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Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec 

• Predstavitev Bruckmüllerjeve "Avstrijske zgodovine" : celovita podoba Avstrije skozi čas.- Celovec. V klubu 
Mladinskega doma v Celovcu so minuli teden predstavili zajetno, poučno in informativno delo uglednega 
avstrijskega zgodovinarja Ernsta Bruckmüllerja o zgodovini območja današnje Republike Avstrije.- Novice, 
slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 24 (15. jun. 2018), str. 3  

• Kulmesch, Janko. Vitalno in s srčno radostjo v deseto desetletje : ob 90- letnici Antona Daniela - Lesjakovega 
Toneja / Janko Kulmesch.- V torek, 19. junija bo pri Lesjaku v Zgornjih Libučah razpoloženje še posebej praznično. 
Anton Daniel, Lesjakov Tonej, kot ga kličejo domačini, bo prelistal 90. list svoje življenjske knjige. Gre za jubilej 
moža neverjetne duhovne in telesne vitalnosti.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 24 (15. jun. 
2018), str. 4  

• Wakounig, Franc. 20 let pevske turneje po Argentini : Pevsko društvo Sele / Franc Wakounig.- Sele. Letošnji 
koncert pod lipo Pevskega društva Sele, sicer običajno pod Mažejevo lipo in okoli nje, a tokrat v dvorani, je bil 
docela v znamenju 20. letnice pevske turneje selskih pevk in pevcev leta 1996 po Argentini in malce v Paragvaju in 
Braziliji. Selane je na turneji spremljal trio Drava.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 24 (15. jun. 
2018), str. 5  

• Wakounig, Bojan. Mladim očitno ni vseeno za etnično kategorijo : znanstvena monografija / Bojan Wakounig.- 
Celovec. Izšel je drugi zbornik v nizu raziskav o mladih v slovenskem zamejstvu, tokrat o identitetnih opredelitvah 
mladine.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 24 (15. jun. 2018), str. 5  
 
 

 

 



• Horvath, Gilda. Zdaj pa po Romanes : Gilda Horvath / [pogovarjala se je] Ana Grilc.- Gilda Horvath o situaciji 
narodne skupnosti Romov, kulturi in spominskem letu 2018.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 
24 (15. jun. 2018), str. 6-7  

• Wakounig, Bojan. Naslednji etapni cilj: 500 hiš : Koroška vas na Madagaskarju / Bojan Wakounig.- Tinje. Jože 
Kopeinig je skupaj s Petrom Opeko predstavil papežu Frančišku trajnostni projekt pomoči na Madagaskarju 
Akamasoa - Koroška vas ima že 450 hiš.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 24 (15. jun. 2018), str. 
9  

• Elite na Koroškem v knjižni obliki : zbornik simpozija.- Tinje. Februarja 2017 je v Domu prosvete v Tinjah potekal 
simpozij, ki je z naslovom Elite na Koroškem jasno nakazal vsebino zasedanja. Šest zgodovinarjev je predavalo 
predvsem o razvoju v minulem 20. stoletju - od družbenih prelomov ob koncu habsburške monarhije do 
oblikovanja novih elit po drugi svetovni vojni.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 24 (15. jun. 
2018), str. 9  

• Schlapper, Čedomira. Čedomira Schlapper prejela nagrado Civis : izjemna pozornost za koroško Slovenko / 
Čedomira Schlapper ; [pogovarjala se je] Ana Grilc.- Prispevek "Hrvaški hitlerjevi pozdravi na Koroškem" 
(Kroatisch Hitlergrüße in Kärnten) prikaže srečanje ustašev, hrvaških skrajnih desničarjev in neofašistov. 
"Zastrašujoče, pretresljivo". Tako je opisala letošnja žirija CIVIS - priznanja za medije zmagovalno delo koroške 
Slovenke Čedomire Schlapper, Zmagovalka Čedomira Schlapper o srečanju, posledicah in implikacijah istega ter o 
novinarstvu.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 24 (15. jun. 2018), str. 14  

• Kreativna delavnica v Drugačni deželi Koroški : Koroški muzej moderne umetnosti.- Celovec. Nova razstava v 
Koroškem muzeju moderne umetnosti predstavlja širino "koroštva" - tudi kritično in z dobršno mero humorja pa z 
doslednim upoštevanjem slovenščine.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 24(15. jun. 2018), str. 15 

• Svetlobne zjasnitve kot pot k meditativnosti : galerija Šikoronja.- Rožek. V galeriji Šikoronja v Rožeku so na ogled 
dela Michaele Wiegele z intenzivnimi barvnimi akordi in odtenki.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - 
Št. 24 (15. jun. 2018), str. 15  

• Detela, Lev. Koncert celjskih pevk in pevcev v dunajski stolnici sv. Štefana : celjske pevke in pevci / Lev Detela.- 
Dunaj. V stolnici sv. Štefana se je 1. junija predstavil s skrbno pripravljenim izborom cerkvene glasbe Mešani 
komorni pevski zbor iz Celja. Pod vodstvom zborovodje Primoža Leskovca so slovenske pevke in pevci presenetili 
poslušalce z nizom mojstrsko zapetih skladb s povečini slovenskim obeležjem.- Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec. - Št. 24 (15. jun. 2018), str. 16  

• Svetovna kolesarska elita konec meseca na Peci : čezmejno gorsko kolesarjenje.- Peca. Prvič bo tekmovanje v 
gorskem kolesarjenju za Enduro World Series potekalo tudi v Avstriji in Sloveniji. Med 28. junijem in 1. julijem bo 
karavana 500 najboljših kolesarjev gostovala na Peci.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 24 (15. 
jun. 2018), str. 18  

• Skuk, Franc. Še več in še bolj pestre proge pozimi in poleti : intervju: Franc Skuk, investitor na Peci / Franc Skuk ; 
[pogovarjal se je] Bojan Wakounig.- Peca. tekmovanje za Enduro World Series utegne imeti pomemben reklamni 
učinek za vse bolj obširno kolesarsko ponudbo na Peci. Vse večjim zahtevam poletnega in zimskega turizma 
pospešeno prilagajajo infrastrukturo na gori in na njenem vznožju.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. 
- Št. 24 (15. jun. 2018), str. 18 

 
 

 

 

• „Zajtrk“ s Kugyjevim nagrajencem. ORF, Celovec, 15.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2919052/  
Gost v nedeljski radijski oddaji Slovenskega sporeda ORF „Zajtrk s profilom“ bo tokrat Janez Stergar, prejemnik letošnje 
Kugyjeve nagrade, ki mu jo bo prihodnji torek podelila Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS). 
 

 
Orf.  Janez Stergar 

http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2919052/


„Neprecenljive zasluge“ 
Janez Stergar, profesor zgodovine in strokovni svetnik Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani, prejme 12. Kugyjevo 
nagrado Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS). Stergar, ki je tudi predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani in 
podpredsednik Slovenske matice, jo prejme za svoje zasluge s področja prekomejnega delovanja, publiciranja, avtorskega in 
založniškega dela v službi alpsko-jadranskih jezikov, za svoje raznolike dejavnosti na področju društvenega življenja v Klubu 
koroških Slovencev v Ljubljani, zlasti pa za neprecenljive zasluge na področju osebnih in organizacijskih prijateljskih stikov s 
koroškimi Slovenci in rojaki celotne alpsko-jadranske regije. 
Slovesna podelitev nagrade bo v torek, 19. junija, ob 19. uri v šolski avli Slovenske gimnazije v Celovcu. V nedeljo prej pa bo 
Janez Stergar gost v oddaji „Zajtrk s profilom“. Z njim se bo pogovarjal Miha Pasterk. Oddaja se bo začela ob 09.03 minute, 
ponovitev „Zajtrka“ bo v sredo med 9. in 10. uro. 

• Gospodarska združenja z novo pobudo. ORF, Celovec, 15.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2919026/  
Mreža Alpe-Jadran (MAJ) se imenuje pobuda, ki so jo po daljših pripravah konec maja z začetkom v Vrbi začela 
uresničevati gospodarska združenja Slovencev izven meja Slovenije. Gostiteljica omizij o temi „Globalizacija in 
regionalizacija, zgodovinski razvoj regije Alpe-Jadran“ je bila Slovenska gospodarska zveza (SGZ). 
 „Vloga znanja in človeškega kapitala – Znanje in Slovenci“ pa bo tema drugega srečanja mreže Alpe-Jadran (MAJ) v petek in 
v soboto, 16. in 17. junija, na Tržaškem. Gostitelj je Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Trsta ob podpori Urada za 
Slovence v zamejstvu in po svetu. 

• Med člani odbora ZN za človekove pravice. ORF, Celovec, 15.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2919030/  
Na zasedanju držav pogodbenic Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah so v četrtek izvolili devet 
novih članov odbora ZN za človekove pravice. Med člani je tudi slovenska predstavnica Vasilka Sancin, so sporočili z 
ministrstva RS za zunanje zadeve. 
„Pomembno priznanje njenemu delu“ 
Kakor so zapisali na slovenskem ministrstvu za zunanje zadeve, je bilo na zasedanju držav pogodbenic Mednarodnega pakta 
o državljanskih in političnih pravicah 14. junija izvoljenih devet novih članov odbora OZN za človekove pravice. 
Kot poudarjajo na ministrstvu, izvolitev Sancinove v odbor ZN za človekove pravice pomeni pomembno priznanje njenemu 
strokovnemu delovanju na področju človekovih pravic in mednarodnega prava, obenem pa dodatno prispeva k 
mednarodnemu ugledu in prepoznavnosti Slovenije. 
Vasilka Sancin je mednarodno-pravna strokovnjakinja, profesorica in avtorica številnih publikacij. Ukvarja se z 
mednarodnopravno ureditvijo varstva človekovih pravic in mednarodnim pravom, je še razvidno s spletne strani 
ministrstva. 
Odbor za človekove pravice je nadzorni mehanizem spoštovanja in uveljavljanja pravic, navedenih v Mednarodnem paktu o 
državljanskih in političnih pravicah, med njimi so pravice do življenja, prepovedi mučenja in suženjstva, pravice do prostosti 
in osebne varnosti ter pravice do svobodnega izražanja. Sestavljen je iz 18 pravnih strokovnjakov. 

• V Hodišah predstavljajo kulturno dediščino. ORF, Celovec, 15.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2919043/  
Svetovno kulturno dediščino kolišč v Hodiškem jezeru bo predstavila občina Hodiše na prazniku svetovne dediščine v 
soboto, 16. junija. V bogatem spremljevalnem programu za otroke in odrasle bo tudi predstavitev novejših projektov. 
Med drugim bodo predstavili dokumentacijo ledinskih in hišnih imen na Koroškem, zemljevid in brošuro z imeni na Radišah 
(avtor Tomaž Ogris), hišna imena v Šentjakobu v Rožu, table s hišnimi imeni v občini Bistrica v Rožu ter zemljevid s hišnimi in 
ledinskimi imeni občine Hodiše, ki je v pripravi. 
Na ogled bodo tudi vsi doslej tiskani zemljevidi. Praznik svetovne dediščine organizacije Unesco bo v soboto, 16. junija, od 
11. ure naprej v grajskem parku v Hodišah. 

• Rojčeva na pogovoru pri SKGZ. ORF, Celovec, 15.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2919133/  
Slovenska senatorka Tatjana Rojc je bila gostja deželnega sveta Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ), krovne 
manjšinske organizacije Slovencev v Italiji. Osrednja tema zasedanja je bil položaj Slovencev v Italiji po parlamentarnih in 
deželnih volitvah. 
Prevladuje naj želja po sodelovanju 
Kljub različnim poudarkom in različnim vlogam se Rojčeva in predsednik SKGZ Pavšič strinjata, da mora med Slovenci 
prevladati želja po sodelovanju in skupnih pobudah za dobrobit manjšine. 

• Nov vpogled v delo Wernerja Berga. ORF, Celovec, 15.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2919106/  
Nad 2.000 obiskovalk in obiskovalcev je v prvem mesecu po odprtju razstave pritegnil muzej Wernerja Berga v Pliberku. 
Tudi dobrim poznavalcem umetnika in umetnikovih del daje razstava deloma čisto nove vpoglede. 
Na ogled tudi prvič razstavljena dela 
V 50. letu svojega obstoja kaže Muzej Wernerja Berga v Pliberku najobsežnejšo razstavo del Wernerja Berga. Razstavljena 
so vsa glavna dela njegovega ustvarjalnega opusa, ki jih je umetnik poklonil muzeju, dopolnjujejo pa jih številna posojena 
dela, ki so predstavljena prvič. Jubilejna razstava 2018 popelje opazovalca globlje kot kdajkoli v umetnikovo ustvarjanje. 
 „Veseli nas, da prihaja veliko mladine“ 
Raimund Grilc, predsednik kuratorija fondacije muzeja v Pliberku ugotavlja, da je zanimanje za dela Wernerja Berga slej ko 
prej zelo veliko, obisk v prvem mesecu po odprtju razstave zelo dober. 
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Slike Wernerja Berga muzej kaže že, odkar obstaja, torej 50 let. Kljub temu najdejo tudi dobri poznavalci in poznavalke 
umetnika novosti in nove vpoglede, opozarja Grilc. 
Kakor dodaja Grilc, je muzej Wernerja Berga je že zdavnaj prerasel meje občine, okraja in dežele. Publika medtem prihaja iz 
mnogih drugih krajev, tako tudi letos. 

• „Drugačna dežela“ je tudi dvojezična. ORF, Celovec, 15.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2919080/  
Muzej sodobne umetnosti MMKK v Celovcu kaže v poletnih mesecih razstavo „Das andere Land – Kärnten/Koroška in 
Wort und Bild“. Poleg likovnih del so za postavitev značilni literarni teksti, in med temi so tudi številni slovenski. 
Pogled na koroško domovino skozi oči umetnosti 
Na Koroškem veliko in radi razmišljajo o Koroški – tudi na področju umetnosti. Kako so umetniki in umetnice ter pisatelji in 
pisateljice interpretirali deželo in njeno zgodovino – tako uradno kakor tudi zatajeno, marginalizirano –, ter pokrajino in 
ljudi, je v žarišču razstave, ki so jo odprli v sredo v muzeju sodobne umetnosti (MMKK) v Celovcu in ki bo na ogled do 6. 
oktobra. 
Kuratorja postavitve sta gledališki režiser Bernd Liepold-Mosser in direktorica muzeja Christine Wetzlinger-Grundnig. V 
prostorih muzeja sta razporedila likovna dela in besedila po tematskih sklopih kot so domovina, ljubezen, smrt; a tudi upor 
proti nacizmu je eno poglavje. 
Besedila v slovenščini 
Likovna dela iz zalogaja muzeja segajo od Marka Pernharta preko Switberta Lobisserja, Wernerja Berga, Corneliusa Koliga in 
Valentina Omana do Ine Loitzl, Catrin Bolt in Richarda Klammerja. Z besedili v slovenščini in nemščini so prisotni med 
drugimi Andrej Kokot, Maja Haderlap, Florjan Lipuš in Lipej Kolenik. Del razstave so tudi intervjuji s pričami časa, ki jih je 
posnel Ernst Logar na video. 
100 let perpetuiranje mita 
S pogledom na leto 2020, ko bo stoletnica koroškega plebiscita, se razstava loteva tematike interpretiranja in konstruiranja 
pojmov kot sta domovina in identiteta, pravi Bernd Liepold-Mosser. 
Slovenščina samoumeven del 
Direktorica muzeja Christine Wetzlinger-Grundnig je dodala, da dvojezičnost dežele oziroma slovenščino niso hoteli 
izpostaviti kot poseben sklop, temveč so jo obravnavili kot samoumevnost. 
Razstava „Das andere Land – Kärnten/Koroška v besedi in sliki“ je na ogled do 6. oktobra. 28. junija ob 18. uri bo vodenje v 
slovenskem jeziku, naslednje pa je potem napovedano za 15. september. Skupinam pa vodenje v slovenščini – in tudi v 
italijanščini in angleščini – ponujajo vseskozi po vnaprejšnji prijavi, pravi sodelavka muzeja Mojca Grušovnik-Tratnig. 

• Odprtje razstave ob 70-letnici. ORF, Celovec, 15.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2919186/  
V petek zvečer bo v Gradcu odprtje razstave fotografa Branka Lenarta, soustanovitelja Pavlove hiše, ki spada med najbolj 
uveljavljene fotografske umetnike Avstrije in Slovenije. Lenart bo prvič v štajerski prestolnici razstavil svoj opus magnum 
pod naslovom Hand.Work o katerem je izšla tudi knjiga. 

 
Orf. Branko Lenart 
 
Lenart bo pri vernisaži istočasno praznoval svoj 70. rojstni dan in 50. obletnico umetniškega ustvarjanja. 

 
Orf. Odprtje razstave 
Odprtje razstave ob dvojnem jubileju Branka Lenarta bo v graškem muzeju Museum der Wahrnehmung ob 19.30 minut. 
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• Ljubljana bo dobila Park Angele Piskernik. ORF, Celovec, 18.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2919468/  
Kakor sporoča strokovni svetnik Janez Stergar v elektronskih novicah Kluba koroških Slovencev, bodo na seji 
ljubljanskega mestnega sveta v ponedeljek predvidoma sprejeli sklep o poimenovanju novih parkov v Ljubljani. Med 
novimi parki bo tudi Park Angele Piskernik. 
Na pobudo Kluba koroških Slovencev naj bi Ljubljana tako dobila vzhodno od Kosez ob Poti spominov in tovarištva (ob 
„Žici“) nov Park Angele Piskernik. 
Angela Piskernik (1886-1967) je bila botaničarka in naravovarstvenica ter nekdanja podpredsednica Kluba. Park ob 
spomeniku generalu Rudolfu Maistru pa naj bi mestni svetniki na isti seji poimenovali za Maistrov park. 

• Evregija: Kaiser prevzema predsedovanje. ORF, Celovec, 18.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2919463/  
Koroški deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) bo s 1. julijem prevzel predsedovanje združenja Euregio Senza Confini za 
naslednja tri leta. Kaiser poudarja zelo dobro sodelovanje med regijami. V sredo bo v Trstu delovno srečanje združenja z 
uradnim sedežem v Trstu. 
Vrsta čezmejnih projektov 
Sodelovanje Koroške z italijanskimi pokrajinami se uresničuje. To pozdravlja kot referent za vprašanja EU in predstavnik 
koroške vladne koalicije Peter Kaiser (SPÖ). Naklonjenost pa odseva tako iz preambule vladne izjave Koroške kakor večkrat 
omenjene Evregije, ugotavlja deželni glavar Peter Kaiser pred delovnim srečanjem združenja Euregio Senza Confini z 
uradnim sedežem v Trstu, kjer bo v sredo prevzel predsedovanje za naslednja tri leta. 
Predvsem bodo predstavili vrsto čezmejnih projektov, med drugim s področja izobraževanja in turizma. Najrazličnejše 
pobude poglabljajo sodelovanje med pokrajinami in prispevajo k povečanju ugleda obmejnih prostorov, je prepričan glavar 
Peter Kaiser. 
Ustanovne članice so bile leta 2012 Furlanija-Julijska krajina, dežela Veneto in avstrijska Koroška, podpisniki listine pa so 
govorili o “Zgodovinskem dogodku za tri dežele”. Kakor je ob ustanovitvi poudaril takratni predsednik FJK Renzo Tondo, se 
je Evregija brez meja (v it. Euregio senza confini), rodila predvsem na načelnih izhodiščih, je o takratnem uradnem podpisu 
listine zapisal Primorski dnevnik. 

• SAK ostane v koroški ligi. ORF, Celovec, 18.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2919466/  
Slovenski atletski klub (SAK) je v zadnjem krogu koroške nogometne lige v gosteh klonil Gmündu z 1:2 in prvenstvo 
zaključil na tretjem mestu. Tudi zmaga ne bi zadostovala za uvrstitev na drugo mesto, ki bi pomenilo napredovanje v 
regionalno ligo, saj je zmagal tudi neposredni tekmec za drugo mesto Velikovec. 
Napredujeta Lendorf in Velikovec 
Prvak koroške lige je Lendorf, ki je na zadnji tekmi jasno premagal ekipo ASV iz Trnje vasi s 4:0. Lendorf in drugouvrščeni 
Velikovec, ki je na odločilnem obračunu v Borovljah slavil z 2:0, napredujeta v regionalno ligo. SAK bo tudi prihodnjo sezono 
igral v koroški ligi, iz katere sta izpadla ASV in Kraig. 
Železna Kapla in Globasnica ostaneta v podligi 
V podligi vzhod so Šmihelčani v nedeljo na gostovanju v Pokrčah slavili naslov prvaka, ki so si ga že predčasno zagotovili v 
predzadnjem krogu prvenstva. Železna Kapla in Globasnica sta se z zmagama na domačih tleh rešili izpada. Globasnica je 
premagala Šmarjeto iz Labotske doline s 4:2, Kapelčani pa so slavili z 2:0 proti Rikarji vasi. Iz podlige vzhod se morata 
posloviti Vrh in Pokrče. Poleg Šmihela se je tudi Golovica kot drugouvrščena kvalificirala za vstop v koroško ligo. 

• SKS bo podelila 12. Kugyjevo nagrado ORF, Celovec, 19.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2919672/  
V torek ob 19. uri bo v prostorih ZG/ZRG za Slovence v Celovcu slovesna podelitev Kugyjeve nagrade Skupnosti koroških 
Slovencev in Slovenk (SKS). Prejme jo Janez Stergar, zgodovinar in predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani. 
Janez Stergar, profesor zgodovine in strokovni svetnik Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani, bo dobil 12. 
Kugyjevo nagrado Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS). Predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani bo 
prejel to odlikovanje „za svoje zasluge s področja prekomejnega delovanja, publiciranja, avtorskega in založniškega dela 
v službi alpsko-jadranskih jezikov, za svoje raznolike dejavnosti na področju društvenega življenja v Klubu koroških 
Slovencev v Ljubljani, zlasti pa za neprecenljive zasluge na področju osebnih in organizacijskih prijateljskih stikov s 
koroškimi Slovenci in rojaki celotne alpsko-jadranske regije“. 
Prvič na Koroškem v 60. letih 
Prvi stiki Janeza Stergarja s Koroško in slovensko narodno skupnostjo segajo na začetek 60. let prejšnjega stoletja. S sošolci 
je z avtobusom prišel čez Jezerski vrh v Železno Kaplo. Nekako je to bilo znamenje za prihodnost. V Železno Kaplo se vrača 
bolj ali manj vse življenje. 29. maja 2015 je bilo v Železni Kapli odkritje spominske plošče Angeli Piskernik, govornik je bil 
Janez Stergar. 
Kmalu po šolskem izletu na Koroško je takratni dijak Stergar s svojim sošolcem Matjažem Zwittrom leta 1966 ponovno prišel 
na Koroško, v ta čas segajo tudi prve objave o Koroški. Potema pa so prijateljstva prešla v študentske aktivnosti, spojene s 
solidarnostnimi akcijami. Leta 1973 je na Filozofski fakulteti diplomiral iz zgodovine in geografije, od leta 1972 do leta 2013 
je bil zaposlen na Inštitutu za narodnostna vprašanja (INV) v Ljubljani, od 1994 je strokovni svetnik. Slednji podatek je 
povzet iz objave Zveze zgodovinskih društev Slovenije, katere častni član je od leta 2008, prav tako je v zapisu razčlenjeno 
vsestransko proučevanje predvsem novejše zgodovine koroških Slovencev z navedbo številnih objav. 
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Stergarja spremlja življenje Angele Piskernik 
Ena tema, ki spremlja letošnjega Kugyjevega nagrajenca, je življenje in delo Angele Piskernik, Evropejke v najplemenitejšem 
smislu, kakor jo je označil v svojem govoru v Železni Kapli. Vidno priznanje rojakinji iz Železne Kaple pomeni dejanje na 
ponedeljkovi seji ljubljanskega Mestnega sveta, kjer je bil pod točko 16 dnevnega reda sprejet predlog Odloka o določitvi 
imen ulic, parkov, trgov in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana, na prvem mestu ob številnih drugih 
spremembah pa Park Angele Piskernik. 
Že v svojih elektronskih novicah Kluba koroških Slovencev 15. junija je Stergar zapisal, da naj bi na pobudo kluba dobili 
vzhodno od Kosez ob Poti spominov in tovarištva nov Park Angele Piskernik (1886-1967), največje koroške Slovenke doslej, 
botaničarke in naravovarstvenice, nekdanje podpredsednice Kluba. O teh prizadevanjih pa spregovoril kot gost v oddaji 
„Zajtrk s profilom“ v nedeljo. 
Slovesna podelitev bo ob 19. uri v šolski avli Slovenske gimnazije v Celovcu. Reginald Vospernik, podpredsednik Skupnosti 
koroških Slovencev in Slovenk bo imel slavilni govor. Pevsko bo svečanost oblikoval Kvintet Donet iz Šmihela. 

• „Zakaj Istrani in zakaj ne Južni Tirolci?“. ORF, Celovec, 19.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2919684/  
„Italija je od leta 1992 velikodušno začela podeljevati državljanstvo Italijanom v Sloveniji in Hrvaški, sedaj pa se zgraža, 
ker Avstrija hoče enako narediti z Južnimi Tirolci,“ piše Sergio Romano v italijanskem časniku Corriere della Sera. 
Nekdanji diplomat, pisatelj in politolog ne razume teh dvojnih meril in zgražanj Rima. 
Avtor članka v dvojnem državljanstvu vidi uveljavljanje evropskih načel in zanikanje tako imenovanega sovranizma, ki ga 
zagovarjata stara in nova italijanska desnica. 
Romano podpira načrte avstrijske vlade glede podeljevanja avstrijskega državljanstva pripadnikom nemške in ladinske 
skupnosti na Južnem Tirolskem in upa, da nova italijanska vlada temu ne bo nasprotovala. Tudi zato, ker je Italija podelila 
državljanstvo tudi slovenskim in hrvaškim državljanom, ki do njega niso bili upravičeni, ga v spletni izdaji navaja Primorski 
dnevnik. 

• Bruselj brez mnenja glede arbitraže. ORF, Celovec, 19.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2919690/  
Evropska komisija ne bo podala mnenja v povezavi s slovensko tožbo proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega prava, ki je 
posledica hrvaškega nespoštovanja arbitražne sodbe o meji med državama. Slovenija in Hrvaška naj poiščeta rešitev, 
komisija pa je še naprej pripravljena posredovati, se glasi sporočilo iz Bruslja. 
Državi naj poiščeta rešitev 
Pri postopku v okviru 259. člena pogodbe EU gre za iskanje „prijateljske rešitve“ in „komisija bo še naprej delovala kot 
poštena posrednica pri iskanju takšne rešitve“, je povedal glavni govorec komisije Margaritis Schinas. Glede nadaljnjih 
korakov pa je dejal, da sta Slovenija in Hrvaška tisti, ki naj se pogovarjata in komentirata. „Rešitev morata poiskati članici, 
komisija je pripravljena pomagati,“ je poudaril Schinas. 
Govorec je ob tem izpostavil, da komisija v skladu z 259. členom ni dolžna pripraviti „poročila“ in da so v preteklih osmih 
podobnih primerih „poročilo“ izdali le štirikrat. Na vprašanje, ali lahko potrdi neuradne informacije, da pravna služba 
komisije pritrjuje slovenskim stališčem, da obstajajo kršitve evropskega prava zaradi nespoštovanja arbitražne sodbe, je 
govorec dejal, da notranjih dokumentov služb komisije ne komentira. 
Je pa ob tem dejal, da je kolegij julija lani o tem razpravljal na podlagi ustne predstavitve pravne službe, ki je postavila 
parametre za člen 259, v okviru katerega smo še vedno v smislu, da je arbitražni postopek še vedno edini okvir, ki je lahko 
koristen. A za to, da poiščeta „prijateljsko rešitev“, sta odgovorni članici, je ponovil. 
Vlada bo sprejela odločitev o tožbi 
Predsednik slovenske vlade Miro Cerar je povedal, da bo vlada v četrtek sprejela odločitev o tožbi Hrvaške pred Sodiščem 
EU v Luksemburgu zaradi nespoštovanja prava EU v povezavi z neuresničevanjem arbitražne sodbe. Kot je dodal, je koalicija 
o tem enotna, v sredo pa bo sklical vodje vseh parlamentarnih strank in jih obvestil o vložitvi tožbe. 
Ob tem je Cerar izrazil razočaranje nad ravnanjem Bruslja, od koder so danes sporočili, da Evropska komisija ne bo podala 
mnenja v povezavi s slovensko tožbo proti Hrvaški ter da naj državi poiščeta rešitev, komisija pa je še naprej pripravljena 
posredovati. 

• Na kongresu o državljanski pobudi. ORF, Celovec, 19.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2919775/  
Evropska državljanska pobuda Minority Safepack bo v žarišču 63. kongresa FUENS, ki se bo začel v sredo na Nizoemskem. 
Še do začetka julija imajo države članice čas, da potrdijo uradne številke podpornih izjav, potem je na potezi evropska 
komisija, da povabi pobudnike na zagovor. 
Gostitelji tokrat zahodni Frizijci 
V sredo se bo na Nizozemskem začel 63. kongres Federalistične unije evropskih narodnosti (FUENS). Gostitelji so tokrat 
zahodni Frizijci, kongres pa bo potekal v glavnem mestu nizozemske province Frizije Leeuwarden, po frizijsko Ljuowert. 
Mesto leži na severu države in je letos skupaj z Valetto Evropska prestolnica kulture. Udeleženci štiridnevnega kongresa 
bodo med drugim spoznali položaj severno frizijske skupnosti, na dnevnem redu bodo tudi dobre prakse in uveljavljeni 
modeli manjšinske zaščite in izmenjava izkušenj. 
Predvsem pa bo v žarišču analiza evropske državljanske pobude za raznolikost v Evropi Minority Safepack. Kot smo poročali, 
je uspelo zbrati več kot 1.200.000 podpornih izjav. S tem je peticija izpolnila pogoje, da jo obravnava Evropska komisija. 
 „Končna številka bo nad milijonom“ 
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Kakor je dejal koordinator projekta pri Federalistični uniji evropskih narodnosti (Fuens) Matic Germovšek Znidaršič, bodo na 
kongresu proslavili enega največjih uspehov evropskih manjšin v zadnjih letih. Obenem pa bodo začeli s pripravami na 
zagovor pred Evropsko komisijo. 

• Salvini načrtuje popis Romov v Italiji. ORF, Celovec, 19.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2919780/  
Italijanski notranji minister in vodja desne stranke Liga Matteo Salvini je sporočil, da namerava popisati Rome, ki živijo v 
Italiji, ter izgnati tiste, ki nimajo italijanskega državljanstva. Na podlagi podatkov popisa bi po navedbah Salvinija preučili 
možnosti za izgon Romov, ki niso italijanski državljani in nimajo dokumentov za bivanje. 
„Italijanskih Romov žal ne bomo mogli izgnati“ 
Kot je Salvini povedal za regionalno televizijo v Lombardiji, bo popis oblastem omogočil pregled nad tem, kdo so Romi v 
Italiji, kako živijo in koliko jih je. Na podlagi teh podatkov bodo preučili možnosti za izgon Romov, ki niso italijanski državljani 
in nimajo urejenih dokumentov za bivanje. „Italijanskih Romov žal ne bomo mogli izgnati,“ je pristavil Salvini. 
Izjave notranjega ministra so sprožile burno kritiko demokratske stranke, češ da njegove ideje spominjajo na etnično 
čiščenje. „Salvini nadaljuje volilno kampanjo s še hujšimi izjavami,“ je dejala demokratska senatorka Simona Malpezzi. 
Salvini je v odzivu na te kritike v sporočilu za javnost pojasnil, da vlada ne namerava oblikovati arhivov Romov ali jemati 
prstnih odtisov temveč le zaščititi romske otroke, ki jim starši ne dovolijo obiskovati lokalnih šol. Želi tudi preveriti, kako se 
porabljajo evropska sredstva za pomoč marginaliziranim skupnostim. 
Italijansko združenje Romov pa je spomnilo, da je bil v Italiji že lani popis prebivalstva ter pozvalo k čim prejšnjemu srečanju 
s Salvinijem, še poroča francoska tiskovna agencija AFP. 

• „Priznanje delim z vsemi sodelavci“. ORF, Celovec, 20.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2919905/ 
Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS) je v torek zvečer podelila 12. Kugyjevo nagrado Janezu Stergarju, 
profesorju zgodovine in strokovnemu svetniku Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Nagrado je poklonil vsem, 
ki so z njim sodelovali. 

 
Orf. Podelitev 12. Kugyjeve nagrade Janezu Stergarju 
 
Zajeten je vsebinski sklop, v katerem Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS) utemeljuje, zakaj je podelila 12. Kugyjevo 
nagrado Janezu Stergarju, zlasti pa za neprecenljive zasluge na področju osebnih in organizacijskih prijateljskih stikov s 
koroškimi Slovenci in rojaki celotne alpsko-jadranske regije. 

 
Orf. Bernard Sadovnik 
 
„Nesebično delo zapustilo sledove“ 
V pozdravu je predsednik SKS Bernard Sadovnik dejal, da v času temeljnih globalnih in regionalnih sprememb lahko 
ugotovimo, da je nesebično delo nagrajenca zapustilo bogate sadove in trdne temelje, ki omogočajo nov zagon in 
uveljavljanje dejanskih vrednot. 
Potem pa je Sadovnik nadaljeval: „Vse bolj se širi spoznanje, da sta dvo- in večjezičnost ter ohranitev bogate kulturne 
dediščine posebni vrednoti, ki omogočata še posebno koroški in širši alpsko-jadranski regiji skupno prihodnost, trajnosten 
razvoj in mir.“ 
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Orf. Reginald Vospernik 
 
„Poklic mu je bil poklicanost“ 
Kakor se je že kar na začetku izrazil Reginald Vospernik, podpredsednik SKS, v slavilnem govoru na podelitvi 12. Kugyjeve 
nagrade Janezu Stergarju, je prikaz le skromen izbor njegovih bogatih dejavnosti. Nekaj značilnih postaj oziroma posebnosti 
v toku življenja profesorja zgodovine in predsednika Kluba koroških Slovencev v Ljubljani Janeza Stergarja pa je Vospernik 
vseeno naglasil, ko mu je spletel venec na slavoloku njegovih zaslug. 
O njegovi zaposlitvi na Inštitutu za narodnostna vprašanja (INV) v Ljubljani od leta 1972 do leta 2013 je poudaril: "Poklic mu 
namreč ni bil le poklic, marveč vseskozi tudi poklicanost. Ustavil se je pri Stergarjevi koroškosti, njegovem karantanstvu in 
kulturno-zgodovinskem vodniku „Štiri poti med koroške Slovence“. 
Da sta letošnjemu prejemniku Kugyjeve nagrade blizu tudi Trst, Gorica in Furlanija-Julijska krajina, nenehno dokazuje z 
živimi stiki do slovenskega zamejstva v Italiji, saj je bil zaradi teh zaslug odlikovan z zlatim znakom Roda modrega vala iz 
Trsta, je podčrtal Vospernik. 
Vospernik: „Kugy bi bil ponosen“ 

 
Orf. Podelitev 12. Kugyjeve nagrade Janezu Stergarju 
 
Kdo ne prebira redno kulturno-političnih „novičk“ Janeza Stergarja, ki jih v zelo rednih presledkih piše in prepošilja stalno 
naraščajočemu krogu interesentk in interesentov v celotnem zamejstvu, je na eno posebnost spomnil Reginald Vospernik. 
In dodal še nadaljnjo. 

 
Orf. Janez Stergar 
 
Tudi na to je v slavilnem govoru opozoril Vospernik, da je slavljenec pogosto v spremstvu svoje soproge Vanje. Že upokojena 
zgodovinarka in bibliotekarka mu vseskozi stoji ob strani, spremlja in podpira njegove aktivnosti. 
Kot drage prijatelje je nagovoril zbrane Kugyjev nagrajenec, ki je bil presenečen nad takšno pozornostjo in počastitvijo, 
kakor se je izrazil. Priznanje deli z vsemi, ali na Inštitutu za narodnostna vprašanja, ki mu je štiri desetletja dajal možnost, 
streho za strokovno delo. Ali ostalimi, ki so šest let pred inštitutskim službovanjem in pet let po njem družili z njim, 
sodelovali, pomagali. 
„Povezovanje ima tudi družbeno korist“ 



V besedah zahvale je Janez Stergar, podpredsednik Slovenske matice, poudaril, da deli to priznanje z vsemi na Inštitutu za 
narodnostna vprašanja, ki mu je štiri desetletja dajal možnost, streho za strokovno delo, ter ostalimi, ki so se šest let pred 
inštitutskim službovanjem in pet let po njem družili z njim, sodelovali, pomagali. 
Potem je Stergar spregovoril o svojih aktivnostih v prijateljskih krogih, ki jim rečemo civilno-družbene asociacije. Med njimi 
Klub koroških Slovencev, Slovenska matica, Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva, Klub Korošcev v Ljubljani in še 
mnoge druge. 
Ker so ga v soju podelitve 12. Kugyjeve nagrade spraševali tudi o njegovi povezanosti, je s pogledom na doprsni kip alpinista 
Juliusa Kugyja, delo keramičarke Nežike Novak, spregovoril o vzorniku štirijezične dijaške mladine, pobudniku razredov 
Reginaldu Vosperniku in sedanji ravnateljici. Že pred leti je Stergar označil Slovensko gimnazijo za matico slovenskega 
razumništva. 

 
Orf. Zalka Kuchling 
 
„Smo v skupnem domu“ 
Tudi na slovesno akademijo šolske skupnosti na Slovenski gimnaziji v četrtek, 21. junija, je zbrane povabila ravnateljica Zalka 
Kuchling. Predvsem pa je izrazila prepričanje, da je pot prihodnosti pot sodelovanja. 
 

 
Orf. Kvintet Donet iz Šmihela 
 
Ob podelitvi sta čestitala tudi generalni konzul Republike Slovenije v Celovcu Milan Predan ter deželni svetnik Daniel Fellner 
(SPÖ) v imenu deželnega glavarja Petra Kaiserja. Pevsko je slovesnost oblikoval Kvintet Donet iz Šmihela. 

• Vprašanje zastave manjšine ni rešeno. ORF, Celovec, 20.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2919911/  
Predsednika krovnih organizacij Slovencev v Italiji Rudi Pavšič (SKGZ) in Walter Bandelj (SSO) sta predsednici paritetnega 
odbora za probleme slovenske manjšine Kseniji Dobrila posredovala predlog, da bi na eni od naslednjih sej odbora 
obravnavali vprašanje zastave slovenske narodne skupnosti v Furlaniji-Julijski krajni. 
Organizaciji se sklicujeta na zaščitni zakon 
Pri tem se Pavšič iz Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) in Bandelj iz Sveta slovenskih organizacij (SSO) sklicujeta 
na 10. člen zaščitnega zakona, ki pravi, da je v seznamu določenih občin, delih občin ter krajih in ustanovah, ob italijanskem 
predvidena raba slovenskega jezika na napisih javnih uradov, na uradnih papirjih in na splošno na vseh javnih napisih kot 
tudi na praporih. 
Nadalje pišeta: „Ta določila se uveljavljajo tudi pri toponomastičnih napisih in pri cestnih oznakah. V tem smislu sta 
pomembna tudi 7. člen zaščitnega zakona in 6. člen deželnega zakona št. 27 z dne 27. novembra 2001. Smatrava, da v ta 
seznam sodi tudi zastava slovenske narodne skupnosti v FJK, kot to velja za druge manjšine v Evropi, tudi za italijansko 
narodno skupnost v Sloveniji in na Hrvaškem.“ 
SKGZ in SSO menita, da bi morala biti zastava narodne skupnosti v Italiji ista, ki je uradno veljavna za Republiko Slovenijo. 

• Kaiser od Bruslja zahteva več posluha. ORF, Celovec, 21.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2920094/  
Doseči, da bo imel Bruselj več posluha za Evregijo, njenim prebivalcem pa zagotoviti občutek dodane vrednosti združenja 
Euregio Senza Confini, je en cilj deželnega glavarja Petra Kaiserja (SPÖ), ki s 1. julijem 2018 prevzema predsedovanje med 
delovnim srečanjem združenja Euregio Senza Confini. 
„Dati Evregiji njen obraz“ 
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Oblike povezovanja odsevajo iz konkretnih projektov z različnih področij, je na delovnem srečanju v sredo ocenil v Trstu 
Kaiser in dodal, da bodo ti prispevali k povečanju ugleda obmejnih prostorov in bodo učinki kmalu zares zaznavni. Pomebno 
je po njegovem upoštevanje regionalnih značilnosti gora, rek ali morja tako dati Evregiji njen obraz. Že pri naslednjem 
srečanju naj bi spremenili statut, ki bi omogočil tudi asociirano članstvo Istre s statusom opazovalke. 

• Cerar strankam predstavil tožbo. ORF, Celovec, 21.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2920159/  
Slovenska vlada namerava tožbo proti Hrvaški vložiti po obravnavi pred novim odborom Državnega zbora za zunanjo 
politiko (OZP), ki se bo lahko sestal po ustanovi seji DZ, je po sredinem dvournem sestanku s predstavniki parlamentarnih 
strank napovedal predsednik vlade Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle. 
Sestanka so se udeležili predsedniki SDS Janez Janša, LMŠ Marjan Šarec, SD Dejan Židan, NSi Matej Tonin, DeSUS Karl 
Erjavec, SNS Zmago Jelinčič, ter predsednica SAB Alenka Bratušek in Matej T. Vatovec iz Levice. 
Cerar je sestanek s parlamentarnimi strankami sklical, ko je Evropska komisija v ponedeljek po izteku trimesečnega roka 
sporočila, da ne bo podala mnenja glede slovenske tožbe proti Hrvaški v povezavi z njenim neizvajanjem arbitražne 
razsodbe o meji. Cerar je še isti dan napovedal, da bo Slovenija vložila tožbo sama. 
Glede na ponedeljkove napovedi Cerarja, naj bi vlada odločitev za vložitev tožbe predvidoma sprejela na četrtkovi seji, 
vendar bo očitno najprej počakala na obravnavo v OZP. Cerar je sicer napovedal tudi, da bi Slovenija tožbo formalno vložila 
v naslednjih nekaj tednih, najkasneje do 10. julija. 

• Generalni konzul je vabil na sprejem. ORF, Celovec, 21.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2920168/  
Ob dnevu državnosti Republike Slovenije, ki bo 25. junija, je vabil generalni konzul RS v Celovcu Milan Predan s soprogo 
Darko Zvonar Predan v sredo na slavnostni sprejem. Povabilu so se odzvali številni predstavniki političnega, kulturnega, 
gospodarskega in družbenega življenja na Koroškem. 
Nazdravili so na 27 uspešnih let Slovenije 
25. junija v Sloveniji obeležujejo spomin na 25. junij 1991, ko sta bili sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in 
Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Ob dnevu državnosti je po ustaljeni navadi slovenski 
generalni konzulat v Celovcu vabil na slavnostni sprejem. Gostitelja, generalni konzul Milan Predan s soprogo Darko Zvonar 
Predan, sta s predstavniki političnega, kulturnega, gospodarskega in družbenega življenja nazdravila na uspešnih 27 let 
mlade države. 
„Preveč kritični do samega sebe“ 
27 let po osamosvojitvi gre Sloveniji gospodarsko tako dobro, kot že dolgo ne. Kakor pa so pokazale zadnje parlamentarne 
volitve, ljudje v Sloveniji kljub temu niso zadovoljni, je v pozdravnem nagovoru dejal generalni konzul Republike Slovenije v 
Celovcu Milan Predan. „Slovenci so preveč kritični do samega sebe,“ je dodal. 
Glede odnosov s Koroško je Predan dejal, da so z novo koroško deželno vlado na dobri poti, da se bo razvilo sosedstvo v 
partnerstvo. 
 „Iz konflikte regije nastala mirovna regija“ 
Deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) je povezal slavnostni sprejem z besedami naklonjenosti sosednji državi. Kakor je poudaril, 
najbolj ceni njene ljudi, čezmejno razumevanje in pripravljenost za mednarodno sodelovanje. 
„Od kontaktnega komiteja smo se razvili k skupnemu komiteju“, je na sprejemu dejal Kaiser. Ni pomembno, kdo bo vodil 
novo slovensko vlado, ampak da se bo sodelovanje nadaljevalo, ozračje med državama se je razvilo v zelo dobro sosedstvo, 
je dodal. 

• Škof Schwarz se poslavlja. ORF, Celovec, 21.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2920301/  
Teden dni pred uradnim nastopom svoje nove službe v St. Pöltnu v Nižji Avstriji se bo krški škof Alois Schwarz prihodnjo 
nedeljo poslovil od svoje dosedanje škofije. V celovški stolnici bo daroval zahvalno mašo. Škof Schwarz je vodil Krško 
škofijo 17 let. 
Slovesna maša ob odhodu škofa Schwarza bo ob 15. uri v celovški stolnici. Navrh bo agapa na trgu pred stolnico. 

• „Gorski proizvod“ naj bi postal znamka. ORF, Celovec, 21.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2920263/  
Dodana vrednost gorskih proizvodov je predmet Interreg projekta Kmetijske zbornice Koroške s Furlanijo-Julijsko krajino 
in in deželo Veneto. Nastal je iz razmišljanj, da se ljudje odseljujejo iz gorskih regij, posledično pa območja tudi niso več 
obdelana. 
Bruselj prižgal zeleno luč petim projektom 
V sredo so predsedniki treh dežel Furlanije-Julijske krajine, Koroške in Veneta, ki so članice Evropskega združenja za 
teritorialno sodelovanje (EZTS) Brez meja „Euregio Senza Confini“, vzeli na znanje, da je Bruselj prižgal zeleno luč petim 
projektom, za katere je dalo pobudo. Področja projektov so: čezmejna izmenjava za dijake in vajence, kolesarski turizem, 
logistika, javna uprava in preučevanje migracij. 
Pri projektu, ki že poteka, je v žarišču dodana vrednost gorskih proizvodov v treh deželah. Izvajajo ga Furlanija-Julijska 
krajina, dežela Veneto in avstrijska Koroška. Partner v italijanski deželi Veneto je še univerza Padova, v FJK pa regionalna 
agencija za razvoj podeželja in univerza v Vidmu. Kmetijska zbornica Koroške pa je vodilni partner, skupaj z okoljsko pisarno 
eb&p Umweltbüro. 
 „Že pred desetimi leti navezali stike“ 
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Kakor pojasnjuje koordinator za mednarodno sodelovanje pri Kmetijski zbornici Koroške Peter Krištof, je cilj omenjenega 
Interreg projekta z Italijo pospeševanje gorskih proizvodov, ki bi v posameznih regijah povečali dodano vrednost, oziroma 
zagotovili boljši trg. 
Glede začetkov čezmejnega sodelovanja Krištof pojasnjuje, da je bilo usmerjeno predvsem v Republiko Slovenijo. 
Razmišljanja projektnih partnerjev izhajajo iz dejstva, da se ljudje odseljujejo iz gorskih regij. Posledično območja tudi niso 
več obdelana. Trpijo kulturna krajina, biodiverziteta in turizem. En vzrok za odseljevanje je nerentabilnost. „Gorski 
proizvod“ naj bi postala blagovna znamka s sledljivo proizvodno verigo na poti do dodane vrednosti, pojasnjuje Krištof. 

• Zveza združenj borcev deluje 70 let. ORF, Celovec, 21.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2920230/  
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije letos obeležuje 70-letnico delovanja. Osrednja prireditev bo 1. julija na 
Kongresnem trgu v Ljubljani. „Glavno sporočilo proslave je, da moramo ohranjati vrednote, kot so svoboda, solidarnost 
in neodvisnost, ter jih prilagajati trenutnim družbenim razmeram,“ je dejal predsednik zveze Tit Turnšek. 
Med drugim zveza sodeluje z veterani po svetu, predvsem koroškimi partizani, italijanskimi antifašisti, itd. Generalni 
sekretar Aljaž Verhovnik bo prihodnjo nedeljo govornik na spominskem srečanju Zveze koroških partizanov in prijateljev 
protifašističnega odpora (ZKP) pri Peršmanu v Podpeci nad Železno Kaplo. Drugi govornik pa pisatelj Erich Hackl. 

• Jolič ni več trener SAK. ORF, Celovec, 21.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2920217/  
Slovenski atletski klub (SAK) si mora poiskati novega trenerja. Dosedanji prvi mož na klopi članske ekipe Goran Jolič je v 
četrtek sporočil upravi kluba, da se je odločil za umik. Kdo bo kot trener nasledil Joliča v prihodnji sezoni, še ni znano. 
43-letni nekdanji vrhunski igralec prve slovenske nogometne lige je igral deset let za SAK in si je v tem obdobju prislužil 
oceno najboljšega legionarja v zgodovini kluba. 
Zadnja tri leta in pol je bil Jolič trener članske ekipe, s katero je dosegal odlične rezultate, naslov prvaka pa je ostal 
nedosegljiv. 
 

Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS), Celovec 
 

• Profesor Janez Stergar prejel 12. Kugyjevo nagrado. Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS), Celovec,  
20.6.2018 

http://www.skupnost.at/sl/podrobnosti/profesor-janez-stergar-prejel-12-kugyjevo-nagrado.html 
 

 

Slika: Profesor Janez Stergar prejel 12. Kugyjevo nagrado (SKS) 
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Pretekli torek je bila v prostorih ZG/ZRG za Slovence v Celovcu slavnostna podelitev Kugyjeve nagrade. Ob prisotnosti 
številnih častnih gostov je profesor Janez Stergar prejel častno nagrado Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk. 
Svoje zasluge s področja prekomejnega delovanja, publiciranja, avtorskega in založniškega dela v službi alpsko-jadranskih 
jezikov, svoje raznolike dejavnosti na področju društvenega življenja v Klubu koroških Slovencev v Ljubljani, zlasti pa 
neprecenljive zasluge na področju osebnih in organizacijskih prijateljskih stikov s koroškimi Slovenci in rojaki celotne alpsko-
jadranske regije – za vso to neutrudno udejstvovanje je Janez Stergar pretekli torek s strani Skupnosti koroških Slovencev in 
Slovenk prejel Kugyjevo nagrado. 
 „V času temeljitih globalnih in regionalnih sprememb lahko ugotovimo, da je nesebično delo nagrajenca zapustilo bogate 
sadove in trdne temelje, ki soomogočajo nov zagon in uveljavljanje dejanskih evropskih vrednot.  Vse bolj se širi spoznanje, 
da sta dvo- in večjezičnost ter ohranitev bogate kulturne dediščine posebni vrednoti, ki omogočata še posebno Koroški in 
širši alpsko jadranski regiji skupno prihodnost, trajnosten razvoj in mir. Pot prihodnosti je pot sodelovanja, povezovanja in 
spoštovanja drug drugega ne glede na jezikovno ali pa ideološko pripadnost. Tega se je današnji nagrajenec, ki je v alpsko 
jadranskem prostoru več kot samo priznana osebnost, še posebno zavedal in pri svojem delovanju vseskozi uspešno 
uveljavljal. Temu primerno je prof. Janez Stergar kot zgodovinar vizionarno in v evropskem duhu že zagovarjal skupne 
prekomejne korake, ko je to še marsikje sprožilo nerazumevanje in tudi kritične pripombe“, je nagrajenca v svojem pozdravu 
počastil predsednik SKS, Bernard Sadovnik. 
Obsežne dejavnosti nagrajenca pa je v svoji lavdaciji orisal podpredsednik SKS, dr. Reginald Vospernik, ki ga z Janezom 
Stergarjem povezuje dolgoletno prijateljstvo: 
„11.7.1948 v Ljubljani rojeni Janez Stergar se je po uspešno opravljeni maturi odločil za študij zgodovine in geografije na 
ljubljanski Filozofski fakulteti, ob tem pa še absolviral tudi smer sociologije. Zaposlen je Janez bil nad 40 let, namreč od leta 
1972 vse do svoje upokojitve 2013, na ljubljanskem Inštitutu za narodnostna vprašanja, kjer si je pridobil naziv strokovnega 
svetnika. Ob sedemdesetletnici obstoja Inštituta za narodnostna vprašanja je leta 1995 napisal in izdal tudi oris bogate 
zgodovine te pomembne ustanove. Poklic mu namreč ni bil le poklic, marveč vseskozi tudi poklicanost. (…) Od svojih 
angažiranih študentovskih let pa vse do danes je sledil tradicijam slovenskega kulturnega poslanstva, izvirajočega iz globoke 
zakoreninjenosti v izročilu prednikov in etike humanosti, odprtosti, zagledanosti v jutrišnji dan. (…) Julius Kugy, ki je boter 
imena današnje nagrade, bi se vzradostil, če bi vedel za vse tiste, ki so sledili in sledijo njegovemu zgledu na alpsko-
jadranskem področju. Med njimi izstopa zlasti Janez, današnji slavljenec. Kot »neutrudnega prijatelja koroških Slovencev« in 
enega glavnih pobudnikov spravnega dejanja junija 2017 na ljubljanskih Žalah nekoč in deloma še danes sprtih Slovencev ga 
označuje slovenski tisk. (…) Zlasti izstopa Janez Stergar kot nadvse aktivni član prekomejne dialoške skupine, ki si že nekaj let 
prizadeva za uresničitev alpsko-jadranske regije miru z raznimi publicističnimi in drugimi aktivnostmi. (…) Naj se ustavim še 
pri bibliografiji Janeza Stergarja in njegovih vsestranskih društvenih prizadevanjih. Ob tem, da je že leta dolgo srce in duša 
Kluba koroških Slovencev v Ljubljani – bratski klub v Mariboru vodi Danijel Grafenauer –, je dejaven tudi v raznih funkcijah 
pri Slovenski Matici, ustanovljeni 1864, v Društvu slovensko-avstrijskega prijateljstva, v Slovenski konferenci svetovnega 
slovenskega kongresa, v Zvezi zgodovinskih društev Slovenije, katerega častni član je od leta 2008. In še bi lahko našteval.“  
Kugyjevemu nagrajencu je ob tej priliki čestitala cela vrsta častnih gostov, mdr. generalni konzul Republike Slovenije Milan 
Predan s soprogo, konzulka Jasna Goličič-Bakovnik, predsednik Republike Slovenije dr. Boštjan Žekš s soprogo, poslanec 
Državnega zbora Bogomir Vnučec, predstavnik Državnega sveta Peter Jožef Česnik, zastopnik Janeza Janše, Miro Petek, 
predsednik deželnega zbora, Reinhart Rohr, deželna svetnica, Anna Blatnik, deželni svetnik Daniel Fellner, zastopnik krškega 
škofa, Mihael Krištof, brigadir Willibald Liberda, podpredsednica SKS Zalka Kuchling in številni drugi. 
Za glasbeni okvir slavnostne podelitve je poskrbel kvintet „Donet“. 
 

STA - Slovenska tiskovna agencija 

• Kugyeva nagrada letos profesorju zgodovine Janezu Stergarju. STA. 19.6.2018  
https://www.sta.si/2526872/kugyeva-nagrada-letos-profesorju-zgodovine-janezu-stergarju  
Celovec, 19. junija - Na Slovenski gimnaziji v Celovcu bodo drevi dvanajstič podelili Kugyjevo nagrado za zasluge pri alpsko-
jadranskem zbliževanju. Letos bo to priznanje ene od krovnih organizacij koroških Slovencev, Skupnosti koroških Slovencev 
in Slovenk, prejel profesor zgodovine Janez Stergar. 
Stergar bo nagrado prejel za zasluge s področja čezmejnega delovanja, publiciranja, avtorskega in založniškega dela v službi 
alpsko-jadranskih jezikov, za svoje raznolike dejavnosti na področju društvenega življenja v Klubu koroških Slovencev v 
Ljubljani, zlasti pa za neprecenljive zasluge na področju osebnih in organizacijskih prijateljskih stikov s koroškimi Slovenci in 
rojaki celotne alpsko-jadranske regije. 
Nagrada nosi ime po alpinistu in avtorju knjig s področja gorstva Juliusu Kugyju. 

 

Primorski dnevnik, Trst 

• Spoznal stvarnost občine: Dolina – obisk generalnega konzula Republike Slovenije Vojka Volka. Primorski dnevnik, 
št. 139 (15. jun. 2018), str. 5 

• Poštenjak s čezmejno vizijo: Gorica – politik in dvakratni župan Ettore Romoli je včeraj umrl v svojem 
osemdesetem letu. Primorski dnevnik, št. 139 (15. jun. 2018), str. 14 

https://www.sta.si/2526872/kugyeva-nagrada-letos-profesorju-zgodovine-janezu-stergarju


• (pv) Programu za pomoč odtegnili (prvi) milijon: Dežela – ukrep nove deželne vlade na področju priseljevanja. 
Primorski dnevnik, št. 140 (16. jun. 2018), str. 3 

• Sandor Tence. Kmalu tekma za predsedniško mesto: Standrež – poudarki s seje deželnega sveta SKGZ. Volilni 
kongres krovne manjšinske organizacije bo v začetku prihodnjega leta – Rudi Pavšič odhaja. Primorski dnevnik, št. 
140 (16. jun. 2018), str. 3 

• (st) Bandelj bo najbrž spet kandidiral: SSO – novembra odločitev. Primorski dnevnik, št. 140 (16. jun. 2018), str. 3 

• Ivan Lukan. Mladi Slovenci v Italiji razmišljajo evropsko: Celovec – predstavitev druge empirično-analitične 
raziskave. Primorski dnevnik, št. 140 (16. jun. 2018), str. 4 

• (ide, km) Ettore Romoli in Slovenci: Gorica – danes pogreb in sprevod po mestu. Primorski dnevnik, št. 140 (16. 
jun. 2018), str. 16 

• Sandor Tence. Slovenci v Vidmu so ponosni na svoj jezik in identiteto : Furlanija - Giovanni Marsico spet v 
občinskem svetu : SSO je zahteval, da bi občino vključili v seznam dvojezičnih uprav. Primorski dnevnik, št. 141 
(17. jun. 2018), str. 10 

• (val) Enajst zgodb na meji: Trst – predstavili prvenec primoža Sturmana Gorica je naša. Primorski dnevnik, št. 141 
(17. jun. 2018), str. 11 

• Latvija postopoma delno ukinja šolanje z manjšinskim učnim jezikom. Primorski dnevnik, št. 141 (17. jun. 2018), 
str. 12 

• Jezikovna raznolikost osrednja tema evropske prestolnice kulture 2018 : Leeuwarden - Ljouwert, frizijsko mesto 
stoterih imen. Primorski dnevnik, št. 141 (17. jun. 2018), str. 12 

• Štefan Čok. Dogodek, ki je zaznamoval tudi naš prostor : KOMINFORM - 28. junija 1948. Primorski dnevnik, št. 141 
(17. jun. 2018), str. 13 

• Zakaj dvojno državljanstvo Istranom in ne Južnim Tirolcem?: Italija – Sergio Romano v Corriere della Sera. 
Primorski dnevnik, št. 142 (19. jun. 2018), str. 2 

• Matej Caharija. »Čezmejna geografska zaščita za malvazijo, vitovsko in teran«: Boljunec – pogovor z družino 
Parovel ob 120-letnici vinogradništva in oljkarske dejavnosti. Primorski dnevnik, št. 143 (20. jun. 2018), str. 9 

• Salvini v vladi osamljen glede popisovanja Romov : Italija - premier Conte je sinoči poudaril, da je etnično 
popisovanje protiustavno. Primorski dnevnik, št. 143 (20. jun. 2018), str. 2 

•  "Zastava slovenske manjšine naj bo enaka zastavi Republike Slovenije" : Trst - predsednika SSO in SKGZ pisala 
paritetnemu odboru. Primorski dnevnik, št. 143 (20. jun. 2018), str. 3 

 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• Predlagam vam, da smo samozavestni … Marijana Sukič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 
21. junija 2018 - Leto XXVIII, št. 25, str. 2 

Ob dnevu državnosti v Monoštru 
»Predlagam vam, da smo samozavestni, mi skupaj znamo narediti, da bo življenje boljše,« je poudaril v svojem nagovoru 
mag. Dejan Židan, podpredsednik slovenske vlade, ki opravlja tekoče posle, in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano R Slovenije, na monoštrskem sprejemu ob dnevu državnosti, ki ga je priredil 15.  junija generalni konzulat. 
Dogodka ob slovenskem državnem prazniku v 27. Letu neodvisne Slovenije so se med drugim udeležili Metka Lajnšček, 
pooblaščena ministrica veleposlaništva R Slovenije v Budimpešti, generalni konzul Madžarske v Lendavi dr. Gyula Földes, 
slovenska zagovornica v madžarskem parlamentu Erika Köleš Kiss, predsednik Državne slovenske samouprave Martin  
Ropoš, vodja vladnega urada monoštrskega okraja István Orbán, župan mestne občine Monošter Gábor Huszár, nekateri 
porabski in gorički župani, predstavniki slovenskih organizacij in inštitucij ter medijev z obeh strani meje. 
Slavnostni govornik Dejan Židan je ugotavljal, da je Slovenija demokratična, napredna in tudi gospodarsko uspešna država. 
»Imamo gospodarsko rast, ki je med najvišjimi v Evropski uniji,« je povedal in dodal, da ima Slovenija kot država izjemno 
visoke ambicije. »Mi verjamemo, da imamo vse kapacitete, vse znanje, vse potrebne ljudi, da pridemo v skupino desetih 
najboljših držav v svetu, ne samo po gospodarstvu, temveč tudi po blaginji ljudi.« Podčrtal je pomembnost dejstva, da je 
Slovenija del Evroske unije, na kar je ponosna. Izrazil je zaskrbljenost zaradi dogodkov v svetu, saj je med potjo v Monošter  
slišal novico o Trumpovih novih carinah proti Kitajski in obratno. »Očitno svet, kjer smo imeli sodelovanje kot najvišjo 
vrednoto, svet, kjer smo razumeli zaveznike kot zaveznike, svet, kjer smo se vsi skupaj borili, da je vsem bolje ... ta svet 
počasi izginja. Zato je še bolj potrebno, da se zavedamo, da EU daje vsem nam velike prednosti. Premalokrat se zavedamo, 
kako velika prednost je, če imaš brezcarinski trg, ki je velik 500 milijonov ljudi. Premalokrat se zavedamo, kako zelo 
pomembno je, da smo bolj varni, da ni več vojn. Premalokrat se zavedamo, da skupaj lažje dosežemo višje standarde 
življenja, kakor bi vsak posamezno. Zato verjamem, da je naš skupni cilj, da naredimo Evropsko unijo še bolj čvrsto, še bolj 
demokratično, kjer lepše in bolje živimo.« 
Na koncu svojega govora je izpostavil pomembnost manjšinskih skupnosti, slovenske na Madžarskem in madžarske v 
Sloveniji, »ki nas združujeta. To pametne države in pametne nacije morajo razumeti kot prednost. Saj vsaka možnost, da 
bolje sodelujemo, je možnost, ki prinaša blaginjo za vse«. 
Generalni konzul R Slovenije v Monoštru dr. Boris Jesih je izpostavil potrebo po gospodarskem razvoju območja. Kot je 
rekel, z uresničevanjem osnovnih manjšinskih (narodnostnih) pravic smo lahko kar zadovoljni, potrebno je razvijati 
gospodarstvo, da bi ljudje bolje živeli tudi zaradi tega, ker so Slovenci, da slovenski starši ne bi vpisovali svojih otrok k 
nemščini zaradi bodoče službe. Kot dober primer je omenil Prekmurje, kjer si obe državi prizadevata in vlagata, da bi 



tamkajšnji ljudje, med njimi pripadniki madžarske skupnosti, bolje živeli. Nato so prisotni ob zvokih prekmurskega melosa 
glasbene skupine iz Beltinec nazdravili in s tem počastili praznik samostojne države Slovenije. 

• »Da bi mladi živeli v svobodni Evropi«. –dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 21. junija 
2018 - Leto XXVIII, št. 25, str. 3 

»Ko sem si v preteklem letu ogledala kratek film, ki je nastal v sklopu čezmejnega projekta, sem si mislila, da je enkraten 
in neponovljiv. Danes vem, da temu ni tako,« je 14. junija zjutraj pred polno gledališko dvorano monoštrskih srednješolcev 
povedala ravnateljica Gimnazije Mihálya Vörösmartyja Éva Balogh. Štirje učenci ustanove so namreč tudi letos sodelovali 
v projektu, katerega vodilni partner je bila TV AS iz Murske Sobote, podprla pa sta ga tudi Evropski parlament in Mestna 
občina Murska Sobota. 
V projektu je sodelovalo pet srednjih šol, in sicer ob monoštrski gimnaziji še Gimnazija Murska Sobota, Ekonomska šola 
Murska Sobota, Druga gimnazija Varaždin in Višja gimnazija Bad Radkersburg. »To je pet šol in z vsake šole pet udeležencev, 
če prištejemo mentorja. V Sloveniji je petka najboljša ocena,in tudi v zastavi Evropske  unije imajo rumene zvezde pet 
krakov. Zaradi vsega tega smo projekt in filme poimenovali ’Zvezda ima pet krakov’. Dijaki so dobro sodelovali, zato si 
zaslužijo najboljšo oceno, petico, « nam je razložil direktor vodilnega partnerja TV AS Simon Balažic in dodal: »Srednješolci 
so v pravih letih, da jih začnejo zanimati vprašanja Evropskeunije. So že toliko odrasli,  da lahko informacije, ki jih dobijo, 
tudi na ustrezen način predelajo.« 
Balažic je poudaril, da rek »na mladih svet stoji« velja. »S tovrstnimi projekti poskušamo mladim pokazati, kaj pomeni 
Evropa, kaj pomeni Evropska unija. Naš svet, v katerem živimo, ni samoumeven. Še trideset let nazaj je bila tu železna 
zavesa, nismo mogli prehajati meja, kot je to danes. Na te stvari je treba opozoriti in se seveda v prihodnosti boriti zanje, 
« je še dodal direktor pomurske televizijske hiše.  
»Prav je, da so sodelujoči spoznali oddaljeni svet v Bruslju,« je pristavil režiser filma, novinar Marjan Maučec. »Mnogi 
pravzaprav ne vedo, kaj ljudje tam počnejo, zato smo jim te institucije približali. Zdi pa se mi, da so dobili nekaj odgovorov 
na vprašanja, ki so danes aktualna.«  
Režiser Maučec meni, da je bila železna zavesa dobro izhodišče za tokratni film. »Tukajšnji ljudje so jo zelo občutili, pripeljali 
pa smo zgodbo vse do danes: kakšne zavese ali žice se postavljajo, kako naj bi živeli. Izkušnja naših prednikov pa nam bo 
pomagala, ko se bomo v prihodnje odločali o Evropi,« je poudaril pomurski novinar.  
Film se začne s prizorom učne ure slovenskega jezika, pri kateri se profesorica in mentorica Irena Libritz Fasching s svojimi 
dijaki pogovarja o evropskih vrednotah vrednotah. Regina Labritz, Zsófia Sturm, Ádám Szukics in Kristóf Császár se odločijo, 
da omenjene vrednote globlje raziščejo, zato se z gimnazije napotijo v Slovenski dom. Razprava med njimi vseskozi poteka v 
slovenščini, na plan pa pridejo pojmi, kot so človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija ali enakost.  
Razmišljanje dijakov prekinjajo prizori o železni zavesi, o kateri lahko iz pripovedovanj dveh domačinov z obeh strani meje 
izvejo več v graničarskem muzeju v Števanovcih. O življenju ob meji spregovorita tudi radijski novinar in zgodovinar, prav 
tako z ene in druge strani meje.  
Dijaki v dokumentarno-igranem filmu dokaj prepričljivo igrajo svoje vloge, tudi slovenske stavke izgovarjajo lepo. Kmalu jih 
najdemo pri slovenski sveti maši v eni od porabskih cerkva, kjer lahko prisluhnejo razmišljanjem o vlogi verskega življenja in 
ljudskih pesmi pri ohranjanju slovenske materinščine. Izrečene so tudi besede o pomenu jezikovne raznolikosti.  
Največja avantura pa je vsekakor nekajdnevni obisk v Evropskem parlamentu v Bruslju, in sicer v družbi vseh sodelujočih 
dijakov s petih partnerskih šol. Tudi tukaj lahko monoštrski raziskovalci prisluhnejo  razglabljanjem o evropskih vrednotah, 
vprašanja v madžarskem in slovenskem jeziku postavljajo evropskima poslancema iz obeh sosednjih držav. Po obisku pri 
zakonodajnem telesu preostane gimnazijcem še dovolj časa, da se potepajo po središču belgijskega glavnega mesta, ob 
slovesu pa so izrečene še želje, »da bi mladi živeli v svobodni Evropi«, ki naj ostane tudi »luštna«.  
Film je bil vseskozi opremljen z madžarskimi podnapisi in požel velik aplavz med prisotnimi monoštrskimi gimnazijci. V 
kratkem zaključnem pogovoru se je direktor Simon Balažic zahvalil voditeljem srednješolske ustanove in generalnemu 
konzulu RS dr. Borisu Jesihu za vztrajno podporo pri izvedbi projekta. Režiser Marjan Maučec je še opozoril, da je zgodovina 
učiteljica življenja, zato naj ne bi pozabljali na svoje izkušnje iz preteklosti. Eden od dijakov Kristóf Császár je povedal, da je 
s kolegi sedaj prvič videl zmontirani film, in je bilo lepo videti, kako se je v pol ure strnilo delo več mesecev. Obenem je 
izrazil veselje, da je lahko ob prestolnici Evrope spoznal tudi zanimive ljudi v obmejnem prostoru.  
Pred monoštrskim dogodkom so se odvijale že tri premiere: dve v Murski Soboti in ena v avstrijski Radgoni, na vrsti pa je 
bila še predstavitev v hrvaškem Varaždinu. Do konca junija bo vseh pet filmov na ogled na spletni strani TV AS, in sicer s  
tekmovalnim namenom: sodelujoči dijaki pri najboljšem filmu - ki si ga bo ogledalo največ obiskovalcev - prejmejo praktične 
nagrade. 

• Želijo najti skupni jezik z domačini. Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 21. junija 
2018 - Leto XXVIII, št. 25, str. 4 

Zavarovana območja ob slovensko-madžarski meji 
Inštitut za slovensko narodopisje (ISN) pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti je nosilec bilateralnega raziskovalnega 
projekta z naslovom Zavarovana območja ob slovensko-madžarski meji. Izzivi sodelovanja in trajnostnega razvoja. Vodja 
projekta na slovenski strani dr. Jurij Fikfak je v okviru srečanja raziskovalcev z obeh strani meje (bilo je v Murski Soboti) 
pojasnil, da je projekt zasnovan predvsem kot sodelovalna in primerjalna čezmejna raziskava o vlogi ustanovljenih 
zavarovanih območij, Krajinskega parka Goričko na slovenski in Narodnega parka Őrség na madžarski strani meje. 
»Gre za izzive medsebojnega sodelovanja, tudi med raziskovalci in obema parkoma, ter za vprašanje trajnostnega razvoja,« 
je še poudaril Fikfak in dodal, da poleg ISN v projektu (traja od 1. junija 2017 do 31. Maja 2020) sodelujejo še: Filozofska 
fakulteta v Ljubljani, Madžarska akademija znanosti in etnološki oddelek Univerze v Szegedu.  
Gre za široko zastavljeno interdisciplinarno družboslovno in naravoslovno raziskavo. »Obe skupini bosta raziskali pomen 



obeh parkov. Poudarek je na štirih vsebinskih področjih. Prva je etnografsko historična analiza območja. Vse raziskave do 
zdaj so bile namreč etnocentrične, usmerjene samo na Slovence ali samo na Madžare. Mi želimo pokazati, kako je potekala 
dinamika medsebojnih odnosov in kakšno je to sobivanje, tudi v luči obeh narodnosti, slovenske v Porabju in madžarske v 
Prekmurju, danes,« je razložil Fikfak in dodal, da je težišče raziskovanja namenjeno meji, njenemu spreminjanju in vplivu teh 
sprememb na prebivalstvo, demografsko in socialno podobo krajine. S tem je povezano tudi drugo raziskovalno področje, 
etnografska analiza kulturne in naravne dediščine. Gre za dediščino, na katero se je »pozabilo«, in dediščino, ki je aktualna 
in za katero že veljajo določeni režimi njene rabe, znane so tudi prakse in načini njene rabe (kmetijstvo, obrti). Raziskava naj 
bi dala odgovor tudi na vprašanje, kdo so ključni družbeni akterji na obmejnem območju, ki bi lahko spodbujali stike in 
sodelovanje na zaščitenih območjih. 
To je tretje področje, četrto pa je namenjeno analizi dinamike odnosov med obrobjem in središči: »Če omenjeno izhodišče 
jemljemo dobesedno, bo raziskava dala odgovor o vzrokih marginalizacije obrobja v odnosu do centra države. Odkriti 
želimo, kje so možnosti za sodelovanje in kje viri konflikta.« Poleg osmih raziskovalcev na slovenski strani sodeluje še okrog 
100 študentov: »Prva skupina se je ukvarjala z metodologijo, zdaj se jih je trideset lotilo vprašanja divjega lova, tretja  
skupina študentov pa bo naslednje leto pomagala pripraviti razstavo. Izdelali bomo tudi film, ki bo pokazal razmerja med 
gradom pri Gadu na Goričkem in njegovimi obiskovalci.«  
Raziskovalce zanima tudi, kaj evropski in nacionalni projekti omogočajo ljudem, ki živijo na območju obeh parkov. »Med 
drugim nas tako zanima, če so bile v okviru nekega projekta urejene markacije, kaj se je z njimi zgodilo pet let po tistem, ko 
projekta več ni. Zanima nas tudi dinamika znotraj Goričkega, kako vpliva na njegovo delovanje to, da na njegovem območju 
deluje kar enajst občin,« je še dejal Fikfak in napovedal, da bodo pri svojem delu še posebej pozorni na določene stvari, 
»eno od njih je tudi bučno olje, produkt, ki predstavlja to regijo.«  
István Szentirmai iz Narodnega parka Őrség je pojasnil, da je za njihovo upravo ta projekt zelo pomemben tudi zato, ker 
poskušajo preko njega navezati boljše odnose s prebivalci, ki živijo na območju parka: »Naša želja je, da bi ta projekt 
prispeval predvsem k temu, da bi nas in naše ukrepe ljudje, domačini, bolje razumeli, kot so nas doslej. Do zdaj je bilo 
velikokrat tako, da ljudje na upravo parka niso gledali pozitivno. To bi želeli vsekakor spremeniti, saj smo mnenja, da imamo 
podobne interese kot domačini, samo skupni jezik moramo najti.« 
Madžarski raziskovalci se bodo v raziskavah poglobili tudi v raziskovanje odnosa med človekom in naravo. Tako bodo 
podrobneje popisali imena rastlin in cvetic, tudi žuželk in metuljev. Posvetili se bodo tudi ljudem, ki niso domačini, pa so 
prišli živet na območje Narodnega parka Őrség. Gre tako za turiste kot tiste, ki imajo svoje počitniške hiše ali pa so prišleki, 
ki so se tu stalno naselili. Med slednjimi so tudi predstavniki parka. Tudi direktorica javnega zavoda KP Goričko Stanka 
Dešnik upa, da se bo s to raziskavo razširilo obzorje ljudi do tega prostora: »Etno-botanična raziskava, ki jo bodo naredili 
kolegi iz Madžarske, bo dala še dodatno širino.  
Pogovarjamo se tudi, kako bi naših 80 imetnikov kolektivne blagovne znamke KP Goričko bolj animirali k sodelovanju in 
povezali v neko trdnejšo mrežo. Vsekakor bomo z zanimanjem prebrali to, kar bodo ugotovili raziskovalci.« 

• Postali so polnopravni člani katoliške cerkve. L. R. Horváth. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 21. junija 2018 - Leto XXVIII, št. 25, str. 5 

V okviru dvojezične svete maše, ki jo je daroval škof sombotelske škofije dr. János Székely, so na začetku junija birmanci 
seniške župnije prejeli zakrament svete birme. 
Pri maši v slovenskem in madžarskem jeziku je škof opozoril mlade, da je največji človekov zaklad vera, ki nam pomaga 
prebroditi težave. V času, ko postanemo krščansko »polnoletni«, moramo ponosno izpovedati našo vero in »tiho« 
prisluhniti božjim besedam. 
Po izpovedi vere je potrditev v veri prejelo kot darilo svetega Duha 24 mladih Porabcev in Porabk, ki jih je škof mazilil s 
sveto krizmo. Mašo so zaključili s skupnim petjem vatikanske himne. 

• Srečanje narodnostnih vernikov. F. Sütő. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 21. junija 2018 
- Leto XXVIII, št. 25, str. 5 

Na pobudo škofa sombotelske škofije dr. Jánosa Székelya so 9. junija 2018 prvič organizirali srečanje vernikov, pripadnikov 
raznih narodnosti, ki živijo na območju škofije. Srečanje je gostil kraj Vaskeresztes (Grossdorf), ob nemških in hrvaških 
vernikih so se ga udeležili tudi Porabski Slovenci. Pri sveti maši je sodeloval tudi Cerkveni pevski zbor Zveze Slovencev iz 
Števanovcev. Romanja in srečanja sta se udeležila tudi zagovornica Slovencev v madžarskem parlamentu Erika Köleš Kiss in 
predsednik Državne slovenske samouprave Martin Ropoš. 

• Podelitev nagrad najboljšim učencem. F. Sütő. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 21. junija 
2018 - Leto XXVIII, št. 25, str. 7 

Narodnostni pedagoški šolski center je 12. junija priredil proslavo ob svečani podelitvi diplom in nagrad učencem,  
pripadnikom narodnosti, ki so se v šolskem letu 2017/18 udeležili državnih tekmovanj. Proslavo so priredili v veliki dvorani 
vladnega urada županije Pest. Tekmovanja so bila razpisana v znanju narodnostne materinščine in spoznavanja lastnega  
naroda, udeležili so se jih učenci osmih manjšin, sodelovalo je več kot tisoč učencev. Med nagrajenimi učenci je bilo pet 
porabskih učencev, dva iz Gimnazije Mihálya Vörösmartyja iz Monoštra (Dóra Doszpot in Jakab Áron Soós), ena iz Doš Jožefa 
Košiča na Gornjem Seniku (Eliza Nagy) in dve iz DOŠ Števanovci (Rita Rebeka Takács in Bernadett Kósik).  
Porabskim nagrajencem je posebej čestitala slovenska parlamentarna zagovornica Erika Köleš Kiss in jim izročila darilne 
pakete. Proslave se je udeležil tudi predsednik DSS Martin Ropoš. 

• O Jožefu Kleklu st., voditelju Slovenske krajine. Tekst: E. Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 21. junija 2018 - Leto XXVIII, št. 25, str. 7 

Murska Sobota 
V Pokrajinski in študijski knjižnici je odprta manjša razstava o Jožefu Kleklu st., (1874, Krajina – 1948, Murska Sobota) 



katoliškem duhovniku (posvečen je bil v Sombotelu), uredniku, nabožnem piscu in politiku. Dr. Klaudija Sedar je pogosto 
omenjanega katoliškega izobraženca predstavila na panojih in v vitrinah ter ob otvoritvi izpostavila pomen ustanovitve več 
publikacij, denimo Koledarja srca Jezušovoga, Marijiega lista in drugih. Najbolj znane so Novine, ki so izhajale od leta 1913 
do leta 1941. V tem časopisu so objavljali različni avtorji, med njimi tudi pisatelj Miško Kranjec. 
Jožef Klekl starejši je bil tudi poslanec Slovenske ljudske stranke v ustavodajni skupščini Kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev. Vedno je nastopal kot duhovnik, ki se je zavzemal za ohranitev slovenstva v Slovenski krajini in hkrati vestno 
izpolnjeval duhovniško poslanstvo. 
Kako ustvarjalno je bilo življenje Jožefa Klekla st., nam kaže izjemno bogata biografija, ki jo je sestavil nedavno umrli mag. 
Franc Kuzmič. S proučevanjem življenja in dela Jožefa Klekla st. sta se ukvarjala tudi škofa dr. Jožef Smej in aktualni soboški 
škof dr. Peter Štumpf, ki je o njem doktoriral in izdal samostojno knjigo. Z razstavo ob 70. obletnici smrti Jožefa Klekla st. 
začenja Pokrajinska in študijska knjižnica praznovanja ob 100-letnici priključitve prekmurskih Slovencev k matičnemu 
narodu, ki bo prihodnje leto. 

• Veseli slovenski penzionisti v Soproni. Klara Fodor, predsednica. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 21. junija 2018 - Leto XXVIII, št. 25, str. 10 

Drüštvo porabski slovenski penzionstov pri svojom deli med cilji ma tau tü, ka aj vse bole leko spozna zgodovinsko, 
kulturno, cerkveno pa naravno lepoto, bogastvo tak v domanjom kak v matičnom rosagi. Zatau že včasik od začetka, 
od 1997. leta mau, vsakšo leto pripravi izlet pa prauško za svoje penzoniste, eno leto na Vogrskom, drugo leto pa v Sloveniji. 
Letošnji izlet je po redej že 22. bijo. Za telko lejt je težko najti tašne nauve krajine, stere leko vöspelemo v ednom dnevi pa 
brigajo vekši tau penzionistov. No, pa na tau tü trbej paziti, aj nej trbej dosta odti pejški, aj preveč dosta gounčov nej trbej 
poslöjšati, aj vodiči razmejno, na glas pripovejdajo pa aj ceringa tü ne dosegne do plafona.  
Letos smo si po dugšom zmišlavanji vöodabrali lejpi stari varaš Sopron, v sterom smo  že bili na najprvom izleti 1997. leta, 
depa tisto že tak davnik bilau pa izmed tisti lidi je že na žalost malo med nami. Na srečo se nam je prejk interneta pršikalo 
eno dobro turistično agencijo najti, stera má dobro vönapravlan program za en den. Te program so nam té eške prejk 
naprajli, kak smo si ga želeli, od dugše pejške poti so nas tü rejšili. Naši penzionisti so se letos tü lepau zglasili, bilau 
nas je 56, šanalivamo tiste tri ženske, stere so pauleg betega nikak nej mogle z nami.  
No, za den smo si vöodabrali torek, 5. juniuš, gda eške drži šaulsko leto pa babicam nej trbej skrb meti vnuke pa eške 
ne more biti nevarna velka vročina. Vrejmen, ka naprej nikdar ne moremo znati, je od majuša mau ginau nej bilau za izlet, 
vej so pa na vsakši den bili povedani viher, povauden, toča, ka se je spunilo tü, samo pijtanje ginau, gdé. Depa kak, kak nej, 
hvala Baugi, je té en dén v Soproni vöstrpalo brezi deža, nej tak kak doma v Porabji. Vüjpanje smo meli, ka smo nisterni 
vsakši den vijsali na interneti, drügi se z molitvami na Boga obračali.  
No, v Varaša zazranka pred šesto vörov smo vsi pri cajti lepau vküper prišli na panofi pa smo se v za nas rezervirani vagonaj 
lepau dola skvatejrali. V taši čisti pa lejpi vagonaj se je veseldje voziti, leko se vövtegneš, odiš, velko mesto je, kulturno leko 
zejš svojo djüjžino pa tehnične potrejbe tü leko mirno opraviš. Pa, ka je fejs fontoško, mi se že ali šenki ali za deset 
procentov ceringe leko vozimo. V Somboteli smo zavolé časa meli prejksésti na drügi cug, steri nas je za vöro časa že 
pripelo v Sopron. Na panof je po nas prišo mali varaški cug, steri nas je vöro časa vozo po varaši, med tejm nam je pa 
prijeten ženski glas lepau pripovejdo, gde tá odimo, ka vidimo. Tau je cejli den tak šlau tak na cugi kak na šifti. Depa za tau 
smo tü zavolé meli čas, ka smo se med seov leko kaj pogunčali, ka se mi penzionisti trno radi pogončavamo. Samo aj bi bar 
tau erbala naša mladina! No, v centri varaša nas je pa že čakala mlada vodička, stera nam je v paudrügi vöri razmejno 
nota pokazala zgodovino varaša. Sopron je samo šest km od Avstrije, zatau ga zovejo za „Zahodna vrata rosaga/ Nyugati 
kapu. Te varaš je najbola bogati v stari spomenikaj, stere nej slobaudno prejk zidati. Na mesti varaša je že od najbole stari 
časov žijvelo lüstvo, v rimskom časi so ga ustavurili pod menjom Scarbatia, biu je trgovski center. V XIII. stauletji je grato 
varaš, dosta je trpo, Törki so ga tü redno na nikoj djali, v XVII. stauletji je pa dola zgoro, potistom v XVIII. Stauletji so ga 
zozidali na nauvo v baročnom stili. Prva železniška železniška povezava v rosagi je bijla vözozidana med Sopronom pa 
varašom Wien. Kakšni narodi so živeli pa živejo tü, sto so tisti lidgé, steri dosta djali tak na kulturnom, literarnom kak 
političnom pa zgodovinskom tali (Liszt, Széchenyi, krau Mátyás, Petőfi, Dorffmeister, Strauss, Sopronyi-Thurmer Mihály), 
zakoj je grato varaš zvestobe (a hűség városa), vse tau smo zvedli. Sopron ma 56.000 lüstva, čisti, lejpi, miren varaš je, dosta 
starinski zidin ma (Tören ognja/Tűztorony, Nagyboldogasszony ali Kozdjina/ Kecskés cerkev, mnaugo drügi cerkva, mestna 
hiša, univerza, kip sv. Trojstva, Storno iža …). Nejsmo se pa spozabili od cerkve, gde smo z Vero Gašpar zmolili pa spopejvali 
v svojoj maternoj rejči, prosili Boga, aj nas skaus srečno sprvodi, smo vužgali svejče za svoje pokojne pa z ofrom se zahvalili, 
ka smo hvalo leko dali v Bauginoj iži. Mali cug nas je odpelo na Fertőrákos (med potjauv smo vidli vauzo Sopronkőhida), 
gde smo meli obed vanej na velkoj terasi restavracije. Kak je dober, žmani pa zavolé béjo dijaški meni, žau, tak je möjdna 
bila postrežba. 
Samo na konci nam je šef vöovado pa proso, aj ne baumo čemerni, depa ranč v tistom časi so meli velko kontrolo v küjnji. Za 
obedom nas je pá cug pelo po vesi pa tavö k jezeri Fertő (Nežidersko jezero), gde smo se leko kaulek šetali, vidli kamnolom 
(kőbánya). S šiftom smo se vozili vöro časa, vidli smo rejdko lejpo naravo s potokom, šašom, z različnimi ftiči v Narodnom 
parki Fertő - Hanság. Prejk smo se pelali na avstrijsko stran tü, vidli smo na cölöpaj lesene kuče, oder/színpad za prejk šest 
gezero lidi pa tisto lejpo čisto vodau, sivo (modro) nébo, stero se je začnilo svajüvati. Viher nam je béjo na vrati, depa vujšli 
smo pred njim. Z mali cugom smo se eške stavili pri malom svetišči pod zemlauv (Mithras szentély), gde smo spoznali 2000 
lejt  staro vöro. Prvin, kak smo se iz Soprona napautili na reden cug, smo k sebi vzeli »vrastvo« v zdravilni zamanici/ 
gyógygödör, če je že tau glavno mesto kékfrankosa (modre frankinje).  
Na konci se želim zavaliti predsedstvi za pomauč, vsejm izletnikom, ka so se vzeli na paut, posaba zatau, ka so se cejli den 
nej spozabili od svoje materne rejči, so se vsi lepau ponašali, so redno ta poslüšali pa se lepau porazmeli.  



Veseli me, ka smo se vsi lepau leko meli. Ceringo pauti smo si plačali sami, menši tau Urad za Slovence v Sloveniji pa en 
domanji sponzor. Baug plati vsejm vküper! 

• Zaključek vrtčevskega leta in slovo velikih otrok od vrtca. Besedilo: Andreja Serdt Maučec in Romana Trafela. 
Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 21. junija 2018 - Leto XXVIII, št. 25, str. 12 

V vseh porabskih vrtcih smo v preteklih dneh praznovali dva pomembna dogodka, in sicer zaključek vrtčevskega leta 
2017/2018 ter slovo velikih otrok od vrtca. Za starše, stare starše in znance otrok smo pripravili lep program. V vseh vrtcih 
smo se predstavili z vsem, kar smo se čez leto naučili. Povedali smo deklamacije, zapeli pesmice, zaplesali ob glasbi in rajali 
ob rajalnih igrah in slovenskih ljudskih plesih. 
Veliki otroci bodo kmalu postali šolarji in sedli v šolske klopi. V Vrtcu Gornji Senik bo pet otrok zapustilo vrtec, v Števanovcih 
štirje, v Monoštru osem, v Sakalovcih trije in na Dolnjem Seniku štirje otroci. Čas brezskrbnosti otrok v vrtcu je hitro minil. 
Skupaj smo se učili, igrali, plesali, telovadili, peli pesmice, se igrali rajalne igre, risali, slikali, hodili na sprehode, tudi delali: 
vse, kar otroci potrebujejo za svoj razvoj v otroštvu. To, kar so otroci doživeli in se naučili v vrtcu, jim bo ostalo v spominu za 
vse življenje. Naj jim ostane tudi veselje do učenja slovenskega jezika. 
 

Delo, Ljubljana 

• Benečijo in Posočje bo prvič povezal avtobus. Blaž Močnik. Delo, Ljubljana, 14. junij 2018  
http://www.delo.si/lokalno/primorska-in-notranjska/benecijo-in-posocje-bo-prvic-povezal-avtobus-61279.html  
Inštitut za slovensko kulturo tlakuje pot za stalno povezavo čezmejnega območja.  
Tolmin – Benečija in Posočje bosta poleti prvič povezana z javnim prevozom. Po lanskem uspehu kobariškega avtobusa hop 
on hop off so se zdaj opogumili še za avtobusno povezavo Benečija gor in dol. Pobuda je prišla s špetrskega Inštituta za 
slovensko kulturo, kjer želijo spodbuditi naravni in kulturni turizem. »Avtobusna povezava je provokacija za tiste, ki bi nam 
morali priskočiti na pomoč,« je dejal predsednik inštituta Giorgio Banchig. 
Povezava Čedada, Špetra in Kobarida ter številnih beneških vasi bo zaživela 23. junija, avtobus pa bo vozil vsako soboto do 
1. septembra in se na poti dvakrat srečal s kobariškim. Na pot bo krenil s čedajske avtobusne postaje, skozi Špeter dosegel 
Kobarid in nato nadaljeval skozi Žago in Učjo do Barda in Zavrha, Prosnida, Črnega Vrha in Robidišča do Robiča nazaj do 
Čedada. Povezava je promocija Nadiških, Terskih dolin in Rezije, poudarja Banchig. »Želimo si spodbuditi obisk teh, kar 
malce pozabljenih krajev, saj so vasi ponekod skorajda zapuščene in da bi obiskovalci spoznali našo kulturo, jezik, 
arhitekturo in običaje – torej sedanjo podobo dolin, ki so bogate z zgodovino in umetnostjo.« 
8600 potnikov so lani v dobrih dveh mesecih z rednim avtobusom prepeljali čez Vršič  

• Avtobusna proga je promocija Nadiških, Terskih dolin in Rezije. 

• Javni prevoz med Benečijo in Posočjem doslej ni obstajal. 

• Avtobusno progo čez Vršič letos podaljšali v junij in september. 
Cilj je redna povezava 
Pobudo inštituta je uslišala dežela Furlanija - Julijska krajina in jo denarno podprla v okviru projekta za turistično promocijo 
Mi smo tu, tuka… izde… kle… tle. »Naša želja je, da bi zacelili rane, ki so nastale v preteklosti zaradi prekletega konfina. Če 
bomo uspešni, bomo povezave še nadgradili,« je napovedal Banchig. To pomeni še povezavo skozi Srednje, Dreko in 
morebiti Tolmin, končni cilj pa je redna avtobusna povezava čezmejnega območja. S tem inštitut opozarja odgovorne 
institucije, da zdaj čaka na njihove poteze. »Mi uvajamo poskus, čeprav sem prepričan, da prihodnje leto ne bo ostalo zgolj 
pri tej povezavi,« je sklenil Banchig. 
Z javnim prevozom Benečija in Posočje doslej nista bila povezana. Zdaj pa se bo beneški avtobus dvakrat na dan srečal z že 
uveljavljeno kobariško poletno različico javnega avtobusnega prevoza do odročnejših turističnih znamenitosti ali pohodnih 
izhodišč. Lani so z avtobusom hop on hop off prepeljali 2300 potnikov, prevoz pa stane en evro. »Z vozovnicami stroška 
seveda ne pokrijemo. Toda gre za višje cilje,« je povedal kobariški župan Robert Kavčič. Lokalna skupnost zato avtobus 
sofinancira z 20.000 evri na leto.   
Iz prestolnice, čez mejo do Bovca 
Pomembna posoška novost bo že napovedan čezmejni avtobus iz Ljubljane skozi Kranjsko Goro, Trbiž in Log pod 
Mangartom v Bovec, ki bo vozil med 26. junijem in 31. avgustom od ponedeljka do sobote. Bovški občini je namreč 
naposled uspelo zagotoviti dovoljenja na italijanski strani, tako da se bo avtobus lahko ustavil tudi na železniški postaji 
Boscoverde, v centru Trbiža, v centru Rablja in tudi ob Rabeljskem jezeru. 
Še pred tem sta se občini Bovec in Kranjska Gora dogovorili o sofinanciranju redne dnevne turistične avtobusne proge iz 
Bovca čez prelaz Vršič v Kranjsko Goro in jo podaljšali še v junij in september. Primorsko in Gorenjsko je doslej avtobus od 
leta 1996 povezoval le od sredine julija do konca avgusta. Občini bosta prevozniku polovično pokrili stroške, če jih ne bo 
sam s prodajo vozovnic. Ker gre za redno povezavo, dobita družbi Nomago in Alpetour za poletna meseca od ministrstva 
subvencijo 0,56 evra na kilometer. Lani so čez Vršič v dobrih dveh mesecih prepeljali več kot 8600 potnikov, tretjino več kot 
leto prej. Občini predvidevata, da bosta morali vsaka prispevati po dva tisočaka, medtem ko predračun za dva podaljšana 
meseca znaša 12.000 evrov. 

• Arbitražna godlja še v bruseljski kuhinji. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 15. junij 2018  
http://www.delo.si/novice/slovenija/arbitrazna-godlja-se-v-bruseljski-kuhinji-61236.html  
Usoda arbitraže: Pričakovati je, da se evropska komisija ne bo podrobneje izrekala o slovenskih argumentih.  
Bruselj – Četudi se v ponedeljek izteče trimesečni rok, do katerega evropska komisija lahko poda obrazloženo mnenje o 
slovenski tožbi proti Hrvaški, nadaljnji razvoj ostaja nepredvidljiv. 

http://www.delo.si/lokalno/primorska-in-notranjska/benecijo-in-posocje-bo-prvic-povezal-avtobus-61279.html
http://www.delo.si/novice/slovenija/arbitrazna-godlja-se-v-bruseljski-kuhinji-61236.html


Evropska komisija meni, da bi morali državi zadevo rešiti sami. 4. julija je komisija pozvala strani k izvršitvi sodbe in 
ponudila mediacijo. Postopek pred sodiščem EU utegne trajati do dve leti.  
Na sedežu evropske komisije v bruseljski palači Berlaymont ponavljajo, da »zadevo še obravnavajo in da zato ne bodo 
ugibali o morebitnih postopkih«. Slovenija je marca skladno z 259. členom pogodbe o delovanju EU, ki ureja postopke v 
zvezi z očitki med članicami o neizpolnjevanju obveznosti iz pogodbe, morala predložiti zadevo evropski komisiji. Komisija 
sicer nima obveznosti izrekanja o takšnih zadevah. Tudi če se ne izreče, Slovenija lahko predloži zadevo sodišču EU v 
Luxembourgu. Tak korak je Ljubljana že tako napovedala. 
Glavni del postopka je bila ustna obravnava 2. maja, ko sta obe delegaciji predstavili svoja stališča in odgovarjali na 
vprašanja predstavnikov evropske komisije. Nanašala so se na slovenske očitke o kršitvah prava EU na več področjih kot 
posledici hrvaškega zavračanja arbitraže, denimo pri opravljanju nadzora na morju. Večtedensko čakanje, kaj bo iz vsega 
zapisanega in povedanega potegnila evropska komisija, je bilo do zdaj zaman. Z zadevo se je temeljiteje ukvarjala njena 
pravna služba, ki je ocenila zaslišanje in bi morala opredeliti, ali je bilo kršeno pravo EU.   
Evropska komisija: Vprašanje je dvostransko, vanj se ne bomo vpletali 
Po razpoložljivih informacijah je pravna služba pritrdila slovenski argumentaciji. Komisarski kolegij o zadevi ni razpravljal, 
niti na zadnjem zasedanju v torek v Strasbourgu ne. Vrh evropske komisija vztraja, da je vprašanje dvostransko in da se vanj 
ne bodo vpletali. Njen predsednik Jean-Claude Juncker je že septembra lani v odgovoru na vprašanje Dela razlagal, da 
njihovo vpletanje ne bi bilo modro in koristno. Po bruseljski logiki bi morali državi zadevo rešiti sami. Evropska komisija je 4. 
julija po arbitražni razsodbi pozvala strani izvršitvi sodbe in ponudila mediacijo. 
Trditve o dvostranski naravi slovensko-hrvaškega spora so v izjavah evropske komisije v zadnjih dneh še posebno 
poudarjene. Glavni adut v slovenskem rokavu je ocena pravne službe iz 4. julija lani, ko je bilo črno na belem zapisano, da je 
meja med državama sicer dvostransko vprašanje, a »ima kljub temu neposreden učinek na pravo EU, zatorej ima Unija 
jurisdikcijo glede tega«. Poleg tega so opozorili, da imajo Unija in države članice obveznost izvrševati mednarodno javno 
pravo, »kar bi morale pokazati v tem primeru«.   
Postopek pred sodiščem EU bo trajal tudi do dve leti 
Glede na položaj in dosedanja bruseljska sporočila Slovenija od evropske komisije v prihodnjih dneh ne pričakuje veliko ali, 
bolje rečeno – nič. Postopek pred sodiščem EU kot naslednja faza bo zapletena operacija, ki utegne trajati dve leti. Evropska 
komisija naj bi izrekla mnenje v tem času. Do zdaj je sicer veljalo, da ga bo Slovenija sprožila kmalu po izteku trimesečnega 
roka oziroma (ne)objavi mnenja evropske komisije. To bi na podlagi že prej sprejetih sklepov in soglasja pristojnega telesa 
državnega zbora lahko storila že vlada, ki opravlja zgolj tekoče posle. 

• Makedonski Albanci podpirajo dogovor z Grčijo in rešitev spora o imenu. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 15. 
junij 2018  

https://www.delo.si/novice/svet/makedonski-albanci-podpirajo-dogovor-z-grcijo-in-resitev-spora-o-imenu-61210.html  
Aleksis Cipras naj bi prestal glasovanje o nezaupnici.  
V Makedoniji so dogovor med Atenami in Skopjem zaznamovali protesti, grška opozicija pa je včeraj pozvala k nezaupnici 
Aleksisu Ciprasu. Čeprav rojaki makedonskega in grškega premiera obtožujejo izdaje, bosta po napovedih Zoran Zaev in 
Cipras v soboto podpisala dogovor o uradnem imenu Makedonije. 
Rojaki Ciprasa in Zaeva obtožujejo izdaje. 
Integracija v EU in Nato ključna za razvoj Makedonije. 
Moskva podpira rešitev, ki bo dobila javno podporo.  
Bolgarski premier Bojko Borisov včeraj ni sprejel makedonskega predsednika, ker nasprotuje dogovoru med Grčijo in 
Makedonijo. Evropski komisar za sosedsko politiko Johannes Hahn je Gjorgeja Ivanova pozval k odgovornemu ravnanju. 
Dogovor je podprl tudi ruski zunanji minister Sergej Lavrov.  
Odpoved ozemeljskim težnjam 
Borisov je tudi ministrici za zunanje zadeve Ekaterini Zaharievi, ki bo konec tedna na obisku v Skopju, naročil, naj se ne 
sreča z makedonskim predsednikom. Urad bolgarske vlade za komuniciranje je pojasnil, da sta Borisov in Zaharieva, ki sta 
predlagano ime Severna Makedonija označila za dober kompromis, odpovedala srečanje z Ivanovom, ker se nočejo 
vmešavati v notranje zadeve njihove sosede. 
Bolgarsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da je stališče Sofije tako kot celotne mednarodne skupnosti načelno, da je 
integracija v EU in Nato ključna za prihodnji razvoj njihove sosede, česar ne gre postaviti pod vprašaj. Dogovor namreč 
odpira pot evroatlantski integraciji Makedonije. 
Ker geografsko ime Makedonija zgodovinsko vključuje tudi del Bolgarije, je zunanje ministrstvo opozorilo svojo zahodno 
sosedo, da novo ime države ne sme postati razlog za morebitno spreminjanje obstoječih meja ali za prevzem jezika, kulture, 
zgodovine in identitete. Na to so posebej opozorili opozicijski socialisti. Po mnenju bivšega bolgarskega zunanjega ministra 
Kristiana Vigenina mora Sofija zeleno luč za začetek pridružitvenih pogajanj Makedonije z EU pogojevati z jasno zavezo 
Makedonije temu, da se odpoveduje ozemeljskim težnjam. To je po včerajšnjem pogovoru z Ivanovom poudaril tudi 
bolgarski predsednik Rumen Radev.  
Dogovor zgled za regijo 
Ivanov je napovedal, da dogovora z Grčijo po ratifikaciji v sobranju ne bo podpisal, ker je ocenil, da je Makedonija privolila v 
vse grške zahteve in ultimate, tako da je odprtih še več vprašanj, kot jih je zaprtih. Vlada je poudarila, da bodo o prihodnosti 
države odločali državljani in ne Ivanov. Ker zavira prihodnost Makedonije in jo potiska v izolacijo, je vlada ocenila, da bi bilo 
najbolje, če bi se umaknil iz politike. 
Hahn je opozoril Ivanova, da se je v demokraciji treba poslušati in pogovarjati, pri čemer ne smemo pozabiti, da je 
predsednik države za številne ljudi v državi vzor. Predsednik evropskega sveta Donald Tusk in generalni sekretar Nata Jens 

https://www.delo.si/novice/svet/makedonski-albanci-podpirajo-dogovor-z-grcijo-in-resitev-spora-o-imenu-61210.html


Stoltenberg sta v skupni izjavi izrazila upanje, da ne bo izgubljena ta enkratna priložnost za ponoven zagon evropskih in 
evroatlantskih integracij v širši regiji Zahodnega Balkana. Po njunem je dogovor zgled za druge, kako utrditi mir in stabilnost 
v regiji. 
Lavrov je na srečanju z grškim kolegom Nikosom Kocjasom v Moskvi izrazil pričakovanje, da bodo dogovor podprli tako 
prebivalci bodoče Republike Severne Makedonije kot Grčije. Sklenil je: »Vedno smo podpirali iskanje rešitve tega vprašanja, 
brez tujega vmešavanja in brez umetnih pogojev. Zagotavljali smo, da bomo podprli rešitev, ki bo v interesu Grčije in 
Makedonije, potem ko bo dobila jasno javno podporo.«  
Ohranitev državnih simbolov 
Pred poslopjem makedonskega parlamenta v Skopju je več tisoč ljudi protestiralo proti dogovoru z Grčijo, da bi se država 
preimenovala v Severno Makedonijo. Demonstranti so zaprli okoliške ceste in ulice ter vzklikali »Makedonija, Makedonija« 
in skandirali proti premieru Zoranu Zaevu, ki da je s sklenitvijo sporazuma z Grčijo izdal državo. Proti stavbi sobranja in 
policistom so metali steklenice in druge predmete. Gorele so navijaške bakle in pokale petarde, nihče pa ni bil poškodovan. 
Protestniki so se zbrali tudi v drugih mestih po državi. 
Prvak koalicijske stranke makedonskih Albancev Demokratična unija za integracijo Ali Ahmeti je potrdil, da bosta Cipras in 
Zaev podpisala dogovor jutri ob prisotnosti visokega predstavnika EU. Ahmeti je jasno povedal, da makedonski Albanci 
podpirajo dogovor. Glasnik vlade Mile Bošnjakovski je zagotovil, da bo država ohranila himno, zastavo in grb, ker državni 
simboli niso bili del pogajanj. Dogovor naj bi uresničili postopoma v petih letih hkrati z odpiranjem makedonskih pogajalskih 
poglavij z EU. 

• Diplomacija zadovoljna, ljudstvo jezno. Vili Einspieler, Ma. F. Delo, Ljubljana, 17. junij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/makedonija-in-grcija-naj-bi-podpisali-sporazum-o-imenu-61869.html  
Sporazum med Atenami in Skopjem je dober kompromis, ker ponuja trajno, ne le začasno rešitev.  
Skopje, Atene - Grčija in Makedonija sta danes podpisali zgodovinski sporazum, po katerem se bo slednja poslej imenovala 
Severna Makedonija. Dokument sta na slovesnosti ob grški obali Prespanskega jezera v navzočnosti obeh predsednikov vlad 
ter predstavnikov mednarodne skupnosti podpisala zunanja ministra Makedonije in Grčije, Nikola Dimitrov in Nikos Kocjas. 
Zbrane sta pred podpisom nagovorila grški premier Aleksis Cipras in makedonski premier Zoran Zaev, ki so ju pozdravili v 
veselem vzdušju in z bučnim aplavzom. 
Pot za podpis sporazuma, ki sta ga včeraj podpisala makedonski in grški zunanji minister, se je odprla v soboto, ko je Aleksis 
Cipras uspešno prestal glasovanje o nezaupnici. Sporazum bo zaradi nacionalistov in šibkih vlad v obeh državah težko 
implementirati. 
Sporazum med Atenami in Skopjem je dober kompromis, ker ponuja trajno, ne le začasno rešitev. Ker ga morata ratificirati 
oba parlamenta, potrjen pa mora biti tudi na referendumu o ustavnih spremembah v Makedoniji, se postavlja vprašanje, ali 
bo obema vladama, ki se spopadata z radikalno opozicijo, uspelo prepričati lastne državljane o prednostih sporazuma in o 
tem, da je status quo slabša opcija. 

• Ali bosta vladi prepričali lastne državljane o prednostih sporazuma? 

• Makedonci ga bodo potrjevali na referendumu, ki bo obvezujoč za vlado. 

• Evropska ljudska stranka lahko pritisne na grško in makedonsko članico 
Vladama lahko s pritiskom na nacionaliste pomagajo zunanji akterji. Evropska ljudska stranka (EPP) lahko na primer pritisne 
na grško in makedonsko članico, Novo demokracijo in VMRO-DPMNE, naj podpreta proevropsko smer, ki bo končala spor 
med državama, ki se vleče od razpada nekdanje Jugoslavije leta 1991.   
Sporazum je premaknil gore 
Vodji makedonske in grške diplomacije Nikola Dimitrov in Nikos Kocjas sta podpisala dokument, po katerem se bo poslej 
Makedonija imenovala Severna Makedonija, na slovesnosti v mestu Psarades ob grški obali Prespanskega jezera. 
Makedonski premier Zoran Zaev je poudaril, da so ponosni, ker so se poenotili glede spora, ki jih je delil, in ker so izbrali 
rešitev, ki jih združuje. Po njegovem so s podpisom dogovora o imenu in sporazuma o strateškem partnerstvu držav 
premaknili gore. Sklenil je z besedami, da so se naučili, da se morajo učiti iz zgodovine in je ne ponavljati. 
Njegov grški kolega Aleksis Cipras je poudaril, da je njihov cilj zaceliti rane časa in odpreti pot miru, bratstva in blaginje za 
obe državi, za Balkan in Evropo. Pri tem je poudaril, da je to pogumen in nujen zgodovinski korak za oba naroda, ki pa ne 
sme obviseti v zraku, ker je zgled za gradnjo prihodnosti proti sovraštvu. Prebivalce obeh držav je pozval, naj dogovor 
sprejmejo brez predsodkov. 
Cipras je uspešno prestal glasovanje o nezaupnici v parlamentu zaradi sporazuma glede imena Makedonije, ki ga je sklenil z 
Zaevom. Vodja opozicijske Nove demokracije Adonis Samaras mu je očital, da je kapituliral pred vsemi in da bo grozljivi 
sporazum, namesto da bi reševal probleme, sprožil destabilizacijo. 
Pripadniki trde linije so ga obtožili izdaje, poslanec skrajno desne stranke Zlata zora pa je celo pozval grško vojsko, naj 
aretira Ciprasa in druge politike, da bi na takšen način preprečili podpis dogovora. Cipras je nasprotnikom odgovoril, da gre 
za najboljši sporazum, kar jih je sprejela država v zadnjih letih.   
Protesti na obeh straneh meje 
Pred parlamentom, kjer se je na poziv nacionalistov zbralo nekaj sto protestnikov, so se vneli izgredi, policija pa je uporabila 
tudi solzivec. Na grški obali Prespanskega jezera je tudi ob podpisu sporazuma potekal protest lokalnih prebivalcev, ki so jim 
prihod do prizorišča preprečili s policijskimi blokadami. 
Spor lahko konča zunanji pritisk na opozicijo  
Vodji grške in makedonske diplomacije sta podpisala sporazum o novem imenu Makedonije, ki naj bi končal spor med 
državama. V več makedonskih mestih so se na ulicah zbrali nasprotniki imena Republika Severna Makedonija. »Naše ime je 
Makedonija in mi smo ponosni Makedonci,« je v Bitoli poudaril vodja VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski. 

https://www.delo.si/novice/svet/makedonija-in-grcija-naj-bi-podpisali-sporazum-o-imenu-61869.html


Na proteste v okolici grškega Psadaresa, kjer je bil sporazum podpisan, je prišlo 80 avtobusov s prebivalci Soluna in drugih 
mest s severa Grčije. Na transparentih je pisalo »Makedonija je Grčija« in »Tukaj se končuje Severna Makedonija«. 
Protestniki so v policiste metali palice in druge predmete, policija je odgovorila s solzivcem.  
Dogovoru nasprotujeta tudi makedonska opozicija in predsednik Gjorge Ivanov, ki je napovedal, da ne bo podpisal zakona o 
ratifikaciji, ker da je škodljiv in ponižujoč za Makedonijo. Napovedi Ivanova pomenijo, da bo moralo sobranje o zakonu 
odločati še enkrat. Potem lahko začne veljati tudi brez podpisa predsednika. Makedonci bodo dogovor potrjevali tudi na 
referendumu, ki bo obvezujoč za vlado. Vodstvo največje opozicijske stranke VMRO-DPMNE je soglasno dejalo, da je 
sporazum o novem imenu države v popolnem nasprotju z nacionalnimi interesi Makedonije. Prvak stranke Hristijan 
Mickoski je vprašal vlado, kako bo dosegla, da bo parlament, če bo sprejel dogovor z navadno večino, ustavne spremembe 
sprejel z dvetretjinsko večino.   
Modri voditelji s politično vizijo 
Posebni odposlanec Združenih narodov Matthew Nimetz, ki je več kot dve desetletji posredoval pri reševanju spora, je 
poudaril, da le redko vidimo, da ima kdo modrost, politično vizijo in diplomatske veščine hkrati, a vse tri kakovosti so bile 
prisotne pri voditeljih, ki so trdo delali. Izrazil je prepričanje, da je srečanje ob Prespanskem jezeru zgodovinsko in da je 
dogovor v strateškem interesu obeh držav. 
Evropski komisar za širitev Johannes Hahn je napovedal, da bo sporazum prispeval k miru in stabilnosti, in izrazil upanje, da 
bo privedel do otipljivega napredka na makedonski poti v EU. Predsednik Borut Pahor je dejal, da je to najpomembnejši 
dogovor o rešitvi nekega pomembnega sosedskega vprašanja na Zahodnem Balkanu po sporazumu iz Daytona. 

• Pahor: Evropska komisija ni izpolnila pričakovanja, da bi se postavila na stran evropskega in mednarodnega 
prava. L. Z.,STA. Delo, Ljubljana, 18. junij 2018  

https://www.delo.si/novice/slovenija/odziv-cerarja-na-odlocitev-evropske-komisije-v-zivo-62306.html  
Na odločitev evropske komisije, da ne bo prevzela tožbe zoper hrvaško kršitev arbitražne odločbe, so se že odzvali trije 
predsedniki.  
Bruselj – Predsednik vlade Miro Cerar je danes povedal, da bo vlada v četrtek sprejela odločitev o tožbi Hrvaške pred 
Sodiščem EU v Luksemburgu zaradi nespoštovanja prava EU v povezavi z neuresničevanjem arbitražne sodbe. Kot je dodal, 
je koalicija o tem enotna, v sredo pa bo sklical vodje vseh parlamentarnih strank in jih obvestil o vložitvi tožbe. 
»Slovenija je začela ta postopek, ker je bila prepričana, da Hrvaška krši ne le mednarodno, temveč tudi pravo EU. Kot vlada 
lahko vložimo tožbo. Z ministrom za zunanje zadeve Karlom Erjavcem sem spremljal tožbo, in koalicija si je enotna, da je 
treba vložiti tožbo pred evropskim sodiščem v Luksemburgu. Ne samo zato, ker se spodobi, da dosežemo nek standard. Iz 
tega vidika me molk evropske komisije zelo skrbi. EK ne izvršuje svoje dolžnosti. EK je varuhinja pogodb. V tem primeru je 
politika prevladala nad pravom,« je dejal in dodal: »Vlada bo v četrtek sprejela odločitev, da se tožba vloži. V sredo bom 
sklical vodje vseh parlamentarnih strank in jih obvestil in jih o tem obvestil. Tožba je pripravljena, potreben je le še prevod v 
tuj jezik, ki bo vzel dan ali dva.« 
S Cerarjem se je strinjal tudi predsednik državnega zbora Milan Brglez: »Odločitev oziroma neodločitev EK dokazuje 
prevlado politike nad vladavino prava. Prav je, da Slovenija deluje po pravni poti pred sodiščem EU.« 
Pahor: Evropska komisija zamudila priložnost za okrepitev prizadevanja za uveljavitev arbitražne odločbe 
Predsednik republike Borut Pahor je v odzivu na današnjo izjavo komisije poudaril, da je Evropska komisija zamudila 
priložnost, ko bi lahko s svojim mnenjem politično in pravno okrepila prizadevanje za uveljavitev odločitve arbitražnega 
sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško. 
»Razumem, da ima Evropska komisija možnost, in ne dolžnost, da poda svoje mnenje v skladu z 259. členom pogodbe EU. 
To spoštujem,« je še dodal, kot so sporočili iz njegovega urada. 
Kot je še poudaril predsednik republike, je spor glede meje z odločitvijo sodišča rešen, sicer Hrvaška ne bi bila članica 
Evropske unije, vsebina sporazuma pa ne bi bila del evropskega in mednarodnega prava. Zdaj je med državama samo še 
spor glede uveljavitve te odločitve. 
Mnenje Evropske komisije bi lahko to uveljavitev pospešilo. To bi imelo večplastne koristne posledice za reševanje odprtih 
dvostranskih vprašanj med državami v Jugovzhodni Evropi in spoštovanje zavez in sporazumov v zvezi s tem, je dodal. 
»Evropska komisija ni izpolnila pričakovanja, da bi se postavila na stran evropskega in mednarodnega prava ter tako dala 
jasen signal, da je sporazume in odločitve sodišča potrebno spoštovati,« je poudaril Pahor. Kljub temu je prepričan, da bo 
prej ali slej meja med sosednjima državama uveljavljena skladno z odločitvijo sodišča. 
Komisija je pred tem danes sporočila, da ne bo podala mnenja v povezavi s slovensko tožbo proti Hrvaški zaradi kršenja 
evropskega prava, ki je posledica hrvaškega nespoštovanja arbitražne sodbe o meji med državama. Slovenija in Hrvaška naj 
poiščeta rešitev, komisija pa je še naprej pripravljena posredovati, so sporočili v Bruslju. 
V poslanskih skupinah zaskrbljenost nad odzivom Bruslja 
Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han se z vložitvijo tožbe strinja. Spomnil je, da so to odločitev sprejeli že pred časom. 
Prav tako ocenjuje, da bi morala tožbo vložiti aktualna vlada, ki opravlja tekoče posle, saj nove po njegovem prepričanju 
veliko prej kot septembra še ne bo. 
Po besedah začasnega vodje poslanske skupine Levica Mateja T. Vatovca so bili v Levici do tožbe kritični že pred časom, saj 
ocenjujejo, da ne bo prinesla pozitivnega premika, ampak prej dodatno zaostrovanje odnosov s Hrvaško. »Mislim, da se 
država stvari loteva na napačni strani,« je ocenil. Po njegovih besedah bi k izboljšanju razmer bistveno bolj pripomoglo, če bi 
Hrvaško »spustili v schengensko območje«. 
Da je arbitraža dejstvo, je spomnil vodja poslanske skupine NSi Matej Tonin. »Malo me skrbi stališče Evropske komisije, ki 
se obnaša zelo mlačno, in tukaj se vidi, da nas je Hrvaška diplomatsko nadigrala,« je dejal. Hkrati se po njegovih besedah v 
tem kaže »dobra povezava« hrvaškega premierja z vodstvom evropske komisije. 
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• Kje je doma evroskepticizem. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, 18. junij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/kje-je-doma-evroskepticizem-61636.html  
V Evropski uniji prevladujejo samo še negativne kritike, še zlasti na vzhodu, v Italiji, Avstriji in na Nizozemskem.  
V Evropski uniji je malo pozitivnih ali nevtralnih zgodb, prevladujejo kritični glasovi. Zadnje čase je v ospredju evroskeptična 
rimska vlada, toda evroskepticizem je povsod, poudarjeno evroskeptična je peterica članic: Italija, Madžarska, Poljska, 
Avstrija in Nizozemska. 
Evropsko javno mnenje vse bolj prevprašuje ravni integracije, bruseljske institucije bremeni kriza legitimnosti, politika – 
venomer odvisna od podpore javnosti – pa je čedalje bolj pod pritiskom evroskeptičnih strank. 
Paradoks brez primere: Madžarska z evropskim denarjem ruši Evropsko unijo.  
Evroskeptične stranke niso prevladujoče več samo na evropskem vzhodu, temveč tudi v več zahodnih članicah. Italija je 
dobila evroskeptično vladno garnituro, ki si priseljensko politiko predstavlja drugače, deloma tudi evrsko območje. Avstrija 
oziroma njena desnosredinska vlada se zavzema za omejitev prostega pretoka ljudi v EU. Zanimiv primer je Nizozemska, 
politično-filozofsko je bila vedno blizu Veliki Britaniji, po brexitu bi nemara rada prevzela vlogo Otoka in ima nemalo 
drugačne ideje o evropski prihodnosti od Francije in Nemčije. Ob Madžarski in Poljski so naštete najbolj izpostavljena 
peterica evroskeptičnih držav članic Unije.   
Italija 
Nekateri so tudi strnili vrste, prvak skrajno desne Lige Matteo Salvini, ki je v novi vladi premiera Giuseppeja Conteja zasedel 
položaj notranjega ministra in zaostril priseljensko politiko, govori o novi osi: »Pogovarjal sem se z nemškim ministrom 
Horstom Seehoferjem in lahko rečem, da se morda rojeva nova italijansko-nemška os, utemeljena na besedi red oziroma 
branjenju zunanje meje«, je pretekli teden izjavil v intervjuju za enega od italijanskih dnevnikov. 
Italija se je iz proevropske spremenila v evroskeptično članico, čeprav večina Italijanov še vedno verjame v EU in evro, 
kažejo javnomnenjske ankete. Levosredinska Demokratska stranka je marca doživela hud poraz, vlado je oblikovala 
raznotera koalicija Gibanja 5 zvezd in Lige, pri čemer obstaja razlika v evroskepticizmu njunih volivcev: Unijo recimo podpira 
53 odstotkov volivcev petih zvezd in samo 39 odstotkov volivcev Lige. 
Avstrija 
Smer je opazno obrnila tudi Avstrija, z novim kanclerjem Sebastianom Kurzem se je usmerila zelo desno, pa čeprav 
načeloma pripada »proevropski« vladi. Mladi voditelj razlaga, da Evropski uniji primanjkuje »fokus«, v okviru vodenja 
predsedovanja EU – Avstrija ga prevzema s prvim julijem – napoveduje premik od prerazporejanja priseljencev k 
preprečevanju njihovih prihodov. 
Spremembe, za katere si prizadeva uradni Dunaj v novi politični konstelaciji s skrajno desnico svobodnjaka Heinza-Christiana 
Stracheja, so radikalne in načenjajo ključne svoboščine Evropske unije. Avstrijski podkancler bi omejil svobodno izbiro kraja 
bivanja in prosti pretok ljudi, ki veljata na skupnem evropskem trgu in v EU, brez njiju je Unija nepredstavljiva. Ozračje 
strahu pred priseljenci in begunci ter razprave o varovanju meja ustvarjajo prostor tudi za takšna omejevanja, obenem 
Avstrija omejuje socialno pomoč beguncem in njihovim družinam, krči tudi otroške dodatke.  
Nizozemska 
Nizozemska, sicer ustanovna članica Nata in EU, je bila vedno precej samosvoja, po svoji politični filozofiji in ekonomsko je 
blizu Veliki Britaniji. Treba se je spomniti, že leta 2005 je z referendumom zavrnila evropsko ustavno pogodbo in s tem 
ustavila proces integracije, leta 2016 je prav tako na referendumu zavrnila pridružitveni sporazum Evropske unije z Ukrajino. 
Zadnje čase poudarja svojo suverenost, čeprav predvsem v skrbi za prerazdeljevanje bogastva z evropskega severa na jug, a 
njen evroskepticizem in odnos do migrantov sta očitna. Spomladi je osmerica severnoevropskih držav z Nizozemsko na čelu 
nedvoumno opozorila Francijo in Nemčijo, naj ne vztrajata z radikalno reformo evrskega območja, integracijo in 
komunitarnostjo. Skupina meni, da je treba reforme posvetiti le najnujnejšemu, enotna fronta sedemindvajseterice se kruši, 
članice ne podpirajo drastičnih sprememb. Hkrati opažamo, da se nizozemski evroskepticizem ne konča pri populizmu 
Geerta Wildersa, tu je še vodilni evropskeptični politik Thierry Baudet, ki je – podobnih let kot Sebastian Kurz v Avstriji in 
Luigi Di Maio v Italiji – na nedavnih lokalnih volitvah dobil pet odstotkov.  
Vzhod 
Največji evroskeptični izziv predstavljata Poljska in Madžarska. Aprila je premier Viktor Orbán na parlamentarnih volitvah 
spet zlahka zmagal, analitiki razlagajo volilni izid med drugim s fenomenom obsežnega, zaostalega madžarskega podeželja 
oziroma razlik med podeželjem in mesti. Voditelj je ostro napadal Evropo, govoril je, da »Bruselj ne brani Evrope in ne 
ustavlja priseljevanja ... Smo edina članica Evropske unije, ki je vprašala volivce, ali hočejo množično priseljevanje ali ne.« 
Madžarska pripoveduje, da hoče Evropska vlada z valom priseljevanja spodkopati njeno suverenost. 
Pomemben paradoks je, da Madžarska dobiva ob Bruslja vsote denarja, je velika porabnica evropskih strukturnih skladov, 
hkrati Madžari množično podpirajo članstvo v Evropski uniji. Ne gre torej za grožnjo EU, podobno brexitu leta 2016. Orbán 
noče odhoda iz Evropske unije, znotraj EU uprizarja svojo suverenistično vojno proti Evropi. 
Poljska je pod večjim pritiskom Evropske unije, desnosredinska vlada stranke Pravo in pravica je s kontroverznimi 
spremembami v pravosodju potisnila državo na periferijo EU, komisija je prvič sprožila sedmi člen. Vprašanje ostaja, kako 
daleč lahko oziroma je voljna iti Evropa. 

• Evroskepticizem je povsod. 

• Poudarjeno evroskeptična je peterica: Italija, Madžarska, Poljska, Avstrija in Nizozemska. 

• Avstrija omejuje socialno pomoč beguncem, krči tudi otroške dodatke. 

• Vprašanje ostaja, kako daleč lahko gre oziroma je voljna iti Evropa. 
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• Zgodba ladje Aquarius je metafora evropske (proti)begunske politike. Boštjan Videmšek. Delo, Ljubljana, 18. 
junij 2018  

https://www.delo.si/novice/svet/zgodba-ladje-aquarius-je-metafora-evropske-proti-begunske-politike-62247.html 
Špansko-francoska pobuda proti nemško-avstrijsko-italijanski aliansi?  
Zgodba reševalne ladje Aquarius, ki je v nedeljo končno varno pristala v Valencii, je zgodba o nedelujoči, kaotični, ideološki, 
oportunistični in, predvsem, populistični evropski (proti)begunski in (proti)migrantski politiki. Ta bo čez deset dni ključna 
tema vrha Evropske unije. 
V nedeljo je utrujene in travmatizirane begunce in migrante po dolgih dnevih, ki so jih preživeli na odprtem morju, v 
pristanišču v Valencii pričakala množica ljudi in popolna zdravstvena oskrba. V pristanišču jih je pozdravil velikanski napis 
»Dobrodošli doma« – v španščini, francoščini, angleščini, arabščini in v lokalnem dialektu.   
»To ni križarka. Je ladja, ki išče in rešuje ljudi. Ni narejena za to, da bi ljudje na njej ostali več kot dva, tri, morda štiri dni. 
Zaradi vremena smo ljudi prosili, naj ostanejo v zaprtih prostorih, kjer so bili resnično utesnjeni. Slabo jim je bilo zaradi 
valov,« je po pristanku Aquariusa v Valencii dejal Aloys Vimdar, koordinator ekipe Zdravnikov brez meja (MSF) na krovu 
reševalne ladje, ki jo francoska organizacija upravlja skupaj s humanitarno organizacijo SOS Méditerranée. Vimdar se je na 
ta način odzval na cinično izjav italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija, ki je izjavil, da je ladja Aquarius na – 
križarjenju.  
Nasprotni bregovi 
Novi španski zunanji minister Josep Borrell je odločitev svoje vlade, da sprejme 630 izčrpanih potnikov iz reševalne ladje, 
označil za izjemno simbolno dejanje, »katerega namen je potegniti Evropo iz njene nojevske politike«.  A nova španska 
vlada, kot kaže, pripravlja zelo konkretne spremembe v migrantski  in begunski politiki. Uradni Madrid je že napovedal, da 
bo dostop do javnega zdravstva kmalu na voljo tudi ljudem brez dovoljenja za bivanje, hkrati pa španske oblasti po dolgih 
letih policijske in tudi vojaške brutalnosti v svojih eksklavah na maroškem ozemlju Melilli in Ceuti razmišljajo o umiku 
bodeče žice z visokega zidu, ki obkroža obe mesti. Tiskovna predstavnica španske vlade Isabel Celaa sicer pravi – to so 
izjemno pomembne besede, ki bi jim morali (ne le) v Bruslju še kako prisluhniti –, da so oblasti v Madridu v primeru ladje 
Aquarius reagirale »popolnoma normalno in v skladu z obstoječimi evropskimi pravili«. 
Medtem ko se pred vrhom EU (28. in 29. junij), ki bo posvečen migracijam, in kjer naj bi italijanske oblasti predstavile nov 
predlog skupne evropske azilne politike ter poskušale spodkopati skrajno nepravični Dublin II, ki je glavnino teže in 
odgovornosti prenesel na Grčijo, Italijo in Malto, oblikuje nemško-avstrijsko-italijanska protimigrantska koalicija, se Španija 
očitno povezuje s Francijo, čeprav je ta v zadnjem letu močno zaostrila svoj odnos do migracij. Novi predsednik španske 
vlade Pedro Sanchez je v nedeljo tako dejal, da ceni pripravljenost francoskega predsednika Macrona za sodelovanje in 
verjame, »da bi to lahko bila osnova za sodelovanje, ki bi ga Evropa lahko uporabila za svoj odziv na migrantsko krizo«. 
Francoski predsednik Emmanuel Macron je italijanske oblasti zaradi zaprtja pristanišč za reševalne ladje sicer označil za 
cinične in neodgovorne. Francija je v soboto sicer sporočila, da bo – po 45 dneh, ko bodo španske oblasti odločile, ali si 
vloge za azil upravičene ali ne – sprejela vse begunce in migrante z ladje Aquarius, ki bodo izrazili željo po bivanju v Franciji.  
Humanizem proti politiki 
»Izjemna podpora, ki smo je bili deležni iz evropske civilne družbe potem, ko nam je bil prvič zavrnjeno izkrcanje v varnem 
pristanišču kaže, da so ljudje bolj modri od svojih voditeljev,« je po prihodu v Valenciio sporočila tiskovna predstavnica 
humanitarne organizacije SOS Méditerranée Mathilde Auvillain in dodala, da so prebivalci Evrope s predanostjo človeškemu 
življenju in dostojanstvu delovali povsem drugače kot evropski voditelji, za katere bi morala nesprejemljiva zgodba ladje 
Aquarius po njenih besedah predstavljati budnico. 
A kaj dosti razlogov za optimizem ni. Od kar je Bruselj začel financirati in uriti libijsko obalno stražo, ki jo vodijo pripadniki 
(t)istih milic, ki hkrati vodijo suženjska taborišča in posle tihotapljenja ljudi preko Sahela, je postalo jasno, da EU ne išče ne 
rešitve ne odgovora na begunsko-migrantsko vprašanje – pač pa le na široko zapira oči in prelaga odgovornost. »Zaradi te 
odločitve libijska obalna straža ljudi pošilja nazaj v pekel, hkrati pa ogroža varno, učinkovito in profesionalno iskanje in 
reševanje ljudi v mednarodnih vodah,« je iz Valencie sporočila Auvillainova. 
Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) je v Italijo v letošnjem letu prispelo 80 odstotkov manj beguncev 
in migrantov (14.300), kot v enakem obdobju lani.   
Od leta 2000 do danes je na poti iz Severne Afrike proti EU v Sredozemlju umrlo okoli 35.000 ljudi. 

• Veter v hrbet širitvenemu procesu. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 18. junij 2018  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/veter-v-hrbet-siritvenemu-procesu-62158.html  
Negotova in oddaljena evropska perspektiva bi Zahodni Balkan vrnila v agonijo.  
V državah članicah EU po doseženem sporazumu med Atenami in Skopjem ne bi smelo biti več dilem. Makedonija bi morala 
dobiti zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj že na junijskem vrhu voditeljev EU v Bruslju. Skopje je še pred nekaj dnevi 
imelo le minimalne možnosti za nov korak proti EU. Dogovor grškega in makedonskega premiera, Aleksisa Ciprasa in Zorana 
Zaeva, ki lahko konča skoraj tri desetletja trajajoč spor o imenu Makedonije, je veter v hrbet širitvenemu procesu in spravi v 
regiji. 
Sporazum pomeni tudi moralni pritisk na neodločne države članice EU, naj podprejo priporočilo evropske komisije za 
začetek pogajanj s Skopjem. Ne glede na to, kaj si kdo misli o poštenosti v EU. Navsezadnje so že devetkrat zavrnile 
priporočila komisije, ki ji je v tem primeru uspelo preseči strankarsko logiko ter delitev na naše in na njihove. Širitvena 
utrujenost in problemi na domačem dvorišču članic in skupnosti so v Makedoniji vzpostavili avtokratski režim, ki je svoj 
vrhunec dosegel s prisluškovalno afero. 
Čeprav to ni vsakdanja praksa na Balkanu, voditelji EU ne bi smeli dvomiti o možnosti, da bosta Atene in Skopje prešla od 
besed k dejanjem. Sporazum bo zaradi nacionalistov in šibkih vlad v obeh državah res težko implementirati, vendar je dober 
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kompromis, ker zagotavlja trajno in ne le začasno rešitev. Po mnenju evropskega komisarja za širitev Johannesa Hahna je 
nujne reforme v EU mogoče izvesti tudi hkrati s širitvijo. Makedonija bo najverjetneje dobila zeleno luč za naslednji korak, 
vendar to še ne pomeni, da se bodo pristopna pogajanja z EU tudi res začela. 
Pristopni proces je zdaj strožji in obsežnejši kot v preteklosti zaradi slabih izkušenj iz prejšnjih širitev. Napredovanje 
Makedonije k članstvu bo odvisno od tega, koliko država izpolnjuje dogovorjena merila. Načelo pravne države je jedrna 
vrednota širitvenega procesa. Prvi korak bo predhodni pregled usklajenosti zakonodaje v Makedoniji s pravnimi 
pridobitvami v EU. Screening je v primeru Črne gore in Srbije, ki sta v regiji najdlje na poti k članstvu v EU, trajal povprečno 
dve leti. 
To je več kot dovolj časa za grško in makedonsko vlado, ki se spopadata z radikalno opozicijo, da lastne državljane 
prepričata o prednostih sporazuma in o tem, da je status quo slabša opcija. Vladama lahko s pritiskom na nacionaliste, naj 
podprejo proevropsko smer, ki bo končala spor med državama, pomagajo zunanji akterji. 
Makedonija bi se poleg Črne gore in Srbije lahko uvrstila med prve pretendente za članstvo v EU. Velik korak k okrepitvi 
njene državnosti bi bil tudi vstop v Nato. Če bo Bruselj obljubljal regiji le negotovo in oddaljeno prihodnost v evropski 
družini narodov, se čez noč lahko zgodi razveljavitev vseh doseženih rezultatov. Naj gre za sporazum Skopja z Atenami o 
novem imenu Makedonije ali za dialog Beograda s Prištino o normalizaciji odnosov med državama. To ni v interesu EU, ker 
bi vrnilo Zahodni Balkan v agonijo.  

• Grškemu vetu bi se prej ali slej iztekel rok. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 18. junij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/v-protestih-z-nasiljem-v-skopju-vec-ranjenih-62344.html  
Poseg Berlina pet pred dvanajsto: V nasilnih protestih v Skopju je bilo ranjenih deset policistov.  
Največ zaslug za doseženo soglasje med Atenami in Skopjem naj bi imel Berlin. Po navedbah diplomatskih virov so Nemci 
dali Grčiji jasno vedeti, da ne bodo mogli v nedogled uporabljati veta in da čas glede na številne probleme v Evropi ni na 
njeni strani. 
Po navedbah grških medijev je Berlin sporočil Atenam, da se ne bo vmešaval v spor o imenu Makedonije, dokler ne bodo 
ocenile, da lahko pomaga pri iskanju rešitve. Tako bi tudi ostalo, če makedonski in grški premier, Zoran Zaev in Aleksis 
Cipras, ne bi pet minut pred dvanajsto razmišljala, da bi zaradi nasprotovanja nacionalistov in radikalne opozicije v obeh 
državah preložila podpis sporazuma o novem imenu Makedonije. Zanj sta se odločila, so poročali mediji, ker sta Washington 
in Berlin prepričala oba voditelja, da nima smisla zavlačevati.   
Večina Grkov proti sporazumu 
V tem kontekstu je bilo predlagano ime Ilindenska Makedonija zgolj taktični manever, katerega cilj je bil pripraviti javnost v 
obeh državah na kompromisno rešitev. Ciprasu je predlagal zamrznitev sporazuma vodja grške diplomacije Nikos Kocjas, a 
ga je premier zavrnil tudi zato, ker ni mogoče predvideti, kaj se bo v prihodnjih mesecih zgodilo na grškem političnem 
prizorišču. 
Po rezultatih zadnjih anket večina Grkov nasprotuje imenu Republika Severna Makedonija. Proti sporazumu Aten s Skopjem 
se je v anketi grške agencije Mark izreklo 68,3 odstotka vprašanih, medtem ko je proti uporabi pojma Makedonija v imenu 
sosednje države kar 73,2 odstotka anketirancev. Proti sporazumu je tudi skoraj polovica volivcev Sirize, raste pa ugled 
opozicijske Nove demokracije. Če bi bile volitve danes, bi za Sirizo glasovalo le dobrih 16 odstotkov, za Novo demokracijo pa 
več kot 30 odstotkov anketirancev.   
Kaos v makedonski prestolnici 
V nedeljskih nasilnih protestih pred poslopjem parlamenta v Skopju je bilo ranjenih deset policistov in aretiranih 26 
protestnikov. Posebne policijske enote so razgnale demonstrante, ki so metali na policiste šok bombe, kamenje in 
pirotehnična sredstva ter poskušali s solzivcem vdreti v sobranje. Notranje ministrstvo je opozorilo, da spoštujejo pravico do 
mirnih protestov, ne bodo pa dovolili uporabe sile in motenja javnega reda in miru. Na protestih, ki so jih organizirali prek 
družbenih omrežij, so peli domoljubne pesmi in vzklikali »Makedonija, imena ne damo«. Po navedbah medijev so povzročili 
nasilje nogometni huligani. 
Protesti proti sporazumu so potekali tudi v okolici Psadaresa, kjer sta podpisala sporazum zunanja ministra Makedonije in 
Grčije. Več kot 4000 demonstrantov, ki so prav tako poskušali prebiti policijski kordon, je nosilo transparente z napisi 
»Makedonija je Grčija« in »Tukaj se končuje Severna Makedonija«. Policija je včeraj prijela tudi poslanca neonacistične 
stranke Zlata zora Konstantinosa Barbarusisa, obtoženega izdaje, ker je v parlamentu pozival k posredovanju vojske in 
aretaciji politikov na čelu s Ciprasom, ki so spodbudili grško-makedonski sporazum o novem imenu Makedonije. 
Konec spora glede imena? 
Sporazum naj bi končal spor o imenu med državama, ki se je vlekel od razpada nekdanje Jugoslavije leta 1991 in ki je bil 
glavna ovira Makedonije na poti v EU in zvezo Nato. Grčija je namreč imenu Makedonija nasprotovala, ker ima na severu 
pokrajino z istim imenom. Po sporazumu naj bi se država imenovala Severna Makedonija. 
Sporazum morata potrditi še parlamenta obeh držav, v Makedoniji, kjer bodo morali ustrezno spremeniti tudi ustavo, pa naj 
bi jeseni pripravili tudi referendum. Grčija naj bi odpravila ovire za vstop Makedonije v EU in Nato.  

• Novo poglavje v režiji Nemčije in Francije. Barbara Kramžar. Delo, Ljubljana, 19. junij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/novo-poglavje-v-reziji-nemcije-in-francije-62597.html  
Migracije so za nemško kanclerko skupni izziv tudi po torkovih pogovorih s francoskim predsednikom Macronom.  
Berlin – »Tudi simbolično kažemo, da ne delujemo le zase, ampak tudi v evropskem duhu,« je kanclerka Angela Merkel po 
srečanju s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom omenila razprave z evropskimi podjetji in predsednikom 
evropske komisije. Nemška prvakinja s tem odgovarja tudi bavarskim konservativcem, ki so ji dali borna dva tedna za 
evropsko reševanje begunske krize, preden bodo začeli neupravičene do azila zavračati na nemških mejah. 
O evropskem sodelovanju govori že skupna izjava s ponedeljkovega srečanja nemške kanclerke z novim italijanskim 
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premierom Giuseppejem Contejem, saj je Italija ena tistih držav, v katere prihaja veliko beguncev. »Kako bi dobili stabilno 
vlado v Libiji? Kako lahko izboljšamo libijsko obalno stražo? Kako lahko skupaj z libijsko vlado poskrbimo za boljšo 
tamkajšnjo oskrbo beguncev in jim predvsem zagotovimo tudi pomoč visokega komisariata OZN za begunce in drugih 
mednarodnih organizacij?« Migracije so za nemško kanclerko skupni izziv tudi po torkovih pogovorih s francoskim 
predsednikom Macronom. 
V Siriji to pomeni mirovno delovanje na območjih državljanske vojne, v Ukrajini nadaljevanje procesa iz Minska, v Afriki 
razvojno pomoč za številne države, evropske države pa naj bi povsod usklajevale svoje delovanje. »Naš cilj je evropski 
odgovor na te izzive, preprečiti hočemo nadaljevanje razkolov v Evropi.«  
Močnejši Frontex 
Merklova in Macron podpirata načrte evropske komisije in avstrijskega predsedovanja svetu EU za okrepljeno varovanje 
zunanjih meja, kar pomeni znatno okrepitev evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex. »Skupaj smo odločeni 
delovati proti nezakonitim sekundarnim migracijam,« je poudarila kanclerka. Kdor beži pred vojnami in terorjem, lahko dobi 
azil v Evropi, a morajo biti standardi izenačeni povsod, migranti pa ne bodo več smeli izbirati, kje bodo zaprosili za azil. 
»Smo za to, da prizadete države dobijo posebno podporo, želimo pa si tudi solidarnosti med državami članicami,« je 
povedala voditeljica Nemčije in se Franciji še posebej zahvalila za sodelovanje. Francija in Nemčija omenjata tudi »nove 
instrumente« zunanje politike, ki ne bodo vedno potrebovali soglasja vseh; »v svetu, ki se hitro spreminja«, naj bi lahko 
odločal tudi evropski varnostni svet. 
Bo to zadostovalo bavarski CSU in notranjemu ministru Horstu Seehoferju, ki voditeljici sestrske CDU žuga z 
»masterplanom« za zavračanje beguncev na nemških mejah? Nekdanji bavarski premier hoče celo tistim, ki bodo lahko vsaj 
začasno ostali v Nemčiji, dajati manj denarja v roke ter hitreje končevati postopke odločanja o azilu, med njegovimi 63 
točkami pa je tudi širjenje statusa varnih držav, v katere se lahko vrnejo, ter varna območja tam, kjer se ne morejo. Bavarski 
konservativci, ki se zaradi vzpona nacionalistične Alternative za Nemčijo bojijo za povojno prevlado v svoji deželi, so v boju 
za zmanjšanje priseljevanja videti pripravljeni žrtvovati tako zvezno vlado kot tesno povojno zvezo s CDU. Raziskave javnega 
mnenja jim dajejo prav. Če bi krščanskosocialna CSU samostojno nastopala po vsej Nemčiji, bi se z 18 odstotki povzpela na 
drugo mesto, so namerili pri agenciji Insa, CDU pa bi brez njih pristala pri komaj 22 odstotkih. Zato pa bi AfD s sedanjih 16 
odstotkov padla na 11. 

• Cerar: Vlada bo vložila tožbo proti Hrvaški po obravnavi pred novim odborom za zunanjo politiko. STA, S. S., A. 
I. Delo, Ljubljana, 20. junij 2018  

https://www.delo.si/novice/slovenija/stranke-se-bodo-seznanile-s-tozbo-proti-hrvaski-ki-bo-vlozena-v-nekaj-tednih-
62793.html  
Predstavniki strank so razpravljali o tožbi, ki jo bo Slovenija vložila na sodišču EU zaradi kršitev prava EU.  
Predsednik vlade Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle, se je s predstavniki parlamentarnih strank pogovarjal o arbitraži, 
predstavil jim je tudi nadaljnje postopke glede tožbe proti Hrvaški na sodišču EU zaradi kršitev prava EU v povezavi z 
nespoštovanjem arbitražne odločitve.  
»Slovenska vlada namerava tožbo proti Hrvaški vložiti po obravnavi pred novim odborom DZ za zunanjo politiko (OZP), ki se 
bo lahko sestal po ustanovi seji DZ,« je po današnjem dvournem sestanku napovedal predsednik vlade Miro Cerar. Dodal je, 
da med parlamentarnimi strankami obstaja konsenz, da je treba to tožbo dokončno pripraviti. 
Na današnjem sestanku so tako govorili predvsem o glavnih elementih tožbe, glede katerih po Cerarjevih besedah ni bilo 
nasprotovanja, so pa bile posamezne prošnje za dodatna pojasnila. Na koncu je prevladalo prepričanje, da je prav, da vodje 
parlamentarnih strank in člani novega OZP razpravo o arbitražni tožbi opravijo še enkrat.                             
Vlada tako v četrtek še ne bo sprejela odločitve za tožbo proti Hrvaški, se bo pa seznanila z elementi tožbe, je še dejal 
premier. 
Na vprašanje, ali to pomeni, da bo vlada tožbo vseeno vložila do 10. julija, kot je predhodno napovedal, je Cerar odgovoril, 
da bo vlada poskušala uloviti ta rok. 
Današnjega srečanja so se udeležili predsedniki SDS Janez Janša, LMŠ Marjan Šarec, SD Dejan Židan, NSi Matej Tonin, 
DeSUS Karl Erjavec, SNS Zmago Jelinčič, ter predsednica SAB Alenka Bratušek in Matej T. Vatovec iz Levice. 
Cerar je sestanek s parlamentarnimi strankami sklical, ko je Evropska komisija v ponedeljek po izteku trimesečnega roka 
sporočila, da ne bo podala mnenja glede slovenske tožbe proti Hrvaški v povezavi z njenim neizvajanjem arbitražne 
razsodbe o meji. Cerar je še isti dan napovedal, da bo Slovenija vložila tožbo sama. 
Cerarjeva vlada je že ob začetku postopka po 259. členu pogodbe o delovanju EU marca letos že dobila podporo v državnem 
zboru, da lahko v imenu Slovenije nadaljuje s postopkom vložitve tožbe, če Evropska komisija primera ne bo prevzela sama 
in če Slovenija še ne bo imela vlade s polnimi pooblastili.  
V parlamentarnih strankah so bili v prvih odzivih po ponedeljkovi odločitvi Evropske komisije večinoma še vedno načelno 
naklonjeni tožbi Hrvaške pred Sodiščem EU. Bili so tudi previdni glede hitenja, saj načeloma Slovenija za vložitev tožbe nima 
nobenega roka več. Nekateri pravni strokovnjaki so v medijih tudi opozorili, da bi bilo morda dobro počakati na naslednjo 
vlado. 
Židan je pred današnjim srečanjem v izjavi za novinarje izrazil željo, da bi ohranili enotnost političnih strank glede arbitraže. 
Po njegovi oceni je namreč to tisto, kar Sloveniji pri arbitražni zgodbi daje moč.Arbitražno sodišče je 29. junija lani objavilo 
odločitev o meji med Slovenijo in Hrvaško na kopnem in na morju. Hrvaška vztraja, da je iz arbitražnega postopka izstopila, 
in Sloveniji ponuja dvostranski dogovor.  
Jelinčič je bil do vložitve tožbe proti Hrvaški in do slovenskih mednarodnih pravnikov zelo kritičen in se je zavzel za odstop 
od arbitražne razsodbe, "tako kot je to naredila Hrvaška". Sestanek je prvak stranke SNS sicer predčasno protestno zapustil. 
V izjavi za novinarje je kot razlog navedel domnevne Cerarjeve grožnje, kar je slednji na novinarski konferenci zanikal. 
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Vatovec je menil, da bi bila vložitev tožbe proti Hrvaški preuranjena. Šarec pa je dejal, da bi odločitev o vložitvi tožbe 
prepustil strokovnjakom. Ostali predstavniki političnih strank niso dajali izjav. 
Janša želi razpravo še o NLB 
Predsednik SDS Janez Janša je dan pred srečanjem s predstavniki parlamentarnih strank Cerarja v pismu pozval, da bi na 
srečanju spregovorili tudi o stališču evropske komisije do prodaje NLB in zaščiti premoženja NLB pred rubeži hrvaških sodišč. 
Zavzel se je tudi, da bi morali pred zasedanjem evropskega sveta 28. junija pripraviti tudi usklajeno stališče Slovenije do 
predlogov o migracijah. 
Vendar o drugih temah, kot sta NLB in migracije, na današnjem sestanku niso govorili, je na novinarski konferenci sporočil 
Cerar. Hkrati je napovedal, da naj bi o tem govorili na novem srečanju, ki bo predvidoma v torek dopoldan. 

• Jean-Claude Juncker sklical mini vrh o migracijah in azilu. STA, T. V., A. I. Delo, Ljubljana, 20. junij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/juncker-sklical-minivrh-o-mogracijah-in-azilu-63033.html  
Miro Cerar je potrdil udeležbo na vrhu, saj so »migracije tema, pomembna za Slovenijo«.  
»Predsednik Jean-Claude Juncker sklicuje neformalno delovno srečanje o migracijah in azilnih vprašanjih, namenjeno delu s 
skupino voditeljev članic unije, ki jih zanima iskanje evropskih rešitev pred prihajajočim Evropskim svetom,« so sporočili iz 
komisije. 
Po neuradnih informacijah je bil sprva predviden mini vrh, ki naj bi se ga udeležile Nemčija, Francija, Italija in Avstrija, a je 
nato Juncker z odprtim javnim vabilom povzročil precejšnjo zmedo. Tako nekaj časa ni bilo povsem jasno, kdo se bo srečanja 
udeležil.  
Cerar se bo srečanja udeležil 
Po prvotnih neuradnih informacijah med udeleženci ni bil predviden slovenski premier Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle, 
vendar je Cerar kasneje srečanje potrdil. Kot je še dejal premier, so migracije tema, ki je za Slovenijo izredno pomembna, 
zato se je odločil, da bo sam aktivno sodeloval na tem sestanku. Napovedal je, da bo nato predvidoma v torek dopoldan 
vodje parlamentarnih strank obvestil o nedeljskem srečanju in širši problematiki ilegalnih migracij na območju Zahodnega 
Balkana.  
Juncker je nato na novinarski konferenci, ki jo je imel skupaj s francoskim premierjem Edouradom Philippom povedal, da so 
na srečanje povabljene vse članice, ki jih od blizu zanimajo vprašanja migracij in azila. Sprva je bil sicer po neuradnih 
informacijah zamišljeno, da bi se ga udeležil le ozek krog držav, med njimi Nemčija, Francija, Italija in Avstrija. 
Juncker je tudi izpostavil, da bo v nedeljo pripravljalno srečanje, na katerem bodo izmenjali ideje pred velikim sestankom 
vseh članic, ki bo naslednji teden in na katerem bodo na dnevnem redu še druga pomembna vprašanja. Pripomnil je še, da 
ne mara voditi takšnega sestanka, a da nekdo to pač mora napraviti. 
Iz tiskovne službe komisije so zatem sporočili, da je udeležbo na nedeljskem srečanju potrdilo deset držav, ki so še posebej 
vpletene v migracijska in azilna vprašanja, in sicer Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Bolgarija, Španija, Avstrija, Malta, 
Nizozemska in Belgija. Pojasnili so še, da obstaja dogovor, da bo še eno širše srečanje ob robu vrha EU prihodnji teden. 
Nedeljsko srečanje naj bi se začelo ob 15. uri. Predvidene so izjave pred začetkom, na koncu pa po navedbah komisije ne bo 
novinarske konference oziroma izjav. Udeleženci nedeljskega srečanja naj bi se zavezali h krepitvi prizadevanj za zajezitev 
nezakonitih migracij v EU, zlasti s krepitvijo zunanje meje, in za omejitev sekundarnih migracij, torej preprečitev 
nedovoljenih prehodov notranjih mej.  

• Florjan Lipuš: »Pisanje je osvobajajoče opravilo«. Intervju: Florjan Lipuš. Pogovarjala se je: Jožica Grgič. Delo, 
Ljubljana, 20. junij 2018  

https://www.delo.si/kultura/knjiga/florjan-lipus-pisanje-je-osvobajajoce-opravilo-61549.html  
Kresnikov nominiranec: Florjan Lipuš o svojem delu Gramoz pravi, da je rana na narodnem telesu.  
Lipuševa zadnja knjiga Gramoz ni tipičen roman z dogajanjem in liki, ampak je bolj literarno premišljevanje. Edini dogodek je 
obisk vaščanov ženskega koncentracijskega taborišča, od koder se niso vrnile tudi številne pripadnice slovenske manjšine iz 
Koroške.   
Gramoz je, kakor tudi nekatera druga vaša dela, delno avtobiografski. V njem se, tako kot v romanu Zmote dijaka Tjaža, 
spominjate matere, ki je umrla v nemškem koncentracijskem taborišču. To spodbuja vaša želja, da te stvari ne bi šle v 
pozabo, ali kaj drugega? 
Tragedija, ki so jo doživele slovenske žene v taborišču Ravensbrück, je povezana z današnjim narodnim stanjem na 
Koroškem. To stanje je nadaljevanje tragedije z drugimi sredstvi. Slovenski jezik in s tem slovenski človek izginjata s 
koroškega prizorišča. Pokazalo se je, da so zatiralci dosegli cilj in da ga dosega tudi današnja oblast, pri čemer mi pridno 
sodelujemo. Desetletja po vojni je javnost odrivala dogodke in le z odporom in nejevoljo, redko z iskrenim obžalovanjem, se 
jih večina danes zaveda. Če se bomo teh dogodkov kdaj le še spomnili, bodo imeli vrednost epizode, o kateri se nekega dne 
ne bo več govorilo. Ker ne bo več nikogar, ki bi govoril o njih. Gramoz je rana na narodnem telesu.   
Pred dobrim desetletjem ste izjavili, da ste vse, kar ste imeli povedati, že povedali in da je literarno pisanje preveč resna 
stvar, da bi se človek ukvarjal s tem do zadnjega zdihljaja. Pa še vedno pišete. Gramoz ste izdali ob osemdesetletnici. Kaj 
vas še vedno žene k pisanju? 
Tisto, kar je bilo na začetku spodbuda, da sem napisal prvi stavek, tudi danes še velja in določa pisanju jakost in vztrajanje. 
Ista spodbuda deluje še danes: neka nedoločljiva notranja potreba po tovrstni dejavnosti. Nič se ni spremenilo pri 
motivaciji. Vse je povedano, pa vendar še ni povedano vse. Predolgo vztrajanje pri nekdanji avtorjem neprijazni založbi je 
pustilo sledove: zaradi tega celo desetletje nisem pisal. V tej nesrečni dobi se mi je pisanje upiralo, in tudi to, kar je že bilo 
napisano, se mi je odtujilo. Zakasnil sem se torej in moral spraviti še pred zimo svoje seno pod streho.   
Tematsko se osredotočate na zamejsko Koroško. Tako ste poskrbeli, da je slovenska Koroška v Avstriji na zemljevidu 
sodobne literature. Vam je to v zadoščenje? 
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Veliko je slovensko pišočih na Koroškem, a čedalje manj bralcev. Čemu literatura v času, ko na Koroškem nihče več ne bo 
govoril slovensko oziroma bodo govorili slovensko le še trmasti posamezniki, izjeme na kakšnem srečnem jezikovnem 
otoku? Groteskno je, da bo morda ostalo kakšno slovensko literarno delo, a ne bo več ljudi, ki bi zaznali to delo. Zato 
nekateri pravočasno prestopijo v nemščino, da si zagotovijo dovoljšnje bralstvo. Nekaj nenavadno pomembnega imajo 
povedati svetu, za kar je njihov materni jezik očitno preveč ubog. Slovensko pišočim na avstrijskem Koroškem zmanjkuje 
ljudstva. Ta grotesknost nikomur ne more biti v zadoščenje.   
Veliko pozornosti posvečate jeziku in slogu, kar je zlasti očitno v Gramozu, kjer ni glavne zgodbe ali linearne pripovedi. 
Zakaj se vam zdi to tako pomembno? 
To je moj način pristopanja k literarnemu pisanju. Če ste pisatelj, pisateljica, stvari ne morete povedati tako, kakor jih je 
povedal vaš sosed. V Gramozu je 'junak' skupnost ljudi enake usode, posamezniki ne igrajo vloge. To je narodna skupnost, ki 
se sama odpravlja, ukinja svoje eksistenčne pogoje, opušča jezik in samo še upravlja to, kar so ji zapustili predniki. Ali ni 
grozljivo smešno, da v neki daljni deželi slovenski jezik izginja v času, ko dosega vrh? Vse sloni na jeziku. Najbolj se tega 
zavedajo naši nasprotniki, zato je prav jezik nenehno kamen spotike. V Žitari vasi občina noče postaviti dvojezičnih napisov v 
moji domači vasici Sele, čeprav večina prebivalcev ne bi imela nič proti. Župan, deželni poslanec, tega noče. Da v tej vasici 
živi tudi neki slovensko pišoč človek, je komaj znano in občini prej v zadrego. Ne vedo, kaj početi z njim. Spoštovanja je v 
moji občini deležen, kdor se odreče svoji identiteti. Spoštovanje zasluži tisti, ki odloži vse slovensko.   
Zelo ste zagledani v slovenski jezik. Kako in zakaj se je skozi vaše življenje ta ljubezen krepila? Ste kdaj razmišljali, da bi 
kaj napisali v nemščini? 
V času doraščanja, socializacije, pravijo učeni ljudje, se je vse javno dogajalo v nemščini. V slovenščini se mi je dogajalo vse 
domače, osebno, vse to skrito in skrivano, v zavesti shranjeno. Za literarno pisanje je bilo samo to odločilno. V nemščini sem 
pisal in pišem tudi danes predvsem priložnostne esejistične stvari. Slovenski jezik dolgujem predvsem mami, ki je zaradi 
tega dve leti prenašala grozote nemškega taborišča. Povrhu ima človek hrbtenico zato, da hodi pokončno.   
Koliko je za vas pisanje obremenjujoče ali morda osvobajajoče, ko se vedno znova vračate v svojo travmatično 
preteklost, ko ste kot šestletni otrok ostali brez mame? 
Pisanje samo je vse prej kot obremenjujoče, je sproščujoče, osvobajajoče opravilo. Bilo je samozaščita, da sem v poznih 
mladostnih letih imel to otroško usodo za normalno in se nisem veliko zadrževal v preteklosti. Tudi okolica je bila naravnana 
k temu. Kot otrok sem bil ob mater, k pišočemu človeku se je mati vrnila.   
Mislite, da bi bilo na Koroškem in nasploh v Avstriji spet mogoče, da bi 'sosed ovadil soseda', kakor pišete v Gramozu? 
Vsak čas je to mogoče. Vidimo samo to, kar se dogaja na površju in kaže na zunaj. Kaj se dogaja znotraj, je prikrito, kljub 
temu znaki vedno znova pridejo na površje. Občina Žitara vas zaradi strahu pred nacistično nastrojenimi ne ustreže moji, 
naši zahtevi po slovenskem krajevnem napisu. Sosed na Selah je svojčas sam spravil svojo družino v taborišče. Enako bi se 
dogajalo danes, ko bi ti ljudje le imeli priložnost za to. Demokracija nas rešuje, pa tudi ta ni podarjena, temveč jo je treba 
vseskozi na novo postavljati na noge. Nič ni samoumevno, najmanj človekova svoboda. 
O avtorju 
Literarno ustvarjanje zamejskega pisatelja Florjana Lipuša je raznovrstno. Gramoz (založba Litera) je njegov peti roman, 
najbolj znan je roman Zmote dijaka Tjaža iz leta 1972. Leto po izidu hvaljenega romana Boštjanov let je prejel Prešernovo 
nagrado (2004). Tega leta je bil tudi nominiran za kresnika. Za svoja dela je prejel številna priznanja v Sloveniji in Avstriji.  

• Parlament ratificiral sporazum z Grčijo o imenu. STA, T. V. Delo, Ljubljana, 20. junij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/parlament-ratificiral-sporazum-z-grcijo-o-imenu-63050.html 
Poslanci opozicijske VMRO-DPMNE se glasovanja niso udeležili, poročajo makedonski mediji.  
Skopje – Makedonski parlament je z 69 glasovi za in nobenim proti ali vzdržanim ratificiral sporazum z Grčijo o imenu 
Makedonije, ki naj bi razrešil 27 let star spor med državama in odprl pot Skopja v EU in Nato. 
Premier Zoran Zaev je pred glasovanjem poudaril, da sporazum pomeni začetek konca negotovosti za Makedonijo ter 
dostojanstveno in sprejemljivo rešitev za obe strani, s katerim sta makedonska identiteta in jezik trajno potrjena, poroča 
makedonska televizija Telma. 
Poudaril je tudi, da sporazum podpirajo vsi mednarodni partnerji in da odpira vrata Makedoniji proti evropski prihodnosti, 
EU in Natu. Do konca meseca pričakuje datum začetka pristopnih pogajanj z EU. Pozval je tudi k enotnosti v državi v interesu 
skupne prihodnosti. 
Skladno s sporazumom mora po njegovi ratifikaciji v makedonskem parlamentu Grčija obvestiti predsednika evropskega 
sveta Donalda Tuska, da podpira začetek pristopnih pogajanj Makedonije z EU, in generalnega sekretarja Nata Jensa 
Stoltenberga, da podpira vabilo Makedoniji v Nato. Približevanje obema povezavama je leta stalo prav zaradi nasprotovanja 
Grčije ustavnemu imenu države Republika Makedonija, navaja makedonska televizija. 

• Conte: Skupne sklepne izjave o migracijah ne bo. Be. B., STA. Delo, Ljubljana, 21. junij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/conte-skupne-sklepne-izjave-o-migracijah-ne-bo-63565.html  
Pred tem se je novi italijanski premier sprl z nemško kanclerko zaradi že v naprej pripravljene sklepne izjave.  
Rim - Italijanski premier Giuseppe Conte je danes na Facebooku zapisal, da se mini vrh Evropske unije o migracijah v nedeljo 
ne bo sklenil s skupno pisno izjavo, ampak le s poročilom o temah, o katerih bodo nato razpravljali na vrhu EU prihodnji 
teden. Pred tem se je sprl z nemško kanclerko Angelo Merkel zaradi že v naprej pripravljene sklepne izjave. 
Merklova je pred mini vrhom pripravila osnutek sklepne izjave, ki pa je bil za Italijo tako sporen, da se niti ne bi udeležila 
vrha, če bi ga kanclerka vzela s seboj v Bruselj, povzema Contejev zapis nemški časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
Zavrnil je možnost skupne izjave 
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Kanclerka se je v telefonskem klicu opravičila italijanskemu kolegu, a je ta vseeno zavrnil možnost skupne izjave vseh 
udeležencev mini vrha. »Srečanje se ne bo sklenilo s pisnim besedilom, ampak le s poročilom o temah, o katerih bomo nato 
razpravljali prihodnji teden pri Evropskem svetu,« je zapisal Conte. 
Dodal je, da Italija ne bo spremenila svojega stališča. 
Čeprav Conte ni pojasnil vsebine spornega besedila nemške kanclerke, je za Italijo najbolj sporen ravno načrt glede vračanja 
beguncev v države članice, kjer so bili prvič registrirani. Italija si medtem želi predvsem evropsko rešitev glede rešenih 
migrantov v Sredozemskem morju, ki so v večini prispeli v Italijo. 
Države višegrajske četverice Poljska, Češka, Madžarska in Slovaška so medtem v četrtek napovedala, da bodo bojkotirale 
mini vrh Evropske unije o migracijah, ki ga je za nedeljo sklical predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. 
Namen je utreti pot evropskim rešitvam za migracijska in azilna vprašanja na vrhu EU ter pomagati nemški kanclerki 
Angeli Merkel, saj migracijski izzivi ogrožajo njeno vlado.  
Udeleženci nedeljskega srečanja naj bi se zavezali h krepitvi prizadevanj za zajezitev nezakonitih migracij v EU, zlasti s 
krepitvijo zunanje meje, in za omejitev sekundarnih migracij, torej preprečitev nedovoljenih prehodov notranjih mej. 
Udeležbo na vrhu je med drugim potrdil tudi slovenski premier Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle. 

• Rešitev težav po višegrajsko. Boris Čibej. Delo, Ljubljana, 21. junij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/resitev-tezav-po-visegrajsko-63376.html  
Sebastian Kurz z višegrajsko četverico išče skupno rešitev »migrantskega« problema.  
Avstrijski kancler Sebastian Kurz se je v četrtek v Budimpešti sestal s kolegi iz višegrajske skupine držav, s katerimi se je v 
glavnem pogovarjal o »evropski« rešitvi težav z »nezakonito migracijo«. 
»Medtem ko druge države poskušajo najti evropsko rešitev problema, avstrijska zvezna vlada očitno raje usmerja pogled 
proti Budimpešti in Varšavi, ne pa proti Berlinu, Parizu ali Madridu – proti državam, ki hočejo vsiliti ozkosrčen unilateralizem 
nacionalnih držav. Vprašanje je, ali ni Viktor Orbán, ki si je postavil za cilj neliberalno demokracijo, ideološko blizu 
avstrijskemu kanclerju,« je izjavila Claudia Gamon iz avstrijske liberalne opozicijske stranke Neos. 
Čeprav je njena kritika nemara upravičena, je bila kljub temu krivična do Kurza, ki je že pred enim tednom predlagal 
ustanovitev »osi voljnih« (uveljaviti strogo restriktivno politiko do pribežnikov) med njegovo državo, Italijo in Nemčijo, v 
sredo pa se je v Linzu srečal s predsednikom bavarske vlade Markusom Söderjem. V Linzu sta politika, kakor je povedal 
nasprotnik migrantske politike kanclerke in voditeljice sestrske stranke Angele Merkel, ugotovila, da »imata Bavarska in 
Avstrija skupna prepričanja in stališča«. 
Kurz se o nemških notranjih prepirih, ki da so sicer koristni, ni hotel opredeliti, sta se pa z gostom strinjala, da je nujno treba 
zapreti zunanje meje EU. Podobna »skupna stališča« o ustavitvi »nezakonite migracije« v Evropo sta v sredo razglasila tudi 
podpredsednik italijanske vlade in notranji minister Matteo Salvini ter njegov gost Heinz-Christian Strache, podpredsednik 
avstrijske vlade in vodja svobodnjakov, ki so koalicijski partnerji Kurzeve ljudske stranke. 
Nekoliko krivična je bila tiskovna predstavnica Neosa tudi do višegrajske skupine držav (V4), v kateri so Češka, Madžarska, 
Poljska in Slovaška, saj te nimajo enotnega stališča do skupne evropske pribežniške politike. Predsednik češke vlade Andrej 
Babiš je v torek izjavil, da so »sedanji nemški spori o migraciji privedli do predlogov o zaprtju meja in obnovitvi nadzora na 
mejah, kar je za nas nesprejemljivo«. Je pa bila njena kritika upravičena do gostiteljice včerajšnjega srečanja Kurza z V4 
Madžarske, kjer je v sredo, prav na svetovni dan beguncev, parlament sprejel tako imenovani zakon proti [filantropu 
Georgeu] Sorosu, ki med drugim grozi z zaporno kaznijo do enega leta vsem, ki nudijo pomoč nezakonitim migrantom. 
Kritiki so zatrdili, da je to napad na vse nevladne organizacije, ki pomagajo beguncem, saj novi zakon vsakega pribežnika, ki 
je prišel na Madžarsko prek »tretjih držav«, razglaša za »nezakonitega migranta«. Madžarska komentatorka Eva Balogh je 
ugotovila, da je po novem »zakoniti migrant« le tisti Sirec, ki je z letalom in potnim listom v rokah priletel neposredno iz 
Damaska v Budimpešto. 
Brezsramni napad na ljudi 
»Zakon 'Ustavimo Sorosa' in ustavne spremembe odražajo voljo madžarskega ljudstva in zagotavljajo novo, močnejšo 
zaščito države pred nezakonito migracijo,« so, ko je parlament sprejel novo zakonodajo, sporočili iz urada madžarskega 
premiera Viktorja Orbána. Rezultat je bil 160 za in 18 proti, ko so predstavniki madžarskega ljudstva spremenili tudi ustavo, 
ki zdaj prepoveduje priseljevanje ljudi tujih narodnosti na ozemlje njihove države in državnim organom zapoveduje 
varovanje krščanske kulture. 
S sprejetjem novega zakona so pohiteli, čeprav je predsednik beneške komisije Gianni Buquicchio pozval Budimpešto, naj 
počaka do konca tedna, ko bo komisija objavila svoje stališče o tem zakonu, ki je tako po mnenju sveta Evrope, za katerega 
beneška komisija opravlja revizije zakonodaj njegovih članic, kot Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) v 
nasprotju z evropskim pravnim redom. V mednarodni organizaciji Amnesty International so novi madžarski zakon označili za 
drakonski, njihova direktorica za Evropo Gauri van Gulik pa je izjavila, da je »kriminaliziranje osnovnega in legitimnega 
delovanja organizacij, ki varujejo človekove pravice, brezsramen napad na ljudi, ki iščejo zavetje pred preganjanjem«. Po 
njenih besedah je to še en nizkoten primer zatiranja civilne družbe. 

• Makedoncev ne sme nihče zavirati na evropski poti. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 21. junij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/makedoncev-ne-sme-nihce-zavirati-na-evropski-poti-62885.html  
V Makedoniji možne izredne parlamentarne volitve, ki bi imele referendumsko težo.  
Makedonski parlament je včeraj ratificiral sporazum z Grčijo, po katerem se bo država preimenovala v Severno Makedonijo. 
Premier Zoran Zaev je napovedal, da bo po potrebi začel postopek razrešitve predsednika Gjorgeja Ivanova, ki nasprotuje 
sporazumu. 
Poslanci so ratifikacijo sporazuma brez prisotnosti predstavnikov opozicije, ki so bili proti skrajšani proceduri, podprli z 69 
glasovi za in nobenim proti. Ker je zakon dobil zeleno luč poslancev, ga bodo posredovali v podpis predsedniku Gjorgeju 
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Ivanovu. Ta je vnaprej napovedal, da zakona ne bo podpisal. V tem primeru bo parlament po sedmih dneh ponovno 
obravnaval predlog zakona. Če ga bo potrdil tudi v drugo, lahko zakon začne veljati brez predsednikovega podpisa, možne 
so tudi izredne parlamentarne volitve, ki bi imele referendumsko težo.   
Postopek za odstavitev predsednika 
Premier Zoran Zaev, ki do konca meseca pričakuje datum začetka pristopnih pogajanj z EU, je napovedal impeachment, če 
bo treba, ker da ne sme nihče zavirati Makedonije na evropski poti. Ivanov se je odzval s pozivom Zaevu k uvedbi postopka 
za njegovo razrešitev in zagotovitvi dvotretjinske večine, ki je potrebna tudi za spremembo ustave. Poudaril je, da se 
njegovo stališče ni spremenilo kljub pritiskom in grožnjam. 
Zaev je spomnil, da je že njegov predhodnik Nikola Gruevski sprejel spremembo imena države v Zgornjo in Severno 
Makedonijo že leta 2012 in 2013. Grčija takrat ni sprejela makedonskega jezika in identitete, ki sta v sedanjem sporazumu. 
Po njegovem je bila kriva gradnja poslopij in spomenikov v Skopju po antičnem vzoru. 
V Makedoniji, kjer bodo morali ustrezno spremeniti tudi ustavo, naj bi jeseni pripravili referendum. Zaev je prepričan, da 
bodo državljani na referendumu sprejeli modro odločitev in bo večina podprla evropsko perspektivo Makedonije, ki je po 
sporazumu z Grčijo na dosegu roke. Potrdil je tudi, da bo rezultat referenduma obvezujoč, kar pomeni, da ratifikacija 
sporazuma in dogovorjeno ime ne bosta več veljala, če se bo večina izrekla proti predlagani rešitvi. Državljane je pozval, naj 
pazljivo preberejo sporazum, da bodo spoznali, da je bila sprejeta modra in pravična rešitev. 
Parlamentarni odbor za evropske zadeve je v torek sprejel predlog zakona o ratifikaciji sporazuma. Strinjal se je z oceno 
zunanjega ministra Nikole Dimitrova, ki je v nedeljo z grškim kolegom Nikosom Kocjasom podpisal sporazum, da so pred 
Makedonijo zgodovinski dnevi in da besedilo sporazuma predstavlja odgovornost in domoljubje. 
Poslanci opozicijske stranke VMRO-DPMNE, ki so največji nasprotniki sporazuma, so ob govoru Dimitrova pred glasovanjem 
vzklikali »izdajalec« in »kapitulacija«. Vodja poslanske skupine VMRO-DPMNE Dragan Danev je poudaril, da bi bila 
ratifikacija sporazuma genocid sodobne države. Glasovanje so predstavniki opozicije bojkotirali. 
Pred poslopjem sobranja so potekali mirni protesti. Demonstranti so zahtevali od Zaeva in Dimitrova, naj umakneta 
sporazum, skandirali Ivanovu, vzklikali »Imena ne damo!« in »Makedonijo Makedoncem!« ter prepevali domoljubne pesmi. 
Policijo so obtožili, da je s čezmerno silo razgnala protestnike na nedeljskem protestu. Ker je tepla nedolžne državljane, so 
zahtevali odstop notranjega ministra Oliverja Spasovskega, odstopili pa so od napovedane blokade parlamenta.   
Nov korak k evroatlantskim povezavam 
Visoka predstavnica EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Federica Mogherini je poudarila, da so po podpisu 
sporazuma naslednji koraki v rokah Aten in Skopja. Do implementacije sporazuma bo EU, ki se zaveda kompleksnosti in 
zgodovinskega konteksta problema, uporabljala ime Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija. Spomnila je tudi, da je 
ideja Evrope rojena v Grčiji. 
Madžarska v jugovzhodni Evropi često vodi politiko, ki ni v interesu EU. Premier Viktor Orbán je tako pozval makedonske 
nacionaliste, naj se ne zlomijo pod pritiskom tujih sil. Kakršenkoli je že njegov cilj, očitno se ne ozira na dejstva, da je 
Makedonija šibka multietnična država v občutljivem geostrateškem položaju in da je njena stabilnost pomembna za celotno 
regijo. 
Skladno s sporazumom mora po njegovi ratifikaciji v makedonskem parlamentu Grčija obvestiti predsednika evropskega 
sveta Donalda Tuska, da podpira začetek pristopnih pogajanj Makedonije z EU, ter generalnega sekretarja Nata Jensa 
Stoltenberga, da podpira vabilo Makedoniji v Nato. 

• Bruselj se brani: »To ne bo Guantanamo za migrante«. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 22. junij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/bruselj-se-brani-to-ne-bo-guantanamo-za-migrante-63367.html  
Kot evropska rešitev sta na najvišji ravni predlagana vračanje migrantov proti jugu in centri zanje zunaj ozemlja Unije.  
Bruselj – »To bo iskanje rešitev v odsotnosti evropskih rešitev,« je bila misel enega izmed bruseljskih diplomatov pred 
nenadno sklicanim nedeljskim »mini vrhom«, na katerem se bo skupina članic EU posvetovala o migracijskih in azilnih 
vprašanjih. 
Priprave na zasedanje so obravnavane kot nekoliko kaotične. Najprej je bilo zamišljeno, da bo predsednik evropske komisije 
Jean-Claude Juncker gostil le ključne vstopne države (Avstrija, Grčija, Malta, Španija), trojico ciljnih držav (Avstrija, Francija, 
Nemčija) in predsedujočo Bolgarijo. Toda Junckerjevo komuniciranje o vrhu je bilo razumljeno kot vabilo članicam in 
seznam udeleženih se je podaljšal. Na vrhu naj bi bila sprejeta le skupna izjava, odločitev bo sprejemalo vseh 28 članic na 
rednem vrhu EU čez teden dni. 
Neuradni vrh v ožji zasedbi je sklican v kontekstu notranjepolitičnih razmer v Nemčiji, kjer kanclerka Angela Merkel pod 
velikim pritiskom potrebuje nekaj oprijemljivih rešitev. Že nekaj tednov je jasno, da soglasja članic o najbolj kočljivem 
vprašanju, samodejnem premeščanju prosilcev za azil (obveznih kvot) iz najbolj obremenjenih vstopnih držav, ne bo. Tako 
višegrajska četverica kot Avstrija takšno rešitev zavračajo. Na drugi strani je za Italijo nesprejemljivo, da tega ob 
morebitnem večjem migracijskem pritisku ne bi bilo.   
Predlog Nemčije 
Ena izmed rešitev, ki naj bi izšle z neuradnega vrha, je predlog Nemčije o dvostranskih sporazumih med članicami o vračanju 
prosilcev za azil. V takšno rešitev je francoski predsednik Emmanuel Macron že privolil na srečanju s kanclerko v Mesebergu 
blizu Berlina. Podoben dogovor utegne biti ponujen, denimo, Grčiji in Italiji, ki bi kot vstopni državi morali biti po dublinski 
uredbi odgovorni za obravnavo prošenj prosilcev za zaščito. Države bi v zameno dobile finančne in materialne spodbude, ki 
bi lahko bile primerljive s tistimi iz »kupčije« s Turčijo spomladi. 
Ustavitev balkanske poti velja za uspeh, saj se je število ljudi, ki so prišli na grške otoke, z 10.000 na dan oktobra 2015 
znižalo na v povprečju 81. V Uniji je v fazi sprejemanja odločitev o odobritvi drugega zneska v višini 3 milijard evrov za 
pomoč sirskim beguncem na turških tleh. Vzvod za pritisk za več voljnosti držav, kot je Italija, za sprejemanje prosilcev, je 
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logika (denimo nemškega notranjega ministra Horsta Seehoferja) o zaprtju meje. Nemčiji bi sledila Avstrija vsaj na 
Brennerju in schengna bi bilo hitro konec. 
Tako imenovana sekundarna gibanja prosilcev za azil, z juga proti severu stare celine, so ves čas znamenje nedelovanja 
evropskega azilnega sistema, ki ni bil zasnovan za množični prihod ljudi. Poleg tega med ljudmi, ki prihajajo v zadnjem 
obdobju, ni več veliko Sircev, ki bežijo pred vojno, ampak prevladujejo gospodarski migranti iz drugih dežel. Stvari zadevajo 
tudi Slovenijo, v katero prihajajo migranti, ki praviloma niso ustrezno registrirani po pravilih EU, ko so iz BiH ali Srbije vstopili 
na Hrvaško.   
Ploščadi za izkrcanje 
Druga rešitev, ki se pred nedeljskim zasedanjem ponuja kot čarobna paličica, so posebni centri zunaj Unije, v katere bi 
namestili begunce in migrante, ki so bili rešeni na morju. V osnutku sklepov uradnega vrha EU so omenjeni kot ploščadi za 
izkrcanje (disembarkation platforms). V zadnjih letih so bile takšne ideje o centrih v severni Afriki že večkrat na mizi – ne 
samo od desničarskih politikov –, a njihove potrditve na najvišji ravni v EU še ni bilo na obzorju. Kot jamstvo, da bo v njih 
primerno poskrbljeno za ljudi, velja vključitev UNHCR in mednarodne organizacije za migracije (IOM). 
V dvostranske sporazume o vračanju prosilcev za azil je že privolila Francija. 
V centrih zunaj EU bi ugotovili, kdo izpolnjuje pogoje za azil v EU. 
V ozadju tega je uničenje poslovnega modela tihotapcev ljudi.  
»Sem proti Guantanamu za migrante. To je proti evropskim vrednotam,« je povedal evropski komisar za migracije Dimitris 
Avramopulos. Tudi vsakršne primerjave z otokom Nauru, kjer končajo ljudje, ki so poskusili nezakonito vstopiti v Avstralijo, 
bruseljska politika zavrača, saj da bi bile v predlaganih centrih zagotovljene vse pravice. Glavna naloga takšnih centrov bi 
bila, da bi v njih ugotovili, kdo od rešenih izpolnjuje pogoje za azil v EU. Za druge je predviden postopek vračanja domov, ki 
bi ga spodbudili s finančno in drugo podporo. 
Logika v ozadju tega je še uničenje poslovnega modela tihotapcev, saj ljudje naj ne bi hoteli več plačati več tisoč evrov za 
pot, ki na koncu pripelje le v katerega od afriških taborov za migrante. V Bruslju še nočejo govoriti o državah ali projektih. 
Vprašanje je, ali bo katera država sploh pripravljena gostiti takšne izkrcevalne centre. Med možnimi lokacijami teh centrov 
ne omenjajo le severnoafriških držav (Libija ali Tunizija), temveč tudi Albanijo. Tirana je že uradna kandidatka za članstvo in 
si želi čimprejšnji začetek pristopnih pogajanj. 

• Nacistični plakati v Velenju. Brane Piano. Delo, Ljubljana, 23. junij 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/nacisticni-plakati-v-velenju-64100.html 
Neznanci nalepili s plakate s kljukastim križem v grbu občine in pozivom »za raso«  
Velenje – Mestni redarji so zjutraj v središču Velenja in na velenjski promenadi opazili plakate z nacistično simboliko, 
kljukastim križem in, sicer v slovenščini, izpisane v gotici.  
Velenjski župan Bojan Kontič je fotografijo enega izmed plakatov objavil na svoji facebook strani z opombo, da bodo primer 
prijavili policiji, kasneje pa, da so to že storili. 
Vodja kabineta župana Mestne občine Velenje Saša Sevčnikar je popoldan povedala, da so inšpektorji in redarji 
Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja plakate odstranili, nato pa je občina policiji podala prijavo po 297. členu 
kazenskega zakonika zaradi sovražnega govora oziroma javnega spodbujanja nestrpnosti.  
Plakate v velikosti A3 oziroma okoli 42 krat 30 centimetrov s takšno vsebino, skupaj osem, so danes odkrili na glavni 
avtobusni postaji, nasproti Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda, na Cankarjevi cesti 2, Ljudski univerzi Velenje, na avtobusni 
postaji nasproti velenjske pošte, na velenjski Promenadi in na panoju pri podhodu na Kidričevi cesti. Na plakatih je tudi 
predelan grb mestne občine – vanj je dodan kljukasti križ, ta pa se na plakatu pojavi še ob napisu »za raso«.  
Na Kontičevo objavo na družabni strani se je odzval tudi nekdanji prvak stranke Republikanci Slovenije Adolf Štorman: »In 
kaj če bi prijavil? Saj pa nimamo zakonov na tem področju urejenih. Nismo Avstrija, kjer dajo človeku 3 leta zapora za 
nacistični pozdrav in se resno sprašujem, kaj so počele dosedanje vlade, da tega niso uzakonile. Za vsako povzdigovanje 
nacizma in njihovih sodelavcev bi moral nekdo v zapor in bi se hitro končalo. To nima nič skupnega s svobodo izražanja …«  
V noči na soboto so na kotalkališču v velenjskem Sončnem parku, s katerim upravlja občinski zavod Rdeča dvorana, naleteli 
tudi na vandalizem. Neznanci so po asfaltni površini kotalkališča polili vsaj pet litrov odpadnega motornega olja. Velenjski 
gasilci so kotalkališče in športno igrišče ob njem že očistili.  
Vse našteto se je v Velenju zgodilo prav v noči na soboto, ko so se pod okriljem občine tukajšnji zavodi in druge organizacije 
pripravljale na današnji Pljusk v poletje na Velenjski plaži z brezplačnimi rekreativnimi prireditvami, predstavami ekstremnih 
športnikov in koncertom. Prireditev, ki se je je ob lanski izvedbi udeležilo okoli 15.000 obiskovalcev, se je dopoldan začela in 
se nadaljuje. 
 

Dnevnik, Ljubljana 

• Salvini prek migrantov prevzema krmilo. Mihael Šorl. Dnevnik, Ljubljana, 15. junij 2018 
https://www.dnevnik.si/1042825779/svet/salvini-prek-migrantov-prevzema-krmilo 
Z grmenjem proti migrantom si je vodja skrajno desne Lige in novi notranji minister Matteo Salvini priboril položaj 
dejanskega šefa nove italijanske vlade. 
Do nedavnega neznani Giuseppe Conte, ki nima nobenih izkušenj v politiki, je postal italijanski premier samo zaradi svoje 
šibkosti in nepomembnosti, tako da v vladi igra vlogo Goldonijevega sluge dveh gospodov. Mateo Salvini in Luigi Di Maio, 
voditelj Gibanja petih zvezd, ki je novi minister za delo, ga pravzaprav samo obveščata o svojih odločitvah. V resnici gre 
predvsem za odločitve 45-letnega vodje skrajno desne Lige Salvinija, saj je 31-letni Di Maio negotov in še ne ve dobro, kaj 
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hoče, tako da ostaja v ozadju, čeprav ima gibanje, ki ga je do lani vodil komik Beppe Grillo, skoraj dvakrat več poslancev kot 
Liga. 
Salvini je de facto voditelj nove vlade tudi zato, ker je podpora Ligi od volitev 4. marca poskočila s 17 na 28 odstotkov. To je 
predvsem posledica njegovega spodbujanja sovraštva do migrantov, EU, Nemčije in Francije. Uspeh na spletu, kjer ima več 
milijonov sledilcev, so imela zlasti naslednja njegova sporočila: »Najprej Italija!«, »Zdaj bo povsem drugače!« in »Nočemo 
postati veliko begunsko taborišče!« Nekatera gesla si je torej sposodil pri Donaldu Trumpu. 
Brez prostora za usmiljenje 
Pod Salvinijevim vplivom pa novo vlado obvladuje migrantsko vprašanje, kjer naj ne bi bilo prostora za človeškost in 
usmiljenje. Obljublja celo, da bo izgnal pol milijona nezakonitih migrantov (od leta 2013 jih je prišlo 700.000).  
Italija je katoliška in Salvini ima vedno pri sebi rožni venec. A če neki duhovnik načne vprašanje migrantov, je konec s 
Salvinijevim krščanstvom. Nedavno je neki vatikanski kardinal protestiral zaradi usode 629 migrantov in beguncev z ladje 
Aquarius, ki jih je Salvinijeva Italija zavrnila (na koncu jih je sprejela socialistična španska vlada), pri čemer se je skliceval na 
Jezusove besede iz Matejevega evangelija: »Tujec sem bil in me niste sprejeli.« Zdaj so zato Salvinijevi privrženci bogati 
Vatikan pozvali, naj sprejme vse migrante, ki prihajajo iz Afrike. 
Migrantski pritisk ni velik 
Trenutno pa migrantska situacija v Italiji ni slaba, saj je letos do srede junija prišlo v Italijo samo 15.000 nezakonitih afriških 
migrantov, še leta 2016 pa kar 191.000. Prejšnji notranji minister Marco Minniti je namreč lani na skrivaj podkupil libijske 
milice z več kovčki bankovcev. (Dobro plačane libijske milice, ki so podobne mafijam, tako preprečujejo odhod ladij in letos 
skoraj ni bilo utopljenih migrantov. Usoda migrantov, ki so zaprti v libijskih taboriščih, pa je največkrat grozljiva: suženjstvo, 
posilstva, mučenja, dokler njihove revne družine ne zberejo več tisoč evrov odkupnine.) 
Vsekakor je vzpon skrajnega desničarja Salvinija, ki je postal najbolj priljubljen politik v Italiji, predvsem rezultat tega, da se 
EU v prejšnjih letih ni ustrezno odzvala na problem migracij in da je Italijo prepustila samo sebi. Sploh ima Salvini prav, ko 
trdi, da je Emmanuel Macron dvoličen, saj na čelu Francije vodi podobno migrantsko politiko kot on v Italiji, pri tem pa se 
ima francoski predsednik za sredinskega politika in hvali nemško gostoljubje do beguncev. Še lani je Macronova Francija 
zavrnila možnost, da bi sprejela nekaj tisoč migrantov iz Italije, čeprav bi po sporazumu iz leta 2015 to morala storiti. In če je 
Italija konec tedna zavrnila ladjo Aquarius, je dva dni pozneje na Siciliji sprejela ladjo z 932 migranti. 
Salvini pozablja starajočo se Evropo 
Salvini s svojo odločnostjo sili druge članice EU k skupni migrantski politiki in k uvidu, da večinoma sprejemajo zelo malo 
migrantov in beguncev. To je toliko pomembnejše, ker države članice s samostojno migrantsko politiko ustvarjajo meje in s 
tem rušijo EU. Salvinijeva ideja, da je treba poskrbeti za gospodarski razvoj afriških držav, pa bi bila slaba za samo starajočo 
se EU, če ne bi ta obenem poskrbela za tisoče mladih, ki bežijo iz revščine, zatiranja ali vojn. 

• Macron in Conte za zbirne migrantske centre v severni Afriki. Mihael Šorl. Dnevnik, Ljubljana, 15. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042825919/svet/macron-in-conte-za-zbirne-migrantske-centre-v-severni-afriki  
Protipriseljenska politika, kar bi lahko pomenila prav zbirna taborišča na severu Afrike, se s skrajnega desnega pola vse 
bolj premika proti sredini.  
V Parizu je francoskega predsednika Emmanuela Macrona obiskal novi italijanski premier Giuseppe Conte. Dva tedna pred 
vrhom EU sta se zavzela za »evropske zbirne centre« v državah, iz katerih migranti odhajajo v Evropo. Macron je poudaril, 
da bi na tak način preprečevali utopitve, saj bi bili ti centri v severnoafriških državah, kjer bi prav tako imeli »predstavnike 
naših organov za podeljevanje azila (v EU)«. Prav tako sta poudarila, da želita sodelovati tudi pri zavzemanju za bančno unijo 
in proračun evrskega območja, ki bi omogočil več naložb. 
Razjasnitev po politični nevihti 
Srečanje, ki je minilo v prijateljskem duhu, je vzbudilo veliko pozornosti zlasti zato, ker je v zadnjem tednu izbruhnila huda 
kriza v odnosih med tema sicer prijateljskima državama, kakršne že dolgo ni bilo. Macronov govornik je Italijo obtožil 
»cinizma« in »neodgovornosti«, ker je v nasprotju z mednarodnim pravom zavrnila ladjo Aquarius s 629 migranti in begunci. 
V novi italijanski vladi, ki jo dejansko vodi notranji minister Matteo Salvini, pa so Macronu odgovorili, da je dvoličnež. Ne 
samo da je Francija doslej sprejela komaj četrtino od 19.000 migrantov iz Italije in Grčije, kot bi jih morala po sporazumu v 
EU leta 2015, ampak je, kot je v senatu razlagal jezni Salvini, samo »od 1. januarja letos do 31. maja s svojega ozemlja nazaj 
v Italijo izgnala 10.249 migrantov, med njimi ženske, otroke in bolnike«. Macron je nato poziral kot demokrat in dejal, da se 
ve, kdo je Salvini (torej populist in skrajni desničar). 
Zamujena Macronova priložnost 
Mnogim, tudi nekaterim poslancem Macronove stranke, pa ni jasno, zakaj Francija, če je že njen predsednik tako moralno 
ogorčen nad ravnanjem Italije (ki ji druge članice EU vsekakor premalo pomagajo s sprejemom migrantov), ni sprejela ladje 
Aquarius, ki zdaj pluje proti plemeniti in humani Španiji. V resnici je Macron zamudil priložnost, da bi se izkazal. Aquariusova 
odisejada spominja na usodo 937 Judov s čezoceanske ladje MS St. Louis sredi leta 1939, ko teh beguncev iz nacistične 
Nemčije ni hotela sprejeti nobena zahodna država. 
Na vsak način so se odnosi med Rimom in Parizom tako poslabšali, da je Conte pred nekaj dnevi razmišljal o odpovedi 
srečanja z Macronom. A ti pogovori so preveč pomembni v pripravah na vrh EU konec junija. Na tem srečanju evropskega 
sveta je vse močnejši Salvini – ki se spričo velike zadolženosti Italije in problematičnosti njenih bank očitno izogiba 
zapletenemu in nevarnemu gospodarsko-finančnemu področju – kot glavno temo vsilil migrantsko vprašanje. Pri politiki 
trde roke proti migrantom, kar bi lahko pomenilo prav zbirna taborišča na severu Afrike, ima podporo pri desničarskih 
notranjih ministrih Avstrije, Nemčije, Madžarske, Češke, Slovaške, Poljske, Danske, Belgije in Nizozemske. Vsekakor jih 
Salvini ne bo mogel prepričati, da bi sprejeli migrante iz Italije. Najbrž bodo skupaj za izgon migrantov in za Evropo kot 
trdnjavo. 
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Poigravanje z varnimi državami 
»Sredinski« Macron pa je nedavno sam odobraval zakon, po katerem bi okoli Evrope imeli pas »varnih« držav, v katere bi 
Francija lahko vrnila migrante, ker so jih prečkali in ker so »varne«. Vendar je francosko ustavno sodišče zavrnilo zakon, saj 
je presodilo, da severnoafriške države, ki bi v tem primeru prišle v poštev, niso varne države. 
Zdi se, da je sedanji Macronov dogovor s Contejem o »evropskih« zbirnih centrih v Afriki po vsebini podoben omenjenemu 
neuspešnemu zakonu. Sicer je po pogovoru z italijanskim premierjem Macron priznal, da so evropske države glede 
migrantov premalo solidarne z Italijo. Conte pa je poudaril: »Koncept države prihoda (ki mora sprejeti migrante) je treba 
odpraviti. Treba je okrepiti evropsko mejo.« 

• Cipras »na žaru«, Zaeva to še čaka. Zoran Senković. Dnevnik, Ljubljana, 15. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042825851/svet/burna-razprava-v-grskem-parlamentu-o-dogovoru-s-skopjem  
Premierja Grčije in Makedonije Cipras in Zaev sta dosegla dogovor o novem imenu Makedonije, penina je na hladnem, 
ugledneži prihajajo na nedeljski podpis sporazuma, ki pa se in se še bo prebijal skozi parlamentarne mline obeh držav. 
Podpis sporazuma o novem imenu države – Republika Severna Makedonija bo, ne glede na končni izkupiček, šel v anale 
diplomacije in v učbenike o mednarodnih odnosih. V nedeljo naj bi na obrežju Prespanskega jezera zunanja ministra Grčije 
in Makedonije podpisala sporazum o novem imenu države, doslej uradno priznane kot Bivša jugoslovanska republika 
Makedonija. Ali bo sporazum, ki sta ga premierja Zoran Zaev in grški kolega Aleksis Cipras po večmesečnih, zdaj bolj zdaj 
manj tajnih pogajanjih dosegla, zares podpisan na grški strani jezera, kosilo pa naj bi bilo na makedonski, ne vedo niti 
vedeževalke iz antičnih Delfov.  
Lahko gostje ostanejo žejni? 
V grškem parlamentu bodo namreč po dvodnevnih razpravah o predlogu vlade glasovali šele danes in ni izključeno, da bo 
Cipras zaradi tega sporazuma tudi padel. V tem primeru bo makedonska stran zaman čakala sopodpisnike iz Aten. Ciprasova 
koalicija sicer ima v parlamentu večino (skromne 4 sedeže), a kaj, ko tudi med koalicijskimi partnerji ni enotnosti glede 
imena severne sosede. Iz današnje razprave je bilo namreč razvidno, da manjšo koalicijsko stranko Gibanje za spremembe 
Evangelosa Venizelosa, nekdanjega finančnega in zunanjega ministra, moti, da poimenovanje jezika in nacionalnosti ne 
sledi novemu imenu severne sosede, ampak bo to še naprej makedonski (ne pa severnomakedonski) narod in jezik. Še več 
težav ima Cipras z desno nacionalistično stranko Neodvisni Grki, ki ima (odločilnih) 10 sedežev in zelo odločno nasprotuje 
sporazumu. 
Dokaj nerodno pa bi bilo, če parlament ne bi odobril sporazuma, ki naj bi ga ob navzočnosti premierjev podpisala zunanja 
ministra Nikos Kocias in Nikola Dimitrov, kajti med tistimi, ki bi zaploskali podpisom, bodo generalni sekretar OZN Antonio 
Gutierrez, posebni odposlanec OZN za rešitev tega problema, ameriški diplomat Matthew Nimetz, generalni sekretar Nata 
Jens Stoltenberg in sekretarka za zunanjo politiko EU Federica Mogherini. Toda penina bo ostala zaprta, če grškemu 
premierju do 14. ure danes ne uspe prepričati vsaj koalicijskih partnerjev, da je predlagani sporazum daleč najboljše, kar 
lahko Grčija dobi.  
Če bo ostal na splošni ravni in ne bo razkril kakšnih konkretnih koristi sporazuma za državo, bo težko prepričal ne le 
parlament, ampak tudi ulico, ki ga je že od sporočila, da Makedonija ima novo ime, označila za nacionalnega izdajalca. Če ne 
prej, pa ga trenutek resnice čaka na morebitnem referendumu. 
Tudi Zaeva čaka »huda ura« 
Na severni strani meje ima Ciprasov kolega Zoran Zaev trenutno nekaj manj težav. Sporazumu nasprotuje predsednik države 
Georgi Ivanov, ki pravi, da je škodljiv za Makedonijo in ga zato ne bo podpisal, za kar je že dobil »diplomatsko klofuto«, saj 
ga na obisku v Bolgariji tamkajšnji predsednik ni hotel sprejeti. Nekaj tisoč protestnikov se tudi zbira na ulicah Skopja in še 
nekaterih mest, a razmere še niso resne. A tudi Zoran Zaev se ne bo mogel izogniti soočenju s parlamentom, v katerem ima 
sicer večino. Čakajo ga namreč še ustavne spremembe zaradi spremembe imena, za kar potrebuje v parlamentu 
dvotretjinsko večino, ki pa je brez podpore nekaj opozicijskih poslancev nima. 

• Avstrija po protestih iz Slovenije za en dan preložila vajo varovanja meje v Špilju. STA. Dnevnik, Ljubljana, 16. 
junij 2018 

https://www.dnevnik.si/1042825934/svet/avstrija-po-protestih-iz-slovenije-za-en-dan-prelozila-vajo-varovanja-meje-v-
spilju-  
Avstrija je po protestih iz Slovenije za en dan preložila načrtovano veliko vajo varovanja meje v Špilju, na kateri naj bi 
sodelovalo več sto policistov in vojakov. Vajo so s 25. junija, ko je v Sloveniji praznik dan državnosti, preložili na 26. junij, 
je v petek poročal avstrijski časnik Kurier. 
Da so se odločili za preložitev vaje, je za avstrijsko tiskovno agencijo APA potrdilo tudi notranje ministrstvo na Dunaju. 
Razlog za preložitev je, da je v ponedeljek, 25. junija, v Sloveniji praznik, so navedli. 
Vendarle pa na Dunaju vztrajajo pri izvedbi vaje. Na njej želi avstrijski notranji minister Herbert Kickl, ki prihaja iz vrst 
skrajno desnih svobodnjakov, preveriti, ali je nova enota za varovanje meje Puma pripravljena, da obvlada morebiten nov 
naval migrantov na avstrijsko mejo, navaja Kurier na svoji spletni strani. 
Pretiravanje Avstrije 
Slovenska notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar je sicer v sredo v pismu Kicklu izrazila nasprotovanje vaji tako zaradi 
dejstva, da naj bi del te vaje potekal na slovenskem ozemlju, kot tudi, ker bi imel ta »prikaz množičnega prihoda nezakonitih 
migrantov s slovenske strani na avstrijsko neizogibno zelo negativen učinek v Sloveniji, verjetno pa tudi v Avstriji«, so v 
sredo sporočili z notranjega ministrstva. 
Ministrica je tudi poudarila, da ta vaja »ne bo v ničemer prispevala k dobrim odnosom med našima državama ali k skupnim 
prizadevanjem za obvladovanje migrantske situacije v regiji«. 
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Ocenila je tudi, da Avstrija pretirava, in poudarila, da Slovenija uspešno in učinkovito brani zunanjo schengensko mejo in si 
prizadeva, da se migrantski val iz let 2015 in 2016 ne bi ponovil. Dokaz tega je tudi dejstvo, da so avstrijski organi Sloveniji 
letos vrnil 13 oseb, lani v celem letu pa 39, je še poudarila ministrica v pismu Kicklu. 

• Zoran Zaev, predsednik makedonske vlade. Zoran Senković.  Dnevnik, Ljubljana, 16. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042825881/svet/zoran-zaev-predsednik-makedonske-vlade-  
Ko je leta 2013 dolgoletni (od leta 1992) vodja Socialdemokratske stranke Makedonije (SDSM) Branko Crvenkovski 
odstopil z njenega čela s pojasnilom, da to mora narediti, ker je s stranko doživel dva volilna poraza v boju za 
parlamentarne sedeže, Zorana Zaeva ni bilo na vrhu njegovega seznama morebitnih naslednikov. Še več, ne le da 
Crvenkovski v Zaevu ni videl odrešitelja, ampak ga je celo zaznal kot del problema neenotnosti in neučinkovitosti stranke. 
Zorana Zaeva najdemo nekje okrog partijskega vrha že od leta 1996, bil je tudi podpredsednik stranke, a nikoli ni bil zelo 
izpostavljen strankarski funkcionar. Imel je drugačen politični profil kot Crvenkovski. Bil je bolj umirjen, predvsem pa 
»bližje« ljudem, saj je bil trikrat župan Strumice. Njegovi šibki točki naj bi bili, da ni ravno najboljši govorec in da ni 
poznavalec mednarodnih odnosov. V resnici pa je bil na kongresu izbran kot kompromis med zahtevami, da naj stranko 
prevzamejo povsem novi (nekompromitirani) obrazi, in mnenjem, da je vendarle treba nadaljevati po poti Branka 
Crvenkovskega. Da izbira le ni bila tako napačna, pričata dva dogodka – Zaevu je uspelo zrušiti politično trdnjavo Nikole 
Gruevskega, poleg tega mu je uspelo z grškim predsednikom Ciprasom najti kompromisno ime za Makedonijo. 
Zoran Zaev se je rodil leta 1974 v Strumici, kjer je končal osnovno in srednjo šolo, v Skopju pa je študiral in diplomiral na 
ekonomski fakulteti. V devetdesetih letih je stopil na čelo SDSM v Strumici, s tem pa so mu bila odprta vrata do vodilnih 
položajev v samem strankarskem vrhu. Stranko je prevzel po hudem porazu na parlamentarnih volitvah 2011 in še hujšem 
porazu na lokalnih volitvah 2013, ko je večino makedonskih mest prevzela VMRO- DPMNE desnega populista in premierja 
Nikole Gruevskega.  
Stranka je potrebovala previden obračun z lastnimi napakami iz preteklosti. Čas njenega vladanja v začetku tisočletja so 
namreč zaznamovali številne sporne privatizacije, tajkunizacija, propad številnih podjetij in storjene krivice ljudem. Tega 
volilci stranki in Branku Crvenkovskemu zlepa niso odpustili. Kljub notranjim razhajanjem je Zaevu uspelo ohraniti enotnost 
stranke in se korak za korakom lotiti rušenja dinastije, ki jo je ustvaril Nikola Gruevski.  
Pospravljanje po Gruevskem 
To pa ni bila lahka naloga. Gruevski je z zmago leta 2006 namreč ujel zadnje izdihljaje svetovne gospodarske rasti in tudi 
Makedoncem ni šlo tako slabo. Ko pa je prišla kriza, Makedonci tega kar nekaj časa niso opazili, saj je vladala evforija ob 
vsedržavnem projektu vladajoče stranke VMRO DPMNE – velika Makedonija, s katerim je Nikola Gruevski z milijardami 
evrov Skopje spremenil v antični Disneyland. Prestolnico so skazile megalomanske skulpture, galeje na Vardarju in poslopja 
z grškimi stebri. Gradili so široke avenije, vračali slavna imena Filip in Aleksander Makedonski, zaradi česar so sosedom 
Grkom lasje stali še bolj pokonci. Zoran Zaev sicer ni smel preveč drezati v pregrešno drago zgradbo nacionalnega napuha, 
mnogim so te potemkinove vasi namreč preveč pomenile, mnogi so z njimi obogateli, je pa zato začel razkrivati umazane 
posle kroga ljudi okrog premierja in njega samega ter posredovati dokaze, da so sodstvo, javna uprava in mediji popolnoma 
podrejeni vladajoči eliti. 
Gruevski je hitro spoznal, da je Zaev nevarnejši, kot je bilo videti, in je januarja 2015 obtožil vodjo opozicije, da je v 
sodelovanju s tujimi tajnimi službami in nekaterimi tujimi diplomati (ZDA, Cia, Soros…) »pripravljal državni udar«. Tožilstvo 
je sprožilo obsežno preiskavo. A Gruevski ni vedel, da ima tudi Zaev asa v rokavu. Samo mesec dni pozneje je vodja SDSM 
obtožil Gruevskega, da stoji v ozadju množičnega prisluškovanja makedonskim državljanom. Javni tožilec je takoj obtožil 
Zaeva, da izsiljuje premierja, češ, »če ti objaviš dokaze o domnevni pripravi državnega udara, bom jaz objavil posnetke 
nezakonitega prisluškovanja«. Kmalu so obtožbe na račun Zaeva umaknili, toda afera o prisluškovanju je šla naprej in danes 
čaka na sodni epilog. Ne gre zgolj za poskus političnega nadzora, ampak so s prisluškovanji vodilni v vladi Nikole Gruevskega, 
sorodniki in prijatelji prihajali tudi do poslovnih podatkov, ki so jih lahko uporabili za osebno bogatenje.  
Zgodilo se je ljudstvo 
Takrat pa se je zganila tudi več let pasivna javnost, ki je, tako kot tudi tujina, zadovoljna, da je »v Makedoniji mir«, zgolj 
opazovala, kako ji oblast »krade« državo, in mižala na obe očesi ob več kot očitnih dokazih, da je v Makedoniji demokracije 
samo še za vzorec. Začeli so se množični protesti, ki jih je iz ozadja spretno vodila SDSM, videti pa so bili kot bolj ali manj 
»spontano ogorčenje ljudstva«. Zaev je z odhodom opozicije iz parlamenta samo še pospešil kotaljenje politične kepe po 
pobočju. Gruevskemu ni preostalo drugega, kot da pod pritiskom tujine privoli v predčasne volitve. S tem je poskušal 
ustvariti videz razumnega in demokratičnega politika, prepričan pa je bil, da mu bo ljudstvo, »navdušeno nad novimi 
zamislimi o veliki Makedoniji«, plebiscitno namenilo novo zmago. Decembra 2016 je resda premagal Zaeva, a le za dva 
parlamentarna sedeža. Toda Zoran Zaev je bil spretnejši in radodarnejši pri snubljenju albanskih strank, ki so prej sicer 
sodelovale z Gruevskim. 
Zaev je z albanskimi strankami ustvaril večinsko koalicijo, Evropa je upravičeno pričakovala drugačno, manj nacionalistično 
in bolj demokratično ter v prihodnost obrnjeno Makedonijo. Gruevskega je pred odhodom v politično pozabo, pa tudi pred 
sodnim pregonom poskušal rešiti predsednik države Georgi Ivanov. Pet mesecev ni hotel podeliti mandatarstva Zaevu pod 
pretvezo, da je albanskim strankam obljubil, da bodo s spremembo ustave Albancem dali status konstitutivnega naroda. 
Zaev v resnici ni ponudil nič več od tistega, s čimer je albanske stranke že prej k sebi vabil Gruevski. Usodno napako pa je 
storil Gruevski, ko je 28. aprila lani dovolil, da so plačanci vdrli v parlament in tepli poslance SDSM, pri čemer jo je skupil tudi 
Zoran Zaev, ki je okrvavljen zapustil poslopje. 
31. maja 2017 je Zoran Zaev končno prevzel oblast. Lahko je začel mukotrpno čiščenje umazanije, ki jo je v desetih letih 
vladanja pustil Gruevski v sodstvu, državni upravi in državnih podjetjih. Korupcija je postala način življenja na vseh ravneh in 
ni rečeno, da bo Zaev na eni strani to odpravljal, za hrbtom pa se bodo vrstili novi podobni posli. Je pa Zaev vse sile vpregel 
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v reševanje enega najbolj perečih problemov – iskanje kompromisa z Grčijo glede novega imena države, ki bi Makedoniji 
omogočilo vrnitev iz antičnih časov Nikole Gruevskega na sodobno evropsko prizorišče. Počasi, strpno, korak za korakom, 
včasih tudi s kakšnim korakom nazaj, zavedajoč se občutljivosti problematike, a tudi dejstva, da je to edina možna pot 
okrevanja države, sta s predsednikom grške vlade Aleksisom Ciprasom prišla do sicer ne idealne, ampak kompromisne 
rešitve – Republika Severna Makedonija. Zdaj bo moral pokazati sposobnost prepričevanja množic, da je tudi ta rešitev 
boljša od tiste, ki jo je ljudstvu ponujal njegov predhodnik. 

• Prihaja dan D za slovensko tožbo proti Hrvaški. Meta Roglič, Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 16. junij 2018 
https://www.dnevnik.si/1042825911/slovenija/prihaja-dan-d-za-slovensko-tozbo-proti-hrvaski  
Slovenski politični vrh čaka le še do ponedeljka, ali se bo evropska komisija izrekla o očitanih hrvaških kršitvah arbitražne 
odločbe. Če bo evropska komisija molčala vse do preteka trimesečnega roka, bo sodni postopek pred sodiščem EU 
predvidoma zagnala še Cerarjeva vlada. 
V ponedeljek se izteče trimesečni rok, ko se mora evropska komisija opredeliti do vsebine očitkov in postopka, ki ga je 
zaradi kršitev arbitražne razsodbe Slovenija začela proti Hrvaški. Ko smo v minulih dneh v Bruslju poizvedovali, ali se 
namerava evropska komisija pri tožbi pridružiti Sloveniji, kar ji omogoča pogodba o delovanju Evropske unije, oziroma ali se 
bo o nameravani slovenski tožbi proti Hrvaški sploh izrekla, smo dobili nejasen odgovor. »Zadevo še preučujemo, zato ne 
bomo špekulirali o naslednjih postopkovnih korakih,« je dejala tiskovna predstavnica komisije Mina Andreeva. 
Politično ozadje komisijene vzbuja optimizma 
Omenjeni odgovor evropske komisije vendarle še dopušča možnost, da bi se Bruselj s pisno odločitvijo komisarskega 
kolegija v ponedeljek opredelil do slovenskega stališča. Naši sogovorniki iz vladnih vrst upanja, da se bo evropska komisija 
odzvala v prid slovenskim navedbam, še niso povsem izgubili. »Počakajmo do ponedeljka,« pravijo. Ob tem poudarjajo, da 
je naloga evropske komisije varovanje ustanovitvenih pogodb EU; če slovenskega zavzemanja za izpolnjevanje obveznosti iz 
pogodb ne bo podprla, se bo znašla v protislovnem položaju. Arbitražna razsodba je namreč del evropskega prava, 
poudarjajo.  
Slovenskim argumentom naj bi bila sicer naklonjena evropska pravna služba, mnenja tamkajšnjih pravnih strokovnjakov pa 
naj ne bi delil vrh evropske komisije. Ta vprašanje izvajanja arbitražnega dogovora med Slovenijo in Hrvaško vztrajno 
prikazuje kot dvostransko vprašanje. Ob tem spomnimo, da pripadata predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker in 
hrvaški premier Andrej Plenković isti evropski strankarski družini, Evropski ljudski stranki. Naši sogovorniki iz bruseljskih 
krogov pa kot ključni »filter«, da slovenski predlog ne pride niti na dnevni red kolegija komisarjev, izpostavljajo generalnega 
sekretarja komisije Martina Selmayra, najvplivnejšega evropskega birokrata, ki je kot član belgijske krščanskodemokratske 
flamske stranke (CD&V) prav tako blizu Evropski ljudski stranki. Njegov vpliv naj bi bil tako velik, da se brez njegove 
privolitve ne more sprejeti nobena pomembnejša odločitev v evropski komisiji. Zaradi omenjenega političnega ozadja naši 
sogovorniki iz slovenskih diplomatskih vrst niso optimistični in ne verjamejo, da se bo evropska komisija v iztekajočem se 
postopku izrekla v prid Slovenije.  
Molk komisije ni ovira za Slovenijo 
Dr. Verica Trstenjak, nekdanja generalna pravobranilka na sodišču EU, opozarja, da ni nujno, da se komisija v trimesečnem 
obdobju po slovenski aktivaciji 259. člena pogodbe o delovanju EU aktivneje vključi v proces. »Res pa je, da bi komisija, če bi 
se odločila prevzeti tožbo, verjetno že izvajala kakšne dejavnosti v zvezi s Hrvaško. Ko je Avstrija grozila Madžarski s tožbo 
zaradi poseganja Madžarske po zemlji, ki so jo avstrijski kmetje imeli čez mejo v dolgoročnem zakupu, se je komisija odločila 
prevzeti tožbo in zelo hitro Madžarsko opozorila, da gre za kršitve. Slednjič je prišlo do tožbe s strani komisije pred sodiščem 
EU.« 
Trstenjakova poudarja, da sedanje stališče evropske komisije ni ovira za nadaljnje postopke Slovenije pred sodiščem EU. 
Pogodba o delovanju Evropske unije namreč naši državi omogoča, da tudi brez pridobljenega mnenja evropske komisije 
nadaljuje postopek in uradno vloži tožbo. 
Tožbo naj bi vložila še Cerarjeva vlada 
Kdaj bi se to lahko zgodilo, za zdaj še ni jasno. Sodeč po namigih naših sogovornikov iz vladnih vrst pa naj bi tožbo, če ne bo 
prišlo do želenega odziva evropske komisije, vložila še sedanja ministrska ekipa. Vlada je namreč tik pred Cerarjevim 
odstopom s položaja premierja, torej še v času polnih pooblastil, sprejela sklep, da bo nadaljevala postopke, če evropska 
komisija ne bo v roku sprožila postopka proti Hrvaški oziroma ne bo prišlo do dogovora z našo južno sosedo o uveljavitvi 
arbitražne razsodbe. Zato so v vladnih vrstah prepričani, da opravljanje zgolj tekočih poslov ni ovira za vložitev tožbe, ki je že 
pripravljena. O nadaljnjih potezah naj bi sicer predsednik vlade Miro Cerar spregovoril po ponedeljkovem opoldanskem 
brifingu evropske komisije za novinarje. 
Predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko Jožef Horvat pričakuje, da bo vlada s tem, da bo vložila tožbo, pa 
tudi z njeno vsebino seznanila odbor DZ; to njegovo pričakovanje izhaja iz sklepa, ki ga je pred časom sprejel OZP. Če bo 
vlada želela, da o tožbi spregovori še sedanji odbor, pa bo morala pohiteti. Prihodnji petek bodo namreč potrjeni mandati 
novoizvoljenih poslancev, oblikovanje novih delovnih teles pa praviloma traja več mesecev. Kaj lahko bi se torej zgodilo, da 
bi bil novi odbor za zunanjo politiko operativen šele proti koncu leta.  
Dr. Trstenjakova sicer meni, da bi morala tožbo vložiti nova vlada. »Bolje je vložiti dobro pripravljeno tožbo nekoliko 
pozneje kot pa na hitro in slabo pripravljeno. Bolje je, da tožbo vloži vlada, ki jo bo potem tudi zastopala pred sodiščem. 
Tako v primeru, če tožbo izgubimo, ne bo sklicevanj, kdo je kriv. Res pa je, da je Slovenija že v prvem pismu začrtala pravni 
okvir, ki ga ne more kaj dosti spreminjati.« 

• Bild: Merklova v kratkem načrtuje izredni vrh o migracijah, nemška vlada trditve zanika. STA. Dnevnik, 
Ljubljana, 17. junij 2018  
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Nemška kanclerka Angela Merkel si prizadeva za pripravo izrednega vrha o migracijah s predstavniki vpletenih držav 
članic EU. Kot na svoji spletni strani še poroča nemški časnik Bild, ki se sklicuje na vladne predstavnike več članic EU, naj 
bi srečanje potekalo še pred rednim vrhom EU, ki bo 28. in 29. junija. Nemška vlada je navedbe časnika zanikala.  
Merklova naj bi želela o reševanju migracijske krize govoriti predvsem s predstavniki Grčije, Italije in Avstrije, nejasno pa naj 
bi bilo, ali naj bi na srečanju sodelovali tudi predstavniki Španije in drugih držav s t.i. balkanske migracijske poti, dodaja Bild. 
Kot je za časnik povedal neimenovani predstavnik italijanske vlade, odločitev o tem za zdaj ni sprejeta, saj so še v fazi 
načrtovanja. Prav tako še ni točno določen datum izrednega vrha. 
Nemška vlada trditve časnika Bild zanikala 
»V načrtu ni nikakršnega posebnega vrha EU. Sklic takšnega vrha bi bil v domeni evropskih institucij,« je pojasnil tiskovni 
predstavnik nemške vlade. 
Kot je dejal, se sicer nemška vlada o vprašanju migracij pogovarja »z različnimi članicami in z Evropsko komisijo«. 
Merklova v težavah zaradi razhajanj z notranjim ministrom 
Merklova se je sicer na domačem političnem prizorišču znašla v težavah zaradi razhajanj z notranjim ministrom Horstom 
Seehoferjem iz vrst bavarske CSU glede obravnave migrantov, ki prihajajo v Nemčijo. 
Seehofer si prizadeva za zaostritev politike in vztraja, da bi na nemških mejah zavračali vse prosilce za azil, ki so jih že 
registrirali v drugih članicah EU.  
Merklova to odločno zavrača, češ da bi to spodkopalo evropsko solidarnost, in se zavzema za rešitev na evropski ravni. 
Seehofer je sicer v ločenem pogovoru za Bild zanikal, da bi si prizadeval za razkol s sestrsko stranko CDU kanclerke 
Merklove. Po njegovih besedah si nihče v CSU ne želi strmoglavljenja kanclerke, razkroja partnerstva CDU/CSU ali razpada 
vladajoče koalicije, v kateri so še socialdemokrati. 
Kot je zatrdil, si v CSU želijo zgolj vzdržne rešitve na področju zavračanja migrantov na nemških mejah. 

• Severna Makedonija: spočetje ob Prespanskem jezeru. Dejan Kovač.  Dnevnik, Ljubljana, 17. junij 2018 
https://www.dnevnik.si/1042825987/svet/1042825987  
Ob protestih opozicije v obeh državah sta Grčija in Makedonija na grški obali Prespanskega jezera podpisali sporazum o 
novem državnem imenu bivše jugoslovanske republike. Če ga bosta ratificirala tudi parlamenta, bo na Grčijo mejila 
Severna Makedonija. 
O navzočnosti predstavnikov mednarodne skupnosti sta dogovor o novem imenu Makedonije podpisala zunanja ministra 
obeh držav Nikola Dimitrov in Nikos Kocjas, pred tem pa sta navzoče nagovorila predsednika vlad Makedonije in Grčije 
Zoran Zaev in Aleksis Cipras, ki je dan prej prav zaradi sporazuma prestal glasovanje o nezaupnici v parlamentu. »Ponosni 
smo na ta dogovor. Ponosni smo, ker smo se poenotili glede spora, ki nas je delil, in ker smo izbrali rešitev, ki nas združuje,« 
je med drugim dejal Zaev, ki je dodal, da so za dosego sporazuma »premikali gore« in se hkrati učili, da zgodovine ne gre 
ponavljati, ampak na njenih temeljih graditi prihodnost. Cipras je po dveh desetletjih težavnega dogovarjanja poudaril, da je 
sporazum »pogumen in nujen zgodovinski korak« za obe državi, s katerim se odpira pot miru, blaginje in bratstva za oba 
naroda, Balkan in Evropo.  
Zmaga politične modrosti 
Slovesnosti je poleg visoke zunanjepolitične predstavnice Evropske unije Federice Mogherini in evropskega komisarja za 
širitev Johannesa Hahna prisostvoval tudi posebni odposlanec Združenih narodov Matthew Nimetz, ki je zaslužen, da je do 
sporazuma vendarle prišlo. »Redko vidimo, da ima nekdo modrost, politično vizijo in diplomatske veščine hkrati, a vse tri 
lastnosti so bile vidne pri voditeljih, ki so trdo delali,« je pohvalil tako oba premiera kot omenjena evropska predstavnika, a 
v ozadju temnih političnih oblakov ni manjkalo. V obeh državah so ob Prespanskem jezeru potekali protesti opozicije proti 
sporazumu, v Grčiji je proti demonstrantom posredovala tudi policija s solzilcem, hkrati pa makedonski predsednik Gjorge 
Ivanov vztraja, da predvidene ratifikacije v makedonskem parlamentu ne bo podpisal. To pomeni, da bo moral Zaev za 
zagotovitev ratifikacije zbrati absolutno večino, še večjo težavo pa bo zanj predstavljala potrebna sprememba ustave, ki 
zahteva dvotretjinsko večino. Makedonci naj bi o novem imenu Republika Severna Makedonija odločili tudi na 
referendumu, ki pa naj bi bil manj vprašljiv. 
Udeleženci so se po slavnostnem podpisu z grške strani Prespanskega jezera preselili na makedonsko v Oteševo, kjer je 
dvostranskim pogovorom Zaeva in Ciprasa sledilo skupno kosilo. Grški časnik Proto Thema jim je predstavil rezultate sveže 
ankete med Grki, po kateri kompromisnemu sporazumu nasprotujejo kar sedemdesetodstotno. Po mnenju Jamesa Ker-
Lindsaya, politologa na londonski univerzi St. Mary's, za uresničitev dogovora niso nevarni samo njegovi nasprotniki v obeh 
državah, ampak se lahko vmeša tudi Rusija. Slednja ga namreč ni podprla, v ozadju pa naj bi bila njena želja, da se 
Makedonija ne pridruži Natu. Makedonsko ime je bilo do sedaj za Atene ovira pri približevanju Skopja tako Severnoatlantski 
povezavi kot EU. 

• V nasilju na protestih v Skopju več ranjenih. STA. Dnevnik, Ljubljana, 18. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042826072/svet/foto-v-nasilju-na-protestih-v-skopju-vec-ranjenih  
Deset policistov je bilo ranjenih, 26 protestnikov pa so prijeli, ko je prišlo do nasilja na protestih pred poslopjem 
makedonskega parlamenta v Skopju, ki so jih v nedeljo zvečer po podpisu grško-makedonskega sporazuma o imenu 
Makedonije pripravili nasprotniki sporazuma. Notranje ministrstvo podatkov o morebitnih ranjenih protestnikih ni 
navedlo. 
Posebne policijske enote so s solzivcem razgnale protestnike, potem ko je del demonstrantov na policiste začelo metati šok 
bombe, kamenje in pirotehnična sredstva, poroča makedonska tiskovna agencija Mia. Notranje ministrstvo je sporočilo, da 
so se za uporabo solzivca odločili, potem ko je del protestnikov uporabil razpršilna sredstva in potiskal zaščitno ograjo, da bi 
na silo prišli v sobranje. 
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Dodali so, da spoštujejo pravico do mirnih protestov, da pa ne bodo dovolili uporabe sile in motenja javnega reda in miru, 
poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Po poročanju radia Free Europe se je protestov v Skopju udeležilo več sto 
protestnikov. Na protestih, ki so jih organizirali preko družbenih omrežij, so peli domoljubne pesmi in vzklikali »Makedonija, 
imena ne damo!«. Makedonski mediji so poročali, da je šlo za nogometne huligane. 
Protestirali so tudi v Grčiji 
Protesti proti sporazumu so sicer v nedeljo potekali v več makedonskih mestih, pripravili pa so jih tudi v Grčiji. Tu so potekali 
v okolici grškega Psadaresa, kjer sta v nedeljo sporazum podpisala zunanja ministra Makedonije in Grčije, Nikola Dimitrov in 
Nikos Kocjas. Po poročanju grških medijev je na proteste prišlo 80 avtobusov s prebivalci Soluna in drugih mest na severu 
Grčije. Na transparentih je pisalo »Makedonija je Grčija« in »Tukaj se končuje Severna Makedonija«. 
Tudi tukaj so demonstranti skušali prebiti policijski kordon, policija pa je proti njim uporabila solzivec. Po podatkih policije je 
bilo ranjenih 14 ljudi, med njimi sedem policistov. 
Sporazum naj bi končal spor o imenu med državama, ki se je vlekel od razpada nekdanje Jugoslavije leta 1991 in ki je bil 
glavna ovira Makedonije na poti v EU in zvezo Nato. Grčija je namreč imenu Makedonija nasprotovala, ker ima na severu 
pokrajino z istim imenom. Po sporazumu naj bi se država imenovala Severna Makedonija. 
Sporazum morata potrditi še parlamenta obeh držav, v Makedoniji, kjer bodo morali ustrezno spremeniti tudi ustavo, pa naj 
bi jeseni pripravili tudi referendum. Grčija naj bi odpravila ovire za vstop Makedonije v EU in Nato. 
Prijeli poslanca, ki je bil na begu od petka 
Grška policija je danes prijela poslanca neonacistične stranke Zlata zora Konstantinosa Barbarusisa, obtoženega izdaje, ker 
je v parlamentu pozival k posredovanju vojske zaradi grško-makedonskega sporazuma o imenu Makedonije. Bil je na begu 
od petka, ko so zanj izdali nalog za aretacijo. 
Makedonski parlament v torek o ratifikaciji sporazuma  
Predsednik makedonskega parlamenta Talat Xhaferi je danes za torek sklical sejo makedonskega parlamenta s samo eno 
točko dnevnega reda - predlogom zakona o ratifikaciji sporazuma z Grčijo o imenu Makedonije, ki ga bodo obravnavali po 
hitrem postopku. Ob tem je izrazil pričakovanje, da bi lahko parlament zakon sprejel do petka. 
Ratifikacijo sporazuma mora podpreti najmanj 61 poslancev v 120-članskem sobranju. Če bo zakon dobil zeleno luč 
poslancev, ga bodo posredovali v podpis makedonskemu predsedniku Gjorgu Ivanovu, ki je v preteklosti že napovedal, da 
zakona ne namerava podpisati. V tem primeru bo makedonski parlament po preteku sedmih dni ponovno obravnaval 
omenjeni predlog zakona, pojasnjuje srbska tiskovna agencija Tanjug. 

• Arbitražni spor se julija seli v Luksemburg, Slovenijo bo zastopala francoska odvetniška pisarna Sygna & 
partners. Aleš Gaube.  Dnevnik, Ljubljana, 18. junij 2018 

https://www.dnevnik.si/1042826067/slovenija/izteka-se-rok-v-povezavi-s-tozbo-slovenije-glede-arbitraze  
Slovenija bo predvidoma sredi julija zaradi kršitev arbitražne odločbe vložila tožbo proti Hrvaški na sodišču EU v 
Luksemburgu. Naše države ne bo več zastopala odvetniška pisarna Alaina Pelleta, temveč pariška odvetniška ekipa Sygna 
& partners. Ta se že pripravlja na sodni postopek, ki lahko traja tudi dve leti.  
Premier Miro Cerar in zunanji minister Karl Erjavec sta danes še uradno izvedela, kar je bilo slovenskemu političnemu vrhu 
neformalno jasno že nekaj časa: evropska komisija ne bo sprejela nikakršnega mnenja o očitanih kršitvah Hrvaške glede 
arbitražne odločbe. S tem je tudi povsem jasno dala vedeti, da ne bo prevzela tožbe Slovenije in zaradi kršitev evropskega 
prava pred sodiščem EU tožila Hrvaške. Slovenija bo po sodni poti morala sama naprej. 
Po molku komisije Slovenija sama naprej 
S takšnim razočaranjem slovenskega političnega vrha, ki je vsaj uradno ves čas računal na podporo evropske komisije, se je 
končal trimesečni predtožbeni postopek proti Hrvaški. V tem obdobju sta Slovenija in Hrvaška še enkrat predstavili svoja 
stališča o uresničevanju arbitražne odločbe, evropska komisija pa je v skladu s pogodbo o delovanju Evropske unije imela 
možnost, da se izreče o očitanih kršitvah arbitražnega dogovora. Toda komisija se je odločila za molk. Kot je pojasnil glavni 
govorec evropske komisije Margaritis Schinas, podoba ne obvezuje evropske komisije, da se izreče o zadevi, in vnovič 
pristavil, da je evropska komisija pripravljena obema državama pomagati najti rešitev. 
Toda odhajajoča vlada premierja Cerarja bo očitno vztrajala pri čimprejšnji vložitvi tožbe proti Hrvaški zaradi kršitev 
arbitražne odločbe. Na sodišču EU v Luksemburgu jo bo slovenski agent (kdo bo to, vlada po naših informacijah še ni 
določila) po elektronski poti vložil čez dva do tri tedne, potem ko bo njeno vložitev ta četrtek potrdila slovenska vlada in bo 
cela tožba tudi prevedena v tuji jezik. Cerar bo že v sredo vodje vseh poslanskih skupin v novem sklicu parlamenta obvestil o 
vložitvi tožbe in njeni vsebini, ki za zdaj še ostaja tajna – v grobih obrisih pa gre za očitane kršitve nezakonitih prestopanj 
schengenske meje in eksploatacije akvatorija, ki je bil Sloveniji dodeljen z arbitražno odločbo. Glede na to, da sta v 
prihajajočem sklicu parlamenta dodatno na novo zastopani zgolj še LMŠ in SNS, večjih nesoglasij ob siceršnjem konsenzu 
slovenske politike o tožbi proti Hrvaški ni pričakovati. 
Še en krog posvetovanj z domačimi pravniki? 
»Slovenija se mora dobro pripraviti na tožbo,« opozarja dr. Vasilka Sancin, strokovnjakinja za mednarodno pravo z 
ljubljanske pravne fakultete. Moč političnih argumentov namreč prehaja na pravne, zato je dobro pripravljena tožba 
ključna. »Mogoče ne bi bilo slabo, če bi se opravil še en krog posvetovanj z domačimi pravnimi strokovnjaki, saj gre zdaj 
vendarle za slovenske nacionalne interese,« pravi Sancinova. Slovenska pravna stroka pri pripravi osnutka tožbe in pisma 
evropski komisiji, s katerim je bil zagnan predtožbeni postopek proti Hrvaški, ni sodelovala. Tega je namreč pripravljala 
odvetniška pisarna znanega mednarodnega pravnika Alaina Pelleta, ki je Slovenijo že zastopal pred arbitražnim tribunalom v 
Haagu. 

https://www.dnevnik.si/1042826067/slovenija/izteka-se-rok-v-povezavi-s-tozbo-slovenije-glede-arbitraze


Vendar Pellet po naših informacijah poslej Slovenije ne bo zastopal tudi na sodišču EU, kjer bo vložena tožba proti Hrvaški. 
Ustna obravnava načrtovane slovenske tožbe pred evropsko komisijo v začetku maja je po naših informacijah diplomatskih 
virov pokazala točke, na katerih bi se lahko slovenske argumente še nekoliko bolje obrusilo.  
Sygna & partners se pripravlja na zastopanje Slovenije 
Zastopanje Slovenije na sodišču EU bo iz Pelletovih rok prevzela francoska odvetniška pisarna iz Pariza Sygna & partners, ki 
je bila ustanovljena leta 2004, v svojih vrstah pa združuje med 10 in 15 pravnikov, specializiranih za evropsko in 
korporativno pravo. Po naših informacijah je Slovenija z odvetniško pisarno že sklenila pogodbo. Doslej je za njihove storitve 
– gre za vsebinske priprave na tožbo – plačala 150.000 evrov. Pogodba s pariško odvetniško pisarno naj bi po naših 
informacijah bila sklenjena za časovno obdobje do izreka sodbe, Slovenija pa bi lahko v primeru nezadovoljstva z 
zastopanjem odvetnikov Sygne pred sodiščem EU pogodbo tudi predčasno prekinila. 
Cerar je bil danes nad delovanjem komisije, ki se ni odločila za objavo mnenja o očitanih kršitvah arbitražne odločbe, zelo 
zaskrbljen. Po njegovi oceni namreč takšno ravnanje daje slab zgled za reševanje drugih mejnih sporov na Balkanu. 
»Evropska komisija ni prisluhnila pravni argumentaciji, ki jo je sama zagovarjala,« je pasivnost evropske komisije obžaloval 
Cerar in še odločneje dodal, da s takšnim ukrepanjem ni izpolnila svoje dolžnosti varuha evropskih pogodb. Tožba Slovenije 
proti Hrvaški bo zato po Cerarjevem mnenju tudi signal, da se v Evropski uniji glede vladavine prava zagotovijo določeni 
standardi, če se ne bo želelo, da Evropa krene v napačno smer. V bran je vzel slovensko komisarko Violeto Bulc, ki da se je 
po Cerarjevih besedah v komisiji zavzemala za obsodbo kršitev, vendar so nad njenim glasom prevladali politični argumenti. 
»Politika je nadvlada nad pravom,« je proti Bruslju izstrelil še eno puščico, ki jo je pozneje ponovil tudi predsednik 
državnega zbora Milan Brglez. Po njegovi oceni bi veljalo v državnem zboru preveriti še politični konsenz novih strank pred 
vložitvijo tožbe, sam pa ne vidi razloga, da bi z vlaganjem tožbe morali čakati na prihodnjo vlado. 
Komisija ima mehanizme za spoštovanje odločitev sodišč 
Po za sredi julija pričakovani vložitvi tožbe na sodišču EU bo postopek trajal nekje med enim in dvema letoma. Sancinova 
sicer meni, da je še prehitro govoriti o tem, ali bo Hrvaška uresničila sodbo sodišča EU. »Najprej je treba zaključiti sodni 
postopek,« pravi in dodaja, da ima evropska komisija po izrečeni sodbi, če bo v prid Slovenije, možnost, da Hrvaško k 
uresničevanju arbitražne odločbe prisili z izrekanjem finančnih kazni. Takrat komisija v primerjavi s predtožbenim 
postopkom, ko se ji ni bilo treba izreči o očitanih kršitvah arbitražne odločbe, tudi ne bo imela več diskrecijske pravice, da 
teh mehanizmov ne uporabi, še opozarja Sancinova. »Pri izvrševanju sodne odločitve ni več diskrecije,« poudarja Sancinova.  
Pahor enoten s Cerarjem 
Predsednik države Borut Pahor je ocenil, da je evropska komisija zamudila priložnost, ko bi lahko s svojim mnenjem 
politično in pravno okrepila prizadevanje za uveljavitev arbitražne odločbe. Tudi predsednik države podobno kot Cerar 
meni, da evropska komisija ni izpolnila pričakovanja, da bi se postavila na stran evropskega in mednarodnega prava ter tako 
dala jasen signal, da je sporazume in odločitve sodišča treba spoštovati. »Kljub temu sem prepričan, da bo prej ali slej meja 
med sosednjima državama uveljavljena skladno z odločitvijo sodišča,« je sklenil Pahor. 
Skopi odzivi na Hrvaškem 
Na Hrvaškem se je na molk evropske komisije odzval zgolj predsednik sabora Gordan Jandrovković. Po njegovi oceni je 
odločitev evropske komisije zelo jasno sporočilo slovenski strani, da je treba rešitev za vprašanje meje med državama iskati 
v dvostranskih pogajanjih. 

• Sosedski spor s premorom na sodišču, 2.  Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 19. junij 2018 
https://www.dnevnik.si/1042826190/mnenja/komentarji/sosedski-spor-s-premorom-na-sodiscu-2  
Slabo leto dni po razglasitvi arbitražne odločbe, ki jo je zgolj Slovenija pričakala z velikim zadovoljstvom, so meddržavni 
slovensko-hrvaški odnosi na enakem ledišču kot pred dvanajstimi meseci. Takšno stanje ne prinaša političnih 
zmagovalcev, čeprav se morda zdi, da lahko hrvaški premier Plenković slavi zaradi svoje nepopustljivosti. Enako bi lahko 
storil njegov slovenski kolega Miro Cerar. A kaj, ko slavje ne enega ne drugega nikomur kaj dosti ne koristi. Zmagovalcev 
ni, ker so poraženci postali prebivalci obeh držav, kjer si ljudje večinoma želijo ta praspor vseh meddržavnih 
nesporazumov videti končno rešen. A več sreče prihodnjič – morda z novimi vladami in po sodbi evropskega sodišča. 
Po odločitvi arbitražnega sodišča rešeni mejni spor ostaja nerešen, ker se za njegovo implementacijo kljub ugodni rešitvi za 
Hrvaško pri naših južnih sosedih nikoli ni našla politična volja, Bruselj pa ni znal izkoristiti svojih vzvodov moči, prepričevanja 
in mediacije, da bi Zagreb popeljal na pot spoštovanja vladavine prava. Zdaj bo spor za »sosedovo zemljo« drugič pristal na 
sodišču. To je svojevrstna nezaupnica zrelosti hrvaške politične miselnosti, ki v mnogih krogih po balkanskem zgledu svoj 
obstoj napaja s spodbujanjem negativnih nacionalističnih čustev. Je tudi krepka zaušnica evropski komisiji, ki dveh držav 
članic ni zmogla z razmišljanjem zunaj ustaljenih okvirov pripeljati do sprejemljive rešitve za vse. Prav tako vložitev tožbe na 
sodišču EU vsaj delno pomeni simbolni poraz Cerarjeve vlade, pa čeprav je odhajajoča ministrska ekipa med prebivalci na 
ozemljih, ki so pristala na hrvaški strani, skoraj brezhibno opravila domačo nalogo uresničevanja arbitražne odločbe. 
Cerarjev poraz je v tem, da bo mejno vprašanje s postopki na sodišču in z nadaljevanjem pisanja kazni za ribiče počasi 
prehajalo v gabarite zamrznjenega konflikta. 
Zadnje leto svojega mandata je Cerarjeva vlada večinoma posvetila prepričevanju zaveznikov, da je uresničevanje arbitražne 
odločbe precej več kot džentelmenski dogovor. Če ji je večino ključnih evropskih držav uspelo prepričati, da gre za 
spoštovanje vladavine evropskega prava, torej samih temeljev EU, je bila povsem neuspešna s Plenkovićem. Na čeri pa je 
nerazumljivo naletela tudi pri evropski komisiji, ki bi kot varuh evropskih pogodb morala jasno pokazati svoje »slovenske« 
barve. V Sloveniji se je pričakovalo, da bo tandem Juncker-Timmermans pokazal podobno trdno zavračanje hrvaških stališč, 
kot ga kot zagovornik vladavine prava že leto dni kaže pri razhajanjih z vladajočo poljsko stranko Zakon in pravičnost zaradi 
njene razgradnje neodvisnosti poljskega pravosodja. S pravnega in evropsko-idealističnega stališča je bilo slovensko 
pričakovanje povsem samoumevno, čeprav nekoliko naivno. Zato se razočaranost nad (strankarsko) realpolitiko evropske 
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komisije, ki vladavino prava v državah članicah očitno meri z različnimi vatli, niti ne zdi neiskrena. A časi političnih 
pričakovanj in kupčkanj se zdaj umikajo trdni pravni presoji sodišča. 
Čeprav je Slovenija skorajda v obdobju medvladja, je najbolje, da poenotena slovenska politika čim prej vloži tožbo proti 
Hrvaški. Vsaj temu medsosedskemu sporu bo eno do dve leti trajajoči postopek pred sodiščem ponudil nekoliko 
prepotrebnega političnega zatišja. Tistega, ki ga lahko, paradoksalno, še vedno poskuša unovčiti ta čas pri slovenski vladi ne 
precej priljubljena evropska komisija. S tem ko ni prikimala slovenskim argumentom proti Hrvaški, si je vendarle še pustila 
odprto mediatorsko vlogo, ki jo lahko izkoristi med sodnim procesom. Zagnana tožba Slovenije še zdaleč ne pomeni, da bo 
dočakala tudi sodbo. To velja imeti v mislih tudi zato, ker po morebitni zmagi Slovenije še zdaleč ni zagotovljeno, da bo 
Hrvaška začela uresničevati arbitražno odločbo, pa čeprav bi bila pod še večjim političnim in moralnim pritiskom.  

• Plenković: Evropska komisija je ravnala pravilno. STA. Dnevnik, Ljubljana, 19. junij 2018 
https://www.dnevnik.si/1042826317/svet/plenkovic-evropska-komisija-je-ravnala-pravilno  
Hrvaški premier Andrej Plenković je danes v Zagrebu ocenil, da je bila odločitev Evropske komisije glede slovenske tožbe 
Hrvaške pred Sodiščem EU zaradi arbitraže “pravilna”. “Nevmešavanje v ta spor je bilo najboljše, kar je lahko storila” je 
dejal. Napovedal je, da bodo prihodnji slovenski vladi znova predlagali rešitev za spor o meji. 
Plenković je ocenil, da gre za »dosežek« ter da je »javnosti jasno«, da je Evropska komisija sprejela svojo odločitev 
zahvaljujoč intenzivnemu dialogu in kakovostnemu nastopu hrvaških strokovnjakov na obravnavi v Bruslju prejšnji mesec. 
Ponovil je, da si želijo urediti spor o meji »s sosednjo in prijateljsko Slovenijo«. Ocenil je, da spor ni tako velik, da bi to 
negativno vplivalo na odnose med državama. 
»Menim, da pravosodna pot ni dobra za partnerje in zaveznike v Evropski uniji in zvezi Nato ter dve prijateljski državi,« je še 
povedal, potem ko se je udeležil podelitve časnega doktorata zagrebške univerze članu predsedstva BiH in predsedniku HDZ 
BiH Draganu Čoviću. 
Napovedal je, da si bodo po oblikovanju nove slovenske vlade prizadevali za iskanje rešitve v pogovoru s slovenskimi 
partnerji. 
»Našim prijateljem v Sloveniji bomo še enkrat ponudili rešitev spora na način, ki bo potem sprejemljiv v hrvaškem saboru in 
državnem zboru. Ob tem bo treba pokazati odgovornost,« je izjavil. 
Evropska komisija je v ponedeljek sporočila, da ne bo podala mnenja glede slovenske tožbe proti Hrvaški zaradi kršitev 
evropskega prava v povezavi z njenim neizvajanjem arbitražne razsodbe o meji. Premier Miro Cerar, ki opravlja tekoče 
posle, je zaradi »te politične odločitve komisije« izrazil razočaranje in napovedal, da bo Slovenija tožbo na Sodišče EU vložila 
sama. 
Predvidoma v sredo popoldan se bo Cerar o tem posvetoval z voditelji parlamentarnih strank, vlada pa naj bi potem že v 
četrtek sprejela odločitev, da se tožba pošlje na Sodišče EU v Luksemburgu. Formalno naj bi se jo vložilo do 10. julija, je v 
ponedeljek še napovedal Cerar. 

• Janša predlagal Cerarju, da na srečanju v sredo spregovorijo tudi o NLB.  STA.  Dnevnik, Ljubljana, 19. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042826342/slovenija/jansa-predlagal-cerarju-da-na-srecanju-v-sredo-spregovorijo-tudi-o-nlb  
Predsednik SDS Janez Janša je danes v pismu pozval premierja, ki opravlja tekoče posle, Mira Cerarja, da na srečanju s 
predstavniki parlamentarnih strank v sredo spregovorijo tudi o stališču Evropske komisije do prodaje NLB. Na srečanju bo 
Cerar sicer predstavil nadaljnje postopke glede tožbe proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne odločitve. 
Janša je v pismu, ki ga je objavil danes na Twitterju, zapisal, da pozdravlja iniciativo in vabilo na srečanje. Predlagal pa je, da 
na sestanku spregovorijo tudi o zadnjih informacijah glede stališče Evropske komisije do prodaje NLB in zaščiti premoženja 
NLB pred rubeži hrvaških sodišč. 
»Oboje je po mojem mnenju bolj urgentno kot odločitev glede tožbe, za kar ima Slovenija še kar nekaj časa,« je Janša 
zapisal v pismu, ki ga je poslal Cerarju. 
Dodal je, da bi morali pred zasedanjem Evropskega sveta 28. junija oblikovati tudi usklajeno stališče Slovenije do predlogov 
glede migracij. 
Cerar se bo v sredo sestal s predstavniki parlamentarnih strank in jim predstavil nadaljnje postopke glede tožbe proti 
Hrvaški na Sodišču EU zaradi kršitev prava EU v povezavi z nespoštovanjem arbitražne odločitve. 
Slovenija bo vložila tožbo proti Hrvaški 
Potem ko je Evropska komisija po izteku trimesečnega roka v ponedeljek sporočila, da ne bo podala mnenja glede slovenske 
tožbe proti Hrvaški v povezavi z njenim neizvajanjem arbitražne razsodbe o meji, je Cerar napovedal, da bo Slovenija vložila 
tožbo sama. 
Vlada naj bi odločitev za vložitev tožbe sprejela že v četrtek, še pred tem pa se namerava Cerar posvetovati s predstavniki 
parlamentarnih strank. 
Cerarjeva vlada je že ob začetku postopka po 259. členu pogodbe o delovanju EU dobila tudi podporo v državnem zboru, da 
bo lahko v imenu Slovenije nadaljevala s postopkom, če Evropska komisija primera ne bo prevzela sama in če Slovenija še ne 
bo imela vlade s polnimi pooblastili. Kljub temu Cerar očitno želi preveriti utrip med strankami po volitvah. 
V parlamentarnih strankah so bili v prvih odzivih po ponedeljkovi odločitvi Evropske komisije večinoma še vedno načelno 
naklonjeni tožbi Hrvaške pred Sodiščem EU. Bili pa so tudi previdni glede hitenja, saj načeloma Slovenija za vložitev tožbe 
nima nobenega roka več. Nekateri pravni strokovnjaki so v medijih tudi opozorili, da bi bilo morda dobro počakati na 
naslednjo vlado. Vendarle Cerar vsaj za zdaj napoveduje, da bo tožba formalno vložena že v naslednjih nekaj tednih, 
najkasneje do 10. julija. 

• Makedonski parlament v sredo o ratifikaciji sporazuma o imenu države. STA. Dnevnik, Ljubljana, 19.06.2018  
https://www.dnevnik.si/kartica/1042826319 
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Makedonski parlament bo zgodovinski sporazum z Grčijo o imenu države ratificiral v sredo, poroča makedonska tiskovna 
agencija MIA, ki se sklicuje na poslanca v vladajoči koaliciji. Poslanci so danes z jasno večino, 69 glasovi (41 jih je bilo proti), 
že potrdili potrebo po ratifikaciji, popoldne bosta o zakonu o ratifikaciji razpravljala še parlamentarna odbora za evropske 
zadeve in pravosodje. Pred parlamentom se je danes zbralo nekaj sto protestnikov, ki nasprotujejo grško-makedonskemu 
sporazumu. Po poročanju MIA so današnji protesti minili mirno in brez incidentov.  

• V nedeljo v Bruslju mini vrh o migracijah in azilu. STA. Dnevnik, Ljubljana, 20. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042826426/svet/1042826426  
Predsednik Evropske komisije Jean Claude Juncker je za nedeljo v Bruslju sklical neformalno srečanje s skupino voditeljev 
članic EU. Namen tega mini vrha je utreti pot evropskim rešitvam za pereča migracijska in azilna vprašanja na vrhu EU 
konec meseca, so pojasnili v Bruslju. Vrha naj bi se udeležile Nemčija, Francija, Italija in Avstrija. 
Premier Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle, je na novinarski konferenci po srečanju s predstavniki parlamentarnih strank o 
vložitvi tožbe Sloveniji proti Hrvaški v zvezi z arbitražno razsodbo, potrdil, da se bo v nedeljo v Bruslju udeležil mini vrha o 
migracijah in azilu. 
Kot je še dejal premier, so migracije tema, ki je za Slovenijo izredno pomembna, zato se je odločil, da bo sam aktivno 
sodeloval na tem sestanku. Napovedal je, da bo nato predvidoma v torek dopoldan vodje parlamentarnih strank obvestil o 
nedeljskem srečanju in širši problematiki ilegalnih migracij na območju Zahodnega Balkana. Takrat naj bi tudi govorili o 
nekaterih vprašanjih, ki zadevajo NLB. 
Odprto javno vabilo povzročilo precejšnjo zmedo 
Predsednik Evropske komisije je za nedeljo v Bruslju sklical neformalno srečanje o migracijah in azilu z odprtim javnim 
vabilom, s čimer je povzročil precejšnjo zmedo. Namen je sicer utreti pot evropskim rešitvam za migracijska in azilna 
vprašanja na vrhu EU in pomagati nemški kanclerki Angeli Merkel. 
Juncker je na novinarski konferenci, ki jo je imel skupaj s francoskim premierjem Edouradom Philippom povedal, da so na 
srečanje povabljene vse članice, ki jih od blizu zanimajo vprašanja migracij in azila. 
Izpostavil je, da bo v nedeljo pripravljalno srečanje, na katerem bodo izmenjali ideje pred velikim sestankom vseh članic, ki 
bo naslednji teden in na katerem bodo na dnevnem redu še druga pomembna vprašanja. 

• Nemško-francoski vrh: Novo poglavje evrskega območja s kompromisno reformo. Aleš Gaube. Dnevnik, 
Ljubljana, 20. junij 2018  

https://www.dnevnik.si/1042826388/svet/nemskofrancoski-vrh-novo-poglavje-evrskega-obmocja-s-kompromisno-
reformo  
Evropska unija je končno dočakala usklajen reformni predlog francosko-nemškega dvojca. Čeprav je precej skromnejši od 
Macronovih želja, vendarle prinaša nov proračun za evrsko območje. 
Dolgo pričakovani vrh nemško-francoskega motorja EU, na katerem naj bi se dogovorili, katere reformne predloge 
integracije sta Berlin in Pariz zmožna podpreti, se je končal z razmeroma skromnim kompromisom. Po štiriurnem zasedanju 
nemške kanclerke Angele Merkel s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom ter vladnima ekipama je postalo 
jasno, da bo skupni reformni predlog za dograditev monetarne unije precej manjši od želja »Gospoda Evrope« – 
predsednika Macrona. Bil je skoraj identičen z odgovori Merklove na francoske zamisli, ki jih je razgrnila v začetku meseca.  
Merklova je ob vseh težavah z lastno koalicijo privolila resda v poseben proračun evrskega območja. Vendar bo ta del 
evropskega proračuna in ne vzporedna proračunska struktura, kot si je to za stabilizacijo slabo stoječih članic evrskega 
območja tako zelo želel Macron. To ni bila edina grenka pilula, ki jo je samooklicani reformator EU moral sprejeti. Tudi o 
njegovi zamisli oblikovanja posebnega evropskega ministrstva za evrsko območje včeraj ni bilo več ne duha ne sluha. 
Podrobnosti do konca leta 
Kljub temu sta bila očitno v danih okoliščinah nemških notranjepolitičnih omejitev (konservativni krogi v vladi ne želijo 
davkoplačevalskega denarja izpostaviti tveganju, da bi morali še občutneje kriti izgube drugih držav članic, povrh pa 
Merklovi zaradi migracij preglavice povzroča še CSU) oba z doseženim zadovoljna. »Odpiramo novo poglavje. Poskušamo 
zagotoviti, da bo proračun evrskega območja porabljen za krepitev investicij, njegov cilj bo tudi krepitev konvergence,« je 
na gradu Meseberg pojasnila Merklova. Prihaja torej več denarja za investicije na območjih, ki so se najmanj približala 
evropskemu povprečju in so praviloma najbolj dovzetna za politiko populistov. 
Kako velik bo nov »investicijski« proračun evrskega območja, še ni jasno. Vendar bo verjetno precej manjši od francoskih 
ciljev, Merklova namreč razmišlja zgolj o dvomesečnem milijardnem številu. O njegovem obsegu in o tem, od kod bodo 
črpali denar zanj (iz novih nacionalnih prispevkov ali kakšnega evropskega davka), voditelja včeraj nista dosegla soglasja. O 
podrobnostih naj bi se dogovorili evropski finančni ministri do konca leta, proračun naj bi postal operativen do leta 2021. 
»Nismo želeli biti preveč natančni glede proračuna, zato da ohranimo manevrski prostor za pogajanja z drugimi državami 
članicami,« je dejal Macron.  
Prihajajo azilni centri zunaj EU? 
Na evropskem vrhu prihodnji teden bi voditelji utegnili sprejeti krepko spremembo azilne politike EU. Preden bi prosilci za 
azil prispeli na evropska tla, bi jih v posebnih centrih preverili, ali so sploh upravičeni do azila. Enako zamisel, kot se sedaj 
pojavlja v osnutkih sklepov prihajajočega evropskega vrha, je lani že imel francoski predsednik Emmanuel Macron. Na 
afriških tleh naj bi vzpostavili posebne centre, kjer bi filtrirali ekonomske migrante od tistih, ki so dejansko upravičeni do 
mednarodne zaščite. Zaradi številnih pomislekov zamisel takrat ni zaživela. Ali se bodo voditelji držav članic prihodnji teden 
dogovorili o takšni veliki spremembi v evropski azilni politiki, je še povsem odprto. Tovrstne centre bi po navedbah Reutersa 
lahko odprli v severni Afriki, kjer bi prispele migrante preverjali, ali so sploh upravičeni do azila. Šele če bi ugotovili, da 
izpolnjujejo pogoje zanj, bi bili premeščeni na ozemlje EU. Cilj takšnih centrov je zmanjšati interes migrantov, da se sploh 
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odpravijo proti Evropi. O vzpostavitvi podobnih centrov se je špekuliralo tudi v Albaniji, vendar komisar za migracije Dimitris 
Avramopulos takšnih načrtov ni jasno potrdil. Dejal je le, da obstajajo zamisli, konkretnih predlogov pa ni. 
Strinjala sta se še o: 
krepitvi vloge Evropskega stabilizacijskega mehanizma, ki se bo preoblikoval v Evropski monetarni sklad. Ta bo postal glavni 
reševalni mehanizem za reševanje bank v težavah;  
zmanjšanju števila komisarjev; 
nujnosti iskanja evropske rešitve za azilno politiko in čimprejšnjem vračanju prosilcev za azil v državo, v kateri so bili prvič 
registrirani. 

• O NLB in migracijah se bodo predsedniki strank pogovarjali prihodnji teden. Klemen Košak. Dnevnik, Ljubljana,   

20. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042826494/slovenija/o-nlb-in-migracijah-se-bodo-predsedniki-strank-pogovarjali-prihodnji-
teden  
Na današnjem sestanku, na katerem so govorili o tožbi zoper Hrvaško zaradi implementacije arbitražnega sporazuma, so 
se predsedniki parlamentarnih strank dogovorili, da se bodo za debato o Novi Ljubljanski banki ter migracijah srečali v 
torek. Takrat jim bo predsednik vlade Miro Cerar povedal, kar bo izvedel v nedeljo v Bruslju na srečanju o migracijah, ki 
ga je sklical predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker.  
»To je zelo pomembna tema za Slovenijo, zato sem se takoj odločil, da bom tam tudi sam aktivno sodeloval,« je danes dejal 
Cerar. O NLB pa bodo v torek poročali pristojni ministri, ki bodo razkrili, »v kateri fazi so nekatere pripravljene rešitve, ki se v 
zvezi s tem oblikujejo«, je dejal premier.  
Razpravo o teh temah je na današnjem sestanku predlagal predsednik SDS Janez Janša, ki je k temu pozval že v pismu, ki ga 
je Cerarju poslal v torek. Zapisal je, da bi se morali predsedniki parlamentarnih strank bolj kot s tožbo zaradi arbitraže 
ukvarjati z migracijami ter z zadnjimi informacijami glede stališča evropske komisije do prodaje NLB in zaščiti premoženja 
NLB pred rubeži hrvaških sodišč. 
Srečanje prva predlagala finančna ministrica 
Stranke je k naslavljanju vprašanja NLB pozvala že ministrica za finance Mateja Vraničar Erman. Pred štirinajstimi dnevi se 
je glede tega sestala s Cerarjem, ki je takrat sporočil, da bodo v »naslednjih dneh in tednih vse vladne stranke posvetile še 
posebno pozornost« vprašanju zavez, ki jih je dala država evropski komisiji leta 2013 v zameno za dovoljenje, da 
dokapitalizira NLB. »Seveda bodo vladne stranke upoštevale novo politično realnost, zato se bodo glede predlogov in 
rešitev po potrebi posvetovale tudi z izvoljenimi parlamentarnimi strankami,« so sporočili iz vladne službe za stike z 
javnostmi. Vendar Cerar do danes strank ni povabil na sestanek.  
Po zagotovilih virov, ki ne želijo biti imenovani, sicer v odnosih z evropsko komisijo glede NLB ni novosti, razen tega, da čas 
mineva. Pogajanja o slovenski prošnji za odlog prodaje še potekajo, odločitev komisije pa na ministrstvu za finance po 
neuradnih podatkih pričakujejo pred avgustom, ko gredo bruseljski uradniki na dopust. 
Pred privatizacijo zaščita? 
S tem, ko lani ni začela privatizacije največje slovenske banke, je Slovenija kršila dogovor z evropsko komisijo glede 
privatizacije banke, konec lanskega leta pa je vlada Bruselj prosila, da bi prodajo banke začela letos in končala prihodnje 
leto. Po prošnji so se začeli pogovori, da bi komisija v zameno zahtevala čim manj kompenzacijskih ukrepov. Dlje ko bo 
Slovenija odlašala s privatizacijo, ostrejši bodo ti ukrepi, je v začetku leta povedala finančna ministrica.  
Ministrstvo za finance si večjega angažmaja politikov želi zato, ker je treba po njihovem mnenju pred prodajo – torej kmalu 
– banko zaščititi pred tveganjem negativnih sodb hrvaških sodišč glede prenesenih vlog hrvaških varčevalcev Lnizko ceno, 
kar naj bi bil razlog, da Slovenski državni holding banke doslej ni prodal. Če bi hrvaška sodišča v vseh primerih odločila v 
škodo NLB, naj bi tej grozilo več kot 400 milijonov evrov stroškov.  
Mateja Vraničar Erman je predlagala že več različic državnega poroštva oziroma »zaščitnega mehanizma« za potencialne 
zahtevke, vendar v vladi nikoli ni dobila podpore. Javno sta ji nasprotovala predsednika DeSUS in SD Karl Erjavec in Dejan 
Židan, vendar je Židan poudarjal, da odgovornost nosi SMC, ki lahko v vladi s preglasovanjem sprejme kar koli.  
Potem ko je pred dvema mesecema propadel po mnenju strokovnjakov neposrečen predlog SDS in NSi za spremembo 
ustavnega zakona o NLB, je vlada evropsko komisijo prosila, da odigra vlogo mediatorja med državama.  
Odgovora še ni dobila, so nam pred dnevi sporočili iz vlade. Pojasnili so, da sicer hrvaški sodni postopki predstavljajo resno 
kršitev mednarodnih sporazumov, ki od Slovenije terja preučitev možnosti za zagotovitev spoštovanja mednarodnega in EU-
prava ter slovenskega ustavnega reda. Že pred meseci se je omenjala možnost, da bi vlada tožila Hrvaško tudi zaradi 
prenesenih vlog LB, vendar v vladi pravijo, da je »v tem trenutku Slovenija povsem osredotočena na priložnost, da se s 
posredovanjem evropske komisije reševanje dolgotrajnega vprašanja prenesenih deviznih vlog premakne z mrtve točk«. Do 
kdaj bodo čakali na odgovor, niso navedli. »S tega vidika ima Slovenija glede časovnice odziva evropske komisije in Hrvaške 
določena razumna pričakovanja, ne pa tudi zakoličenih rokov,« so pojasnili. 

• Pred vložitvijo tožbe proti Hrvaški bo o njej spregovoril še novi parlamentarni odbor. Meta Roglič, Klemen 
Košak. Dnevnik, Ljubljana, 20. junij 2018  

https://www.dnevnik.si/1042826502/slovenija/pred-vlozitvijo-tozbe-proti-hrvaski-bo-o-njej-spregovoril-se-novi-
parlamentarni-odbor  
Vlada se bo jutri seznanila z elementi tožbe proti Hrvaški zaradi neuresničevanja arbitražne razsodbe, na sodišče EU pa 
bo tožba vložena po obravnavi pred novim parlamentarnim odborom za zunanjo politiko.  
Potem ko se evropska komisija do napovedane slovenske tožbe proti Hrvaški zaradi neuresničevanja arbitražne razsodbe ni 
opredelila, so se danes o vsebini tožbe in nadaljnjih korakih Slovenije pogovarjali prvaki strank, ki so se na volitvah 3. junija 
uvrstile v parlament. Gostitelj pogovora, predsednik vlade v odhodu Miro Cerar, je dvourno razpravo označil kot 
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konstruktivno; predsedniki strank so podprli vložitev tožbe. »Dosedanja stališča strank se glede tega niso spremenila,« je 
dejal Cerar. Kar pomeni, da je do te namere še naprej zadržana Levica, nasprotoval pa ji je prvak SNS Zmago Jelinčič.  
Navzoči pa so ugotovili, da je postopek smiselno nadaljevati po konstituiranju državnega zbora. Obstaja namreč zaveza, da 
pred vložitvijo tožbe o tem razpravlja še parlamentarni odbor za zunanjo politiko (OZP). Zato se bo vlada na jutrišnji seji 
seznanila z vsemi elementi tožbe in pripravila ustrezno informacijo za novi OZP, takoj ko bo ta oblikovan, pa bodo vsebino 
tožbe in njeno vložitev dokončno dorekli.  
Na zavezo, da mora biti o tožbi obveščen odbor za zunanjo politiko, je danes premierja Cerarja na twitterju opozoril tudi 
predsednik sedanjega OZP Jožef Horvat (NSi). »Boste sklep ignorirali? Zakaj naglica in naivnost?« je zapisal. Ob tem je 
Horvat dodal, da »gre vendarle za pravno-politično vprašanje«.  
Kako hitro bo Slovenija vložila tožbo, torej ni jasno. Premier je v ponedeljek napovedal, da naj bi to storili že do 10. julija, 
torej še pred počitnicami sodišča EU. Toda dosedanja praksa kaže, da lahko oblikovanje parlamentarnih delovnih teles traja 
tudi več mesecev po konstituiranju državnega zbora. »Seveda lovimo omenjeni rok, vse pa je odvisno od tega, ali bo 
državnemu zboru po konstituiranju uspelo odbor za zunanjo politiko oblikovati tako hitro,« je danes dejal Cerar, ki dopušča 
možnost, da bi novi poslanci z ustanovitvijo OZP zaradi posebnega interesa pohiteli.  
Drugi, ki so bili navzoči na današnjem pogovoru predsednikov parlamentarnih strank, izjav niso dajali, z izjemo prvaka SNS 
Zmaga Jelinčiča, ki je sestanek protestno zapustil. »Predsednik vlade mi je grozil,« je navedel razlog svojega predčasnega 
odhoda. Jelinčič je, kot je dejal, na sestanku povedal svoje mnenje, da bi bila vložitev tožbe nesmisel, da gre za 
nepoznavanje tematike in internacionalnega prava… »Potem ko sem poslušal celo vrsto neumnosti, ki jih je izrekel tudi 
predsednik vlade, sem dejal, da gre za neumnosti. Nato je Cerar rekel: 'Pazi, kaj govoriš, da se ti ne bo kaj zgodilo.' Na 
takšne grožnje pa jaz in SNS ne pristajava,« je dogajanje predstavil prvak SNS. Cerar ga je videl povsem drugače. Da bi 
Jelinčiču grozil, je odločno zanikal. »Sem ga pa v določenem momentu opozoril, naj spoštuje kulturo dialoga,« je dejal 
premier. 
SMC naj bi vztrajala pri Cerarju, SD bi podprla Brgleza 
Danes so se nadaljevali pogovori predstavnikov levosredinskih strank o tem, koga naj na petkovi ustanovni seji parlamenta 
predlagajo za predsednika državnega zbora. A se, kot pravijo naši sogovorniki, dogovoru niso približali. Po teh navedbah naj 
bi premier Miro Cerar vztrajal, da vodenje parlamenta prevzame on, zlasti v SD pa naj bi temu nasprotovali. Bi pa bili po 
naših informacijah Socialni demokrati pripravljeni podpreti sedanjega predsednika parlamenta in podpredsednika SMC 
Milana Brgleza, ki naj bi užival tudi podporo Levice. Vendar Cerarjeva stranka stoji za svojim predsednikom. To kadrovsko 
zagato naj bi poskušali danes za skupno mizo rešiti predsedniki LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS. Danes so potekali tudi 
pogovori na desnici. Sestala sta se prvak SDS Janez Janša in predsednik Nove Slovenije Matej Tonin, popoldne pa je bil 
Tonin opažen v družbi prvega moža SNS Zmaga Jelinčiča. Prvak NSi nam je dejal, da se je doslej sestal že s predsedniki  
vseh parlamentarnih strank, kot z zadnjim danes še z Jelinčičem. 

• Makedonski parlament ratificiral sporazum z Grčijo o imenu. STA. Dnevnik, Ljubljana, 20. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042826430/svet/makedonski-parlament-ratificiral-sporazum-z-grcijo-o-imenu  
Makedonski parlament je danes s 69 glasovi za in nobenim proti ali vzdržanim ratificiral sporazum z Grčijo o imenu 
Makedonije, ki naj bi razrešil 27 let star spor med državama in odprl pot Skopja v EU in Nato. Poslanci opozicijske VMRO-
DPMNE se glasovanja niso udeležili, poročajo makedonski mediji. 
Premier Zoran Zaev je pred glasovanjem poudaril, da pomeni sporazum začetek konca negotovosti za Makedonijo ter 
dostojanstveno in sprejemljivo rešitev za obe strani, s katerim sta makedonska identiteta in jezik trajno potrjena, poroča 
makedonska televizija Telma. 
Poudaril je tudi, da sporazum podpirajo vsi mednarodni partnerji in da odpira vrata Makedoniji proti evropski prihodnosti, 
EU in Natu. Do konca meseca pričakuje datum začetka pristopnih pogajanj z EU. 
Pozval je tudi k enotnosti v državi v interesu skupne prihodnosti. 
V skladu s sporazumom mora po njegovi ratifikaciji v makedonskem parlamentu Grčija obvestiti predsednika Evropskega 
sveta Donalda Tuska, da podpira začetek pristopnih pogajanj Makedonije z EU, ter generalnega sekretarja Nata Jensa 
Stoltenberga, da podpira vabilo Makedoniji v Nato. Približevanje obema povezama je leta stalo prav zaradi nasprotovanja 
Grčije ustavnemu imenu države Republika Makedonija, navaja makedonska televizija. 
Predsednik Ivanov sporazumu močno nasprotuje 
V skladu s sporazumom, ki sta ga državi podpisali v nedeljo, bo novo ime Severna Makedonija. 
Predsednik sobranja Talat Xhaferi je sporazum po podpisu poslal predsedniku države Gjorgu Ivanovu. Ta ima sedaj teden 
dni časa, da se odloči, ali ga bo podpisal. 
Ivanov sicer sporazumu močno nasprotuje in je po njegovi sklenitvi dejal, da ga ne bo podpisal, saj da je škodljiv in ponižujoč 
za Makedonijo. Zaev je nato danes v odgovor napovedal, da bo, če bo treba, sprožil postopek za predsednikovo odstavitev s 
položaja, rekoč da ne bo dopustil, »da bi kdorkoli zaviral Makedonijo na evropski poti«. 
Zaev se je poleg tega še zavezal, da bo pripravil referendum, da bodo lahko svojo voljo glede imena izrazili tudi državljani. 

• Višegrajske države bodo bojkotirale nedeljski vrh EU o migracijah. STA. Dnevnik, Ljubljana, 21. junij 2018  

https://www.dnevnik.si/1042826604/svet/visegrajske-drzave-bodo-bojkotirale-nedeljski-vrh-eu-o-migracijah  
Države višegrajske četverice Poljska, Češka, Madžarska in Slovaška bodo bojkotirale mini vrh Evropske unije o migracijah, 
ki ga je za nedeljo sklical predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Srečanje so označili za nesprejemljivo. 
»Nedeljski mini vrh je nesprejemljiv, na njem ne bomo sodelovali. Želijo obnoviti star predlog, ki smo ga že zavrnili,« je 
poljski premier Mateusz Morawiecki povedal ob robu srečanja s kolegi s Slovaške, Češke in Madžarske v Budimpešti, ki se 
ga je udeležil tudi avstrijski kancler Sebastian Kurz. 
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Voditelji naj bi sicer na mini vrhu govorili tudi o vzpostavitvi »učinkovitega solidarnostnega mehanizma« z obvezno 
porazdelitvijo migrantov med državami EU, čemur višegrajske države nasprotujejo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
Madžarski premier Viktor Orban je ob tem poudaril, da je predsednik Evropskega sveta Donald Tusk tisti, ki je pristojen za 
organizacijo vrhunskih srečanj, in ne Evropska komisija. »Razumemo, da bo mini vrh, vendar je to v nasprotju z navadami 
EU,« je poudaril. 
Predsednik Evropske komisije je za nedeljo v Bruslju sklical neformalno srečanje o migracijah in azilu z odprtim javnim 
vabilom. Namen je utreti pot evropskim rešitvam za migracijska in azilna vprašanja na vrhu EU ter pomagati nemški 
kanclerki Angeli Merkel, saj migracijski izzivi ogrožajo njeno vlado. 

• Zaradi protibegunskih ukrepov se maje Evropa. Uroš Škerl Kramberger. Dnevnik, Ljubljana, 21. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042826489/svet/zaradi-protibegunskih-ukrepov-se-maje-evropa  
Migracije in begunska vprašanja so včeraj, ko je svet zaznamoval svetovni dan beguncev, precej zaposlovali svetovno 
politiko. Pogovori so večinoma usmerjeni v zavračanje prosilcev za azil in preprečevanje, da bi sploh lahko zaprosili za 
pomoč. 
Na včerajšnji svetovni dan beguncev so se nadaljevala prizadevanja zahodnih voditeljev za zapiranje begunskih poti. V ZDA 
je ameriški predsednik Donald Trump branil ravnanje obmejnih oblasti, ki tisoče otrok odvzamejo staršem, ki na nedovoljen 
način vstopijo v državo. Otroke, tudi če so stari komaj nekaj let, zapirajo v posebne kletke. ZDA so obenem izstopile iz sveta 
OZN za človekove pravice, prestižnega medvladnega telesa, ki mu trenutno predseduje Slovenija. Razlog za izstop so kritike, 
uperjene zoper ZDA zaradi njihovega nespoštovanja človekovih pravic. Trump je pozneje sicer napovedal, da bo »v 
kratkem« podpisal izvršilni ukaz, da bodo družine migrantov na meji z Mehiko lahko ostale skupaj, in ga včeraj tudi že 
podpisal. 
V Rimu so se sestali podpredsednik avstrijske vlade Heinz-Christian Strache, avstrijski notranji minister Herbert Kickl (oba iz 
stranke svobodnjakov) ter italijanski notranji minister Matteo Salvini (Liga). »Naš skupni cilj je ustaviti ilegalne migracije v 
Evropo,« je sporočil Strache. Na Madžarskem je vlada Viktorja Orbana sprejela zakon, s katerim kriminalizira pomoč 
prosilcem za azil. Uperjen je proti nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju azilne zaščite. Zakon so poimenovali 
»stop Soros«, češ da ameriško-madžarski milijarder George Soros, nekdanji Orbanov mentor, prek pomoči beguncem 
spodkopava Madžarsko in Evropo. 
Bruselj organizira sestanek pred sestankom 
Predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker je za nedeljo v Bruslju sklical neformalno srečanje o migracijah in azilu. 
To je storil z odprtim javnim vabilom, s čimer pa je povzročil precejšnjo zmedo, je poročala Slovenska tiskovna agencija. Po 
neuradnih informacijah je bil sprva predviden »mini vrh«, ki naj bi se ga udeležile Nemčija, Francija, Italija in Avstrija. 
Vendar je nato Juncker vabilo poslal vsem, ki jih »od blizu zanimajo vprašanja migracij in azila«. Trenutno ni jasno, kdo se bo 
srečanja udeležil, je pa udeležbo potrdil slovenski premier Miro Cerar. Namen sestanka je utreti pot »evropskim rešitvam za 
migracijska in azilna vprašanja« na vrhu EU, ki bo potekal čez teden dni. EU ne more doseči dogovora o obveznih begunskih 
kvotah ter o reformi evropskega azilnega sistema, ki naj bi bila sicer sprejeta do konca junija. To pa med drugim ogroža 
nemško vlado in namen srečanja je tudi »pomagati nemški kanclerki Angeli Merkel«. 
Slovenija že poslušna 
Angeli Merkel se maje stolček zaradi sporov v lastni vladi, ki so posledica različnih pogledov na migracije in begunce. 
Nemški notranji minister Horst Seehofer iz bavarske stranke CSU, sestrske stranke CDU, ki jo vodi Angela Merkel, namreč 
nemški kanclerki močno nasprotuje, saj hoče zaostriti politiko in (po potrebi) zapreti mejo. S tem bi Nemčija »težave« 
prenesla na pleča držav južneje na begunski poti, ki poteka čez Balkan in skozi Italijo. Nemška kanclerka pa se zavzema za 
daljnovidnejšo, vendar tudi bolj zamudno rešitev – vzpostavitev centrov za obravnavo prosilcev za azil daleč stran od 
Evropske unije, na primer na severu Afrike ali v Albaniji. Takšen projekt podpirata Nizozemska in Danska, pa tudi Avstrija. 
Naša severna soseda pa je že napovedala zapiranje meje, če bi mejo pred prosilci za azil zaprla Nemčija. Slovenija trdi, da za 
to ni potrebe, saj sama zadovoljivo poskrbi za varovanje schengenske meje. Kot smo poročali že minuli teden, je število 
novih prosilcev za azil v Sloveniji res drastično upadlo. Policija skoraj vse že na meji obrne in vrne Hrvaški, ta pa jih deportira 
v Bosno in Hercegovino. Včeraj je bilo v sprejemnici ljubljanskega azilnega doma tako le še deset prosilcev za azil. 
Predvčerajšnjim ni bilo tam niti enega.  

• Če se zamaje Nemčija, se zamaje Evropa. Uroš Škerl Kramberger. Dnevnik, Ljubljana, 21. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042826496/mnenja/komentarji/je-to-norost-ali-nova-normalnost  
Od vseh možnih dni bi bil le en dan lahko bolj simboličen od včerajšnjega. To bi bil dan človekovih pravic, ki ga ves svet 
praznuje desetega decembra. Ampak ameriška administracija pod vodstvom slavnega Donalda Trumpa ni mogla čakati 
do decembra. Svet OZN za človekove pravice so ZDA zapustile včeraj, ob svetovnem dnevu beguncev. 
Seveda, begunci so simbol izgubljenih človekovih pravic! 
Če bi nekomu, ki ni z Zemlje, pripovedovali, kaj se je zgodilo – da je država, ki je v dveh svetovnih vojnah začrtala pot 
človeštva v bolj humano prihodnost, humanizem pustila na cedilu –, bi vam rekel, da je to konec sveta. Za človeštvo pa je to 
nova normalnost. Prepričujejo nas, da je normalno, če v migracijskem postopku v ZDA tisoče otrok ločijo od staršev in jih 
zaprejo. Menda sicer Melanii Trump to ni všeč in je soprogu malo zatežila. Ampak to je ravno toliko banalno, kolikor je 
fašistično. Svet, v katerem se Melanii Trump ne bi bilo treba ukvarjati z usodo otrok, ki jih je Amerika ugrabila, smo očitno 
že izgubili. 
Izgubljamo pa tudi Evropo, ki je bila po drugi svetovni vojni – »da se ne bi nikoli več ponovilo« – zgrajena na spoštovanju 
človeka, spoštovanju nedotakljivosti človeškega življenja, spoštovanju temeljnih potreb, spoštovanju pravice do družine, 
spoštovanju drugega. V Nemčiji je svojo priložnost začutil notranji minister Horst Seehofer, ki lahko s strašenjem pred 
migranti zruši samo kanclerko Angelo Merkel. Če se zamaje Nemčija, pa se maje tudi Evropa. Koliko cinizma je v evropski 
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politiki, da ne reagira na srečanje notranjih ministrov dveh osrednjih evropskih držav, Avstrije in Italije, ki je potekalo ravno 
včeraj, na dan beguncev? Sestanek v Rimu je bil namenjen utrjevanju protibegunskih načrtov. Matteo Salvini bi iz Italije rad 
izgnal pol milijona prosilcev za azil, za nameček pa še okrog sto tisoč Romov. Vseh namreč »na žalost« (njegov citat) ne 
more. 
In njegov avstrijski kamerad Herbert Kickl v družbi podpredsednika avstrijske vlade Heinz-Christiana Stracheja bi rad zaprl 
mejo. Čez pet dni bo na meji s Slovenijo uprizoril »bitko« z begunci oziroma migranti, ki naj bi želeli vdreti v Avstrijo. Kickl in 
Strache pripadata stranki svobodnjakov, FPÖ. Ko je ta stranka, ki se spogleduje z nacistično preteklostjo, leta 2000 prvič 
vstopila v vladno koalicijo, je zaradi tega EU proti Avstriji uvedla sankcije. Danes sta Kickl in Strache – kot kaže – dobrodošla 
povsod. »Naš skupni cilj je ustaviti ilegalne migracije v Evropo,« je iz Rima sporočil Strache. Da migracije tudi v povsem 
pravnem smislu niso »ilegalne«, če ljudje pridejo čez mejo, da bi zaprosili za zaščito pred preganjanjem, teh politikov ne 
zanima. Zanima jih zgolj nabiranje politične moči. In ko ne bo tu nobenega begunca več, bodo – brez dvoma – našli nove 
marginalce, da se bodo lahko dvigovali po njihovih hrbtih. Družbenih manjšin, kot uči zgodovina, zlepa ne zmanjka. 
Medtem pa v Sloveniji ni ne vlade ne prevladujoče politične opcije, pa so želje evropskih političnih ekstremistov že 
udejanjene. Včeraj, na svetovni dan beguncev, je v azilni dom prispelo deset novih prosilcev za azil. Kot bi jih želeli 
slavnostno pokazati javnosti, so jih policisti iz Kopra prepeljali v Ljubljano. Dan prej ni bilo nobenega, saj po novem vse 
obrnejo že na meji. V Sloveniji, razen če imaš srečo, ni več mogoče zaprositi za azil. Postelje v sprejemnici azilnega doma 
samevajo. Medtem pa jih je le dvesto kilometrov stran, na severu Bosne in Hercegovine, na tisoče. Mimogrede, Slovenija 
predseduje svetu OZN za človekove pravice. V čigavem imenu? 

• Sporazum o imenu Makedonije pri predsedniku Ivanovu. STA. Dnevnik, Ljubljana, 21. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042826534/svet/sporazum-o-imenu-makedonije-pri-predsedniku-ivanovu  
Makedonski predsednik Gjorge Ivanov je že dobil v roke sporazum z Grčijo o imenu Makedonije, ki mu sam ostro 
nasprotuje. Dokument je prejel v sredo, takoj po njegovi ratifikaciji v parlamentu. Ivanov ima sedaj sedem dni časa, da 
sporazum podpiše, vendar pa to ostro zavrača. A uveljavitve sporazuma kljub temu ne more preprečiti. 
V vsakem primeru se lahko parlament Ivanovu, tudi če bo ta vztrajal pri zavračanju sporazuma, njegovemu vetu zoperstavi 
in ga z absolutno večino 61 od 120 poslancev zavrne. V tem primeru bi bil Ivanov sporazum primoran podpisati, 
makedonsko ustavo razlagajo tamkajšnji mediji. 
Makedonski premier Zoran Zaev je sicer v sredo zagrozil, da bo, če bo treba, sprožil postopek za predsednikovo odstavitev s 
položaja. Dejal je, da ne bo dopustil, »da bi kdorkoli zaviral Makedonijo na evropski poti«, navaja avstrijska tiskovna 
agencija APA. 
V skladu s sporazumom, ki naj bi razrešil 27 let star spor med Makedonijo in Grčijo ter odprl pot Skopju v EU in Nato, se bo 
nekdanja jugoslovanska republika po novem imenovala Severna Makedonija. Zato je sicer potrebna sprememba ustave, kar 
lahko nacionalistična makedonska opozicijska stranka VMRO-DPMNE blokira. Vlada namerava najprej sklicati referendum o 
imenu in tako konservativno opozicijo prisiliti v privolitev v spremembo ustave. 

• Vlada obravnavala vsebino tožbe proti Hrvaški. STA. Dnevnik, Ljubljana, 21. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042826538/slovenija/vlada-obravnavala-vsebino-tozbe-proti-hrvaski  
Vlada se je danes seznanila z vsebino predlagane tožbe proti Hrvaški pred Sodiščem EU zaradi kršenja prava EU v 
povezavi z neizvajanjem arbitražne razsodbe o meji. Vsebina tožbe ostaja zaupne narave, zunanji minister Karl Erjavec pa 
je pojasnil, da je treba pred formalno vložitvijo opraviti še nekaj tehničnih zadev. 
»Tožba je pripravljena, samo še nekaj tehničnih zadev je za opraviti, tako da tožbo lahko vsak čas vložimo,« je dejal zunanji 
minister, ki opravlja tekoče posle, po končani seji vlade. Na tej seji se je vlada formalno seznanila z delovnim besedilom 
tožbe Slovenije proti Hrvaški, hkrati pa je sprejela sklep, da z elementi tožbe seznani parlamentarni odbor za zunanjo 
politiko, so pojasnili iz vladnega urada za komuniciranje. 
Erjavec je v izjavi za medije spomnil, da se je vlada že 14. marca, torej še pred odstopom premierja Mira Cerarja, ko je imela 
polna pooblastila, odločila za pravno pot in vložitev tožbe. Tedaj je Slovenija s pismom Evropski komisiji sprožila postopek v 
okviru 259. člena pogodbe o delovanju EU, po katerem je na kršitve najprej opozorila Bruselj. Komisija je imela tri mesece 
časa za oblikovanje mnenja, po ponedeljkovem izteku tega roka in odločitvi Evropske komisije, da tega mnenja ne bo 
podala, pa je premier Cerar napovedal, da bo Slovenija tožbo vložila sama. 
Na srečanju vodij parlamentarnih strank v sredo pa so se dogovorili še, da se pred vložitvijo tožbe z besedilom seznani tudi 
novi odbor DZ za zunanjo politiko (OZP). Tožbo naj bi potem po napovedih Cerarja v Luxembourg posredovali v naslednjih 
nekaj tednih, po njegovih pričakovanjih do 10. julija. 
Erjavec tovrstno pravno pot označil za povsem ustrezno  
Glede same tožbe se po njegovih besedah »ni zgodilo nič dramatičnega«. »Želimo pa, da gre po pravno korektni poti in 
transparentno glede na to, da bo jutri sklican novi DZ in je prav, da se tisti, ki so odgovorni za zunanjo politiko, prek OZP 
seznanijo z elementi tožbe,« je dejal. 
Pojasnil je, da tožba v tem trenutku tehnično še ni pripravljena, da bi jo lahko vložili. »Nekaj dni še potrebujemo zlati v zvezi 
s prilogami, ker morajo biti prevedene tudi v slovenskem jeziku. Treba je vedeti, da je tožba pripravljena v angleškem jeziku, 
ker je pripravljena s pomočjo tujih strokovnjakov, to se pravi tuje odvetniške družbe in sedaj hitimo s prevajanjem v 
slovenščino,« je pojasnil Erjavec. »Moram pa reči, da glede samega pravnega postopka ni pomembno, ali se tožba vloži 
takoj ali pa čez čas, ker ni nobenega roka v zvezi s tem. Res pa je, da ves čas zagovarjam stališče, da je potrebno tožbo čim 
prej vložiti, tudi zato da ne bi prišlo do špekulacij, kaj se dogaja, zakaj Slovenija ne vloži tožbe, ali so morda kakšni drugi 
zadržki, strokovni, tudi politični glede na to, da smo sedaj v času oblikovanja novega državnega zbora in nove vlade,« je še 
dejal Erjavec. 

• Plenković: Hrvaški predlog za reševanje spora o meji je boljši kot pravosodna pot. STA. Dnevnik, Ljubljana, 
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21. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042826524/svet/plenkovic-hrvaski-predlog-za-resevanje-spora-o-meji-je-boljsi-kot-
pravosodna-pot  
Hrvaški premier Andrej Plenković je danes znova napovedal, da bo Hrvaška tudi novi slovenski vladi predlagala 
dvostransko rešitev spora o meji na podlagi pravnega okvirja, ki so ga slovenski strani predstavili konec lanskega leta. 
Menil je, da bi tako lažje prišli do rešitve spora kot pa s tožbo Slovenije proti Hrvaški pred Sodiščem EU. 
Plenković je uvodoma na današnji seji hrvaške vlade še dejal, da Evropska komisija glede slovenske tožbe ni podprla nobene 
strani, temveč se je odločila, da se ne bo vmešavala v »ta postopek«. Ocenil je, da gre za »dobro, pravilno in modro« 
odločitev, ki daje novo priložnost in odgovornost tako hrvaški kot novi slovenski vladi za nov dialog in reševanje spora o 
meji. Napovedal je še, da je hrvaška vlada pripravljena Sloveniji ponuditi rešitev vprašanja meje na podlagi idej, ki so jih 
predstavili konec lanskega leta. 
»Menimo, da je to veliko boljša pot, tudi po oceni in analizah pravnih strokovnjakov, ki kažejo, da je verjetneje, da bi to 
prineslo kako rešitev, kot pa pravosodna pot, ki si jo želi Slovenija«, je izjavil. 
Cerar se že lani s Plenkovićevim predlogom ni strinjal 
Plenković je na srečanju s premierjem Mirom Cerarjem decembra lani v Zagrebu vztrajal, da je arbitražna odločba za 
Hrvaško neveljavna, ker da je bil arbitražni postopek s strani Slovenije kompromitiran. Sloveniji je tudi predlagal pravni 
okvir, ki bi bil lahko osnova za dvostranski dogovor o meji. Kot je takrat predlagal, bi pripravili poseben protokol za mejo na 
kopnem, morju in plovni režim iz Piranskega zaliva v odprto morje. Predlagal je tudi ustanovitev skupne mešane komisije, ki 
naj bi to določila. Ocenil je, da državi soglašata v več kot 90 odstotkih kopenske meje in da sta najbližje rešitvi doslej. 
Cerar se hrvaškim predlogom ni strinjal, temveč je vztrajal, da je dialog možen le o uresničevanju arbitražne sodbe iz junija 
lani. Ker dialoga na to temo ni bilo, so se v Ljubljani odločili za tožbo proti Hrvaški pred Sodiščem EU, ker zaradi hrvaškega 
zavračanja uveljavitve odločitve arbitražnega sodišča prihaja do kršitev evropskega prava, zlasti na področju ribištva in pri 
izvajanju schengenskih pravil. 
Vprašanje meje nas ne bi smelo dnevno obremenjevati 
Slovenska vlada namerava tožbo proti Hrvaški vložiti po obravnavi pred novim odborom DZ za zunanjo politiko, ki se bo 
lahko sestal po ustanovi seji DZ, je po sredinem dvournem sestanku s predstavniki parlamentarnih strank napovedal Cerar, 
ki opravlja tekoče posle predsednika vlade. Plenković je tudi danes ponovil, da sta Hrvaška in Slovenija prijateljski in sosednji 
državi, ki ju povezuje veliko več od tega, kar ju ločuje. Vprašanje meje ni nekaj, kar bi moralo dnevno obremenjevati obe 
državi in naroda, je še dejal hrvaški premier. 
 

Vestnik, Murska Sobota 

• Ne podpirajo hidroelektrarn na Muri. Marina Vrbnjak. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 25, 21. junija 2018, 
str. 5 

Gornja Radgona je gostila župane obmejnih občin 
Predlogi za krepitev čezmejnega sodelovanja mladih in spodbujanje kolesarskega turizma 
Razvijanje kolesarskih poti v obmejnih občinah, vključevanje mladih, informacije o načrtovanih hidroelektrarnah na reki 
Muri in železniški povezavi v tej regiji so bile glavne teme 15. bilateralne konference minulo sredo v Gornji Radgoni, na 
kateri so sodelovali župani iz Pomurja in Slovenskih goric ter sosednje avstrijske Štajerske. Udeležencev je bilo okoli 
štirideset. 
Glavni organizator bilateralnih konferenc oziroma srečanj županov obmejnih občin ob reki Muri je okrajno glavarstvo 
jugovzhodne Štajerske. Pri srečanjih ne gre samo za razprave, ampak tudi za predlaganje konkretnih ukrepov v sodelujočih 
občinah. 
Med drugim so obravnavali sodelovanje Mladinskega sveta Gornja Radgona z mladimi iz sosednje Radgone. Kot sta 
povedala predsednica sveta Ines Zorec in podpredsednik Tjaž Polajžer, so sodelovali pri skupnem projektu Youth today – 

Mladi danes – Jugend heute, ki je trajal od julija 2011 do aprila 2012. Vodja projekta je bil Mladinski svet Gornja Radgona,  

artnerji v projektu pa Občina Gornja Radgona, K.O.St.V. Laurinia Graz zu Bad Radkersburg (študentsko združenje), mestna 
občina Bad Radkersburg in občina Radkersburg Umgebung. Projekt je potekal v sklopu evropskega programa Mladi v akciji, 
aktivno pa je sodelovalo 15 mladih iz Gornje Radgone in 12 mladih iz avstrijske Radgone, in sicer z namenom raziskati 
izbrane mladinske tematike v obeh lokalnih okoljih. Direktorica Razvojne agencije Slovenske gorice Tanja Vintar je spomnila 
tudi na projekt Glamur – užitek ob reki in hkrati povabila mlade, da sodelujejo pri pripravi festivala za mlade v Gornji 
Radgoni in na festivalu za mlade v avstrijski Radgoni, ki sta načrtovana za obdobje 2019–2020.  
Najdlje so se zadržali pri razpravi o gradnji hidroelektrarn na reki Muri, ki je že dlje pereča tema. Stanislav Rojko, župan 
Gornje Radgone, je poudaril, da potrebuje »skupno mnenje« županov. Franc Pižmoht, župan Občine Apače, in Štefan Žvab, 
župan Občine Šen tilj, sta izrazila nestrinjanje z gradnjo hidroelektrarn. Za Žvaba gradnja elektrarne pomeni katastrofo za 
Muro, Pižmoht pa je izrazil dvom, da bi gradnja prinesla koristi lokalni gospodarski skupnosti. Je »zeleni« župan, pravi, in se 
odkrito ne strinja z državno strategijo za območje Apač ter se zavzema za ohranjanje lepote in narave ob reki Muri. Župan 
Občine Radenci Janez Rihtarič je opozoril, da je gladino vode v Muri treba dvigniti, da bodo suhi kanali ob Muri spet polni 
vode. Tudi lokalni predstavniki iz Hrvaške oziroma Murskega Središča so izrazili nestrinjanje z gradnjo hidroelektrarn 
– narava po njihovih besedah sama ureja svoje stvari najbolje. 
Predstavili so tudi razvoj projekta kolesarskih poti v sodelovanju med obmejnimi občinami, kolesarski koncept Štajerske je 
predstavil Markus Freiwein, ki je opozoril na uporabo novih tabel za kolesarske steze ter predstavil inovativne ideje, s 
katerimi bi ljudi spodbudili h kolesarjenju – trajnostna mobilnost je namreč ena od prioritet Evropske unije, zato veliko 
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investira v kolesarske steze. Župan Lenarta Janez Kramberger je omenil projekt, v okviru katerega bo na območju osrednjih 
Slovenskih goric zgrajeno 125 kilometrov novih kolesarskih poti na relacijah Gornja Radgona– Maribor, Lenart–Ptuj, 
Cerkvenjak– Mala Nedelja, Pesnica–Maribor, in hkrati dodal, da je kultura kolesarjev v Sloveniji slaba.  
Predstavljeni so bili tudi projekt GoMURa, ki je plod slovensko-avstrijskega sodelovanja in traja od 1. junija 2018 do 31. maja 
2021, in načrti oziroma zasnova biosfernega parka ob reki Muri. 

• Manjšine nas združujejo. Damjana Nemeš. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 25, 21. junija 2018, str. 5 
Sprejem ob dnevu državnosti v Monoštru 
Druženje prebivalcev z obeh strani meje – S povezovanjem se ohrani identiteta naroda 
Ob dnevu državnosti, slovenskem državnem prazniku, se spominjamo 25. junija 1991, ko je Slovenija postala tudi formalno 
neodvisna država. Ta dan je zato izrednega pomena za Slovence doma in tudi tiste, ki živijo v zamejstvu. Vsako leto se ga 
spomnijo tudi v Porabju na Madžarskem s posebnim sprejemom za slovensko in madžarsko govoreče prebivalce. »Letos 
bomo praznovali 20 let, odkar je bil v tej hiši odprt generalni konzulat v Monoštru. Vse od takrat potekajo tukaj tudi 
sprejemi, poleti ga pripravimo zunaj na dvorišču in tako odpremo vrata za vse obiskovalce, « je povedal Boris Jesih,  
generalni konzul RS na Madžarskem. Poleg poletnega sprejema pripravljajo v konzulatu še zimski sprejem ter vsakomesečne 
prireditve, na katere so prav tako vabljeni prebivalci z obeh strani meje. »Namen teh sprejemov je vsekakor povezovanje 
prebivalcev, to je trenutno ena izmed najpomembnejših nalog. Brez povezovanja se bodo ljudje odtujili in potem je še težje 
ohranjati identiteto naroda,« je še poudaril Jesih. 
Tokratnega sprejema, ki je potekal konec minulega tedna, so se udeležili predstavniki političnega življenja, Cerkve ter 
kulturnega življenja, prišli so tudi župani prekmurskih in porabskih občin, predsednik Državne slovenske samouprave Martin  
Ropoš, generalni konzul Madžarske v Lendavi Gyula Földes ter zagovornica Slovencev v madžarskem parlamentu Erika Köleš 
Kiss, kot slavnostni govornik pa se je sprejema udeležil tudi podpredsednik vlade RS v odhodu Dejan Židan. Poudaril je 
pomembnost slovenske manjšine na Madžarskem in madžarske manjšine v Sloveniji. »Vesel sem, ker smo končno spoznali, 
da nas manjšine združujejo. Vsaka možnost, da bolje sodelujemo, je namreč boljša blaginja za vse,« je med drugim povedal 
Židan. Pomen sodelovanja med manjšinami je poudaril tudi Jesih. »V 20 letih, odkar je tu konzulat, ste postali prebivalci bolj 
povezani. Ko vas tako pogledam, vidim, da prihajate z obeh strani meje, kar pomeni, da dobro sodelujete, da imate skupne 
interese in samo tako boste ustvarili boljše razmere za vse ljudi, ne glede na to, kateremu narodu pripadate,« je povedal 
zbranim. 
Prijetno druženje so z glasbo popestrili tudi člani Kulturno-umetniškega društva Beltinci, ki so zaigrali nekaj ljudskih pesmi. 
»Skupine, ki jih povabimo, so po navadi iz Prekmurja, saj je to najbližje Porabju, ravno zato je tudi tukajšnjim ljudem najbolj 
razumljivo in prijetno,« je dejal Jesih. Sprejemi in druge prireditve, ki jih organizirajo, so tudi sicer med prebivalci Monoštra 
in drugih okoliških vasi dobro sprejeti in se jih radi udeležujejo.  

• Mali princ tudi v prekmurščini. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 25, 21. junija 2018, 
str. 17   

V Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota so predstavili knjigo Mali kralič, prevod svetovne uspešnice Mali princ 
Antoina de Saint-Exuperyja v prekmurščino. Avtor prevoda je Akoš Dončec. Eno najbolj prevajanih in citiranih knjig lahko 
danes berejo že v več kot 300 jezikih in narečjih po svetu, odslej pa jo imamo tudi v prekmurščini. Prevajalec je izbral 
besedje goričkega govora in porabščine, pri iskanju pravih izrazov so mu pomagali pesnik Branko Pintarič in drugi, na 
koncu pa je delo jezikovno pregledala še slavistka Maja Hajdinjak. 
Akoš Dončec je porabski Slovenec, slovenist, ki se posveča prekmurščini, zgodovini Prekmurja in Porabja. Za prevod Malega 
princa se je odločil zato, pravi, ker mu je bilo še posebno pri srcu sporočilo tega romana, da je treba, če želimo videti, gledati 
s srcem. Knjiga, ki je bila sprva mišljena za otroke, je najbolj priljubljena med odraslimi, prinaša pa kritiko družbe in želi pri 
ljudeh spodbujati kritično razmišljanje. Prevod takega dela ni enostaven, saj ne gre le za prevajanje besed, ampak je treba 
razumeti tudi sporočilo in bistvo, ki je očem največkrat skrito, je povedal Dončec. Iskal je ustrezne prekmurske besede, ki bi 
bile razumljive čim širšemu krogu bralcev, največkrat jih je vzel iz sodobne prekmurščine, pri tem pa dodal kakšno besedo, ki 
ni širše znana, na primer vacalek, pozoj, ogračar in podobno. Prevajal je iz francoskega izvirnika, pri delu pa si je pomagal 
tudi s prevodi v druge jezike. 

• Počastili spomin na Ivana Jeriča. Ines Baler. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 25, 21. junija 2018, str. 17   
V spomin na Ivana Jeriča, narodnega buditelja, generalnega vikarja za Prekmurje in pokončnega rodoljuba, so minuli teden v 
Dokležovju priredili tradicionalne Jeričeve dneve. V cerkvi svetega Štefana je bila maša za domovino, pri Jeričevem 
spomeniku pa sta predsednica Krajevne skupnosti (KS) Dokležovje Lidija Ropoša in beltinski župan Milan Kerman položila 
venec. Osrednja prireditev je v organizaciji KS in Društva prijateljev mladine potekala v tamkajšnjem kulturnem domu. 
Letošnji slavnostni govornik je bil Stanislav Zver, duhovnik iz Bogojine, ki je bil v otroštvu ministrant Ivana Jeriča. V nagovoru 
se je spomnil nanj in poudaril Jeričevo skrb za skromno snovno življenje tukajšnjega človeka ter njegovo močno narodno 
zavest. Bil je namreč tudi Maistrov borec in se je boril za priključitev Prekmurja matični domovini. Zver je dodal še, da nam 
Jeričeva knjiga Moji spomini ponuja podobo časa in nas uči njegove trdne stoje na ramenih prednikov. 
Za kulturni vložek na prireditvi so poskrbeli učenci Osnovne šole Beltinci, ki so pod mentorstvom Jelke Breznik nazorno 
prikazali življenje otrok v šoli nekoč. Ponazorili so potek šolskega dne, zaigrali nekaj značilnih otroških iger, spomnili na obrti, 
značilne za beltinsko občino, vse skupaj pa podkrepili z oblačili in pripomočki iz preteklosti. Jeričeve dneve, v okviru katerih 
sta bili na ogled tudi spominska soba nekdanjega krajana in razstava otroških likovnih del, so sklenili v nedeljo s koncertom 
pevskih in instrumentalnih skupin. 
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Odšel je dr. Janko Pleterski. Kot kaže, bom moral napisati nekaj nekrologov za medije, za znanstveno revijo opisati 

njegovo znanstveno delo, govoriti na žalni seji... Beseda »moral« ni primerna, a druge v tej situaciji žal ne najdem. Saj ne, da 
bi bilo nepričakovano. Umiral je dolgo in strašno trpel, njegov še popolnoma prisebni svetovljanski duh je bil ujet v kletko 
pešajočega telesa, na koncu čisto gluho in slepo. Še zadnjič se je tik pred smrtjo družbeno angažiral. Po neuspelem poskusu, 
da bi si sam vzel življenje, je na pretresljiv način s pomočjo sina in sostanovalca v domu, Rafaela Zupančiča - Rafa, prek 
katerih je v zadnjem obdobju komuniciral s svetom, sprožil razpravo o pravici do evtanazije. Čeprav je vedel, da sam tega ne 
bo dočakal. Tako kot je vedel, da mnogi njegovi znanstveni in družbeni razmisleki ne bodo doživeli uresničitve, pa si je kljub 
temu za njihovo razumevanje prizadeval do konca. V Knjigi pisem, objavljeni pred le tremi meseci (z letnico 2017) pri založbi 
Sophia, je še zadnjič razmišljal o slovenski državnosti. Knjigo je sam po vzoru Alphonsa Daudeta poimenoval Pisma iz mojega 
mlina. Šlo je za intelektualni testament, ki ga zmore le malokdo. Dr. Matjaž Kmecl jo je označil za »melanholijo prvega 
ešalona«, ki mu je Pleterski pripadal. Rodu, ki seje »v najbolj zagatnem trenutku slovenskega obstajanja uprl obglavljanju 
Slovencev kot naroda, poniževanju in vlogi menjalnega drobiža, ki so mu jo namenili 'veliki'; vse do danes je ostal zvest 
takemu ponosnemu uporništvu.« 

Zadnji mail, ki sem ga Janku pisal, je bila iskrena pohvala za knjigo. Tedaj že nekaj časa ni mogel več sam 
komunicirati, prijazno je v njegovem imenu odgovoril sin Andrej. Zadnji javni intervjuje dal za Mladino in po mojem spominu 
v njej tudi objavil svoje zadnje pismo bralca. Le malo pred tem, januarja 2018, je kljub težavam in dvomom, česa je še 
sposoben, poslal pisni intervju, ki sva ga z njim opravila s kolegico dr. Marto Verginello. Do zadnjega ga je dopolnjeval in se 
(samo)spraševal, ali je še zmožen odgovoriti na svoji intelektualni ravni. Bil je, brez dvoma, kot se boste lahko prepričali v 
naslednji številki Zgodovinskega časopisa. 

Pleterski se je raziskovalno ukvarjal s številnimi temami, v ospredju so bile tri: slovensko nacionalno vprašanje od 
političnega formiranja do države, odnos med razrednim in nacionalnim ter vprašanje obeh večnacionalnih skupnosti, v 
katerih so Slovenci živeli, torej najprej Avstro-Ogrske in potem Jugoslavije. Izjemno so ga, tako znanstveno kot politično, 
angažirala tudi vprašanje notranjega razkola Slovencev, vprašanja narodnega izdajstva, kolaboracije, odpora in revolucije. 
Nikoli ni dvomil o razmerjih med njimi. A jih je v nasprotju s številnimi drugimi premišljeval tako z osebno izkušnjo kot 
globoko znanstveno analizo. »Za zdaj še suveren, a razdvojen, poševno stoječ stolp«, kot je v omenjenem intervjuju 
imenoval slovensko državnost po letu 1991, je bil po njegovem mnenju posledica »zgodovinskega zanikanja druge izmed 
treh v našem narodnem bitju dogodenih samoodločb« (prva je bila odločitev za Jugoslavijo leta 1917 oz. 1918, druga 
odločitev za samostojno Slovenijo leta 1990 oz. 1991, op. p.), »torej tiste za svojo državnost v federativni novi Jugoslaviji leta 
1943 (Kočevje, Jajce)«. To zanikanje se je, kot je zapisal, opiralo »na poševno razlago, da se je pri nas, namesto mednarodne 
druge svetovne vojne in proti okupatorske rezistence v njenem sklopu, dogajala nekakšna domača, državljanska vojna. Torej 
vojna med tako imenovanim protipartizanskim taborom in partizani. Ta tabor je našo državo sicer prepustil osvajalcem, a 
boj naj bi bil vseeno slovensko državljanski. Domobranci so pa vztrajno razglašali, da oni za Hitlerja na prizadetih tleh 
pobijajo tam navzoče zločinske bandite, oziroma 'tolovaje'.« 

Pleterski se je po upokojitvi angažiral tudi politično in je razumevanje teh razmerij tako tudi ubesedil. Kot član 
Stanovnikovega predsedstva SRS je spisal besedilo o narodni pomiritvi, prvi politični tekst na to temo. Ki pa, kot je sam 
ugotavljal, ni imelo nobenega političnega učinka, čeprav ga je predsedstvo sprejelo in je imelo učinke tudi v cerkvenih 
krogih. 

Pleterski je imel za svoje največje delo doktorsko disertacijo (Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo: politika na 
domačih tleh med vojno 1914 - 1918, ki je izšla leta 1971). Upravičeno je bil prepričan, da je vse njegovo nadaljnje delo 
izrastlo iz nje, tematsko, prostorsko in tudi časovno raziskovalno, a vse z mislijo, obrnjeno v prihodnost. Za knjigo si je 
prislužil naziv častnega doktorja univerze v Celovcu. Njegovo politično najbolj odmevno delo pa je bila knjiga Narodi, 
Jugoslavija, revolucija (v srbohrvaščini leta 1985, slovenščini 1986). Zanjo je, v turbulentnem začetku kulturnih, 
intelektualnih in političnih polemik, ki so vodile v razpad Jugoslavije, dobil Ninovo nagrado. Knjiga ga je »potisnila na 
politično dno«, kot se je izrazil, saj ga je, brez javne polemike, a po kuloarjih in prek medijev, napadel najbolj znani 
jugoslovanski zgodovinar dr. Branko Petranovič, ki je tedaj že podlegal srbskemu nacionalizmu. Pleterski Jugoslavije ni 
dojemal zgolj teoretično. Skupaj s sinom jo je tudi prehodil, od Triglava do Vardarja. 



Drugi politični in osebni udarec zanj je bil, ko ga je Janez Janša leta 1993 obtožil, da je zadrževal osamosvajanje 
Slovenije, skupina osamosvojiteljev pa je poniglavo, v plastični vrečki, vrnila državna odlikovanja, ker je njega in dr. Ljuba 
Bavcona pred tem odlikoval predsednik Milan Kučan. In to zaradi tega, ker je februarja 1987 javno kritiziral 57. številko 
Nove revije. Kritiziral jo je kot kritični intelektualec, ki je pred tem neprimerno globlje od piscev preučil slovensko in 
jugoslovansko narodno vprašanje. Ker kritizirani tekst ni upošteval pravice vseh narodov Jugoslavije do samoodločbe, ki so 
jo Slovenci zahtevali zase (isto hipokrizijo doživljamo danes!), in v bistvu posredno zagovarjal velikosrbski trialistični koncept 
Jugoslavije (ki je bil tudi predmet pogovorov slovenskih in srbskih razumnikov, op. p.). Pleterski je tudi opozoril, da lahko 
Italija po osamosvojitvi Slovenije zasede rapalsko mejo, kar se na srečo ni zgodilo. A ne zaradi premisleka tistih, ki so ga 
neusmiljeno napadali, pač pa po spletu mednarodnih in notranje italijanskih okoliščin. Naj povem odkrito. Moj prvi dvom je 
ob tedaj splošnih simpatijah do nastajajočih novih političnih elit nastal prav ob tej polemiki. Pokazale so, da razen vizije 
nacionalne države  če bo tako naneslo, zgolj tudi v obliki malo razširjene Kranjske nimajo nobenega resnega premisleka, kaj 
s to državo sploh početi. Tedanji politični obračun s Pleterskim in današnje stanje to zgolj potrjujeta. »To, kar se je s 
slovensko državo, alias nacijo, pri nas po osamosvojitvi politično uveljavilo, je res brez nujne samozavesti,« je nekoč bridko 
zaključil. 

Janko Pleterski je bil (poleg mojega pravega mentorja, dr. Dušana Nečaka) zgodovinar, ki je name najbolj vplival. 
Nekaj let je bil, v času, ko sem se raziskovalno oblikoval, kot predsednik sekcije za vprašanja zgodovinopisja Marksističnega 
centra CK ZKS tudi moj »šef«. Pod njim sem se naučil analizirati besedila in izražati svoje poglede ostro, a jasno, kultivirano 
in z argumenti. Stati za svojimi stališči, čeprav niso všečna. In sprejemati posledice za to. Prebrati med vrsticami, kar so 
avtorji (in še posebej politiki) povedali nezavedno. Pleterski, na primer, ni bral le slovenskih besedil znanstvenih tekstov, pač 
pa tudi njihove povzetke v tujih jezikih. Prav tu mi je večkrat nazorno pokazal, kaj hoče pisec povedati za domačo in kaj za 
tujo javnost. Če to vidiš v znanosti, je »branje« politikov otročje lahko. Bil je erudit z diplomatsko šolo, brez težav je predaval 
in razpravljal v nekaj jezikih, po potrebi preskakoval iz enega v drugega. Bom še enkrat odkrit. Vsi, ki so ga kritizirali, ne le 
novokomponirani šentflorjanski politiki, pač pa tudi kolegi iz stroke, niti približno niso dosegali ravni njegove razprave in 
argumentacije. Novomeška legenda, profesor Janko Jarc, je nekoč Bogdanu Osolniku dejal: »Če poznam Pleterskega? Na 
tisto, kar on napiše, lahko vzameš le še strup!« 

Naj končam z besedami, ki jih je izrekel v enem od intervjujev za Mladino: »Nekoč, ko sem bil mlad, sem morda bil 
revolucionar, sedaj sem star in vse življenje ne moreš biti revolucionar. Si pa lahko ves čas na strani svoje revolucije.« 

Janko, kjerkoli že si, ostani na strani svoje revolucije.  

 

 
 
Slika: Janko Pleterski med intervjujem za Mladino leta 2012 (Foto: Borut Peterlin) 
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