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Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec 

• Trampusch, Sebastjan. Z regionalnimi živili in novimi idejami do uspeha : odprtje obnovljene Zadruge v Pliberku 
/ Sebastjan Trampusch.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 26 (29. jun. 2018), str. 2 
http://www.novice.at/novice/gospodarstvo/z-regionalnimi-zivili-in-novimi-idejami-do-uspeha/   
Pliberk. V petek, 22. junija 2018 so v Pliberku slavili odprtje obnovljene poslovalnice Zadruge - z novo urejenimi 
oddelki modo, igrače in pisarniške potrebščine, gradbenim oddelkom novim skladiščem ter novo delavnico za 
vrtne stroje. Težišče bo v vseh poslovalnicah Zadruge še močneje na regionalnih živilih domačih kmetov in 
proizvajalcev. 
Pliberk. Težki časi za Zadrugo s poslovalnicami v Pliberku, Globasnici, Dobrli vasi, Železni Kapli in Kotmari vasi so 
mimo, pravi poslovodja Bernhard Reiter, ki je pred malo več kot enim letom prevzel poslovodstvo Zadruge. Le-ta 
od 1. oktobra 2017 naprej deluje kot družba z omejeno odgovornostjo, v 95-odstotni lasti Posojilnice Bank. 
Zadruga je spet dobičkonosna »Prvo leto je bilo velik izziv. Najprej so bili na vrsti najvažnejši ukrepi, ki so ogrožali 
pod-jetje. Torej finančne strukture. Danes smo zdravo podjetje z zdravo osnovo lastnega kapitala. V poslovnih 
številkah se že vidi, da smo na pravi poti in spet dobičkonosni.« Kot poudarja Reiter pa pri Zadrugi z delom še 
dolgo niso na koncu. Pregradnja pliberške poslovalnice naj bi bila le en korak v procesu prestrukturiranja. V fazi 
načrtovanja del in financiranja pa je že pregradnja poslovalnice v Železni Kapli. 
Pregradnja v Pliberku.  Namesto nerentabilne delavnice za kmetijske stroje imajo v Pliberku zdaj delavnico za 
vrtne stroje, ki ima že danes večji promet kot nekdanja delavnica. Na površini nekdanje delavnice je zdaj novo 
centralno skladišče za gradbeni material. Novo so mdr. tudi uredili gradbeni oddelek. »Sortiment Zadruge v 
gradbenem oddelku prej ni bil prepoznaven. Zdaj lahko načrtno predstavljamo in oglašujemo določene znamke, 
kot sta Stihl ali Milwaukee. Prirastek oddelka nam daje prav,« ugotavlja Reiter. 
Nov je tudi logotip Zadruge, deteljico je nasledila vetrnica. Povsod viden pa je tudi nov dvojezični moto: »Do 
vasteht ma mi / Tu me razumejo« 
Odprtje v Pliberku. Samoumevno, da so se na odprtju v Pliberku predstavili tudi nekateri proizvajalci regionalnih 
živil. Poslovodja Reiter pa je spregovoril tudi nekaj besed v slovenščini, saj se z Jožkom Hudlom že nekaj časa uči 
slovensko. »Učenje slovenščine me zelo veseli.« 
Kot poudarja Reiter je moč Zadruge regionalna zasidranost. »Z regionalno pridelanimi živili domačih proizvajalcev 
se lahko diferenciramo od ostalih blagovnih verig. Na tem pod-ročju močno rastemo. V trgovinah zdaj vidimo 
ljudi, ki še nikoli niso pri nas nakupovali. Pri tem nam zelo pomagajo socialna omrežja, na katerih predstavljamo 
proizvajalce osebno in s tem dosežemo veliko ljudi.« En primer uspeha domačih živil naj bi bile ekološke pridelane 
ribe z Obirskega, ki so na voljo v Pliberku in Kotmari vasi. Cilj pa je, da bo sortiment domačih proizvodov na voljo v 
vseh poslovalnicah. 

• Nad 25 let nasledstva Slovenije po Jugoslaviji : potujoča razstava na Dunaju.- Dunaj. Z veseljem je veleposlanica 
Republike Slovenije Ksenija Škrilec v prostorih Narodne knjižnice v centru Dunaja pozdravila številne predstavnike 
javnih ustanov ter prijatelje in podčrtala odločilno vlogo Avstrije pri podpori Slovenije v boju za svobodo in 
neodvisnost, V obliki preglednih in informativnih stenskih montaž hoče razstava prikazati cilje, vsebino ter 
pomembnost pogajanj in sklepov o nasledstvu Republike Slovenije, posebno za stabilizacijo in urejeno soseščino 
na Balkanu in v Srednji Evropi.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 26 (29. jun. 2018), str. 2 

• Wakounig, Franc. Žerjavica upanja ne sme ugasniti : spominsko srečanje ZKP pri Peršmanu / Franc Wakounig.-  
Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 26 (29. jun. 2018), str. 3  
http://www.novice.at/kultura/zerjavica-upanja-ne-sme-ugasniti/  
Železna Kapla. S pesmijo Moškega pevkega zbora "Foltej Hartman" iz Pliberka ter polaganjem vencev se je v 
nedeljo, 24. junija pričelo letošnje spominsko srečanje pri Peršmanu v Podpeci. 
Železna Kapla. Tokratnemu srečanju so tematski pečat vtisnili politično in družbeno pereči pojavi kot vseevropsko 
oživljanje neonacistične in totalitarne miselnosti in krhanje solidarnosti s tistimi, ki so potrebni pomoči, kar se 
dramatično odraža v nemoči in neenotnosti oz. v nevolji Evrope v nastopanju proti skrajnežem in njihovim 
družbenim in političnim ciljem in pri jalovem reševanju begunskega in pribežniškega vprašanja. 
Na to je v svojem pozdravu opozoril predsednik ZKP Milan Wutte in menil, da je ukvarjanje z zgodovino in njeno 
posredovanje eden od odgovorov na oživljanje nacizma in fašizma in revizije zgodovine. Omenil je odmevno 
zborovanje avstrijskih, slovenskih in italijanskih pobud v Pliberku proti ustaškemu srečanju na libuški gmajni, ki se 
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je izrodilo v največjo evropsko prireditev desničarskih skrajnežev. Milan Wutte je od Cerkve in države zahteval 
prepoved ustaškega srečanja na libuški gmajni. 
V imenu občine Železna Kapla je srečanje pozdravil podžupan Gabrijel Hribar in poudaril, da bomo samo z 
odločnim nastopanjem ter osveščanjem ljudi kos pojavom desnega ekstremizma in oživljanja duha nacizma in 
fašizma. 
V soju 70. obletnice Kot Zveza koroških partizanov tudi Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije letos 
obhaja sedemdesetletnico ustanovitve. Tudi tistega leta 1948 so se zapletali odnosi med zavezniki v Evropi, 
Jugoslavijo pa je čakal še eksistencialni konflikt s Stalinom. V imenu Zveze združenja borcev je pri Peršmanu 
spregovoril generalni sekretar Aljaž Vrhovnik. Kratko je orisal zgodovino ustanovitve in delovanja zveze in 
poudaril, da tesno sodeluje z Zvezo koroških partizanov in na mednarodni ravni in da je aktivno podprla vstop 
Slovenije v EU. Nadaljnji razvoj mirovnega projekta EU je prav zaradi vzpona desničarskih strank in gibanj ogrožen. 
Prav zato je Zveza borcev sprožila pobudo za prepoved nacističnih in fašističnih simbolov in vseh drugih aktivnosti 
v Sloveniji, ki spodbujajo k obujanju idej nacizma, fašizma in kolaborantstva. 
Upanje je kot žerjavica Avstrijski pisatelj Erich Hackl, ki se po literarni plati že dolgo ukvarja s pojavom nacizma, je 
svoj nagovor pričel s citatom Helene Kuhar-Jelke, da je upanje ogenj, ki nas greje, ko je vse drugod mraz. Takšno 
upanje po svobodi in pravičnosti je izžareval boj poti Hitlerju in nacizmu. Upanje je kot žerjavica, ki ne sme 
ugasniti in ki jo moramo skupno ohranjati, je dejal Hackl. Stvarnost pa je drugačna. Trenutna avstrijska politika se 
obrača po vetru neoliberalizma. Vprašanje, ali je boj proti nacizmu bil zaman, je vse glasnejše. Hackl je začenši pri 
usodi Peršmanove domačije in družin Sadovnik ter Kogoj naštel primere bork in borcev proti naci-zmu, ki so prišli 
iz drugih etničnih sredin, a so vsak po svoje prišli v stik s slovenskimi partizani, najsi po poti ljubezni ali pa kot člani 
zavezniških vojaških misij. Povezovala sta jih boj za svobodo in pravičnost pa tudi mednarodna antifašistična 
solidarnost. Kakršnakoli že je bila njihova usoda, vsi so hoteli ohranjati žerjavico upanja po svobodi in pravičnosti 
in tudi upora. 
Za živo spominsko kulturo Srečanje pri Peršmanu, ki ga je povezovala Mirjam Zwitter-Šlemic in na začetku prisrčno 
pozdravila člane družin Sadovnik in Kogoj, s petjem pa olepšal MoPZ »Foltej Hartman« pod vodstvom Martina 
Kušeja, je zaključil tajnik ZKP in predsednik Društva Peršman Andrej Mohar. Na kratko je predstavil načrte muzeja 
in podčrtal njegov pomen za živo spominsko kulturo v deželi v regiji. Pred proslavo so avtorica in avtorja 
predstavili tri knjige, ki so tematsko vezane na upor koroških Slovencev: Jonas Kolb: »Präsenz durch 
Verschwinden«, Brigitte Entner: »Kaj človek vse doživi-Was der Mensch alles erlebt« in Andrej Mohar: »Ponosni 
na prednike«. 

• Koncert v Ledincah : 35- letnica Skupine akzent.- Ledince. 8. junija 2018 je praznovala Skupina akzent, ki je del in 
eden močnih stebrov SKD Jepa - Baško jezero v Ledincah, z odmevnim koncertom svojo 35- letnico.- Novice, 
slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 26 (29. jun. 2018), str. 4  

• Trampusch, Sebastjan. Vsa šola na nogah za Gimnazijski dan : Slovenska gimnazija / Sebastjan Trampusch.- 
Celovec. Cela Slovenska gimnazija je sodelovala na Gimnazijskem dnevu z delavnicami, športom in skupnim 
kosilom. Zvečer pa je dan zaokrožila šolska akademija.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 26 (29. 
jun. 2018), str. 5  

• Lunder, Ana. O aktualnih temah mladine : 16. Delavnica filmskega krožka v Mladinskem domu / Ana Lunder.- 
Celovec. Tudi letos je v Mladinskem domu v Celovcu tekom celega šolskega leta deloval filmski krožek "MD", 
zaključili pa so ga s filmsko delavnico, ki je potekala med 18. in 20. junijem 2018.- Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec. - Št. 26 (29. jun. 2018), str. 6  

• Sezona za uresničitev sanj s slovenskim dodatkom : Mestno gledališče Celovec.- Celovec. 11 premier - šest 
glasbenih in pet gledaliških - ter pester spremni program oblikujejo novo sezono 2018/19 v celovškem Mestnem 
gledališču.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 26 (29. jun. 2018), str. 7  

• Slovenščina kot družinska dediščina - o jeziku in narodnosti med mladino : predstavitev knjige.- Celovec. Jonas 
Kolb. Präsenz durch Verschwinden. Sprache und Ethnizität in der Alltagspraxis junger Kärntner Slowen_innen 
(Navzočnost zaradi izginotja Jezik in etnična pripadnost v vsakdanjem življenju mladih koroških Slovenk/cev. 
Založba Transcript. Jonas Kolb se je v svoji disertaciji posvetil vprašanju jezika in etnični pripadnosti med mladimi 
koroškimi Slovenci. Izdal jo je v knjižni obliki.-  Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec - Št. 26 (29. jun. 
2018), str. 12  

• Wakounig, Bojan. Radikalne fraze, volilna zavezništva in kontinuitete : predstavitev knjige / Bojan Wakounig.- 
Celovec. Prva republika je bilo obdobje, ko se je Avstrija šele začela preizkušati v demokraciji in so bile družbene in 
politične razmere po strmoglavljenju habsburške države precej negotove. Z vprašanjem deželnozborskih volilnih 
bojev v avstrijskih zveznih deželah med letoma 1919 in 1932 se ukvarja zbornik Radikale Phrasen, Wahlbündnisse 
und Kontinuitäten /Radikalne fraze, volilna zavezništva in kontinuitete), ki je izšel v založbi Böhlau.- Novice, 
slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 26 (29. jun. 2018), str. 12  

• Wakounig, Bojan. Vsega je kriva Ajda! Pa res? : Gledališka šola Šentjanž / Bojan Wakounig.- Šentjanž. Učenci 
Gledališke šole Teatra Šentjanž so pod vodstvom režiserke Nike Brgant (in ob neutrudni pomoči Martina 
Moschitza) spletli zgodbo Vsega je kriva Ajda, ki so jo v sredo, 27.7.2018 premierno uprizorili v k&k centru v 
Šentjanžu. Letošnji rod gledališke šole Teatra Šentjanž se je z avtorskim projektom lotil krhkosti odnosov v 
razredu, ki se pokaže s prihodom nove sošolke.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 26 (29. jun. 
2018), str. 13  



• Selski Cirkus čudežnih slik : premiera kod Košuto.- Sele. Udeleženci Gledališke šole v Selah so v soboto, 23. junija 
2018 in v nedeljo 24. junija 2018 v živo predstavili svoje velike napredke pri nastopanju na odrskih deskah.- 
Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec - Št. 26 (29. jun. 2018), str. 13  

• Hvala za lepa leta Goran Jolič.- Celovec. Goran Jolič in Slovenski atletski klub (SAK) gresta po več kot 13 letih vsak 
svojo pot. Najboljši igralec v 50- letni klubski zgodovini SAK pa ima za vedno status legende v klubu.- Novice, 
slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 26 (29. jun. 2018), str. 15  

 
 

 
 

• Lega v FJK zahteva več nadzora na mejah. ORF, Celovec, 29.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2921719/  
Dežela Furlanija - Julijska krajina (FJK) zahteva od italijanske vlade v Rimu več nadzora na mejnih prehodih z Avstrijo in 
Slovenijo. Migrante, ki vstopajo v državo nedovoljeno, da je treba v roku 24 ur spet izgnati, zahtevajo v Trstu. 
Furlanija je po volitvah politično v rokah desnopopulistične stranke Lega, ki hoče zatreti nezakonito priseljevanje. 
Predvideno prošnjo Rimu je deželnemu svetu v Trstu predstavil Pierpaolo Roberti, ki je v deželni vladi pristojen za varnost, 
navaja „Primorski dnevnik“. 

• Odločitev sodišča: mošeje ostanejo odprte. ORF, Celovec, 29.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2921892/  
Presenčenje v zvezi z napovedjo zvezne vlade o zapiranju mošej: Upravno sodišče je zavrnilo argument nevarnosti zaradi 
odlašanja in odločilo, da za zdaj lahko ostanejo odprte vse mošeje arabske verske skupnosti na Dunaju, v Gornji Avstriji in 
na Koroškem. 
Mošeje bi še lahko zaprli, če bi neposredno nevarnost izkazala temeljitia sodna raziskava, so sporočili iz upravnega sodišča. 

• Eberhard je novi trener SAK. ORF, Celovec, 29.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2921707/  
51-letni Wolfgang Eberhard je novi trener članske ekipe Slovenskega atletskega kluba (SAK) in bo nasledil Gorana Joliča, 
ki se je s koncem sezone umaknil. Eberhard je bil dolga leta igralec SAK, aktivno kariero je končal leta 2005. V minuli 
sezoni je bil trener celovškega KAC v koroški ligi. 
 

 
Slika: fb/sak. Wolfgang Eberhard 
 
Eberhard je bil je vodja nogometnega naraščaja SAK v Celovcu, nato trener akademije WAC, trener podligaša Bilčovs, v 
sezoni 2017/18 je bil trener KAC-ja. Prvi trening članske ekipe SAK bo nekdanji „goleador“ vodil prihodnjo sredo, ko se 
začenjajo priprave na novo sezono. Novi pomožni trener pa bo Simon Sadnek. 

• S pomočjo kulture do odprte družbe. ORF, Celovec, 29.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2921798/  
Muzej Wernerja Berga opozarja s plakati na letošnjo razstavo tudi izven občinskih meja z dvojezičnim krajevnim imenom 
Bleiburg/ Pliberk. Danes samoumevno, še pred leti nepredstavljivo: občina se je razvila v odprto družbo, kar da je velika 
zasluga kulturnih ustvarjalcev. 
Kulturni dom Pliberk in Grenzlandheim sta po dolgih letih izogibanja postala dostopna za vse občane, nemško govoreče in 
slovensko govoreče. Društva v občini so se odprla, sodelovanje je zelo dobro, večinoma brez vsakršnih težav, in tudi 
sodelovanje z občinami, društvi in posamezniki v sosednji Sloveniji je postalo samoumevno - dobrososedsko. 
Pliberk se lahko brez pridržkov ponaša z nazivom mesto ali občina kulture, poudarja predsednik fondacije Wernerja Berga, 
dolgoletni župan občine Pliberk, nekdanji deželni poslanec in predsednik poslanskega kluba ÖVP Raimund Grilc. Led da se je 
še posebno začel taliti s samostojnostjo Republike Slovenije. 
Grilc: „Prej mesto ob meji, zdaj mesto srečanja“.  

• Avstrija vztraja pri podaljšanju omejitve.  ORF, Celovec,02.07.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2922144/  
V soboto se je v Evropski uniji izteklo prehodno obdobje z omejitvami pristopa hrvaških delavcev do delovnega trga v 
državah članicah. Poleg Avstrije in Slovenije so prehodno obdobje z omejitvami pristopa hrvaških delavcev do trga dela 
do letos obdržale še Malta, Nizozemska in Velika Britanija. 
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Vse ostale države odpravile omejitve 
Medtem, ko je Avstrija že napovedala podaljšanje roka, bodo v Sloveniji sprostili zaposlitve hrvaških državljanov. Slovensko 
ministrstvo za delo je v petek tudi uradno potrdilo, da bodo lahko hrvaški delavci z julijem dostopali na slovenski trg brez 
delovnih dovoljenj in v enakem položaju kot ostali državljani EU. Tudi Malta in Nizozemska sta vmes sporočili, da roka za 
omejitve ne bosta podaljšali, s prvim julijem pa naj bi omejitev odpravila tudi Velika Britanija. 

• Tretje predsedovanje EU od vstopa leta 1995. ORF, Celovec, 02.07.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2922149/  
Na območju smučišča Planai nad Schladmingom je Avstrija prevzela od Bolgarije predsedovanje Svetu EU. Zvezni kancler 
Sebastian Kurz (ÖVP) je v soboto poudaril, da želi graditi mostove med severom in jugom ter vzhodom in zahodom, tako 
v razpravi o migracijah kot o večletnem evropskem proračunu za obdobje 2021-2027. 
 

 
Slika: APA/Barbara Gindl 
 
Izredni migracijski vrh 20. septembra 
Avstrijsko predsedstvo je za prednostne naloge opredelilo varnost in migracije, konkurenčnost in stabilnost na Zahodnem 
Balkanu. V ospredju pozornosti bodo migracije, 20. septembra je v Salzburgu predviden tudi izredni migracijski vrh. 

• Schwarz od nedelje uradno škof v St. Pöltnu. ORF, Celovec, 02.07.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2922148/   
S slovesnim bogoslužjem je v nižjeavstrijskem St. Pöltnu Alois Schwarz v nedeljo uradno prevzel škofijo in tako postal 
njen osemnajsti škof. V svoji pridigi je prosil vernike za zaupanje. Poleg tega pa je govoril tudi o različnih zvokih, ki so 
spremljali skupen začetek. 
V Krški škofiji volitve administratorja 
Na Koroškem bo v ponedeljek v Krki prvič po letu 1939 stolni kapitelj izvolil škofijskega administratorja. Ta bo vodil krško 
škofijo, dokler ne bo papež Frančišek II imenoval novega škofa. Na čelu stolnega kapitlja sta generalni vikar in stolni prošt 
Engelbert Guggenberger ter stolni dekan Michael Krištof. 

• Visoki poklicni jubileji župnikov. ORF, Celovec, 02.07.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2922298/  
Še preden se je škof Alois Schwarz dodobra poslovil od Koroške, je v Šentjuriju ob Dolgem jezeru pretekli teden sprejel in 
odlikoval dušne pastirje, ki obhajajo okrogle jubileje mašniškega posvečenja. 60. obletnico mašniškega posvečenja tako 
obhajata Janez Skuk, župnik v Sinči vasi, in Simon Wutte (Suha, Žvabek). 
Odhajajoči škof počastil dušne pastirje 
Zlato mašo, torej 50 let duhovniškega poklica, slavi župnik v Škocjanu in provizor v Kamnu v Podjuni Mirko Isop, štiri 
desetletja pa je dušni pastir Jože Valeško (Šentpeter na Vašinjah). 
 

 
Slika: krška_škofija/sedlmaier. Škof v krogu jubilantov (Janez Skuk levo spredaj, Jože Valeško levo zadaj) 
 

• Guggenberger bo vodil krško škofijo. ORF, Celovec, 02.07.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2922184/  
V ponedeljek je stolni kapitelj v Krki do zdajšnega generalnega vikarja in stolnega prošta Engelberta Guggenbergerja 
izvolil za administratorja in začasnega upravitelja krške škofije. Vodil jo bo, dokler papež Frančišek ne bo imenoval 
novega škofa za krško škofijo. 
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Ibounig njegov stalni namestnik 
V vsakodnevnih poslih bo Guggenbergerja podpiral škofijski kancler Jakob Ibounig, ki ga je novi administator imenoval za 
stalnega namestnika. 
Pravice in dolžnosti 
Stolni prošt Engelbert Guggenberger ima vse pravice in dolžnosti škofa, vendar mu ni dovoljeno sprejemati temeljnih 
odločitev, ki jih mora sprejeti novo imenovani škof. Guggenbergerja, ki je prvi škofijski administrator od leta 1939, je izvolil 
osemčlanski stolni kapitelj, ki je najožji svetovalni organ škofa. Guggenberger je po odhodu škofa Schwarza veljal za favorita 
za to mesto. 
„Veselje, spoštovanje, ponižnost“ 
Kakor je dejal Guggenberger, sprejema novo nalogo z velikim veseljem, pa tudi s spoštovanjem in ponižnostjo. Izzive v krški 
škofiji in daljnosežne odločitve da želi sprejemati v soglasju z verniki in duhovščino. 
Življenjepis novega upravitelja krške škofije 
Engelbert Guggenberger se je rodil 9. maja 1953 v kraju St. Lorenzenu v dolini Lese, po maturi na Plešivcu je od leta 1972 do 
1979 v Rimu študiral filozofijo in teologijo. Leta 1978 je bral novo mašo in od od 1979 do 1982 bil kaplan v mestni župniji 
Gmünd. Leta 1982 je nadaljeval študij v Rimu, leta 1987 pa opravil doktoratu iz teologije z disertacijo o teologu Karlu 
Rahnerju. 

• 20-letnica Pavlove hiše v Potrni. ORF, Celovec, 02.07.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2922210/  
Leta 1998 so v Potrni na Štajerskem na pobudo Kulturnega društva člen 7 za avstrijsko Štajersko uradno odprli Pavlovo 
hišo. Minulo soboto so se na slovesnosti spomnili dvajsete obletnice edinega kulturnega doma štajerskih Slovencev. 
Na slovesnosti so se zbrali gosti iz sveta kulture in politike z obeh strani meje. 
Širi znanje in zavest o Slovencih 
Pavlova hiša se je v zadnjih letih preko obširnih razstav in založniške dejavnosti razvila v nadregionalno ustanovo, ki širi 
znanje in zavest o skoraj pozabljeni slovenski narodni skupnosti v tako imenovanem Radgonskem kotu, naselitvenem 
območju avtohtonih Slovencev na avstrijskem Štajerskem. 
 

 
Slika: Orf. Branko Lenart 
 
„Na začetku je bilo mnogo odpora“ 
Začetki so bili težavni, saj je bilo tako v lokalnem prebivalstvu, kakor tudi na politični ravni veliko odpora proti ideji 
slovenskega kulturnega doma, narodno skupnost pa so šele od leta 2001 začenjali priznavati po uradnem obisku Pavlove 
hiše takratne deželne glavarke Waltraud Klasnic, se med drugim spominja težavnih začetkov štajerski fotograf Branko 
Lenart, ustanovni član in do leta 2007 predsednik Pavlove hiše. 
 

 
Slika: Orf. Susanne Weitlaner  
 
„Idej za prihodnost je veliko“ 
Od leta 2009 Pavlovo hišo uradno vodi Susanne Weitlaner. Med največje uspehe kulturnega centra šteje uveljavitev 
slovenske kulturne scene tudi v Gradcu in pridobitev sedeža v sosvetu za slovensko narodno skupnost pri Uradu zveznega 
kanclerja na Dunaju. 
Susanne Weitlaner verjame v svetlo prihodnost slovenskega kulturnega doma v Potrni, čeprav so jim pred tremi leti zaradi 
splošnih varčevalnih ukrepov s strani dežele Štajerske znatno zmanjšali podpore, zaradi česar je Kulturno društvo člen 7 
izgubilo prostore v Gradcu. Projektov in idej za prihodnost je veliko. 
 „Stal sem ob zibelki nastanka doma“ 
Od samega začetka je pri ustanavljanju Pavlove hiše pomagal tudi Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki kulturni dom 
do v veliki meri sofinancira. Pri proslavi ob dvajseti obletnici ustanovitve je edinemu kulturnemu domu štajerskih Slovencev 
čestital tudi sekretar urada Republike Slovenije, Rudi Merljak, ki je tudi osebno pomagal pri ustanovitvi. 
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 „Zagotavljam vso podporo še naprej“ 
Praznovanja tridesetega jubileja Društva člen 7 za avstrijsko Štajersko in dvajsete obletnice Pavlove hiše se je udeležila tudi 
veleposlanica Republike Slovenije, Ksenija Škrilec, ki je odboru čestitala za uspešno delovanje in opozorila na vlogo hiše pri 
ohranjanju zavesti o skoraj pozabljenih štajerskih Slovencih. 
O slavju 20. obletnice Pavlove hiše pa boste videli utrinke tudi v nedeljo v prispevku televizijske oddaje „Dober dan Koroška, 
dober dan Štajerska“ na mreži ORF2, tokrat s pričetkom ob 13.30 minut. 

• 70-letnica ZZB NOB Slovenije. ORF, Celovec, 03.07.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2922348/  
Zveza združenj borcev za vrednote Narodnoosvobodilnega boja Slovenije (ZZB NOB) je s proslavo na Kongresnem trgu v 
Ljubljani obeležila svojo 70-letnico. Zvezo koroških partizanov (ZKP) je zastopal tajnik Andrej Mohar, spregovorila pa je 
Helena Gregorn. 
 „Skozi široko odprta vrata vdira neoliberalizem“ 
Predsednik ZZB NOB Tit Turnšek je v svojem govoru povzel prelomna obdobja na poti do samostojne slovenske države - od 
druge svetovne vojne do osamosvojitvene vojne. Glede zdajšnjega stanja v Sloveniji pa je Turnšek v nedeljo dejal, da skozi 
široko odprta vrata vdira neoliberalizem, ki mu najbolj ustreza fašistoidna vladavina. „Dobiček je pomembnejši od ljudi, 
družbenih odnosov, narave. Torej manj za šolstvo, zdravstvo, kulturo in pomoč revnim“, je dejal. 
Usoda Kavhove družine 
Koroški delež na prireditvi v Ljubljani je prispevala Helena Gregorn. Prebrala je odlomke iz svojega maturitetnega dela o 
pregonu Kavhove družine. 
Po Turnškovih besedah se v Sloveniji širita sovraštvo in nestrpnost do drugače mislečih, zaupanje v politične in cerkvene 
elite da hitro bledi, prav tako upanje, da bo Slovenija res socialna država. 
Kritičen do zdajšnje politike EU 
„Prihaja čas, ko bomo morali evropski narodi povedati, kakšno Evropsko unijo hočemo, potrebujemo in želimo imeti. 
Takšne, kot je ta, pa prav gotovo ne,“ je bil Turnšek kritičen tudi do politike EU. 
Zbrane, ki so napolnili večji del trga, je nagovoril tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Med udeleženci proslave je bil tudi 
predsednik Slovenije Borut Pahor. Župan Janković je izrazil željo, da bi člani ZZB za vrednote NOB čim več svojih vrednot 
prenesli na najmlajše generacije. Posebej je izpostavil humanitarnost, solidarnost, pogum in borbo za svojo deželo. 

• Olip se poslavlja iz občinske sobe. ORF, Celovec, 03.07.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2922421/  
Nanti Olip, podžupan v Selah, je z 2. julijem oddal vse svoje politične funkcije v občini. Glavni razlog za umik je poklicne 
narave, mandatar Enotne liste (EL) pa da je v zadnjem času pogrešal tudi odprte in odkrite razprave v občinski hiši - 
predvsem glede poglavja okoli čiščenja odplak. 
27 let bil podžupan 
33 let, 3 mesece, 3 tedne in 3 dni je bil kot mandatar Enotne liste Sele v občinski politiki, od tega 27 let podžupan in član 
občinskega predstojništva, zdaj je potegnil pod poglavje občinske politike črto in sporočil svoj umik: Nanti Olip, 62-letni 
strokovni nadzornik za katoliški verouk na obveznih šolah na veljavnostnem območju dvojezičnega šolstva odhaja iz selske 
občinske politike, ki jo je vedno videl v prvi vrsti kot servisno ustanovo za občanke in občane. 
Dodatne poklicne obveznosti 
Marca 1985 je Olip stopil kot mandatar Enotne liste Sele prvič v občinsko hišo, po dobrih treh desetletjih se sedaj umika. 
Glavni povod za odstop so dodatne poklicne obveznosti, a tudi razvoj v občinski hiši sami da je prispeval svoje, utemeljuje 
svoj korak podžupan Nanti Olip. 

• Ljudska šola v Kazazah ostaja odprta. ORF, Celovec, 03.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2922485/  
Ljudsko šolo v Kazazah v občini Dobrla vas še le ne bodo zaprli, je v torek po seji vlade sporočil deželni glavar Peter Kaiser 
(SPÖ). S tem bo lahko predvidoma 14 deklet in fantov obiskovalo šolo v Kazazah tudi še v prihodnjem šolskem letu 
2018/2019. 
Šolo bi zaprli po prvotnem načrtu že s koncem tega šolskega leta, a so bili starši obveščeni prepozno, zato bo šola odprta še 
naprej, je dejal Kaiser. Po prihodnjem šolskem letu pa bodo šolo zaprli. 

• Vprašanje Narodnega doma ostaja nerešeno. ORF, Celovec, 03.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2922487/  
Predsednika krovnih organizacij Slovencev v Italiji, SKGZ in SSO, Rudi Pavšič in Walter Bandelj, sta vodjema diplomacij 
Slovenije in Italije, Karlu Erjavcu in Enzu Moaveru Milanesiju, poslala pismo, v katerem opozarjata na še vedno nerešeno 
vprašanje vrnitve stavbe Narodnega doma v Trstu slovenski manjšini. 
Predsednika krovnih organizacij Slovencev v Italiji, Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) in Sveta slovenskih 
organizacij (SSO), Pavšič in Walter Bandelj, sta izpostavila, da v stavbi, ki za slovensko narodno skupnost v Italiji predstavlja 
pravi simbol kulturno-gospodarske prisotnosti, še vedno domuje Tržaška univerza, ki ji je to nepremičnino pred skoraj 
tridesetimi leti dodelila dežela Furlanija-Julijska krajina. 
Slovenski narodni skupnosti v Italiji je po večletnih prizadevanjih uspelo pridobiti le majhen pritlični dela poslopja, ki je bil 
dan v uporabo slovenski Narodni in študijski knjižnici. 

• Svoja vrata odprli poletni šoli slovenščine. ORF, Celovec, 04.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2922555/  
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V organizaciji Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri oddelku za slovenistiko ljubljanske filozofske fakultete so v 
ponedeljek slovesno odprli 54. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, krovna tema je Leto 1918 v slovenskem 
jeziku. Že dopoldne pa so odprli dvotedenski poletni šoli slovenskega jezika za mladino in odrasle. 
Na tradicionalni seminar slovenskega jezika, literature in kulture na ljubljanski filozofski fakulteti se je letos zbralo 112 
udeležencev iz 23 držav - študentov in univerzitetnih profesorjev slovenščine, slavistov ter drugih znanstvenih delavcev, 
prevajalcev in kulturnih delavcev iz slovenskega zamejstva. 
Namen seminarja je pridobiti čim več znanja o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi ter spoznati in občutiti slovensko 
aktualno življenje in dogajanje, so sporočili iz centra. 

• Napoved Nemčije buri duhove. ORF, Celovec, 04.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2922548/  
Potem, ko so v Nemčiji v migracijski politiki dosegli dogovor o vzpostavitvi tranzitnih centrov na nemško-avstrijski meji, 
Avstrija ne bo sprejela dogovorov, ki bi ji škodovali, je v torek na Dunaju zagotovil zvezni kancler Sebastian Kurz (ÖVP). 
V Nemčiji sta Krščansko-demokratska unija (CDU) nemške kanclerke Angele Merkel in Krščansko-socialna unija (CSU) 
notranjega ministra Horsta Seehoferja v ponedeljek dosegli dogovor o upravljanju migracij, uskladiti pa se morata še s 
koalicijskimi socialdemokrati (SPD). 
Avstrijska vlada „zagotovo ni pripravljena skleniti dogovorov v škodo Avstriji,“ navaja Kurza avstrijska tiskovna agencija APA. 
Vodja avstrijskih svobodnjakov (FPÖ) Strache je podprl kanclerja in dodal, da ne bodo podprli ali podpisali nobenega 
dogovora, ki bi lahko škodoval državi. 
Kickl pa je dejal, da Avstrija v prihodnje ne bo več žrtev „zgrešene kulture dobrodošlice“, ki je v Evropi povezana z 
določenimi imeni, ne da bi pri tem omenil nemško kanclerko Angelo Merkel. Kanclerka je namreč v zadnjih letih požela že 
številne kritike na račun svoje politike odprtih vrat v času begunske krize. 
Stranki sta se dogovorili o vzpostavitvi tranzitnih centrov ob nemško-avstrijski meji, iz katerih bodo prosilce za azil, ki so bili 
registrirani že v drugih članicah EU, vračali v te države. Dogovor naj bi predvideval, da bodo deportacije izvajali ob soglasju 
teh držav, na primer na podlagi administrativnih dogovorov. V primeru, da takih dogovorov ne bi uspeli doseči, bodo 
migrante vseeno deportirali, in sicer v Avstrijo, s katero bi se o tem dogovorili. 
Kaiser zahteva pojasnilo 
V razpravi med Avstrijo in Nemčijo zahteva koroški deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) od zvezne vlade hitro pojasnilo. Kaiser 
upa, da notranjenemškega konflikta zdaj ne bodo morale plačati avstrijske zvezne dežele. Nemška vlada je namreč najavila, 
da bo ob meji ustanovila centre za begunce in da bo prosilce za azil napotila spet v Avstrijo. 
V primeru, da bi Nemčija, kakor je napovedala, begunce napotila nazaj v Avstrijo, bi bili mogoči dodatni ukrepi za varovanje 
južne meje. Doslej pa navodil za strožji mejni nadzor ni, ugotavlja tiskovni predstavnik policije na Koroškem Rainer Dionisio. 

• Jesenska težišča projekta „Slavit“. ORF, Celovec, 04.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2922641/  
S projektom „Slavit“ programa Erasmus+ spodbuja EU sodelovanje med evropskimi šolami. Še pred počitnicami so se na 
Slovenski gimnaziji v Celovcu s partnerskima šolama, Znanstvenim licejem Franceta Prešerna iz Trsta in Biotehniškim 
centrom Naklo - srednjo šolo, dogovorili za težišča jeseni. 
Snujejo okvirni program 
Šolskemu letu so šteti dnevi, na prvo leto ojačenega sodelovanja se ozirajo na Slovenski gimnaziji v Celovcu s partnerskima 
šolama in še pred počitnicami so se v sredo dogovorili za težišča jeseni - torej v novem šolskem letu 2018/2019. 
Od 7. do 18. oktobra letos se bo na Koroškem nadaljevalo, kar so slovenski gimnazijci iz Celovca in Trsta spoznali kot gostje 
1. letnika biotehniške gimnazije med 8. in 18. majem. V Biotehniškem centru Naklo v Sloveniji so namreč gostili šest dijakov 
oz. dijakinj iz Celovca, šest iz Trsta, dve učiteljici iz Trsta in štiri učitelje iz Celovca. Dijaki in dijakinje so bivali pri družinah. Na 
šoli so jim pripravili različne naravoslovne delavnice. 
Težišče ni naključno, kajti projekt programa Erasmus+ se imenuje SLAVIT – „Slovensko v naravoslovje treh dežel“. Sodelujejo 
tri šole s slovenskim učnim jezikom. V sredo je imela ravnateljica Zalka Kuchling na Zvezni gimnaziji in Zvezni realni gimnaziji 
za Slovence s kolegicama partnerskih šol, ter skupino zavzetih pedagoginj in pedgogov, s koordinatoricami projekta delovno 
srečanje s pogledom na nadaljevanje jeseni. 
„Trajnostni razvoj koroške regije“ 
Po vodi in hrani za trajnostni razvoj maja v Naklu bo jeseni v žarišču trajnostni razvoj koroške regije. Ker pa bo druženje v 
času, ko bolj kot sicer pridejo do izraza prizadevanja za miroljubno sobivanje, ravnateljica Zalka Kuchling govori tudi o tem, 
da bodo mladi po svojih močeh doprinesli k zasipanju jarkov iz preteklosti. 
Ob poglabljanju znanja iz naravoslovja dijaki krepijo svoje jezikovne kompetence, kar je zelo dragoceno za pripadnike 
slovenske narodne skupnosti na Koroškem in v Italiji. To še posebno jemlje pod drobnogled ravnateljica Znanstvenega liceja 
Franceta Prešerna iz Trsta Loredana Guštin. O vodilni temi projekta SLAVIT poudarja, da je bila za licej zanimiva od začetka. 
Iz zornega kota Biotehniškega centra Naklo je gotovo ključno, da se šola odpira ter povezuje v skupnem, evropskem 
prostoru, ob določitvi poglavitnih učinkov, ki jih je več, poudarja ravnateljica Srednje šole Biotehniškega centra Naklo 
Andreja Ahčin. Predvsem pa omenja tudi pedagoginje in pedgoge s koordinatoricami projekta. 
Namen projekta je, da se mladi Slovenci iz treh držav povežejo in spoznajo raznolikost slovenskega jezika, sta med drugim 
zapisali koordinatorica Biotehniškega centra Naklo Bernarda Božnar in ravnateljica Srednje šole Andreja Ahčin o projektu 
SLAVIT – „Slovensko v naravoslovje treh dežel“. 

• Začetek procesa proti „identitarcem“. ORF, Celovec, 04.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2922551  
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Na deželnem sodišču v Gradcu se v sredo začenja proces zoper člane tako imenovane Generacije identitete. Obtoženih je 
17 pripadnikov skrajnega desničarskega gibanja, med njimi tudi več iz Koroške. Državno tožilstvo jim očita oblikovanje 
kriminalne združbe, sovražni govor in okvaro tuje imovine. 
Ena točka procesa bo tudi napad identitarnih na predavanje na celovški univerzi junija leta 2016. Proces bo predvidoma 
trajal 19 dni, to pa pod strogim varnostnim nadzorom. 

• Van der Bellen v Goriška Brda. ORF, Celovec, 04.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2922714/  
Zvezni predsednik Alexander Van der Bellen se bo v četrtek v Goriških Brdih srečal s slovenskim predsednikom Borutom 
Pahorjem in hrvaško predsednico Kolindo Grabar-Kitarovič. To bo že peto takšno srečanje, osrednja tema bo tokrat 
prihodnost EU. 
Avstrijsko predsedovanje Svetu EU in aktualne teme 
Predsedniki bodo v Vili Vipolže spregovorili o prednostnih nalogah avstrijskega predsedovanja Svetu EU, ki ga je Avstrija 
začela 1. julija, in drugih aktualnih temah. Kot napovedujejo v uradu predsednika republike, se bodo posvetili tudi razmeram 
v Jugovzhodni Evropi, pri čemer bo govora o nadaljevanju evropske perspektive držav Zahodnega Balkana, pa tudi o 
migracijah. Predsedniki bodo govorili tudi o obeleževanju 100. obletnice konca prve svetovne vojne, ki se je svet spominja 
letos. 

• Slovenščina od vrtca do univerze. ORF, Celovec, 04.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2922687/  
Že šesto leto obstajata v Gradcu skupini pouka maternega jezika v novi srednji šoli St. Andrä in popoldanskega tečaja 
slovenščine v ekspozituri gimnazije Klusemann. Trenutno torej obstaja v Gradcu možnost učenja slovenščine od vrtca do 
univerze, pravi učiteljica Tatjana Vučajnk. 
Skupaj so praznovali zaključek šolskega leta 
V petek bo mladina dobila šolska spričevala in se poslovila v dolge poletne počitnice. V zadnjih dneh je na sporedu večinoma 
sprostitev, mnogi so na izletih, ekskurzijah, pri športu in rekreaciji. V Gradcu so šolarji, starši in učitelji slovenščine 
praznovali zaključek šolskega leta po ustaljeni navadi skupno. 
Gostovala je lutkovna skupina iz Ljubljane, prišel pa je tudi predstavnik ministrstva za šolstvo Republike Slovenije. 
Letos je iz skupine gimnazijcev v štajerski prestolnici že drugi dijak uspešno z odlično oceno opravil ustno maturo iz 
slovenščine, že drugo leto pa obstaja tudi skupina za najmlajše. 
Trenutno torej v Gradcu obstaja možnost učenja slovenščine od vrtca do univerze, kakor navaja učiteljica Tatjana Vučajnk. 
Vučajnk: „Vertikala za Gradec“ 
Učiteljica slovenščine v Gradcu in predavateljica na celovški univerzi Tatjana Vučajnk pa poudarja, da vertikala slovenščine 
od vrtca do univerze temelji na čistem prostovoljstvu, za katero se je treba iz leta v leto boriti. 
Vučanjk: „Dodatna dejavnost“ 
Letos se je zaključka šolskega leta skupine za slovenščino udeležil tudi Roman Gruden z ministrstva Republike Slovenije za 
šolstvo. Bil je navdušen nad trudom prostovoljcev in živo skupnostjo Slovencev v štajerski prestolnici. 
Gruden: „Vtisi so zelo pozitivni“ 
Pomoč pri uveljavitvi želje po pouku slovenščine v Gradcu je nudilo društvo Člen 7, predsednica Susanne Weitlaner pa je 
pred tremi leti tudi uvedla posebno čezmejno srečanje učiteljev s predstavniki Zavoda RS in ministrstva RS za šolstvo. 
Gruden se teh srečanj redno udeležuje in pomaga pri specifičnih vprašanjih štajerskih učiteljev slovenščine. 
Gruden: „Update za učitelje in učiteljice“ 

• Lipuš prejme veliko državno nagrado. ORF, Celovec, 05.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2922790/  
Pisatelj Florjan Lipuš je prejemnik letošnje Velike avstrijske državne nagrade. To je v četrtek zjutraj sporočilo prosvetno 
ministrstvo. Nagrada je najvišje odlikovanje Republike Avstrije na področju kulture. Podelitev nagrade bo 1. oktobra. 
 

 
Slika. Orf. Pisatelj Florjan Lipuš je prejemnik letošnje Velike avstrijske državne nagrade 
 
Najvišje avstrijsko priznanje za literaturo 
S tem dobi to nagrado prvič v zgodovini avtor, ki piše v slovenščini, v svojem maternem jeziku. Še pred dvema letoma sta 
dva člana odbora za nagrado menila, da Lipuš avstrijske nagrade za litaraturo ne more dobiti, ker ne piše v nemščini. 
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Florjan Lipuš je z zadovoljstvom vzel na znanje, da pisanje v slovenskem jeziku tokrat ni bil izločitveni kriterij. Odlikovanje pa 
da ne sprejema samo zase. 
Pred dvema letoma ga je spričo diskriminatorne odločitve motil in prizadel tudi molk v vrstah slovenske narodne skupnosti. 
Lipuš je že zelo zgodaj odkril ljubezen do lepe slovenščine in velja za pionirja slovenske literarne scene na Koroškem. 
Sedaj je odbor za nagrado v utemeljitvi zapisal, da „Lipuš v svoji literaturi obravnava upor proti nacionalsocializmu, pregon 
in poboj koroških Slovencev, podcenjevanje slovenske manjšine s strani večinskega prebivalstva, pa tudi reševanje 
izginevanja slovenskih besed in besednih zvez kot osnovo za novo samozavestno identiteto“. Minister za kulturo Gernot 
Blümel (ÖVP) pa ugotavlja, da „Lipuševa literatura temelji na estetski avtonomiji, jezikovnem eksperimentu in literarni 
inovaciji“. 
 

 
Slika: orf. Pisatelj Florjan Lipuš  
 
Lipuš, ki je lani praznoval svojo 80-letnico, je bil kot otrok priča, kako so aretirali njegovo mater, ki so jo nato umorili v 
koncentracijskem taborišču Ravensbrück, njegov oče pa je služil v nemški vojski. Po poklicu je bil od leta 1960 do 1998 
ljudskošolski učitelj, bil je glavni urednik literarne revije Mladje. 
Objavil je številne zgodbe, romane in eseje. Poleg „Zmot dijaka Tjaža“ so med njegovimi najbolj znanimi deli „Odstranitev 
moje vasi“, „Srčne pege“, „Stesnitev“ in „Boštjanov let“. Za svoja dela je prejel več nagrad, med njimi Prešernovo nagrado, 
nagrado Petrarca, častno nagrado za literaturo Republike Avstrije, kulturno nagrado dežele Koroške in nagrado Franz Nabl 
mesta Gradec. 

•  „Izpodkopavanje schengenskega dogovora“. ORF, Celovec, 05.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2922801/  
Italijanski predsednik Sergio Mattarella je med obiskom baltskih držav posredno očital Avstriji, da z napovedanimi ukrepi 
na meji z Italijo in Nemčijo dejansko izpodkopava schengenski dogovor o prostem pretoku meja Evropske unije. 
Avstrija bo julija in septembra za po pet dni uvedla nadzor na več mejnih prehodih z Nemčijo in Italijo. V avstrijskem 
notranjem ministrstvu so poudarili, da ne gre za odgovor na sporne nemške načrte za nadzor migracij, pač pa za že dlje časa 
načrtovan ukrep, povezan z avstrijskim predsedovanjem EU. Nadzor bo veljal tudi za prelaz Brenner, kjer so maja prestregli 
dva ilegalna prebežnika, v juniju pa niti enega, je še kritiziral Mattarella. 

• Za sočutje, proti hujskanju. ORF, Celovec, 05.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2922800/  
Z odločnim zavzemanjem za več sočutja in bojno napovedjo vsem tistim, ki lastne ljudi hujskajo zoper druge, je nemški 
avtor Feridun Zaimoglu v sredo zvečer odprl 42. Dneve nemške literature za literarno nagrado Ingeborg Bachmann. 
Branja in podelitev nagrad v živo na 3sat 
Sedem avtoric in avtorjev bo do sobote v ORF-teatru bralo iz svojih izvirnih besedil, branja v živo prenaša televizijska mreža 
3sat. Prva v četrtek začenja edina avstrijska udeleženka tega literarnega natečaja Raphaela Edelbauer. Sedemčlanska 
strokovna žirija bo glavno nagrado, vredno 25.000 evrov, podelila zmagovalcu ali zmagovalki v nedeljo, 8. julija. Skupno je 
pet denarnih nagrad. Prireditelj tega natečaja je deželni studio ORF, soprireditelj mesto Celovec. 

• „Ustvarja literarno in jezikovno bogastvo“. ORF, Celovec, 05.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2922992/  
Založnik, avtor in dobri poznavalec Florjana Lipuša in njegove literature Lojze Wieser govori v odzivu na vest, da prejme 
Lipuš veliko avstrijsko državno nagrado za literaturo, o izrednem človeku, ki je ustvarjal in ustvarja neprecenljivo 
literarno in jezikovno bogastvo. 
 

 
Slika: ORF. Lojze Wieser 
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Materinščini zvesti Lipuš se uvršča med avtorje mednarodnega formata, je dejal Wieser. Kot je povedal, je pisatelj že 
desetletja žulil in še žuli kamne literature in spoštovanja na Koroškem, pri tem pa je v ospredje postavil vprašanje, kako kot 
človek obstati v svojem jeziku. 

• „Enakovredna literatura“. ORF, Celovec, 05.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2922991/  
Predsednica sosveta za slovensko narodno skupnost Susanne Weitlaner je v odzivu na vest o nagradi Florjanu Lipušu, 
spomnila, da imajo „majhni jeziki“, med katere je uvrstila tudi slovenščino, težave pri uveljavitvi na evropskem oz. 
svetovnem knjižnem trgu. To uspe le nekaterim avtorjem oziroma avtoricam in mednje spada Lipuš. 
„Končno priznanje z nagrado“ 
 

 
Slika: ORF. Susanne Weitlaner 
 
Lipuševa literatura je „pomemben del avstrijske literature“ in da se mu končno to prizna z nagrado, je znak, da je literatura, 
čeprav pisana v slovenščini, enakovredna in prav tako kakovostna kot avstrijska literatura, je dejala predsednica sosveta. 
„Spodbuda mladim“ 
„Naj bo ta nagrada tudi spodbuda mladim pisateljem in pisateljicam v zamejstvu, da pišejo v materinščini“, je dodala 
Susanne Weitlaner. 

• Podpirajo avstrijske prioritete. ORF, Celovec, 05.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2922993/  
Predsednika Slovenije in Avstrije ter predsednica Hrvaške so na delovnem srečanju v četrtek v Goriških Brdih na zahodu 
Slovenije spregovorili o vrsti vprašanj, vključno s predsedovanjem Avstrije Svetu EU, prihodnostjo EU in migracijami. 
Odprta razprava o vseh vprašanjih 
Kot je poudaril slovenski predsednik Borut Pahor, vse tri države podpirajo prioritete avstrijskega predsedovanja in ostajajo 
močne privrženke EU. Pahor je tovrstna srečanja označil za zelo pomembna, saj so zgradili takšno mero zaupanja, da lahko o 
vseh vprašanjih, tudi tistih, o katerih se ne strinjajo, odprto razpravljajo. „To se mi zdi v manj predvidljivem okolju velikega 
pomena,“ je dodal. 
Kot je še povedal Pahor, sta Slovenija in Hrvaška izrazili podporo prioritetam avstrijskega predsedovanja EU, sta se pa po 
Pahorjevih besedah predsednik in predsednica priporočila, da avstrijske oblasti o vprašanjih, ki so pomembna za njuni 
državi, vnaprej obvestijo in se o njih posvetujejo s predstavniki Slovenije in Hrvaške. 
Vsi trije prav tako podpirajo nedavne sklepe vrha EU, da je treba okrepiti nadzor na zunanjih mejah unije. Pahor pa je ob 
tem opozoril, da bi lahko imeli kakršnikoli enostranski ukrepi glede migracij učinek domin. To bi bilo po njegovih besedah 
nevarno tako za EU kot tudi za krhanje zaupanja med državami, ki bi same začele iskati rešitve za težave, ki jih ne zmorejo 
rešiti same. 
Ob tem je poudaril, da Slovenija dobro nadzoruje zunanjo schengensko mejo, zato ne vidi razloga, da bi Avstrija okrepila 
nadzor na skupni meji. „Slovenija kot sosednja država (...) utemeljeno pričakuje, da se bo Dunaj odrekel ukrepom,“ je dejal. 
Kot je dodal slovenski predsednik, si to želi tudi zato, ker bi bila sicer Slovenija prisiljena v podobne ukrepe, „ne zato, ker ne 
nadzoruje svoje meje, ampak zato, ker mora poslati jasno sporočilo, da ne namerava postati žep za migrante“. 
Pomen schengenskega območja in varovanja zunanjih meja je izpostavil tudi avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen, 
ki upa „da ne bo prišlo do učinka domin, saj menim, da bi bil neizbežen, če bi v eni ali drugi članici ubrali zelo restriktivno 
linijo“. 
Da tudi Hrvaška dobro varuje svoje meje, pa je poudarila hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, ob tem pa izrazila 
prepričanje, da se bo nadzor še izboljšal s približevanjem Hrvaške schengnu. 
Dodala je, da Evropa ne sme pustiti državam, ki se spopadajo z večjim migracijskim pritiskom, da bi ostale same, in kot 
primer navedla zadnji migrantski val v Makedoniji pred tremi leti. 

  Slika: sta.si 
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Vsi trije predsedniki so ob tem izpostavili pomen približevanja držav Zahodnega Balkana evroatlantskim povezavam, saj bi 
sicer lahko po besedah Van der Bellena nastal vakuum, ki bi ga zapolnili drugi in ne EU, kar ne bi bilo dobro. 
Pozdravili so tudi makedonsko-grški dogovor o imenu nekdanje jugoslovanske republike, ki bo Makedoniji omogočil 
napredovanje na poti proti EU, hkrati pa opozorili na Bosno in Hercegovino kot državo, ki jo je treba posebej opazovati in ji 
pomagati na evropski poti. 
Sicer pa so razpravljali še o vrsti drugih evropskih in mednarodnih vprašanj, vključno s pogajanji o brexitu, digitalizacijo EU, 
večletnim finančnim okvirom unije in razvoju odnosov med EU in ZDA. 
Predsedniki pa se niso izognili niti bilateralnim odnosom, pri čemer je prednjačila arbitraža. Slovenija in Hrvaška ostajata 
vsaka na svojem bregu, Pahor pa je hrvaško kolegico prosil, naj se potrudi, kolikor je v njeni moči, da ne bi prihajalo do 
incidentov v Piranskem zalivu. 
Ponovil je stališče, da je za Slovenijo spor o meji rešen, da ostaja zgolj vprašanje uresničitve arbitražne odločbe ter da je v 
pogovoru z odhajajočim premierjem Mirom Cerarjem poudaril svoje mnenje, da bi bilo bolje, da bi tožbo proti Hrvaški 
vložila nova vlada, ki bo imela polna pooblastila. 
Grabar-Kitarovićeva pa je dodala, da upa, da bosta državi rešili vprašanje meje, k čemur ju zavezuje tudi skupna evropska 
prihodnost, in da bo nova slovenska vlada pripravljena sesti za pogajalsko mizo. 
Nekaj besed so predsedniki namenili tudi obeleževanju 100. obletnice konca prve svetovne vojne v letošnjem letu, pri 
čemer so se pogovarjali o možnosti, da bi jo v drugi polovici leta obeležili skupaj. 
V četrtek zvečer je bil nato v Slovenski filharmoniji v Ljubljani napovedan obisk koncerta Mladinskega simfoničnega orkestra 
dežele Štajerske ob začetku avstrijskega predsedovanja Svetu EU. 
 

Primorski dnevnik, Trst 

• Sandor Tence. Mračno zlo Demkratske stranke in italijanske leve sredine in levice: Italija – povolilni vtisi iz 
Toskane. Primorski dnevnik, št. 151 (29. jun. 2018), str. 3 

• Zaira Vidau. Občutek diskriminacije se je med mladimi Slovenci v Italiji znižal : mladi v slovenskem zamejstvu - 
Zaira Vidau (Slori). Primorski dnevnik, št. 153 (1. jul. 2018), str. 16 

• Češka republika zaščitila poljsko manjšino, da si je izborila vstop v Evropsko unijo : prerez sedanjega stanja v 
Zaolziu, regiji na poljsko-češki meji. Primorski dnevnik,št. 153 (1. jul. 2018), str. 24 

• Peter Verč. V Rimu niso pozabili, kako smo jim pomagali: intervju – Iztok Mirošič o slovensko-italijanskih odnosih z 
novima vladama. Primorski dnevnik,št. 154 (3. jul. 2018), str. 3 

• Sara Sternad. »Ključ je v sodelovanju in konstruktivni kritiki«: Opčine – občni zbor Slovenskega deželnega 
gospodarskega združenja. Primorski dnevnik,št. 154 (3. jul. 2018), str. 5 

 
 
Zaira Vidau. Občutek diskriminacije se je med mladimi Slovenci v Italiji znižal : mladi v slovenskem zamejstvu - Zaira 
Vidau (Slori). Primorski dnevnik, Trst, št. 153 (1. jul. 2018), str. 16 
 
 
Občutek diskriminacije se je med mladimi Slovenci v Italiji znižal. Intervju: Dr. Zaira Vidau - Slori - Slovenski raziskovalni 
inštitut. Pogovarjala se je in stran pripravila: Jaruška Majovski 
Mladi v slovenskih zamejstvih - Zaira Vidau (Slori) 
Primorski dnevnik, Trst, št. 153 (1. jul. 2018), str. 16 
 
 

 
 
Slika: Dr. Zaira Vidau - Slori - Slovenski raziskovalni inštitut. Foto: Primorski dnevnik 
 
»Bolj večinsko prebivalstvo pozna manjšino in je v stiku z njo, lažje je sobivanje in sodelovanje,« ugotavlja raziskovalka Zaira 
Vidau, »in to je tudi izhodišče čezmejnih projektov, kakršna sta Eduka in Eduka2.« Kot vodja projekta Eduka2 meni, da je to 



predvsem priložnost za neposreden prenos teoretskih dognanj, pridobljenih z raziskovanjem, na »uporabnike« - torej 
učitelje, profesorje, učence in dijake, obenem pa v okviru projekta poteka tudi sodelovanje med večinskim in manjšinskim 
prebivalstvom ter med različnimi manjšinskimi realnostmi. 
Hipoteza stika (contact hypotesis) je teorija o zmanjševanju sovraštva in predsodkov med različnimi skupinami s pomočjo 
stikov, zasnoval jo je psiholog Gordon Willard Allport. Pridobivanje informacij med različnimi etničnimi skupinami in raven 
medsebojnih odnosov naj bi bila obratno sorazmerna z ravnjo stereotipov, predsodkov in diskriminacije. Povedano s 
preprostejšimi besedami: najboljša pot za zmanjševanje napetosti in sovražnosti med različnimi skupinami je ta, da jih 
spravimo v stik. Pregled več kot 500 raziskav, pri katerih je sodelovalo več kot 250.000 udeležencev iz različnih držav, 
potrjuje, da hipoteza stika drži. Zelo pomembni sta empatija in zniževanje strahu, za preseganje medskupinskih konfliktov 
pa se morajo uresničiti določeni pogoji: pri sodelovanju morajo skupine uživati enak status oz. položaj, imeti morajo skupne 
cilje ter družbeno in socialno podporo. 
Projekt Eduka2, ki ga vodi Slovenski raziskovalni inštitut, deluje točno v tej smeri. Pri njem sodeluje kar 31 šol različnih 
stopenj: med temi so slovenske in italijanske v Italiji, italijanske šole, na katerih poučujejo tudi furlanščino, ter šole z 
italijanskim in slovenskim učnim jezikom v Sloveniji. V sklopu projekta istočasno poteka več dejavnosti, ena izmed teh so 
»čezmejni razredi«, kot so poimenovali aktivnosti, pri katerih šole z obeh strani meje skupaj spoznavajo krajevno kulturo, 
naravno bogastvo ali krajevne naravne vire, pa tudi oba jezika in kulturi. Vse to poteka ob obisku različnih lokacij, kot so 
Milje, Koper in Krajinski park Beka. Podobne dejavnosti se v sklopu projekta odvijajo tudi na področju manjšinskih in 
regionalnih jezikov, nastajajo torej učne enote za poučevanje slovenščine v slovenskih šolah v Italiji, italijanščine v 
italijanskih šolah v Istri in za furlanščino. Glavna tema omenjenih učnih enot je raba jezika v vsakdanjih situacijah, kar je 
pravzaprav največja kritičnost za te skupine, ugotavlja Zaira Vidau. Učne enote in gradiva bodo po zaključku projekta 
dostopne na spletu, šole, ki so pristopile k projektu (in tudi druge, če bodo to želele), pa bodo ta gradiva vključevala v svoje 
učne programe. 
Če se medsebojno spoznavanje začne že v osnovnošolskih klopeh, to lahko pozitivno vpliva na bodoče odnose med 
različnimi skupnostmi. Raziskovalka Zaira Vidau ugotavlja, da so se podobni projekti doslej vedno dobro obnesli, obžaluje 
pa, da tovrstne dejavnosti zaenkrat ostajajo na projektni ravni. Intervjuji, ki jih je opravila v sklopu raziskave Mladi v 
slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi, nakazujejo, da je proces postopnega premoščanja 
pregrad med večinskim in manjšinskim prebivalstvom v teku - več o tem pa v spodnjem intervjuju. 
 

Raziskovalka in vodja projektov Zaira Vidau je zaposlena na Slovenskem raziskovalnem inštitutu, kjer je tudi 
predsednica Znanstvenega sveta. Njeni raziskovalni interesi vključujejo pravno varstvo in politično participacijo narodnih in 
jezikovnih manjšin, medkulturno izobraževanje in komunikacijo ter mladinsko participacijo pri slovenski narodni skupnosti 
v Italiji. Članke objavlja v slovenskih, italijanskih in mednarodnih znanstvenih revijah, napisala in uredila je več monografij - 
zadnja med temi je Skupnost v središču Evrope: Slovenci v Italiji od padca Berlinskega zidu do izzivov tretjega tisočletja, ki 
jo je uredila z Norino Bogateč. 

Kako se je začela vaša raziskovalska pot? 
Pravzaprav je šlo za splet okoliščin. Na Univerzi v Trstu sem leta 2001 pri mentorju Emidiju Susiču zaključila študij 

političnih ved z diplomsko nalogo o zaščitnem zakonu. Z globinskimi intervjuji s slovenskimi političnimi predstavniki in 
družbenimi delavci sem izdelala analizo o reakcijah na ravnokar odobreni zaščitni zakon in z njim povezanimi obeti, s 
posebnim poudarkom na videmski pokrajini. Takrat sem se »zaljubila« v temo manjšinskih pravic in tako se je rodila želja, 
da bi se s tem področjem ukvarjala poklicno. Za diplomsko nalogo sem prejela nagrado Slovenskega raziskovalnega 
inštituta. V tistem obdobju sem začela z inštitutom sodelovati tudi v sldopu raziskave o mladih, ki je nastajala za potrebe 
programske konference. Sodelovanje z inštitutom se je potem nadaljevalo s projekti Interreg za čez- mejno sodelovanje. 
Nazadnje sem se odločila še za doktorat iz politologije in etničnih študij v Ljubljani; izbrala sem temo o upravljanju 
različnosti s pogledom na jezikovne oz. narodne manjšine, ki so prisotne v naši deželi. Danes pa sem na Sloriju zaposlena 
kot raziskovalka. 

Mladi in upravljanje različnosti sta temi, s katerima se ukvarjate še danes. Ravnokar je izšla druga izmed štirih 
monografij, ki so nastale v sklopu projekta Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni 
izzivi, posvečena identitetnim opredelitvam. Katere so najbolj opazne spremembe, če primerjate raziskavo iz leta 2003 
in sedanjo? 

Mladi se identitetno opredeljujejo tudi v povezavi z družbenim in političnim kontekstom, v katerem živijo. Sistem 
vrednot in identifikacijske elemente v prejšnji raziskavi so zaznamovale predvsem posledice padca berlinskega zidu in 
osamosvojitev Slovenije. Tokrat pa opažamo bolj inkluzivne identitete - mladim je v veliki meri uspelo dobiti neko 
ravnovesje med slovenskim elementom identitete in vplivom italijanske kulture in jezika, ki je prisoten pri vseh, ki živimo v 
Italiji. Vsakdo sicer identiteto pojmuje na različen način. 

Ni pa naključje, da se pri preverjanju sistema vrednot večjezičnost pojavlja zelo visoko na lestvici. To velja tudi za 
ostala zamejstva, medtem ko so bolj tradicionalni pojmi, kot so narodna ali etnična pripadnost in skrb za narodno 
skupnost, skoraj na koncu lestvice. Dvojezičnošt je torej postala močnejši identifikacijski element kot skupnost sama ali 
njen sistem. Identitete mladih so danes bolj sestavljene, bolj inkluzivne. 

Iz nekaterih intervjujev je tudi razvidno, da se mladi v različnih okoljih različno opredeljujejo. Večkrat pride do 
potenciranja tistega dela identitete, ki je bolj izpostavljen, ranljiv ali pod udarom... 

Ja, to je del življenja ob meji oz. del življenja pripadnika neke manjšine. Pravzaprav se to pojavlja skoraj v vseh 
intervjujih, ljudje se opredeljujejo na različne načine glede na kontekst, v katerem so. Je različno, če si v Trstu, v Ljubljani ali 
v New Yorku - izpostavljaš pač različne elemente, ki jih imaš v sebi. Nekateri intervjuvanci se čutijo Slovence, obenem pa se 



dobro zavedajo, da je del njihove mladinske kulture popolnoma »italijanski«, npr. punca, ki je povedala, da ji je všeč Vasco 
Rossi, ki pa mladim v Sloveniji ne pomeni nič. Tudi branje knjig v italijanščini je zelo razširjeno, ali pa nekatere oblike 
druženja, kot je »aperitivo«. Všeč mi je bil odgovor intervjuvanke iz Benečije, ki je povedala, da se po navadi predstavi z 
opisom svoje družinske zgodbe: nonoti so govorili slovensko narečje, starši se ga niso naučili, ona pa se je z obiskovanjem 
dvojezične šole naučila slovensko. Tako izrazi, da ima njena identiteta slovensko-narečni element, slovenski element, njen 
materni jezik, pa je italijanski, ker je jezile, ki ga govorita starša. Opažam skratka, da si mladi prizadevajo za neko harmonijo, 
da bi različni elementi identitete bili čim manj v konfliktu med sabo. 

Kako je kaj z občutkom diskriminacije pri mladih? Seje na tem področju kaj spremenilo?  
Občutek diskriminacije se je v primerjavi s prejšnjimi raziskavami ne-koliko znižal. Več intervjuvancev je izpostavilo, da jih 
zelo moti, ko opazijo vandalizme na dvojezičnih tablah. Nekateri so tudi bili tarča kake psovke, kot je »ščavo«, ampak 
njihove reakcije so zelo zrele: niso namreč odreagirali s konfliktom, temveč z neko distanco, ker so se zavedali, da imajo 
opravka s sogovornikom, ki mu nima smisla na-menjati preveč pozornosti. Etnični konflikti pri nas očitno še obstajajo in 
najbrž bodo še obstajali, ker je to na območjih, kjer se stikajo kulture, del vsakdana, kljub vsemu pa se mi zdi, da mladi to 
situacijo doživljajo zelo zrelo. 

V primerjavi z drugimi manjšinami imajo mladi pripadniki slovenske narodne skupnosti v Italiji do države najbolj 
hladen odnos, hkrati pa največji delež anketirancev čuti pripadnost obmejnemu pasu - teh je kar 75 %. Zakaj mislite, da 
je tako? 

Mislim, da na to vpliva zgodovinski spomin. V nekaterih družinah se spomin na travme iz preteklosti, predvsem vezane 
na fašizem in vojno, prenaša iz generacije v generacijo. Po drugi strani menim, da Slovenci v Italiji kot strukturirana, 
organizirana oz. politična skupnost še vedno nismo zadovoljni s tem, kar nam daje italijanska država, čeprav smo v zadnjih 
desetletjih doživeli veliko pozitivnih premikov. Percepcije pa so v resnici drugačne: kot skupnost smo v odnosu do 
italijanske države zelo kritični, tudi upravičeno, sploh če upoštevamo zamude v financiranju, v izvajanju zaščitnega zakona 
itd. Mladi torej rastejo v okolju, v katerem je kriticizem do italijanske države zelo živ. Pri intervjujih pa se je izkazal tudi 
odpor do neprijetnih stereotipov o Italijanih, na katere mladi naletijo v tujini, ko povejo, kje živijo. 

Med mladimi je očitno močno prisotna zavest o pomembnosti promocije slovenskega jezika in kulture med 
večinskim prebivalstvom, obenem pa ugotavljate, da načrtnega širjenja slovenskega jezika in kulture s strani slovenskih 
organizacij in ustanov ustanov v Italiji ne zasledimo. 

Širjenje slovenskega jezika in kulture je bolj projektno, vsaka organizacija dela zase. Skratka: ne moremo reči, da tega 
sploh ni, manjkata pa neka kontinuiteta in skupna usmerjenost. Mladi so do promocije med večinskim prebivalstvom zelo 
pozorni, ker v vsakodnevnem stiku z italijanskimi vrstniki opažajo, da ti naše situacije sploh ne poznajo in je posledično ne 
morejo razumeti. 

Katere so najbolj izrazite razlike, ki ste jih opazili pri analizi rezultatov, pridobljenih v štirih zamejstvih, torej v Italiji, 
Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem? 

Izpostavila bi zelo različne motivacije, zaradi katerih se nekdo ima za Slovenca oz. Slovenko. V Italiji in Avstriji so te 
večkrat družinsko pogojene, so sad tradicije slovenske kulture, ki je močno zasidrana. Za Madžarsko je npr. zgovoren 
podatek, da večina anketirancev ni odgovarjala v slovenščini, kar kaže, da sta tam poznavanje in raba slovenščine drugačna. 
Omeniti je treba tudi prestiž slovenskega jezika v posameznih okoljih - v Italiji in Avstriji se je ta zelo povečal, na 
Madžarskem pa se to ni zgodilo. Spet različna je Hrvaška, kjer je identifikacija s slovenstvom do'neke mere pogojena z 
vidiki, ki so tudi ekonomske narave. 

Mislim, da bi bilo lepo, če bi se omenjene značilnosti identifikacije mla-dih upoštevale pri kulturni in jezikovni ponudbi 
ter v političnih odločitvah bodisi v Sloveniji bodisi pri nas. 

 
Aktualno 
             Zamejski, obmejni, čezmejni : Slovenci v Furlaniji - Julijski krajini deset let po vstopu Slovenije v šengensko območje 
             Kakšen vpliv je imel vstop Slovenije v šengensko območje na slovensko narodno skupnost v Italiji in na italijansko- 
slovensko obmejno območje nasploh? Kako so se s to spremembo soočili v drugih evropskih obmejnih in manjšinskih 
stvarnostih? 

Projekt Zamejski, obmejni, čezmejni, ki ga SLORI razvija v sodelovanju z različnimi partnerji, bo obravnaval 
omenjena vprašanja, poglobil pa se bo tudi v izzive, s katerimi se bo treba spopasti na različnih področjih stvarnosti 
slovenske narodne skupnosti v FJI<, zlasti v okviru čezmejnega sodelovanja. 

Dejavnosti projekta, ki ga vodi zgodovinar Štefan Čok, so v polnem teku: pred kratkim so se začele aktivnosti na 
terenu - skupina mladih je med Trbižem in Miljami zbirala pričevanja, s katerimi bo preučevala, kako je padec meje 
vplival na vsakdanje življenje obmejnih prebivalcev. Iz zbranih intervjujev bo nastal krajši dokumentarec. Jeseni bo na 
vrsti niz javnih razprav in strokovnih srečanj, osrednji dogodek projekta, dvodnevna konferenca o šengenskem spo-
razumu, bo na sporedu oktobra. Podrobneje o projektu pa v naslednjih dneh. 

 
Zaira Vidau, politologinja  
 
Kraj bivanja: Tržaška občina. 
Kje bi živeli, če ne v Trstu? V Moskvi, Riu de Janeiru ali Cape Townu.  
Starost: 42 
Ste v razmerju, imate otroke? Sem srečno v razmerju, imam enega otroka. 
Kateri je bil vaš sanjski poklic v OŠ? Veterinarka. 

 



Katera je najlepša plat raziskovalskega dela? Delo z ljudmi in za ljudi. 
Katera pa najslabša? To, da nimaš urnikov. 
Katera kulturna področja spremljate? Gledališče in glasbo. 
Katera športna področja spremljate? Nisem športna navdušenka, verjetno pa si bom ogledala zaključno tekmo svetovnega 
nogometnega prvenstva. 
Imate kak hobi? Rada hodim na morje in v hribe ter potujem.  
Se udeležujete dejavnosti kakega slovenskega ali drugega društva? 
Do nedavnega sem bila predsednica SKD Krasno polje Gročana, Pesek in Draga, kjer sem še odbornica, pred leti pa sem bila 
tudi v odboru ZSKD za Tržaško. 
 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• »Pejški z Andovec na Triglav - tau je slovensko srcé«. –dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 5. julija 2018 - Leto XXVIII, št. 27, str. 2 

Če je štoj slejdnji den juniuša kauli edne vöre podnék pri andovskom Malom Triglavi odo, je že audalič leko čüu, ka je v Hiši 
rokodelstva sploj koražno. Igro je fudaš Stanko Črnko s svojimi goslarami »Što ma čas«, znautra pa je bilau vse puno veseli 
gostov v gnaki črni polonaj - članov Združenja vojaških gornikov Slovenije (ZVGS). Dobri padaške andovski Slovencov so lačni 
tö nej ostali, fajno plaminsko gesti »ričet« jim je sküjo monoštrski slovenski generalni konzul dr. Boris Jesih. 
Za en malo so v veuko sobo staupili muzikanti z varaša Ravne na Koroškem Ansambel Zapev, pa so vküper z goričkimi 
kolejgari zaigrali en par naut. Ništerni od kauli štirideset sodački gorniški gostov iz Slovenije - pripelali so svoje žené tö - so 
se začnili sükati na srteli. 
Kulturni program na letošnjom tradicionalnom »Slovenskom dnevi« se je začno z dvöma porabskima pesmima, šterivi so 
zaspejvali Ljudski pevci ZSM z Gorenjoga Senika, za en malo pa je rejč prejkvzeu predsednik domanjoga Porabsko kulturno-
turističnoga drüštva Karel Holec. Kak je tapravo, plaminska pripovejst Andovčarov se je začnila, gda so s Triglavskoga 
narodnoga parka pripelali žmeten kamen, šteroga gnes poznamo kak Mali Triglav, »porabski simbol slovenstva«.  
Pet lejt kisnej so se Andovčarge oprvin napautili na najvišiši slovenski vrejek, depa te so ga samo od spodkar gledali. Drügo 
paut, leta 2015, so je do brega Pokljuka sprevajali (pa jim pomagali z informacijami pa dosta drügim) člani Zveze veteranov 
vojne za Slovenijo, od tistec dale pa na najžmetnejšom tali do vrejeka člani Združenja vojaških gornikov Slovenije. »Brez 
vaše pomoči bi v tistom lagvom vrejmeni, fizično pa psihično zmantrani pa mokri, nej gorprišli,« se je zavalo predsednik 
Holec, šteri je tapravo, ka je v padaštvi zdaj prišo čas, ka se podpiše vküpni dokument, sporazum. 
Predsednik gostujočoga zdrüženja Slavko Delalut je povödo, ka je ništernim špajsno, zakoj plaminci sodelujejo z lidami z 
mali bregauv. »Spoznali smo se v plaminaj, depa eden drügoma si leko pomagamo na dostaféle formaj,« je tapravo 
predsednik Delalut pa začno goršteti področja: raziskovanje, študij, zgodovina, muzeji, varstvo narave, kultura in 
založništvo, pohodništvo, športna srečanja ptt. Kak je voditel organizacije iz Slovenije tapravo, sodelujejo v mednarodnoj 
federaciji s člani iz dvanajset rosagov, depa »s kom bi vküper delali, če nej s Slovencami?« 
Svoje misli je povödo generalni konzul Jesih ranč tak. »V Porabji malo lüstvo živé, depa titi pejški z Andovec na Triglav - 
tau je veuko slovensko srcé,« je tapravo slovenski diplomat pa zaklüčo, ka s kem več Slovencov pride iz Slovenije v Porabje, 
tem duže tü slovenska rejč gorostane. Badva predsednika sta podpisala sporazum o sodelovanji, te pa se je na muziko 
Ansambla Zapev eške dugo plesalo. Gda so Andovčarge sami ostali, so eške poglednili dosta-dosta fotografij s svoje duge-
duge poti v leti 2015 -  z Maloga na »velki« Triglav. 

• Prauška k lipi na srejdi sveta. –dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 5. julija 2018 - Leto 
XXVIII, št. 27, str. 4-5 

Rana vöra je bila, gda smo se v ednoj ulici srejdi Sombotela začnili zberati domanji Slovenci, naša žlata pa naši mlajši, vnüki. 
Trbölo je rano staniti, vejpa nas je čakala duga paut, vse do slovenskoga maurdja. 
Sombotelski Slovenci se že osemnajset lejt vsikšo leto napautimo na prauško, ka aj bi v matičnom rosagi gorpoiskali 
edno cerkev svetoga Martina - liblenoga patronuša, šteri se je pred 1700 lejtami naraudo djenau v našom varaši Savarii. 
Letošnjo Martinovo cerkev smo najšli v sploj maloj vesnici Osek, nej daleč od slovenskoga varaša Nova Gorica. Zakoj poznajo 
domanji tau ves kak center cejloga svetá, leko zvejte kisnej. Za zdaj pa samo telko, ka smo se Sombotelčarge - če smo že bili 
na pauti - večkrat stavili pa si poglednili kulturne pa vörske spomenike Slovenije.  
Pelali smo se prauti Lendavi, dén se je začno z molitvov raužnoga venca za srečno paut pa za pokojne člane drüštva. Za en 
malo smo na bregej nad glavnim varašom Madžarov v Sloveniji zaglednili železen törem, šteroga od leta 2015 zovéjo 
»Vinarium«. Baukšoga imena bi ranč nej mogli dati, vejpa tá več kak 50 mejterov visika, slauka zidina stogi na bregej od 300 
mejterov na srejdi goric z grauzdjem za vino.  
Gda smo se približavali z busom, smo se mogli pelati po sploj vauski poštijaj, té problem so domanji eške nej mogli baukše 
rejšiti. Če je kakši avto prauti pelo, se je mogo eden dojpotegniti. Gda smo prišli k törmi, za šteroga ništerni pravijo, ka je 
kak železno prgiške sirauvoga špagetina, smo bili prvi gostje. Najbole najgir lidgé med nami so včasik staupili v lift, pa se že 
pelali prauti vrejeki. Če je štoj bole športen biu, si je leko odébro 240 stub, po šteraj se ranč tak pride gor. 
Vrkaj se opéra lejpi pogled na štiri rosage: bližanjo Madžarsko, Rovačko pa Slovenijo pa malo bole daleč na Avstrijo. Nižiše 
gestejo zaprejte terase tö, gde leko kauli pogledne tisti, šteri nema rad krepkoga vötra na oprejtom lufti. Na ednoj tabli 
vidimo, kak daleč so ništerni varaši pa bregauvge v Sloveniji pa drügi rosagaj. 
Dosta turistov pride zavolo törma v Lendavo, šteri leko na spaudnjom tali zidine pigéjo kafej ali gejo slatko »gibanico«, vanej 
pri mali kučaj pa odavajo langoše tö. Domanji škéjo organizerati s kem več kulturni programov za goste, šteri je bilau do  
tega mau več kak dvejstau gezero.  



Gda nas je vöter fajn prejkpofudo, smo se vseli na bus – vejpa je že prihajalo dosta drügi turistov, na törmi pa je na gnauk 
leko samo petdeset lüdi. Po avtocesti smo se odpelali do maloga štajerskoga varaša Žalec. Gda smo nut v mesto prišli, so že 
skoro vse ulice zaprejte bile, pripravlali so se na veuki program, na takzvano »Žalsko nauč«. Ta štajerska krajina je center 
hmeljarstva, pauvanja hmelja (komló) v Sloveniji, šteri rosag je péti v redej na svejti v produkciji hmelja. 
V malom varaši smo se eške leko prejkodpelali pa parkerali, te so pa vse dojzaprli pred avtonami, pejški smo si šli poglednit 
prvo fontano piva na svejti (sörszökőkút). Pri stüdenci piva nas je že čako direktor Zavoda za kulturo, šport in turizem Matjaž 
Juteršek pa nam povödo, ka so fontano postavili leta 2016. Če štoj küpi eden mali krigli, delo poznanoga umetnika Oskara 
Kogoja, leko koštava šestféle piv s fontane. Spodkar má vsikša glažojnata posanca eden čip, šteri ne njá, ka aj bi stoj spiu več 
kak šest dejci piva. S pivskoga stüdenca tečé samo domanje štajersko pivo, z domanjoga hmelja. Samo eden je iz fabrike 
(pivovarne), drügo vse küjajo mali majstri. Piva gnauk na mejsec vöminijo, tak leko pride na red več majstrov. Sombotelčari 
smo leko koštavali tri »lager« pa tri »garažna« piva, med njimi edno takšo, štero je mejlo svejklo zeleno farbo.  
Fontana piva je rejsan erična, koštavat prihajajo s cejle Slovenije, Evrope, depa sveta tö. Gospaud Juteršek ranč tak küja 
doma svojo pivo, pa je tapravo, ka je od oprejtja stüdenca dosta več turistov v Žalci, eške z britanske televizije BBC so prišli 
fontano gordjemat. 
Dale smo se pelali prauti maloma varaši Ankaran na slovenskom maurdji. Sploj smo bili radi, vejpa če rejsan smo se gda 
pa gda malo bole pomalek pelali po avtocesti, stati je nindrik nej trbölo. Od Ankarana je bilau samo par kilomejterov do 
Debeloga rtiča, štero je edna mala »vesnica« s hoteli pa rami od slovenskoga Rdečoga križa. V eto letovišče največkrat 
pridejo betežni mlajši, eške najbole tisti, šteri majo beteg na plüčaj – zavolo toga je na Debelom rtiči sploj sigurno 
dojzapovödano kaditi. 
V ništerni hotelaj leko spijo drügi, tihinski lidgé tö, tak smo se mi tö lepau spakivali v svoje sobe. Nej je bila eške kesna vöra 
- nej smo se zaman paščili – tak ka je vsikši na sebé djau gvant za kaupanje pa smo se napautili k vodej. Tačas, ka je sunce 
sijalo, je bilau eške v redi, zavolo ladnoga vrejmena v preminauči dnevaj pa je voda nej preveč topla bila. Mlajše pa ništerne 
starejše je tau nika nej brigalo, ranč so nej steli vö z vodé. Če pa se je koma tau nej vidlo, se je leko kaupo v malom bazeni  
(medence), v šterom je ranč tak bila maurska voda, samo malo bole čista pa bole topla. Bili so pa takši tö, šteri so samo 
sejdli ali špancerali na zdravom maurskom lufti. Vrejmen je čisto bilau, leko smo vidli varaše Koper, Izola pa Piran, depa bole 
flajsni so leko na ednom bregej na pamet vzeli špitale za cejlo maursko krajino tö.  
Drügi den zazranka smo se napautili prejk čüdovitne Vipavske doline prauti maloj vesnici Šempas pri Novoj Gorici. Če je štoj 
član kakše porabske kulturne skupine, je že gvüšno biu v etoj vesi, gde vsikšo leto držijo program »Domovina je ljubezen«. 
Naše Sombotelske spominčice so že tö spejvale pa plesale v tajoj vesnici, tak so bile vesele, gda nas je gorprijala 
podpredsednica Kulturno-prosvetnoga drüštva Lipa Vilma Vovk. Sprevajala nas je do cerkve svetoga Silvestra, gde smo na 
prauški meli sveto mešo.  
Bogoslüžje so držali domanji plebanoš Jožko Tomažič, šteri so v svojoj predgi gučali o Božom kralestvi. Meša je zatok 
sploj lejpa bila, ka so ozajek za  nami spejvali mlajši. Oprvin smo čüli, ka samo enoglasno spejvajo, depa gda so cujprišle 
žvegle, gosli pa drügi glas, je vse gratalo čüdovitno. Edna takša sveta pesem je tö bila, od štere melodijo smo poznali, zatok 
smo leko cujbrundali. Cerkev na malom bregej na srejdi vesi je puna bila, sploj dosta mlajšov je prišlo k prečiščavanji. 
Na konci meše je navzauče v našoj domanjoj pa vogrskoj rejči pozdravila voditelica naše prauške, predsednica Sombotelske 
slovenske samouprave Marija Kozar, te smo pa sombotelski Slovenci v svojoj maternoj rejči zmolili eden očanaš pa  
zdravamarijo. Domanji so samo tak poslüšali, kakši gezik je tau.  
Plebanoš Tomažič so nam po meši raztomačili, ka pride ime »Šempas« iz reči »sveti Bas«, ali latinski »gda edno leto v drügo 
prejkdé«. Tau je logično, če pomislimo, ka je patronuš cerkve sveti papa Silvester I., šteroga kejp vidimo nad oltarom. Eričen 
je eške eden stari kip (szobor) Marije, štera kak liki bi vöspistila z rauk Jezoša - v istini pa ga samo zrauči vörnim lidam. 
Cejla cerkev je kak edna veuka kocka, zatok je tak posabna. Gospaud Tomažič držijo meše v trej cerkvaj, k bogoslüžji vsikšo 
nedelo pride 300-400 vörnikov. V fari majo pet pevski zborov: mlašečoga s 40 člani, mladinskoga z 20 člani pa eške tri 
vözraščene mejšane zbore.  
Gda je bilau konec meše, nas je gospa Vilma čakala z veukimi škatülami, vsikši je daubo edno lejpo zrejlo breskev. Spakivali 
smo se na bus, vejpa smo se mogli paščiti: v sausednoj vesnici Osek so nas že žmetno čakali. Žmetno nas je čako že mladi 
arhitekt Simon Kerševan tö, šteri se je za naš obisk dosta nalečüvo.  
Svojoga šofera smo pá potegnili v nevolo: če bi ostali na glavnoj poštiji, bi pejški nej prišli na cajt, tak pa smo se mogli pelati 
po krivi, vauski potaj. Donk smo prišli blüzi vesi na bregej, pa nam je falilo samo kauli deset minut španceranja. Gda smo 
prišli v center vesnice, nas je čakala čüda. Že gda smo se približavali, smo čüli igrauto, depa smo mislili, ka nekak nika svetí. 
Depa nej: domanji so nas čakali z dvöma fudašoma, edna je bila mlada dekla Andreja. Čakali so nas na svojom »placi«, kauli 
edne stare lipe. »Tau je center sveta,« nam je veselo tomačo Simon Kerševan pa cujdau: »Že trikrat so vözmejrili, če štoj ne 
da valati, aj pride, pa štrtič vözmejri«. 
Osek je kak edno malo mesto s srejdnjoga vöka: zidine s kamla, vauske ulice (kak uni pravijo, »hase«), eške törem njine 
male cerkve je kak liki bi go najšli na taljanskoj baziliki Akvileje (Ogleja). Nej daleč, v Vipavskojdolini je pelala poštija med  
Akvilejo pa Emono (Ljubljano), ništerni pravijo, ka je tü prej dvakrat prejküšo sam sveti Martin tö. 
Njina cerkev je ranč tak Martinova, vej smo je zavolo toga gorpoiskali. Originalno staro gotsko cerkev so porüšili, gda so 
v 18. stoletji zozidali nauvo. Gda nutstaupimo, nad oltarom včasik vidimo fresko z Martinom, šteri je gornaravnan za 
püšpeka. Če pa bole poglednemo, vidimo eške ednoga sploj maloga Martina na konji, šteri ranč svoj köpenek s kaudišom 
tala. Ozajek je kejp ednoga maloga varaša, šteri bi leko biu Osek v srejdnjom vöki.  
Za orgolami vidimo raužno okno, za  šteroga je plan namalo erični slovenski arhitekt Jože Plečnik. Cerkev so sploj obnauvili 
pred desetimi lejtami, te so v oltar nutzozidali dva mala vlasa svete Matere Terezije, na stenej cerkve pa vidimo njeni moto s 
slejdnjimi rečami Kristuša: »Žeden sem«. 



Nej daleč od Oseka so bile v prvoj svetovnoj bojni sodačke špitale, gde je mrlo kauli osemstau vojakov iz cejle Monarhije. 
Tam so pokopani tö, slejdnja sprevod je bila oktobra 1917, gda je mrau vogrski sodak György Bakó. Za pokojne smo v cerkvi 
molili slovenski pa vogrski, gda smo pa spejvali Marijino pesem »Je angel Gospaudov«, so se nam pridrüžili moški z vesi. 
Čüdovitno je bilau, kak so nas njini basi sprevajali.  
Spejvanje pa se je nej enjalo. Gda smo odišli k farofi, smo pá audalič čüli fudino igrauto. Depa tau je nej bilau vse: gda 
smo nutstaupili v zidino, nas je čakalo cejlo gostüvanje – domanje šunke, špek, klobase, potice, šterci, figice, eške napisati je 
preveč. Tau so vse bile dobraute domanji lidi, šteri so svojo vino tö nej šanjalivali. Pa ka je eške več vrejdno: začnili smo 
vküper spejvati slovenske pesmi, ništerni so eške plesali tö. 
Niške je nej sto, ka bi konec bilau. Pogučavali smo se z domanjimi, pa je lepau pozvali, aj donk pridejo k nam v Somboteu, 
ka jim povrnémo cejlo dobrauto, ka smo od nji dobili. Istina je, gda je pred par lejtami drüštvo s sausednjoga Šempasa 
gorpoiskalo Porabje, so ništerni člani prišli v sombotelski Škanzen tö. Naša voditelica Marija Kozar je dobila eden püšeu: 
klinčec, »roženkraut«, rausmarin pa zeleno (té »zeller« je prej simbol njinoga drüštva).  
Žmetno smo slobaud vzeli pa se napautili prauti svojomi slejdnjomi cili: tau je biu Oglej ali Akvileja v Italiji. Slovenska zemla 
niže Drave je od 6. do 18. stoletja slišala pod nadpüšpekijo ali patriarhat v Ogleji, mi, šteri smo bili više Drave, pa smo bili 
pod Salzburgom. V etom varaši najdemo edno sploj veuko baziliko svetoga Mohora ino Fortunata, od šteriva kejpa vidimo 
na stenej gorenjesinčarske cerkve tö. Bazilika je po cejlom svejti erična - pa gorvzeta v svetovno erbo UNESCO-na - po 
mozaiki naklaj. Na tom vidimo dosta vse: Jezoša, šteri agnjeca nesé; pripovejst Jonaša z veukov ribov; dosta ženski pa moški 
portretov. Najbole erični kejp pa je pri dveraj: svajüvanje kokauta pa želve (teknős). Kokaut je simbol nauve svejklosti, želva 
pa stare kmice. 
Gda smo si vse tau poglednili, smo gorseli na bus, pa se eške več kak pet vör pelali do daumi. Zmejs smo se dosta 
pogučavali, ka vse smo letos vidli, depa od toga tö, ka smo v preminauči osemnajseti lejtaj rejsan skorovse čüde Slovenije  
vidli. Leko pa se zgodi, ka je kaj ostalo za kleti. (Člani SKD Avgust Pavel se zahvaljujemo Uradu Vlade RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu za izkazano finančno pomoč.) 

• Koncert, ki nam bo podaljšal življenje? Erika Glanz. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 5. 
julija 2018 - Leto XXVIII, št. 27, str. 6 

Raziskovalci neke londonske univerze trdijo, da tisti, ki najmanj vsak drugi teden hodijo na koncerte, devet let dalje 
živijo in se 21 odstotkov bolje počutijo, kot ostali. 
S tem sem nagovorila moža, naj gre z mano na poletni koncert v Slovenski dom v petek, 22. junija zvečer ob 
sedmih. 
Na koncertu sta nastopila dva zbora. Ženski pevski zbor Rože iz Nove Gorice in Ženski pevski zbor Püngrad iz Kroga. 
Poslušalci koncerta so se počasi zbirali, škoda, da nas ni bilo več, ker sta oba zbora poslušalcem pripravila zelo lep »šopek« 
pesmi. Najprej je nastopil Ženski pevski zbor  Rože iz N.Gorice. Ženske so nastopile v lepem številu, kajti bilo jih je skoraj 
trideset, bile so v zelo lepih oblekah, tako tudi prijetne očem. Med članicami zbora so se našle mlade in starejše. Zapele so 
osem pesmi, večinoma nam manj znane, a nekatere, recimo Tam sem jaz doma, tudi mi poznamo in jih radi pojemo. 
Enako tudi znano Slovenija, odkod lepote tvoje. Zbor je dobil velik aplavz, kajti publiko  je očaral z lepimi glasovi, zbranim 
petjem in zahtevnim programom. Zbor je vodila gospa Andreja Rustja.  
Sledil je program Ženskega pevskega zbor Püngrad iz  Kroga. Zbor šteje manj pevk kot primorski zbor, a jih vseeno ni bilo 
malo. Njihove obleke so bile »globlje«, bolj »zrele« barve. Prvo pesem, Imamo tri prijatelje, so zapele tudi v madžarščini, saj 
sta jo napisala Daniel Friderici in Szabó Miklós. Pod taktirko Anke Suhodolnik so zapele skupno devet pesmi, med njimi tudi 
take, ki jih v Porabju tudi dobro poznamo: Po jezeru bliz’ Triglava, Teče mi, teče vodica in pesem Odpiraj dekle kamrico 
kamrico. 
Tudi njim smo se zahvalili z velikim aplavzom za lep program, posebej navdušeno smo ploskali solistki. Oba zbora sta na 
koncu svojega programa zapela eno pesem skupaj z nami, poslušalci, z njima smo preživeli zelo prijeten večer. 
Škoda, da nimam možnosti vsak drugi teden iti na koncert, torej ne morem pričakovati daljšega življenja od povprečja, 
moram pa napisati da že dolgo nisem spala tako globoko in sladko kot to noč po koncertu. 

• Svetili smo Slovenijo! Irena Pavlič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 5. julija 2018 - Leto 
XXVIII, št. 27, str. 7 

Svetili smo Slovenijo, naš matični orsag. To že od lejta do lejta tradicionalno svetimo. Včasin vküper z Veleposlaništvom 
Republike Slovenije v Budimpešti, včasin pa posebej. Zdaj smo posebej svetili. Znano je, da Slovenija ima den orsaga 25. 
juniuša. Slovensko društvo v Budimpešti je te svetek priredilo 23. juniuša, v soboto. Zbrali smo se na veleposlaništvi, ka nas 
je dosti bilau, ka smo eden velki zbor imeli na gostovanji.  
Navzoče je pozdravila predsednica drüštva Agota Merkli Kállay, med drugim gospoda veleposlanika dr. Roberta Kokalja 
in poblaščeno ministrico Natašo Bergelj. Potejm je pozdravo vse nas gospod veleposlanik in gučo o samostojni 
Sloveniji. 
Zbor Rože je v petek bijo v Monoštri na Poletnem koncerti, v soboto so pa prišli k nam. Velki zbor je prišo nastopit iz 
Slovenije, iz Nove Gorice. Program je začno zbor Slovenskoga društva v Budimpešti, steri je spejvo ljudske pesmi. Potejn 
pa zbor Rože, čudovito je bilau. Zbor Rože iz Nove Gorice že je pred dvemi leti svetijo 30-letnico. Zdaj je vodja zbora Andreja 
Rustja. Veliko nastopajo doma, v okolici pa tudi v drugi orsagaj. Bili so že v Franciji, v Avstriji, na Hrvaškem, dej nastopajo z 
mladimi glasbeniki. V zimi imajo božične koncerte, septembra pa koncert na občinskem prazniki Nove Gorice. 
Na našem programi sta dva zbora spejvala vküper pesem Slovenija, od kod lepote tvoje. Na Veleposlaništvi je štrmelo. 
Tak smo mi svetili den Slovenije. Po programi smo imeli prijateljski večer, dej smo se malo okrepčili, spejvali in plesali. 
Bilau je fajn, vsi smo se dobro počutili. 
Za goste je našo društvo v nedelo pripravilo ogled mesta. Bili so na Trgi herojev, v baziliki sv. Štefana, pri parlamenti 



in na budimskom gradi. Občudovali so Budimpešto. Po obedi so gostje odpotovali.  

• Anka in Kugyjev pogled. Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 5. julija 2018 - Leto 
XXVIII, št. 27, str. 10 

V zbirki Antares 44 Mariborske literarne družbe je lani izšel roman z naslovom Anka in Kugyjev pogled našega 
sodelavca in dolgoletnega novinarja RTV Slovenija Ernesta Ružiča, ki je znan tudi kot pesnik in pisatelj. Po marčevski 
predstavitvi knjige v Mariboru (o čemer smo v Porabju že poročali) je avtor ob pomoči urednika Marjana Pungartnika in 
profesorice Gabrijele Granfol Peurača, ki je brala odlomke, roman predstavil še v dvorani Znanstveno-raziskovalnega 
centra SAZU v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih. Zbrane je najprej nagovoril predsednik uprave Ustanove dr. 
Šiftarjeve fundacije Ernest Ebenšpanger, po predstavitvi pa sta sledila še prijeten klepet in večerno druženje. 
Po besedah urednika Marjana Pungartnika, ki je za likovno opremo knjige izbral sliko Elisabette Bacci iz Trsta, najnovejši 
Ružičev roman »razstira pred nami panoramo dogajanja, oseb, zgodovino, podrobnih opisov stičnega prostora Slovenija – 
Madžarska - Avstrija«. V romanu teče pripoved dveh vzporednih zgodb, ki se na več mestih tudi vsebinsko dotikata 
in prepletata. Prva zgodba se začne na Bledu, v pisarni policijskega inšpektorja Erika, ki ima pred sabo Szebestyéna 
Lindnera, ki ne more razumeti, kaj so to dokumenti, s katerimi bi dokazal, kdo v resnici je. Ker Madžar, ki govori 
lep slovenski jezik, študiral je namreč v Ljubljani, vztraja pri svojem, konča zmedeno dotolčen inšpektor na psihiatriji. 
V drugi zgodbi sta osrednji osebi profesorica glasbe Anka in njen prijatelj, najprej novinar, nato visokošolski učitelj 
književnosti Elemir. Zgodba se odvija v Budimpešti, Debrecenu, Pécsu, Mariboru, pa tudi na Goričkem in na Dunaju, 
se pravi v krajih, ki so bili v časih Avstro-Ogrske združeni pod eno državo. Zanimivost romana je tudi ta, da je v njem 
kar nekaj prepoznavnih likov, kot sta Vanek Šiftar in Jurica Čenar, omenjeni pa so še številni drugi Ružičevi novinarski 
in literarni kolegi. 

• Uspešni gornjeseniški gasilci. Rihard Bajzek. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 5. julija 
2018 - Leto XXVIII, št. 27, str. 12 

16. junija je potekalo gasilsko tekmovanje na Egyházasrádócu. Gornjeseniški prostovoljni gasilci smo se tudi udeležili 
tekmovanja in dosegli, da lahko gremo dalje na županijsko tekmovanje, ki bo v mestu Vasvár. 
Z gasilskim pozdravom »NA POMOČ!« 
 

Delo, Ljubljana 

• Miro Cerar: V Sloveniji ne vidim takšnega centra. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 29. junij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/po-devetih-urah-do-dogovora-o-migracijah-66195.html  
Voditelji so se odločili za vzpostavitev centrov za migrante in begunce tako na ozemlju EU kot v tretjih državah.  
Bruselj – »Uspelo nam je dobiti evropsko rešitev,« je zgodaj zjutraj po dolgi pogajalski noči skoraj evforično ocenil francoski 
predsednik Emmanuel Macron. 
Po pogovorih in usklajevanjih na številnih ravneh je na vrhu EU nastalo besedilo, ki – pod črto – naznanja zaostrovanje 
azilne politike in malo več solidarnosti med članicami pri delitvi bremen. »Italija ni več sama,« je prepričan novi italijanski 
premier Giuseppe Conte, ki je blokiral sklepe vrha, dokler ni bil zadovoljen z njimi. Govoril je o rojstvu solidarne in 
odgovorne Evrope. 
Konkretno so se voditelji odločili za vzpostavitev centrov za migrante in begunce tako na ozemlju EU kot v tretjih državah. 
Na ozemlju Unije naj bi ustanovili zaprte (v besedilu sklepov so uporabile besedo nadzirane) centre za ljudi, ki bodo rešeni 
na morju. Članice bi jih ustanovile prostovoljno, v njih pa bi naj ugotavljali, kdo izpolnjuje pogoje za zaščito v EU. Drugi bodo 
vrnjeni domov. 
Cerar: Za Slovenijo se položaj ne spreminja 
»V Sloveniji ne vidim takšnega centra,« je povedal slovenski premier Miro Cerar. Prepričan je, da bodo po naravi stvari 
postavljeni na zunanji meji, čeprav se vsaka država lahko prostovoljno odloči, ali ga bo imela. 
Za Slovenijo se položaj po njegovem mnenju ne spreminja. Skladno s svojimi zmožnostmi naj bi še naprej prevzemale 
prosilce za azil. Slovenija je sodelovala pri premeščanju prosilcev iz Grčije in Italije v okviru dveletne sheme, sprejete med 
krizo leta 2015. Sprejela jih je več kot 200. Opozoril pa je, da v Slovenijo ljudje še vedno prihajajo čez Balkan. 
Cerar je zadovoljen, ker se v sklepih upoštevali slovenski predlogi v zvezi z ukrepi za upravljanje migracij na Zahodnem 
Balkanu. 
Tudi hrvaški premier Andrej Plenković je opozoril, da pri njih ne bo takšnega nadzorovanega centra, saj da bodo postavljeni 
v članicah, v katerih bodo izkrcani. 
V sklepih poudarjajo, da je solidarnost pri premeščanju prosilcev za azil iz centrov v eni članici v druge članice povsem 
prostovoljna in ni povezana z reformo dublinskega sistema. Takšna rešitev je bila očitno sprejeta na zahtevo višegrajskih 
držav, ki zavračajo, tako kot Avstrija, vsak sistem obveznih kvot. 
Drugi model, ki je bil podprt na vrhu, so izkrcevalne platforme za migrante v tretjih državah, predvsem v severni Afriki. A do 
njihove ustanovitve bo še dolga pot, saj nobena država ni navdušena nad postavljanjem takšnih centrov na svojem ozemlju. 
Platforme naj bi bile namenjene ugotavljanju individualnega položaja posameznikov. 
Vseeno več nadzora na meji s Hrvaško? 
Nemška kanclerka Angela Merkel je na tiskovni konferenci po vrhu EU omenila, da »so se pogovarjali, da bi na zunanji meji, 
po potrebi v Sloveniji ali tudi v Bolgariji, poostrili nadzor na meji in da bi Nemčija in Frontex tam lahko pomagala.« To je 
omenila v kontekstu prizadevanj za omejevanje sekundarnih migracij (med državami članicami) in preprečevanja 
enostranskih ravnanj, kakršno bilo bi bilo zavračanje ljudi nemški meji. Kot je odgovoril slovenski premier Miro Cerar, 
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Slovenija vseskozi zagotavlja učinkovit nadzor schengenske meje. »V tem trenutku potrebe po takšnem okrepljenem 
nadzoru ni. Če bi do močno povečanih migracij prišlo, bi veljalo o taki možnosti razmisliti,« je ocenil. 
 

 
Begunci v Evropi Foto Delo    
 
Pomembno bo sodelovanje 
Evropski komisiji so naložili, naj hitro preuči takšen model v sodelovanju s tretjimi državami, UNHCR in mednarodno 
organizacijo za migracije. Vodilo za ustanavljanje centrov je: »Da bi končno razbili poslovni model tihotapcev in tako 
preprečili tragično izgubo življenj, je nujno uničiti spodbude za vkrcanje na nevarno pot.«  
Unija bo hitro okrepila Frontex, ki naj bi po načrtih imela deset tisoč pripadnikov. Turčija bo dobila izplačane še druge tri 
milijarde evrov za pomoč beguncem na njenem ozemlju. Za pomoč afriškim državam pri upravljanju migracij bo namenjenih 
dodatnih 500 milijonov evrov.  
Ključno vprašanje je, ali bo za nemško kanclerko Angelo Merkel doseženo na vrhu zadostovalo v notranjepolitični bitki z 
notranjim ministrom Horstom Seehoferjem. Glede nemških razprav o zavračanju vstopa ljudi, ki so bili registrirani že v 
drugih članicah, je v sklepih navedeno, da bi se morali spopasti s »sekundarnimi migracijami« znotraj EU. Članice naj bi 
sprejemale ukrepe za preprečevanje takšnih gibanj in sodelovale med sabo. 
Glavna tema današnjega drugega dneva vrha bo reforma območja z evrom. 

• Plenković se je srečal še s Cerarjem. STA. Delo, Ljubljana, 29. junij 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/plenkovic-se-je-srecal-se-s-cerarjem-66643.html  
Novinarje je zanimalo Plenkovićevo mnenje, ali bo morebitni Janšev prihod na čelo slovenske vlade olajšal ali zapletel 
reševanje spora o meji.  
Hrvaški premier Andrej Plenković je potrdil, da sta se ob robu vrha EU v Bruslju danes srečala s slovenskim kolegom Mirom 
Cerarjem. Povedal je, da sta se pogovarjala o mejnem sporu med državama kot tudi o sprostitvi slovenskega trga dela za 
hrvaške državljane. 
Plenković je napovedal, da bo hrvaška vlada recipročno odgovorila na odločitev slovenskih kolegov in odprla hrvaški trg za 
slovenske delavce. Povedal je, da od članic EU samo še Avstrija vztraja pri omejitvah za delavce s Hrvaške, potem ko so jim 
letos svoje trge dela odprli Nizozemska, Velika Britanija in Slovenija. 
»V nekaterih drugih okoliščinah bi šlo za velik uspeh, a v kontekstu sedanje demografske obnove in odhoda ljudi, na to manj 
gledamo kot na uspeh,« je izjavil Plenković novinarjem v Bruslju. 
Povedal je, da je s Cerarjem, kot tudi v četrtek s predsednikom SDS Janezom Janšo, govoril o splošni politični situaciji in 
postopku oblikovanja nove vlade v Sloveniji, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. Kot so dodali, je Plenković znova 
pozdravil nedavno odločitev Evropske komisije, da se ne bo vmešavala v spor o meji med Hrvaško in Slovenijo. Znova je 
ocenil, da je bila odločitev komisije »modra«. »Gre za bistveno drugačno stališče (komisije) kot pred letom dni. Pričakujem, 
da bomo našim slovenskim sosedom ponudili ideje, kako urediti problem meje, potem ko bodo v Sloveniji oblikovali vlado,« 
je izjavil. 
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Bi Janša kaj spremenil? 
Novinarje je zanimalo Plenkovićevo mnenje, ali bo morebitni Janšev prihod na čelo slovenske vlade olajšal ali zapletel 
reševanje spora o meji, glede na to, da sta oba člana Evropske ljudske stranke (EPP). Dodali so, da Janša velja za politika, ki 
je bližje madžarskemu premierju Viktorju Orbanu, medtem ko Plenkovića vidijo kot pripadnika sredinske struje v EPP. 
»Kar se mene tiče, vem, na katerih izhodiščih stojim in se to zagotovo ne bo spremenilo. Sicer pa najprej počakajmo, da 
vidimo, kdo bo prevzel oblast. Kdorkoli bo dobil zaupanje, bomo mi v dobri veri pristopili k tem pogovorom,« je izjavil 
Plenković ter ponovil svoje prepričanje, da so pogovori boljši kot pravosodna pot, pri kateri vztraja Slovenija. 
Cerar je po četrtkovem srečanju s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem v Bruslju izjavil, da je tožbo 
na Sodišče EU proti Hrvaški treba vložiti čim prej. Kot je pojasnil, bo Slovenija tožbo vložila zaradi kršitev evropskega 
pravnega reda, kar ne pomeni, da je - ne glede na izid postopka - kakor koli pod vprašajem veljavnost arbitražne odločbe. 
Plenković je omenil, da sta se danes s Cerarjem dotaknila tudi uvrstitve hrvaškega zakona o izredni upravi v sistemsko 
pomembnih podjetjih (lex Agrokor) v aneks uredbe EU o insolvenčnih predpisih. Cerar je v četrtek ocenil, da odločitev Sveta 
EU, da vključi lex Agrokor med v uniji priznane insolvenčne postopke, ne pomeni, da zakon v Sloveniji velja. 

• »Delati moramo, pa če smo v Sloveniji ali na Hrvaškem«. Aljaž Vrabec, Franc Milošič, Simona Fajfar, Delo, 
Ljubljana, 29. junij 2018  

Preverili smo, kako se je spremenilo življenje Slovencev na hrvaški strani meje.  
https://www.delo.si/novice/slovenija/delati-moramo-pa-ce-smo-v-sloveniji-ali-na-hrvaskem-65956.html 
Piran, Razkrižje, Brezovica pri Metliki – Na mejnem prehodu Dragonja je gneča v obe smeri, toda če takoj na hrvaški strani 
zaviješ levo ali desno, je prometa malo, ob ozki poti se razrašča goščavje, v vaseh je malo življenja. Da je pred letom dni 
mejo tu določila arbitražna sodba, je zgolj bled spomin. Arbitražno sodišče ni rešilo nobenih zadreg zaradi neživljenjske 
meje, ugotavljajo tudi v pomurski občini Razkrižje. Marija Grabušek iz Brezovice pri Metliki, ki se je po razsodbi odločila za 
selitev, pa pravi, da si je vedno želela živeti v Sloveniji. 
»Kaj se je spremenilo leto dni po arbitraži?« Vprašanje je preprosto, a pri Slovencih na hrvaški strani Dragonje je takšen tudi 
odgovor. »Prav nič,« je zamahnil z roko Anton Škof na vrtu svoje hiše ob izlivu reke. »A kaj bi se sploh lahko spremenilo? Tu 
imam hišo, konje, vodo iz svojega izvira, elektriko pa prek sončnih celic.« 
Opazil je samo eno razliko. »Manj je hrvaških policijskih patrulj. Včasih so bile celo tri na dan, zdaj nas Hrvati pustijo pri 
miru,« je dejal. Na začetku iste poti živi Joško Joras, vsi pa za prehod v Slovenijo uporabljajo ožjo stransko cesto z zapornico. 
Drugače je le pri večjih prevozih, ko morajo po glavni cesti mimo policistov. »Joras načelno noče iti čez mejni prehod, zato 
sem njegovega bika peljal kar jaz in niti takrat nismo imeli težav,« je navrgel. Na koncu je imel težavo zgolj bik, saj je pristal v 
klavnici. 
Rešitve bi morale biti človeške 
Na drugi strani glavne ceste v zaselku Bužin nas je na svojem posestvu pričakal starejši gospod, a je po stisku rok zaprosil: 
»Povem lahko vse, le imena ne zapišite.« Čeprav ima stalno bivališče v Portorožu, je na družinskem posestvu na Hrvaškem 
skoraj vsak dan. Pokazal nam je kokoši, sadovnjak, njivo in hiško. »Tukaj se dobro počutim,« pove na kratko, vendar dovolj 
povedno ob sprehodu do Dragonje. 
Arbitraža mu ni spremenila življenja, toda vse bolj drugačna je okolica. Ljudje odhajajo, vasi se praznijo, vse več je grmovja, 
divjih prašičev in srn. »Probleme povzročajo zgolj dolgi zastoji na meji. Rešitve bi morale biti bolj človeške, ne glede na to, 
katera država ima več koristi,« je dejal. »Naj se že enkrat dogovorijo, saj smo vsakih trideset let v novi državi. Moja nona je 
bila pod Avstro-Ogrsko, nato pod Italijo, potem v Jugoslaviji in Sloveniji, mi pa smo na Hrvaškem.« 
Enako razmišljata oče in sin Bruno ter Danijel Pribac v sosednjih Škodelinih. »Bili smo že Italijani, Hrvati in Slovenci, toda v 
srcu sem Istrijan,« je rekel oče Bruno. »Nočem se ukvarjati s politiko, a kaj, ko se politika ukvarja z menoj. Delati pa moram 
tako in tako, ali sem na Hrvaškem ali v Sloveniji.« 
Kako težko je na tem ozemlju potegniti mejo, razkrije njihova slovenščina, polna italijanskih in hrvaških besed. »Po arbitraži 
je vse ostalo isto. Še vedno obiramo breskve, češnje in slive,« je z nasmehom dodal sin Danijel. 
V resnici nihče ne trpi 
A vsi sogovorniki priznavajo, da jim po arbitražni sodbi ni nič hudega. Ali so na istem ali celo na boljšem, saj je Slovenija 
pripravila denarno pomoč za njihovo selitev na slovensko stran. Nekateri so prijavili več gospodinjstev in zato prejeli več kot 
sto tisoč evrov, kar pa je že denar, ki deli mnenja, vzbuja zavist in brusi jezike. 
»Zame pomoč ne pride v poštev, ker na hrvaški strani nimam stalnega bivališča,« je pripomnil gospod iz Bužina. Drugače je z 
njegovim znancem, ki je denar vzel. »Povedal mi je: 'Veš, teta s kolači pride samo enkrat v življenju.' In on je kolače vzel.« 
Za denarno nadomestilo je zaprosil tudi Škof. »Zahtevajo še dodatne odločbe,« je rekel. »Toda zdi se mi, da zgolj zato, ker 
jim je že zmanjkalo denarja, saj niso pričakovali takšnega navala. Zdaj poskušajo zavlačevati, da pride nov denar, a se ne 
mudi.« 
»V resnici nihče ne trpi. Kdor se je znašel, je celo na boljšem.« 
Denis Fakin, predsednik KS Sečovlje  
Čeprav preštevajo bankovce v več deset tisoč evrih, znesek glede na cene v slovenskem Primorju ni pretirano visok. Toda če 
upoštevamo, da lahko zadržijo (ali prodajo) svojo posest na Hrvaškem, imajo veliko možnosti. 
»V resnici nihče ne trpi,« je rekel Denis Fakin, predsednik Krajevne skupnosti Sečovlje. »Kdor se je znašel, je celo na 
boljšem. Niti pred tem ni bilo večjih težav. Ljudje živijo mirno in v slogi.« 
Ribiči bi arbitražno sodbo izničili 
Po arbitražni sodbi je bilo največ napetosti v Piranskem zalivu, kjer sta obe strani kaznovali številne ribiče. »Zdaj ne 
hodimo več čez, a ne vem, kaj bo v glavni sezoni, saj smo obsojeni samo na našo stran zaliva,« je povedal ribič Zlatko 
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Novogradec. »Eden od predlogov je, da arbitražno sodbo izničijo. Boljši bi bil status quo, da bi lahko lovili kot leta 1991. 
Toda politika vidi vse drugače, ljudje pa na to ne moremo vplivati.«  
Mesaričevi so se odločili 
»Dokler je imela stvari v rokah vlada in nato komisija, sem imel vse informacije in čutili smo pripravljenost pomagati ljudem, 
ki jim arbitražna razsodba ni prinesla želene rešitve. Ko pa je reševanje prevzela upravna birokracija, nimam nobene 
informacije več, niti te, v kateri fazi so postopki,« pravi župan Razkrižja Stanko Ivanušič. 
»Pri nas sodba ni rešila ničesar. Zaradi neživljenjske meje iz leta 1947 pa davek plačujejo današnji ljudje.« Ugotovitev 
potrjuje tudi Vladimir Mesarič pred svojo hišo na oni strani mejnega prehoda Razkrižje. S prvimi problemi leta 1991 še ni 
slutil, da se bo zgodba tako obrnila. Z ženo Cvetko sta napisala več zahtev za popravek meje, podobno kot še deset drugih 
družin, a so se zahtevki vedno nekje izgubljali. 
Razglasitev arbitražne razsodbe je bilo novo razočaranje, saj je njun dom ostal na oni strani slovenske meje. Sprejela sta eno 
najtežjih odločitev: da se bosta preselila. Zahtevek njune štiričlanske družine je bil rešen med prvimi, mesec pozneje sta 
dobila nakazan tudi z zakonom predviden denar. Kupila sta parcelo na Hardeku v Ormožu, vsak čas pričakujeta gradbeno 
dovoljenje. 
»Lokacijo za novo hišo sva izbrala stran od sedanje, saj ne bi bilo lahko gledati doma, v katerem je ogromno dela in 
žuljev.« 
Vladimir Mesarič  
»To hišo bomo prodali, potrebujemo denar za novo. Lokacijo sva izbrala stran od sedanje, saj ne bi bilo lahko gledati doma, 
v katerem je zelo veliko dela in žuljev.« Za preselitev se pripravlja še ena družina iz Razkrižja. Za popravek meje je pred 
arbitražo prosilo deset družin s 35 člani, čas za dokončno odločitev o preselitvi imajo še do konca leta. 
V Hotizi pripravljajo dokumente za novo nogometno igrišče, saj je dosedanje ostalo za arbitražno mejo. Za 2,3 hektara 
zemljišč, kjer bo nov športni center, naj bi država plačala 350.000 evrov. Betonarna Balažic pa za mejno črto dela naprej 
brez težav. Lastnik Damjan noče nič slišati o preselitvi, meja še ni zakoličena in do takrat je to slovensko ozemlje, le da so 
mu ukinili hišno številko. 
»Vsi nam pomagajo« 
»Vedno sem si želela živeti v Sloveniji,« pravi Marija Grabušek iz Brezovice pri Metliki. Po arbitražni odločitvi je njena hiša 
ostala na ozemlju hrvaške države. Kako je skozi Brezovico speljana meja, domačin pove z zavijanjem z očmi: »A tako pač je.« 
Cesta je enkrat slovenska, potem hrvaška, pa spet … Podobno velja za hiše. »Ves čas smo mirno živeli skupaj, Slovenci in 
Hrvati,« pravi starejši domačin in se obregne ob visoko politiko, ki sprejema odločitve, ki z realnim življenjem nimajo veliko 
skupnega. 
Marija Grabušek je s sinovoma, snaho in vnukinjo ena od šestih družin iz Brezovice, ki so se odločile za selitev v Slovenijo. 
»Prejeli smo 113.000 evrov državne pomoči, kar se zdi veliko, poleg tega nam vsi pomagajo,« pravi sogovornica. Občina, 
pojasni metliški župan Darko Zevnik, prostorske dokumente sprejema po hitrem postopku in tudi državne ustanove, ki 
dajejo soglasje, so zelo odzivne. Ljudem, ki bi se radi preselili, želijo to čim prej omogočiti, čeprav imajo za selitev tri leta 
časa. 
A Marija Grabušek dvomi, ali jim bo uspelo vse izvesti v roku, saj je minilo leto dni, pa imajo kupljeno le zemljišče nedaleč 
stran v Brezovici, kjer naj bi zgradili hišo in postavili hlev. V njihovem primeru je zadeva še bolj zapletena, ker je treba seliti 
kmetijo, na kateri imajo štiri breje krave in tri bike. »Enkrat se je to moralo rešiti. Prav smo se odločili,« pravi njen sin Boris. 
Marija Grabušek se sprašuje, ali bo 113.000 evrov skupaj z zneskom, ki ga bodo dobili s prodajo hiše in hleva, dovolj za 
vzpostavitev nove kmetije. »Bojim se, da s tem denarjem ne bomo prišli nikamor,« pravi in razloži, da samo sto metrov 
elektrike, ki naj bi jo pripeljali na njihovo parcelo, stane 5000 evrov. Negotovo je, ali bo denarja dovolj še za vsa dovoljenja, 
priključke, načrte in gradnjo hiše, kaj šele za hlev. Ve, da je realnost takšna, da moraš vse plačati. Poleg tega prizna, da je 
zaradi obljub pred letom dni, kdo vse jim bo pomagal, zelo razočarana. 

• Španska ladja v Sredozemlju na krov vzela 59 ljudi. A. V., STA. 30. junij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/spanska-ladja-v-sredozemlju-na-krov-vzela-59-ljudi-66679.html  
Kljub zapletom se številni ljudje z libijske obale v gumijastih čolnih še vedno odpravljajo na pot proti Evropi.  
Madrid - Ladja španske človekoljubne organizacije Proactiva Open Arms je v Sredozemskem morju na krov vzela 59 ljudi in 
je zdaj na poti v varno pristanišče. To je organizacija sporočila prek twitterja, zaenkrat pa ni jasno, v katero pristanišče so 
namenjeni. 
Italija je svoja pristanišča zaprla za zasebne ladje, ki rešujejo ljudi v Sredozemlju, in tudi ladji španske organizacije ne dovoli 
vplutja vanje. Italijanski notranji minister Matteo Salvini je dejal, da lahko Proactiva kar pozabi na to, da bo vplula v katero 
od italijanskih pristanišč. 
Ladji z več sto ljudmi obstali na morju 
Ladja španske organizacije, ki pluje pod špansko zastavo, naj bi bila v libijskih vodah, najbližje pristanišče pa je na Malti. 
Ker Italija zasebnim ladjam z ljudmi ne dovoli več vplutja v pristanišča, sta v zadnjih tednih dve ladji z več sto ljudmi obstali 
na odprtem morju. Ladjo Aquarius je nato le sprejela Španija, Lifeline pa je lahko pristala na Malti. Sicer tudi slednja ne 
dovoli več vplutja ladjam z ljudmi. 
Kljub zapletom se številni ljudje z libijske obale v gumijastih čolnih še vedno odpravljajo na pot proti Evropi. Samo v petek 
naj bi pri tem umrlo okoli sto ljudi, med katerimi so bili po navedbah libijske obalne straže tudi najmanj trije otroci. 

• Migrantsko vprašanje v jedru Evrope. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, 30. junij 2018  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/migrantsko-vprasanje-v-jedru-evrope-65848.html  
To ni več humanitarno vprašanje, dileme o priseljevanju so postale kulturni boj, kulturkampf.  
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V véliko razpravo o migracijah, ki se je iztekla v vrhunski sestanek ta teden v Bruslju, je Evropska unija vstopila obupno 
fragmentirana. Bolj kot katerikoli drug izziv ima »migrantska kriza« potencial, da uniči evropski projekt. Tematika, čeprav 
realno manj žgoča kot pred tremi leti, se je pomaknila v sredico EU. 
Priseljevanje je najbolj konfliktna tema Evropske unije, sedemindvajseterica je razklana, pretekli teden oziroma dva pred 
vrhom voditeljev 28. in 29. junija sta minevala v vročičnem iskanju kakršnekoli, četudi navidezne rešitve. Nemška kanclerka 
Angela Merkel, ki ima doma razdeljeno hišo in je pod izjemnim pritiskom sestrske Krščanskosocialne unije, je vztrajno iskala 
vseevropski dogovor o migrantski in azilni politiki. In vendar je to problematika, ki je na dnevnem redu Unije že desetletje in 
več in je ta ni sposobna rešiti. Razkol med članicami o vprašanju, ki je ključno za prihodnost kontinenta, je globok, v bistvu 
čedalje globlji.   
Krhke demokracije 
Problematičen je tudi širši mednarodni kontekst. Evropa se je znašla sama, prepuščena sami sebi. Po brexitu je vse bolj 
osamljena v svoji kontinentalnosti, Združene države so se umaknile, celino spet obsedajo nekdanji demoni: nacionalizem, 
suverenizem, demagogija, antiparlamentarizem. 
Z umikom Združenih držav iz Evrope se na staro celino vrača konfliktna geopolitika. Zahodne demokracije so krhke: tu so 
nemško vprašanje, ambiciozna Francija, velika senca Rusije.  
Z umikom Združenih držav – in debakel nedavnega vrha G7 v Kanadi je bil zadnja potrditev, kako Donald Trump uničuje 
multilateralno ureditev, ki so jo Američani zgradili z zahodnoevropskimi zavezniki po letu 1945 – se na evropski podij vrača 
konfliktna geopolitika. Institucije, ki so pomenile lepilo čezatlantskega zavezništva, se razgrajujejo. Na celini so spet v 
ospredju nemško vprašanje, ambiciozna, preambiciozna Francija, velika senca Putinove Rusije, otomanska stremljenja, ki 
sežejo do Balkana. Demokracija nazaduje, evropske demokracije so nadvse krhke, pozabili smo že, da liberalna demokracija 
ni samoumevna. 
Ob umikanju ZDA iz Evrope, in ne samo od tod, je težko prezreti poskuse ošibitve evropskega kontinenta in Nemčije 
posebej. Ameriški predsednik Donald Trump skuša spodkopati Angelo Merkel, njegovi verbalni napadi so postali 
nespregledljivi. Sredi lastne bitke za zaostrovanje priseljenske politike v Združenih državah je ostro nastopil proti nemški 
voditeljici. Rekel je, da milijonom priseljencev dovoljuje, da nasilno spreminjajo evropsko kulturo, da se javno mnenje 
obrača proti njej, da je v Nemčiji čedalje več kriminala, češ da se je povečal za 10 odstotkov. Vtem ko Trump napada z druge 
strani Atlantika, hkrati podpira evropske neliberalne voditelje, kot je madžarski predsednik Viktor Orbán, ki spodkopava EU 
od znotraj. 
Evropsko politiko pa je v celoti prekrilo migrantsko vprašanje, to je jedro spopadanj med evropskimi članicami, zrcali čedalje 
bolj razdeljeno Unijo. Minulih deset dni je bila evropska politika v velikem gibanju in polnem zamahu: zgoščeno so se nizala 
srečanja evropskih voditeljev, namenjena mrzličnemu zbliževanju stališč, povsod so iskali rešitve za vrh v Bruslju. Za 
dolgoročno rešitev bi bile potrebne nacionalne in evropske politike, vendar skupne strategije ni, obenem so kompromisi, 
kakršni so v preteklosti določali Evropsko unijo, postali težko predstavljivi. Prevladuje politična trgovina v ozadju.   
Razdeljena hiša 
Brez strinjanja in ob zavedanju, da vrh ne bo dal rezultata, kvečjemu droben korak naprej, je bil ves trud usmerjen v iskanje 
bilateralnih rešitev. 
Angela Merkel se je v rezidenci v Mesebergu sestala s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, v Berlinu je 
sprejela italijanskega premiera Giuseppeja Conteja. Avstrijski kancler Sebastian Kurz se je srečal z bavarskim premierom 
Markusom Söderjem – iz iste CSU, ki ji pripada notranji minister Horst Seehofer, največja grožnja kanclerkinemu četrtemu 
mandatu –, dvojica se strinja o zaprtju »zunanje meje« EU. Zbrali so se tudi voditelji višegrajske skupine, Madžarske, Poljske, 
Češke in Slovaške, ki podpirajo ostrejšo politiko do nezakonitih migracij, in vnaprej napovedali bojkot vrha. 
Vzhodnoevropski četverici z Viktorjem Orbánom na čelu, in Madžarska je pravkar v parlamentu v ustavnem rangu sprejela 
prepoved vstopa migrantov, se je pridružil tudi avstrijski kancler. Dunaj se skuša pozicionirati kot most med Brusljem in 
Višegradom, čeprav je v vsebinskem smislu skoraj njegov del. Minulo nedeljo se je na neformalnem vrhu sestalo tudi 
šestnajst članic, srečanje je sklical predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker, rezultata ni bilo. 
Angela Merkel se je znašla v globoki eksistenčni stiski, brez dogovora o evropskem azilnem sistemu je lahko ob položaj. In 
nemara je to največja kriza, s katero se spopada, odkar je pred trinajstimi leti postala kanclerka. V sredini junija je dobila 
kratek predah, si kupila nekaj časa, a obrisov evropskega kompromisa ni. Zato je v teh dneh iskala predvsem dvostranske 
rešitve, morda iluzijo rešitve. Prav tako ni mogoče uresničiti ambicioznega Macronovega načrta integrirane Evrope – 
francoski predsednik je edini na celini, ki ima dolgoročen program, čeprav mu ni kos –, ki vključuje reformo evrskega 
območja. Francosko-nemški tandem se je spet ujel v skupnem cilju, iskanju minimalnega uspeha, namenjenega javnemu 
mnenju. V Mesebergu sta dosegla neformalen kompromis, ki ju ni stal nič in nemara tudi ni vreden nič. 
Po več letih blokiranja reform evroobmočja, Nemčija je ekonomsko vedno stremela k ohranjanju statusa quo, in po enem 
letu francoskega čakanja se je kanclerka javno izrekla za revitalizacijo evropskega projekta, ustregla je Macronu in 
nenadoma privolila v skupni evrski proračun. In vendar je to predvsem koncesija Francozu zaradi njenih notranjepolitičnih 
težav. 
Stanovalec Elizeja se je torej zavezal, da bo vzel simbolno število prosilcev za azil in razbremenil kanclerko, kar bi lahko bil 
model za druge, Angela Merkel pa je uradno podprla preoblikovanje reševalnega fonda v Evropski monetarni sklad in 
privolila v evropski proračun leta 2021. To so zaveze brez finančnih opredelitev, glede tega sta si Berlin in Pariz daleč 
vsaksebi. Toda pomembno je ohraniti pri življenju Macronove ideje o bolj suvereni EU in predvsem vzdrževati iluzijo 
francosko-nemškega motorja. Težje si je predstavljati, kako bi to sprejela njena lastna Krščanskodemokratska unija, kaj šele 
bavarska Krščanskosocialna unija, poleg tega reformi nasprotuje osmerica severnoevropskih držav, ki jo vodi nizozemski 
premier Mark Rutte, pravijo mu novi Schäuble.   



Aroganca 
Osamljena v stališčih ni samo Nemčija, podobno velja za Francijo, najmočnejši evropski državi sta si edini tesni partnerici. 
Višegrajske države z Avstrijo so daleč vstran, skandinavske in baltske članice tudi, prav tako sosednja Italija. 
Ta zadnja je dala pomenljiv pospešek migrantskemu vprašanju. Notranji minister Matteo Salvini, ki je premier v senci ali pa 
že dejanski, je zaprl italijanska pristanišča za ladje nevladnih organizacij in šokiral Evropo. Paradoks je, da bi morala biti 
Italija najbolj zainteresirana za evropsko rešitev, ona ne more zapreti na tisoče kilometrov svoje obale. Odločitev pa ni 
preveč presenetljiva, Italija deset let in več prevzema velikansko breme migracij, je utrujena in naveličana. Evropska unija je, 
skladno z dublinsko konvencijo, Italijo prepuščala samo sebi, stalno ponavljala »Dublin, Dublin«, toda prišleki so prihajali na 
Lampeduso. Slednja ni samo italijansko, je tudi evropsko migrantsko pribežališče. Italijansko javno mnenje ostaja 
proevropsko, vendar večina nasprotuje prišlekom. In Liga, njen svet je Hobbesov boj vseh proti vsem, je zajezdila ta val. 
In vendar Francija ni tista, ki lahko viha nos, preveč je soodgovorna za razmere v Libiji, Afriki, na Bližnjem vzhodu, njeno 
ravnanje na meji med Ventimiglio in Mentonom je kruto. Predsednik je zgrešil, ko je zaprl francoska pristanišča za ladjo 
Aquarius, zgrešene so tudi njegove izjave o italijanski »populistični gobavosti«. Ta vojna je zares nepotrebna, celo Libération 
je opazil aroganco Pariza, »ravnanje francoskih oblasti vizavi Italiji kot primer tega, česar se v odnosih s sosednjo državo pač 
ne počne«. 
Salvinizirana Italija se nam lahko gnusi, a prvak skrajne desnice ima v nečem prav: breme Italije traja predolgo in je 
neproporcionalno. Predsednik vlade Conte pravi: »Italijanske meje so evropske meje, potreben je integriran pristop na več 
ravneh.« Zahteva delitev bremen, spremembo dublinske uredbe, reformo azilnega sistema, predlaga, da bi članicam, ki 
zavračajo sprejem prosilcev za azil, odvzeli evropska sredstva. Glavna tema razprav je postalo ustanavljanje centrov, kjer bi 
opravljali postopke ugotavljanja upravičenosti do azila, ekonomske migrante bi po hitri proceduri vračali nazaj. Od tega, 
kako bi to potekalo, je odvisna tudi prihodnost Evrope. 

• Spoštovani gospod Janez Janša. Pisma bralcev. Avtorica: dr. Vera Kržišnik Bukić. Delo, Ljubljana, Sobotna 
priloga, letn. 60, št. 148, 30.6.2018, str. 31 

Spoštovani gospod Janez Janša, predsednik Slovenske demokratske stranke, 
v svojem osebnem pismu vam, z dne 9. junija 2018, po navadni in e-pošti (prejem obeh verzij so v tajništvu SDS potrdili), 
sem vam in vaši stranki čestitala za med vsemi tekmujočimi strankami prepričljiv zmagovalni volilni rezultat, čeprav vas in 
vaše stranke sama nisem volila, kar sem hkrati tudi zapisala. 

Toda moje pismo se ni neposredno nanašalo na nedavne državnozborske volitve, namenjeno je bilo izpostavljanju samo 
ene določene aktualne družbene problematike, namreč področju dejanske narodnomanjšinske situacije v Sloveniji, ki pa je 
bilo in je odločilno povezano z vašo stranko in vami osebno. Gre za problematiko, ki ostaja še danes v pravni državi, kakršna 
naj bi bila po ustavni zapovedi Slovenija, pravno neurejena vseskozi po državni osamosvojitvi. Že 27 let imamo namreč 
opravka z umetnim selektiranjem in priznavanjem enih manjšin ter hkratnim političnim zanikovanjem in tendencioznim 
omalovaževanjem drugih, kar je lahko odraz le popolne pravne praznine v pogledu družbenega položaja slednjih. Vrhunec 
te ignorance in narodnomanjšinske diskriminacije je bil dosežen na zgodovinsko unikatni seji DZ RS 24. aprila letos, ko ste 
med 79 prisotnimi poslanci večinoma glasovali že proti sprejemu samega dnevnega reda seje, na kateri naj bi se odločalo 
(tudi) o zakonskem predlogu urejanja družbenih razmer na tem področju. 

Spoštovani gospod Janša, v svojem prvem pismu sem Vam poskušala, kolikor je bilo mogoče kratko in strnjeno, 
predstaviti zlasti strokovno relevantne argumente za ureditev te situacije v korist slovenske nacije in slovenskega naroda 
ter tudi predlagala bolj poglobljen pogovor, če bi ga Vi hoteli. Kljub tudi lastnim zadržkom, slonečim na dosedanjih pavšalno 
negativnih stališčih Vaše stranke in zadevnem ravnanju v zvezi s to tematiko, sem bila v pravkar minulem predvolilnem 
obdobju spodbujena z Vašo zmerno politično retoriko in, na primer, z najavo univerzalnega otroškega dodatka, ki ste ga, v 
intervjuju na TV 24, predvideli oz. ga predvidevate za družine otrok, katerih starši (ali eden od njih) niso etnični Slovenci, 
temveč tu živijo in delajo ter so z državo Slovenijo povezani že recimo 20 let, pri čemer, kot ste dejali, v SDS pojmujete 
slovenstvo v širšem smislu. 

Vendar na moje pismo niste odgovorili in se tudi ne odzvali, da se morda boste v prihodnje, če je sedaj pač čas 
preobremenjenosti politike z recimo temu pomembnejšimi problemi. Zato se sprašujem, ali sem v nameri in želji prispevati 
nekaj dobrega In pravičnega »za Slovenijo« na področju, ki se z njim tudi poklicno ukvarjam, ravnala naivno, da sem se 
sploh obrnila na vas. Zelo številni bodo pritrdili, ob ironični opazki, da gre seveda samo za predvolilne obljube. Res pa je, da 
se mi je težko sprijazniti s sicer širokim javnim mnenjem, da na Janeza Janšo ni mogoče vplivati, da bi spremenil svoja 
zakoreninjena stališča; da bo na obravnavanem področju, ne glede na morebitne tudi prepričljive drugačne argumente, 
vedno ostal izključujoč; da se ni pripravljen niti dialoško soočiti. Če je vse to res, v čigavem interesu mislite, da delujete, 
spoštovani gospod politik Janez Janša? V interesu Slovenije? Slovenske nacije? Celotnega narodnostnega slovenstva? V 
svojem prvem pismu vam sem poskušala podati nekaj svojih temeljnih odgovorov na ta vprašanja. Zagotovo pa bi tudi 
najširša slovenska javnost z velikim zanimanjem raje prisluhnila vašim odgovorom. 
S spoštovanjem, 
dr. Vera Kržišnik-Bukič, znanstvena svetnica inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana 

• Avstrija prevzela predsedovanje EU.  STA. Delo, Ljubljana, 01. julij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/avstrija-prevzela-predsedovanje-eu-66734.html  
Avstrija predsedovanje EU prevzema od Bolgarije, po pol leta ga bo predala Romuniji.  
Schladming - Avstrija je danes uradno prevzela polletno predsedovanje EU. Slovesnosti ob prevzemu predsedovanja je bila 
že v soboto na gori Planai nad Schladmingom. »To je velika čast in obenem velika odgovornost, saj vemo, kakšne so 
trenutno mednarodne okoliščine,« je ob tem dejal avstrijski kancler Sebastian Kurz. 
Avstrijski kancler Sebastian Kurz poudarja, da želi avstrijsko predsedstvo graditi mostove med severom in jugom ter 
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vzhodom in zahodom, tako v razpravi o migracijah kot o večletnem evropskem proračunu za obdobje 2021-2027.  
Predsedovanje ima simboličen pomen 
Avstrijsko predsedstvo je za prednostne naloge opredelilo varnost in migracije, konkurenčnost in stabilnost na Zahodnem 
Balkanu. V ospredju pozornosti bodo migracije, 20. septembra je v Salzburgu predviden tudi izredni migracijski vrh. 
Avstrija predsedovanje Svetu EU prevzema od Bolgarije, po pol leta pa ga bo predala Romuniji. Po sklenitvi lizbonske 
pogodbe, ki je prinesla stalnega predsednika Evropskega sveta in zunanjepolitičnega predstavnika, ima predsedovanje zlasti 
simboličen pomen, vendar pa pomembno prispeva k promociji predsedujoče države. 

• Rešitev za vlado kanclerke Angele Merkel? Barbara Kramžar. Delo,  Ljubljana, 02. julij 2018  
Merklova in Seehofer sta dosegla dogovor glede migrantov, Seehofer pa ostaja notranji minister.  
https://www.delo.si/novice/svet/berlinsko-muenchenska-politicna-kriminalka-se-nadaljuje-67213.html 
Berlin – Krščanskodemokratski kanclerki Nemčije Angeli Merkel, ki je govorila o veliki želji za rešitev spora zaradi begunske 
politike s sestrsko bavarsko CSU, se bo ta morda vendarle izpolnila. Iz berlinske hiše Konrada Adenauerja, kjer so potekala 
pogajanja o hudih sporih v nemški vladi, so poročali o dogovoru o zaprtih centrih za obravnavo beguncev na Bavarskem. 
Če bodo nemški krščanskodemokratski in krščanskosocialni pogajalci tudi zapečatili dogovor, o katerem so v ponedeljek 
zvečer poročali po navadi dobro obveščeni mediji, bodo morali iskalci azila v takšnih centrih počakati na konec postopkov in 
če jim ti ne bodo pokazali pravice do azila, naj bi jih od tam tudi direktno odpravili iz Nemčije. Podoben predlog so v osrednji 
evropski državi že obravnavali leta 2015, a je spodletel zaradi nasprotovanja socialdemokratskih partnerjev kanclerke 
Merklove in bavarskega prvaka Horsta Seehoferja. Prejšnji bavarski ministrski predsednik in sedanji notranji minister je 
nedavno spet obudil idejo in s svojim »masterplanom« dodobra razburkal nemško politično prizorišče. 
Ni še jasno, ali bo SPD Andree Nahles soglašala s takšnimi rešitvami, saj je tudi sama predstavila svoje videnje rešitve 
begunske krize, kanclerka Merklova pa bo zagotovo olajšana, če se v zgodovino ne bo vpisala kot razbijalka povojne 
povezave med CDU in CSU. Seehofer je pred tem streljal z vsemi besednimi topovi in v časopisu Süddeutsche Zeitung 
izjavljal, da se ne bo pustil odpustiti kanclerki, ki je kanclerka le zaradi njega. »Oseba, ki sem ji pomagal v sedlo, me zdaj 
meče iz njega!« Takšen položaj je bil zanj nepredstavljiv. »Moral bi se upogniti, tega pa ne znam.« Spraševal se je, ali še 
lahko ostane na svojem položaju, če temeljne usmeritve ne soglašajo s tistimi, ki jih zagovarja, spor med sestrskima 
strankama pa je med drugimi poskušal pomirjevati predsednik bundestaga Wolfgang Schäuble, ki uživa veliko spoštovanje v 
obeh delih konservativne unije. 
Podrobnosti o dogovoru, ki so prišle v javnost v ponedeljek zvečer, predvidevajo, da bodo v tranzitnih centrih obravnavali 
tudi v drugih državah EU registrirane begunce ter jih od tam vračali v te države. Nezakonite migrante pa bodo zavračali že 
na nemško-avstrijski meji. Pravni zgled za takšno obravnavanje migrantov naj bi bila zakonodaja, ki ureja takšne postopke 
na letališčih. Na njih pristojni uradniki v 48. urah odločijo, ali potniki brez predpisanih dokumentov lahko vstopijo v državo 
ali ne, za pritožbe na njihovo odločitev je predvideno nekaj dni, za odločitev sodišča dva tedna. Če potniki nimajo pravice do 
vstopa v Nemčijo in so pripotovali iz kakšne druge države EU, jih v skladu z dublinskimi sporazumi vrnejo tja. 
S ponedeljkovim dogovorom bo Horst Seehofer ostal notranji minister, kanclerka Angela Merkel pa je govorila o »res 
dobrem kompromisu«. Tranzicijski centri so po njenih besedah »interni nacionalni ukrep«, a hoče Nemčija ukrepati v 
dogovoru z drugimi evropskimi državami. »Duh partnerstva v EU je ohranjen!« Nemčija predvsem računa na sodelovanje 
Avstrije, ni pa še ni znano, ali bo koalicijska partnerica CDU/CSU kanclerke Merklove in bavarskega prvaka Seehoferja 
soglašala z novimi stališči. Pogajanja z najvišjimi predstavniki so se začela že v ponedeljek pozno zvečer. 

• Slovenija želi pojasnila glede varovanja mej. STA. Delo, Ljubljana, 03. julij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/avstrija-bo-zascitila-juzno-mejo-67482.html  
Avstrijska vlada je napovedala, da po dogovoru v Nemčiji o tranzitnih centrih na nemško-avstrijski meji pripravlja ukrepe 
za zaščito svoje južne meje s Slovenijo in Italijo.  
Dunaj/Bruselj – Potem ko so v Nemčiji dosegli dogovor o vzpostavitvi tranzitnih centrov na nemško-avstrijski meji, je 
avstrijska vlada danes sporočila, da pripravlja ukrepe za zaščito svoje južne meje s Slovenijo in Italijo. 
Nemška Krščansko-demokratska unija (CDU) in Krščansko-socialna unija (CSU) sta se v ponedeljek dogovorili o vzpostavitvi 
tranzitnih centrov ob nemško-avstrijski meji, iz katerih bodo prosilce za azil, ki so bili registrirani že v drugih članicah EU, 
vračali v te države. Dogovor naj bi predvideval, da bodo deportacije izvajali ob soglasju teh držav, na primer na podlagi 
administrativnih dogovorov. Če jim takšnih dogovorov ne bi uspelo doseči, bodo migrante kljub temu deportirali, in sicer v 
Avstrijo, s katero se bodo prav tako dogovorili o tem. 
»Strinjanje CDU in CSU pomeni, da namerava Nemčija za boj proti migracijskim tokovom uveljaviti nacionalne ukrepe. Če bo 
to potrdila celotna vlada, bomo prisiljeni sprejeti ukrepe za preprečitev škode za Avstrijo in njene ljudi,« so v skupni izjavi 
zapisali avstrijski kancler Sebastian Kurz, podkancler Heinz-Christian Strache in notranji minister Herbert Kickl. 
Avstrija po nemškem dogovoru o migracijski politiki ne bo sprejela dogovorov, ki bi ji škodovali, je na današnji novinarski 
konferenci na Dunaju zagotovil Kurz. 
Kickl pa je dejal, da Avstrija v prihodnje ne bo več žrtev »zgrešene kulture dobrodošlice«, ki je v Evropi povezana z 
določenimi imeni, ne da bi pri tem omenil nemško kanclerko Angelo Merkel. 
Pričakujejo hitro razjasnitev 
Avstrijska vlada je pripravljena sprejeti ukrepe za zaščito svojih južnih meja, in sicer meje s Slovenijo in Italijo, so navedli. 
Dodali so, da pričakujejo hitro razjasnitev nemškega stališča. 
Kurz je medtem v Strasbourgu zagotovil, da se bodo seveda primerno odzvali, a dodal, da je načrt o zavračanju migrantov še 
vedno le dogovor med CDU in CSU, potrditi pa ga morajo še nemški socialdemokrati. 
Danes na Dunaju niso pojasnili, ali so pripravljeni skleniti dogovor z Berlinom, skladno s katerim bi sprejemali na nemški 
meji zavrnjene prosilce za azil. Avstrije prav tako ni med 14 državami, od katerih je Nemčija po besedah Angele Merkel 
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prejela soglasje o vračanju prosilcev, v katerih so ti bili že registrirani. Kickl je že pretekli teden dejal, da ne bodo kar 
sprejemali zavrnjenih ljudi. 
Kurz napovedal boj proti nezakonitim migracijam  
Boj proti nezakonitim migracijam bo glavna skrb avstrijskega predsedovanja Svetu Evropske unije, je danes v predstavitvi 
prioritet predsedovanja v evropskem parlamentu v Strasbourgu dejal avstrijski kancler Sebastian Kurz. Predsednik evropske 
komisije Jean-Claude Juncker je ob tem poudaril »jasno proevropsko usmerjenost« avstrijske vlade. 
Migrantska kriza je v zadnjih letih povzročila veliko negotovost med ljudmi v Evropi in omajala njihovo zaupanje v naše 
»sposobnosti zagotavljanja zaščite«, je povedal Kurz. Zato mora biti »naša prioriteta« varnost v Evropi in zaščita evropskih 
državljanov, je dejal po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA. 
Zaščita zunanjih meja je po njegovih besedah temeljni pogoj, »če želimo ohraniti stoletni projekt schengenskega prostora 
brez meja«. Pri tem je izpostavil tudi sodelovanje s severnoafriškimi državami. 
Horst Seehofer je danes z avstrijskim kanclerjem govoril po telefonu. »Dobil sem vtis, da ga zanimajo razumne rešitve,« je 
povedal vodja CSU. Dodal je, da se bo kar se da hitro odpravil na pogovore na Dunaj. Po poročanju APA, bo Dunaj obiskal v 
četrtek. 
Popoldne naj bi po telefonu govoril še z italijanskim kolegom Matteom Salvinijem, ki je doslej kategorično zavračal 
sprejemanje zavrnjenih prosilcev za azil. Salvini je dejal, da bi imela Italija od ostrejšega nadzora na avstrijski meji koristi. 
»Že z jutrišnjim dnem bi bil pripravljen znova uvesti nadzor na Brennerju (mejnem prehodu z Avstrijo), saj bi imeli mi od 
tega zgolj koristi,« je za italijanski radio Rai dejal vodja desničarke stranke Liga, povzema nemška tiskovna agencija DPA. 
»Sem za odprte meje. Če želi Avstrija zaščititi svoje južne meje, ima do tega pravico. Avstrijski problemi izhajajo s severa, z 
meje z Nemčijo, bolj kot z juga,« je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA še dejal Salvini. 
Salvini popoldne načrtuje telefonski pogovor z avstrijskim kolegom Herbertom Kicklom, prav tako se bo po telefonu 
pogovarjal z nemškim kolegom Horstom Seehoferjem.  
Slovenija za dodatna pojasnila od Avstrije in Nemčije 
Slovenija bo Avstrijo in Nemčijo zaprosila za dodatna pojasnila glede ukrepov za varovanje mej, so za STA pojasnili na 
ministrstvu za notranje zadeve na vprašanje o odzivu na napovedi avstrijske vlade, da po dogovoru v Nemčiji o tranzitnih 
centrih na nemško-avstrijski meji pripravlja ukrepe za zaščito svoje južne meje s Slovenijo in Italijo. 
Ob tem so na MNZ dodali, da ne razpolagajo s podrobnostmi o nemških ali avstrijskih načrtih ter da ostaja dejstvo, da 
slovenska policija zelo dobro opravlja svoje delo in učinkovito varuje zunanjo schengensko mejo EU, kar je meja Slovenije s 
Hrvaško. Poudarili so tudi, da imata tako MNZ kot slovenska policija pripravljene ustrezne načrte za ukrepanje in 
obvladovanje razmer na terenu. 
Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je po današnjem nastopu Kurza v Evropskem parlamentu, kjer je predstavil 
prioritete avstrijskega predsedovanja EU, podprl avstrijsko strategijo na področju migracij. Romana Tomc (SDS/EPP) pa je 
pozdravila avstrijske načrte za racionalizacijo EU.   
Zunanja ministrica opozorila na pravna vprašanja 
Avstrijska zunanja ministrica Karin Kenissl je medtem ob robu obiska v luksemburškem Schengnu opozorila na števila 
pravna vprašanja, ki jih dogovor vzbuja. Po njeni oceni je ideja, da bo nekdo, ki ni bil nikoli registriran, v Nemčiji veljal, kot 
da ni nikoli vstopil v to državo, fikcija, ki jih kot pravnici ni popolnoma jasna. Tranzitni centri bodo zavračali migrante, ki so 
registrirani v drugi državi, na podlagi t. i. fikcije nevstopa, ko bodo menili, da te osebe nikoli niso vstopile v Nemčijo. 
Kritičen je bil tudi vodja opozicijskih avstrijskih socialdemokratov (SPÖ) Christian Kern, ki je napadel Kurza, češ da se je 
vmešal v notranjepolitični spor v Nemčiji in da so mu »sedaj vročili račun za to obnašanje«. 
Deželni glavar avstrijske Koroške Peter Kaiser pa je danes pozval avstrijsko vlado k pojasnilom glede »ukrepom na južni 
meji«. Ob tem je zagotovil, da zelo razumno upravljajo z mejo in da to deluje. Nadaljeval je, da je v zadnjem času upadlo 
število prestreženih migrantov. Pozval je še k skupni evropski rešitvi. »Če se ponovno zgradi meje znotraj Evrope, moramo 
vedeti, kaj to pomeni,« je bil kritičen.  
Juncker za mnenje prosil pravno službo komisije 
V evropski komisiji še niso hoteli komentirati niti dogovora CDU in CSU niti avstrijske napovedi o zaščiti avstrijskih južnih 
meja. Pojasnili so, da se še nič ni zgodilo. 
Je pa kasneje predsednik komisije Jean-Claude Juncker dejal, da se mu na prvi pogled zdi, da je dogovor CDU in CSU v 
skladu s pravom EU. Za mnenje je sicer prosil tudi pravno službo komisije. Povedal je še, da zaenkrat ne more predvideti, kaj 
to pomeni za druge države. 
CDU in CSU pa se morata uskladiti še s koalicijskim socialdemokrati (SPD), pri čemer je del zadnjih kritičen do dogovora 
obeh konservativnih strank. Že dopoldne sta se sestali poslanski skupini konservativne unije in SPD, ob 18. uri pa se bodo 
predvidoma srečala še vodstva koalicijskih strank.  

• Del SPD kritičen do migracijskega dogovora. STA. Delo, Ljubljana, 03. julij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/del-spd-kriticen-do-migracijskega-dogovora-67477.html  
Po tem, ko sta Merklova in Seehofer dosegla dogovor glede migrantov, se bosta morala uskladiti še s koalicijskimi 
socialdemokrati.  
Berlin - Potem ko sta v ponedeljek zvečer Krščansko-demokratska unija (CDU) nemške kanclerke Angele Merkel in 
Krščansko-socialna unija (CSU) notranjega ministra Horsta Seehoferja dosegli dogovor o upravljanju migracij, se bosta 
morali zdaj uskladiti še s koalicijskimi socialdemokrati (SPD). Iz vrst sledenje sicer prihajajo tudi kritike dogovora. 
CDU in CSU sta se v ponedeljek dogovorila o vzpostavitvi tranzitnih centrov ob nemško-avstrijski meji, iz katerih bodo 
prosilce za azil, ki so bili registrirani že v drugih članicah EU, vračali v te države. Dogovor naj bi predvideval, da bodo 
deportacije izvajali ob soglasju teh držav, na primer na podlagi administrativnih dogovorov. V primeru, da takih dogovorov 
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ne bi uspeli doseči, bodo migrante vseeno deportirali, in sicer v Avstrijo, s katero bi se o tem dogovorili. 
Merklova je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA dogovor ocenila kot dober kompromis, z dogovorom pa je bil zelo 
zadovoljen tudi Seehofer. 
Voditelja obeh konservativnih strank sta dogovor že v noči na danes predstavila tudi predstavnikom SPD. Njihova vodja 
Andrea Nahles je po srečanju, ki se je končalo zgodaj davi, dejala, da številna vprašanja ostajajo odprta. »Vzeli si bomo čas, 
ki ga potrebujemo za odločitev,« je povedala. 
Pogovori koalicijskih strank se bodo nadaljevali danes, predvidoma ob 18. uri, poroča DPA.  
Določen del socialdemokratov, ki so podoben predlog konservativne unije zavrnili že leta 2015, je sicer do dogovora 
kritičen. »SPD je izrazila odločno nasprotovanje zaprtim centrom,« je povedal vodja podmladka te stranke Kevin Kühnert. 
»Pri tem je vseeno, ali so v Severni Afriki, na zunanji meji EU ali v Passauu,« je dodal. Vodja delovne skupine SPD za 
migracije Aziz Bozkurt pa je povedal, da tranzitni centri niso omenjeni v koalicijski pogodbi. 
Pogovori koalicijskih strank se bodo nadaljevali danes, predvidoma ob 18. uri, poroča DPA.  
Kritični so tudi v opoziciji, kjer trdijo predvsem, da gre za star predlog. »CDU in CSU sta na plano privlekla predlog iz leta 
2015 in ga prodala kot dogovor,« je povedal vodja Zelenih Robert Habeck. 
Po mnenju skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) pa ni mogoče govoriti o preobratu v azilni politiki, kot trdijo v CSU. 
Vodja AfD Jörg Meuthen je poudaril, da bo težko izgnati prosilce za azil, ko bodo enkrat prestopili nemško mejo. »Tudi 
vzpostavitev tranzitnih centrov ne bo rešila tega problema,« je dejal. 
Tranzitni ali »sidrni centri« so sporni, ker bodo imeli tam nameščeni prosilci minimalen stik z zunanjim svetom, ne bodo 
smeli delati v Nemčiji ali se učiti nemško. 
Doslej se še nobena zvezna dežela ni privolila v vzpostavitev tovrstnega centra na svojem ozemlju. Na Bavarskem, kjer vlada 
CSU, že stoji takšen center, v katerem je visoka stopnja kriminala, pogosti pa so tudi protesti ljudi v njem. 

• Še vedno nevarne razsežnosti begunske krize. Barbara Kramžar. Delo, Ljubljana, 04. julij 2018  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/se-vedno-nevarne-razseznosti-begunske-krize-67334.html  
Evropa je pogosto videti kot ladja, ki jo premetavajo skrb vzbujajoča dogajanja v svetu.  
Sedemdesetletna politična zveza med bavarsko krščanskosocialno unijo in vsenemško krščanskodemokratsko je prestala 
eno najresnejših preizkušenj po novembru 1976, ko je razvpiti bavarski prvak Franz-Josef Strauß v Wildbad Kreuthu naznanil 
ločitev med CSU in CDU. Le nekaj tednov pozneje so se oboji vrnili v objem sestrske unije in tudi sedanja CDU prvakinja 
Angela Merkel si ni želela razbitja konservativnega zavezništva. To je tako CSU kot CDU do zdaj prinašalo zelo velike 
prednosti, prvi v domači Bavarski in drugi v vsej Nemčiji. 
Politično ljubezen med njima pa je do konca zapletla begunska kriza, ki je Merklovo v očeh bavarskih konservativcev 
pomaknila še bolj na levo sredino, kot so ji očitali že prej. A vsaj pri begunski krizi očitek ni bil povsem upravičen, saj se je v 
noči med 4. in 5. septembrom 2015, ko so se begunske množice iz Madžarske valile proti Avstriji in Nemčiji, z odprtjem meja 
strinjala velika večina nemških sredinskih politikov. Celo konservativna ikona Wolfgang Schäuble je govoril o randevuju z 
globalizacijo ter se skupaj z drugimi zavedal, da bi se navalu lahko uprli le s policijo in vojsko. V državi, ki se večinoma zaveda 
svojih zgodovinskih bremen, za to nihče ni hotel prevzeti odgovornosti. 
Tedanjega bavarskega premiera in predsednika CSU Seehoferja ni bilo med tistimi, ki so Angelo Merkel podprli pri odločitvi 
za odprtje meja – ki jih je, kar pogosto pozabljamo, hitro spet zaprla, čeprav je begunska reka ostala gigantska. Seehofer 
tisto noč ni bil dosegljiv na telefon, a je že zjutraj začel kritizirati kanclerkino odločitev. Zdaj notranji minister dobiva, kar je 
zahteval v preteklih treh letih, a bo šele na oktobrskih deželnih volitvah na Bavarskem jasno, ali bodo zaostritve begunske 
zakonodaje njegovi CSU pomagale pri ohranitvi politične prevlade. Tako kot drugi Nemci so se tudi nacionalistično 
nastrojeni Bavarci v begunski krizi pomikali k Alternativi za Nemčijo, številni sredinski pa bi radi še naprej pomagali ljudem v 
stiski. 
Odločitev Nemčije, da ne bo več prevzemala levjega deleža evropskega begunskega bremena, vso Evropo sili k ponovnemu 
soočenju z migrantsko problematiko. Tudi druge dele stare celine so pretresle gigantske razsežnosti begunske krize. A se je 
bati, da sedanji ukrepi ne bodo zadostovali. 
Evropa ni le otok blagostanja sredi nemirnega morja revščine in preganjanja v soseščini, pogosto je tudi sama videti kot 
ladja, ki jo premetavajo skrb vzbujajoča dogajanja v svetu. Vse omejitve neupravičenega priseljevanja ne bodo pomagale, če 
bodo območni klavci še naprej v beg pošiljali domače prebivalstvo, težko bo ustaviti tudi obupance iz spodletelih držav, ki jih 
najpogosteje izdajajo prav domače elite. Če se ne bo Evropa začela vesti kot velesila s prepričljivimi političnimi in 
varnostnimi varovalkami, bo še naprej igračka sovražnikom njene odprtosti in svobode. 

• Školjke v glavah za določanje meje. Boris Šuligoj. Delo, Ljubljana, 04. julij 2018  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/skoljke-v-glavah-za-dolocanje-meje-67335.html  
Hrvaška zunanja ministrica nevedni javnosti razlaga, da vztraja pri razmejitvi iz leta 1991. Če bi le bilo res!  
Seveda ni lepšega trenutka za širitev školjčišča v tujem morju, kot takrat, ko lastnik »spi«. Ali pa, ko se ukvarja s težko 
sestavo nove vlade. Tudi školjke so dokaz, da bo treba imeti še veliko zdrave državniške pameti za ureditev razmer. Pa bo to 
kdaj sploh mogoče? Hrvaška ofenziva ne popušča: korak za korakom, cipelj za cipljem, klapavica za klapavico ... Počasi se 
prerinemo ne le do sredine, ampak tudi čez njo. 
Hrvaška zunanja ministrica nevedni javnosti razlaga, da vztraja pri razmejitvi iz leta 1991. Če bi le bilo res! Zdaj se bo treba le 
še zmeniti, kaj je bilo leta 1991. Tretjina prebivalstva je od takrat že pomrla, tretjina je novega, večina srednje tretjine pa 
nikoli ni živela v teh krajih, da bi vedela, kako je zares bilo. Slovenija je v dvajsetih letih izgubila 94 kvadratnih kilometrov 
morja. Približno 50 kilometrov na račun izhoda na morje (iz dogovora Drnovšek-Račan), 44 kvadratnih kilometrov pa je 
razlika med sredinsko in tisto črto, ki jo je Sloveniji pripisalo arbitražno sodišče. 
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Slovenija in Hrvaška sta se po dolgih letih neuspešnih poskusov komaj dogovorili za arbitražo. Le malo pred arbitražno 
odločitvijo je Hrvaška našla izgovor, ki ga jim je lisica na repu prinesla – telefonski prisluh med slovenskim arbitrom in 
slovensko državno agentko. Kot da se hrvaški arbiter Budislav Vukas ni z nikomer pogovarjal o meji! Na to nas je spet 
spomnil takratni sodnik ESČP Boštjan M. Zupančič: »Ste vedeli, da je Vukas ves čas postopka stanoval v hrvaški rezidenci v 
Haagu? 
Niti po telefonu se mu ni bilo treba pogovarjati.« Kdo je tu odkril Ameriko? In kakšna je bila sodba, ki bi po arbitražnem 
sporazumu morala določiti »stik med slovenskim teritorialnim in odprtim morjem«? Sodba ni upoštevala sporazuma, tega 
stika ni določila, a predstavniki slovenske države so sodbo vseeno hvalili, ker so želeli prikriti svoj nedosežek. Hrvati pa nam 
povrhu postavijo še školjčišče sredi zaliva. 
Težko nalogo bo v takem nesorazmerju sil imela nova slovenska vlada, od katere vsi pričakujejo učinkovitejšo zunanjo 
politiko s skoraj istimi kadri. Nekomu prav gotovo ustreza, če se Slovenci in Hrvati bodejo. A niti Hrvatom ne more biti 
vseeno, če so ceste do Slovenije zamašene, če posli trpijo, ker ni v schengenu in podobno. Kako je Hrvaški ob več kot 70.000 
tonah ulovljenih in vzgojenih rib (Slovenija 130 ton) lahko pomembnejših tistih nekaj ton školjk, in to ravno sredi zaliva, ki je 
tisočletje pripadal Piranu? V tej matematiki nekaj ne deluje. Slovenska tožba na sodišču ne bo pomagala veliko. Četudi 
Slovenija sodbo dobi, je vprašanje, s katero topovnjačo bodo potem odvlekli hrvaške školjke iz zaliva? Pa so Hrvati nekoč, v 
jugoslovanskih časih, že hoteli loviti ciplje v piranskem rezervatu, a so se komunistični voditelji takrat še znali dogovoriti: 
hrvaški ribiči so lovili svoje ciplje v Tarski vali. Ampak imeli smo diktaturo, zdaj imamo pa evropsko demokracijo, seveda. 
Težko nalogo bo imela nova slovenska vlada, od katere vsi pričakujejo učinkovitejšo zunanjo politiko z istimi kadri.  

• Unija bo popolna šele z Balkanom. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 04. julij 2018 
https://www.delo.si/novice/svet/unija-bo-popolna-sele-z-balkanom-67715.html  
Sporazum Skopja z Atenami: Ciprasu se lahko kmalu zgodi nova vladna kriza.  
Čeprav bo makedonski parlament zaradi veta Gjorgea Ivanova znova odločal o sporazumu z Grčijo, na tej stopnji 
potrjevanja dogovora nihče ne pričakuje težav. Ni pa izključena vladna kriza v Atenah, če bo Aleksis Cipras skušal ratificirati 
sporazum z navadno večino. 
Novo vladno krizo je posredno napovedal vodja manjše koalicijske partnerice Sirize Panos Kamenos, ki je poudaril, da je 
mogoče dogovor z Makedonijo glede njenega imena potrditi le na referendumu ali volitvah. Grški obrambni minister in 
prvak stranke Anel je še dodal, da tudi v Natu ne morejo steči nikakršni postopki o pristopu Makedonije k zavezništvu, 
dokler ne bodo v njihovi severni sosedi izvedli referenduma o imenu in dokler ne bo dogovor potrjen v grškem parlamentu.   
Večina Grkov nasprotuje sporazumu 
Kot je pojasnil Kamenos, mora biti sporazum v 300-članskem parlamentu potrjen z razširjeno večino 180 poslancev in ne 
samo z navadno večino 151 glasov, ki jo je premier Aleksis Cipras očitno že uspel zagotoviti. Po njegovem je v nasprotnem 
primeru treba vprašati ljudstvo, ali je za sporazum s Skopjem ali proti njemu, bodisi na referendumu bodisi na volitvah. 
Kamenos si seveda lahko še premisli, glede na to, da njegovi stranki v javnomnenjskih raziskavah ne kaže najbolje. 
Ciprasov kabinet se je odzval s sporočilom, da si želi vlada glede sporazuma z Makedonijo zagotoviti široko soglasje v 
parlamentu. Čeprav sporazum rešuje problem, ki že več kot četrt stoletja obremenjuje grško zunanjo politiko, si bo vlada 
prizadevala, da zagotovi najširšo možno večino v parlamentu. Iz kabineta so še sporočili, da bo vlada v parlament poslala 
sporazum o imenu Makedonije in protokol za vstop te države v severnoatlantsko zavezništvo. 
Dogovor Aten s Skopjem o tem, da lahko Makedonija obdrži to poimenovanje, se ne zdi slab le Kamenosu, temveč tudi 
številnim Grkom. Rezultati ankete agencije Puls so pokazali, da je proti sporazumu o novem imenu bivše jugoslovanske 
republike kar 62 odstotkov Grkov ali vsak šesti anketiranec. 
Prednost Nove demokracije se je pred Sirizo povečala za 12,5 odstotka. Konservativci bi tako na volitvah osvojili 34 
odstotkov, levičarji pa 21,5 odstotka glasov. Sledijo Gibanje za spremembe, Zlata zora in Komunistična stranka, medtem ko 
Sirizini partnerji v vladajoči koaliciji Neodvisni Grki ne bi prestopili tri odstotnega parlamentarnega praga.   
Makedonska opozicija igra na domoljubje 
Dogovor mora prestati več faz potrjevanja v Makedoniji, preden ga bodo ratificirali v Grčiji. Čeprav so ga akedonski poslanci 
že ratificirali, bodo o tem odločali znova,ker je dal predsednik Gjorge Ivanov nanj veto. Če bo šel znova skozi parlamentarno 
sito, bo avtomatično postal zakon, vendar bo moral biti nato potrjen še na obvezujočem referendumu. Na koncu bo treba 
spremembo imena zapisati še v makedonsko ustavo, za njeno spremembo pa je potrebna dvotretjinska večina. 
Cipras in njegov makedonski kolega Zoran Zaev sta dosegla dogovor, da se bo Makedonija uradno imenovala Severna 
Makedonija. Zaev je na obtožbe opozicije, da je oblast s sporazumom prodala državne interese Grčiji, odgovoril z 
ugotovitvijo, da bi opozicija najraje počila od zavisti, ker njej ni uspelo doseči dogovora z Atenami o imenu države. 
Kot je poudaril, bodo rešili 27-letni spor z Grčijo, VMRO-DPMNE pa si je prizadevala le za to, da bi ostala čim dlje na oblasti. 
Glede sklicevanja najmočnejše opozicijske stranke na domoljubje, je tudi izpostavil, da je oropala Makedonijo za pet miljard 
evrov in da je bilo največ kriminala, s katerim morajo obračunati, če želijo dobiti datum za začetek pogajanj z EU, v času 
njene vladavine. 
Zaev je ocenil, da bi lahko Makedonija končala pristopna pogajanja z EU, ki v povprečju trajajo sedem let, že leta 2025. Po 
njegovih navedbah so v Bruslju potrdili, da bo Skopje, ki je samo v enem letu naredilo velik preobrat, dobilo datum za 
začetek pristopnih pogajanj junija prihodnje leto. To je potrdil tudi predsednik evropskega sveta Donald Tusk, preboj pa je 
postal mogoč zaradi sporazumov, ki jih je Skopje dosegla s Sofijo in z Atenami. Zaev je sklenil z besedami, da bo sicer nujna 
konsolidacija Evropske unije popolna, ko bo v svojo družino sprejela države Zahodnega Balkana, ki bodo izpolnile vse njene 
pogoje. 

• Domine padajo. Boris Čibej. Delo, Ljubljana, 05. julij 2018  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/domine-padajo-67663.html  
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EU bo dobila nekaj, kar jo združuje: vsaka članica bo imela svoja mala filtracijska zbirališča.  
Manj ko je beguncev, večje probleme imamo z njimi. Medtem ko mednarodne organizacije ugotavljajo, da se je »val« 
pribežnikov na staro celino resno zmanjšal v primerjavi s prejšnjimi leti, so začeli tudi v zahodnoevropskih državah oblastniki 
slediti logiki, ki je nekoč veljala na vzhodu in jugovzhodu Evrope. Čeprav je res, da so migranti šli skozi številne države, ko so 
bežali iz svojih domovin na Bližnjem vzhodu ali v Afriki, je bil običajno največji upor proti njim prav tam, kjer nikakor niso 
hoteli ostati. 
Nekoč je veljalo, da so bile zahodne, bolj ali manj liberalne, demokracije vzor za tiste, ki so se z nekoč socialističnega vzhoda 
vključevali v evropsko družino. Ta zahodna pokroviteljska drža je pogosto, marsikdaj tudi upravičeno, žalila vzhodne 
»prišleke«, ki kljub vsemu niso bili tako »zaostali«, da ne bi opazili, kako tudi na domnevno idealnem Zahodu ni vse tako, 
kakor so jim pridigali. A ne glede na to licemerje, so bili to še stari dobri časi. Zdaj se zdi, da je tisto, nad čemer se je 
»liberalni« Zahod zgražal, ko je opazoval obnašanje »neliberalno demokratičnih« vzhodnih pionirjev, postalo nova evropska 
dejanskost. Nazoren primer je Nemčija, kjer so velikodušno odprli vrata tujcem, ki smo jih z nasilnim izvažanjem 
demokracije osvobodili njihovih nedemokratičnih režimov, po novem pa nemška pribežniška politika zelo spominja na to, 
kar je začel na stari celini uvajati »režim« madžarskega premiera Viktorja Orbána, ki je še do pred kratkim veljal za 
izobčenca. Zamisel, da bi tako kot Madžari tudi Nemci uvedli koncentracijska taborišča za nezakonite nekrščanske migrante, 
kar je bilo še lani tako nezamisljivo, da si je prislužilo obsodbo evropskega sodišča za človekove pravice, je rešila Nemčijo 
pred razpadom vlade … 
… in staro celino privedla do bodisi resne eksistencialne krize bodisi novega modela, v katerem bodo igrali glavno vlogo pri 
realiziranju »evropske ideje« mali, a za lokalne oblastnike veliki nacionalni interesi. Takšna Evropa se je že odpovedala 
odprtim notranjim mejam, saj je izjema, ki dovoljuje državam omejevanje prehoda čez schengensko mejo, v zadnjih treh 
letih postala pravilo. »Nadzor nad notranjimi mejami se mora nadaljevati vse do takrat, dokler EU ne bo sposobna 
učinkovito zaščititi svojih zunanjih meja. Ne vidim, da bi ji v bližnji prihodnosti v tem lahko uspelo,« je pred kratkim izjavil 
nemški notranji minister Horst Seehofer. 
Nemška »koncentracijska taborišča« bodo sprožila pričakovani odziv. Tudi druge države bodo sledile svoji veliki vzornici. 
Domine bodo začele padati. Avstrija, ki bo spet postala »prva žrtev« nemške politike, bo svoje lagerje odprla na svojih južnih 
mejah. Njene južne sosede bodo podobne podružnice za zadrževanje neželenih gostov odprle na svojih zunanjih mejah. In 
končno bo Evropska unija spet dobila nekaj, kar jo združuje: vsaka njena članica bo imela svoja mala filtracijska zbirališča. Pa 
čeprav bodo notranje evropske meje poslej odprte le še za vračanje »nezakonitih« pribežnikov v sosednje države. To ne bo 
zgolj striktno uvajanje dublinskih sporazumov, ampak nova realnost schengena. 
»Evropska unija se je v zelo kratkem času spremenila v karikaturo,« je včeraj ugotavljal komentator avstrijskega časnika 
Standard Michael Völker. Po njegovih besedah je postalo očitno, da so osebni in nacionalni egoizmi močnejši od evropske 
vizije. Je že res, da včasih zunanjemu sovražniku, na katerega je že zdavnaj opozarjal madžarski premier, zdaj pa ga je 
prepoznala tudi njegova nemška kolegica, uspe poenotiti razklano skupnost, a način, kako se zdaj na stari celini poskušajo 
zoperstaviti temu pribežniškemu sovragu, na žalost bolj spominja na to, kako so komunisti reševali državo, v kateri so nekoč 
živeli tudi Slovenci.  

• Reševanje schengna s trdnjavo Evropo. Peter Žerjavič, Barbara Kramžar, dopisnika. 05. julij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/resevanje-schengna-s-trdnjavo-evropo-67729.html  
Na Dunaju so v ocenah posledic kupčije med Angelo Merkel in ministrom Horstom Seehoferjem zadržani.  
Dunaj, Berlin – Avstrija sicer noče, da bi bilo njeno polletno predsedovanje EU videti zgolj kot ukvarjanje z eno temo, azilno-
migracijskim vprašanjem, a vsaj na začetku je vse drugo v njegovi senci. 
Dunajski visoki diplomati so v ocenah posledic kupčije med nemško kanclerko Angelo Merkel in notranjim ministrom 
Horstom Seehoferjem zadržani. Čakajo, kaj konkretnega bo Nemčija sploh naredila, in opozarjajo, da niti nemške koalicijske 
stranke še niso usklajene. V kupčiji je predvideno, da bi v primerih prosilcev za azil, ki jih ne bo mogoče neposredno vrniti v 
pristojne članice EU, na podlagi dogovora z Avstrijo postopek zavrnitve že na meji. Težava je, da tega nemško-avstrijskega 
dogovora (še) ni. 
V svojih odzivih se bodo prilagajali nemškemu ravnanju. V takšnem kontekstu bi nemški poostritvi nadzora sledila poostritev 
na avstrijskih južnih mejah, predvsem z Italijo in Slovenijo. Odgovornost pripisujejo Nemčiji, ki da se je odločila za 
enostransko nacionalno ukrepanje. »Avstrija bo morala enako ukrepati na mejah,« je povedal avstrijski minister za 
transport Norbert Hofer. Sami namreč nočejo – tako kot nobena druga država – postati nekakšen žep za migrante. 
Kot velik korak v pravo smer Dunaj razume sklepe vrha EU prejšnji teden, ki predvidevajo posebne platforme za izkrcavanje 
migrantov in beguncev (v Afriki) in tudi nadzorovane centre v EU, kjer bi prosilce, ki so upravičeni do zaščite, ločili od 
nezakonitih migrantov. Avstrija odločno podpira predvsem učinkovito varovanje meje. Če bi bila Unija pri tem uspešna, 
težav z režimom na notranjih schengenskih mejah in s premeščanjem prosilcev po državah sploh ne bi bilo. 
Slovensko-hrvaška meja je med posebnostmi v EU, saj je schengenska, a po drugi strani ni zunanja meja.  
Za upravljanje meje in migracij bo že v prihodnjem sedemletnem proračunu EU namenjenih 34,9 milijarde evrov ali skoraj 
trikrat več kot do zdaj. Nemška kanclerka Angela Merkel je po koncu vrha EU nepričakovano omenila pogovore, »da bi na 
zunanji meji, denimo po potrebi v Sloveniji, a tudi v Bolgariji, še enkrat lahko okrepila nadzore na meji in da bi Nemčija ali 
Frontex tam tudi lahko pomagala«. 
Ko so odgovarjali na vprašanje Dela o kontekstu razmislekov Merklove o okrepljenem nadzoru, so nas v nemški vladi 
napotili na sklepe vrha, po katerih morajo države članice EU zagotoviti učinkovit nadzor zunanje meje s finančno in podporo 
EU. Tudi vračanje neregularnih migrantov bi se skladno s sklepi moralo precej okrepiti. Glede obojega je pričakovana 
podporna vloga Frontexa z njegovo finančno krepitvijo in razširjenem mandatom. Vprašanje prihodnjega mandata Frontexa 
se bo pojasnilu nemške vlade urejalo na ravni EU. 
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Konkretnih dvostranskih pogovorov, denimo napotitev nemških zveznih policistov v Slovenijo, po vrhu še ni bilo, 
pojasnjujejo v Berlinu. Slovensko-hrvaška meja je med posebnostmi v EU, saj je schengenska, a po drugi strani ni zunanja 
meja EU (takšna bi lahko bila le na morju). Tudi na Dunaju je bilo neuradno slišati o Frontexu na slovensko-hrvaški meji. 
Diplomatski viri pri EU so pred kratkim že opozarjali, da se Slovenija v praksi spopada z enakimi težavami, kot da bi imela 
zunanjo mejo EU, saj da iz Hrvaške vstopajo migranti, ki prej niso bili registrirani.   
Odločilni pogovori notranjega ministra s sosedami 
Način obravnavanja migracij bo po prepričanju kanclerke Angele Merkel odločal o obstoju Evropske unije. Medtem ko 
socialdemokrati še razmišljajo, ali naj podprejo konservativni dogovor o večjem nadzoru nad prišleki, krščanskodemokratska 
prvakinja zagovarja ukrepe za več reda in zakonitosti. 
Kanclerkini socialdemokratski partnerji, brez katerih ne bo mogoče uresničiti »masterplana« notranjega ministra Horsta 
Seehoferja za reševanje begunske krize, so v sredo še zavračali »zaprta taborišča« in Dietmar Bartsch iz opozicijske Levice je 
krščanskosocialnemu politiku citiral stavek iz Svetega pisma o izgonu Jezusa Kristusa. Alice Weidel iz nacionalistične 
Alternative za Nemčijo pa je v bundestagu kanclerko pozivala k odstopu. Evropska komisija sporoča, da omejitve gibanja 
prosilcev za azil dovoljuje tudi zakonodaja EU, če obstaja nevarnost za beg. Seehofer kot morebitna mesta za tranzitne 
centre omenja Passau, Rosenheim in münchensko letališče. 
Merklova: Način obravnavanja migracij bo odločal o obstoju EU. 
Seehofer: Migracije želi upravljati skladno s potrebami gospodarstva in družbe. 
Prvi korak: sporazumi z državami EU o vračanju tam registriranih migrantov.  
Kanclerka in njen minister za notranje zadeve morata najprej rešiti socialdemokratsko nasprotovanje tako imenovanim 
zaprtim taboriščem, a se največja levosredinska stranka Nemčije zaveda eksplozivnosti migrantskega vprašanja. Notranji 
minister in nekdanji bavarski premier se bo v prihodnjih dneh odpravil v države, iz katerih v Nemčijo prihaja največ že 
registriranih beguncev in tistih, ki nimajo pravice do azila, saj v SPD zahtevajo njihovo organizirano in človekoljubno 
vračanje. Seehofer napoveduje tudi novo zakonodajo o priseljevanju, ki bo olajšala zakonite migracije skladno s potrebami 
gospodarstva in vse družbe. 
Kritiki pa tudi v primeru dogovora s SPD opozarjajo na razsežnosti nemških meja, ki jih ne bo mogoče nadzorovati na nekaj 
bavarskih prehodih in kanclerka je na zadnjem zasedanju frakcije CDU/CSU že napovedala okrepljene inšpekcije na 
območjih v bližini državnih meja. Policija lahko deluje v večjem radiju, saj tudi dosedanja pravila omogočajo ukrepe proti 
čezmejnemu kriminalu in tihotapstvu, a vse nemške dežele tega do zdaj niso počele na svojih mejah. V policijskem sindikatu 
že opozarjajo, da bi za to potrebovali močne okrepitve, saj se ne bi smeli osredotočati le na mejo z Avstrijo. Če je lani 
tamkajšnjo mejo nezakonito prestopilo nekaj več kot 16.000 ljudi, jih je drugje več kot 33.000. 
Prvi korak k ureditvi, usmerjanju in omejitvi migracij, o čemer govori tudi kanclerka, bodo sporazumi s sosednjimi in drugimi 
evropskimi državami o vračanju tam registriranih migrantov. Ministra za notranje zadeve Seehoferja, ki je s svojim 
»masterplanom« povzročil tako resno vladno krizo, zdaj čakajo zelo konkretne naloge. V intervjuju za televizijsko postajo n-
tv je ocenil, da bodo migrante v obmejnih »tranzitnih centrih« zadrževali največ 48 ur, že v tem času jih bodo vračali v 
države, iz katerih so prišli in kjer so na varnem. Več bo morda znanega že po skorajšnjih pogovorih nemškega ministra za 
notranje zadeve na Dunaju. 

• Slovenija na nemško-avstrijskem vlaku?. Jure Kosec. 05. julij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/slovenija-na-nemsko-avstrijskem-vlaku-67974.html  
Kupčija med Angelo Merkel in Hoorstom Seehoferjem slovenski politiki pušča malo manevrskega prostora.  
Ljubljana - Z ministrstva za notranje zadeve so včeraj sporočili, da niso seznanjeni s podrobnostmi nemških oziroma 
avstrijskih načrtov o zaostritvi nadzora na notranjih schengenskih mejah ter da bodo obe strani zaprosili za dodatna 
pojasnila. »Dejstvo pa je, da slovenska policija zelo dobro opravlja svoje delo in učinkovito varuje zunanjo schengensko 
mejo EU,« so zapisali v izjavi. Poudarili so tudi, da imata ministrstvo in policija pripravljene ustrezne načrte za ukrepanje in 
obvladovanje razmer na terenu. 
Po besedah neimenovanih vladnih virov je previdnost slovenskega odziva na dogajanje v Nemčiji pogojena z 
nepoznavanjem podrobnosti tistega, kar Nemci sploh želijo. Tako še nimajo izoblikovanega stališča do tega, ali so 
napovedani ukrepi skladni z evropsko zakonodajo in pravili schengenskega režima. Šele ko bo slovenska oblast podrobno 
seznanjena s predlaganimi ukrepi, se bo do njih lahko tudi jasno opredelila. Ustvarjanje splošnega vtisa je v zadnjih dneh 
otežila tudi fluidnost političnih razmer v Nemčiji. 
Pravni strokovnjaki opozarjajo, da Nemčija ob uvajanju nadzora na svoji južni meji ne more delovati mimo evropskih pravil. 
Dr. Samo Bardutzky, ustavni pravnik in predavatelj na ljubljanski pravni fakulteti: »Nemčija vsekakor mora spoštovati 
dublinsko uredbo, seveda pa je res, da je dublinska uredba napisana tako, da državam v centru EU omogoča, da veliko 
prosilcev za azil vrnejo v periferne države.« Čeprav je Nemčija v preteklosti obravnavala prošnje veliko prosilcev za azil, bo 
od zdaj po Bardutskyjevih besedah to odgovornost očitno dosledneje prelagala na druge države. »Verjetno to pomeni, da 
bodo tudi njene sosednje države ravnale enako. Na primer Avstrija bo toliko bolj poskrbela, da vanjo iz Slovenije ne bodo 
vstopili ljudje, namenjeni v Nemčijo, če bo obstajala verjetnost, da jih bo Nemčija vračala v Avstrijo.« Po njegovem mnenju 
ni mogoče niti napovedati niti izključiti, da bo začasnih vzpostavitev mejnega nadzora znotraj schengenskega območja 
zaradi tega več.   
Zavestno rušenje schengna 
Kaj to pomeni za odnose med državami v regiji? »Nič dobrega,« je prepričan profesor za mednarodne odnose na ljubljanski 
fakulteti za družbene vede Zlatko Šabič. Položaj ga ne preseneča, saj so srednjeevropske države v zadnjih letih pokazale 
najmanj razumevanja za vseevropsko politiko do migrantov, s čimer so po njegovih besedah zavestno pomagale rušiti 
schengenski režim. Nemci in Avstrijci po profesorjevih besedah take politike uvajajo predvsem v strahu pred nadaljnjim 
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vzponom populističnih sil. »Vidijo, kako se populizem širi in kako pride tudi na oblast.« 
»[Nevarnost nastanka učinka domin], na žalost, postaja realno politično vprašanje, ki političnim strankam v Sloveniji pušča 
malo manevrskega prostora. Slovenija se mora ustrezno odzvati. Mislim, da je v tem trenutku odveč že 'iskanje pojasnil' pri 
nemški in avstrijski vladi – ne vem, kaj še ni jasno,« je pojasnil Šabič in poudaril, da bi morala država vsem vladam v EU, ne 
samo tistim iz sosednjih držav, »dati vedeti, da za egoizem drugih pač ne namerava plačevati cene«. Sloveniji v položaju, v 
katerem se je znašla, »ne preostane drugega, kot da se 'priključi na vlak',« je prepričan Šabič. »Tokrat ne francosko-nemški, 
ampak nemško-avstrijski.« 

• Lipuš dobitnik najvišje avstrijske državne nagrade. STA. 05. julij 2018  
https://www.delo.si/kultura/knjiga/lipus-dobitnik-najvisje-avstrijske-drzavne-nagrade-68074.html  
Kot je v utemeljitvi zapisal odbor za nagrado, je pisatelj z avstrijske Koroške že v delu Zmote dijaka Tjaža tematsko 
nakazal svoj pripovedovalski opus, ki ga je razvil v številnih romanih in zgodbah.  
Dunaj – Florjan Lipuš, pisatelj z avstrijske Koroške, je prejemnik najvišjega avstrijskega kulturnega priznanja za literaturo v 
slovenskem jeziku. Njegovo delo odraža posebno kakovost literature v manjšinskih jezikih, zato je ta nagrada več kot 
priznanje osebnosti, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Pisatelj v maternem jeziku piše o tematikah vojne in nacizma. 
Kot je v utemeljitvi zapisal odbor za nagrado, je že v delu Zmote dijaka Tjaža (1972), ki sta ga leta 1981 v nemščino prevedla 
Peter Handke in Helga Mracnikar, tematsko nakazal svoj pripovedovalski opus, ki ga je razvil v številnih romanih in zgodbah: 
»V svoji literaturi Lipuš obravnava upor proti nacionalsocializmu, izgon in poboj koroških Slovencev, podcenjevanje 
slovenske manjšine s strani večinskega prebivalstva, pa tudi reševanje izginevanja slovenskih besed in besednih zvez kot 
osnovo za novo samozavestno identiteto.« 
»Njegova literatura temelji na estetski avtonomiji, jezikovnem eksperimentu in literarni inovaciji,« je poudaril avstrijski 
minister za kulturo Gernot Blümel. 
Letošnji prejemnik avstrijske državne nagrade je avtor, ki vse življenje piše eno besedilo. Rodil se je 4. maja 1937 v Lobniku 
pri Železni Kapli. Kot otrok je bil priča, kako so aretirali njegovo mater, ki so jo nato ubili v koncentracijskem taborišču 
Ravensbrück, njegov oče pa je služil v nemški armadi. V letih od 1960 do 1998 je deloval kot osnovnošolski učitelj, istočasno 
je bil urednik literarne revije koroških Slovencev Mladje. 
Objavil je številne zgodbe, romane in eseje. Poleg Zmot dijaka Tjaža so med njegovimi najbolj znanimi deli Odstranitev moje 
vasi (1983), Srčne pege (1991), Stesnitev (1995) in Boštjanov let (2003) - prvega je v nemščino prevedel Fabjan Hafner, 
ostale tri pa Johann Strutz.  
Za svoja dela je prejel več nagrad, med njimi Prešernovo nagrado za opus leta 2004 in nagrado Petrarca leta 2011. Leta 2005 
je dobil častno nagrado za literaturo Republike Avstrije, pred tem že leta 1995 kulturno nagrado dežele Koroške. Leta 2013 
je prejel nagrado Franz Nabl mesta Gradec, vredno 14.500 evrov. Letos je bil z romanom Gramoz, ki ga je zgradil na zgodbi o 
obisku ženskega koncentracijskega taborišča, kjer so med drugo veliko vojno umrle številne pripadnice slovenske manjšine s 
Koroške, med petimi finalisti za kresnika. 
Handke, ki je prevedel Zmote dijaka Tjaža, je v enem od intervjujev za agencijo APA dejal, da je Boštjanov let zanj ena od 
treh ali štirih knjig, ki so bile po drugi svetovni vojni napisane v Avstriji in so svetovna literatura. Vendar pa njegov predlog, 
da bi dobil avstrijsko državno nagrado, takrat ni uspel zaradi dejstva, da avtor ne piše v nemščini, je še zapisala APA. 
Avstrijsko državno nagrado Republika Avstrija vsako leto podeljuje osebnosti s področja arhitekture, likovne umetnosti, 
književnosti ali glasbe. Lani jo je dobila umetnica Renate Bertlmann, leto pred tem pisatelj Gerhard Roth. 
Najvišje avstrijsko kulturno priznanje, vredno 30.000 evrov, bodo Lipušu podelili 1. oktobra. 
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• Nemški predsednik kritičen do sporov glede migracij. STA. Dnevnik, Ljubljana, 29. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042831263/svet/nemski-predsednik-kriticen-do-sporov-glede-migracij  
Nemškega predsednika Franka-Walterja Steinmeierja skrbi način in ostrina sporov v nemški vladi glede migracij, ki bodo 
imeli po njegovem mnenj tudi zunanjepolitične posledice in vpliv na ustroj EU. Evropski politiki se po njegovem mnenju 
zelo bojijo, da bo v sedanji krizi Evrope odpadel še stabilizacijski dejavnik, ki ga predstavlja Nemčija. 
»Globoko me skrbijo način in ostrina aktualnih sporov. Rane, ki so si jih drug drugemu zadali z javnimi izjavami, se bodo le s 
težavo zacelile,« je v pogovoru za današnjo izdajo časnika Frankfurter Allgemeine Zeitung povedal Steinmeier. S sporom 
okoli »dejansko rešljivih težav migracijske politik« se je prikrilo veliko tistega, kar se je v prvih stotih dnevih te vlade spravilo 
v tek, je dodal nemški predsednik, nekdanji zunanji minister iz vrst socialdemokratov. 
V nemški vladi so se v zadnjih tednih prerekali okoli sekundarnih migracij. Notranji minister Horst Seehofer, ki prihaja iz 
bavarske Krščansko socialne unije (CSU), je zagrozil, da bo z julijem odredil, da se prosilce za azil, ki so bili že registrirani v 
drugi članici EU, zavrne že na nemški meji, če kanclerki Angeli Merkel ne bo uspelo doseči ustreznega dogovora o azilni 
politiki na ravni EU. Vrh EU je sicer v četrtek dosegel dogovor o zajezitvi migracij, a za zdaj pa po poročanju nemške tiskovne 
agencije dpa ni jasno, ali bo zadovoljil Seehoferja. 
Sram zaradi izjav desničarskih politikov 
Steinmeier je za FAZ spregovoril tudi o izjavah nemških desničarskih politikov, s katerimi ti zmanjšujejo pomen nacističnih 
zločinov. Kot je dejal, se tega sramuje. »Občutek imam, da se tistim, ki tako govorijo, sploh ne sanja, koliko priznanja in 
spoštovanja, ki si ga je Nemčija prislužila v zadnjih desetletjih, so s tem porušili,« je dejal. 
Komentarji o nacizmu in holokavstu iz ust članov skrajno desne Alternative za Nemčijo, ki se ji je na lanskih parlamentarnih 
volitvah prvič uspelo prebiti v bundestag, v Nemčiji vedno znova vzbujajo zgražanje. 
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Vodja AfD in njen soustanovitelj Alexander Gauland je na srečanju podmladka stranke ta mesec na primer izjavil, da so 
»Hitler in nacisti le ptičji kakec v več kot 1000 letih uspešne nemške zgodovine«. Na kritike, ki so sledile tem besedam, je 
odgovoril le, da njihova izbira ni bila politično modra in da ni želel trivializirati nacističnega režima. 
Kljub vedno večji podpori, ki jo uživa AfD, je nemški predsednik v današnjem pogovoru izrazil prepričanje, da velika večina 
Nemcev ne podpira poskusov izbrisa nacionalsocializma iz nemške zgodovine ali njegove trivializacije. 
Spregovoril je tudi o antisemitskih incidentih, do katerih je v zadnjem času prišlo v Nemčiji. Dejal je, da ima Nemčija 
zgodovinsko odgovornost ustvarjati odnose, v katerih nikogar ne bo strah nositi kipe (judovskega pokrivala) ali zgolj imeti 
judovskih prepričanj. Na trditve, da je ta problem v Nemčiji poslabšala migracija iz arabskih držav, pa je Steinmeier poudaril, 
da med tistimi, ki so prišli v Nemčijo, morda obstaja antisemitizem. »A v svojem bistvu je antisemitizem nemški problem.« 

• Tusk o migracijskem dogovoru: Prekmalu govoriti o uspehu. STA. Dnevnik, Ljubljana, 29. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042831307/svet/tusk-o-migracijskem-dogovoru-prekmalu-govoriti-o-uspehu  
Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je zadržan glede sinočnjega migracijskega dogovora. »Še veliko prekmalu je 
govoriti o uspehu«, je ocenil in opozoril, da je dogovor voditeljev najlažji del, veliko težje bo to uresničiti na terenu. Tusk 
sicer kot »politični preboj« izpostavlja dogovor o centrih za izkrcanje migrantov zunaj unije. 
Predsednik Evropskega sveta je izpostavil, da je vrh potrdil tri njegove predloge: vzpostavitev platform za izkrcanje 
migrantov zunaj unije, s katerimi bi uničili poslovni model tihotapcev z migranti, poseben finančni instrument v okviru 
večletnega evropskega proračuna 2021-2027 za preprečevanje nezakonitih migracij ter krepitev pomoči libijski obalni straži. 
Poleg tega je vrh po njegovih besedah posredoval jasno sporočilo vsem plovilom, tudi ladjam nevladnih organizacij, da 
morajo spoštovati pravo in da ne smejo ovirati dela libijske obalne straže. 
Na podlagi italijansko-francoskega predloga so se voditelji dogovorili tudi o vzpostavitvi nadzorovanih centrov za migrante v 
tistih članicah unije, ki jih želijo gostiti po načelu prostovoljnosti, je še povedal Tusk. 
Med vsemi temi elementi dogovora je predsednik Evropskega sveta izpostavil platforme za izkrcanje migrantov zunaj unije 
kot »politični preboj« in pravo politično prioriteto. Ta koncept je sicer še vedno zelo sporen, a nič ni preprosto v tem 
kontekstu, je dejal in dodal, da je tudi glede tega na vrhu videl enotnost. 

• Španija in Grčija pristali na vračanje migrantov iz Nemčije. STA. Dnevnik, Ljubljana, 29. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042831315/svet/spanija-in-grcija-pristali-na-vracanje-migrantov-iz-nemcije  
Nemčija je s Španijo in Grčijo dosegla dogovor o vračanju migrantov, ki so bili pred prihodom na nemško mejo že 
registrirani v teh dveh državah, je danes sporočila nemška vlada. Po mnenju nemške kanclerke Angele Merkel dogovori 
na vrhu EU ter dogovor s Španijo in Grčijo več kot zadostujejo zahtevam nemškega notranjega ministra Horsta 
Seehoferja. 
Dogovor predvideva, da bosta Španija in Grčija migrante, ki bodo zavrnjeni na nemško-avstrijski meji, sprejemali nazaj, 
dokler ne bo implementiran enoten evropski azilni sistem. Zavračali bodo migrante, za katere bo nemška policija ugotovila, 
da so že zabeleženi v sistemu Eurodac, evropski podatkovni zbirki prstnih odtisov, je na Twitterju sporočil tiskovni 
predstavnik nemške vlade Steffen Seibert. 
Operativne podrobnosti bodo določili v prihodnjih štirih tednih, je še pojasnil po poročanju tujih tiskovnih agencij. 
»Sodelovanje se bo začelo takoj, ko bo dosežen ustrezen dogovor,« je dodal. 
Nemški časnik Die Welt je pred tem poročal, da bo za vsebino dogovorov odgovoren nemški notranji minister in predsednik 
Krščansko-socialne unije (CSU) Horst Seehofer, ki je kanclerki Angeli Merkel tovrstne dogovore postavil kot pogoj za 
umiritev notranjepolitičnega spora glede migracijske politike. 
»Poudarjamo, da članice EU na zunanjih mejah potrebujejo več podpore, tako finančno, kot pri zagotavljanju policistov in 
strokovnjakov na področju azila,« je še zapisal Seibert. 
Španija in Grčija potrdile dogovor, Italija ga je zavrnila 
Španski premier Pedro Sanchez je na novinarski konferenci v Bruslju potrdil dogovor z Merklovo, ki ga je označil za 
pravičnega. »Nemčija se ni zavezala samo, da bo prevzela stroške predaje vsakega migranta, ampak da bo tudi finančno 
podprla Španijo kot državo na zunanji meji EU,« je povedal. 
Predsednik grške vlade Aleksis Cipras pa je povedal, da ne gre za velike številke, saj bi lahko na mesec v Grčijo vrnili med 
100 in 150 ljudi. 
Dodal je, da je Nemčija v okviru združevanja družin pripravljena sprejeti okoli 950 migrantov, ki so trenutno v grških centrih, 
njihovi družinski člani pa so v Nemčiji. 
Nemška vlada je sporočila, da bodo odprte primere združevanja družin reševali postopoma. So pa izrazili pripravljenost, da 
bi vsaj del družin združili v Nemčiji. 
Italijanski premier Giuseppe Conte je medtem po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa sporočil, da z nemško 
kanclerko ni sklenil nobenega dogovora o vračanju migrantov v Italijo. 
Dosežen dogovor o migracijah 
Evropski voditelji so danes zgodaj zjutraj na vrhu v Bruslju le dosegli dogovor o migracijah. Med drugim so dosegli dogovor o 
centrih za obravnavo migrantov zunaj EU in da bodo lahko članice prostovoljno vzpostavile centre tudi znotraj unije. 
Okrepili bi tudi varovanje zunanjih meja. 
Vprašanje, ali bodo sklepi z vrha zadostovali, da bo CSU zakopala bojno sekiro v sporu s sestrsko Krščansko-demokratsko 
unijo (CDU), pa ostaja odprto. Seehofer je namreč pred vrhom grozil, da bo na meji z julijem začel zavračati migrante, če 
Merklova ne bo našla evropske rešitve. Na sklepe vrha EU glede migracijske problematike se Seehofer zaenkrat ni želel 
odzvati. 
Nemška kanclerka je prepričana, da zaključki vrha in tudi ob robu sklenjen dogovor z Grčijo in Španijo več kot zadostijo 
zahtevam Seehoferja. 
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Dogovor, ki so ga dosegli voditelji članic EU, je označila za korak v pravo smer. »Mislim, da smo tukaj skupaj nekaj dosegli in 
je morda celo več, kot sem pričakovala. Seveda pa to ni konec poti,« je poudarila. 

• Svet Evrope pozval k izboljšanju pogojev za migrante v Grčiji. STA. Dnevnik, Ljubljana, 29. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042831346/svet/svet-evrope-pozval-k-izboljsanju-pogojev-za-migrante-v-grciji  
Komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović je danes opozorila na slabe pogoje, v katerih živijo migranti 
in begunci v Grčiji. Atene je pozvala k takojšnjemu ukrepanju za izboljšanje pogojev in njihovo zaščito človekovih pravic. 
Kot negativen primer je navedla center Moria na otoku Lezbos, kjer je bilo maja po podatkih nevladne organizacije Zdravniki 
brez meja več kot 7000 ljudi, pri čemer je prostora samo za 2500. 
»Kombinacija prenapolnjenosti, pomanjkljive varnosti, slabih higienskih pogojev, bližajočih se visokih poletnih temperatur 
in negotovosti migrantov o prihodnosti lahko vodi v resne težave, če niso naslovljene takoj,« je po petdnevnem obisku v 
Grčiji poudarila Mijatovičeva. 
»Še veliko je treba storiti za zaščito človekovih pravic tistih, ki so primorani zbežati iz svojih držav,« je povedala. Grčijo je 
pozvala predvsem k izboljšanju pogojev v žariščnih točkah, ki so namenjene obravnavi beguncev in migrantov, ki prihajajo iz 
Turčije. 
Nadzor nad centrom Moria bi lahko prevzela EU 
Voditelji članic EU so se sicer pred tem dogovorili o vzpostavitvi »nadzorovanih centrov« za migrante v članicah unije po 
načelu prostovoljnosti. Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob tem povedal, da bi lahko za center na Lezbosu, ki ga 
zdaj upravlja Grčija, odgovornost prevzela EU. 
Atene pa so ob robu vrha z Berlinom sklenile dogovor o vračanju migrantov iz Nemčije, ki so bili pred tem že registrirani v 
Grčiji. Podrobnosti tristranskega dogovora, pri katerem bo sodelovala še Španija, morajo sicer še določiti. 
Na vrhu EU so sicer sklenili tudi dogovor o platformah za izkrcavanje migrantov zunaj unije, s katerimi naj bi uničili poslovni 
model tihotapcev z migranti. 

• Uporniški general zavrnil prisotnost tujih sil za zajezitev migracij v Libiji. STA. Dnevnik, Ljubljana, 29. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042831356/svet/uporniski-general-zavrnil-prisotnost-tujih-sil-za-zajezitev-migracij-v-libiji  
Sile uporniškega libijskega generala Kalife Haftarja so danes zavrnile kakršnokoli vojaško prisotnost tujih sil na jugu Libije 
z namenom zajezitve migracij. Voditelji EU so namreč pred tem dosegli dogovor o zajezitvi migracij prek Sredozemskega 
morja, ki med drugim vključujejo platforme za izkrcanje rešenih migrantov zunaj EU. 
Zavračamo vsak poskus "namestitve tujih vojaških sil na nekaterih predelih južne Libije pod pretvezo zaustavljanja 
nezakonitih migracij", so sporočili iz Libijske nacionalne vojske (LNA) poveljnika Haftarja. Te sile nadzorujejo predvsem 
vzhod in pa tudi dele na jugu države. 
»Generalno poveljstvo vojske opozarja tuje strani, da bi bila vsakršna takšna (vojaška) prisotnost obravnavana kot huda 
kršitev mednarodnega prava in ostudna agresija proti libijski suverenosti,« so zapisali. 
Dodali so še, da bo LNA storila vse potrebno za zaščito Libije in njenih meja, navaja francoska tiskovna agencija AFP. 
Poveljnik teh sil Haftar sicer podpira administracijo Abdulaha al Tanija na vzhodu Libije, ki velja za konkurenco s strani 
Združenih narodov uradno priznani vladi v Tripoliju. 
V preteklih dneh je tudi vlada v Tripoliju »kategorično zavrnila« namestitev centrov za migrante v Libiji. 
Voditelji EU so se na danes končanem vrhu dogovorili o vzpostavitvi platform za izkrcanje migrantov zunaj unije, ki bi bili 
najverjetneje na severu Afrike. Z njimi želijo uničiti poslovni model tihotapcev migrantov. 

• Cerar: V Sloveniji ni potrebe po posebnih centrih za migrante. STA.  Dnevnik, Ljubljana, 29. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042831264/slovenija/cerar-v-sloveniji-ni-potrebe-po-posebnih-centrih-za-migrante  
Voditelji članic EU so z migracijskim dogovorom naredili nekaj manjših korakov v pravo smer, kar je pozitivno, predvsem 
pa so ohranili enotnost glede ključnih vprašanj, je danes v Bruslju izpostavil premier Miro Cerar. Za Slovenijo se situacija 
ne spreminja bistveno, kar je dobro, potrebe po posebnih centrih za migrante ni, je ocenil. 
Cerar je v migracijskem dogovoru izpostavil zlasti napredek pri krepitvi sodelovanja s tretjimi državami, tudi s povečanjem 
finančne pomoči tem državam, in potrditev skupnega stališča o potrebi po nadaljnjem utrjevanju zunanjih meja. 
Pri tem pa se ohranja zavest o spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava - da torej tisti, ki so upravičeni do 
mednarodne zaščite, morajo biti tudi v Evropi deležni pomoči oziroma sprejema, je poudaril. 
Največ razprave je bilo po Cerarjevih besedah o tem, kako pomagati državam, ki so na prvi migracijski črti, oziroma državam 
prvega vstopa v unijo, na primer Italiji, Malti, Grčiji in Španiji. Pri tem se je poznala razlika med nekoliko bolj solidarnimi in 
tistimi, ki želijo notranjo solidarnost nadomestiti s še strožjim varovanjem zunanjih meja. 
»Za Slovenijo se situacija bistveno ne spreminja in to štejem za dobro,« je ocenil. Kot zelo pomembno je izpostavil, da so v 
sklepih upoštevani slovenski predlogi o potrebi po ustreznem poudarku na problematiki migracij po balkanski poti. 
»Slovenija je pripravljena pomagati po svojih zmožnostih« 
Solidarnost z državami prvega vstopa bo prostovoljna, je izpostavil Cerar. Če bodo prišli prebežniki v evropski prostor, se bo 
najprej v posebnih centrih ugotavljalo, ali so nezakoniti migranti ali upravičeni do mednarodne zaščite in za slednje se bodo 
članice prostovoljno odločale, ali jih bodo sprejele, je pojasnil. 
Slovenija je pri tem po njegovih navedbah v enakem položaju kot prej - pripravljena je sprejeti nekaj beguncev in pomagati, 
a po svojih integracijskih zmožnostih. 
Vzpostavljanje teh centrov, ki so v sklepih imenovani »nadzorovani centri«, je bilo eno osrednjih vprašanj v sinočnji 
maratonski razpravi. Dogovor je, da se bodo ti centri vzpostavljali na prostovoljni podlagi. 
Cerar takšnega posebnega centra za migrante v Sloveniji ne vidi in o tej možnosti niti ni bilo razprave, saj naj bi se ti centri 
ustanavljali predvsem v državah, ki so na zunanjih mejah EU. V Sloveniji niti ni potrebe po takšnem centru, saj zelo dobro 
nadzira schengensko mejo in uspešno obvladuje migracijske tokove, je dodal. 
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Veliko se v migracijskem dogovoru izpostavlja prostovoljnost. Na vprašanje, ali je torej koncept obveznih kvot mrtev, Cerar 
odgovarja, da je vrh pokazal, da razdeljenost glede vprašanja solidarnosti ostaja. 
Nekateri, zlasti višegrajska četverica, zavračajo obvezno premeščanje beguncev znotraj unije, tisti z zunanjo mejo, na primer 
Italija in Grčija, pa se zavzemajo za solidarnost na temelju obveznih kvot. Slovenija je most - smo solidarni, a to počnemo 
sami na prostovoljni bazi, je pojasnil. 
Ni še znano, v katerih državah bodo centri 
Odgovora na vprašanje, katere države bodo torej gostile te nadzorovane centre, še ni. »Ravno o tem včeraj diskusija ni bila 
zaključena,« je dejal Cerar. 
Premier, ki opravlja tekoče posle, je še izpostavil, da je tudi ideja o platformah za izkrcanje migrantov zunaj unije še živa, saj 
je Evropska komisija dobila nalogo, da preuči to vprašanje in poišče rešitve, kako bi se lahko te platforme v praksi udejanjile. 
Današnji dogovor v praksi pomeni, da bo za migrante na ladji v teritorialnih vodah EU po omenjenih načelih poskrbela EU. 
Če bodo migranti rešeni v mednarodnih vodah, pa računajo na sodelovanje z afriškimi državami, Libijo in drugimi. 

• Vrh EU po maratonskih pogovorih z dogovorom o migracijah. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 29. junij 2018 
https://www.dnevnik.si/1042831231/svet/vrh-eu-po-maratonskih-pogovorih-z-dogovorom-o-migracijah-  
Prelomni vrh za Evropsko unijo in nemško kanclerko Angelo Merkel v zvezi z migracijsko krizo se je končal s sklepi, s 
katerimi se je zadovoljno domov odpravljala zelo različna druščina evropskih voditeljev, mednarodne humanitarne 
organizacije pa so nad njimi izražale številne pomisleke in skrbi. EU namerava zaprte centre za obravnavo migrantov 
ustanavljati tako v državah članicah kot tudi na afriških tleh, odhajajoči premier Cerar v Sloveniji zanje ne vidi potreb. 
Po skoraj desetih urah razprave in italijanski grožnji z blokado vseh sklepov evropskega vrha je bil v jutranjih petkovih urah 
vendarle najden kompromis, ki je zadovoljil italijanskega premierja Giuseppeja Conteja. Evropski voditelji so sprejeli novo 
usmeritev evropske migracijske politike, ki pomeni velik preobrat. 
Evropska komisija naj bi čim prej izdelala načrt vzpostavitve centrov za izkrcavanje v Sredozemskem morju rešenih 
migrantov na afriških tleh, v katerih bi preverjali upravičenost posameznikov do mednarodne zaščite. Posebne zaprte centre 
z istim ciljem filtriranja ekonomskih migrantov in beguncev bo EU ustanavljala tudi v državah članicah, vendar se bodo te za 
vzpostavitev takšnih centrov lahko odločale same. Vse do mednarodne zaščite upravičene osebe – tako iz afriških centrov 
kot centrov v EU – naj bi porazdelili med tiste države članice, ki jih bodo pripravljene sprejeti. S takšnim zagotovilom so 
evropski voditelji dokončno pokopali kvote za porazdelitev, ki so se zaradi nesolidarnosti višegrajske četverice in tudi drugih 
držav članic izkazale kot neučinkovite. Italijanske dvome so evropski voditelji pomirili še z zagotovilom, da si bodo delili 
odgovornost za rešene v Sredozemskem morju, vendar tudi za to zavezo niso določili porazdelitvenega ključa. 
Izpuhtela (obvezna) solidarnost 
Nemška kanclerka Angela Merkel je bila zadovoljna, da ji je kljub grozeči italijanski blokadi vrha vendarle uspelo doseči 
soglasje za »evropsko rešitev« vzpostavljanja platform za izkrcavanje rešenih migrantov na afriških tleh. »Kar smo dosegli na 
vrhu, je morda več, kot sem pričakovala,« je dejala Merklova. Poleg evropske rešitve, ki so jo dolga leta zagovarjali populisti 
in skrajno desničarski krogi, je Merklovi uspelo k solidarnosti z Nemčijo pregovoriti Španijo in Grčijo. Državi bosta z Nemčijo 
sklenili dvostranski sporazum o vračanju prosilcev za azil, ki so bili prvotno registrirani na njunih tleh, a so s sekundarnimi 
migracijami pot nadaljevali v Nemčijo. 
Premierji višegrajske četverice so zadovoljno odhajali, ker ni nikjer v sklepih vrha zapisano, da bodo iz zaprtih centrov, ki jih 
namerava Evropska unija ustanavljati tudi v državah članicah, primorani sprejeti prosilce za azil. »Dosegli smo točko, ko se 
ljudje ne pogovarjajo več o kvotah. Premestitev in preselitev bosta prostovoljni,« je bil zadovoljen češki premier Andrej 
Babiš. »Nismo več sami,« je novo evropsko solidarnost z Italijo opisal premier Conte, a hkrati zagrozil, da bo Italija proti 
državam, ki ne bi spoštovale na vrhu dogovorjenega, uporabila pravna sredstva s tožbami. Z doseženim v Bruslju je bil 
zadovoljen tudi notranji minister Matteo Salvini. »Izbrali smo sodelovanje. Ljudje so menili, da dogovora o migracijah ne bo 
mogoče doseči. A nam je uspelo in našli smo pravo ravnotežje med odgovornostjo in solidarnostjo,« je ocenil francoski 
predsednik Emmanuel Macron. 
Številne ovire in pomisleki 
Kljub zadovoljstvu z doseženim je bilo že danes slišati številna opozorila, da dogovorjenega ne bo lahko uresničiti. Na to je 
denimo opozoril predsednik evropskega sveta Donald Tusk, ki je bil sicer eden izmed predlagateljev vzpostavljanja platform 
za izkrcavanje. Prva ovira je že, kje bi te centre sploh vzpostavili. »Z načrtom vzpostavljanja platform je mogoče nadaljevati 
le, če bi se z njimi strinjale tudi tretje države,« je opozorila nemška kanclerka Angela Merkel, potem ko je v minulih dneh že 
več držav Magreba in Mašreka dalo vedeti, da ne nameravajo igrati vloge evropskega policaja in si takšnih centrov za 
migrante ne želijo. 
V visokem komisariatu ZN za begunce (UNHCR) in Mednarodni organizaciji za migracije (IOM), ki sta sicer pripravljena 
sodelovati pri vzpostavljanju takšnih centrov, so previdno pozdravili evropski dogovor, vendar opozorili, da bi centri morali 
biti v Evropi in ne na afriških tleh. V vsakem primeru bodo ti centri morali dosegati mednarodne standarde spoštovanja 
človekovih pravic, med drugim tudi z dostopom do hrane in zdravstvenih storitev, razmere v njih pa bodo morale biti pod 
nenehnim nadzorom, menijo v UNHCR. Zaskrbljeni so še, da bi v njih lahko priprli tudi otroke. 
Ali je doseženi dogovor v Bruslju dovolj dober tudi za nemškega notranjega ministra Horsta Seehoferja, danes še ni bilo 
znano. Merklova je v večernih urah z izidom vrha seznanila koalicijsko partnerico CSU, ta pa naj bi v prihodnjih dneh 
dorekla, ali je s tem dogovorom na evropski ravni nemška vladna kriza presežena.  
Nekatere članice EU naj bi dale soglasje za dogovor o vračanju migrantov 
Kanclerska Angela Merkel naj bi od nekaterih članic že dobila soglasje za dvostranske dogovore o vračanju registriranih 
migrantov. Za vsebino dogovorov bo odgovoren nemški notranji minister in predsednik Krščansko-socialne unije (CSU) Horst 
Seehofer. 
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Med drugim so se z Nemčijo po informacijah Die Welta, ki navaja vire v bližini kanclerke, pripravljene pogajati Francija, 
Španija, Poljska in Danska. 
Slovenija je pripravljena na solidarnost 
Zaprte centre za migrante na evropskih tleh naj bi po pojasnilih odhajajočega premierja Mira Cerarja ustanavljali predvsem 
v državah, ki so na zunanjih mejah EU. Ker Slovenija dobro nadzira schengensko mejo in uspešno obvladuje migracijske 
tokove, po premierjevi oceni potrebe po takšnem migrantskem centru v Sloveniji ni. Dogovora, katere države bodo gostile 
takšne centre, evropski voditelji danes niso sprejeli. Macron je menil, da bodo ustanovljeni zgolj v državah na »prvih 
frontnih črtah«, med katere po njegovi oceni šteje Italija, ne pa Francija. Prav to je razhudilo italijanskega premierja Conteja, 
ki je menil, da je bil Macron ob tej opazki očitno že utrujen. Po Contejevi interpretaciji bi lahko takšne centre ustanovili v 
vseh državah članicah, torej tudi v Franciji. Slovenija je sicer po Cerarjevih zagotovilih pripravljena po svojih zmožnostih iz 
teh centrov sprejeti določeno število prosilcev za azil. 

• Deželna vlada v Furlaniji - Julijski krajini želi okrepiti nadzor na meji s Slovenijo in Avstrijo. STA. Dnevnik, 
Ljubljana, 29. junij 2018 

https://www.dnevnik.si/1042831242/slovenija/dezelna-vlada-v-furlaniji-julijski-krajini-zeli-okrepiti-nadzor-na-meji-s-
slovenijo-in-avstrijo  
Deželna vlada v Furlaniji - Julijski krajini (FJK) bo zaprosila Rim, da poostri nadzor na meji z Avstrijo in Slovenijo, so v 
četrtek sporočili iz deželnega sveta. V okviru načrtov bi lahko Italija v roku 24 ur avstrijskim in slovenskim oblastem vrnila 
migrante, ki so nezakonito prečkali mejo, poroča Primorski dnevnik. 
Predvideno prošnjo Rimu je deželnemu svetu v Trstu predstavil Pierpaolo Roberti, ki je v deželni vladi pristojen za varnost, 
navaja Primorski dnevnik. 
Na svetniško vprašanje Maura Capozzelle iz Gibanja petih zvezd, kako bo vlada ukrepala na področju migracij, je Roberti 
pojasnil, da bodo italijansko vlado zaprosili, naj na obmejno območje pošlje več policistov. Nadzor bi bil zato učinkovitejši, 
Italija pa bi lahko izkoristila dvostranski dogovor s sosedama, po katerem bi lahko v 24 urah vrnila migrante, ki so 
nezakonito prečkali mejo. 
Vlada FJK, ki jo vodi predstavnik Lige Massimiliano Fedriga, bo v uradnem dopisu vladi v Rimu še predlagala, naj odpravi 
možnost začasnega prebivanja iz humanitarnih razlogov, kar naj bi bilo možno samo v Italiji, še piše Primorski dnevnik. 

• Plenković o srečanju s Cerarjem ob robu današnjega vrha EU. STA. Dnevnik, Ljubljana, 29. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042831344/slovenija/plenkovic-o-srecanju-s-cerarjem-ob-robu-danasnjega-vrha-eu  
Hrvaški premier Andrej Plenković je potrdil, da sta se ob robu vrha EU v Bruslju danes srečala s slovenskim kolegom 
Mirom Cerarjem. Povedal je, da sta se pogovarjala o mejnem sporu med državama, kot tudi o sprostitvi slovenskega trga 
dela za hrvaške državljane. 
Plenković je napovedal, da bo hrvaška vlada recipročno odgovorila na odločitev slovenskih kolegov in odprla hrvaški trg za 
slovenske delavce. Povedal je, da od članic EU samo še Avstrija vztraja pri omejitvah za delavce s Hrvaške, potem ko so jim 
letos svoje trge dela odprli Nizozemska, Velika Britanija in Slovenija. 
»V nekaterih drugih okoliščinah bi šlo za velik uspeh, a v kontekstu sedanje demografske obnove in odhoda ljudi, na to manj 
gledamo kot na uspeh,« je izjavil Plenković novinarjem v Bruslju. 
Povedal je, da je s Cerarjem, kot tudi v četrtek s predsednikom SDS Janezom Janšo, govoril o splošni politični situaciji in 
postopku oblikovanja nove vlade v Sloveniji, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. 
Kot so dodali, je Plenković znova pozdravil nedavno odločitev Evropske komisije, da se ne bo vmešavala v spor o meji med 
Hrvaško in Slovenijo. Znova je ocenil, da je bila odločitev komisije »modra«. 
»Gre za bistveno drugačno stališče (komisije) kot pred letom dni. Pričakujem, da bomo našim slovenskim sosedom ponudili 
ideje, kako urediti problem meje, potem ko bodo v Sloveniji oblikovali vlado,« je izjavil. 
Za nadaljevanje pogovor Hrvaška čaka na slovensko novo vlado 
Novinarje je zanimalo Plenkovićevo mnenje, ali bo morebitni Janšev prihod na čelo slovenske vlade olajšal ali zapletel 
reševanje spora o meji, glede na to, da sta oba člana Evropske ljudske stranke (EPP). Dodali so, da Janša velja za politika, ki 
je bližje madžarskemu premierju Viktorju Orbanu, medtem ko Plenkovića vidijo kot pripadnika sredinske struje v EPP. 
»Kar se mene tiče, vem, na katerih izhodiščih stojim in se to zagotovo ne bo spremenilo. Sicer pa najprej počakajmo, da 
vidimo, kdo bo prevzel oblast. Kdorkoli bo dobil zaupanje, bomo mi v dobri veri pristopili k tem pogovorom,« je izjavil 
Plenković ter ponovil svoje prepričanje, da so pogovori boljši kot pravosodna pot, pri kateri vztraja Slovenija. 
Cerar je po četrtkovem srečanju s predsednikom Evropske komisije Jean Claudom Junckerjem v Bruslju izjavil, da je tožbo na 
Sodišče EU proti Hrvaški treba vložiti čim prej. Kot je pojasnil, bo Slovenija tožbo vložila zaradi kršitev evropskega pravnega 
reda, kar ne pomeni, da je - ne glede na izid postopka - kakor koli pod vprašajem veljavnost arbitražne odločbe. 
Plenković je omenil, da sta se danes s Cerarjem dotaknila tudi uvrstitve hrvaškega zakona o izredni upravi v sistemsko 
pomembnih podjetjih (lex Agrokor) v aneks uredbe EU o insolvenčnih predpisih. Cerar je v četrtek ocenil, da odločitev Sveta 
EU, da vključi lex Agrokor med v uniji priznane insolvenčne postopke, ne pomeni, da zakon v Sloveniji velja. 

• Stoltenberg: Uspešen referendum o imenu ključen pogoj za vstop Makedonije v Nato. STA. Dnevnik, Ljubljana, 
29. junij 2018  

https://www.dnevnik.si/1042831305/svet/stoltenberg-uspesen-referendum-o-imenu-kljucen-pogoj-za-vstop-
makedonije-v-nato  
Uspešen referendum o rešitvi spora z Grčijo glede imena, je ključni pogoj, ki ga mora izpolniti Skopje pred vstopom v 
zvezo Nato, je danes dejal generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg po srečanju z makedonskim premierjem Zoranom 
Zaevom v Bruslju. 
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Stoltenberg je prepričan, da bodo voditelji držav zveze Nato na vrhu, ki bo 11. in 12. julija v Bruslju, Makedonijo pozvali k 
začetku pristopnih pogajanj. Takoj ko bo Skopje končalo vse postopke glede spremembe imena države, pa se bo lahko 
Makedonija priključila organizaciji, še navaja generalnega sekretarja makedonska tiskovna agencija Mia. 
»Vrata Nata so vam odprta, sedaj ste na pragu,« je dejal Stoltenberg. 
Zaev je ob tem izrazil prepričanje, da bo Makedonija postala 30. članica zveze Nato. 
Vlada bo sklicala referendum za spremembo ustave 
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 
Makedonija 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, navaja avstrijska tiskovna agencija APA. Referendum bo 
predvidoma septembra ali oktobra. 

• Nemčija od 14 držav dobila soglasje o vračanju migrantov. STA. Dnevnik, Ljubljana, 30. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042831396/svet/1042831396  
Nemčija je od 14 držav dobila soglasje, da bodo sprejemale migrante, ki jih bo Nemčija zavrnila, je nemška kanclerka 
Angela Merkel zapisala v pismu o dogovoru, ki ga je poslala koalicijskima partnericama. Pozvala je tudi k vzpostavitvi 
posebnih centrov za obravnavo teh migrantov. 
Države so privolile v hitro deportacijo migrantov, ki bodo v Nemčiji zavrnjeni, ker ne bodo imeli pravice zaprositi za azil ali 
pa bodo njihove prošnje zavrnjene, piše v osem strani dolgem pismu kanclerke. Med temi državami so Češka, Madžarska in 
Poljska, ki so sicer znane po ostrih stališčih do kanclerkine priseljenske politike. Češki premier Andrej Babiš je sicer med 
današnjim obiskom v Franciji zanikal, da bi Praga privolila v dogovor z Berlinom. »Ta novica je neumnost, nobenih pogajanj 
ne načrtujemo, ni razloga zanje,« je dejal. Tudi iz madžarske vlade so nato sporočili, da niso privolili v dogovor. 
Druge države so Belgija, Danska, Estonija, Finska, Francija, Litva, Latvija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska in Švedska. 
Po navedbah nemške tiskovne agencije dpa med njimi ni Slovenije. Kanclerka se je zavzela tudi za vzpostavitev posebnih 
centrov na nemški meji za obravnavo migrantov, ki so bili že zabeleženi v sistemu Eurodac, evropski podatkovni zbirki 
prstnih odtisov. To pomeni, da so bili registrirani v drugi državi. V te centre bodo namestili tudi tiste, ki so skušali v Nemčijo 
vstopiti prek zelene meje. 
Migranti bodo v centrih podvrženi pospešenemu postopku, kar pomeni, da bo azilni postopek končan v enem tednu. Tam 
jim bodo izdali tudi poseben dokument, ki jim bo prepovedoval, da se oddaljijo od centra. Med zgoraj omenjenimi državami 
ni Španije in Grčije, s katerima je Nemčija sklenila poseben tristranski dogovor o vračanju migrantov, ki so bili registrirani v 
teh dveh državah. Ti migranti tudi ne bodo obravnavani v centrih za pospešeno obravnavo. 
Če bo potrebno, podpora tudi Sloveniji in Hrvaški 
Operativne podrobnosti dogovora z Atenami in Madridom bodo določili v prihodnjih štirih tednih, za pogajanja pa bo 
zadolžen nemški notranji minister Horst Seehofer iz Krščansko-socialne unije (CSU). V pismu, ki ga je Merklova poslala 
vodstvoma CSU in socialdemokratov (SPD), je napovedala še, da bodo nemške zvezne policiste poslali v Bolgarijo, kjer bodo 
sodelovali pri krepitvi zunanje meje EU. Nemška policija pa bo okrepila tudi Frontexove sile na grški meji z Makedonijo in 
Albanijo. Merklova želi te ukrepe uveljaviti do konca avgusta. »Pripravljeni pa moramo biti tudi Slovenijo in Hrvaško 
podpreti pri varovanju meja, če bo potrebno,« je še povedala. Zavzela se je tudi za ostrejši nadzor nad zlorabami 
schengenskih vizumov. 
Vprašanje, ali bodo sklepi vrha EU in dogovori z državami o vračanju migrantov zadostovali, da bo bavarska CSU zakopala 
bojno sekiro v sporu s sestrsko Krščansko-demokratsko unijo (CDU), ostaja odprto. Seehofer je namreč pred vrhom grozil, 
da bo na meji z julijem začel zavračati migrante, če Merklova ne bo našla evropske rešitve. 
Notranji minister naj bi svojim sodelavcem naročil, naj preučijo predlagane ukrepe. Sam naj se danes še ne bi javno 
opredelil do predlogov in predstavil nadaljnjih korakov v sporu z Merklovo. V nedeljo se bosta sicer ločeno sestali vodstvi 
CDU in CSU, ki bosta razpravljali o predlogih in nadaljnjih ukrepih. Bavarski ministrski predsednik Markus Söder je danes 
povedal, da so evropski voditelji dosegli več, ko je bilo pričakovano, vendar pa sklepi še vedno dovoljujejo nacionalne 
ukrepe. 
Centri za obravnavo beguncev bodo zunaj EU 
V uradu nemške kanclerke so danes poudarili, da sklepi vrha ne dajejo bianco menice za enostransko zapiranje meja. Na 
vrhu so se dogovorili za uveljavitev notranjih ukrepov proti sekundarnim migracijam, so dejali in dodali, da je Merklova že v 
petek povedala, da sklepi vrha in dogovori zadostujejo zahtevam Seehoferja. Vodja SPD Andrea Nahles pa je zahtevala 
konec vladne krize, povezane z upravljanjem migracij. CSU je pozvala, naj na osnovi rezultatov vrha »končajo 
instrumentalizacijo te teme in pridejo k pameti«. Po njenem mnenju enostransko zavračanje migrantov na nemški meji ni 
več na mizi. 
Evropski voditelji so se v petek med drugim dogovorili o centrih za obravnavo migrantov zunaj EU in da bodo lahko članice 
prostovoljno vzpostavile centre tudi znotraj unije. Okrepili bi tudi varovanje zunanjih meja. 

• Nemška AfD bi z Avstrijo, Italijo in Madžarsko oblikovala trdnjavo Evropa. STA. Dnevnik, Ljubljana, 30. junij 
2018  

https://www.dnevnik.si/1042831404/svet/nemska-afd-bi-z-avstrijo-italijo-in-madzarsko-oblikovala-trdnjavo-evropa  
Vodja nemške skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) Jörg Meuthen je danes dejal, da bo skušala njegova 
stranka z Avstrijo, Italijo in Madžarsko oblikovati »trdnjavo Evropa«. To po navedbah nemške tiskovne agencije dpa 
pomeni, da Evropa ne bo več sprejemala migrantov. Avstrijska vlada je že zavrnila povezovanje. 
Meuthen je na današnjem kongresu AfD v Augsburgu na Bavarskem povedal, da stranka »želi in mora« sodelovati s temi 
tremi državami za okrepitev svojih stališč na področju migracij. »Multikulturalizem je bil velika ideološka zmota začetka 21. 
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stoletja in tisti, ki natančno pogledajo, lahko že ugotovijo, kako bomo premagali to donkihotsko ideologijo - to utopijo,« je 
povedal. 
Iz avstrijske vlade so že sporočili, da se avstrijski kancler Sebastian Kurz ne vidi kot zaveznik AfD. »Za Sebastiana Kurza je v 
Nemčiji zaveznica zvezna vlada s kanclerko Angelo Merkel na čelu in notranjim ministrom Horstom Seehoferjem,« so 
navedli. »Smo jasno proevropska vlada,« so poudarili. Avstrijsko vlado sicer poleg kanclerjeve konservativne ljudske stranke 
(ÖVP) sestavljajo skrajno desni svobodnjaki (FPÖ). 
Sprejeti dogovori »popoln polom« 
Kot je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA še sporočila avstrijska vlada, se Kurz na področju migracij zavzema za 
evropsko rešitev. Drugi vodja največje nemške opozicijske stranke Alexander Gauland je ob tem na kongresu dogovore, ki 
so jih na vrhu EU ta teden sprejeli evropski voditelji, označil za »popoln polom«. Dogovori po njegovih besedah ne bodo 
ničesar doprinesli k zaustavljanju migrantov. 
Evropski voditelji so se med drugim dogovorili o centrih za obravnavo migrantov zunaj EU in da bodo lahko članice 
prostovoljno vzpostavile centre tudi znotraj unije. Okrepili bi tudi varovanje zunanjih meja. Kongres AfD sicer spremljata dva 
ločena protesta, na katerih se je zbralo približno 5000 nasprotnikov stranke. Protesta po navedbah policije večinoma 
potekata mirno. Morali so sicer uporabiti tudi solzivec, pri čemer sta bila dva protestnika poškodovana. 

• Hrvaški školjkarji širijo školjčišča v slovenskem delu Piranskega zaliva. STA. Dnevnik, Ljubljana, 30. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042831410/slovenija/hrvaski-skoljkarji-sirijo-skoljcisca-v-slovenskem-delu-piranskega-zaliva  
Školjkarji iz hrvaškega Umaga so svoje školjčišče sredi Piranskega zaliva v slovenskih vodah od aprila lani povečali kar za 
desetkrat in ga še naprej povečujejo. Med nabiranjem školjk v slovenskem morju jih dosledno varuje hrvaški policijski 
čoln, slovenski policisti pa dogajanje le opazujejo, poroča TV Slovenija. 
Eno leto po objavi razsodbe arbitražnega sodišča Slovenija in Hrvaška ostajata vsaka na svojem bregu, diplomatski ping 
pong se nadaljuje, Hrvaška še naprej dosledno uresničuje napoved, da arbitražne razsodbe ne bo upoštevala, navaja TV 
Slovenija. 
Lani, tik pred razglasitvijo arbitražne razsodbe, sta umaška školjkarja sredi Piranskega zaliva postavila osem označevalnih 
boj. Do danes je tam zraslo ogromno gojišče školjk v polnem obratovanju, na morju je videti okoli 100 boj, pod njimi snopi 
klapavic. Gojišče je več kot en kilometer oddaljeno od savudrijskega polotoka proti notranjosti zaliva, po poročanju TV 
Slovenija »nesporno v slovenskem morju«. 
Ob snemanju školjčišča se je čolnu ekipe TV Slovenija približal tudi hrvaški patruljni čoln, za tem pa še slovenski patruljni 
čoln. Slovenski policisti so novinarski ekipi potrdili, da so hrvaške policiste opozorili, da se nahajajo v slovenskem 
teritorialnem morju. 

• Triumf populistov. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 30. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042831354/mnenja/komentarji/triumf-populistov  
Nemška kanclerka Angela Merkel in Evropska unija sta preživeli. Črnogledi scenariji, da migracijska vprašanja postajajo 
usodna za integracijo, so se razblinili po maratonskem zasedanju do ranega petkovega jutra. Cena, ki jo je Evropska unija 
plačala za enotnost celine in preživetje schengna, se v duhu časa vse večje fašistoizacije zrcali v vzklikih navdušenja 
skorajda celotnega političnega spektra, da je evropskim voditeljem končno uspelo povleči ograjo na Sredozemskem 
morju. Na končanem evropskem svetu je osemindvajseterica po dolgoletnih receptih populistov in skrajne desnice 
začrtala svojo migracijsko politiko, ki sledi ameriškim in avstralskim trendom. Bolje rečeno, odločila se je preprečiti 
migracije čez Sredozemsko morje. Ker je sprejela zgolj ukrepe za krepitev zunanjih meja, ni pa dorekla preostalih 
manjkajočih delcev mozaika – ali si EU sploh želi skupne azilne politike in reforme dublinskega sistema – je izoblikovala 
politiko zapiranja celine. »Najprej trdnjava Evropska unija!« bi lahko včeraj odmevalo iz bruseljske palače Evropa. 
Prav neverjetno je, s kolikšno hitrostjo se je na Bavarskem in v Italiji zakuhana kriza zaradi migracij prelila na vso Evropsko 
unijo. Nemški notranji minister Horst Seehofer je z zaprtjem meje za prosilce za azil de facto ustvaril ozračje evropskega 
vesoljnega potopa. Ker se je napovedoval konec nemške koalicije, schengna in s tem Evropske unije, je vzpostavil situacijo, 
ko je preostanek evropskih levih in sredinskih vlad moral popustiti premoči desnice in populistov. A sam Seehofer umetno 
sproducirane politične krize zgolj nekaj mesecev pred bavarskimi deželnimi volitvami ne bi mogel zakuhati brez prijateljev. 
Krepak premik v desno je dosegel v sozvočju z avstrijskim kanclerjem Kurzem, ki je z diplomatskim leporečjem skrajne 
politike populistov naredil všečne za evropski mainstream. Svoje je prispeval tudi italijanski notranji minister Matteo Salvini, 
ki je z zapiranjem italijanskih pristanišč za rešene na ladjah nevladnih organizacij zaobšel mednarodna pravila pomoči in 
evropske države prisilil, da so dublinska pravila dokončno odvrgle na smetišče zgodovine. 
Voditelji so na vrhu kar hitro privolili v vzpostavljanje centrov za izkrcavanje (bog ne daj, da bi jim rekli taborišča) na afriških 
tleh in zaprtih centrov za migrante po državah EU. Cilj obeh še povsem nedorečenih konceptov je, da se neupravičene do 
mednarodne zaščite čim prej vrne v domovino in novim migrantom vzame vsakršno upanje na med in mleko v Evropi. 
Varovanje schengenskih meja se je včeraj premaknilo na afriško celino, solidarnost med državami EU pa je bila še nekoliko 
bolj načeta. Nikjer se namreč ni več omenjalo, ali bodo države z obveznimi kvotami premestitve in preseljevanja sploh še 
primorane sprejeti begunce iz novih evropskih in afriških centrov. Temu lahko zgolj politiki s pomanjkljivim spominom na 
prvo polovico 20. stoletja in začetke evropske pogodbe rečejo »evropska rešitev«. 
A cvetober evropskih voditeljev je drugačnega mnenja – gre za korake v pravo smer. Takšen sramoten dogovor za rešitev 
Merklove, ki je preprosto prevelika in prepomembna za Unijo, da bi ji smelo spodleteti, je bil realpolitično gledano 
najmanjši skupni imenovalec v novi politični podobi Evrope. Vanj so morali privoliti tudi največji skeptiki iz evropskega jedra, 
ki so hitre rešitve dolga leta vztrajno zavračali. Evropska unija je s svojo temeljno vrednoto solidarnosti tokrat naredila nov 
klavrni kompromis, kar znova kaže, kako močno je integracija v zadnjih letih sestopila z Olimpa moralne avtoritete in v 
spremenjenih okoliščinah razgradnje multilateralizma ni znala ubraniti svojega mesta svetilnika morale in humanosti. 
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• Frontex v operaciji aretiral 23 tihotapcev migrantov. STA.  Dnevnik, Ljubljana, 1. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042831426/svet/1042831426  
Evropska agencija za zunanje meje Frontex je pod vodstvom Bolgarije in Litve med 11. in 12. junijem na jugovzhodni in 
vzhodni zunanji meji EU izvedla operacijo, v kateri je aretirala 23 tihotapcev migrantov. Ob tem so odkrili tudi 2160 
nezakonitih pribežnikov in 580 ljudi, ki so v uniji bivali nezakonito, so v soboto sporočili iz Frontexa. 
Agencija je v prvi skupni operaciji s carino poleg tega zabeležila še 60 primerov ponarejenih dokumentov, odkrila 31 
ukradenih avtomobilov in zasegla 330.000 nezakonitih cigaret, 12 ton tobaka ter 500 kilogramov nedovoljenih drog, poroča 
nemška tiskovna agencija dpa. 
Pod okriljem Frontexa so v operaciji med drugim sodelovali tudi strokovnjaki za ukradene avtomobile in ponarejene 
dokumente ter nadzorniki meje. "Z analitičnimi zmožnostmi in dostopom do relevantnih podatkov je operacijo podprl tudi 
Europol," so še sporočili iz agencije. 
V operaciji so sodelovale številne države EU - Slovenija, Bolgarija, Hrvaška, Madžarska, Romunija, Estonija, Grčija, Poljska, 
Latvija, Litva, Slovaška, Avstrija, Švedska - ter tudi nekatere države Zahodnega Balkana - Makedonija, Bosna in Hercegovina, 
Albanija in Črna Gora. 

• Seehofer in Merklova našla skupni jezik. Dejan Kovač, agencije. Dnevnik, Ljubljana, 2. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042831512/svet/nemski-notranji-minister-seehofer-ponudil-odstop-  
Vodstvi nemških konservativnih partneric sta nocoj v Berlinu našli skupni jezik o migracijski politiki in sta vsaj za zdaj 
končali spor med kanclerko in notranjim ministrom, ki je obetal razpad vladne koalicije.  
Nemška kanclerka Angela Merkel in vodja bavarske krščansko-socialne unije (CSU) Horst Seehofer sta se najprej sešla v 
pisarni predsednika bundestaga Wolfganga Schäubla, ta pa je novinarjem pred začetkom srečanja z vodstvom 
krščanskodemokratske unije (CDU) izrazil upanje, da se bodo znova videli, še preden se bo znočilo. Trajalo je nekoliko dlje, 
podrobnosti dogovora pozno ponoči še niso bile znane, je pa Seehofer že sporočil, da ostaja minister. Današnji dan je v 
Nemčiji minil v spraševanju, ali se bo po lanskih septembrskih volitvah težko sestavljena velika koalicija CDU/CSU s 
socialnimi demokrati (SPD) kot opazovalci vendarle obdržala. Informacije o nedeljskem sestanku vodstva CSU v Münchnu, ki 
se je zavlekel pozno noč, so bile zelo skope, delno je dogajanje na njem vendarle danes zjutraj pojasnil sam Seehofer. Potrdil 
je govorice, da je ponudil odstop z obeh omenjenih položajev še v tem tednu, če bo na zvezni ravni uveljavljena migrantska 
politika kanclerke Angele Merkel oziroma če mu ne bo kot notranjemu ministru uspelo migrantom zapreti nemške meje. 
Seehofer namreč ni zadovoljen z dogovorom, ki ga je Merklova z velikimi težavami dosegla na vrhu Evropske unije konec 
minulega tedna, na katerem so se na koncu dogovorili o ustanovitvi tako imenovanih nadzornih centrov za migrante, ki bi 
jih na temelju prostovoljnosti vzpostavili v članicah in tudi na njihovi migrantski poti proti EU. Kanclerka je po vrhu dosegla 
tudi dvostranske dogovore s šestnajstimi članicami o sprejemu v Nemčiji zavrnjenih prosilcev za azil, a tudi to Seehoferja ni 
zadovoljilo. 
Horst Seehofer sicer že od vstopa v sedanjo zvezno vlado vztraja pri zaostrovanju migracijske politike, pri čemer precej 
megleno operira s svojim »velikim načrtom«. Nemškim medijem je iz njega uspelo izbrskati nekaj opornih in predvsem 
spornih točk, med njimi povečanje števila lokacij, s katerih bi izvajali deportacije imigrantov, pri čemer naj bi te uredile 
zvezne dežele kar v okviru zaporov. Predvideva tudi spremembo postopkov za pridobivanje azila s prenosom dela sodnih 
stroškov na same prosilce, predvsem pa bi migrante s Sredozemskega morja vračal v zanje v severni Afriki vzpostavljene 
»varne kraje«, dejansko zbirna taborišča.  
Seehofer »vzel za talca vso Evropo« 
Omenjeni načrt je bil na mizi nedeljskega sestanka vodstva CSU, a po pisanju časnika Die Welt kot program predsednika 
bavarske stranke in ne nemškega notranjega ministra. Samo ministrstvo naj bi pripravljalo ločen migracijski program, ki pa 
bo postal aktualen v primeru dejanskega Seehoferjevega odstopa in brez morebitnega razhoda sestrskih CDU in CSU ter 
razpada koalicije s socialdemokrati (SPD).  
Ti so danes skupaj z Zelenimi izrazili pripravljenost na vsakršen rezultat pogajanj sestrskih krščanskih strank, vključno s 
predčasnimi volitvami. V sami krščansko-demokratski uniji (CDU) pa so čez dan navajali, da so pripravljeni na dodatne 
koncesije CSU, ter izražali upanje, da bo do končnega dogovora s krščanskimi socialisti vendarle prišlo.  
Sigmar Gabriel, bivši zunanji minister iz vrst SPD, je drugačnega mnenja. Na twitterju je zapisal, da je Seehofer nesposoben 
za delo v federalni vladi. »Vso Nemčijo in Evropo je vzel za talca. Vse to brez primere škodi demokraciji in naši državi. Jeza 
zaradi take neodgovornosti vas spodbuja, da zakričite: Stop!« je zapisal. Tudi njegov naslednik Heiko Maas je po srečanju z 
bolgarsko kolegico Ekaterino Zaharievo dejal, da spor notranjega ministra s kanclerko ne škodi samo podobi Nemčije, 
ampak najprej in najbolj nemški vladi sami. Pri tem je izrazil polno podporo nemški kanclerki Merklovi in njenim 
prizadevanjem za sprejem skupnih Unijinih ukrepov za zajezitev sekundarne migracije vključno s ponujeno nemško pomočjo 
pri varovanju bolgarske zunanje meje EU od prihodnjega meseca naprej.  
Seehofer ima kot veteran bavarske in nemške politike za seboj težko politično leto. Že lani spomladi naj bi razmišljal o 
umiku, a so ga pregovorili, naj stranko popelje na še ene zvezne volitve. Na njih se je CSU slabo odrezala in pritisk nanj, naj 
se odpove vsaj enemu od dveh vodilnih položajev, je še narasel. Konec lanskega leta je privolil, da položaj ministrskega 
predsednika Bavarske prepusti svojemu največjemu rivalu Markusu Söderju. V zameno je lahko ostal na čelu CSU, hkrati pa 
se je pripravljal na prestop nazaj v zvezno vladno politiko, čeprav je javno vedno zatrjeval, da tega ni več v njegovih načrtih. 

• V Berlinu nov poskus iskanja rešitve migracijskega spora. STA. Dnevnik, Ljubljana, 2. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042831577/svet/v-berlinu-nov-poskus-iskanja-resitve-migracijskega-spora  
Krščansko-socialna unija (CSU) namerava z osemčlansko pogajalsko ekipo danes v Berlinu na skupnem srečanju z 
vodstvom sestrske Krščansko-demokratske unije (CDU) najti rešitev migracijskega spora. Medtem se ravno sestajata 
poslanski skupini obeh strank, vodja socialdemokratov (SPD) Andrea Nahles pa je za danes sklicala vrh koalicije. 
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Glede na informacije blizu CSU, ki jih navaja nemška tiskovna agencija dpa, se bodo poleg predsednika CSU Horsta 
Seehoferja skupnega srečanja obeh sestrskih strank iz vrst CSU med drugim udeležili tudi generalni sekretar Markus Blume, 
vodja poslanske skupine Alexander Dobrindt in ministrski predsednik Bavarske Markus Söder. 
Sestanek vrha obeh strank ob 17. uri bo predvidoma zadnje in ključno srečanje v vedno bolj zaostrenem sporu glede 
migracijske politike in zavračanja migrantov, ki so že registrirani v drugi članici EU. 
CDU je že v nedeljo izrazila popolno podporo nemški kanclerki Angeli Merkel, a je predsednik nemškega parlamenta 
Wolfgang Schäuble na zasedanju v nedeljo opozoril, da stoji unija pred prepadom, ter zahteval, da obe stranki najdeta 
rešitev, navaja vire blizu CDU nemški časnik Die Welt. 
Söder je medtem danes ponovno nakazal pripravljenost na kompromise, ko je dejal, da ne želijo razdreti koalicije v Berlinu. 
»Za nas ne obstaja pot ven iz vlade ali razpustitev skupne poslanske skupine,« je dejal v Passauu. 
SPD je medtem danes zahtevala sklic vrha koalicije. "Mojega potrpljenja je počasi konec," je dejala Nahlesova. 

• Dunaj za pol leta na čelu unije s sloganom »Evropa, ki varuje«. Andrej Brstovšek, agencije. Dnevnik, Ljubljana,  
2. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042831503/svet/dunaj-za-pol-leta-na-celu-unije-s-sloganom-evropa-ki-varuje  
Avstrija je prevzela predsedovanje Evropski uniji v času velikih izzivov, s katerimi se slednja sooča, na čelu z migrantskim, 
ki je postal tako pereč, da se porajajo opozorila o mogočem začetku razdruževanja EU. V ospredju bodo še brexit, 
proračun in zahodni Balkan. 
Avstrija je v soboto od Bolgarije prevzela polletno predsedovanje Evropski uniji. Glavna tema vodenja osemindvajseterice 
bo trenutno najbolj akutno vprašanje stare celine – migracije. Poleg tega bodo v ospredju nadaljnja in zaradi časovnega 
pritiska vse bolj problematična pogajanja o britanskem izstopu iz unije, zahodni Balkan, na katerega je avstrijska zunanja 
politika tradicionalno pozorna, ter pogajanja o novem sedemletnem proračunu Unije za obdobje 2021–2027, kjer je predlog 
evropske komisije že naletel na številne kritike. 
Nadaljevanje spodbude zahodnemu Balkanu 
»Evropa, ki varuje« se glasi uradno geslo avstrijskega predsedovanja. Mogoče je razumeti, da se geslo nanaša tudi na 
zunanje meje EU, saj sta avstrijski premier Sebastian Kurz in njegova desnosredinska koalicija zagovornika ostrega pristopa 
do migracij in utrjevanje zunanjih meja, zato nanj letijo tudi kritike nekaterih držav, denimo Luxemburga, da je preblizu 
višegrajski četverici in njeni ostri protimigracijski politiki. Kurz sicer poudarja, da svojo vlogo na čelu EU razume kot 
posredniško med različnimi stališči. Ta pa bo, kot kaže, kar potrebna. Kompromis evropskih voditeljev, sklenjen prejšnji 
teden na vrhu EU v Bruslju, namreč očitno ne predstavlja resnične rešitve problema migracij, kar nazorno nakazuje 
dogajanje v nemški vladi oziroma razdor med krščanskimi demokrati in krščansko-socialno unijo. Nekateri analitiki celo 
opozarjajo, da gre za temo, ki lahko pomeni začetek razdruževanja EU. Kurz sicer podpira idejo o odprtju centrov za 
migrante na severu Afrike in ukrepe za zmanjšanje migracijskega pritiska na vseh poteh, tudi balkanski. 
Dunaj je predsedovanje prevzel od Sofije, ki se je med polletnim vodenjem EU močno zavzela za napredek zahodnega 
Balkana ter maja organizirala vrh voditeljev članic EU in šestih držav regije, ki si želijo v povezavo. Avstrija naj bi to delo 
nadaljevala. V regiji ima Dunaj močne gospodarske interese, neposredno pa so tamkajšnje države povezane tudi z 
migrantskim vprašanjem, saj gre prek njih ključna celinska pot. Avstrija je ob napovedi predsedovanja sporočila, da je 
članstvo teh držav v EU v njenem interesu in da se bo zavzemala za jasne in merljive kriterije izpolnjevanja pogojev. 
Koliko bodo morale članice plačati zaradi brexita  
Trd oreh bo gotovo tudi brexit. Neposredno se z Londonom sicer pogaja evropska komisija, naloga predsedujoče države pa 
je, da doseže čim večje soglasje med članicami o skupnem stališču unije. Glede na zadnja opozorila Bruslja Britancem, naj se 
njihova neenotna vlada enkrat že zmeni sama s seboj, kaj sploh želi, je pričakovati nadaljevanje zapletov, pri čemer pa naj bi 
bila pogajanja končana še letos, torej pod avstrijskim predsedovanjem. Glavne točke razhajanja so znane: pravice 
državljanov, režim na kopenski meji z Irsko, vprašanje carinske unije ter financ. 
Glede slednjih čaka Avstrijo med predsedovanjem še eno, od brexita ne povsem ločeno vprašanje, namreč proračun. 
Komisija je predlagala dvig prispevkov 27 držav članic v evropski proračun, da bi pokrile izpad zaradi odhoda Britanije. Po 
novem naj bi proračun znašal 1,114 odstotka bruto domačega proizvoda sedemindvajseterice, a države, ki so neto 
prejemnice sredstev, zagovarjajo, da EU ostane pri enem odstotku. Kurz pravi, da je izpad britanskega prispevka treba 
zagotoviti z rezi v veliki birokratski porabi Evropske unije. Vsekakor pa ni pričakovati, da bo Avstrija pogajanja o prihodnjem 
evropskem proračunu spravila pod streho pod svojim predsedovanjem. Pogajanja o zadnjem proračunu za obdobje 2014–
2020 so namreč trajala poltretje leto. 

• Kapitana ladje Lifeline izpustili iz pripora, a ne sme zapustiti Malte. STA. Dnevnik, Ljubljana, 2. julij 2018 
https://www.dnevnik.si/1042831586/kronika/kapitana-ladje-lifeline-izpustili-iz-pripora-a-ne-sme-zapustiti-malte  
Kapitana ladje nemške nevladne organizacije Lifeline Claus-Petra Reischa je sodišče na Malti danes obtožilo upravljanja 
neregistrirane ladje. Po plačilu varščine so ga izpustili iz pripora, a mora ostati na otoku. Ladja je sicer prejšnji teden po 
več dnevih nejasnosti z več kot 230 migranti na krovu vplula v pristanišče na Malti. 
Reisch ima dovoljenje za plovbo v priobalnih vodah v pasu do 30 navtičnih milj od obale, nizozemske oblasti pa so dvakrat 
potrdile, da ladja ni bila pravilno registrirana, saj je bila registrirana pri nizozemskem jahtnem klubu, poroča nemška 
tiskovna agencija dpa. 
Policija je izpostavila, da obtožbe na račun kapitana nikakor niso povezane s tihotapljenjem ljudi. 
Pred sodnika bo moral Reisch ponovno v torek. Njegov odvetnik Cedric Mifsud je medtem danes dejal, da Reisch ni le 
»navadna obtožena« oseba, saj je pomagal rešiti številne ljudi. 
Odvetnik s področja človekovih pravic Neil Falzon, ki prav tako zagovarja kapitana, je opozoril, da bo imelo politično 
vmešavanje v humanitarne zadeve, pri čemer so tarče nevladne organizacije, resne posledice. 
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Ladja Lifeline je pred več kot tednom dni vplula v malteško pristanišče. Po sporu med Malto in Italijo glede sprejema 
beguncev je namreč Valeta dovolila vplutje pod pogojem, da bodo migrante prevzele tudi druge članice Evropske unije. 
Malta ohromila ladjo organizacije Sea-Watch 3  
Malta je medtem prepovedala dostop vsem ladjam nevladnih organizacij, saj še vedno preiskujejo primer Lifeline. Zaradi 
blokade iz pristanišča tako ne more še ena ladja nemške nevladne organizacije Sea-Watch 3, čeprav ima po navedbah 
posadke urejene vse papirje in dovoljenja. 
Tudi Italija je konec tedna napovedala, da bodo italijanska pristanišča vse poletje zaprta za ladje nevladnih organizacij, ki 
rešujejo migrante, ki skušajo prek Sredozemskega morja priti iz Afrike v Evropo, je dejal italijanski notranji minister Matteo 
Salvini. 

• Ob libijski obali v minulih dneh umrlo več kot 200 migrantov. STA. Dnevnik, Ljubljana, 2. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042831522/svet/ob-libijski-obali-v-minulih-dneh-umrlo-vec-kot-200-migrantov-  
V brodolomu ladje ob libijski obali je v nedeljo verjetno utonilo 63 migrantov, 41 pa so jih uspeli rešiti, so sporočile 
libijske oblasti. Skupaj so po navedbah Mednarodne organizacije za migracije (IOM) v zadnjih dneh ob libijski obali umrli 
204 ljudje, s čimer je število žrtev pri prečkanju Sredozemskega morja od začetka leta preseglo 1000. 
Na ladji, ki je v bližini prestolnice Tripoli potonila v nedeljo, so bili 104 migranti. Od teh so jih 41 rešili, za 63 ljudi pa 
domnevajo, da so mrtvi, je povedal predstavnik libijske obalne straže Tavfik al Sakir. Reševalci sicer niso našli trupel. 
Ladja z več kot sto migranti se je ob libijski obali prevrnila tudi v petek, pri čemer so jih 16 rešili, 103 migranti, med njimi 
trije otroci, so umrli, so sporočili z IOM. 
Skupaj so tako od petka do nedelje v Sredozemskem morju ob obali Libije umrli 204 migranti, od začetka leta pa več kot 
1000. 
V soboto in nedeljo so libijske oblasti ob svojih obalah uspešno rešile ladji, na katerih je bilo 115 in 105 migrantov iz Afrike, 
je sporočila libijska mornarica. Kot so sporočili z IOM je bilo v treh dneh rešenih več kot 1000 migrantov, v celem letu pa 
okoli 10.000. 
Skrbi jih prenapolnjenost centrov za pridržanje 
»Število žrtev ob libijski obali alarmantno narašča,« je povedal vodja misije IOM v Libiji Othman Belbeisi. »Tihotapci 
izkoriščajo brezup migrantov, da odidejo, preden bo Evropa dodatno zaostrila prečkanje Sredozemskega morja,« je 
poudaril. 
»Migranti, ki jih obalna straža vrne, ne smejo biti takoj pridržani. Močno nas skrbi, da bodo centri za pridržanje zaradi 
zadnjega pritoka migrantov znova prenapolnjeni in da se bodo pogoji bivanja poslabšali,« je povedal glede rešenih 
migrantov, ki jih pripeljejo nazaj v Libijo. 
Libija je v minulih letih postala ena večjih tranzitnih držav, prek katere poskušajo pribežniki s prečkanjem Sredozemskega 
morja doseči Evropo. 

• Mattarellova razmejitvena črta. Jean Pisani – Ferry. Dnevnik, Ljubljana, 3. julij 2018 
Jean Pisani - Ferry je profesor na Hertie School of Governance v Berlinu in na Sciences Po v Parizu ter nekdanji vodja 
France Stratégie iz Pariza, institucije, ki svetuje francoski politiki. 
©Project Syndicate, 2018 
https://www.dnevnik.si/1042831587/mnenja/odprta-stran/mattarellova-razmejitvena-crta  
Italija je v globoki politični krizi, potem ko predsednik Sergio Mattarella v koalicijski vladi kot ministra za gospodarstvo in 
finance ni hotel odobriti Paola Savone, ki sta ga predlagala voditelja Gibanja petih zvezd in Lige, dveh protisistemskih 
strank, ki sta zmagali na marčevskih parlamentarnih volitvah.  
Čeprav je Italija na koncu vendarle dobila koalicijsko vlado Gibanja petih zvezd in Lige, pa ne gre podcenjevati političnih 
posledic, ki jih bo imel veto predsednika Sergia Mattarelle na imenovanje Paola Savone za ministra. Savona, ki je odkrit 
evroskeptik, se je javno zavzemal za pripravljanje rezervnega načrta, to je izstopa iz enotne valute, in Mattarella je 
argumentiral, da bi imenovanje Savone vodilo ravno do takšnega rezultata. 
Mattarellova odločitev je takoj izzvala jezo. Voditelj Gibanja petih zvezd Luigi Di Maio je zahteval odstavitev predsednika, 
vendar je pozneje to zahtevo umaknil. Voditelj Lige Matteo Salvini je terjal nove volitve, ki naj bi bile po njegovih besedah 
referendum o svobodi in suženjstvu Italije. V Franciji pa je Marine Le Pen, voditeljica skrajne desnice, ki se je lani potegovala 
za predsednico Francije z obljubo o izstopu iz območja evra, kritizirala, kot je rekla sama, »državni udar«.  
Savona je na koncu dobil manj pomemben položaj v vladi, postal je minister za evropske zadeve.  
Ni prvič, da je vprašanje o tem, ali naj neka država ostane v evrskem območju, postalo pomembna politična tema. V Grčiji je 
bilo to leta 2015, vsaj implicitno, del javne razprave o sprejemanju pogojev za finančno pomoč. V Franciji sta leta 2017 Le 
Penova in Emmanuel Macron o tem eksplicitno debatirala med predsedniško volilno kampanjo. Toda zdaj se je prvič 
zgodilo, da je evro postal neposreden vzrok za pravni spor o imenovanju neke vlade.  
Nenaden dvig obresti za obveznice italijanske države je bil odraz bojazni finančnih trgov. V resnici gre za veliko več. 
Predvsem je zdaj v ospredju vprašanje interpretacije. Ali Mattarellova odločitev pomeni, da volilci ne morejo postaviti pod 
vprašaj članstva v evrskem območju? Kakšen koncept demokratične izbire izhaja iz tega? To so temeljna vprašanja z 
daljnosežnimi implikacijami za vse evropske državljane.  
Mattarella je bil zelo jasen, ko je pojasnjeval razloge za svojo odločitev. Ni nasprotoval pravici Italijanov, da postavijo pod 
vprašaj članstvo v evrskem območju, menil pa je, da to zahteva odprto javno razpravo, ki bi temeljila na resni in poglobljeni 
analizi, vendar ta tema ni bila v ospredju med volilno kampanjo pred marčevskimi parlamentarnimi volitvami. Ko so premier 
Giuseppe Conte in omenjena voditelja strank, ki sta stala za njim, sprva zavrnili, da bi predlagali kakšnega drugega kandidata 
za ta pomembni položaj v vladi, je predsednik sklepal, da je njegova ustavna dolžnost, da ne odobri imenovanja Savone.  
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Ko je to storil, je Mattarella potegnil jasno mejo, ki loči ustavno odločitev od politične. Njegova logika je bila, da lahko 
politično odločitev svobodno sprejme vsaka vlada, ki ima parlamentarno večino, in predsednik nima nobene pravice, da jo 
postavi pod vprašaj. Pač pa ustavne odločitve zahtevajo drugačno vrsto postopka pri odločanju, in sicer takšno, da so volilci 
dovolj dobro seznanjeni s potencialnimi posledicami svoje odločitve. Če pa razprave, ki bi omogočila takšno informiranost, 
ni, je naloga predsednika po Mattarellovi logiki, da ohrani status quo in prepreči, da bi nastala odločitev z resnimi 
posledicami, ki bi izvirala iz samouresničljivih pričakovanj trga.  
Na načelni ravni je to razlikovanje zelo smiselno. V skoraj vseh demokracijah ustava varuje temeljne človekove pravice, 
določa naravo političnega sistema in daje odgovornosti oziroma pristojnosti različnim vladnim ravnem. Teh določil – k sreči 
– ni mogoče spremeniti z navadno večino glasov v parlamentu. Ustavo je mogoče popraviti, a to se pogosto zgodi počasi in 
vedno s kvalificirano večino ali v nekaterih državah z referendumom. Ta inercija daje državljanom jamstvo, da to, kar je 
zanje pomembno, ne bo spremenjeno. 
Tu se zastavljata dve vprašanji. Najprej, katere zadeve so zgolj ustavne? V številnih evropskih državah je članstvo v EU 
zapisano v temeljnem zakonu. O izstopu ne more odločati parlament po običajnem postopku. Toda ustavno polje je 
obsežnejše: pravno gledano spadajo vanj vse določbe pogodb EU. Tu se začenjajo težave. Očitno bi bilo absurdno 
nasprotovati politični razpravi o določilih pogodb EU, na primer o ribištvu, telekomunikacijah ali celo o davčnemu okviru. 
Takšne določbe bi morale biti del običajne zakonodaje (to, da bi jasneje definirali to razliko, je bil eden od ciljev spodletele 
ustavne pogodbe leta 2005). Toda namesto da bi ustvarila jasno razmejitev, pravna meja med ustavnimi in običajnimi 
določbami ustvarja politično zmedo. Državljanom se lahko odpusti, da nimajo jasne predstave o tem, kaj spada v prvo in kaj 
v drugo kategorijo.  
Kot drugo se zastavlja vprašanje, kakšen postopek je treba uveljaviti pri dejanski ustavni izbiri. Kot smo videli, 50. člen 
lizbonske pogodbe predvideva, da EU določi, kako naj se izvede odločitev Velike Britaniji o izstopu iz EU. Toda večina držav 
članic v svoji ustavi nima člena, ki bi določal, kako naj se sprejme odločitev o tem, ali naj se konča članstvo v EU oziroma v 
evrskem območju. Kenneth Rogoff s Harvarda je označil odvisnost Velike Britanije od referenduma, na katerem je navadna 
večina končala 45-letno partnerstvo, »ruska ruleta za republike«, ker se postopek ni opiral na mehanizem zavor in 
ravnovesja (checks and balances), kar bi takšna daljnosežna odločitev nujno potrebovala.  
Dokler je članstvo v EU in v evrskem območju imelo širok konsenz, so te razlike zanimale samo pravne strokovnjake. To pa 
ne velja več in ni verjetno, da bi se razprave o teh razlikah kaj kmalu končale. Čas je torej, da razlike med pravnimi ustavnimi 
in neustavnimi evropskimi obveznostmi postanejo eksplicitni del politične ureditve naših držav.  
Razmejitvene črta, ki jo je potegnil italijanski predsednik, je načeloma pravilna. Skupna valuta je namreč temeljna družbena 
institucija prek vezi, ki jo ustvarja z drugimi državami partnericami. Pa tudi zaradi pomembnih geopolitičnih, gospodarskih in 
finančnih posledic, ki bi jih imel tak izstop, mora pripadnost evrskemu območju spadati na ustavno področje. Toda 
Mattarellovo stališče bi bilo bolje sprejeto, če bi svoje mnenje predstavil pred tem. Dejstvo, da je svojo odločitev oznanil na 
višku konflikta med seboj kot predsednikom države in voditelji nove vladne večine, je vzbudilo dvom o legitimnosti te 
njegove odločitve in dalo njegovim nasprotnikom priložnost, da zadevo prenesejo na teren morale.  
Ključna naloga, s katero se Evropa sooča, je ta, da mora uskladiti pravico državljanov, da sprejmejo radikalne odločitve, s 
potrebo, da se zagotovi, da so odločitve, ki vodijo do sprememb ustave, izvedene na podlagi zadostnega posvetovanja in 
informiranosti javnosti, to je prek javne razprave, v kateri pride v ospredje enoznačna volja ljudstva. EU in evro ne smeta biti 
ustavni zapor, a o njiju se tudi ne smejo več sprejemati slabo premišljene odločitve. Pravo ravnovesje med tema dvema 
načeloma, pravico do radikalnih odločitev in zadostno informiranostjo, zahteva postopek, ki bo dal odločitvi potrebno 
legitimnost.  

• Salvini: Italija bi imela koristi od ostrejšega nadzora na avstrijski meji. STA. Dnevnik, Ljubljana,  03.07.2018 
https://www.dnevnik.si/iskalnik?q=migracije  
Italijanski notranji minister Matteo Salvini je danes morebiten ostrejši nadzor za zajezitev migracij, ki ga zaradi odločitev v 
Nemčiji na svojih južnih mejah pripravlja Avstrija, ocenil kot pozitivno novico za Rim. »Za nas bi to bil dober posel,« je dejal 
in pojasnil, da več migrantov iz Avstrije nezakonito vstopi v Italijo kot obratno. 

• Avstrija po dogovoru v Nemčiji pripravlja ukrepe za zaščito južne meje. STA. Dnevnik, Ljubljana, 3. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042831656/svet/avstrija-po-dogovoru-v-nemciji-pripravlja-ukrepe-za-zascito-juzne-meje  
Potem ko so v Nemčiji dosegli dogovor o vzpostavitvi tranzitnih centrov na nemško-avstrijski meji, je avstrijska vlada 
danes sporočila, da pripravlja ukrepe za zaščito svoje južne meje s Slovenijo in Italijo. 
Nemška Krščansko-demokratska unija (CDU) in Krščansko-socialna unija (CSU) sta se v ponedeljek dogovorili o vzpostavitvi 
tranzitnih centrov ob nemško-avstrijski meji, iz katerih bodo prosilce za azil, ki so bili registrirani že v drugih članicah EU, 
vračali v te države. Dogovor naj bi predvideval, da bodo deportacije izvajali ob soglasju teh držav, na primer na podlagi 
administrativnih dogovorov. V primeru, da takih dogovorov ne bi uspeli doseči, bodo migrante vseeno deportirali, in sicer v 
Avstrijo. 
»Strinjanje CDU in CSU pomeni, da namerava Nemčija za boj proti migracijskim tokovom uveljaviti nacionalne ukrepe. Če bo 
to potrdila celotna vlada, bomo prisiljeni sprejeti ukrepe za preprečitev škode za Avstrijo in njene ljudi,« so v skupni izjavi 
zapisali avstrijski kancler Sebastian Kurz, podkancler Heinz-Christian Strache in notranji minister Herbert Kickl. 
Avstrijci pripravljeni na zaščito meje s Slovenijo 
»Avstrijska vlada je pripravljena sprejeti ukrepe za zaščito naših južnih meja,« predvsem meje s Slovenijo in Italijo, so 
navedli po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA. Dodali so, da pričakujejo hitro razjasnitev nemškega stališča. 
V Evropski komisiji še niso želeli komentirati niti dogovora CDU in CSU niti avstrijske napovedi o zaščiti avstrijskih južnih 
meja. Kot so pojasnili, se namreč še nič ni zgodilo. 
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CDU in CSU se morata uskladiti še s koalicijskim socialdemokrati (SPD), pri čemer je del slednjih kritičen do dogovora obeh 
konservativnih strank. 

• Pospravljanje problema v zaprte centre. Dejan Kovač. Dnevnik, Ljubljana, 3. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042831656/svet/avstrija-po-dogovoru-v-nemciji-pripravlja-ukrepe-za-zascito-juzne-meje  
Nemški konservativci so se vendarle sporazumeli glede nadaljnje migracijske politike in žogo podali koalicijskim 
socialdemokratom. Ti bodo za sprejem dogovora med kanclerko in notranjim ministrom morali pozabiti na svoje 
nasprotovanje zaprtim begunskim centrom ob sestavljanju vlade pred štirimi meseci. 
»Mislim, da se zdaj lahko v miru posvetimo delu na drugih političnih področjih,« je nemška kanclerka Angela Merkel 
komentirala sprejeti dogovor med sestrskima krščanskima strankama, ki ga je netil predvsem vodja CSU in notranji minister 
Horst Seehofer, nezadovoljen z rezultati vrha Evropske unije na temo migracij. Današnje dogajanje v Berlinu in tudi 
nekaterih drugih evropskih prestolnicah pa ni opravičevalo njenega optimizma po miru. Takoj je zavrelo v vrstah koalicijskih 
socialdemokratov (SPD), še zlasti med njegovim podmladkom, njegov vodja Kevin Kühnert pa je dal jasno vedeti, da 
zavračajo kakršnokoli zamisel o zaprtih »tranzicijskih centrih« za migrante. Bolj zadržana je bila predsednica SPD Andrea 
Nahles, ki je pred odločanjem o potrditvi dogovora vodstev CDU in CSU dejala, da »se bo treba še o marsičem pogovoriti«. 
Dogovor so kritizirali tudi opozicijski Zeleni, njihov vodja Robert Habeck pa je dejal, da sta konservativni stranki zgolj 
»privlekli na plano predlog izpred treh let in ga prodali za dogovor«. Skrajno desničarska Alternativa za Nemčijo v slednjem 
ne vidi nobenega preobrata azilne politike in je prepričana, da bo prosilce za zatočišče težko vračati, ko bodo enkrat 
prestopili nemško mejo. Za civilno družbo oziroma človekoljubne organizacije so najbolj sporni predvideni tranzitni centri, v 
katerih bodo imeli prosilci za azil zelo omejen stik z zunanjim svetom, ne bodo smeli delati v Nemčiji ali se organizirano učiti 
nemško. Za zdaj jim je naklonjena le Bavarska, kjer vlada CSU že ima en tak center, ki pa se ga drži slab glas zaradi visoke 
stopnje kriminala v njem in pogostih protestov. 
Posledice bodo daljnosežne 
Dogovor, za katerega je Seehofer takoj po koncu ponedeljkovega sestanka na sedežu CDU v Berlinu dejal, da je v skladu z 
vsemi tremi njegovimi pogoji, dejansko polaga migracijsko politiko v njegove roke, navkljub prizadevanjem Merklove, da 
ostane na ravni unije. Posledice, če bo ta politika obveljala, bodo daleč presegle bavarsko mejo z Avstrijo, saj spodkopava 
schengensko območje, ki zajema 26 evropskih držav, in obeta svojevrsten domino učinek v njih. Avstrija je tako že 
napovedala, da je pripravljena sprejeti vse ukrepe za zaščito svojih južnih meja s Slovenijo in Italijo. O nezakonitih 
migracijah, ki da bodo glavna skrb Avstrije med njenim polletni predsedovanjem Evropski uniji, je danes v evropskem 
parlamentu spregovoril avstrijski kancler Sebastian Kurz. Zaščita zunanjih meja je zanj temeljni pogoj, če želi EU »ohraniti 
stoletni projekt schengenskega prostora brez meja«.  
Salvini je zadovoljen 
Drugačen je bil v razpravi v evropskem parlamentu pogled vodje liberalcev (ALDE) Belgijca Guya Verhofstadta, ki je zatrdil, 
da v Evropi ni migrantske krize, ampak »imamo politično krizo na hrbtih migrantov« in problematične politike, kot sta 
italijanski notranji minister Matteo Salvini in madžarski premier Viktor Orban. Prav Salvini je predviden ostrejši nadzor za 
zajezitev migracij, ki ga zaradi odločitev v Nemčiji na svojih južnih mejah pripravlja Avstrija, ocenil kot pozitivno novico za 
Rim. »Že z jutrišnjim dnem bi bil pripravljen znova uvesti nadzor na Brennerju (mejnem prehodu z Avstrijo), saj bi imeli mi 
od tega zgolj koristi,« je dejal in dodal, da več migrantov prihaja k njim iz Avstrije, kot jih iz Italije vanjo odide. Pripomnil je, 
da avstrijski problemi izhajajo iz meje z Nemčijo in ne z juga. Nemški dogovor je pozdravil še češki premier Andrej Babiš in 
napovedal, da bodo nadzor na meji, če bo to treba, uvedli tudi sami. Predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker v 
prvem odzivu ni zaznal, da bi bil ukrep morda sporen z vidika evropskega pravnega reda.  
Kompromis, strnjen v tri točke 
Dogovor, ki sta ga v noči na torek dosegla vodji nemških konservativcev Angela Merkel in Horst Seehofer in je danes čakal še 
na potrditev koalicijskih socialdemokratov, zajema na videz tri benigne točke, ki pa obetajo daljnosežne posledice. V skladu 
z njimi bo Nemčija: 
zavračala prosilce za azil na nemško-avstrijski meji, če so že bili registrirani v kateri drugi članici EU, ustanovila »tranzitne 
centre« na meji, da zagotovi hitrejše deportacije imigrantov, 
dosegla dvostranski sporazum z Avstrijo o tem, kaj storiti, če bodo druge članice EU zavrnile vrnitev prosilcev za azil. 
Zagreb in Ljubljana še brez pravega komentarja, a ne brez ukrepov 
Slovenski premier Miro Cerar se redno udeležuje sestankov in posvetov držav EU o ukrepih na področju migracij. Razpleta 
političnih dogovorov v Nemčiji, ki utegne po principu »verižne reakcije« vplivati tudi na Slovenijo, danes na ministrstvu za 
notranje zadeve (MNZ) še niso povsem raztolmačili. »V MNZ nimamo na voljo podrobnosti o nemških ali avstrijskih načrtih, 
bomo pa obe strani zaprosili za dodatna pojasnila,« so sporočili z notranjega ministrstva. »Dejstvo ostaja, da slovenska 
policija zelo dobro opravlja svoje delo in učinkovito varuje zunanjo schengensko mejo EU, ki je meja z Republiko Hrvaško,« 
so dodali. »Izpostavljamo pa, da imamo v MNZ in policiji pripravljene ustrezne načrte za ukrepanje in obvladovanje razmer 
na terenu.« 
Po naših informacijah se ti načrti (o zapiranju meje pred begunci) delno že uresničujejo. Zakon o tujcih, s katerim bi 
Slovenija popolnoma onemogočila prihod prosilcev za azil, sicer še ni bil uporabljen. Ker je mednarodnopravno in ustavno 
sporen, ga na pobudo varuhinje Vlaste Nussdorfer obravnava tudi ustavno sodišče. Poročali pa smo že, da je vsaj na 
nekaterih obmejnih policijskih postajah, ki obravnavajo največ prihodov prosilcev za azil, od začetka junija skorajda 
nemogoče zaprositi za azil. Kot kaže, so takšna navodila – da je treba prosilce vračati na Hrvaško – z vrha policije prejeli 
komandirji na postajah v Beli krajini. 
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Na naše vprašanje, kako bo na nemške in avstrijske ukrepe uradno reagirala Hrvaška, se danes vlada v Zagrebu ni odzvala. V 
Dnevniku smo že večkrat poročali, da dejansko tudi na Hrvaškem skorajda ni več mogoče prositi za azil. Nasprotno – policija 
begunce pretepa in jih ilegalno nažene v Bosno in Hercegovino. Ušk 

• Grška vlada v novi krizi zaradi dogovora z Makedonijo. STA. Dnevnik, Ljubljana, 03.07.2018 
https://www.dnevnik.si/iskalnik?q=Makedonija  
Vodja manjše koalicijske partnerice v vladi grškega premierja Aleksisa Ciprasa Panos Kamenos je danes izjavil, da je mogoče 
dogovor z Makedonijo glede njenega imena potrditi le na referendumu ali volitvah. S takšno zahtevo bi lahko Kamenos 
sprožil novo vladno krizo. Kamenos, ki je tudi grški obrambni minister, je dejal, da v Natu ne morejo steči nikakršni postopki 
(glede pristopa Makedonije), dokler ne bodo referendumu o imenu izvedli v Makedoniji in dokler ne bo dogovor šel skozi 
grški parlament.  

• Priprti katalonski politiki premeščeni bližje domu v znak dobre volje pred pomembnim srečanjem. Simon Tecco. 
Dnevnik, Ljubljana, 4. julij 2018  

Priprte https://www.dnevnik.si/1042831789/svet/priprti-katalonski-politiki-premesceni-blizje-domu-v-znak-dobre-volje- 
pred-pomembnim-srecanjemkatalonske politike premeščajo bližje domu v znak dobre volje pred srečanjem novega 
španskega premierja Sancheza s katalonskim predsednikom.  
Nova španska vlada je sprejela odločitev o premestitvi priprtih katalonskih politikov iz madridskih v katalonske zapore. Šest 
od devetih je že na poti. Gre za politično gesto pred prvim uradnim srečanjem novega socialističnega premierja Pedra 
Sancheza s katalonskim predsednikom Quimom Torro v ponedeljek, katerega namen je ublažiti politično napetost med 
Madridom in Barcelono in vzpostaviti politični dialog. Torra sicer predlaga, da je glavna tema pogovorov pravica Katalonije 
do samoodločbe, kar za Sancheza ne pride v poštev. 
Premestitev se je začela včeraj dopoldne, ko je policijski konvoj iz državnega zapora pri Madridu odpeljal štiri nekdanje 
visoke funkcionarje katalonske vlade, in sicer podpredsednika Katalonije in prvaka stranke Esquerra Republicana (ERC) 
Oriola Junquerasa, ministra Raula Romevo ter predsednika organizacij Assemblea Nacional Catalana in Omnium Cultural, 
Jordija Sancheza in Jordija Cuixarta. Aretirali so jih jeseni, obtoženi pa so upora, nepokorščine in malverzacije. Z drugim 
policijskim konvojem potujeta nekdanja predsednica katalonskega parlamenta Carmen Forcadell in ministrica Dolors Bassa, 
ki sta v priporu od marca.  
Sanchez noče ponoviti Rajoyeve napake 
Potujejo skupaj z navadnimi zaporniki v posebnih avtobusih, opremljenih z individualnimi celicami. Moške naj bi še danes 
premestili v moderen katalonski zapor v Lledoners, 70 kilometrov od Barcelone. Ženski naj bi v Katalonijo prispeli jutri in 
bosta nameščeni v novejši zapor v mestu Figueres, kjer imajo zaporniki več svobode. Katalonska direkcija zaporov – 
katalonska vlada ima v zaporih na svojem ozemlju polna pooblastila – je sporočila, da bodo vsi priprti politiki obravnavani 
po ustaljenih postopkih. Špansko ministrstvo za notranje zadeve je sporočilo, da bodo v naslednjih dneh iz madridskega 
zapora premeščeni še preostali trije priprti ministri nekdanje katalonske vlade, to so Joaquim Forn, Jordi Turull in Josep Rull.  
Pred nekaj dnevi je generalni sekretar Katalonske socialistične stranke Miquel Iceta izjavil, da ne bi bilo napak, če bi jih po 
zaključeni preiskavi izpustili na prostost. Ob tem je jasno, da je odločitev za premestitev priprtih politikov prišla z vrha vlade. 
Za Sancheza je Katalonija prioritetna zadeva, saj noče ponoviti enake napake, ki jo je storila prejšnja desna vlada, s tem ko je 
dala prednost sodišču in ne političnim pogajanjem, in tudi zato, ker je z glasovi poslancev katalonskih nacionalističnih strank 
uspel z nezaupnico vladi premierja Mariana Rajoya. Stabilnost njegove vlade je tudi danes odvisna od podpore katalonskih 
in baskovskih nacionalistov v parlamentu. 
Puigdemont bi pisarno, voznika in plačo 
Španski mediji poročajo, da je odstavljeni predsednik Katalonije Carles Puigdemont od katalonske vlade zahteval 
financiranje pisarne s tremi uslužbenci, avtomobil s šoferjem in varnostnike. Peticija vključuje tudi zahtevo za osebno 
mesečno plačo, ki mu kot nekdanjemu predsedniku pripada po katalonskem zakonu v višini 80 odstotkov, kot jo je prejemal 
v tej funkciji. Kot poslanec katalonskega parlamenta dobiva Puigdemont plačo, ki letno znaša 59.000 evrov. Katalonska 
predstavnica vlade je sporočila, da bodo njegovo zahtevo preučili. Puigdemont sicer v Nemčiji čaka na odločitev sodišča, ali 
bo ugodilo španski zahtevi za izročitev.  

• Sami poraženci. Vesna Vaupotič. Dnevnik, Ljubljana, 4. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042831819/mnenja/komentarji/sami-porazenci  
V zadnjem trenutku, ko so že bili plat zvona nemški vladni koaliciji, sta kanclerka Angela Merkel iz vrst krščanskih 
demokratov in notranji minister Horst Seehofer iz vrst bavarskih krščanskih socialistov ločeno stopila pred medije in se ob 
dogovorjenem kompromisu razglasila za zmagovalca. V vseh točkah spora o azilu je obveljala njegova, je razglasil 
Seehofer, medtem ko je kanclerka povedala, da je sprejeta rešitev povsem v njenem duhu, evropska rešitev torej. 
Na bavarski meji z Avstrijo bodo vzpostavili tranzitne centre, iz katerih bodo vse tiste begunce, katerih prošnje za azil bi 
morale obravnavati druge države, nemudoma vrnili vanje. Če pa jih te ne bodo hotele sprejeti, jih bodo prav tako 
nemudoma nagnali nazaj v Avstrijo. Kanclerka si je po prespani noči še zaželela, da bi se vrnili k bolj umirjenemu načinu 
dela. Ta želja se ji bržkone ne bo uresničila. 
Boj, ki sta ga namreč bila Merklova in Seehofer, je že zdavnaj presegel okvire realnega problema, katerega rešitev naj bi 
iskala. V njem že dolgo ni šlo več le za vprašanje beguncev, šlo je za merjenje politične moči. Res je v njem Seehofer prej 
izgubil živce kot hladnokrvna Merklova in novinarju časopisa Süddeutsche Zeitung zabrusil, da ga s položaja že ne bo metala 
kanclerka, ki je to postala zaradi njega. Toda kompromis, ki sta ga dosegla, je nastal iz obojestranskega strahu: Seehoferja, 
da ga bo stranka, ki ga že dolgo ne podpira več, žrtvovala kot edinega grešnega kozla ob morebitnem porazu na jesenskih 
bavarskih volitvah, a tudi Merklove, ki ima za svojo kulturo dobrodošlice v lastni stranki premalo podpore, da se je ta ne bi 
odrekla, če bi šlo za ohranitev partnerstva z bavarsko sestrsko stranko. Ne glede na to, da se je Merklova od njene prvotne 
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politike odprtih vrat že v največji možni meri odvrnila. Da bi torej oba, kanclerka in njen notranji minister, v prihodnje v vladi 
mirno in složno krmarila naprej, so bolj pobožne želje kot realna pričakovanja. 
Še toliko bolj, ker je uresničitev kompromisa, za katerega sta se dogovorila, prav tako bolj pobožna želja kot povsem realno 
možna. Rešitev, ki sta jo »iznašla«, je namreč že stara, leta 2015 jo je kategorično zavrnil njun socialdemokratski koalicijski 
partner. Ali bodo res zdaj socialdemokrati le zato, ker tudi njim ne dišijo nove volitve, požrli Seehoferjevo kroto, če si je velik 
del članstva in funkcionarjev že ob vstopu v vladno koalicijo z njim zatiskal nos?  
Ker tudi avstrijska desno populistična vlada ne bo z navdušenjem sprejela vrnjenih beguncev v svoje naročje in so kancler 
Kurz ter svobodnjaška vicekancler Strache in notranji minister Kickl v Berlin družno poslali sporočilo, da iz te moke ne bo 
kruha, stoji pred tem genialnim kompromisom še veliko čejev. Še toliko več, ker so z Dunaja napovedali politiko domin: če vi 
nam vračate begunce, jih bomo mi v Slovenijo, Italijo in na Madžarsko. Kako se bodo na to in na napoved, da bo Avstrija v 
tem primeru zatesnila vse južne meje, odzvale vlade slednjih, ob njihovem siceršnjem popolnem pomanjkanju empatije za 
gorje bežečih, ni treba niti ugibati, v Bruslju in Berlinu pa si kakršno koli razumno skupno evropsko politiko glede beguncev 
lahko samo še narišejo.  
Doslej se je bilo mogoče vsaj na nemško vladno politiko zanesti, da je v ponorelem egomanskem evropskem petelinjaku, ki 
begunce obravnava kot nevarne odpadke, govorila besedo razuma z željo po vsaj nekakšni ohranitvi ene od 
najpomembnejših civilizacijskih pridobitev po moriji druge svetovne vojne, ki je med drugim zapisana tudi v njeno ustavo. 
Pravico preganjanih in ogroženih do zatočišča. Po tej noriji, tragikomediji, drami in blaznosti, kot so dogajanje zadnjih dveh 
tednov označili nemški mediji, to zaupanje izgublja tla pod nogami. 

• Orban pripravljen podpreti načrt Merklove glede migrantov. STA. Dnevnik, Ljubljana, 4. julij 2018 
https://www.dnevnik.si/1042831837/svet/1042831837  
Madžarski premier Viktor Orban, ki je sicer eden najostrejših kritikov migracijske politike nemške kanclerke Angele 
Merkel, je pred obiskom v Berlinu izrazil pripravljenost podpreti njen zadnji načrt za zajezitev migracij. Kot je dejal, bi se 
bil pripravljen pogovarjati o dvostranskem sporazumu o sprejemu migrantov, zavrnjenih v Nemčiji. 
V pogovoru za nemški dnevnik Bild je Orban, ki ga danes pričakujejo v Berlinu, dejal, da bi bil na takšne pogovore 
pripravljen, če bi Merklovi uspelo podoben dogovor skleniti z Dunajem, povzema nemška tiskovna agencija dpa. »Vrstni red 
mora biti najprej pogajanja med Nemčijo in Avstrijo, nato med Avstrijo in Madžarsko,« je za današnji Bild poudaril Orban. 
»Šele potem, če bodo nemška stališča jasna, bodo mogoča pogajanja med Madžarsko in Nemčijo,« je dodal. 
Nemški kanclerki Angeli Merkel je v ponedeljek zvečer uspelo doseči dogovor o upravljanju migracij z notranjim ministrom 
Horstom Seehoferjem in tako za zdaj rešiti nemško vlado. Ta sedaj potrebuje še odobritev levosredinskih partnerjev v vladi 
Merklove, socialdemokratov (SPD), ki ni gotova. Krščansko-demokratska unija (CDU) Merklove in Seehoferjeva Krščansko-
socialna unija (CSU) sta se sicer dogovorili za vzpostavitev tranzitnih centrov ob nemško-avstrijski meji, iz katerih bodo 
prosilce za azil, ki so bili registrirani že v drugih članicah EU, vračali v te države. 
Dogovor naj bi predvideval, da bodo deportacije izvajali ob soglasju teh držav, na primer na podlagi administrativnih 
dogovorov. V primeru, da takih dogovorov ne bi uspeli doseči, bodo migrante vseeno deportirali, in sicer v Avstrijo, s katero 
bi se o tem dogovorili. Dunaj dogovor v škodo Avstrije zavrača, v nasprotnem primeru pa napoveduje poostritev nadzora na 
južni meji s Slovenijo in Italijo. 
Orbana bo danes v Berlinu sprejel predsednik budnestaga Wolfgang Scäuble, z Merklovo se bosta sešla v četrtek. 

• Avstrija julija in septembra s časovno omejenim nadzorom meje z Italijo in Nemčijo. STA. Dnevnik, Ljubljana, 4. 
julij 2018  

https://www.dnevnik.si/1042831836/svet/avstrija-julija-in-septembra-s-casovno-omejenim-nadzorom-meje-z-italijo-in-
nemcijo  
Avstrija bo julija in septembra za po pet dni uvedla nadzor na več mejnih prehodih z Nemčijo in Italijo, so danes 
napovedali na avstrijskem notranjem ministrstvu. Ob tem so poudarili, da ne gre za odgovor na sporne nemške načrte za 
nadzor migracij, pač pa za že dlje časa načrtovan ukrep, povezan z avstrijskim predsedovanjem EU. 
Nadzor na avstrijski meji z Nemčijo in Italijo bo tako v veljavi od 9. do 13. julija ter od 17. do 21. septembra, poroča 
avstrijska tiskovna agencija APA. Nadzor bo v tem času veljal tudi za prelaz Brenner na avstrijsko-italijanski meji, ki je 
priljubljen pri turistih. 
Povod za uvedbo časovno omejenega nadzora na avstrijski meji z Nemčijo in Italijo sta srečanje notranjih ministrov držav 
članic Evropske unije, ki bo 12. in 13. julija v Innsbrucku, ter vrh predsednikov držav in vlad držav članic EU 20. septembra v 
Salzburgu. 

• Pahor v Goriških Brdih gosti kolega iz Avstrije in Hrvaške. STA. Dnevnik, Ljubljana, 4. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042831857/slovenija/pahor-v-goriskih-brdih-gosti-kolega-iz-avstrije-in-hrvaske  
Predsednik republike Borut Pahor bo v četrtek v Goriških Brdih na delovnem obisku gostil avstrijskega predsednika 
Alexandra van der Bellna in hrvaško predsednico Kolindo Grabar-Kitarović. To bo že peto takšno srečanje, osrednja tema 
bo tokrat prihodnost EU. Verjetno bo pri tem veliko govora o aktualnih napetostih okoli migracijske politike. 
Predsedniki bodo v v Vili Vipolže spregovorili o prednostnih nalogah avstrijskega predsedovanja Svetu EU, ki ga je Avstrija 
začela 1. julija, in drugih aktualnih temah. Kot napovedujejo v uradu predsednika republike, se bodo posvetili tudi razmeram 
v Jugovzhodni Evropi, pri čemer bo govora o nadaljevanju evropske perspektive držav Zahodnega Balkana, pa tudi o 
migracijah. Predsedniki bodo govorili tudi o obeleževanju 100. obletnice konca prve svetovne vojne, ki se je svet spominja 
letos. 
Predsedniki Slovenije, Hrvaške in Avstrije so se - takrat z izjemo Pahorja v drugačni sestavi - za vsakoletna srečanja, katerih 
cilj je krepitev tristranskega sodelovanja, dogovorili na prvem srečanju leta 2014 na Dunaju. Pahor, van der Bellen in 
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Grabar-Kitarović bodo po napovedi predsednikovega urada tudi tokrat posebno mesto namenili krepitvi prijateljskih 
odnosov med sosedami. 
Arbitraža tudi tokrat na dnevnem redu  
Zadnje tristransko srečanje julija lani v Salzburgu je zasenčil spor o meji med Slovenijo in Hrvaško oz. o razsodbi arbitražnega 
sodišča o tem, van der Bellen je takrat ponudil pomoč Avstrije. To vprašanje pa tudi leto dni kasneje neti napetosti med 
državama. Slovenija še naprej vztraja, da je razsodbo treba uresničiti, Hrvaška pa ni spremenila stališča, da je od 
arbitražnega postopka odstopila. 
Slovenija se bo zato v kratkem obrnila na Sodišče EU. Ljubljana namerava na podlagi 259. člena pogodbe EU tožiti Hrvaško, 
ker ji zaradi nespoštovanja arbitražne odločitve o meji onemogoča izvajanje evropskega prava. Pahor pa je v izjavi ob 
obletnici razsodbe arbitražnega sodišča 29. junija poudaril, da je z njo spor glede meje med državama dokončno rešen. 
Škripajo tudi odnosi z Avstrijo 
Brez napetosti niso trenutno niti odnosi med Slovenijo in Avstrijo, in sicer zaradi vprašanja migracij. Avstrijske sile so 26. 
junija v Špilju izvedle vajo varovanja meje v primeru prihoda večje skupine beguncev in migrantov v Avstrijo, kar je Ljubljana 
spremljala s slabo voljo. Izrazila je prepričanje, da Avstrija s takšnimi aktivnostmi pretirava in da gre za nepotrebno 
provokacijo. Vaja je bila sprva načrtovana celo za 25. junij, ko Slovenija obeležuje dan državnosti, a jo je nato Dunaj po 
slovenskih protestih preložil za en dan. 
Vzdušje med Dunajem in Ljubljano bi lahko še poslabšala napoved Avstrije, da bo, v primeru uresničevanja načrtov Nemčije 
za postavitev tranzitnih centrov za migrante na nemško-avstrijski meji, sama sprejela ukrepe za zaščito meje s Slovenijo in 
Italijo. V Ljubljani so sicer za zdaj navedli, da bo Slovenija Avstrijo in Nemčijo zaprosila za dodatna pojasnila glede ukrepov za 
varovanje mej. 
Predsednika in predsednica bodo imeli o vseh perečih temah priložnost spregovoriti tudi pred javnostjo, saj bodo imeli 
novinarsko konferenco. Nato se bodo podali na obisk vasi Šmartno, kjer jih bo sprejel župan občine Brda Franc Mužič. 
Zatem se bodo odpravili v Ljubljano in se zvečer v Slovenski filharmoniji udeležili koncerta Mladinskega simfoničnega 
orkestra dežele Štajerske. Koncert pripravljajo ob začetku avstrijskega predsedovanja Svetu EU, potekal bo pod častnim 
pokroviteljstvom slovenskega in avstrijskega predsednika. 

• Avstrija se za krmilom EU osredotoča na zunanjo schengensko mejo. STA, Dnevnik, Ljubljana, 4. julij 2018 
https://www.dnevnik.si/1042831836/svet/avstrija-julija-in-septembra-s-casovno-omejenim-nadzorom-meje-z-italijo-in-
nemcijo  
Avstrija, ki je z julijem prevzela šestmesečno predsedovanje EU, izpostavlja, da “niso predsedstvo z eno samo temo”, a 
migracije so nesporno v središču pozornosti. Avstrijsko predsedstvo se odločno osredotoča na zaščito zunanje meje. In ko 
govorijo o zunanji meji, mislijo v prvi vrsti zunanjo schengensko mejo, pojasnjujejo neuradno na Dunaju. 
Najprej je treba urediti razmere pri vratih, nato se bo laže dogovoriti, kako bomo ljudi razporejali med sobami evropske 
hiše, izpostavljajo na Dunaju. Ko govorijo o zunanjih mejah, mislijo v prvi vrsti zunanjo schengensko mejo, pojasnjujejo 
neuradno. Torej, tudi slovensko-hrvaško mejo. 
Tudi nemška kanclerka Angela Merkel je po koncu vrha EU minuli petek v okviru ukrepov za omejitev sekundarnih migracij 
govorila o potrebi po krepitvi nadzora na zunanjih mejah, na primer v Sloveniji in Bolgariji, pri čemer bi lahko pomagali 
Nemčija in evropska agencija za meje Frontex. 
Slovenski premier Miro Cerar se je tedaj na komentar Merklove odzval z besedami, da Slovenija vseskozi zagotavlja 
učinkovit nadzor schengenske meje in da v tem trenutku ni potrebe po takšnem okrepljenem nadzoru, a da bi v primeru 
močno povečanih migracij veljalo o takšni možnosti premisliti. 
Podrobnosti še niso znane 
Podrobnosti v povezavi z načrti za utrditev zunanje meje za zdaj niso znane. Vrh unije je sicer v junijskih sklepih opomnil na 
potrebo po zagotovitvi učinkovitega nadzora zunanjih meja EU s finančno in materialno podporo EU. Pri tem so voditelji 
izpostavili podporno vlogo Frontexa, ki da ga je treba okrepiti z dodatnimi sredstvi in ojačanim mandatom. 
Ob osredotočanju na zunanje meje sicer nihče noče izrecno reči, da je sporna ideja obveznih begunskih kvot mrtva. V 
avstrijskem predsedstvu poudarjajo le, da bodo na azilni sveženj, ki je v slepi ulici zaradi spornih kvot, pogledali z 
drugačnega zornega kota. 
V povezavi z nemškimi načrti glede vračanja prosilcev za azil na Dunaju pravijo, da še čakajo na natančne načrte Nemčije, pri 
čemer izpostavljajo, da še ni jasen odziv koalicijskih socialdemokratov SDP in da bodo avstrijski ukrepi odvisni od nemških. 
Krščansko-demokratska unija (CDU) Angele Merkel in njena bavarska sestra, Krščansko-socialna unija (CSU) sta se v 
ponedeljek dogovorili o vzpostavitvi tranzitnih centrov ob nemško-avstrijski meji, iz katerih bi prosilce za azil, ki so bili 
registrirani že v drugih članicah EU, vračali v te države. 
Avstrijski kancler Sebastian Kurz bo v četrtek na Dunaju o tem govoril z nemškim notranjim ministrom in predsednikom CSU 
Horstom Seehoferjem, ki v prizadevanjih za čim boljši rezultat v boju z desno Alternativo za Nemčijo (AfD) na jesenskih 
volitvah na Bavarskem zaostruje migracijsko retoriko in maje vlado. 
Migracije so očitno izjemno občutljivo politično vprašanje - stranke zmagujejo na volitvah na plečih migracij in vlade padajo 
zaradi migracij, pravijo na Dunaju, a izpostavljajo, da se bodo ukvarjali tudi s številnimi drugimi pomembnimi temami, kot je 
krepitev konkurenčnosti z digitalizacijo. 
To bo zadnje polno predsedstvo pred evropskimi volitvami maja prihodnje leto. Ena od glavnih nalog je obvladovanje 
pričakovanj, saj je predsedstvo pod velikim pritiskom, kaj vse je treba storiti do volitev. Precej nerealistična so na primer 
pričakovanja v povezavi z večletnim evropskim proračunom za obdobje 2021-2027, pojasnjujejo na Dunaju. 
Avstrijci se ob začetku predsedovanja predstavljajo s filmom, ki vključuje gesla »jaz sem narava, jaz sem tradicija, jaz sem 
varnost«, ter izpostavljajo ponos na svojo vodo, ki jo opisujejo kot svoje »belo zlato«. 
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Avstrija julija in septembra s časovno omejenim nadzorom meje z Italijo in Nemčijo 
Avstrija bo julija in septembra za po pet dni uvedla nadzor na več mejnih prehodih z Nemčijo in Italijo, so danes napovedali 
na avstrijskem notranjem ministrstvu. Ob tem so poudarili, da ne gre za odgovor na sporne nemške načrte za nadzor 
migracij, pač pa za že dlje časa načrtovan ukrep, povezan z avstrijskim predsedovanjem EU. 
Nadzor na avstrijski meji z Nemčijo in Italijo bo tako v veljavi od 9. do 13. julija ter od 17. do 21. septembra, poroča 
avstrijska tiskovna agencija APA. Nadzor bo v tem času veljal tudi za prelaz Brenner na avstrijsko-italijanski meji, ki je 
priljubljen pri turistih. 

• Kurz: Nadzor na meji med Avstrijo in Slovenijo je žal potreben. STA. Dnevnik, Ljubljana, 5. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042831961/svet/1042831961  
Nadzor na meji med Avstrijo in Slovenijo je trenutno žal potreben, poudarja avstrijski kancler Sebastian Kurz v odzivu na 
slovenske kritike, da je ta nadzor neutemeljen. Naš cilj je Evropa brez notranjih meja, ki pa bo mogoča le, če bomo 
zagotovili delujoče zunanje meje, je še dodal v pogovoru s skupino bruseljskih dopisnikov na Dunaju. 
»Menimo, da je ta nadzor trenutno žal potreben,« je dejal Kurz v odgovoru na vprašanje, kakšen je njegov odziv na 
slovenske kritike, da je nadzor na meji med Slovenijo in Avstrijo neutemeljen, saj praktično ni nezakonitih prehodov meje. 
Kurz ob tem ponavlja dobro znano avstrijsko stališče, da bo mogoče nadzor na notranjih mejah odpraviti šele, ko bo 
zagotovljen ustrezen nadzor na zunanjih mejah. Konkretnih razlogov za ohranjanje nadzora na tej notranji schengenski meji 
pa ni navedel. 
Na vprašanje, kakšni konkretno so načrti glede krepitve zunanje meje in ali gre za zunanjo schengensko mejo ali zunanjo 
mejo EU, avstrijski kancler odgovarja, da krepitev zunanje meje pomeni več kadrov v evropski agenciji za meje Frontex ter 
da je treba delati tako na schengenski meji kot na meji unije, zlasti v Sredozemlju. 
Cerar: Ni potrebe po takšnem okrepljenem nadzoru 
Tudi nemška kanclerka Angela Merkel je po koncu vrha EU minuli petek v okviru ukrepov za omejitev sekundarnih migracij 
govorila o potrebi po krepitvi nadzora na zunanjih mejah, na primer v Sloveniji in Bolgariji, pri čemer bi lahko pomagali 
Nemčija in evropska agencija za meje Frontex. 
Slovenski premier Miro Cerar se je tedaj na komentar Merklove odzval z besedami, da Slovenija vseskozi zagotavlja 
učinkovit nadzor schengenske meje in da v tem trenutku ni potrebe po takšnem okrepljenem nadzoru, a da bi v primeru 
močno povečanih migracij veljalo o takšni možnosti premisliti. 
O pomislekih v povezavi s suverenostjo in napotitvijo Frontexa na meje članic unije je Kurz danes na Dunaju dejal, da so o 
tem razpravljali na junijskem vrhu in da so mnogi spremenili stališča. Ni sicer prepričan, ali se vse članice strinjajo glede 
krepitve mandata agencije, so pa skoraj vse pripravljene investirati več. 
Ob tem avstrijski kancler izpostavlja cilj, da bi predvideno kadrovsko krepitev Frontexa na 10.000 pripadnikov mejne in 
obalne straže uresničili že do leta 2020, namesto do leta 2027. 
Junijski vrh v Bruslju po kanclerjevih besedah kaže, da se je dobro osredotočiti na skupne cilje, torej v tem primeru na 
krepitev zunanje meje. V povezavi s tem kancler zdaj resnično vidi priložnost, da unija napravi nekaj korakov naprej. 
Avstrija in Nemčija za zaprtje sredozemske migracijske poti 
Avstrija in Nemčija želita v sodelovanju z Italijo zapreti sredozemsko migracijsko pot, je danes na Dunaju poudaril avstrijski 
kancler Sebastian Kurz po srečanju z nemškim notranjim ministrom Horstom Seehoferjem. Izpostavil je tudi, da so razčistili 
odprta vprašanja glede vračanja prosilcev za azil iz Nemčije in da ne bo ukrepov v škodo Avstriji. 
V okviru prizadevanj za zaprtje sredozemske migracijske poti se bodo prihodnji teden v Innsbrucku sestali notranji ministri 
Nemčije, Avstrije in Italije. Konec prihodnjega tedna je sicer v tem mestu tudi neformalno zasedanje notranjih ministrov EU. 
Seehofer je povedal, da bodo na drevišnjem koalicijskem sestanku, ki se ga bodo udeležili tudi nemški socialdemokrati SPD, 
verjetno dosegli končno odločitev o vprašanju vračanja prosilcev za azil. 

• Koalicijski vrh v Berlinu sklenil sporazum glede migrantskega vprašanja. STA. Dnevnik, Ljubljana, 5. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042831983/svet/merklova-po-srecanju-z-orbanom-izpostavila-razlicne-poglede  
Vodje strank nemške vladajoče koalicije so na sestanku v Berlinu dosegli sporazum o boju proti ilegalnim migracijam. Kot 
poroča nemška tiskovna agencija dpa, dogovor ne predvideva vzpostavitve t. i. tranzitnih centrov za migrante. 
Vodje strank nemške vladajoče koalicije so na sestanku v Berlinu dosegli sporazum o boju proti ilegalnim migracijam. Kot 
poroča nemška tiskovna agencija dpa, dogovor ne predvideva vzpostavitve t. i. tranzitnih centrov za migrante. 
Načrtovani namestitveni centri za migrante na meji z Avstrijo so bili jabolko spora med krščanskimi demokrati (CDU) 
kanclerke Angele Merkel, njeno sestrsko stranko Krščansko socialno unijo (CSU) notranjega ministra Horsta Seehoferja in 
SPD. Spor je ogrozil obstoj koalicije, ki vlada šele dobrih 100 dni. 
Na današnjem vrhu koalicije so po poročanju dpa sklenili, da bo Nemčija prosilce za azil, ki so že zaprosili za azil v drugi 
državi EU, v 48 urah vrnila v državo prijave, večinoma preko namestitvenih centrov blizu letališča v Münchnu. 
Andrea Nahles iz SPD je dogovor podprla in dodala, da bo ta deloval, če bodo z zadevnimi državami sklenjeni dvostranski 
sporazumi o vračanju. Kot piše dpa, bo pomembno skleniti sporazume predvsem z Italijo in Grčijo, od koder prihaja največ 
tistih, ki so že zaprosili za mednarodno zaščito. Dpa sicer poroča, da na Bavarskem beležijo okoli 150 takšnih primerov na 
mesec. 
Poleg boja proti nezakonitemu priseljevanju naj bi koalicija sprejela tudi ukrepe za želene migracije. Do jeseni naj bi tako 
oblikovali predlog zakona o priseljevanju, ki bi omogočal zaposlovanje kvalificiranih delavcev v tistih poklicih, kjer domače 
delovne sile primanjkuje. 
Nemčija se o reševanju migrantskega vprašanja dogovarja tudi z drugimi državami. Seehofer je bil danes na Dunaju pri 
avstrijskem kanclerju Sebastianu Kurzu, ki je po pogovorih dejal, da želita Avstrija in Nemčija v sodelovanju z Italijo zapreti 
sredozemsko migracijsko pot. 

https://www.dnevnik.si/1042831961/svet/1042831961
https://www.dnevnik.si/1042831983/svet/merklova-po-srecanju-z-orbanom-izpostavila-razlicne-poglede


Seehofer je na Dunaju napovedal, da bodo na današnjem koalicijskem sestanku v Berlinu verjetno dosegli končno odločitev 
o vprašanju vračanja prosilcev za azil. 
Nemčija se bo po njegovih besedah osredotočila na to, da se prebežnike, ki so že bili registrirani v Grčiji in Italiji, ki so tam že 
zaprosili za azil ter se pojavijo na meji z Nemčijo, najprej napoti v tranzitne centre ter nato vrne v Italijo in Grčijo. 
Merklova po srečanju z Orbanom izpostavila »različne poglede« 
Nemška kanclerka Angela Merkel je danes po srečanju z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom v Berlinu izpostavila 
različne poglede na migracije. Ob tem je poudarila, da se v razpravi o migracijah ne sme pozabiti, da “gre za ljudi” in da 
Evropa ne more enostavno pogledati stran, ko gre za begunce, navaja nemška tiskovna agencija dpa. 

• Prvi migranti z ladje Lifeline zapustili Malto, sprejela jih je Francija. STA.  Dnevnik, Ljubljana, 5. julij 2018 
https://www.dnevnik.si/1042831955/svet/prvi-migranti-z-ladje-lifeline-zapustili-malto-sprejela-jih-je-francija  
Prvi migranti z ladje nemške nevladne organizacije Lifeline so zapustili Malto in davi prispeli v Francijo. Ladji z 230 
migranti na krovu je po več dnevih blokade na morju vplutje v svoje pristanišče prejšnji teden dovolila Malta, a pod 
pogojem, da druge članice EU sprejmejo prišleke. V Francijo jih je danes prispelo 52. 
Pripravljenost sprejeti migrante je skupaj izrazilo devet držav, so danes sporočili z malteške vlade. Premier Joseph Muscat je 
ob tem na Twitterju zapisal, da je delitev odgovornosti mogoča in jo je možno uresničiti na človeški in učinkovit način, 
navaja nemška tiskovna agencija dpa. 
Prihod 52 migrantov z ladje, ki je znova pokazala razklanost Evrope glede migrantske krize, so potrdili tudi na francoskem 
notranjem ministrstvu. Prišleki, večinoma Sudanci, so prispeli na pariško letališče Roissy, po zagotovilih za azil pristojnega 
direktorja v francoski upravi Raphaela Sodinija, pa bodo zelo hitro dobili status begunca. 
Kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, je Francija odločitev o sprejemu ljudi z ladje Lifeline sprejela, ko je bila tarča 
kritik, ker svojih pristanišč, sklicujoč se na pravila pomorskega prava, ni odprla ladjam v stiski. 
Ladja Lifeline je po rešitvi migrantov pred obalo Libije za skoraj teden dni obtičala na morju. Vplutje v svoja pristanišča ji je 
Italija prepovedala, nato pa ga ji je omogočila Malta, s šele po sklenitvi dogovora, da ljudi z njenega krova sprejmejo druge 
članice povezave. 
Nemški kapitan ladje se mora zagovarjati pred sodiščem v Valetti, ker je Lifline brez ustrezne registracije usmeril v malteške 
vode. Po plačilu varščine so ga v ponedeljek izpustili iz pripora, a ne sme zapustiti otoka. V nevladni organizaciji so 
prepričani, da gre za politično motivirane obtožbe. 

• Makedonski parlament ponovno ratificiral sporazum z Grčijo o imenu. STA. Dnevnik, Ljubljana, 05.07.2018 
https://www.dnevnik.si/iskalnik?q=Makedonija  
Makedonski parlament je danes z 69 glasovi za in enim vzdržanim ponovno ratificiral sporazum z Grčijo o imenu 
Makedonije, ki naj bi razrešil 27 let star spor med državama in odprl pot Skopju v EU in Nato. Poslanci opozicijske VMRO-
DPMNE so glasovanje znova bojkotirali. Sporazum je 120-članski parlament prvič ratificiral 20. junija, a ga predsednik države 
Gjorge Ivanov ni želel podpisati, zato je romal na ponovno glasovanje v parlament. Ivanov ima sedaj ponovno možnost, da 
podpiše dokument, a bo lahko sporazum objavljen v uradnem listu tudi brez njegovega podpisa, poroča avstrijska tiskovna 
agencija APA.  
 

VEČER, Maribor 

• Voditelji EU za močnejši nadzor gibanja prosilcev za azil znotraj unije. STA, M.R. Večer, Maribor, 29.6.2018  
https://www.vecer.com/voditelji-eu-za-mocnejsi-nadzor-gibanja-prosilcev-za-azil-znotraj-unije-6508846  
Voditelji držav članic Evropske unije so se dogovorili, da je treba okrepiti nadzor nad gibanjem prosilcev za azil, hkrati bi 
vzpostavili centre, v katerih bi obravnavali njihove prošnje, pri tem pa tiste, ki do tega niso upravičeni hitro poslali nazaj.   
Voditelji 28 članic EU so po deveturni razpravi danes v Bruslju po maratonskih in kaotičnih pogajanjih le dosegli dogovor o 
migracijah. Novico je po Twitterju sporočil predsednik Evropskega sveta Donald Tusk. Neuradni viri sicer to noč ocenjujejo 
zlasti kot izraz politične volje za skupno rešitev in izpostavljajo, da bo potrebnega še veliko dela.  
Avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je razpravo opisal kot "dolgo in težko", je izpostavil, da je prvič dosežen dogovor o 
centrih za obravnavo migrantov zunaj EU in da bodo lahko članice prostovoljno vzpostavile centre tudi znotraj unije. 
Da bi uničili poslovni model tihotapcev migrantov in tako preprečili tragične smrti, je nujno odpraviti spodbude za odločitev 
za nevarno potovanje, kar terja nov pristop do izkrcanja ljudi, ki se jih reši na morju, piše v sklepih. 
V tem kontekstu voditelji pozivajo k hitri preučitvi "koncepta regionalnih platform za izkrcanje", v tesnem sodelovanju z 
relevantnimi tretjimi državami ter uradom ZN za begunce (UNHCR) in Mednarodno organizacijo za migracije (IOM). 
Na ozemlju EU bo za rešene ljudi treba poskrbeti na podlagi skupnih prizadevanj, s premestitvijo v "nadzorovane centre" v 
članicah unije, a le na prostovoljni osnovi in ob zagotovitvi hitre obravnave s ciljem razlikovanja med nezakonitimi migranti, 
ki se bodo morali vrniti, in tistimi, ki potrebujejo zaščito, za katere bo veljajo načelo solidarnosti, še piše v sklepih. 
Vsi ukrepi v kontekstu teh nadzorovanih centrov, vključno s premeščanjem in preseljevanjem, bodo na prostovoljni podlagi, 
a ne da bi to vplivalo na dublinsko reformo. Kot je razumeti, vprašanje spornega stalnega mehanizma obveznih kvot v okviru 
azilne reforme torej še ostaja odprto. 
Merklova: Prosilci za azill si ne morejo izbirati države 
Italijanski premier Guiseppe Conte, ki je takoj o prihodu zapretil z vetom in nato zaradi migracij blokiral vse druge sklepe, je 
zadovoljen. Poudaril je, da se je danes rodila bolj odgovorna in solidarna Evropa ter da Italija ni več sama. 
Tudi nemška kanclerka Angela Merkel je optimistična in pozdravlja dogovor. Voditelji so se po njenih besedah dogovorili o 
močnejšem nadzoru gibanja prosilcev za azil znotraj unije. Znova je izpostavila, da noben prosilec za azil ne more sam izbrati 
države EU, kjer bo zaprosil za zaščito. 
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V pomoč Merklovi, ki mora za obstoj svoje vlade doma prepričati, da unija učinkovito ukrepa za zajezitev sekundarnih 
migracij v Nemčijo, so voditelji pozvali, naj članice tesno sodelujejo za zajezitev sekundarnih gibanj prosilcev za azil ter 
sprejmejo vse potrebne notranje zakonodajne in administrativne ukrepe. 
Nemčija je že v stiku z več članicami glede "administrativnih dogovorov" za zajezitev teh gibanj, kar sproža skrbi, da bi to 
lahko vodilo v oblikovanje mini schengna. 
Da je dosežen "dober kompromis", je ocenil tudi poljski premier Mateusz Morawiecki, ki je izpostavil dogovor o 
premeščanju na prostovoljni podlagi. 
Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je poudaril, da je dogovor plod skupnega dela in da je evropsko sodelovanje 
prevladalo nad nacionalnimi odločitvami. 
Pogajanja so bila po neuradnih navedbah zelo kaotična, šlo je za mikrousklajevanje besed, a vzdušje naj bi bilo 
konstruktivno. Sprejeti sklepi so sicer po neuradnih ocenah predvsem nadaljnje usmeritve za reševanje migracijske 
problematike in ne toliko konkretne rešitve. 

• Komisarka Sveta Evrope Mijatovićeva o migrantih: Še veliko je treba storiti. STA. Večer, Maribor, 29.6.2018 
https://www.vecer.com/komisarka-sveta-evrope-mijatoviceva-o-migrantih-se-veliko-je-treba-storiti-6509656  
Komisarka Sveta Evrope za človekove pravice, Bosanka Dunja Mijatović, je danes opozorila na slabe pogoje, v katerih živijo 
migranti in begunci v Grčiji. Atene je pozvala k takojšnjemu ukrepanju za izboljšanje pogojev in za zaščito človekovih 
pravic. Kot negativni primer je navedla center Moria na otoku Lezbos, kjer je bilo maja po podatkih nevladne organizacije 
Zdravniki brez meja več kot 7000 ljudi, pri čemer je prostora samo za 2500. "Kombinacija prenapolnjenosti, pomanjkljive 
varnosti, slabih higienskih pogojev, bližajočih se visokih poletnih temperatur in negotovosti migrantov o prihodnosti lahko 
vodi v resne težave, če niso naslovljene takoj," je po petdnevnem obisku v Grčiji poudarila Mijatovičeva. "Še veliko je treba 
storiti za zaščito človekovih pravic tistih, ki so primorani zbežati iz svojih držav," je povedala. Grčijo je pozvala predvsem k 
izboljšanju pogojev v žariščnih točkah, ki so namenjene obravnavi beguncev in migrantov, ki prihajajo iz Turčije. 

• EU bi "nadzorovane centre" za migrante. Kaj zagovarja Slovenija. STA. Večer, Maribor, 29.6.2018  
https://www.vecer.com/eu-bi-nadzorovane-centre-za-migrante-kaj-zagovarja-slovenija-6509651  
Migracijski dogovor vrha EU, ki je bil dosežen ob zori po deveturnih pogajanjih, je zlasti izraz politične volje, niso pa to že 
konkretne rešitve. V povezavi z osrednjima elementoma dogovora, centrih za obravnavo migrantov znotraj in zunaj unije, je 
še ogromno odprtih vprašanj in pomislekov.  
"Še veliko prekmalu je govoriti o uspehu," je ocenil predsednik Evropskega sveta Donald Tusk in opozoril, da je kompromis 
voditeljev najlažji del, veliko težje bo ta dogovor uresničiti na terenu. Tusk sicer kot "politični preboj" izpostavlja dogovor o 
platformah za izkrcavanje migrantov zunaj unije, s katerimi naj bi uničili poslovni model tihotapcev z migranti. Voditelji so za 
zdaj zgolj pozvali k hitri preučitvi "koncepta regionalnih platform za izkrcavanje", v tesnem sodelovanju z relevantnimi 
tretjimi državami ter uradom ZN za begunce (UNHCR) in Mednarodno organizacijo za migracije (IOM). Na podlagi 
italijansko-francoskega predloga pa so se dogovorili tudi o vzpostavitvi "nadzorovanih centrov" za migrante v članicah unije 
po načelu prostovoljnosti, je še povedal Tusk. V teh centrih naj bi zagotovili hitro obravnavo migrantov, ki bi prišli v Evropo, 
s ciljem razlikovanja med nezakonitimi migranti, ki se bodo morali vrniti, in tistimi, ki potrebujejo zaščito. Za zdaj sicer 
nobena članica unije ni sporočila, da je pripravljena gostiti tak nadzorovani center. Številne so takšne centre na svojem 
ozemlju zavrnile, na primer Francija, Hrvaška, Avstrija in tudi Slovenija. Slovenski premier Miro Cerar meni, da ni potrebe za 
takšne centre v Sloveniji, ker naj bi se ustanavljali predvsem v državah na zunanjih mejah EU ter ker Slovenija zelo dobro 
nadzira schengensko mejo in uspešno obvladuje migracijske tokove.  
Avstrijski kancler Sebastian Kurz poudarja, da njegova država ne more biti prva država vstopa v unijo, "razen če kdo tam 
pristane s padalom". 
Ljudi v teh nadzorovanih centrih, za katere se bo ugotovilo, da so upravičeni do mednarodne zaščite, bodo nato premestili 
med članice po načelu prostovoljnosti. Slovenija je pri tem po Cerarjevih navedbah v enakem položaju kot prej - pripravljena 
je sprejeti nekaj beguncev, a po svojih integracijskih zmožnostih. 
Italijanski premier Guiseppe Conte, ki je priredil šov z grožnjo veta na sprejetje sklepov vrha, je zadovoljen. Poudaril je, da 
se je danes rodila bolj odgovorna in solidarna Evropa ter da Italija ni več sama. Tudi nemška kanclerka Angela Merkel je 
optimistična in pozdravlja dogovor. Voditelji so se po njenih besedah dogovorili o močnejšem nadzoru gibanja prosilcev za 
azil znotraj unije. Znova je izpostavila, da noben prosilec za azil ne more sam izbrati države EU, kjer bo zaprosil za zaščito. V 
pomoč Merklovi, ki mora za obstoj svoje vlade doma prepričati, da unija učinkovito ukrepa za zajezitev sekundarnih migracij 
v Nemčijo, so voditelji pozvali, naj članice tesno sodelujejo za zajezitev sekundarnih gibanj prosilcev za azil. 
Nemčija je že v stiku z več članicami glede "administrativnih dogovorov" za zajezitev teh gibanj, kar sicer sproža skrbi, da bi 
to lahko vodilo v oblikovanje mini schengna. Nemška vlada je danes potrdila, da je s Španijo in Grčijo dosegla dogovor o 
vračanju prosilcev za azil, ki so bili pred prihodom na nemško mejo že registrirani v teh dveh državah. Po mnenju nemške 
kanclerke dogovori na vrhu EU ter dogovor s Španijo in Grčijo več kot zadostujejo zahtevam nemškega notranjega ministra 
in predsednika bavarske Krščansko-socialne unije (CSU) Horsta Seehoferja, ki v prizadevanjih za zmago na jesenskih volitvah 
maje vlado. 
Merklova je v kontekstu ukrepov za omejitev sekundarnih migracij danes omenila tudi Slovenijo. Povedala je, da so govorili 
tudi o tem, da je treba na zunanjih mejah, na primer v Sloveniji in Bolgariji, okrepiti mejni nadzor, ter da bi lahko pri tem 
pomagali tudi Nemčija in agencija za meje Frontex. Cerar v odzivu na komentar Merklove pravi, da Slovenija vseskozi 
zagotavlja učinkovit nadzor schengenske meje in da v tem trenutku ni potrebe po takšnem okrepljenem nadzoru. V primeru 
močno povečanih migracij pa bi veljalo o taki možnosti razmisliti. 
Ob današnjem migracijskem dogovoru je sicer močan poudarek na prostovoljnosti, vendar pa za zdaj še ni mogoče reči, da 
je koncept obveznih kvot mrtev. Številne nevladne organizacije izražajo zaskrbljenost tako zaradi načrtovanja "nadzorovanih 
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centrov" znotraj posameznih članic EU kot zaradi vzpostavljanja regionalnih platform za izkrcavanje migrantov izven meja 
unije. 
A voditelji so se za zdaj izognili poglabljanju politične krize, za kar dejansko gre, saj tokratni dramatični vrh ni posledica 
povečanih migracijskih pritiskov, ki bi nakazovali ponovitev krize iz leta 2015, temveč političnih preigravanj. 
Ob tem se vrstijo svarila, da unija z neučinkovitostjo pri soočanju z migracijsko krizo hrani avtoritarne, protievropske in 
protiliberalne sile ter ogroža ves evropski projekt. 
Voditelji članic EU so danes brez britanske premierke Therese May govorili tudi o stanju v pogajanjih o brexitu, pri čemer so 
pozvali k pripravljenosti na vse scenarije, in prenovi območja evra, pri čemer so potrdili nadgradnjo evropskega reševalnega 
sklada ESM in napovedali podroben načrt reforme za december.  

• Država brez meja. Vojko Volk, diplomat. Večer, Maribor, 30.6.2018 
https://www.vecer.com/drzava-brez-meja-6509691  
Po petih letih od vstopa v EU postaja Hrvaška vse bolj unikatna članica, ne samo po sporih z vsemi sosedami, ampak tudi 
po tem, da je po petih letih od vstopa v EU razvojno nazadovala.  
Za Slovenijo je bil pomemben, ker se je edini uprl predsedniku Tuđmanu, ko ta ni hotel stopiti v bran napadeni Sloveniji, in 
to kljub temu da so tanki JLA Slovenijo napadali z ozemlja Hrvaške in je državi zavezoval dogovor o skupni obrambi ob 
agresiji JLA. Pogumni general je umrl skoraj natanko leto dni po mojem obisku in bil sem na njegovem pogrebu. Pokopan je 
bil z najvišjimi vojaškimi častmi, a je bila močno opazna odsotnost najvidnejših hrvaških generalov in vodilnih osebnosti 
hrvaške osamosvojitve. Tega, da se je uprl Tuđmanu, nedotakljivemu voditelju naroda, mu niti mrtvemu niso odpustili. 
Pa je bila zmota hrvaškega predsednika, ki je zavrnil pomoč Sloveniji z razlago, da se ne bo pustil vplesti v vojaški spopad z 
JLA, velika in naravnost usodna. Čas je pokazal, da je bilo edino, kar je Tuđman s svojo preračunljivostjo in pretirano vero v 
dogovore z Miloševićem dosegel, to, da je JLA po porazu v Sloveniji pridobila nujno potreben čas, da se na novo organizira. 
V nekaj mesecih se je zmedena in razbita JLA prelevila v divjo srbsko vojsko, zvesto Miloševiću, ki je Hrvaško lahko napadla 
na več frontah hkrati in jo potegnila v tragično, štiri leta trajajočo morijo. 
Obramba, Drnovšek-Račan, Janša-Milanović ... 
V naslednjih letih sta Slovenija in Hrvaška sklenili celo vrsto sporazumov, med katerimi pa ključni doživijo enako usodo kot 
sporazum o skupni obrambi. Hrvaška je enostransko odpovedala izvajanje skoraj ducata ključnih dogovorov, med temi tudi 
sporazuma o meji Drnovšek-Račan iz leta 2001, sporazuma Janša-Milanović (Mokrice, 2013) in sporazuma o arbitraži o meji 
med državama. Tega sporazuma se je Hrvaška lotila z vsemi sredstvi, z metodami prisluškovanja mednarodnemu sodišču ter 
z obveščevalnimi dejavnostmi in organizirano medijsko propagando zoper Slovenijo. Rezultat je temu primeren; Slovenija in 
Hrvaška po 27 letih ne le da nista rešili mejnega vprašanja in sploh nobenega od odprtih vprašanj, ampak imata vse od 
osamosvojitve morda najslabše odnose doslej. 
V edino tolažbo nam je lahko samo to, da pri tem nismo sami. Hrvaška ima mejna vprašanja odprta s prav vsemi sosedami, 
nastalimi iz republik nekdanje skupne države, medtem ko je z Madžarsko v hudih gospodarskih in sodnih sporih zaradi 
lastništva podjetja INA. Hrvaška je država, ki niti z eno od sosed nima urejenih, kaj šele zares prijateljskih odnosov. Nekega 
dne se bodo morali tudi v Zagrebu vprašati, ali so za vse res krivi vsi drugi ali pa so morda česa krivi tudi sami. Navsezadnje 
se bodo morali vprašati tudi o razlogih za to, da po petih letih članstva v EU niso izpolnili niti pričakovanj lastnega naroda, 
kaj šele sosedov, še najmanj pa pričakovanj celotne EU, ki je verjela, da bo Hrvaška postala protagonist sprave in 
sodelovanja na Balkanu in mu pomagala pri hitrejšem približevanju EU. Danes so odnosi med Hrvaško in Srbijo ohlajeni na 
raven povojnih časov, rešeno pa ni bilo še nobeno od povsem temeljnih vprašanj v medsebojnih odnosih, vključno z 
mejnim. 
Državi sta podpisali celo vrsto sporazumov, med katerimi pa ključni doživijo enako usodo kot sporazum o skupni obrambi 
Po petih letih od vstopa v EU postaja Hrvaška vse bolj unikatna članica, ne samo po sporih z vsemi sosedami, ampak tudi po 
tem, da je po petih letih od vstopa v EU razvojno nazadovala. Leta 2013 je v EU vstopila kot tretja najrevnejša članica, po 
petih letih pa je nazadovala na mesto druge najrevnejše države EU, kar pomeni, da razlog hrvaškega nazadovanja nista več 
vojna in nastala vojna škoda. Poslej je tudi edina v EU, katere BDP v zadnjih štirih desetletjih ni narasel za vsaj deset 
odstotkov. Iz nedavno objavljenih rezultatov raziskave Centra za rast in razvoj Univerze v Groeningenu izhaja, da je hrvaški 
BDP v tem obdobju zrasel za rekordno nizkih 6,5 odstotka, slovenski za skromnih 48 odstotkov, Češki za solidnih 58 
odstotkov, Slovaški in Poljski pa za več kot 100 odstotkov. Hrvaško je po družbenem bogastvu prehitela Romunija (podatki 
Eurostata), za njo pa je od članic EU le še Bolgarija. Še daleč za Bolgarijo pa so Srbija in druge države iz nekdanje skupne 
države in zdaj vse bolj nemirne balkanske čakalnice. 
Med neslavnimi rekordi Hrvaške, o katerih veliko pišejo hrvaški mediji, je poslej tudi množično izseljevanje. Samo lani naj bi 
se bilo izselilo več kot 60 tisoč prebivalcev, ki zapuščajo obubožana in vse bolj prazna mesta Slavonije, a tudi Like in že skoraj 
izpraznjenih Korduna in Banije. Od leta 2011 naj bi bilo Hrvaško zapustilo več kot 300 tisoč ljudi, predvsem mladih, ki 
odhajajo na evropski zahod, zadnja leta predvsem na Irsko. Gre za vznemirljiv trend, o katerem je te dni analizo objavil 
Demografski inštitut z Dunaja. Podatki potrjujejo, da se prebivalstvo vzhodnih držav množično izseljuje na zahod, zaradi 
česar število prebivalstva zahodnih držav od leta 2011 nenehno narašča, vzhodnih pa upada. Na Irskem je število 
prebivalcev naraslo za rekordnih 36 odstotkov, tako zaradi lastne rasti kot tudi zaradi priseljencev, v Švici za 26 odstotkov, v 
Franciji za 18 odstotkov, medtem ko je Nemčija edina zahodna država, ki ji rodnost močno upada in jo rešujejo izključno 
priseljenci. Hude poraženke so vzhodne države, med katerimi prednjačijo balkanske in baltske države z 20-odstotnim 
znižanjem prebivalstva v zadnjih letih, Hrvaška pa je s 13-odstotnim padcem prebivalstva pri vrhu držav, ki izgubljajo 
demografsko tekmo. Slovenija in Slovaška sta edini nekdanji komunistični državi, ki sta v zadnjih letih povečali število 
prebivalstva, obe za skromne tri odstotke. 
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V anketah, ki raziskujejo razloge tistih, ki Hrvaško zapuščajo, ob ekonomskih razmerah vse bolj pomembno mesto zasedajo 
tudi splošne družbene razmere, v prvi vrsti ozračje nestrpnosti do vseh drugačnosti, ne samo nacionalnih. Zaradi izražanja 
ekstremno nacionalističnih stališč, zanikanja ustaških zločinov in strpnosti do ustaških simbolov in pozdravov Hrvaška 
postaja država, ki ni prijazna domovina tistim, ki mislijo drugače, in še manj tistim, ki se tem pojavom odkrito upirajo. Za 
povrh je na Hrvaškem močno prisotna tudi tradicionalna vloga Katoliške cerkve kot poglavitne zaščitnice naroda, ki jo država 
finančno podpira v zameno za politično podporo vedno isti politični stranki, ki ima levji delež zaslug za razmere v državi. 
Rezultat je, da je hrvaška družba mnogo bolj podobna poljski ali madžarski kot pa slovenski družbi, in to kljub skupnemu 
življenju v prejšnji državi in kljub temu da smo si bili še ob njenem razpadu zelo podobni in razvojno zelo blizu. Beg mladih iz 
teh držav in iz Hrvaške postaja beg iz okolij, kjer politiki vse slabosti kompenzirajo s posiljenim patriotizmom in kjer se pravic 
ljudi in manjšin lotevajo s spremembami ustav in zakonov ali pa z ljudskimi referendumi. V teh državah se rojeva populizem 
nacionalnih egoizmov, ki ne obeta nič dobrega, je pa na srečo zlahka prepoznaven. 
Prvi korak populizma je "določitev sovražnika", ki je kriv za vse tegobe naroda, običajno so to Romi ali nacionalne manjšine, 
po novem pa migranti. Drugi korak je politično "ponujanje preprostih rešitev zapletenih vprašanj", pri čemer prednjačijo 
samomorilska zamisel o zaprtju meja, odpoved članstvu v EU, evru in tako dalje. A ključen je tretji korak populizma, v 
katerem se postavi "volja ljudstva" nad vse, tudi nad ustavo in zakone. Ravno to je v zgodovini človeštva vselej pomenilo 
korak onkraj svobode ljudi in konec miru. Na Poljskem in Madžarskem ta tretji korak že uresničujejo s sprejemanjem 
zakonov, ki so nasprotni temeljnim pravicam človeka. Pravica in tudi dolžnost, da človek pomaga človeku v stiski, bo na 
Madžarskem po novem lahko kaznovana z letom dni zapora, ker je takšna volja madžarskega naroda. 
Samo bog nad saborom 
Na Hrvaškem pot populizmu utira retorika vodilnih politikov, ko pravijo, da je nad hrvaškim saborom samo bog, ne pa 
mednarodno pravo. Zato se požvižgajo na vse dogovore s Slovenijo, ki jim niso všeč. Seveda pa od Slovenije istočasno 
pričakujejo, da izvaja tiste dogovore, ki so Hrvaški všeč. Naravnost neverjeten je pri tem primer NLB; medtem ko hrvaško 
pravosodje pleni premoženje NLB (in nekdanje LB), taisti NLB ne dovoli, da na Hrvaškem izterjuje svoje dolgove. Povedano 
po domače; ko Hrvaška rubi, NLB obstaja, ko NLB terja, pa ne obstaja. NLB pa se, namesto da ravna po itak vsiljeni vlogi 
naslednice nekdanje LB v Zagrebu in začne agresivno izterjavo dolgov, obnaša, kot da se je stvari ne tičejo in čaka na zaščito 
države. Če svojega dela ne zmore sama, bi lahko svoje terjatve prenesla na nekoga tretjega, močnejšega in spretnejšega. 
Tako je svoje terjatve do Slovenije hrvaška država prenesla na močni italijanski banki v Zagrebu, ZABA in PBZ. Italijanski 
banki Unicredit in San Paolo Intesa tudi nista imeli težav ob nakupu hrvaških bank, medtem ko se pri prodaji NLB menda 
močno zatika. 
Arbitražnega sporazuma so se lotili z vsemi sredstvi, s prisluškovanjem sodišču ter z obveščevalnimi dejavnostmi in 
organizirano medijsko propagando 
Med razlogi za to, da je Hrvaška edina država, ki je po vstopu v EU razvojno nazadovala, so brez dvoma stagnirajoče 
gospodarstvo, zastarela industrija, vse večja odvisnost od turističnih sezon in varljivo poslovno okolje, ki je omogočilo 
nastanek propadlega koncerna Agrokor. Ta je zrasel na vsem najslabšem, kar ponuja Balkan; političnem klientelizmu, 
korumpiranem uradništvu občin, županij in države, državni zaščiti in pristranskem pravosodju. Je mar naključje, da Agrokor 
propade že kmalu za tem, ko iz varnega zavetja balkanske ekonomije vstopi na prepih trga EU? 
Eno od temeljnih pravil v mednarodnih odnosih pravi, da morajo imeti države urejene odnose s sosedi, če želijo imeti 
uspešno zunanjo politiko. Da to ne velja več, znova dokazuje Hrvaška; sprta je s sosedi in nima meja, pa uživa v EU več 
zaupanja in večji ugled od pridne Slovenije, ki ima na svoji strani dobesedno vse, kar premorejo načela mednarodnih 
odnosov in mednarodnega prava. 
Hrvaška ima politično podporo v državah, kjer vladajo ljudske stranke, in v posebnežu Junckerju, ki v njihovem imenu vodi 
Evropsko komisijo. Časi se pač spreminjajo, a tokrat ne na bolje. Toda šteje tudi svarilo, ki ga je izrekel predsednik Trump, ko 
je zagovarjal ukrepe za zaščito ameriških meja: "Če nimaš meja, nimaš države." 

• Nemčija od 14 držav dobila soglasje o sprejemanju migrantov. STA, A.L. Večer, Maribor, 30.6.2018 
https://www.vecer.com/nemcija-od-14-drzav-dobila-soglasje-o-sprejemanju-zavrnjenih-migrantov-6509896  
Med njimi naj ne bi bilo Slovenije.  
Nemčija je od 14 držav dobila soglasje, da bodo sprejemale migrante, ki jih bo Nemčija zavrnila, je nemška kanclerka Angela 
Merkel zapisala v pismu o dogovoru, ki ga je poslala koalicijskima partnericama. Pozvala je tudi k vzpostavitvi posebnih 
centrov za obravnavo teh migrantov. 
Države so privolile v hitro deportacijo migrantov, ki bodo v Nemčiji zavrnjeni, ker ne bodo imeli pravice zaprositi za azil ali 
pa bodo njihove prošnje zavrnjene, piše v osem strani dolgem pismu kanclerke. Med temi državami so Češka, Madžarska in 
Poljska, ki so sicer znane po ostrih stališčih do kanclerkine priseljenske politike. 
Druge države so Belgija, Danska, Estonija, Finska, Francija, Litva, Latvija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska in Švedska. 
Po navedbah nemške tiskovne agencije dpa med njimi ni Slovenije. 
Kanclerka se je zavzela tudi za vzpostavitev posebnih centrov na nemški meji za obravnavo migrantov, ki so bili že 
zabeleženi v sistemu Eurodac, evropski podatkovni zbirki prstnih odtisov. To pomeni, da so bili registrirani v drugi državi. V 
te centre bodo namestili tudi tiste, ki so skušali v Nemčijo vstopiti prek zelene meje. 
Migranti bodo v centrih podvrženi pospešenemu postopku, kar pomeni, da bo azilni postopek končan v enem tednu. Tam 
jim bodo izdali tudi poseben dokument, ki jim bo prepovedoval, da se oddaljijo od centra. 
Med zgoraj omenjenimi državami ni Španije in Grčije, s katerima je Nemčija sklenila poseben tristranski dogovor o vračanju 
migrantov, ki so bili registrirani v teh dveh državah. Ti migranti tudi ne bodo obravnavani v centrih za pospešeno obravnavo. 
Operativne podrobnosti dogovora z Atenami in Madridom bodo določili v prihodnjih štirih tednih, za pogajanja pa bo 
zadolžen nemški notranji minister Horst Seehofer iz Krščansko-socialne unije (CSU). 
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V pismu, ki ga je Merklova poslala vodstvoma CSU in socialdemokratov (SPD), je napovedala še, da bodo nemške zvezne 
policiste poslali v Bolgarijo, kjer bodo sodelovali pri krepitvi zunanje meje EU. Nemška policija pa bo okrepila tudi 
Frontexove sile na grški meji z Makedonijo in Albanijo. Merklova želi te ukrepe uveljaviti do konca avgusta. 
"Pripravljeni pa moramo biti tudi Slovenijo in Hrvaško podpreti pri varovanju meja, če bo potrebno," je še povedala. Zavzela 
se je tudi za ostrejši nadzor nad zlorabami schengenskih vizumov. 
Vprašanje, ali bodo sklepi vrha EU in dogovori z državami o vračanju migrantov zadostovali, da bo bavarska CSU zakopala 
bojno sekiro v sporu s sestrsko Krščansko-demokratsko unijo (CDU), ostaja odprto. Seehofer je namreč pred vrhom grozil, 
da bo na meji z julijem začel zavračati migrante, če Merklova ne bo našla evropske rešitve. 
Notranji minister naj bi svojim sodelavcem naročil, naj preučijo predlagane ukrepe. Sam naj se danes še ne bi javno 
opredelil do predlogov in predstavil nadaljnjih korakov v sporu z Merklovo. V nedeljo se bosta sicer ločeno sestali vodstvi 
CDU in CSU, ki bosta razpravljali o predlogih in nadaljnjih ukrepih. 
Bavarski ministrski predsednik Markus Söder je danes povedal, da so evropski voditelji dosegli več, ko je bilo pričakovano, 
vendar pa sklepi še vedno dovoljujejo nacionalne ukrepe. 
V uradu nemške kanclerke so danes poudarili, da sklepi vrha ne dajejo bianco menice za enostransko zapiranje meja. Na 
vrhu so se dogovorili za uveljavitev notranjih ukrepov proti sekundarnim migracijam, so dejali in dodali, da je Merklova že v 
petek povedala, da sklepi vrha in dogovori zadostujejo zahtevam Seehoferja. 
Vodja SPD Andrea Nahles pa je zahtevala konec vladne krize, povezane z upravljanjem migracij. CSU je pozvala, naj na 
osnovi rezultatov vrha "končajo instrumentalizacijo te teme in pridejo k pameti". Po njenem mnenju enostransko zavračanje 
migrantov na nemški meji ni več na mizi. 
Evropski voditelji so se v petek med drugim dogovorili o centrih za obravnavo migrantov zunaj EU in da bodo lahko članice 
prostovoljno vzpostavile centre tudi znotraj unije. Okrepili bi tudi varovanje zunanjih meja. 

• Ugotovitveni postopek glede školjščiča v Piranskem zalivu še v teku. STA, GR.G. Večer, Maribor, 2.7.2018  
https://www.vecer.com/ugotovitveni-postopek-glede-skoljscica-v-piranskem-zalivu-se-v-teku-6511166  
Inšpektor je ob ogledu junija ugotovil, da so postavljene zunanje gojitvene linije dveh polj, na obeh je skupno 90 nosilnih 
boj, ki so med seboj povezane z nosilno vrvjo.  
Inšpektor za okolje je 22. junija opravil ogled na območju hrvaškega školjčišča v Piranskem zalivu in ugotovil, da se je število 
nosilnih boj povečalo, so danes sporočili z Inšpektorata RS za okolje in prostor. Dodali so, da je ugotovitveni postopek še v 
teku, zato več informacij ne morejo dati. 
TV Slovenija je v soboto poročala, da so školjkarji iz Umaga školjčišče sredi Piranskega zaliva v vodah, ki v skladu z arbitražno 
odločbo pripadajo Sloveniji, od aprila lani povečali kar za desetkrat in ga še naprej povečujejo. Med nabiranjem školjk v 
slovenskem morju jih dosledno varuje hrvaški policijski čoln, slovenski policisti pa dogajanje le opazujejo, so poročali. 
Kot so danes sporočili z inšpektorata za okolje, je inšpektor ob ogledu junija ugotovil, da so postavljene zunanje gojitvene 
linije dveh polj, na obeh je skupno 90 nosilnih boj, ki so med seboj povezane z nosilno vrvjo. 
V majskem uradnem listu Istrske županije je zapisano, da so 20-letno koncesijo za 10.000 kvadratnih metrov veliko 
školjčišče v Piranskem zalivu podelili umaški družbi Sargus. 
Arbitražno sodišče je v 29. junija lani objavljeni razsodbi veliko večino Piranskega zaliva prisodilo Sloveniji. Slovenija je s 30. 
decembrom lani začela razsodbo, čeprav je Hrvaška še vedno ne priznava, izvajati tudi v praksi, zlasti na morju, kjer je meja 
določena s koordinatami. 
A so takoj izbruhnile težave; hrvaški ribiči so še naprej ob policijski podpori prečkali mejo, ki jo je določila arbitraža. 
Slovenska policija in ribiški inšpektorat pa sta jim začela pošiljati kazni. Hrvaška je enako odgovorila proti slovenskim 
ribičem, ki so prečkali sredinsko črto v zalivu, kjer Hrvaška vidi mejo. 

• Merklova in Seehofer dosegla dogovor glede migrantov, Seehofer ostaja na položaju. STA, GR.G. Večer, 
Maribor, 3.7.2018  

https://www.vecer.com/v-berlinu-zacetek-pogovorov-vodstev-cdu-in-csu-o-azilni-politiki-6511441  
Nemška kanclerka Angela Merkel ter notranji minister Horst Seehofer sta sinoči dosegla dogovor v sporu glede migracijske 
politike Nemčije. Seehofer je tudi že napovedal, da ne bo odstopil s položaja notranjega ministra. S tem sta partnerja 
najverjetneje ohranila tudi vladno koalicijo, poročajo tuje tiskovne agencije. 
"Dosegli smo dogovor," je v Berlinu nekaj ur po začetku srečanja vodstev vladajoče Krščansko-demokratske unije (CDU) 
kanclerke Angele Merkel in sestrske Krščansko-socialne unije (CSU) pod vodstvom nemškega notranjega ministra Horsta 
Seehoferja o nemški azilni politiki dejal slednji. 
Včerajšnji dogovor med CDU in CSU po poročanju nemškega Deutsche Welle med drugim predvideva nov režim na meji 
med Nemčijo in Avstrijo. S tem naj bi preprečili, da bi v Nemčijo vstopili migranti, ki so azilne postopke že začeli v kateri 
drugi državi EU. Dogovor predvideva vzpostavitev tranzitnih centrov, iz katerih bodo take prosilce za azil pošiljali naravnost 
v državo, kjer so že pred tem zaprosili za azil. Dogovor naj bi predvideval, da bodo take deportacije izvajali ob konsenzu 
drugih držav, na primer na podlagi administrativnih dogovorov. V primeru, da takih dogovorov ne bi uspeli doseči, bodo 
migranti vseeno deportirani, in sicer v Avstrijo. 
Merklova je po poročanju dpa dogovor ocenila kot dober kompromis. Z vzpostavitvijo tranzitnih centrov, pa tudi s 
sodelovanjem z zavezniki v EU na področju migracij, bo imela Nemčija dobro migracijsko politiko tako na ravni države kot na 
ravni EU, je po zaključku pogovorov novinarjem dejala Merklova. 
Ali bodo dogovor potrdili tudi Socialni demokrati (SPD), tretja koalicijska partnerica v nemški vladi, po poročanju dpa še ni 
jasno. Nemška tiskovna agencija navaja poročanje časnika Bild, da v SPD predloga ne zavračajo.  
Potem ko je Seehofer danes ponudil odstop, je bilo sodelovanje unije v bundestagu in s tem tudi velike vladajoče koalicije, v 
kateri so še nemški socialdemokrati, postavljeno pod vprašaj. 
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Nemška kanclerka je danes popoldan po srečanju poslanskih skupin unije menila, da je "skupna usoda vredna vseh 
prizadevanj za dosego dogovora". Podobne tone so ubrali tudi v CSU, še navaja dpa. 
Merklova in Seehofer se razhajata glede migrantske politike. Seehofer je velik kritik velikodušne politike Merklove do 
migrantov. Prav tako ni zadovoljen s tem, kar je nemška kanclerka dosegla glede migracij na nedavnem vrhu Evropske unije. 
Voditelji držav EU so se na vrhu v Bruslju namreč dogovorili za vzpostavitev "nadzorovanih centrov" za migrante v članicah 
unije po načelu prostovoljnosti ter centrov za migrante zunaj EU, verjetno na severu Afrike. Merklova je tudi dosegla 
dvostranske dogovore z več članicami EU o sprejemu v Nemčiji zavrnjenih prosilcev za azil. Nemški notranji minister na 
drugi strani zagovarja ostrejšo nemško migrantsko politiko ter da bi Nemčija že na svojih mejah zavračala migrante, ki so se 
registrirali že v kateri drugi članici EU.  
Del SPD kritičen do migracijskega dogovora CDU in CSU 
Voditelja obeh konservativnih strank sta nato dogovor predstavila še predstavnikom SPD. Njihova vodja Andrea Nahles je 
po srečanju, ki se je končalo zgodaj davi, dejala, da številna vprašanja ostajajo odprta. "Vzeli si bomo čas, ki ga potrebujemo 
za odločitev," je povedala. 
Določen del SPD je sicer do dogovora kritičen. "SPD je izrazila odločno nasprotovanje zaprtim centrom," je povedal vodja 
podmladka te stranke Kevin Kühnert. "Pri tem je vseeno, ali so v Severni Afriki, na zunanji meji EU ali v Passauu," je dodal. 
Vodja delovne skupine SPD za migracije Aziz Bozkurt pa je povedal, da tranzitni centri niso omenjeni v koalicijski pogodbi. 
Pogovori koalicijskih strank se bodo nadaljevali danes, predvidoma ob 18. uri, poroča dpa. 
Kritični so tudi v opoziciji, kjer trdijo predvsem, da gre za star predlog. "CDU in CSU sta na plano privlekla predlog iz leta 
2015 in ga prodala kot dogovor," je povedal vodja Zelenih Robert Habeck. 
Po mnenju skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) pa ni mogoče govoriti o preobratu v azilni politiki, kot trdijo v CSU. 
Vodja AfD Jörg Meuthen je poudaril, da bo težko izgnati prosilce za azil, ko bodo enkrat prestopili nemško mejo. "Tudi 
vzpostavitev tranzitnih centrov ne bo rešila tega problema," je dejal. 

• "Države naj postavijo človekove pravice migrantov v središče". Kristina Božič. Večer, Maribor, 5.7.2018  
https://www.vecer.com/komisarka-sveta-evrope-clovekove-pravice-morajo-biti-v-centru-migracijskih-politik-6514103  
Dunja Mijatović opozarja, da je sedanji pristop evropskih držav iz obvladljivega stanja ustvaril izjemno razdvajajočo 
tematiko. "To je povzročilo izjemno trpljenje in težave tisočih ljudi, ki so iskali našo zaščito," pravi komisarka Sveta 
Evrope za človekove pravice. "Čas je, da evropske države postavijo človekove pravice migrantov, prosilcev za azil in 
beguncev kot tudi načelo deljenja odgovornosti v center svojih migracijskih in azilnih politik."  
Dunja Mijatović je v svoji današnji izjavi zapisala, da varovanje meja in zagotavljanje varnosti ne more imeti za ceno 
nespoštovanja človekovih pravic. Tako zadnje odločitve Sveta EU kot posameznih članic EU vzbujajo skrb, da države ne 
spoštujejo svojih zavez po mednarodnem pravu, dodaja.  
Države EU poziva, da morajo pri svojih operacijah v Sredozemlju zagotavljati primerno financiran in delujoč sistem, ki 
omogoča reševanje človeških življenj. EU je ukinila humanitarno operacijo Mare Nostrum, ki jo je predlagala Italija, oktobra 
2014. Nadomestila jo je s še vedno trajajočo militarizirano operacijo Triton, katere cilj je varovanje mej EU. "Tragedije, ko 
umre stotine ljudi, nas opominjajo na nujnost ukrepanja," je komisarka spomnila, da je v začetku tega tedna le v treh dneh 
umrlo v Sredozemlju pred libijsko obalo dvesto ljudi. Število beguncev in migrantov, ki so od začetka leta umrli pri poskusu 
prečkanja Sredozemlja, je letos že preseglo število 1000. 
Ob tem ko se je število novih prihodov v Evropo zmanjšalo, je politična govorica postala bolj sovražna. Skrajni čas je, da 
evropski politični voditelji pokažejo, da so človekove pravice, vladavina prava in evropske vrednote še vedno 
pomembne." 
Dunja Mijatović 
"Nevladne organizacije igrajo pri tem ključno vlogo in bi morale imeti možnost, da porabijo pristanišča in druge objekte za 
operacije reševanja in pomoči migrantom," je prepričana Dunja Mijatović. Opozorila je tudi na sodelovanje EU z režimi držav 
južnega Sredozemlja, predvsem v Libiji, Maroku in Turčiji. "Sodelovanje mora biti transparentno in odgovornost mora biti 
jasna."  
Analizira pa tudi novi termin in idejo EU, ki je nastala na zadnjem vrhu EU, o "regionalnih platformah za izkrcavanje". Če 
predhodne analize pokažejo, da bi ukrepi pomenili neizogibne in resne grožnje zaščiti človekovih pravic, morajo biti 
opuščeni, je zapisala komisarka za človekove pravice. Vsi ukrepi in sodelovanja morajo biti tudi predmet neodvisnih in javnih 
nadzorov o spoštovanju in zagotavljanju človekovih pravic. Pri tem komisarka posebej opozarja na vlogo parlamentov, 
varuhov človekovih pravic in nevladnih organizacij, da nadzirajo, ali se spoštuje resolucije Sveta Evrope, ki jasno 
vzpostavljajo načela, ki jih morajo članice spoštovati. Podobno Dunja Mijatović poudarja tudi glede idej, da bi se rešene ljudi 
izkrcalo zunaj Evrope: prva naloga držav EU mora biti, da poskrbijo za spoštovanje človekovih pravic ljudi, zagotoviti morajo 
dostojne pogoje bivanja, varnosti in dostopa do pravnega varstva in zaščite, če imajo posamezniki občutek, da so jim 
človekove pravice kršene. To zajema tudi dostop do pravne pomoči in prevajalca. 
Komisarka države opominja, da so prepovedani tako push-backi kot vračanja prosilcev za azil v države, od koder so prišli, če 
jim tam grozi, da bi lahko bili mučeni ali izpostavljeni nehumanemu ravnanju. Ne glede na vse ukrepe, pa morajo evropske 
države ljudem vselej zagotoviti individualno obravnavo njihove prošnje za azil, je jasna Dunja Mijatović. Dodaja tudi, da 
morajo države preprečiti, da so migranti dalj časa puščeni v negotovosti, prav tako države migrantom ne smejo odvzeti 
svobode gibanja, razen če je to nujno, proporcialno in zakonito. "Zapiranje otrok, kar je posledica le migrantskega statusa 
njihovih staršev, predstavlja kršitev njihovih pravic," ponavlja vzpostavljene norme zaščite človekovih pravic. Poziva k 
razširitvi varnih in zakonitih poti za begunce v Evropo – tako humanitarnih preselitev kot premestitev in združitev družin. 
"Tekom zadnjih let je tisoče ljudi, ki so potrebovali zaščito, ali umrlo ali moralo preživeti neverjetno trpljenje na njihovi poti iz 
obupa, da bi našli zatočišče v Evropi. Evropske države imajo moralne in pravne dolžnosti, da zagotovijo, da so njihovi azilni in 
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migracijski sistemi bolj humani," opominja Dunja Mijatović. "Ob tem ko se je število novih prihodov v Evropo zmanjšalo, je 
politična govorica postala bolj sovražna. Skrajni čas je, da evropski politični voditelji pokažejo, da so človekove pravice, 
vladavina prava in evropske vrednote še vedno pomembne." 

• Za učinkovito varovanje schengenske meje. Kristina Božič. Večer, Maribor, 11.7.2018  
https://www.vecer.com/za-ucinkovito-varovanje-schengenske-meje-6518568 
Policija pričanja, da na meji prosilce za azil nezakonito vrača na Hrvaško, od tam pa jih preženejo v BiH, označuje za 
"neumestna". Postopke nadzora vodi tudi urad varuhinje za človekove pravice.  
Novost so številna verižna vračanja iz Slovenije na Hrvaško in nato v BiH ali Srbijo, pravi Julija Kranjec iz zagrebškega centra 
za mirovne študije. O tem so poročali njihovi prostovoljci, ki so bili v Veliki Kladuši in Bihaću prejšnji teden. To potrjuje 
pričanja beguncev in migrantov, ki so jih zbrali konec junija tudi raziskovalci Amnesty International Slovenije in Pravno-
informacijskega centra. Na slovenski policiji so na to včeraj odgovorili, da so "izjave o tako imenovanih push-backih 
neumestne", izvajanje nalog policije pa "strokovno in zakonito". Pojasnjujejo, da notranjih nadzorov do sedaj niso opravljali, 
saj nepravilnosti niso zaznali. Dodajajo, da nad delom policije izvaja nadzor Urad za begunce pri OZN (UNHCR), ki je letos 
opravil dva obiska; 18. in 19. junija je obiskal policijske postaje Koper, Ilirska Bistrica in Brnik. Predtem je bil februarja v 
Črnomlju in Metliki. Prav ti dve postaji, kot so zapisali pri policiji, pa sta v zadnjih mesecih zabeležili največ ilegalnih 
prehodov meje. Policijska statistika kaže, da se je junija za več kot štirikrat povečalo število vrnjenih oseb na Hrvaško glede 
na maj. Ob tem na policiji pravijo, da vračanja potekajo na podlagi mednarodnega sporazuma in da na vprašanja o nasilnem 
in slabem ravnanju hrvaških policistov ne morejo podati mnenja. 
Varuhi 
Tudi na uradu slovenske varuhinje za človekove pravice Vlaste Nussdorfer pravijo, da spremljajo situacijo glede domnevno 
spornega ravnanja slovenske policije s prebežniki na slovensko-hrvaški meji. Pri tem sodelujejo z nevladnimi organizacijami, 
19. junija pa so obiskali tudi policijski postaji v Črnomlju in Metliki. Njihove ugotovitve, pojasnjujejo, so šele začetne in 
trenutno čakajo na odzive odgovornih. Pretekli petek so o njih seznanili notranje ministrstvo Vesne Györkös Žnidar in 
pričakujejo, "da se bo MNZ opredelilo do izpostavljenih pomislekov, stališč in tudi ugotovitev Varuha". Predlagali so, da se 
očitki zaradi postopkov policistov natančno preučijo in da jih MNZ seznani s svojimi ugotovitvami in morebitnimi ukrepi. 
"Kadar se pojavijo poročila o okrutnem ravnanju, jih je treba učinkovito preiskati, storilcem pa soditi," še dodajajo v uradu 
varuhinje.  
Nasilje brez meja 
"Da uporablja hrvaška policija fizično nasilje z namenom preprečiti vstop v državo beguncem in migrantom, vemo že dolgo. 
Številne organizacije, tudi mednarodne, so o tem napisale poročila," spomni Nidžara Ahmetašević. Sarajevska regionalna 
urednica portala Kosovo 2.0 prostovoljno ureja portal Are You Syrious, raziskuje in piše pa tudi za tuje medije. "Ne gre le za 
Hrvaško, podobno se dogaja na Madžarskem in v Romuniji. Na mejah se izvaja nasilje, a hrvaška policija je trenutno pri tem 
najhujša. Imamo dokaze. V BiH se vsakodnevno srečujemo z ljudmi, ki pridejo iz Hrvaške z resnimi telesnimi poškodbami. 
Med njimi so mladoletniki, ženske ..." 
"Zakaj niste državljani Hrvaške in Slovenije na ulicah in ne sporočate oblastem, naj ne maltretirajo ljudi?" 
Hrvaška varuhinja za človekove pravice Lora Vidović je posebej preiskala primer smrti šestletne Madine Huseini, ki je umrla 
lani, ko jo je zbil vlak, medtem ko so njeno družino hrvaški policisti preganjali v Srbijo. Na hrvaško pravobranilstvo je 
varuhinja poslala poročilo, v katerem ugotavlja, da obstaja osnova za sum, da hrvaško notranje ministrstvo ni izvedlo 
učinkovite preiskave o policijskem postopanju. "Ugotoviti je treba, ali je ravnanje policije izpolnilo znake kaznivih dejanj," je 
opozorila februarja. 
Ne kruha, enakopravnost bi 
Ker prihaja do verižnih policijskih vračanj vse do BiH, Nidžara Ahmetašević spomni na majska opozorila komisarke za 
človekove pravice Sveta Evrope Dunje Mijatović, da je v BiH ljudem tako rekoč onemogočeno, da bi vstopili v azilni sistem. 
"Sistem ne deluje, begunci sami pravijo, da je celo UNHCR v BiH najslabši od vseh, na katere so naleteli," pravi in opiše 
primer treh dečkov iz Afganistana, ki iščejo pot, da bi prišli do svojih družin v zahodni Evropi. "Nikamor ne morejo. To so 
otroci. Kaj bo potrebno? Da jih jutri pretepe policija na neki meji?" Opozori, da situacije ne more rešiti humanitarizem, ki 
ljudem prinaša kose kruha. "Gre za politični problem, ki potrebuje politično rešitev. Zato potrebujemo politični pritisk in 
angažiranost državljanov po celi Evropi. Ljudje potrebujejo odprto pot in možnosti, da začnejo novo življenje. Vprašanje, ki se 
zastavlja meni, je, kje ste. Zakaj niste državljani Hrvaške in Slovenije na ulicah in ne sporočate oblastem, naj ne maltretirajo 
ljudi? Ni mi jasno, kam je izginila človečnost v EU." V Veliki Kladuši in Bihaću je bila Nidžara Ahmetašević pred štirinajstimi 
dnevi. "Iz Hrvaške se vračajo tudi pretepeni ljudje. Vsi pa ponižani. Na tak način govori z njimi EU. Boli. Boli, ko vidiš, v 
kakšnem stanju so. Boli njihov strah, ki ga ne morejo skriti. In potem vprašajo: Zakaj?" 
Odgovora nima. "Zakaj se ljudi ponižuje in pretepa? Zakaj se nad glavo mame z otrokom v rokah, ki poskuša prečkati mejo, 
da bi našla zatočišče, najprej izstreli nekaj strelov, nato pa se jo udarja po hrbtu? Kaj naj ji odgovorim, ko je pregnana nazaj 
v BiH in me vpraša, zakaj?" 
Dvajsetdnevni dodatni nadzor na italijansko-slovenski meji 
Italijanski policisti bodo 20 dni ob slovenski meji izvajali izredni nadzor nad vozili, da bi zmanjšali nezakonite prehode čez 
notranjo EU-mejo. Italijansko notranje ministrstvo se je za to odločilo, ker bi se utegnilo število pribežnikov, ki prihajajo prek 
Balkana, med poletjem povečati, je sporočila italijanska tiskovna agencija. Gre za ukrep ministra Mattea Salvinija, ki vodi 
vladno skrajno desno Ligo in je prepovedal, da bi v Italiji pristale humanitarne ladje, ki iz Sredozemlja rešijo utapljajoče se 
ljudi. V noči na torek zato ni bilo dovoljeno pristati tudi italijanskemu vlačilcu, ki je iz morja ob Libiji rešil 66 ljudi. Situacijo 
naj bi bili včeraj rešili tako, da so ljudi, ki so jih mornarji rešili, predali ladji italijanske obalne straže. 
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• Mirišče še vedno Brezovec del. Majda Horvat. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 27, 5. julija 2018, str. 2-3 
Ob meji s Hrvaško leto dni po razsodbi arbitražnega sodišča 
O pomoči države ljudem, ki jih je odločitev arbitražnega sodišča življenjsko prizadela, lendavski podžupan Stanko Gjerkeš 
pravi, da se razen nekaj sestankov, na katerih so usklajevali zadeve, doslej na lendavskem območju ni zgodilo še nič 
V Palači miru v Haagu je 29. Junija lani, natanko ob 14. uri, predsednik arbitražnega sodišča Gilbert Guillaume začel brati 
povzetek sodbe, ki je napisana na 360 straneh. Težko pričakovana odločitev sodišča je bila za marsikoga veliko razočaranje. 
Pomurje je po njej izgubilo veliko ozemlja, ljudem, ki živijo ob meji, pa, razen prebivalcem Mirišča, ni prinesla življenjskih 
rešitev. »Zdaj pa se je tudi pokazalo, da je takšno arbitražno razsodbo nemogoče uresničiti,« pove Stanko Gjerkeš, lendavski 
podžupan, ki je ves čas aktivno sodeloval pri reševanju mejnega vprašanja. Ponovi, kar je ugotavljal na dan objave sodbe, da 
je ta škodljiva za Slovenijo in za ljudi, ki živijo ob meji. Meni, da bi se državi morali glede meje vrniti k dvostranskemu 
dogovoru oziroma k izhodiščnemu dogovoru, ki sta ga dosegla predsednika Janez Drnovšek in Ivica Račan. O pomoči države 
ljudem, ki jih je odločitev arbitražnega sodišča življenjsko prizadela, pa je Gjerkeš povedal, da se razen nekaj sestankov, na 
katerih so usklajevali zadeve, doslej na lendavskem območju ni zgodilo še nič. 
V Mirišču mirno, katastra še ni 
Leto dni po objavi razsodbe teče 
življenje v Mirišču mirno, pravi tamkajšnji prebivalec Viktor Bogdan. Nobene kontrole hrvaških policistov več ni, kar je bilo 
pogosto do leta 2006, občasno in ne več vsak dan pa prihaja na isto mejno točko slovenska patrulja za nadzor schengenske 
meje. 
Vse drugo pa je tako, kot je bilo, pove. Zaselek se uradno še vedno imenuje Brezovec del, torej kot del hrvaške vasi  
Brezovec, ki leži na desni strani Mure, saj se glede vzpostavitve novega zemljiškega katastra ni nič premaknilo. Kajti šele ko 
bo ta vzpostavljen, bo zaselek lahko postal po sprejetju občinskih dokumentov nova ulica naselja Hotiza z imenom Mirišče. 
Bogdan je povedal, da v zvezi s tem in prepisi niso prejeli z geodetske uprave še nobenih vabil, ve pa, da je bil objavljen 
razpis za izbiro geodeta, vendar koncesija še ni bila podeljena. Po arbitražni razsodbi je za mejno črto ostala tudi Betonarna 
Balažic na Hotizi, ki pa na istem mestu brez težav dela in posluje še naprej. Lastnik Damjan Balažic je že lani dejal, da je 
betonarna na slo venskem ozemlju in da je ne nameravajo seliti. Slovenska država mu je namreč v primeru selitve ponudila 
izplačilo odškodnine. 
Za igrišče na Kapci vloga 
Prav tako je vladna delovna skupina za implementacijo arbitražnega sporazuma, ki se je septembra lani mudila v lendavski 
občini, nogometašem Kapce, katerih igrišče se je po arbitraži znašlo v sosednji državi, svetovala, da naj za igrišče poiščejo 
nadomestno zemljišče. V začetku junija je lendavska občina v soglasju s krajevno skupnostjo vladi posredovala predlog za 
odkup zemljišč in ureditev nadomestnega nogometne ga igrišča na Kapci, to pa naj bi stalo približno 350 tisoč evrov. 
30 vlog za nadomestno zemljo 
Zaradi 125 hektarjev kmetijskih zemljišč na območju lendavske upravne enote, ki so bila po arbitražni razsodbi dodeljena 
Hrvaški, je država 92 kmetom, ki jo imajo v lasti ali jo obdelujejo, ponudila možnost najema ali nakupa nadomestne zemlje, 
ki je zdaj v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. Do petka, 29. junija, ko se je iztekel rok za oddajo vlog za površine, 
večje od hektarja, je na lendavsko upravno enoto bilo oddanih okoli 30 vlog. Te bodo posredovali Skladu kmetijskih zemljišč 
in gozdov. Nadomestna zemljišča bodo kmetom na voljo enkrat v naslednjih petih letih ali do konca leta 2022, oziroma 
glede na to, kako se bodo iztekle sedanje najemne pogodbe za kmetijsko zemljo. Ob tem bodo kmetje lahko ohranili 
lastništvo za zemljo, ki je ostala za mejo. 
Vlada se je tudi odločila, da bodo kmetje, ki imajo na hrvaškem katastru manj kot hektar zemlje, upravičeni do najema ali 
nakupa enakih površin čim bližje njihovemu domu, lastniki oziroma obdelovalci večjih kmetijskih površin pa bodo 
najverjetneje upravičeni do najema ali nakupa zemlje v kompleksu, kar pomeni, da bi se s tem izvedla tudi komasacija. 
Kje natančno naj bi zemljo odmerjali, še ni znano, Hotizi najbližji kompleks skladovih zemljišč pa je v Gaberju. 

• Mukotrpni uradni postopki. Andrej Bedek. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 27, 5. julija 2018, str. 2 
Razkrižje: Razsodba ni skalila čezmejnih odnosov 
Za šest družin poteka upravni postopek, da bi se preselili na slovensko stran 
Razkriški župan Stanko Ivanušič že od razglasitve haaške arbitražne razsodbe ponavlja: »Če bi se o meji menili mi in naši 
prijatelji iz Štrigove, bi korektno vse dorekli in se lepo dogovorili. Žal imata očitno Ljubljana in Zagreb vsak svojo računico.« 
Razsodba sicer ni skalila čezmejnih odnosov – morebitnih incidentov po arbitraži namreč sploh ni bilo. »Naše prijatelje 
iz Štrigove, ki so pred časom prišli k nam na proščenje, sem domov pospremil med zadnjimi. In 15. avgusta v Šprincu na 
prireditvi Pozdrav jeseni ob prazniku Marijinega vnebovzetja se bo znova zbralo rekordno število ljudi iz obeh držav,« še 
podčrta Ivanušič. 
Dvanajst mesecev po odločitvi arbitražnega sodišča iz Haaga je Martin Baumgartner s Šafarskega pri Razkrižju še zmeraj 
jezen, ko beseda nanese na ta »preklet dan«, 29. junij 2017. Ker je nedavno hudo zbolela soproga, do nje niso mogli 
slovenski bolničarji, kajti niso imeli dovoljenja za vožnjo po hrvaškem ozemlju. Ženo Ivanko so potem sami vozili do sina, 
ki živi na slovenski strani meje, od tam dalje pa na terapije v bolnišnico. »Ko sem klical na vladno komisijo, so mi rekli, da se 
dogovarjajo za rešitev. Smo pa nato namerno zgodbo spravili v medije in se je očitno takoj našla rešitev ter dogovor med 
Slovenijo ter Hrvaško, da zdaj pomagajo hrvaški bolničarji,« opiše zaplet zaradi nedorečene meje Ivanušič.  
Poudari tudi: »Pri nas sodba še ni rešila ničesar. Ni kriva vlada v odhajanju, krive so vse vlade. Pravzaprav zaradi 
neživljenjske meje že iz leta 1947 davek še vedno plačujejo današnji ljudje.«  



Župan Občine Razkrižje je pred arbitražno odločitvijo vztrajal, da se prizadetim ljudem zaradi vseh anomalij iz preteklosti 
zagotovi vsaj dvoje. Da se tistim, ki ne bi želeli živeti tako oziroma na hrvaški strani, omogoči, da dobijo na slovenskem 
ozemlju zemljo, kjer si bodo lahko postavili nov dom, in tega jim mora zgraditi država, ter da se jim zagotovijo vse pravice, ki 
bi jim pripadale, če bi živeli na slovenski strani, od dostopa do zdravnika do šolanja v Sloveniji.  
»Dokler je imela stvari v rokah vlada in nato komisija za implementacijo arbitražnega sporazuma, sem imel vse informacije. 
Takrat se je čutilo, da je država pripravljena pomagati ljudem, ki jim arbitražna razsodba ni prinesla želene rešitve. Odkar je 
reševanje prevzela upravna birokracija, pa žal nimam nobene informacije več, niti te, v kateri fazi so danes posamezni 
postopki, ki so v teku,« pravi Ivanušič. Za šest družin namreč poteka upravni postopek, da bi se preselili na slovensko stran, 
potem ko so po razglasitvi arbitražne sodbe ostali na hrvaški strani meje. »Ti postopki v Ljubljani na ministrstvu za javno 
upravo so zares birokratski, tja so ob družinah, ki se bodo preselile, vabljene tudi priče, prav tako sem bil sam zaslišan. 
Lahko se zgodi, da bo katera od družin odstopila od preselitve, prav zaradi mukotrpnih uradnih postopkov,« jasno pove 
Ivanušič. 
Za popravek meje je na Razkrižju najprej zaprosilo 13 družin, pozneje deset. Kot vse kaže, se jih šest zdaj dokončno 
namerava preseliti v Slovenijo: čas za dokončno odločitev o preselitvi imajo še do konca leta. Dogovorjeno je tako, da po 
preselitvi prebivalcev nepremičnina na Hrvaškem ostane v njihovi lasti, vendar se morajo iz nje odseliti, slovenska država 
pa jim zagotovi nepremičnino v Sloveniji, v kateri bodo živeli. Za preostale družine prav tako iščejo optimalne rešitve, tudi z 
ureditvijo prometne infrastrukture, če bodo morda ostali na drugi strani meje. 

• Vzorno sodelovanje z občino čez mejo. Ines Baler. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 27, 5. julija 2018, str. 3 
Dvajset let od ustanovitve Občine Razkrižje 
Občinski nagrajenci z različnih področij delovanja – Družinam ob rojstvu novorojenca 200 evrov 
Občina Razkrižje je s sobotno slovesnostjo obeležila 20. občinski praznik in 27. obletnico samostojnosti in odhoda 
Jugoslovanske ljudske armade iz tega dela Slovenije. S prihodom praporjev Območnega združenja veteranov vojne za 
Slovenijo Ljutomer, Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje in Območnega združenja slovenskih časnikov 
Ljutomer v center Zavirje so pričeli s proslavo, na kateri je razkriški župan Stanko Ivanušič podal kratek pregled pridobitev 
v zadnjem obdobju. Izpostavil je novo državno cesto s pločniki in javno razsvetljavo, položitev električne napeljave in 
širokopasovnega optičnega omrežja v zemljo, nova mostova in prenove nekaterih zgradb. Med drugim je župan spregovoril 
tudi o bližini meje s Hrvaško, o stalnih zapletih med Zagrebom in Ljubljano ter o vzornem sodelovanju z občino Štrigova. 
Ivanušič je sprejel tudi deset letošnjih novorojencev in njihove starše ter jim izročil simbolična darila. Ob tem je povedal, da 
so v občini sprejeli sklep, da družine ob rojstvu otroka prejmejo 200 evrov, dodatnih 200 evrov pa gre še tistim, ki bodo 
otroka vpisali v razkriški vrtec. Predsednica ljutomerskega območnega združenja Rdečega Križa Slovenije je podelila 
posebne zahvale krvodajalcem iz občine Razkrižje. Največkrat sta to sto izrila Branko Sovič, 40-krat, in Alojz Kosi, 50-krat. V 
kulturnem programu so nastopili tamburaši, folklorniki in devetošolci tamkajšnje osnovne šole, ki so prebrali zapise o vseh 
šestih vaseh občine. 
Letošnji slavnostni govornik Davorin Kolarič, zdravnik na Zdravstveni postaji Razkrižje, je izpostavil, da je v krajih v občini 
veliko optimizma, čuti se povezanost ljudi in težnja po napredku. »Moja želja je vedno bila, da bi imel več časa za pacienta, 
in to se mi je pri vas tudi uresničilo,« je dejal ter dodal, da je njegova naloga tudi povezovanje ljudi na obeh straneh meje. 
Velikokrat namreč obišče stanovalce v domu starejših v Štrigovi. 
V sklopu praznovanja občinskega praznika je Ivanušič podelil tudi dve županovi priznanji. Prejela sta ju Marta Žitko za 
aktivno sodelovanje in promocijo turizma v občini in Andrej Slavič za prenašanje razkriške tradicije in kulture na najmlajše. 
Zahvalno listino, ki se podeljuje za pomembne zasluge in dejanja na vseh področjih dela in življenja v občini, sta dobila 
Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Razkrižje ter Ivanka in Gerhard Möckel. Slednja sta si listino prislužila z nesebično 
pomočjo pri izvedbi prireditev, PGD pa zaradi prizadevnega sodelovanja z občino, društvi in ustanovami, za ustvarjanje 
pozitivnega vzdušja v medosebnih odnosih in zaradi dela pri reševanju pred naravnimi nesrečami in požari. Občinsko 
priznanje pa je šlo v roke Mariji in Janezu Tivadarju za poglobljeno raziskovanje, proučevanje in vzgojo zdravilnih zelišč ter 
širjenje vedenja o njihovih zdravilnih učinkih. Druga prejemnica občinskega priznanja je Bojana Pergar Stolnik, ki vestno 
opravlja strokovno pomoč pri izvajanju kulturnih dejavnosti v občini. 

• »Na pomoč« tudi v romščini. Andrej Bedek. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 27, 5. julija 2018, str. 11 
PGD Pušča 
Deluje komaj 14 let, a je že kos izzivom sodobnega časa – Jeseni dobijo nov gasilski orodni kombi 
 »Slišala sem šalo, da morate kombi porivati, da sploh vžge, preden greste na intervencijo,« je obrambna ministrica v 
odhajanju Andreja Katič v petek poskrbela za smeh, ko se je družila z gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Pušča. 
»Ne več dolgo. Jeseni dobimo nov kombi, od takrat bo za nas veliko lažje delovati,« ji je takoj žogico vrnil Dejvid Horvat, 
predsednik PGD Pušča. 
Seveda ne porivajo vozila, čeprav je to dotrajano. Star kombi, šteje že 34 let, je zares precej načel zob časa, zato je 
vprašanje, kako dolgo bi še služil. »Praktično smo leta 2004 začeli z ničle. Gasilski tovariši iz Sebeborec so nam podarili  
vozilo, opremo smo pridobivali postopoma,« je razložil Horvat. Naložba je vredna 70 tisoč evrov, kot pa je podčrtal poveljnik 
PGD Pušča Franc Cener, bo to nov zagon za še boljše delovanje društva. Ob prevzemu se obeta čisto prava gasilska veselica, 
pa je namignil gasilec Horvat. 
Društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 2004, šteje 25 članov, od tega je 18 operativnih, je še pojasnil predsednik PGD Pušča. 
Letos so že imeli sedem intervencij, predvsem zaradi poplavnih voda, društvo pa je kljub majhnosti sodelovalo tudi leta 
2014 v akciji odpravljanja posledic žledoloma na Notranjskem in leta 2015 v času begunske krize v Lendavi in Gornji 
Radgoni. »Ko so nas poklicali, sploh nismo oklevali. Menimo, da je treba pomagati drugim, ker nikoli ne veš, kdaj boš ti rabil 
pomoč,« je bil jasen poveljnik Cener. Zavoljo tega so prejeli priznanje Civilne zaščite.  



»Danes sem videla primer dobre prakse, kako pripadniki romske skupnosti sodelujejo z Neromi, in to me veseli. To je treba 
prenesti tudi v druga okolja,« je svoj obisk povzela ministrica. Katičeva je namreč nagovorila zbrane ob petkovi predaji 
gasilske opreme – agregat, škornji in ročno orodje – gasilcem iz Pušče, vse pa je torej že nared, da se predvidoma do 
konca leta društvo opremi z novim gasilskim vozilom. »Brez pomoči Mestne občine in Gasilske zveze Murska Sobota nam ne 
bi uspelo dobiti nove pridobitve,« je še priznal predsednik Horvat, Katičeva pa je obljubila, kot je to običaj pri nakupih 
opreme, tudi pomoč Uprave za zaščito in reševanje. 
Pristni gasilski pozdrav »Na pomoč« je v romščini v petek odzvanjal še dolgo v popoldan. 

• »Nikoli ne pozabim, kdo sem in od kod prihajam«. Damjana Nemeš. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 27, 5. 
julija 2018, str. 13 

Žužana Sečko 
Predsednica Madžarskega kulturnega društva Barati Kőr in prejemnica reda za zasluge 
Žužana Sečko, rojena Fehér, je svoje otroštvo in mladost preživela v Trimlinih, v majhni vasi poleg Lendave. Tam je bila 
namreč kot edinka leta 1950 rojena staršema Elizabeti in Janezu. Tričlanska družina se je, kot večina prebivalstva takrat, 
ukvarjala s kmetijstvom, starša sta namreč imela za takratne čase precej veliko kmetijo. Velik del otroštva, predvsem v 
počitnicah ali pa ko je bilo na kmetiji več dela, je Žužana preživela pri dedku in babici v Lendavi. »Od spomladi do jeseni sem 
bila v Lendavi, vendar sta vsako nedeljo prišla oče in mama na obisk, potem smo imeli še skupno kosilo. Tudi sicer me je oče 
prišel pogledat vsak dan, če mu ni uspelo zjutraj, me je prišel pogledat enkrat med dnevom,« je povedala Žužana in dodala, 
da je imela zelo lepo otroštvo, saj so bili tudi sicer s preostalimi člani družine zelo povezani in so si med seboj vseskozi 
pomagali. »Ko je bila žetev, so prišli na kmetijo pomagat tudi očetovi bratje. Starša namreč nista bila zaposlena. Moj dedek 
je imel doma trgovino z lesom in žago, tako da je oče poleti delal na kmetiji, pozimi pa pri njem na žagi,« se spominja 
Sečkova. 
S slovenščino se je srečala v osnovni šoli 
Žužana je torej odraščala na dvojezičnem območju, čeprav se je s slovenskim jezikom prvič srečala šele v osnovni šoli. To je 
obiskovala v Lendavi, vendar pa takrat šole še niso bile dvojezične. »Bil je čisto slovenski in čisto madžarski oddelek, jaz sem 
obiskovala slovenski oddelek. Na začetku je bilo naporno, ker nisem imela predznanja slovenščine, vendar sem se hitro 
privadila.« 
Prebivalci Lendave in okoliških vasi so bili v takratnih časih večinoma madžarsko govoreči, tudi na cesti so se, po besedah 
Sečkove, pogovarjali madžarsko. »Moja starša sta govorila slovensko, vendar smo se doma vse pogovarjali v madžarščini, 
tudi v vrtec nisem hodila in se nisem imela kje naučiti. « Znanje slovenščine pa je bil pogoj, da so lahko otroci nadaljevali 
šolanje tudi izven Lendave. Ravno zato se je Žužanin oče odločil, da bo vseh osem let obiskovala slovenski oddelek. 
»Srednjih šol v Lendavi takrat ni bilo dosti, samo tehniška in vajeniška šola sta bili. Oče ni hotel, da bi šla v Vojvodino, kamor 
so od nas hodili mladi, ki so govorili samo madžarsko, prav tako se je odločil, da ne bom ostala na kmetiji, čeprav sem 
edinka. Zato smo se odločili, da bom nadaljevala šolanje v Murski Soboti, kjer sem se vpisala v trgovsko šolo,« je povedala 
Žužana. V času srednješolskega izobraževanja je živela v Murski Soboti, v dijaškem domu, med počitnicami pa se je vračala 
domov, kjer je pomagala na kmetiji. Leta 1968 je uspešno končala srednjo šolo, potem pa se je vrnila v Lendavo. 
Do upokojitve pri istem delodajalcu 
Med srednjo šolo pa je spoznala tudi svojega moža, takrat še fanta. S soprogom Janezom sta se spoznala v razredu, bila sta  
namreč sošolca. »Ko sva končala s srednjo šolo, sem jaz odšla nazaj domov, on pa v vojsko. V tem času, ko je on služil 
vojaški rok, sem jaz že dobila prvo redno zaposlitev kot prodajalka v podjetju Astra v Murski Soboti in kmalu po tistem, ko 
se je vrnil, sva se tudi poročila. To je bilo leta 1970, imela pa sva pravo tradicionalno madžarsko poroko, ki je trajala dva 
dni,« se spominja Žužana. 
Takrat so se mladi hitro poročali, zato tudi njeni starši temu niso nasprotovali. Žužana je namreč šla od doma, z možem sta 
živela pri njegovih starših. »26 let sem bila snaha, vsi pa so me spraševali, če sem nora, da grem živet k tašči. Vendar ni bilo  
kreganja, vsak je kdaj popustil in očitno  nam je uspevalo. Lepo mi je bilo tudi, ker mi ni bilo treba skrbeti, kje bom pustila 
otroke. Vedela sem, da bodo v dobrih rokah,« je povedala Žužana. V zakonu sta se jima namreč rodila dva sinova, Borut leta 
1971 in Tomaž leta 1975. Takrat še ni bilo tako dolgega porodniškega staža, kot je danes, zato se je morala po treh mesecih 
vrniti v službo in ji je pomoč tašče prišla zelo prav. Oba z možem sta bila namreč zaposlena kot prodajalca, on pri Pomurski 
založbi, ona pa do leta 1992 v Obutvi Astra, kasneje se je podjetje sicer preimenovalo, vendar je tam ostala do leta 2004, ko 
se je tudi upokojila. V vmesnem času je med službo opravila še poslovodsko in strojepisno šolo. »Izzivov mi ni nikoli zadosti, 
sem takšen tip, da me vedno zanima nekaj novega. Zato sem se odločila za to. Če pa bi imela možnost, bi se že v mladih 
letih šolala v drugi smeri. Vseskozi me je namreč najbolj zanimala zgodovina, to pa je tudi edino, kar v življenju najbolj 
obžalujem,« pove Žužana. 
Oče odigral najpomembnejšo vlogo 
Žužana si je torej v trgovini prislužila pokojnino, vmes pa je uspešno krmarila tudi med družinskim in društvenim življenjem. 
Vse od leta 1990, ko je bilo ustanovljeno Madžarsko kulturno društvo Barati Kőr, je njegova članica, leta 2009 pa je po 
prigovarjanju takratne predsednice društva to vlogo prevzela ona. Vmes so v društvu ustanovili tudi skupino ljudskih 
pevk ter skupino vezilj, pri obeh Žužana aktivno sodeluje še danes. 
Najbolj pa si prizadeva za ohranjanje madžarskega jezika na tem območju. Kot pravi, je veliko lažje to početi nekomu, ki živi 
na dvojezičnem območju in ne v Murski Soboti, kjer ni madžarsko govorečega prebivalstva. Letos je zato za svoje prizadevno 
delo na tem področju na Madžarskem prejela tudi red za zasluge s srebrnim križem, za to nagrado pa sta jo predlagala 
generalni konzul Madžarske v Sloveniji ter predsednik madžarske samouprave. »Ko sta mi povedala, da me želita predlagati 
za to nagrado, sem ostala brez besed. Ogromno mi namreč pomeni, da nekdo opazi moje delo, da vidi, koliko se trudim 



in koliko svojega časa vložim v to, da se ohranjajo naše korenine, naš izvor, naš jezik,« je povedala Žužana in pristavila: »Moj 
oče je veliko pripomogel k temu, da sem danes to, kar sem. Veliko se je ukvarjal z mano, me učil slovenskega jezika in me 
tako in drugače spodbujal ter mi pomagal skozi celo življenje. Vedno mi je tudi govoril, da kamor koli bom šla, naj nikoli ne 
pozabim, kdo sem in od kod prihajam. Tega se držim in skušam to prenesti tudi na druge.« 
Nikoli ji ni dolgčas 
Žužana je očetu zelo hvaležna za vse, kar je storil zanjo, pomagal ji je tudi, da je vzljubila pesmi, glasbo in knjige, kar jo 
razveseljuje še danes. Po tistem, ko sta se oba z možem upokojila in se leta 2008 preselila v drugo hišo, ji namreč ostane več 
časa tudi za te stvari. Vsak dan se tako zjutraj z možem odpravita s prijatelji na kavo, ob nedeljah pa se srečuje s prijateljico 
iz otroških let. »Jaz nisem takšen tip, da bi zdaj samo sedela doma, v copatih in predpasniku, to je preveč enolično,« je 
povedala Žužana. Tudi zato z možem veliko potujeta. Prepotovala sta že dobršen del Evrope, ko sta bila mlajša, sta veliko 
hodila tudi v hribe, sedaj pa jima čas bolj ali manj zapolnijo trije vnuki, ki radi prihajajo k njima. Čeprav ne živijo skupaj, saj 
sta se oba sinova odselila na svoje, je hiša zakoncev Sečko vedno polna pristnega otroškega smeha, dobre volje ter 
medsebojnega druženja. 

• Zavrteli so se in zapeli. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 27, 5. julija 2018, str. 17 
V okviru festivala Poleti v Lendavo poteka čez poletje pri stolpu Vinarium Lendava sklop prireditev, na katerih v organizaciji 
Zveze kulturnih društev Lendava nastopajo ljubiteljske kulturne skupine iz štirih držav, v katere se širi pogled s stolpa, iz 
Slovenije, Madžarske, Avstrije in Hrvaške. Prireditev je vsako soboto ob 17. uri.  
Na prvi so si obiskovalci ogledali gorenjske in prekmurske plese, nastopili sta Folklorna skupina iz Cerkelj na Gorenjskem in 
Folklorna skupina Folklornega društva Prekmurje Lendava. Ta konec tedna pa so na prireditvi najprej nastopili gostje iz 
Madžarske, Pevski zbor Bekefi Antal iz Monoštra. S prekmurskimi ljudskimi plesi so se predstavile članice Ženske folklorne 
skupine Društva upokojencev Turnišče, s petjem ljudskih pesmi pa člani Vokalno- -instrumentalne skupine Cvetje v jeseni 
Društva upokojencev Tišina. Naslednjo soboto, 7. julija, ob 17. uri se bodo predstavili Renkovski pevci iz Kulturnega društva 
Anton Martin Slomšek Renkovci, ljudski pevci Kulturnega društva Hotiza in Oktet Belmura iz Črenšovcev.  
Čez poletje bo tako nastopilo več kot 20 skupin, skupaj okrog 280 pevcev, godcev in plesalcev, ki ohranjajo ljudsko izročilo, 
je povedala predsednica Zveze kulturnih društev Lendava Danijela Hozjan. Vrhunec pa bo konec avgusta, med prireditvama 
Bogračfest in Lendavska trgatev, ko bodo nastopi vsak dan. 
 

MMC RTV SLO 

• Makedonski parlament po zavrnitvi predsednika spet ratificiral sporazum z Grčijo. B. V. Skopje - MMC RTV SLO, 
STA, 5. julij 2018  

http://www.rtvslo.si/svet/evropa/makedonski-parlament-po-zavrnitvi-predsednika-spet-ratificiral-sporazum-z-
grcijo/459961 
Ivanov meni, da je sporazum ponižujoč 
Potem ko je makedonski parlament že 20. junija ratificiral sporazum z Grčijo o imenu Makedonije, a ga predsednik Gjorge 
Ivanov ni želel podpisati, je parlament sporazum ratificiral še drugič. 
V 120-članskem parlamentu je za glasovalo 69 poslancev in poslank, eden je bil vzdržan, poslanci in poslanke opozicijskega 
VMRO-DPMNE-ja pa so glasovanje spet bojkotirali. Novo glasovanje je bilo potrebno, ker sporazuma po prvi ratifikaciji 
predsednik Ivanov (ki je bil kandidat VMRO-DPMNE-ja) ni želel podpisati. 
Ivanov ima zdaj novo možnost, da podpiše dokument, a bo lahko sporazum objavljen v uradnem listu tudi brez njegovega 
podpisa, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. 
Naslednji korak bo referendum 
Makedonski premier Zoran Zaev je sicer Ivanova pozval, naj podpiše sporazum, ob tem pa tudi potrdil, da bodo o 
spremembi imena države glasovali državljani na referendumu, navaja makedonska tiskovna agencija MIA. "Verjamem v 
naše ljudi in uspeh procesa, na katerega bodo prihodnje generacije ponosne," je novinarjem dejal premier. 
Zaev je pojasnil, da bodo po glasovanju v parlamentu o sporazumu najprej odločali na referendumu, nato bosta sledili 
ustavna presoja in ratifikacija v grškim parlamentu. 
Zunanji minister Nikola Dimitrov je pred glasovanjem v parlamentu dejal, da sporazum zagotavlja individualnost 
makedonske identitete in jezika. 
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-jem, ter generalnega sekretarja Nata Jensa 
Stoltenberga, da podpre vabilo Makedoniji v to vojaško zvezo. Približevanje obema povezavama je bilo več let oziroma 
desetletij nemogoče zaradi nasprotovanja Grčije ustavnemu imenu države Republika Makedonija. 
V skladu s sporazumom, ki sta ga državi podpisali, bo novo ime Severna Makedonija. Predsednik Ivanov sporazumu 
nasprotuje in je dejal, da ga ne bo podpisal, saj da je za Makedonijo škodljiv in ponižujoč. 
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