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Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec 

• Roman Verdel novi mestni svetnik : sprememba pri VS Borovlje.- Borovlje. Na vrhu volilne skupnosti Borovlje je 
prišlo do spremembe. Dosedanji mestni svetnik za visoko in nizko gradnjo ter promet zdravnik Franc Wutti je, 
kakor je bilo že vnaprej dogovorjeno, 20. junija pisno odstopil, njegov naslednik pa je dosedanji občinski odbornik 
in govornik frakcije Roman Verdel.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 27 (6. jul. 2018), str. 2 

• Dezerterji v Goldeggu so slabili nacistični režim : slovesnost v spomin žrtvam.- Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec. - Št. 27 (6. jul. 2018), str. 2 
http://www.novice.at/kultura/dezerterji-v-goldeggu-so-slabili-nacistioni-rezim/  
Goldegg. V soboto, 30. junija so se v Goldeggu, na Salzburškem spominjali skupine dezerterjev, ki jih je SS 2. 
julija 1944 zajela. 14 jih je bilo obsojenih na smrt, 20 oseb je bilo pregnanih v taborišče, in to v vasi, ki je štela 
komaj 100 hiš s 500 prebivalci. 
 

 
 
Slika:  V soboto, 30. junija so se v Goldeggu, na Salzburškem spominjali skupine dezerterjev, ki jih je SS 2. julija 
1944 zajela. Foto: Novice 
 
V letu 2014 se je v civilni družbi formirala skupina, ki je zahtevala spomenik za te žrtve. Občina se je branila 
postaviti tak spomenik na poslopju, ki je v lasti občine. Vskočila je bolniška zavarovalnica (SGKK) in dala na 
razpolago zemljišče ob cesti za postavitev spomenika, ki so ga jeseni 2014 tudi postavili. Od tedaj naprej vsako 
leto organizirajo spominski pohod po poteh goldeških dezerterjev. 
Spominsko društvo goldeških dezerterjev je lansko leto obiskalo Peršmanov muzej, kjer jim je Marjan Sturm, ki je 
skupaj s Petrom Wieserjem leta 1982 postavil prvo muzejsko zbirko v tej hiši tragedije, nakazal razvoj koroškega 
odporniškega gibanja od pregona koroških Slovencev, zelenih kadrov in partizanskega gibanja. 
Zato je društvo letos povabilo Marjana Sturma kot slavnostnega govornika na spominsko proslavo v Goldegg. V 
svojih izvajanjih je Sturm nakazal paralele s Koroško, kjer so se tudi številni izmaknili vpoklicu v nemško vojsko in 
se zatekali v gozdove, kasneje so se nekateri le-teh priključili partizanom. Sturm je poudaril, da je vsak, »ki se je 
izmaknil vpoklicu v nemško vojsko dejansko tudi slabil nemško vojaško mašinerijo.« Na Koroškem je odporniško 
partizansko gibanje prispevalo k temu, da je nekaj tisoč nemških vojakov bilo v boju zoper partizane, ki so manjkali 
na vzhodnih in zahodnih frontah. S tem so prispevali k propadu nacionalsocialističnega režima. Največji krvni 
davek v boju proti Hitlerju je plačala Sovjetska zveza, ki je z nad 20 milijoni mrtvimi prispevala glavni delež k zmagi 
nad nacistično vojsko. 
Sturm je v nadaljevanju tudi opozoril na trenutno krizo v EU in poudaril, da naj se odgovorni zavedajo dejstva, da 
EU sloni na dveh temeljih: na temelju antifašističnega boja zavezniških sil in posameznih lokalnih odporniških 
gibanj. Brez tega odpora bi v Evropi zavladala temota. Drugi temelj pa je sprava med Nemci in Francozi, ki so se po 
100 letih medsebojnega vojskovanja leta 1945 odločili za spravo, sodelovanje in sožitje in s tem postavili temelje 
za EU in v zadnjih 70 letih za več ali manj miren razvoj v Evropi. Sprava je bila mogoča na osnovi dialoga med 
bivšimi sovražniki. 
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Spominske proslave se je udeležil tudi član predsedstva Komiteja Mauthausen in župan občine Goldegg ter Sabine 
Höfert, hči umorjenega dezerterja, ki je prejela od društva socialdemokratskih borcev za svobodo odlikovanje. 

• Pred konstituiranjem ZNP : Narodni svet koroških Slovencev.- Celovec. V petek, 13. julija 2018 se bo sestal Zbor 
narodnih predstavnikov (ZNP) Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS), kjer bodo izvolili svoje organe in 
poverili predsednika s sestavo predsedstva za prihodnje mandatno obdobje.- Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec. - Št. 27 (6. jul. 2018), str. 3  

• Kulmesch, Janko. Izid volitev, ki bi moral dati misliti : komentar / Janko Kulmesch.- Celovec. Narodni svet 
koroških Slovencev je spet izvedel volitve. Ob vsem zadovoljstvu, da so neposredne volitve izraz neposredne 
legitimacije, pa bi moral pristojnim predstavnikom NSKS dati misliti izid ter razvoj vseh dosedanjih volitev. Na 
prvih volitvah leta 1995 je sodelovalo več kot 4.500 volivk in volivcev, leta 2000 okoli 3.500, leta 2005 okoli 3.300, 
pred petimi leti 2.620, tokrat pa le še 1.822 vrnjenih volilnih kuvert. Podobno velja za razvoj predsedniških 
kandidatov, leta 1995 so bili še štirje (Pavle Apovnik, Nanti Olip, Joza Habernik, Bernard Sadovnik), tokrat pa 
volivcem sploh ni bilo treba voliti predsednika, ker ni uspelo najti protikandidata proti dosedanjemu predsedniku 
Zdravku Inzku.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 27 (6. jul. 2018), str. 3  

• Nanti Olip: Umik iz politike po 27 letih kot podžupan : odstop selskega podžupana.- Sele. Vse svoje politične 
funkcije v občini je 2. julija 2018 oddal Nanti Olip, podžupan v Selah. Olip, ki je do konca lanskega leta bil tudi eden 
dveh poslovodij izdajateljice tednika Novice družbe Slomedia, je lani jeseni oddal tudi že funkcijo poslovodečega 
podpredsednika Narodnega sveta koroških Slovencev. Nanti Olip je v minulem šolskem letu prevzel funkcijo 
strokovnega nadzornika za katoliški verouk na obveznih šolah na veljavnostnem območju dvojezičnega šolstva.- 
Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 27 (6. jul. 2018), str. 3  

• Detela, Lev.  O duhovniku, kulturniku in politiku Vinku Poljancu ob osemdesetletnici njegove tragične smrti : 
Slovenski inštitut na Dunaju / Lev Detela.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 27 (6. jul. 2018), 
str. 4  
http://www.novice.at/kultura/zgodovina/o-duhovniku-kulturniku-in-politiku-vinku-poljancu-ob-
osemdesetletnici-njegove-tragicne-smrti/  

                 Na zadnji prireditvi dunajskega Slovenskega inštituta pred poletnim premorom je 28. junija zgodovinarka in         
                 dunajska univerzitetna profesorica Marija Wakounig osvetlila iz različnih zornih kotov življenje in delo  
                 duhovnika in koroškega deželnozborskega poslanca Vinka Poljanca. 
 

                  
                  
                 Slika: Zgodovinarka in dunajska univerzitetna profesorica Marija Wakounig. Foto: Novice 
 

Dunaj. Opisala je Poljančevo dušnopastirsko delovanje v Škocjanu v Podjuni, kjer je bil župnik od leta 1908 do 
svoje smrti. Zanimivo je, da Poljanec, ki se je rodil leta 1876 v kmečki družini pri Ptuju, ni bil le socialno čuteč 
duhovnik, temveč tudi vzoren kmetovalec in kulturnik, ki je s svojimi pobudami razgibaval širšo okolico. Aktivno se 
je zavzemal za pravice slovenske koroške manjšine v tedanjem časopisu Koroški Slovenec, še posebej pa tudi kot 
politik, ko je med letoma 1921 in 1927 dve mandatni dobi deloval v deželnem zboru v Celovcu, kjer je iz taktičnih 
razlogov spretno iskal podporo in koalicije pri različnih skupinah. Kot gospodarstvenik je zastopal Slovence med 
drugim v koroški kmetijski zbornici, kot predsednik Slovenske prosvetne zveze pa je podpiral slovensko kulturno 
delovanje, še posebej tudi udejstvovanje slovenskih pevskih zborov in odrskih skupin. Zavzemal se je za vsaj 
minimalno ohranitev slovenskega šolstva na avstrijskem Koroškem in v tem smislu močno podpiral zavod šolskih 
sester v Šentrupertu pri Velikovcu. 
Podrobneje se je predavateljica ustavila ob Poljančevi aretaciji na železniški postaji v Pliberku, ko se je 12. marca 
1938 ob nacionalnosocialistični priključitvi Avstrije k tedanjemu Nemškemu Rajhu skušal umakniti v Jugoslavijo. 
Obtožili so ga deviznih prekrškov in poslali v celovško deželno sodišče, vendar je bil postopek 22. aprila ustavljen. 
Poljanec, ki se sprva ni smel vrniti v svojo faro, se je v zadnjih mesecih in tednih pred smrtjo močno spremenil. 
Čeprav je bil pred »anšlusom« aktiven in očitno dobrega zdravja, je sedaj postal tako rekoč »čez noč« na smrt 
bolan. 
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Marija Wakounig je v tej zvezi opozorila na vrsto nerazčiščenih vprašanj. Odgovor bi mogli dati dokumenti v 
arhivih, ki pa jih do danes ni bilo mogoče najti. So bili uničeni oziroma kam so izginili? Kaj se je dogajalo z 
zaslužnim duhovnikom, kulturnim delavcem in politikom v zaporu? Domneva se, da so ga nacisti in njihovi 
sodelavci mučili in izsiljevali na različne načine. Do danes tudi ni utihnila domneva, da ga je gestapo zastrupil. 
Zakaj se je vrnil iz zapora življenjsko strt in na smrt bolan? Poljančeva smrt sproža večje število vprašanj, na katere 
do zdaj ni pravih odgovorov. Zadnji meseci tega zaslužnega slovenskega duhovnika in politika se berejo kot 
politični kriminalni roman iz časa nacistične diktature. 
Dejstvo je, da si je Poljanec s svojim odkritim zavzemanjem za upoštevanje slovenskih pravic nakopal številne 
sovražnike pri nemčurjih in pri nacističnem režimu. Bil je prva slovenska žrtev nacionalnega socializma na 
Koroškem, ki se je bal njegove priljubljenosti pri ljudstvu. Dokaz za to je tudi Poljančev pogreb avgusta 1938 pred 
osemdesetimi leti, ki se ga je udeležilo nad 3000 ljudi. V črtici Poljančev Cencek je mladostna leta premočrtnega 
slovenskega rodoljuba upodobil njegov štajerski prijatelj Franc Ksaver Meško. 
Predavateljico zelo zanimive in razgibane prireditve je predstavil dolgoletni vodja nekdanjega dunajskega 
Slovenskega znanstvenega inštituta Vinko Rajšp, direktor sedanjega Slovenskega inštituta Herbert Seher pa je ob 
koncu prireditve že napovedal nove jesenske kulturne dogodke. 

• Jaušovec, Boris. Praznovali dva jubileja štajerskih Slovencev : Kulturno društvo Člen 7 / Boris Jaušovec.- Novice, 
slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 27 (6. jul.  

                 2018), str. 5  
                 http://www.novice.at/featured/praznovali-dva-jubileja-stajerskih-slovencev/  

Letos mineva trideset let od ustanovitve Kulturnega društva Člen 7 za avstrijsko Štajersko in dvajset let od 
otvoritve njihove Pavlove hiše.  
 

 
Slika: Letos mineva trideset let od ustanovitve Kulturnega društva Člen 7 za avstrijsko Štajersko in dvajset let od 
otvoritve njihove Pavlove hiše. Foto: Novice 
 

                  Potrna. Ustanovni član in dolgoletni predsednik Kulturnega društva Člen 7 za avstrijsko Štajersko Branko Lenart se  
                  je na sobotni slovesnosti v Potrni/Laafeldu posebej za Novice takole spominjal težkih začetkov: »Tistega             
                 decembra 1988 zavoljo odvračanja nismo mogli društva ustanoviti v bližnji avstrijski Radgoni. Pobudnik Wolfgang  
                 Gombocz je zato moral to storiti v gostilni Schuberthof v Gradcu.« Toda slovenska štajerska manjšina je v minulih  
                 desetletjih postala uspešnica. Lenart: »V ljudskih štetjih v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja je  
                 samo par sto ljudi na Štajerskem navedlo, da je njihov občevalni jezik slovenščina. 
                 Na zadnjem ljudskem štetju leta 2002, ko so oblasti še ugotavljale občevalni jezik, jih je slovenščino navedlo že  
                 2200. Danes bi ji bilo tudi zavoljo priseljevanja iz Slovenije še mnogo več.« Kulturno društvo Člen 7, zastopniška  
                 organizacija štajerskih Slovencev v Avstriji, in njihova Pavlova hiša v Potrni/Laafeldu letos praznujeta dva jubileja:  
                 društvo trideset let od ustanovitve, hiša pa dvajset let od otvoritve. Konec minulega tedna so zategadelj v velikem  
                 šotoru pred Pavlovo hišo pripravili svečanost. Nastopil je hišni mešani pevski zbor, družabni večer po uradni  
                 slovesnosti pa sta v noč glasbeno pospremila Brina Vogelnik trio in prav tako etno jazz zasedba Aniada a Noar.       
                 Predsednica društva Susanne Weitlaner je lahko pozdravila več kot sto udeležencev ter številne visoke goste, med  
                 njimi slovensko veleposlanico na Dunaju Ksenijo Škrilec in avstrijsko konzulko v Ljubljani Manuelo Frommwald. Ta  
                 si je v pozdravnem nagovoru zaželela, da bi se tako, kot se je sprostil odnos do slovenske manjšine na Štajerskem,  
                 sprostil tudi odnos do nemško govorečih v Sloveniji. Zbranim je pisno čestitko poslal predsednik Avstrije Alexander  
                 Van der Bellen, ki se je opravičil, da ni mogel priti. Je pa predsednik v pozdravnem pismu, ki ga je prebral David  
                 Kranzelbinder, spomnil na zaščito manjšine v Avstrijski državni pogodbi. Ugotovil je, da na avstrijskem Štajerskem  
                 morda še manjkajo kakšni dvojezični napisi, a dodal, da so kulturne prireditve, kot je bila sobotna, za takšno  
                 majhno manjšino lahko še pomembnejše, saj z njimi opozarja na svojo prisotnost in na svoje pravice. 
                 Osrednji slavnostni govornik je bil avstrijski pisatelj slovenskega rodu Mathias Matjaž Grilj. Tudi on je opozoril na  
                 pravice manjšine, katere obstoj so še pred manj kot tremi desetletji visoki štajerski politiki gladko zanikovali. Citiral  
                 je sedmi člen Avstrijske državne pogodbe, ki jo je imenoval »magna charta avstrijske suverenosti«. Grilj se je  
                 spomnil »odločnih in nepopustljivih ljudi«, ki so pomagali slovensko štajersko manjšino postaviti na noge.  
                 Gombocz je pred tridesetimi leti ustanovil društvo »da bi ta manjšina po desetletjih skrivanja, pretvarjanja in  
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                 zamolčanja končno prišla na dan«. Precej bojevitemu Gomboczu je sledila predsednica Andrea Zemljič, ki je leta  
                1993 dobila Fuchsovo pisemsko bombo. Na srečo so bombo varno deaktivirali. Sledili so mirnejši časi pod  
                Lenartom, ki je manjšino uspešno pripeljal do priznanja in do članstva v manjšinskem sosvetu pri Uradu zveznega  
                kanclerja. Odločilna za sprejetje manjšine je bila otvoritev društvene Pavlove hiše v Potrni. Leta 1998 sta jo odprla  
                slovenski predsednik Milan Kučan in predsednik avstrijskega parlamenta Heinz Fischer. Še bolj je nezaupanje tudi  
                okoliških prebivalcev do Pavlove hiše pregnal obisk štajerske deželne glavarke Waltraud Klasnic leta 2001. Vsega  
                tega se je spomnil Girlj, pa tudi tega, da si je tedanji glavni tajnik društva Michael Petrowitsch, ko je pomagal pri  
                obnovi Pavlove hiše, zlomil roko. 
                Aktualna predsednica društva Susanne Weitlaner nam je zaupala načrte za naprej: »Želimo si še več čezmejnega  
                sodelovanja, okrepitve učenja slovenščine v deželi, tudi v kakšnem vrtcu v Gradcu, in da bi bila slovenščina v kakšni  
                šoli obvezni izbirni in ne zgolj fakultativni predmet, kot je sedaj. Potrebovali bi seveda več denarnih podpor. Te že  
                četrt stoletja ostajajo na isti ravni. Tedaj bi lahko dokončali še obnovo zgornjega nadstropja Pavlove hiše.«  
                Weitlanerjeva je še menila, da se ej v zadnjih tridesetih letih le zgodil preobrat in je kljub temu, da so bili v  
                preteklosti štajerski Slovenci podvrženi hudi asimilaciji, sedaj zgodovina te manjšine vse bolj spoštovana,  
                slovenščina pa vedno bolj zaželena. Bolj kot ne, pa ostaja tiha želja, da bi morda kakšna vas v radgonskem  
                trikotniku sčasoma le dobila dvojezični krajevni napis.  

• Wakounig, Franc. Ponosen pogled nazaj in svetli obeti : 40- letnica Slovenske glasbene šole / Franc Wakounig.- 
Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 27 (6. jul. 2018), str. 6  
http://www.novice.at/kultura/glasba/ponosen-pogled-nazaj-in-svetli-obeti/  
Celovec. Z veličastnim slavnostnim koncertom je Slovenska glasbena šola na Koroškem prejšnji teden 
praznovala svojo 40- letnico in s tem tudi ene najbolj odmevnih, uspešnih in razpoznavnih oblik kulturniške 
samopomoči koroških Slovencev, obenem pa je to bil močan signal vzajemnega in skupnega slovenskega 
kulturnega prostora ter sožitja v deželi. 
 

 
Slika: 40- letnica Slovenske glasbene šole. Foto: Novice 
 
 
Slavnostni koncert je bil v torek, 26. junija 2018, v polni Mozartovi dvorani celovškega Doma glasbe. To je bila 
akademija s kakovostnim prikazom širokega razpona žlahtnega delovanja te izobraževalne ustanove, ki je 
dobesedno obrodila stoteren sad in brez katere si kulturnega, predvsem glasbeno-pevskega delovanja in 
ustvarjanja koroških Slovencev, ne moremo več predstavljati. To je bil prikaz štiridesetletnega dela za mladino, 
kulturo in jezik, dela, ki je plod samopomoči in kulturniške trme oseb in ustanov, ki so vedele, da bomo imeli samo 
to, kar bomo sami postavili na noge in so konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja položile temelje temu 
izobraževalnemu zavodu. 
Pomemben korak  
Pričela se je prireditev z vževčnim nastopom Slip’n’slap podjunskih učenk in učencev nauka o glasbi, vodi jih 
Stanko Polzer, sledil je pozdravni nagovor Marka Oražeja, predsednika društva prijateljev Slovenske glasbene šole 
dežele Koroške, za njim pa je prevzel besedo ravnatelj Glasbene šole Roman Verdel. Ob misli Yehudija Menuhina, 
da glasba govori zase, samo možnost ji je treba dati, je orisal težavne pogoje, v katerih so posamezniki v okolici 
Pliberka skupaj s Slovensko prosvetno zvezo in Krščansko kulturno zvezo in ravensko Zvezo kulturnih organizacij 
ustanavljali prvi oddelek lastne Glasbene šole, ki je začel februarja 1978 s 37 vpisanimi dijakinjami in dijaki 
delovati v Pliberku. To je bil, tako ravnatelj Verdel, »za razvoj kulturne in jezikovne rasti koroških Slovencev silno 
pomemben korak«. Do danes je »skozi« Glasbeno šolo šlo nad 8000 učenk in učencev, nad štirideset od njih se je 
odločilo za študij glasbe in vrsta od njih so jedro učiteljskega zbora šole. Danes ima šola 380 učenk in učencev, 16 
oddelkov in 16 učiteljic in učiteljev. Nad 35 let že šola sodeluje z glasbenimi šolami v Sloveniji, Trstu in Gorici, 
redno in nadvse uspešno pa se udeležuje deželnih in državnih tekmovanj v okviru »Prima la musica«. Zahvala 
ravnatelja Romana Verdel je veljala angažiranim učiteljicam in učiteljem, tajnici Sonji Kuchling in predvsem 
krajevnim društvom, uradu zveznega kanclerja, Republiki Sloveniji, ministrstvu za pouk, mestu Celovec in 
pristojnim deželnim uradnikom za profesionalno in spoštljivo sodelovanje. 
Od julija 2015 je Glasbena šola kot avtonomen zavod del glasbenih šol dežele Koroške z lastnim ravnateljstvom in 
slovenskim učnim jezikom. Do takrat je bilo Društvo Glasbena šola nositelj zavoda. Začetki plodnega sodelovanja z 
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deželo Koroško segajo v leto 1998, ko ji je takratni kulturni referent Michael Ausserwinkler zagotovil letno 
podporo, kar je bistveno olajšalo finančno breme šole. Zdaj kaže, da bo res možno popraviti personalno in 
instrumentalno okrnitev po vključitvi v deželni sistem. 
Kot zastopnica deželnega glavarja in kulturnega referenta Petra Kaiserja je deželna svetnica Beate Prettner 
opozorila na razvoj Glasbene šole, ji čestitala za opravljeno delo in jo z najboljšimi željami za prihodnost imenovala 
»pomemben dokaz integritete in eno najlepših vizitk dežele«. Podarjena torta je dobro teknila. Dolgoletni 
predsednik Božo Hartman pa je pohvalil, da je tudi po zaslugi deželnega glavarja Kaiserja uspelo z deželo Koroško 
udejanjiti znosno rešitev integracije v deželno glasbeno šolstvo. Visoko raven pedagoškega dela na Glasbeni šoli in 
umetniškega izraza je odražal kulturni spored, ki so ga ob spremljavi učiteljic in učiteljev oblikovali učenke in 
učenci različnih starosti in oddelkov in na različnih glasbilih. 
Podelitev odlikovanj 
Skupaj z deželno svetnico Beate Prettnar je Roman Verdel vročil osebam in ustanovam, ki so zaslužne za 
ustanovitev in razvoj Glasbene šole, odlikovanje, ki ga je zasnoval Albert Messner. 
To so: Pedagoški vodje od 1978 – 1997: prof. Alojz Lipovnik, prof. Lojze Ajdič in prof. Lovro Sodja 
Predstavniki Kuratorija za Glasbeno šolo na Koroškem ter predsedniki Glasbene šole od 1979 do danes: Herbert 
Seher, Jožko Hudl, Urh Kassl, Božo Hartmann 
Tajnik: Jože Metschina 
Sopobudnika: Janko Zerzer in Nužej Tolmajer 
Kulturni organizaciji: KKZ – Janko Krištof in SPZ –  Mitja Rovšek 

• Hartmann, Božo. Vesel sem, da se stvari razvijajo tako pozitivno : predsednik Društva Slovenska glasbena šola 
Božo Hartman / Božo Hartman ; [pogovarjal se je] Emanuel Polanšek. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec. - Št. 27 (6. jul. 2018), str. 7  
http://www.novice.at/novice/intervju/vesel-sem-da-se-stvari-razvijajo-tako-pozitivno/  
Po ustanovitvi Slovenske glasbene šole leta 1978 je uspel leta 1996 s prvo manjšo javno podporo društvu prvi 
korak na poti od zasebne pobude do zasidranja šole kot javne šolske ustanove. Po integraciji v sistem deželne 
Glasbene šole ob ohranitvi statusa samostojnosti, vendar ob izgubi znatnega dela učnih enot se zdaj tudi 
tozadevno obetavno svetlika na obzorju. Pa še v zadevi starih bremen Hartmann vidi povod za optimizem. 
Kako danes po razburkani 40-letni poti naporov in uspehov gledate na svoje izkušnje in prizadevanja v letih, ko 
ste predsedovali društvu Slovenska glasbena šola? 
Božo Hartmann: Da smo prehodili to dolgo pot in prebredli tudi marsikatero nemajhno oviro, predvsem pa, da 
smo v teh desetletjih navsezadnje skupno poželi toliko imenitnih uspehov, me navdaja z velikim zadovoljstvom. 
Naša Glasbena šola je čudovit primer, kaj vse je mogoče doseči, če se toliko ljudi postavi za neko lepo idejo, če 
potem delajo disciplinirano z optimizmom in zanosom in verjamejo v uspešnost svojih ciljev. V ta zbor idealistov 
sodijo vsi od prvih pobudnikov in protagonistov pred 40 leti,  prek pedagoških vodij in angažiranih organizacijskih 
sotrudnikov, do učiteljic in učiteljev – in nenazadnje prizadevni in uspešni učenci in učenke Glasbene šole širom po 
južnem Koroškem. 
 

                   
 
                 Slika: Božo Hartmann je četrti predsednik društva GŠ. Foto: Novice 
 

Pot od zasebne pobude za glasbo in kulturo navdušenih slovenskih rojakov do institucionalizirane javne 
Glasbene šole v omrežju deželnih glasbenih šol ni bila samoumevna. Kako ste te steze gradili? 
Po prvih obdobjih od leta 1978 naprej nam je leta 1996 uspel prvi pomemben korak, ki ga imam dobro 
shranjenega v spominu. Uspelo nam je skleniti pogodbo s takratnim kulturnim referentom dežele Koroške 
Michaelom Ausserwinklerjem. Tam se je odprlo okno, da nam je dežela bila po pogodbi pripravljena dati letno 
določeno vsoto za Glasbeno šolo. Po prvih uspehih so potem kmalu sledila za nas najtežja leta, ko takratni finančni 
referent Dobernig ni dopustil, da bi se stvari razvile na bolje ter je s svojo odklonilno držo zaviral vsakršno 
napredovanje na poti do ustanove, ki smo ji želeli priboriti status javne Glasbene šole, ki bi imela kakor vsi ostali 
tudi pravico do javnih sredstev v svoji deželi. Na srečo je po tem neveselem obdobju v deželi prišlo do političnih 
sprememb na Koroškem in je postal deželni glavar Peter Kaiser. 

http://www.novice.at/novice/intervju/vesel-sem-da-se-stvari-razvijajo-tako-pozitivno/


S Kaiserjem je prišla Slovenska glasbena šola do statusa, ki ga ima danes. Postala je Glasbena šola dežele 
Koroške. Kakšen je položaj danes? 
Z deželnim glavarjem Kaiserjem se je odprlo okno v prihodnost in mislim, da smo zdaj prišli končno do rešitve, o 
kateri mislim, da je dobra, ker ima v sebi potencial in moč, da bo postala še boljša – torej, da se bo naše glasbeno 
šolstvo razvijalo naprej v boljšo dobo in predvsem, da bo svoj razvoj lahko opravilo na varni poti, kjer v 
prihodnosti ne bo več finančno ogroženo. 
Po sprejetju Slovenske glasbene šole pod streho deželne Glasbene šole je bilo vedno spet slišati tarnanje o 
znižanju učnih enot …   
Zame so v ospredju pozitivni premiki in se raje orientiram po njih. Sploh se nočem ogrevati za neplodno negativno 
godrnjavost, temveč se raje pridružim ljudem, s katerim je mogoče skupno najti poti do napredovanja, do novih 
uspehov. Razen tega je pa neprestano kritično komentiranje zdaj itak odvečno, ker nam je deželna svetnica v 
zastopstvu deželnega glavarja obljubila povišanje učnih enot. 
Kaj to pomeni konkretno? 
To pomeni, da prihajamo v položaj, ko bomo lahko perspektivno in še uspešneje delali naprej in razvijali naš 
odmevni glasbeni projekt. Vrhu tega sem osebno prepričan, da imamo v deželnem glavarju Kaiserju iskreno 
naklonjenega človeka v najvišji deželni politični funkciji, ki mu je naša stvar tudi osebno pri srcu in želi skupno z 
nami obetavno razvijati pot naše Glasbene šole naprej v uspešno prihodnost. Ponosni smo lahko, da medtem tudi 
dežela Koroška v GŠ vidi pomemben dokaz integritete koroških Slovencev in »eno najlepših vizitk dežele«. 
Glasbena šola na Koroškem je bila ustanovljena leta 1978 v okviru društva SPD »Edinost« v Pliberku. Kmalu so 
sledili oddelki še v drugih krajih Podjune, v Rožu, v Celovcu in na Zili. Med svojim 37-letnim delovanjem je skrbela 
za glasbeni naraščaj, ki danes bogati kulturno delovanje na dvojezičnem Koroškem. Leta 1984 je bilo formalno 
ustanovljeno društvo Glasbena šola na Koroškem – Kärntner Musikschule. Organizacijsko in finančno so prevzeli 
vajeti odborniki Glasbene šole na Koroškem ter osrednji kulturni organizaciji KKZ in SPZ, člani pa so slovenska 
kulturna društva, v katerih šola deluje. Do 30. 6. 2015 je bilo Društvo »Glasbena šola na Koroškem/Kärntner 
Musikschule« nositelj šole – Predsednik: Božo Hartmann, podpredsednik: Stanko Polzer, tajnik: Roman Verdel 
namestnik: Janez Gregorič, blagajnik: Rupert Gasser; Zalka Kelih-Olip – za Krščansko kulturno zvezo in Janko Malle 
– za Slovensko prosvetno zvezo. 1. julija 2015 je Glasbena šola postala 28. GŠ dežele Koroške. 

• Dvojezičnost ni dvoličnost. Intervju: Doron Rabinovici. Pogovarjala se je Ana Grilc. - Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec. - Št. 27 (6. jul. 2018), str. 8-9 
http://www.novice.at/forum/objave/dvojezicnost-ni-dvolicnost/  
Upor ima mnogo oblik. Dvignjeno pest, prekrižane roke, kričanje ali molk. Pokaže se naslikan na (krajevne) 
table, kot nališpan znak na licu ali kot seganje roke v roko. Lahko pa si tudi nadane podobo lesenega konja, 
letaka proti »omejenosti Koroške«, ali pa progresivne igre. Pisatelj, esejist, zgodovinar in soustanovitelj 
Republikanskega kluba Doron Rabinovici v spominskem letu 2018 o svojem otroštvu, izkušnjah s slovensko 
manjšino in 70-letnici Izraela. 
 
 
 

 
 
Slika: Doron Rabinovici. Foto: Novice 
 
V »Burgtheatru« ste skupno z Mathia-som Hartmannom inscenirali igro »Die letzten Zeugen« (Zadnje priče), v 
kateri so poleg igralcev tudi stali pričevalci in pričevalke na odru. Zakaj je pomembno javnost soočati s pričami 
časa? 
Pri pričevalcih je odločilno, da nam ne le povedo, kaj se je zgodilo, temveč tudi, kako so to doživljali, trpeli in 
pretrpeli. Povedo nam, kako je bilo za človeka. Poleg tega pa je tudi zato tako važno, ker lahko potrjujejo, kaj se 
jim je zgodilo. Dodatno pa še, kako se je z njimi ravnalo po 1945. Bili so deloma prezrti, potlačeni, zamolčani, 
difamirani. To obrekovanje se deloma nadaljuje do danes. V tem je bil akt zelo političen in zelo važen: jih pripeljati 
na oder v Burgtheatru v Avstriji, v kateri so bili izobčenci in ne vredni več kot odpadki. Če pričevalcev ne bo več, 
bomo odvisni le še sami od sebe. Pomen pričevalcev je zdaj posebej velik, ker smo v situaciji predaje odgovornosti 
spomina. To je zelo zanimiv trenutek. Tudi preko igre »Zadnje priče« so pričevalci predajali zgodbe naslednji 
generaciji. Mi bomo odgovorni zato, da se jih spomnimo in vstanemo z njihovimi zgodbami. 

http://www.novice.at/forum/objave/dvojezicnost-ni-dvolicnost/


Govoriva o aferi Waldheim. Z Republikanskim klubom – Nova Avstrija ste za inavguracijo Waldheima postavili 4 
metre visokega lesenega konja Alfreda Hrdlicke na Štefanov trg. Kako važna je takšne vrste konfrontacija? Bi 
bilo to tudi danes še mogoče narediti? 
Mislim, da je to bil drugačen čas. Tedaj si lahko prišel s konjem pred pripadnike Waldheima in so takoj zbežali. To 
je bila zanje takšna konfrontacija z resnico, da so bili izgubljeni. Od tega trenutka naprej je propadala njihova lažna 
utvara. Bil je skrajni čas, da propade. Drugače je z novimi oblikami rasizma, ki postopajo veliko nesramneje. Če na 
primer FPÖ reče »naš denar za naše ljudi«, potem govori o aktualnih možnostih nepravičnosti na rovaš drugih. Te 
oblike se ne dajo tako hitro pregnati. Lahko pa postanejo precej masivne. Toda masivne so lahko postale tudi 
tedaj, ampak razlika je v tem, da je nasprotna stran prej poskušala posredovati intakten svet. To iluzijo motiti je 
bilo enostavno. Enostavneje. 
Kako vidite generacijo svojih staršev? 
Imel sem srečo, da sem imel zelo močne, ljubeče starše, ki so bili zelo zaznamovani od te zgodovine in so se jasno 
postavili proti rasizmu. V tem smislu so nas tudi vzgajali. Knjiga moje matere Schoschane Rabinovici »Dank meiner 
Mutter« (Po zaslugi moje mame) je zelo zanimiva, ker se odpove izumetničenosti in teoriji. Pripoveduje čisto 
jasno, kaj je bilo. To je posebna umetnost. Moj oče je bil eden preživelih, ki mu je uspelo zbežati iz Romunije v 
Palestino. Uspelo mu je le po naključju, kajti ladjo, na kateri naj bi prvotno potoval, so torpedirali. Vkrcal se je na 
sestrsko ladjo le, ker je pomagal ženi, ki so ji romunski vojaki ukradili prtljago. On se je zanjo zavzel sredi 
Romunije, ki je bila nabito polna oboroženih vojaških sil. Ko sta nato šla do ladij, je ona rekla: »Pridi na mojo ladjo. 
Pomagal si mi, pojdi z mano.« Če ne bi zamenjal ladje, bi utonil, ker ni znal plavati. Na oni ladji so le trije preživeli. 
Moj oče je bil zelo impresiven človek, zelo ljubeč in družaben. Umrl je pred dvema letoma, toda če hodim po cesti, 
me ljudje še vedno nagovorijo nanj. 
Kako je ta drža staršev vplivala na vas?  
Moji starši so me vedno vzeli s seboj na politične prireditve, med drugim seveda tudi take proti pozabljanju, 
ampak tudi proti novim nevarnostim. Doma, če se je v televiziji nekaj napačnega reklo, so se med mojo mamo in 
babico vedno križale strele. Potem je glas moje matere postal raskav in ženi sta rekli, kako lažnivo je vse to, kar 
danes vidiš. Videli sta, kako je bilo v resnici. Babica je včasih govorila bolj odkrito o tem času. Ni pripovedovala, 
temveč naenkrat je na majhna vprašanja odgovarjala na povsem nenavaden način. »Ali je bila mama vedno malo 
bolj debela?« je vprašal fant. »V taborišču ne, tam smo bili vsi shujšani.« »A so mamo tepli kot otroka?« »Enkrat 
je bila tepena z bičem esesovca, dokler ni bila na pol mrtva.« Opazil sem, da je mama imela strah v dvigalu ali v 
polnih sobah, bila je klavstrofobična. Imela je tudi probleme z izločevanjem zaradi taborišča. Babica je imela 
napade panike, prave histerične naskoke. To nas je vedno zelo prestrašilo. 
 70. obletnica Izraela je. Kaj vam to pomeni?  
Zame je to v prvi vrsti povod, da nekaj o tem pišem, da se k tej temi izrazim. Izrael je država, kateri je mnogo 
uspelo. Je samostojen narod. Pred 70 leti si nihče ni mogel predstavljati, da bi Judi lahko ustanovili nacijo, da bodo 
imeli vojsko, da bodo dajali povelja, da bodo imeli zastavo. Izrael je narod s konflikti, problemi, močnimi 
političnimi prepiri. Ampak istočasno je družba, ki je kulturno in umetniško zanimiva, z zelo inovativno ekonomijo, z 
znanostjo, ki je tako v družboslovju kot tudi v naravoslovju angažirana. Mnogo prispeva tudi v tehniki. Zdaj po 
Dunaju vidiš plakate, kakršen je na primer »Imeti start-up kot v Tel Avivu, živeti pa na Dunaju«. Tel Aviv se asociira 
z besedami kot mlado, agilno, start-up, tudi gay-parade. Seveda pa obstajajo tudi druge vrste Izraela, zelo 
raznolika dežela je. Toda, dokler ne bo miru, ne bo varen. 
Judovska mladina je pogosto zelo navezana na Izrael. Zakaj menite, da je to tako?  
Tudi ko sem jaz bil otrok, je bil Izrael zame ideal. Kajti dežela je imela in ima še do danes to vzdušje mladosti in 
novosti. Kdor je Jud, ima v Evropi dva centra. Prvi je v ZDA, tam živi mnogo Judov. Ni ozemlja, ampak tam obstaja 
velika judovska skupnost. Toda večja judovska skupnost, ki se tudi ukvarja z judovskimi temami, pa je Izrael. 
Vprašanje pa je, kateri Izrael? Kajti vsak gleda na svoj Izrael. Pogosto so to potem čustveno čisto različne dežele. 
Na primer: če letim s svojim sosedom v Izrael, potem sicer prideva iz istega okrožja in sediva v istem letalu, ampak 
komaj zapustiva letalo, on mogoče potuje naprej v nek verni okraj, ali v kibbuz, ali pa se pelje k soroštvu v sever, 
jaz pa grem v Tel Aviv. To so čisto raznoliki Izraeli, čisto drugačna doživetja dežele. 
Sodelovali ste že s KSŠŠD …  
S tem sodelovanjem sem že zelo zgodaj začel, že kot študent. Vzrok je bil, da sem hotel pridobiti zavednost za 
raznoliko Avstrijo in proti tradiciji, recimo čisto odkrito nemško-nacionalni, narodnjaški Avstriji, ki je anti-
demokratična, uničevalna Avstrija. Se proti temu boriti se mi je zdelo pomembno. Videl sem skupnosti s slovensko 
manjšino in me je zanimala. Verjamem, da je zelo važno, da dvojezičnost ne pomeni dvoličnost, temveč da se to 
asociira z možnostmi, oba jezika bolje obvladati kot vse ostale. 
Kako ste doživeli narodno skupnost?  
Mislim, da je to del tiste zgodovine, ki pokaže kako uničevalen je nacionalizem, ki se usmeri proti drugim 
skupnostim. Treba je razumeti, da je v eni deželi združenih več jezikov, več identitet. Ko sem se potem vozil na 
Koroško ter se tam udeleževal prireditev in doživel, kako zaostren je lahko konflikt, predvsem v 80. In 90. letih, pa 
tudi v novem tisočletju, je to zame bilo zelo pomembno. Doživel sem kako je Jörg Haider v Celovcu praznoval 70-
letnico »Abwehrkampfa«. Republikanski klub se je tedaj vozil na Koroško z letaki v žepu, ki sem jih napisal proti 
omejenosti Koroške. Letak je bil zelo zloben, res se je splačalo. Tedaj je Peter Kreisky še živel in medtem, ko se je 
vsem drugim rekalo (tudi meni) »Pojdite v Jugoslavijo!« so njim rekali »Če ti ni všeč, pojdi na Majorko!« To je bila 
zame čudna stvar. Toda pri proslavi so bili tudi ljudje, ki so rekli: »No, v redu, pa pojte z vašimi nošami,« ker so 



domnevali, da moramo biti Slovenci, ker smo jimi ugovarjali. To je bilo zame nekaj čisto novega. Ena od nas, 
plavolasa, modre oči, je nosila »dirndl« in je večkrat rekla: »Lepe, te koroške pesmice …« in že so ljudje radi vzeli 
njen letak. Toda ko je potem še dodala: » … zaradi slovenskega pridiha,« pa jim je vedno skoraj padla spodnja 
čeljust na tla. 
Je prišlo do konfrontacije?  
Prišla je policija in je rekla, da imamo dve možnosti: ali nam vzamejo letake, ali pa nas zaprejo. Nato sem 
odgovoril: »To je pa zanimiva alternativa. Bil sem mnenja, da živimo v demokraciji.« Odgovorili so, da ne morejo 
zagotoviti naše varnosti. Potem sem jim odvrnil, da to razumem in mislim, da naj torej poskrbijo zdaj za našo 
varnost in nam ne grozijo. Počutil sem se kot v najhujših časih. Z nami je bil tudi znani psihiater Erwin Ringel, ki je 
sedel v vozičku, ker naj bi zvečer imel predavanje. Silno so ga napadali. – To je bilo malo potovanje z Dunaja v tujo 
deželo. 
Kaj pomeni za vas upor?  
Vsaka sila ima svoj upor. Ne obstaja sile, ki ne nosi upora v sebi. To je kot pri električnem toku, ni toka brez 
električnega upora. Vprašanje je, kako se lahko izrazi in kakšen značaj ima. Upor je več hkrati. Je pojem časti, je 
zahteva, je pa tudi obsojanje, policija pa npr. reče: »Vsak upor je nesmiseln.« Izbira besed je del boja. Upor je 
lahko mnogo. Teoretično je lahko tudi terorizem, ampak to je upor, ki se obrne proti civilni družbi. Upor, katerega 
si mi želimo, pa je tisti, ki krepi civilno družbo, ki nastane v njej in jo razširi. Upor, v katerega mi upamo, je tisti, ki 
privede demokracijo naprej. Kajti tudi demokracija je več. Na eni strani je demokracija pravilnik. To pomeni, da ne 
deluje brez zaupanja na obeh straneh. Na drugi strani je demokracija proces trajne razširitve. Leta 1789, v 
francoski revoluciji, je bilo na primer moškim prvič dovoljeno voliti. Leta 1918 so potem tudi avstrijske žene smele 
stopiti k volilni skrinjici. Demokracija se vedno razvija naprej, njeno napredovanje ne moreš in ne smeš ustaviti. Je 
kot konzerva polna črvov za ribolov, če si jo odprl, črvov ne boš več spravil noter. 

• Mimo zakonov za zakonite pravice – film Sine legibus. Avtor: Bojan Wakounig.- Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec. - Št. 27 (6. jul. 2018), str. 15 
http://www.novice.at/kultura/literatura/mimo-zakonov-za-zakonite-pravice-film-sine-legibus/  
Milena Olip je posnela dokumentarni film o izvirnem selskem bojkotu posebnega ljudskega štetja leta 1976 – o 
ugrabitvi volilne skrinje in sežigu glasovnic. 
Sele 14. november leta 1976 je bil kar precej neobičajen dan. Avstrijske volilne komisije so v Innsbrucku, v 
Salzburgu ali na Dunaju naštele več Slovencev kakor na Koroškem, na Koroškem pa je zato bilo sodeč po uradnih 
izidih presenetljivo veliko Kitajcev. V Selah pod Košuto je prvič v povojni avstrijski demokraciji bila volilna skrinja 
ukradena, volilni lističi pa so zgoreli. Tista jesenska nedelja pred 42 leti je bila namreč dan tako imenovanega 
posebnega ljudskega štetja. 
Republika Avstrija je sklenila ugotoviti število koroških Slovencev, da bi še naprej čim bolj odlašala izpolnitev 
zavez, ki jih je za ponovno pridobitev suverenosti podpisala 15. maja leta 1955, torej 21 let poprej, v 7. členu 
Avstrijske državne pogodbe. Zavezala se je za dvojezične krajevne table in take sitnosti pač. Da bi se jim lahko 
ognila, pa je marsikatero sredstvo prišlo prav. Tudi preštevanje ljudi. Milena Olip je o tistem posebnem dnevu kot 
scenaristka in režiserka posnela dokumentarni film in ga poimenovala Sine legibus – po poteh 1976 (Brez 
zakonov). V središču je seveda »ugrabitev« volilne skrinje, ki so jo »ukradli« njen oče Marjan in njegov brat Nanti 
Olip, Flori Jug ter medtem že pokojni Peter Olip (ne gre za istoimenskega duhovnika). V nasprotju z dvojezičnimi 
krajevnimi tablami pa je avstrijska država pri njih hitro ukrepala in jih sodno preganjala. A še preden bi bili 
obsojeni na procesu, ki so ga preložili na Dunaj, jih je tedanji avstrijski predsednik Rudolf KirchschlAger pomilostil. 
Vsi štirje protagonisti selskega uporništva v filmu nastopajo tudi sami, spregovorita pa tudi njihov odvetnik 
Matevž Grilc in politolog Anton Pelinka, eden najbolj profiliranih poznavalcev avstrijske manjšinske politike. 
V 70-minutni film je Milena Olip vpletla tudi misli danes 106-letne Mice Olip, ki se slišijo iz ozadja, poleg 
arhivskega gradiva in prikaza drugih oblik bojkota tedanjega posebnega ljudskega štetja pa je vključila tudi 
dokumentacijsko igrane scene – v selskem narečju (v glavnih vlogah Miran Kelih, Andrej Olip, Roman Roblek-
Lukov in Roland Jug). Predpremiera dokumentacijskega filma Sine legibus – po poteh 1976 bo v torek, 10. julija, 
ob 19.30 v kinu Wulfenia v Celovcu. In zakaj predpremiera, na pa premiera? Ker je film financiral Filmski sklad 
Slovenije, produciral pa ga je Film servis, mora biti uradna premiera v Sloveniji, najbrž bo to jeseni. V Celovcu je 
torej priložnost za uradno neuraden prvi ogled dokumentarca o ključnem obdobju slovenske koroške zgodovine. 

• Sfera mundi v Ljubljani. Avtor: Lovro Sodja. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 27 (6. jul. 2018), 
str. 16 
http://www.novice.at/novice/po-svetu/sfera-mundi-v-ljubljani/  
Svetovna premiera glasbeno-scenskega spektakla SFERA MUNDI – Potovanje okrog sveta, kot uvod v 66. 
Ljubljana Festival 
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Slika: Svetovna premiera glasbeno-scenskega spektakla SFERA MUNDI – Potovanje okrog sveta, kot uvod v 66. 
Ljubljana Festival. Foto: Novice 
 
Ljubljana 28. junija je bila na prenapolnjenem Kongresnem trgu v Ljubljani svetovna premiera katalonskega 
projekta SFERA MUNDI – Potovanje okrog sveta, ki je nastala po zamisli skupine La Fura dels Baus pod vodstvom 
režiserja Calusa Padrisse, ki je doslej režiral številne podobne predstave po vsej Evropi. Zgodba se dogaja leta 1519 
ko je Portugalec Ferdinand Magellan želel objadrati svet in je izplul s petimi ladjami iz Lizbone v Sevillo. Le eni 
ladji, ki ji je poveljeval Juan Sebastian Elcano, je uspelo nadaljevati plovbo, med posadko je bil tudi filipinski suženj 
Enrique, prodan Magellanu. Prispeli so na otok, kjer se je Enrique počutil kot doma. Toda vnel se je boj med 
domačini in pomorščaki. Mnogi so pomrli, tudi Magellan. Enrique je postal svoboden, po vrnitvi v Španijo je tako 
postal prvi človek, ki je obkrožil svet. Mednarodni posadki je uspelo dokazati, da je zemlja okrogla. Ta svetovni 
projekt bodo Katalonci predvajali naslednja štiri leta po vsej Evropi. 
Pred začetkom sta mednarodno publiko, med katero je bilo tudi nekaj koroških Slovencev, pozdravila direktor 
Festivala Darko Brlek in ljubljanski župan Zoran Jankovič, ki finančno občutno podpira Festival. Brlek je županu 
izročil majhen stekleni vrat Tartinijeve violine iz Pirana, kot zahvalo za županovo naklonjenost ljubljanski kulturi. 
Režiser Padrisse je za ta enourni glasbeno-scenski-plesni projekt uporabil vsa mogoča tehnična sredstva. Po 
začetnem ognjemetu z ljubljanskega gradu se nam je z desne v zraku ca. petdeset metrov nad nami približala 
ogromna krogla, ki je predstavljala zemljo, vodena z ogromnim žerjavom. Na in v njej so plesalci, tudi v 
astronavtskih oblekah izvajali razna virtuozne vragolije. Navzgor smo jih pogledovali z začudenjem pa tudi 
strahom za morebitni padec katerega od njih. Z desne so tehniki po tleh peljali ogromno lebdečo, ca. 25 metrov 
veliko ladjo v obliki svetlečega ladijskega ogrodja, ki so jo vodili štirje pomorščaki najprej pred odrom in nato okoli 
publike po parku Kongresnega trga in nazaj. Z leve se nam je na drugem žerjavu prikazala ogromna krvavordeča 
10-metrska lutka velikana, ki so jo peljali pred ladjo (verjetno je bil to simbolno Magellan?). Tudi z njega je visel 
akrobat, pripet samo na trebuhu. Nad nami se je pa pojavil dron in pod seboj vlekel majhen model ladje. 
Pri vsem tem spektaklu, ki ga je publika vzhičeno spremljala s pogledi navzgor in nazaj proti Slovenski cesti, kjer so 
vodili ladjo in velikana ter zvesto pritiskala na sodobne mobitele, je verjetno marsikdo pozabil na simfonični 
orkester Slovenske filharmonije, ki je od začetka do konca pod vodstvom izvrstnega španskega dirigenta Josepa 
Vicenta z odličnim igranjem spremljal dogajanje za mrežasto zaveso. Mreža je bila potrebna zaradi tega, ker je na 
odru tik pred orkestrom bil postavljen dvodelni bazen z vodo, v katerem je ves čas plavala in se potapljala zgoraj 
gola plavalka z ribjim repom – človeška ribica in včasih tudi špricala vodo na oder. Izven bazena so plesale še 
druge plesalke. Skratka prava paša za spektakla željno občinstvo. Upam, da je večina publike poslušala tudi 
neviden odličen orkester, ki je s skladbami Igorja Stravinskega (Suita Ognjeni ptič) , A. Mosolova (Livarna iz baleta 
Jeklo) in s petimi skladbami Sergeja Prokofjeva ( Klasična simfonija, balet Romeo in Julija, Aleksander Nevski za 
mezzosopran – izvrstna Irena Parlov – in orkester ) sijajno podpiral dogajanja na Kongresnem trgu z ustrezno 
glasbo. Videli smo le dirigenta, preko ekrana občasno tudi orkester. 
Žal, po mojem mnenju, slovenski Filharmoniki niso po koncertu dobili takega priznanja kakor so si ga zaslužili, saj 
je bilo za mešano mednarodno publiko preveč drugačne »paše za oči«. Za zaključek je ca. 40 plesalcev-akrobatov 
spletlo neverjetno človeško mrežo v zraku in se nato spustilo pred publiko, z ljubljanskega gradu so nam pa zopet 
poslali krasen ognjemet. Navdušenja publike kar ni bilo konca. 

 

 

• „Čudovit trenutek za celotno literaturo“. ORF, Celovec, 06.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2923000/  
Številnim čestitkam, ki jih je ob napovedi o prejetju Velike avstrijske državne nagrade 2018 dobil koroški pisatelj Florjan 
Lipuš, se je v četrtek pridružil pisatelj Peter Handke. Med drugim je povedal, da je to „čudovit trenutek ne le za koroške 
Slovence in avstrijsko literaturo, ampak za celotno literaturo“. 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2923000/


 

 
Slika: ORF. Peter Handke 
 
„Lipuš je enkraten in neprimerljiv“ 
Handke je dodal, da je hvaležen, da „so končno uvideli, da je v Avstriji udomačeni jezik literature tudi drugi jezik kot 
nemščina. Koroška je Lipuševa domovina in vesel sem, da sva sodobnika“, je dejal Handke in dodal, da je Lipuš enkraten in 
neprimerljiv. Nihče, da nima takih stavkov, takšnih slik, takega ritma, je pojasnil Handke za avstrijsko tiskovno agencijo APA. 

• „Zdaj uradno del avstrijske literature“. ORF, Celovec, 06.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2923017/  
Velike avstrijske državne nagrade 2018 Florjanu Lipušu je vesel tudi predsednik Iniciative manjšin/ Initiative 
Minderheiten Vladimir Wakounig. Ta je med drugim pojasnil, da je s tem "dokončno jasno, da je slovenska literatura del 
avstrijske književnosti. 
 

 
Slika: ORF. Vladimir Wakounig 
 
Kajti avstrijska književnost ni le nemška, ampak je tudi slovenska", je ob čestitki Lipušu dejal Wakounig. 
Tudi deželni glavar Kaiser čestital Lipušu 
Koroški deželni glavar in kulturni referent Peter Kaiser (SPÖ) je čestital pesniku Florjanu Lipušu za prejetje Velike avstrijske 
državne nagrade 2018. Med drugim je v izjavi za medije zapisal, da sodi Lipuš med najpomembnejše predstavnike slovenske 
sodobne literature. „Njegovo prozo in romane odlikuje visoka stopnja estetskih in jezikovnih inovacij“, je zapisal Kaiser in 
ugotovil, da ima kultura pomembno družbenopolitično vlogo. „Nujno je treba varovati prostost umetnosti proti močem, ki 
jo skušajo cenzurirati, samo na ta način kultura lahko utira pot za življenje v človeštvu“, je ob besedah čestitk Lipušu dodal 
koroški deželni glavar. 

• „Nadzor na meji je žal potreben“. ORF, Celovec, 06.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2923020/  
Na kritike Republike Slovenije Avstriji, da je nadzor na meji s Slovenijo neutemeljen, saj tako rekoč ni nezakonitih 
prehodov meje, se je zvezni kancler Sebastian Kurz (ÖVP) v četrtek na Dunaju odzval z besedami, da je ta „žal potreben“. 
Konkretnih razlogov ni navedel 
Kurz je ob robu srečanja z nemškim notranjim ministrom Horstom Seehoferjem ponavil znano 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 ni navedel. 
Na vprašanje, kakšni konkretno so načrti glede krepitve zunanje meje in ali gre za zunanjo schengensko mejo ali zunanjo 
mejo EU-ja, je po poročanju spletnega portala RTV-Slovenija odgovaril, da krepitev zunanje meje pomeni več kadrov v 
evropski agenciji za meje Frontex in da je treba nadzor povečati tako na schengenski meji kot na meji EU-ja, zlasti v 
Sredozemlju. 
Frontex na mejah že leta 2020? 
Ob tem sicer ni prepričan, ali se vse članice strinjajo glede krepitve mandata agencije, so pa skoraj vse pripravljene 
investirati več. Ob tem je Kurz poudaril cilj, da bi predvideno kadrovsko krepitev Frontexa na 10.000 pripadnikov mejne in 
obalne straže uresničili že do leta 2020 namesto do leta 2027. 
Avstrija nasprotuje kvotam 
V povezavi s spornimi begunskimi kvotami, ki ovirajo dogovor o azilni reformi, je zvezni kancler dejal, da so v Avstriji ves čas 
dvomili o obveznem premeščanju beguncev med članicami, saj da to nikdar ni bila soglasna odločitev. Avstrija sicer za zdaj 
noče jasno razglasiti konec koncepta spornih begunskih kvot, a že nekaj časa se nakazuje možnost, da bi ta lahko bil 
odpravljen med avstrijskim predsedovanjem. Kurz je na Dunaju komentiral tudi avstrijsko-dansko zamisel o centrih za 
zavrnjene prosilce za azil zunaj EU-ja. Poudaril je, da ta ni povezana z avstrijskim predsedovanjem in da ni evropski projekt, 
temveč gre za sodelovanje v manjši skupini držav. 
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• Na Mostu prijateljstva kritični do vaje. ORF, Celovec, 06.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2923051/  
V soboto, 7. julija, bo Štajerska družba za kulturno politiko priredila umetniško akcijo „Muca maca“ na Mostu 
prijateljstva med avstrijsko Radgono in slovensko Gornjo Radgono. Organizatorji hočejo z umetniškimi intervencijami 
izraziti kritično stališče glede na nedavno vojaško in policijsko vajo na avstrijski strani meje s Slovenijo. 
Akcija se bo pričela ob 16.30, med številnimi lokalnimi kulturnimi organizacijami pa bo sodelovala tudi Pavlova hiša. 

• So povezavi dnevi šteti? ORF, Celovec, 06.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2923104/  
„Hitro in ugodno“ ter „Okolju prijazno“ sta gesli, s katerima oglašuje družba Kärnten Bus avtobusno povezavo Celovec-
Ljubljana „Alpe Adria Line“. Hkrati na spletnem portalu z debelo tiskanimi rdečimi črkami opozarja, da so rezervacije 
mogoče le do 4. avgusta 2018. 
Žlahten je bil namen, ko je bila 29. marca 2014 vzpostavljena avtobusna povezava Celovec–Ljubljana. Kar so eni sprejeli kot 
priložnost za približevanje ljudi med narodoma in državama, je en del politične srenje na Koroškem odklanjal. Navzven 
zaradi javnega denarja, ki ga je prispevala dežela Koroška, dejanski vzroki pa so bili politične narave. 
V imenu odgovornih za povezavo je poslovodja družbe Kärnten Bus Mirko Zeichen-Picej od začetka poudarjal, da takšni 
projekti potrebujejo določeno zagonsko fazo, da dosežejo ciljno publiko. In si je v tem smislu prizadeval, da bi z dodatnimi 
postajami bila privlačna. 
Sedaj kaže, da so povezavi Celovec–Ljubljana šteti dnevi. Na spletnem portalu z debelo tiskanimi rdečimi črtami opozarjajo, 
da so rezervacije mogoče le do 4. avgusta. Naslednje štri tedne bo avtobusna povezava Celovec-Ljubljana „Alpe Adria Line“ 
na vsak način še delovala. 
To je pomembno predvsem za vse, ki v poletnih mesecih potujejo z avtobusom med prestolnicama v Sloveniji in na 
Koroškem. Ali za tiste, ki jim služi za prevoz z letališča Jožeta Pučnika na Brniku v Celovec in obratno. Celo spremljevalni 
pojav povezave Celovec–Ljubljana ima svojo težo: omogočen je prevoz za Čepo in Ljubelj na avstrijski strani. V teh nekaj 
besedah je zakoličeno, kaj grozi zamreti, če bi 4. avgusta dejansko prenehala. 
Spodbudnejše napovedi tudi poslovodja Mirko Zeichen-Picej nima, razen povabila, da se dnevni migranti, študirajoči in 
turisti še naprej poslužujejo ponudbe. 
Še poslovodja družbe Kärnten Bus Mirko Zeichen-Picej upa, da bo po 4. avgustu avtobusna povezava Celovec–Ljubljana 
obstala naprej. Odvisno da bo od iskanja partnerjev oz. podpornikov. 
Doslej se je avtobusne povezave Celovec–Ljubljana poslužilo skupno okrog 61.200 potnikov. Število teh se je za spoznanje, 
pa vendar iz leta v leto povečevalo. V zadnjem letu se je ponude „Alpe Adria Line“ Celovec–Ljubljana poslužilo 16.223 
potnikov. 

• V Globasnici nastaja „Zdravilna pot“. ORF, Celovec, 06.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2923082/  
Zagotovitev varnosti poti do votline sv. Rozalije na gori sv. Heme je trenutno prvenstvena naloga, pravi župan občine 
Globasnica Bernard Sadovnik. Kar zaveda energetski park „Zdravilne poti“, bo referat za turizem prispeval 50 odstotkov 
za izdelavo projekta, začenši leta 2019. 
Cilj: romarsko središče alpsko-jadranskega prostora 
Ob že obstoječi Poti duhovnosti in novih poudarkih naj bi nov projekt z imenom „Zdravilne poti“ (Heilende Wege) v celoto 
povezal „Kraje moči“ na gori svete Heme in v Globasnici. Izkopanine, votlina svete Rozalije z zdravilnim vrelcem in 
arheološki romarski muzej v Globasnici so stebri, na katerih naj bi na dolgoročno nastalo romarsko središče alpsko-
jadranskega prostora. 
Ustrezno namero je orisal v tiskovnem sporočilu prejšnji teden deželni svetnik in referent za turizem iz vrst ljudske stranke 
Ulrich Zafoschnig. Smernice na občinski ravni so začrtane, dosedanje iniciative povzema župan občine Globasnica Bernard 
Sadovnik (EL). Predvsem gre za celovito zasnovo projekta „Zdravilne poti“. 
Ko bo 16. septembra 2018 na gori svete Heme ustaljeno Rozalsko žegnanje, ljudsko slavje, po ustaljeni navadi povezano z 
obiskom votline svete Rozalije in umivanjem oči pri izviru, bo ta pot iz varnostnih razlogov ostala zaprta. Le za zdravilno 
vodo je napeljan žleb, pravi župan Sadovnik. Okrog 120.000 evrov bodo znašali stroški za zagotovitev varnosti poti do 
votline svete Rozalije, za katero se bodo varovalna dela začela vigredi leta 2019. 
Kar zaveda energetski park „Zdravilne poti“, pa je deželni svetnik Zafoschnig (ÖVP) v svoji objavi podčrtal, da ga njegov 
referat podpira. Konkretnih številk ne navaja, poudarja pa, da bo dežela prispevala 50 odstotkov za izdelavo projekta, 
začenši leta 2019. Christian Buchacher naj bi v svojem izvedenskem mnenju upošteval tudi že obstoječo infrastrukturo, je še 
poudarjeno. 

• Muzej na Suhi praznuje 10. obletnico. ORF, Celovec, 09.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2923440/  
Muzej industrialca Herberta Liauniga, ki je deležen mednarodne pozornosti in je hkrati prepoznaven kot regionalna 
značilnost, praznuje 10. obletnico obstoja. Ob navzočnosti glavnega sponzorja Confida in Herberta Liauniga si je deželni 
glavar Peter Kaiser (SPÖ) ogledal aktualno razstavo, ki je odprla vrata v nedeljo. 
Dela, ki jih je ustvarila leta 2007 umrla umetnica Maria Elisabeth Prigge, prikazuje muzej Suha na posebni razstavi, na ogled 
bodo do 28. avgusta. 

• „Soustvarjalni člen slovenske književnosti“. ORF, Celovec,  09.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2923460/  
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V imenu Društva slovenskih pisateljev se je na napoved, da bo Florjan Lipuš prejel avstrijsko državno nagrado za 
literaturo za leto 2018, odzval zamejski pisatelj iz Trsta Marko Kravos. Spomnil je, da je bil Florjan Lipuš vedno na svoj 
oseben in koroški način soustvarjalni člen sodobne slovenske književnosti. 
Kot tak je bil deležen imenitnih nagrad in temeljitih strokovnih obravnav, pravi Kravos. „Da ga tudi Avstrija prek svojih 
najvišjih predstavnikov zaznava kot del svoje kulturne in umetniške podobe - in to z državnim odličjem potrdi - predstavlja 
po eni strani čast tako za ustvarjalca kot za slovensko okolje na Koroškem.“ 
Lipušev za kresnika nominirani zadnji roman Gramoz je lani izšel pri založbi Litera. Urednik Orlando Uršič je ob nagradi 
zapisal, da je bilo zgolj vprašanje časa, kdaj se bo avstrijska država na tak način poklonila Lipušu kot pisatelju evropskega 
formata. Lipuš je cenjen kot izjemen stilist, kot pa je poudaril Orlando Uršič, je poleg tega „tudi pomemben pričevalec 
polpretekle zgodovine, njegova tema so grozote nacizma in fašizma“. 

• Jasne besede graškega škofa. ORF, Celovec, 09.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2923428/  
O prosilcih za azil je v nedeljo spregovoril graški škof Wilhelm Krautwaschl. Ob zadnjih razpletih je škof izrazil svojo skrb, 
ko je ocenil, da pravica ostati, ki temelji na humanitarnem ali mednarodnem pravu, očitno ne obstaja več. 
„Gre za ljudi z nedotakljivim dostojanstvom“ 
Kakor poroča tiskovna služba kathpress, je svarilo prevevalo besede o mrtvih v sredozemskem morju. Medtem ko očitno 
velike napovedi o pomoči na kraju samem služijo le lastnemu zapiranju. Ob vseh upravičenih pomislekih gre za ljudi z 
nedotakljivim dostojanstvom, je poudaril graški škof Wilhelm Krautwaschl. 
Krautwaschl je v nedeljo z mariborskim metropolitom Alojzijem Cviklom vodil bogoslužje na tretjem srečanju škofov iz 
Gradca in Maribora na slovensko-avstrijski meji. Sprva je bila maša v župnijski in romarski cerkvi sv. Duha na Ostrem Vrhu, 
nato pri sv. Pankraciju (župnija Remšnik) v bližini Radelj ob Dravi. 

• „Lipuš se ni nikoli trudil biti všeč“. ORF, Celovec, 09.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2923438/  
 

 
Slika: ORF. Valentin Inzko, predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) 
 
Na dan razglasitve o podelitvi najvišje avstrijske državne nagrade za literaturo za leto 2018 Florjanu Lipušu je Valentin 
Inzko, predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS), v osebnem sporočilu čestital Florjanu Lipušu. 
Državno nagrado bo Florjan Lipuš sicer sprejel osebno, vendar praznično veselje prevladuje pri vseh članih narodne 
skupnosti, ugotavlja Valentin Inzko. Poudarja, da priznanje velja njemu, hkrati pa se bo širši krog nemško govorečih bralcev 
preko Florjana Lipuša lahko seznanil preko usode njegove matere, ki je bila umorjena v koncentracijskem taborišču, tudi z 
usodo koroških Slovencev, z usodo vedno manjšega naroda, ki počasi izginja. 
Tudi o tem piše NSKS v sporočilu, da se Florjan Lipuš nikoli ni trudil, da bi bil nekomu všeč, konsekventno in trdoglavo je s 
pokončno držo desetletja zasledoval svojo pot. Nazadnje tudi z vrnitvijo častnega občanstva v Žitari vasi, ki se desetletja 
upira temu, da bi Lipuševa domača vas Sele dobila dvojezičen napis. 

• Kulturniki s stališčem za odprto mejo. ORF, Celovec, 09.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2923511/  
V soboto je Štajersko društvo za kulturno politiko organiziralo skupinsko umetniško akcijo pod naslovom „Muca maca“. V 
sodelovanju z lokalnimi in nadregionalnimi društvi je javno zavzelo stališče za odprto mejo med Avstrijo in Slovenijo. 
Jasno stališče kulturnikov po nedavni vaji  
Kulturno politična akcija Muca maca si je za svojo prireditev v luči čezmejne povezanosti izbrala Most prijateljstva, ki preko 
reke Mure povezuje avstrijsko Radgono s slovensko Gornjo Radgono. Nekoč sta bili mesti pod eno streho, po prvi svetovni 
vojni so potegnili strogo mejo in prebivalce razdvojili, po vstopu Slovenije v Evropsko unijo pa kraja spet rasteta skupaj. 
Ključnega pomena pri tem je odprava strogih mejnih kontrol. Zaradi nedavnih razvojev na štajerski meji, kjer so 26. junija na 
avstrijski strani izvedli veliko vojaško in policijsko vajo, so kulturniki v soboto zavzeli stališče za odprto mejo med državama. 
Tudi Andrea Kral, voditeljica Štajerskega društva za kulturno politiko, ki je akcijo organizirala, si ne želi vrnitve strogih 
kontrol na avstrijsko slovenski meji, saj bi to zanjo bil korak nazaj. 
Akcije Muca maca za odprto mejo med Avstrijo in Slovenijo se je udeležila tudi slovenska umetnica Karmen Jančar, ki 
trenutno razstavlja v bivši carinarnici mejnega prehoda med avstrijsko Radgono in Gornjo Radgono. Tam so pod imenom 
Zollamt ustanovili galerijo, kjer so na ogled mednarodne likovne razstave, Jančarjeva pa je vključena z delom Kolektio Sakoj 
z nakupovalnimi vrečkami iz vsega sveta. Umetnica je proti mejnim kontrolam in hvali dobro sodelovanje med kulturniki na 
obeh straneh meje. 
Eden od ključnih lokalnih akterjev pri čezmejnem kulturnem delovanju na štajerski meji je Pavlova hiša. Umetniški vodja 
kulturnega doma štajerskih Slovencev David Kranzelbinder je aktivno podprl kulturno politično akcijo na Mostu prijateljstva. 
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Pri akciji Muca maca je nastopal tudi zbor Pavlove hiše, ki je simbol čezmejnega kulturnega sodelovanja, saj so člani z obeh 
strani meje in tudi pojejo v obeh deželnih jezikih, kakor navaja zborovodja Matija Horvat. 

• Začetek dialoga z deželo. ORF, Celovec, 10.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2923649/  
Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO) sta v ponedeljek uradno začela dialog z 
novo deželno vlado Furlanije-Julijske krajine. Njen član Pierpaolo Roberti je v Trstu sprejel predsednika krovnih 
organizacij Slovencev Rudija Pavšiča in Walterja Bandlja ter z njima obravnaval pereče teme. 
„Izjemno koristno srečanje“ 
Srečanje je Roberti, ki je med drugim zadolžen za lokalno samoupravo in evropske zadeve, za tiskovno agencijo deželne 
vlade ocenil kot „izjemno koristno“. Od gostov pa se je poslovil z obljubo, da bo dežela odslej gojila redne stike s Slovenci v 
Italiji in odpravila slabe navade iz preteklosti, poroča Primorski dnevnik. Roberti je pri tem namignil na prejšnjo vlado 
Debore Serracchiani, ki je z reformo lokalne samouprave vznejevoljila slovensko narodno skupnost. 
Sestanka med Robertijem in predsedniki krovnih organizacij so se udeležili tudi predstavniki centralnega urada za slovenski 
jezik, ki prevzema osrednjo nalogo pri zagotavljanju dvojezičnih storitev deželne uprave, občin in koncesionarskih podjetij, 
srečanje povzema Primorski dnevnik in piše o „medenih odnosih med SKGZ, SSO z deželo“. 

• Film o ugrabitvi volilne skrinje. ORF, Celovec, 10.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2923677/  
V torek zvečer bo v kinu Wulfenia v Celovcu predpremiera dokumentarnega filma „Sine legibus - po poteh 1976“ 
režiserke Milene Olip. Film je nastal na osnovi dogodkov izpred 42 let, ko so štirje selski fantje 14. novembra 1976 ob 
tako imenovanem ljudskem štetju posebne vrste iz protesta ugrabili volilno skrinjo in sežgali glasovnice. 
Štetje pripadnikov manjšin sprožilo protest 
Kreiskyjeva zvezna vlada je leta 1976 dala izvesti „ljudsko štetje posebne vrste“, da prešteje pripadnike manjšin kot osnovo 
za število dvojezičnih tabel. To štetje je povzročilo najrazličnejše oblike upora. V nekaterih zahodnih zveznih deželah je bilo 
po štetju več Slovencev kakor na Koroškem. 
 „To je zgodba za film“ 
V Selah so štirje fantje (Marjan Olip, Nanti Olip, Flori Jug in medtem že pokojni Peter Olip) ugrabili volilno skrinjo. Potomka 
ugrabiteljev Milena Olip je o tej odmevni akciji naredila dokumentarni film, ki bo na ogled v torek ob 19.30 minut v 
kinodvorani Wulfenia v Celovcu. 
Milena Olip je za dokumentarni film z naslovom „Sine legibus - po poteh 1976“ napisala scenarij in ga režirala. Ideja se je 
porodila že pred leti, ob klepetu s kolegi v Ljubljani, pravi. „Ugrabitev volilne skrinje, to je zgodba za film,“ so dejali takrat 
njeni sobesedniki. 

• Ursula Hemetek prejme znanstveno nagrado. ORF, Celovec, 10.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2923748/  
Avstrijsko znanstveno nagrado Wittgenstein prejme letos etnomuzikologinja Ursula Hemetek, ki je soustanoviteljica 
Iniciative manjšin/ Initiative Minderheiten in je bila dolga leta predsednica te organizacije. 
Vloga glasbe za identiteto manjšin 
Nagrado ministrstva za znanost prejme Ursula Hemetek za znanstvene dosežke na področju raziskovanja vloge glasbe za 
identiteto pripadnikov narodnostnih manjšin, predvsem pri gradiščanskih Hrvatih in pri Romih. Nagrada Wittgenstein velja 
za avstrijsko nobelovo nagrado. 
Letos bodo podelili dve nagradi Wittgenstein, drugo prejme matematik Herbert Edelsbrunner. Podelitev bo 12. septembra. 

• Evropska perspektiva za Zahodni Balkan. ORF, Celovec, 11.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2923840/  
V Londonu se je v torek končal vrh Zahodnega Balkana, ki so se ga udeležili voditelji nekaterih članic Evropske unije in 
držav regije. Zvezni kancler Sebastian Kurz je zagotovil, da bo Avstrija v času svojega predsedovanja EU prispevala k 
razrešitvi sporov na Zahodnem Balkanu. 
„Teme, ki razdvajajo države“ 
„V regiji še vedno obstajajo teme, ki razdvajajo države, kar je do neke mere razumljivo, saj so še pred nekaj desetletji tukaj 
potekali vojaški spopadi, a pomembno je, da se odprta vprašanja dokončno razrešijo in tudi v času predsedovanja EU bomo 
poskušali k temu prispevati,“ je dejal predsednik vlade Avstrije, ki trenutno predseduje EU. Dodal je, da se je med svojimi 
pogovori v Londonu še posebej zavzel za nadaljevanje dialoga med Srbijo in Kosovom. 
Slovenski premier Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle, pa je poudaril, da bo Evropska unija zares zaokrožena celota šele, ko 
bodo vanjo vključene vse države Zahodnega Balkana, kar je tudi zagotovilo stabilnosti in prihodnosti za regijo. 
Nemška kanclerka Angela Merkel se je po koncu vrha zavzela, da bi Zahodni Balkan, kljub nekaterih zadržkom do hitre 
širitve EU, „opremili z evropsko perspektivo“. Prav zaradi tega cilja naj bi okrepili povezave med državami regije, kar je 
mogoče z izgradnjo infrastrukture, gospodarskega sodelovanja in izmenjavo mladih, je dejala. 

• Mohorjeva vabila na poletni sprejem. ORF, Celovec, 11.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2923951/  
V duhu kulturne izmenjave med narodoma in državama je Mohorjeva Celovec v torek vabila na ustaljeni poletni sprejem. 
Zaradi navzočnosti uglednih predstavnikov političnega življenja mesta Celovec je bil povezan s konkretnim sporočilom po 
večjem vključevanju v mestu. 
Sproščeno prijateljevanje na poletnem sprejemu 
Zasnovan kot večer prijetnega druženja je bil poletni sprejem Mohorjeve Celovec v torek prav zaradi navzočnosti uglednih 
predstavnikov političnega življenja mesta Celovec povezan s konkretnim sporočilom. Širjenje slovenske besede z izdajanjem 
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slovenskih knjig je eno izmed temeljnih poslanstev Mohorjeve od njene ustanovitve leta 1851 naprej. Pod svojo streho ima 
tudi šolo, dijaški dom in varstvo, kar daje vzgojno-izobraževalnim poudarkom dodatno težo. V uvodnih besedah je povezal 
direktor Karl Hren navzočnost predstavnikov mesta Celovec, ki proslavlja 500-let koroške prestolnice, z željo po večjem 
vključevanju. 
Želja po večjem vključevanju Slovencev 
Dejstvo, da so poletni sprejem – prvotno načrtovan na terasi - zaradi vremenskih razmer preložili v Tischlerjevo dvorano 
Slomškovega doma, ni nikakor škodovalo prizadevanjem za sproščeno prijateljevanje. Direktor Franc Kelih, ki je tudi vodja 
založbe, je pozdravil vrsto uglednih osebnosti iz cerkvenega, kulturnega, gospodarskega in političnega življenja. Slednje iz 
koroške prestolnice je direktor Karl Hren v svojih razmišljanjih za uvod še posebno nagovoril z željo po večjem vključevanju 
slovenske narodne skupnosti v letu, ko mesto proslavlja 500 let koroške prestolnice. 
Imensko je Hren imenoval dva zaslužna duhovnika, ki naj bi jih mesto Celovec upoštevalo pri prihodnjem določanju imen 
ulic: eden je Rudolf Blüml, pobudnik za obnovo Mohorjeve družbe v Celovcu po drugi svetovni vojni, drugi duhovnik 
Valentin Podgorc. 
Interreg projekt in pogodba z Uradom kanclerja 
Še prej je Hren omenil sklenitev večletne pogodbe z Uradom zveznega kanclerja glede šolskih knjig, kakor tudi začetek 
večjega evropskega projekta programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014–2020. Vodilni partner je 
Gorenjski glas iz Kranja, partnerja sta Mohorjeva družba iz Celovca in Xamoom GmbH. 
Eno od številnih področij, na katerem Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ohranja sodelovanje z rojaki, ki 
živijo v sosednjih državah, je prav krepitev slovenskih knjižnih središč. Sem sodi Slovenski knjižni center v Celovcu v 
obnovljenih prostorih Mohorjeve knjigarne. V istem letu, ko je Mohorjeva praznovala 165. obletnico svojega obstoja, ga je 
23. novembra 2016 odprl minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc. 
Kakor je pojasnila državna sekretarka na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Aleksandra Pivec, je eno v tem 
nizu. Prvo je bilo odprto v Trstu, naslednje v Celovcu, potem v Porabju, sledi še odprtje na Reki. Odločilni za krepitev 
zavedanja o pristotnosti slovenske skupnosti so dogodki v slovenskih knjižnih centrih, je podčrtala državna sekretarka na 
Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Aleksandra Pivec. 
 „Tudi gospodarski dejavnik“ 
Mohorjeva Celovec je za slovensko narodno skupnost izredno pomembna. Poleg vzgojno-izobraževalne dejavnosti je tudi 
gospodarski dejavnik, njeno večstransko usmeritev pojasnjuje predsednik Slovenske gospodarske zveze (SGZ) Benjamin 
Wakounig. 
Dobra hrana iz domače kuhinje in izbrana kapljica vinogradnika Ivana Vogriča iz Števerjana in žene Katje Roblek sta 
prispevala svoje k prijetnemu ozračju, ko je vabila Mohorjeva Celovec na ustaljeni poletni sprejem. Pred dvema letoma je 
bilo vinogradništvo predstavljeno tudi v koledarju KIS. 
Med izbranimi gosti, ki sta jih pozdravila direktorja Mohorjeve Hren in Kelih skupaj z dekanom Ivanom Olipom, 
predsednikom Mohorjeve družbe v Celovcu, je bil njen avtor, Andrej Rahten. Bivši veleposlanik RS na Dunaju je znanstveni 
svetnik Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). 
V seriji Studia Diplomatica Slovenica je Rahten v Mohorjevi založbi Celovec pravkar izdal knjigo: Poklicne in politične 
preizkušnje Hansa Schwegla alias Ivana Švegla. Predstavitev bo 4. septembra na gradu Jable pri Mengšu. 

• Notranji ministri EU o beguncih. ORF, Celovec, 12.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2924064/  
V Innsbrucku poteka v četrtek neformalno zasedanje notranjih ministrov EU, na katerem bodo osrednja tema begunci. To 
je prvo ministrsko zasedanje v času avstrijskega predsedovanja EU. Udeležila se ga bo tudi slovenska notranja ministrica 
Vesna Györkös Žnidar. 
Varovanje zunanjih meja, nadzor na notranjih 
Dunaj se v okviru soočanja z migracijami zavzema predvsem za krepitev varovanja zunanjih meja. Tako so v torek predlagali, 
da bi evropsko agencijo za zunanje meje Frontex okrepili pripadniki evropskih nacionalnih vojsk. 
Avstrija poleg tega vztraja tudi pri nadzoru svoje meje s Slovenijo, čemur uradna Ljubljana nasprotuje. Trdi, da uspešno in 
učinkovito varuje zunanjo schengensko mejo, zaradi česar avstrijski nadzor ni potreben. Notranji minister Herbert Kickl 
(FPÖ) bo verjetno evropskim kolegom v Innsbrucku predstavil tudi svojo pobudo, da EU na svojem ozemlju ne bi smela več 
sprejemati prošenj za azil. 
Tudi italijanski minister za notranje zadeve Matteo Salvini je v sredo napovedal, da bo Italija predstavila dodatne pobude za 
omejitev prisotnosti nezakonitih migrantov na svojem ozemlju. 

• „Med Kakanijo in Wilsonio“. ORF, Celovec, 12.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2924181/  
Nekdanji veleposlanik na Dunaju, znanstveni svetnik Znanstveno raziskovalnega centra SAZU Andrej Rahten v seriji 
Studia Diplomatica Slovenica pri Mohorjevi založbi daje na svetlo znanstveno razpravo z naslovom „Med Kakanijo in 
Wilsonio - Poklicne in politične preizkušnje Hansa Schwegla alias Ivana Švegla“. 
Znanstvena razprava o Ivanu Šveglu 
Svoje zadovoljstvo, da se je Mohorjeva založba Celovec pridružila Koordinacijskemu odboru za raziskovanje diplomatske 
zgodovine, izraža Andrej Rahten, od 2013 do 2017 veleposlanik RS na Dunaju. Znanstveni svetnik ZRC SAZU in 
Zgodovinskega inštituta Milka Kosa v seriji Studia Diplomatica Slovenica pri Mohorjevi založbi daje na svetlo znanstveno 
razpravo z naslovom „Med Kakanijo in Wilsonio - Poklicne in politične preizkušnje Hansa Schwegla alias Ivana Švegla“. 
„V slovenskem zgodovinopisju ni ostalo neopaženo njegovo delovanje na pariški mirovni konferenci leta 1919, ko mu je s 
svojimi zvezami uspelo slovenskim rojakom zagotoviti dve avdienci pri ameriškem predsedniku Wilsonu“, piše Rahten. 
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Rahten: „Že deset let raziskujemo“ 
Predstavitev bo 4. septembra na gradu Jable pri Mengšu. Prav tam je predstavil diplomat, pravnik in politik Ernest Petrič 
junija letos knjigo z naslovom „Spomini in spoznanja“. V seriji Studia Diplomatica Slovenica je izšla pri Mohorjevi Celovec. O 
zbirki piše na spletu ZRC SAZU, da nastaja v okviru Koordinacijskega odbora za raziskovanje diplomatske zgodovine. 

• „Odpiramo skupni čezmejni prostor“. ORF, Celovec, 12.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2924171/  
„Dolžnost in naloga je, da pripadnost in željo po sodelovanju s Slovenijo ohranjamo, krepimo in nadaljujemo, ne glede na 
to, kakšna bo sestava vlade in kdo bo vodil to resorno ministrstvo“, daje v razmislek državna sekretarka na Uradu Vlade 
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Aleksandra Pivec. 
Odnose urejajo pravni akti 
Ne glede na prihodnjo vlado Republike Slovenije določajo odnos RS do slovenskih skupnosti v sosednjih državah pravni akti, 
med njimi Strategija odnosov RS s Slovenci zunaj njenih meja, ki nosi datum 5. maj 2016. Ohranitev, krepitev in razvoj 
slovenstva v skupnem slovenskem kulturnem prostoru je zapisan kot poglavitni cilj v dokumentu. Zakonodaja z dokumenti 
je objavljena tudi na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Med poglavji, ki so navedena, je 
gospodarsko in regionalno sodelovanje. 
Leta 2011 je vlada RS sprejela Strategijo sodelovanja med RS in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih 
državah na področju gospodarstva do leta 2020. Za izvajanje in spremljanje strategije deluje pri Uradu Vlade RS za Slovence 
v zamejstvu in po svetu Medresorska delovna skupina. Med temeljnimi cilji in usmeritvami je uvajanje skupnih gospodarskih 
interesov v prostoru, kjer živijo slovenske narodne skupnosti, z upoštevanjem geopolitičnih, zgodovinskih in gospodarskih 
okoliščin teh skupnosti v posamezni državi. 
Tudi nedavno zasedanje medresorske delovne skupine, 21. junija na Reki, tretje v letošnjem letu, je bilo usmerjeno v 
pripravo in izvedbo skupnih razvojnih gospodarskih projektov med RS in slovenskimi institucijami v zamejstvu. Gospodarski 
subjekti iz sosednjih držav, Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Trsta, Slovenska gospodarska zveza iz Celovca, Urad 
za Evropo z Reke in Razvojna agencija Slovenska krajina iz Monoštra imajo tudi sicer tehtno mesto, ko državna sekretarka na 
Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Aleksandra Pivec ponazarja različne načine uveljavljanja skupnih 
gospodarskih interesov slovenske narodne skupnosti v posamezni državi. 
 „Za skupen kulturno-gospodarski prostor“ 
Če je omenila na poletnem sprejemu Mohorjeve Celovec minuli torek v pogovoru za Slovenski spored ORF sprva pomen 
Slovenskega knjižnega centra v Celovcu in krepitve slovenskih knjižnih središč izven meja RS, je v nadaljevanju poglobila 
razmišljanja o spodbujanju različnih aktivnosti za krepitev pripadnosti slovenstvu in odpiranje skupnega čezmejnega 
prostora tudi v duhu regijskega povezovanja, kjer meje ne bi smele več ovirati sodelovanja. 

• Publiko navdušil inteligentni panj. ORF, Celovec, 12.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2924151/  
Dežela Koroška je za inovativne podjetniške ideje dala na razpolago 30 štipendij za sodelovanje pri „Start-Up Sales 
Academy“, kjer se mladi podjetniki lahko urijo v trženju. Publiki na podelitvi štipendij v Porečah ob Vrbskem jezeru bil 
najbolj všeč „inteligentni panj“ Tadeja Čertova. 
Na prireditvi v dvorani see:PORT v Porečah, na kateri so mladi predstavili svoje produkte in ideje, je tudi publika izbrala 
najboljšo idejo. Nagrado publike in s tem štipendijo je prejel gozdarski znanstvenik in bio-čebelar Tadej Čertov iz Sel s svojim 
inteligentnim panjem „Beesaver“. 

• Dežela pridobila del Lipušovega gradiva. ORF, Celovec, 12.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2924167/  
Dežela Koroška je pridobila del gradiva pisatelja Florjana Lipuša, je sporočila univerza Alpe-Jadran v Celovcu. Gre za dela 
iz obdobja dveh desetletij. Med gradivom je več tisoč strani delovnih rokopisov, tipkopisov, osnutkov in zabeležk. 
Gradivo bo hranil Inštitut Roberta Musila, kjer ga bodo v prihodnjih mesecih obdelali, nato bo na razpolago v znanstvene 
namene. Na omenjenem inštitutu sicer že od prej hranijo nekaj gradiva Florjana Lipuša. Pred nekaj dnevi je postal Lipuš prvi 
Slovenec, ki je prejemnik velike avstrijske državne nagrade. 
Priznanje je prejel za literaturo v slovenskem jeziku. Odbor za avstrijsko državno nagrado je v utemeljitvi zapisal, da Lipuš v 
svoji literaturi 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. Priznanje mu bodo izročili 1. oktobra. 
 

Primorski dnevnik, Trst 

• Nadiške župnije odslej pod Čedad. Nadškofija ni poslušala Slovencev: Videm – ozemeljska reforma furlanske 
Cerkve. Primorski dnevnik, 6.7.1018, št. 157, str. 3 

• Ivan Lukan. Lipušu velika državna nagrada Avstrije: književnost – dve leti po polemiki, ko je del žirije trdil, da lahko 
nagrado prejmejo le nemško pišoči Avstrijci. Primorski dnevnik, 6.7.1018, št. 157, str. 10 

• Maja Čehovin Korsika/ STA. »Nima smisla pisati tako, kakor smo že pisali ...«:  intervju – koroški pisatelj Florijan 
Lipuš, prejemnik visokega avstrijskega odlikovanja. Primorski dnevnik, 7.7.1018, št. 158, str. 12/13 

• (nm) Obmejni župani podpisali protokol o sodelovanju z Zgornjim Posočjem: Tipana – glavna področja so 
infrastrukture, energetika in turizem. Primorski dnevnik, 8.7.1018, št. 159, str. 3 

• (tg/nm) »Ustvarjalnost je tukaj izziv«: Postaja Topolove – Donatella Ruttar ob 25-letnici kulturne prireditve. 
Primorski dnevnik, 8.7.1018, št. 159, str. 3 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2924171/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2924151/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2924167/


• Bazovica že kliče. Spominske slovesnosti – od 5. do 16. septembra. Odbor za proslavo bazoviških junakov pripravil 
program letošnjih prireditev. Primorski dnevnik, 8.7.1018, št. 159, str. 7 

• Dežela Sardinija zaščitila sardinščino in katalonščino ter priznala krajevne variante sardinskega jezika: z 
glasovanjem levosredinske večine po večletnih pogajanjih. Primorski dnevnik, 8.7.1018, št. 159, str. 10 

• Štefan Čok. Skoraj pozabljena obletnica: Trst, julij 1868 – okoličanski bataljon: dolgoročne posledice izgredov v 
mestnem središču. Primorski dnevnik, 8.7.1018, št. 159, str.  13 

• (dr) Zelena luč za table s slovenskimi toponimi: Gorica – občinski svet potrdil seznam ledinskih imen. Primorski 
dnevnik, 10.7.1018, št. 160, str. 12 

• Tremul in Corva zmagala ob nizki volilni udeležbi: Koper – volitve Italijanske unije. Primorski dnevnik, 10.7.1018, 
št. 160, str. 3 

• Peter Verč. Glede Primorskega dnevnika upravičen zmerni optimizem: pogovor – Paolo Mohorčič, član državnega 
sveta italijanskih založnikov FIEG. Primorski dnevnik, 11.7.1018, št. 161, str.  3 

• (dr) »Slovenski toponimi sodijo tudi v mesto«: Gorica – razočaranje nad odločitvijo občinske uprave. Primorski 
dnevnik, 11.7.1018, št. 161, str. 12 

 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• Spoznavali so se s slovenskimi navadami: pekli, pletli in peli. László R. Horváth  Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 12. julija 2018 - Leto XXVIII, št. 28, str. 2 

Kuharjeva spominska hiša na Gornjem Seniku, ki se nahaja v lepem naravnem okolju, je že šestič vabila vse tiste učence in 
dijake, ki jih zanimajo slovenske šege in navade, preko njih pa tudi slovenska materinščina. Letošnje petdnevne kolonije 
ali Tabora za ohranjanje ljudskih običajev, kakor so druženje poimenovali, se je udeležilo 20 učencev. Družili so se od 2. do 
6. julija. Kot nam je povedala vodja tabora, muzejska pedagoginja Ibolya Neubauer, so stroške tabora pokrili s sredstvi iz 
uspešnega natečaja. 
»Najlepši trenutek prvega dneva je bil, ko smo v kuhinji Kuharjeve spominske hiše vzeli iz peči domači kruh, ki smo ga s 
pomočjo odraslih sami omesili in pripravili za peko,« je povedal Bálint Labritz, ki je z bratom in sestro prišel v tabor. Dijak 
kmetijske strokovne srednje šole v Vépu je dodal, da se je kruh razdelil med udeležence, ki so ga potem zaužili doma v 
družinskem krogu.  
Udeležence tabora so zaposlili v raznih delavnicah, ob njih so jim pripravili tudi programe za rekreacijo. Bili so na pohodu, 
med pohodom so se igrali razne igre, med njimi tudi »vojno številk«. Na Slovenski vzorčni kmetiji so pripravljali in pekli pice, 
v »škednju« Kuharjeve spominske hiše so izdelovali rože iz papirja, prav tako kot nekoč po Porabju, ko so se pripravljali na 
razne praznične dogodke ali recimo na »borovo gostüvanje« in so hišo, cerkev ali bor okrasili s papirnatimi rožami, ki so jih 
ženske izdelovale po dolgih zimskih večerih.  
V drugi delavnici so pletli iz koruznega ličja in iz njega pripravljali tudi cvetlice in okraske, v skrivnosti te dejavnosti jih je 
vpeljala in jim pomagala gospa Iluš Dončec, ki je v tabor prihajala iz Števanovec. Nekateri so pripravljali tudi peresnice 
iz lesa in jih okrasili z vzorci serviet. V drugi polovici tedna so na igriv način spoznavali orodje, ki so ga njihovi predniki 
uporabljali na kmetijah. Veselo so se nasmejali, ko so fantje zaplesali s »krbülami«, krbuljami, ki so jih nekoč pletli iz ržene 
slame in jih uporabljali pri peki kruha. 
Obiskali so tudi Bukovniško jezero in doživljajski park, kjer so se poskusili v plezanju. Če je poletje, potem bi bili težko brez 
kopanja, zato so se namakali tudi v Moravskih Toplicah. Bojan Dončec se je že tretjič udeležil tabora, katerega cilj je 
ohranjanje starih običajev. »Že lani jeseni sem se prijavil,« je rekel dijak monoštrske gimnazije in dodal, da je v taboru zelo 
dobro razpoloženje, vlečejo ga tudi nekdanji njegovi sošolci in ga veseli, da na taboru sreča tudi bivše učitelje in svojega 
nekdanjega razrednika. 
Tabor za ohranjanje ljudskih običajev so zaključili v petek, ob ognju so pekli tudi slanino in zapeli razne pesmi, pri tem jim je 
s svojo kitaro pomagal tudi novinar Slovenskih utrinkov Dušan Mukič. Otroci, mladi in tudi odrasli so preživeli lep in koristen 
teden med starimi stenami Kuharjeve spominske hiše. 

• Pomembno je razumeti jezik soseda. Tekst: Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 12. julija 2018 - Leto XXVIII, št. 28, str. 3 

Kulturno društvo Člen 7 je počastilo tridesetletnico svoje ustanovitve in dvajsetletnico delovanja Kulturnega doma – Pavlove 
hiše v Potrni/Laafeldu tik ob avstrijski Radgoni. Govorniki iz Avstrije in Slovenije, iz političnih, diplomatskih in kulturnih 
krogov so razgrnili pogled na položaj vrsto let zamolčevane manjšine in nakazali kar nekaj poudarkov, kako naprej za še 
uspešnejšo uveljavitev štajerskih Slovencev. 
Več govornikov je spomnilo na vsebino 7. člena avstrijske državne pogodbe, podpisane leta 1955, ki je državi zagotovila  
samostojnost, manjšinam (Slovencem na Koroškem in Štajerskem ter Hrvatom na Gradiščanskem) pa ohranjanje jezika in 
kulture ter druge pravice. Tako je bilo več desetletij na teoretični ravni, v političnem življenju pa je bilo stališče, da na 
avstrijskem Štajerskem ni slovenske manjšine, v 7. člen ADP pa so jo vključili po pomoti. Pri zanikanju obstoja Slovencev so 
bili zlasti vztrajni deželni politiki v Gradcu, pomoči pa ni nudila niti Slovenija (v tedanji Jugoslaviji). 
Kljub neugodnim političnim razmeram so izobraženci v osemdesetih letih začeli razmišljati o ustanovitvi narodnostne 
organizacije, ki bi se ukvarjala s položajem štajerskih Slovencev. Ta razmišljanja so leta 1988 pripeljala do ustanovitve 
Kulturnega društva Člen 7 za avstrijsko Štajersko. Med ustanovitelji je bil graški profesor Wolfgang Gombocz, rojen v Potrni/ 
Laafeldu, za prvo predsednico pa so izbrali Andrejo Zemljič, tedaj še študentko, doma iz Gorice pri avstrijski Radgoni. 
Društvo je začelo opozarjati, da živi na Štajerskem slovenska manjšina, ki nima nobenih pravic, čeprav ji pripadajo enake kot 



koroškim Slovencem in gradiščanskim Hrvatom. V tem času (1993) je nek Avstrijec, šele kasneje so ugotovili, da Franz Fuchs, 
začel na različne naslove pošiljati pisma, v katerih je bilo razstrelivo, ki je ob odpiranju eksplodiralo. Med naslovniki je bil 
celo priljubljeni dunajski župan Helmut Zilk, ki mu je pisemska bomba, tako so poimenovali pošiljke, močno poškodovala 
prste na roki. Pisemsko bombo sta dobila tudi Wolfgang Gombotz in predsednica Kulturnega društva Andreja Zemljič. Kljub 
nenaklonjenosti okolja je društvo začelo delovati in leta 1995 odkupilo zanemarjeno hišo v Potrni/Laafel Laafeldu. Tedaj je 
društvo že vodil Branko Lenart, umetniški fotograf iz Gradca, sicer rojen na Ptuju. V hiši so nekoč stanovali starši dr. Avgusta  
Pavla, ki so se v Potrno priselili iz prekmurske Cankove. Po zaslugi Slovenije in tudi z naklonjenostjo nekaterih avstrijskih 
političnih krogov na Dunaju so hišo obnovili in slavnostno odprli. K obnovi hiše sta veliko prispevala tedanja predsednika   
Slovenije Milan Kučan in avstrijskega parlamenta, pozneje pa predsednik države Heinz Fischer.  
Čestitko ob jubilejnih  slovesnostih  je poslal tudi dr. Alexander Van der Bellen in zagotovil pomoč štajerskim Slovencem pri 
razreševanju njihovih problemov v duhu 7. člena avstrijske državne pogodbe. Napisal je, da se zaveda, da vse naloge niso 
uresničene, in izrazil prepričanje, kako pomembno je, da je predsednica KD Člen 7 mag. Suzanne Weitlaner tudi predsednica 
sosveta za Slovence pri zveznem kanclerju. Prvi redni član sosveta je postal prejšnji predsednik Branko Lenart, kar je tedaj 
pomenilo, da Dunaj uradno priznava, da tudi na Štajerskem živi slovenska manjšina, ne samo na Koroškem. Hkrati je postalo 
bolje urejeno sofinanciranje dejavnosti KD Člen 7 in Kulturnega doma, Pavlove hiše. 
Slovenska veleposlanica na Dunaju mag. Ksenija Škrilec je izrazila zadovoljstvo, da je med prijatelji, in Društvu Člen 7 – 
Pavlovi hiši zagotovila podporo Slovenije pri uresničevanju nalog. Poudarila je pomen dejavnosti Pavlove hiše in delo z 
mladimi tudi v Gradcu, kjer je zadnja leta vse več dvojezičnih prireditev. 
Namestnica avstrijske veleposlanice v Ljubljani mag. Manuela Frommwald je dejala, da prva leta niso bila lahka, zdaj pa so v 
društvu in Pavlovi hiši lahko ponosni na svoje delo. Menila je, da so štajerski Slovenci tudi pomemben povezovalni člen med 
Avstrijo in Slovenijo. Deželna svetnica za izobraževanje in družbo mag. Ursula Lackner je izpostavila, da je pomembno 
razumeti jezik sosedov, za kar se trudijo v društvu Člen 7. Kot dober primer je omenila sodelovanje graškega in ljubljanskega 
glasbenega konservatorija. Župan avstrijske Radgone Heinrich Schmidlehner je povedal, da je obiskoval dva tečaja  
slovenskega jezika in spoznal, kako zelo težka je slovenščina. Znano je, je dejal, da je Pavlova hiša prispevala pomemben 
delež v sodelovanju ob meji, zlasti pa pri premagovanju predsodkov, ki so nekoč obremenjevali stike med državama. 
Avstrijska Radgona tudi zelo uspešno sodeluje z Gornjo Radgono in pomurskimi občinami ob meji. 
Da bo Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu še naprej pomagal društvu in Pavlovi hiši, je zagotovil Rudi Merljak, sicer 
tudi odličen poznavalec razmer na avstrijskem Štajerskem. Opravičil je ministra Gorazda Žmavca, da se ni mogel udeležiti 
jubilejne slovesnosti. 
Ustanovo dr. Šiftarjevo fundacijo je na slovesnosti zastopal predsednik uprave Ernest Ebenšpanger. 
Osrednji govornik na slovesnosti je bil svobodni novinar in pisatelj Mathias Grilj, ki živi v Gradcu, rojen pa je v Kamniku. 
Opomnil je, da Avstrija dolgo med štajerskimi Slovenci ni uresničevala obveznosti iz 7. člena avstrijske državne pogodbe. 
Spomnil je tudi, da so v Gradcu desetletja zatrjevali, da na Štajerskem ni slovenske manjšine. Največ se je spremenilo, ko je 
Pavlovo hišo na povabilo slovenskega veleposlanika Iva Vajgla obiskala deželna glavarka Waltrude Klasnic. Še hitreje so se 
začeli odnosi do štajerskih Slovencev spreminjati, ko je Slovenija postala samostojna država in so izginili predsodki o Titovih 
partizanih. Poudaril je, da je zdaj Pavlova hiša ugledna in spoštovana ustanova na Štajerskem.  
Na slovesnosti so manj naštevali rezultate, ki jih žanjeta KD Člen 7 in Pavlova hiša. Vendar je dejstvo, da se je po njuni 
zaslugi zvrstilo na desetine kakovostnih in dobro obiskanih kulturnih dogodkov. Že nekaj let organizirajo dobro obiskane  
tečaje slovenskega jezika, občasno sodelujejo s Slovenci na Koroškem in na Madžarskem, izdajajo literarno in znanstveno 
zbirko Pavlove hiše in se povezujejo s pomembnimi dogodki, kot so mednarodna Štajerska kulturna jesen in slovenski 
Festival poezije in vina. 

• V obravnavi novele volilne zakonodaje sodelovala slovenska zagovornica. Besedilo: Ferenc Sütő. Porabje, 
časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 12. julija 2018 - Leto XXVIII, št. 28, str. 4 

V  splošni obravnavi novele zakona o volitvah (T/714) je 3. julija 2018 sodelovala tudi slovenska zagovornica Erika Köleš Kiss, 
ki je posredovala enotno mnenje Komisije za narodnosti madžarskega Parlamenta. Izpostavila je nekaj spornih točk, med 
temi je najpomembnejša dvojna ali trojna volilna pravica narodnostnih volivcev. Narodnostni volivci se namreč morajo 
odločiti, ali bodo – ob izvolitvi individualnega kandidata lastne volilne enote – glasovali za katero od strankarskih list ali za 
listo lastne narodnostne organizacije. Tisti, ki menijo, da bodo imeli večji vpliv na splošno politiko v državi – to so največkrat 
mladi – se večinoma odločajo za strankarske liste. Med drugim je temu pripisati, da so nekateri zagovorniki dobili nizko 
število glasov. 
Na podlagi izkušenj dveh parlamentarnih volitev komisija meni, da bi morale narodnostne organizacije, ki pripravijo liste, 
dobiti del kampanjine podpore že pred oddajo svoje liste Nacionalni volilni pisarni. Volilna pravica narodnostnih volivcev 
velja namreč le po registraciji v narodnostni volilni register, kar zahteva intenzivno nagovarjanje le-teh in kampanjo 
narodnostnih organizacij, v tem primeru državnih samouprav. Komisija je mnenja, da bi morale dobiti vsaj polovico 
kampanjinih sredstev državne narodnostne samouprave v najkrajšem možnem času po razpisu volitev, ostalo polovico pa v 
času kampanje oz. po obračunu stroškov kampanje. 
Na seji Komisije za narodnosti se je ponovno pojavilo vprašanje, zakaj ne morejo na volitvah kandidirati oziroma zakaj 
nimajo (narodnostne) volilne pravice tisti pripadniki določenih narodnostnih skupnosti, ki živijo na Madžarskem in so se 
vklopili v življenje določenih skupnosti, toda nimajo madžarskega državljanstva.  
Slovenska zagovornica je na podlagi izkušenj dosedanjih volitev izpostavila tudi nekatere pomanjkljivosti volilne zakonodaje 
v zvezi z registracijo narodnostnih volivcev oz. delovanjem lokalnih  volilnih pisarn in lokalnih (občinskih) volilnih komisij. Ker 
so narodnostne volitve tako na parlamentarnih volitvah kot tudi na občinskih povezane z registracijo volivcev, pripadnikov 
narodnosti, bi morala registracija potekati brez problemov. Veliko več pozornosti bi se ji moralo posvečati v sredstvih 



javnega obveščanja in tudi s strani Nacionalne volilne pisarne, saj registracija ni samoumnevna. Kljub prizadevanjem 
narodnostnih organizacij informacije velikokrat ne dosežejo tistih pripadnikov, ki živijo v »diaspori«. S tem je povezan 
tudi predlog komisije, ki zahteva, naj se podatki volilnega registra ob vsakih volitvah predajo državnim samoupravam, ki na 
podlagi tega lahko spodbujajo še neregistrirane pripadnike svojih skupnosti, naj se vpišejo v narodnostni volilni register. 
Komisija za narodnosti predlaga tudi, naj se ob pripravah volilnih komisij posveča posebna pozornost specifičnostim 
narodnostnih volitev. 

• Priznanja ob obletnici ustanovitve Urada varuha človekovih pravic. –MS-. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 12. julija 2018 - Leto XXVIII, št. 28, str. 4 

Justitia regnorum fundamentum 
Varuh temeljnih človekovih pravic dr. László Székely, varuhinja narodnostnih (manjšinskih) pravic Erzsébet Sándor Szalay in 
varuh za generacije prihodnosti Gyula Bándi so ob obletnici ustanovitve Urada človekovih pravic izročili priznanje Justitia 
regnorum fundamentum akademiku in doktorju pravnih znanosti dr. Lajosu Vékásu, odgovorni urednici narodnostne in 
kulturne revije Barátság Évi Mayer in univerzitetnemu profesorju univerze Corvinus in univerze v Kaposváru dr. Sándorju 
Kerekesu. Ombudsmani so priznanje ustanovili leta 2007. Prejmejo ga posamezniki za posebne prispevke v lastni stroki ali 
za življenjsko delo, če so dosegli posebne dosežke na področju zaščite temeljnih človekovih, otroških ali narodnostnih pravic 
oziroma zaščite narave. 
Med letošnjimi nagrajenci je bila tudi Éva Mayer, pripadnica nemške narodnosti, ki je bila ustanoviteljica in odgovorna 
urednica revije Barátság, ki ne le da poroča o življenju in delu (kultura, umetnost, znanost) narodnosti na Madžarskem, 
temveč odigrava pomembno vlogo pri oblikovanju javnega in političnega mnenja večine. Nagrada je obenem priznanje tudi 
za delovanje nemških manjšinskih medijev, pri njihovem nastanku in delu je imela aktivno vlogo tudi sama nagrajenka. 

• Špilali so se z bejdvej strani grajnce. –dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 12. julija 
2018 - Leto XXVIII, št. 28, str. 5  

Večlejtna šega je že, ka gnauk v toplejšom cajti leta držijo »Paversko olimpijado « s čapati iz trej rosagov Trideželnoga parka 
Őrség- -Raab-Goričko. Letos 30. juliuša so te paverske špile organizerali sodelavci Narodnoga parka Őrség, tau pa v 
Őriszentpéteri.  
Blüzi športnoga igrišča se je tistoga sobotinoga dopodneva šetalo dosta lüdi, vej je pa bilau menjše senje, gde so rokodelci 
odavali svojo gesti, piti pa vse, ka so z rokami naredili. V senci pod drejvami so se že zberale ekipe letošnje olimpijade: iz 
Slovenije »Upkači« s Krajinskoga parka Goričko ino ekipa iz Büdinec, z Madžarske pa ekipa Narodnoga parka Őrség ino čapat 
»Őrállók« iz Őriszentpétera. Na letošnje špile so iz Avstrije, žau, nej prišli. 
Od KP Goričko je svoje batrivne špilare sprevajala direktorica Stanka Dešnik pa s fotoaparatom vse flajsno dojdjemala. Vsem 
navzau navzaučim je vodja oddelka pri NP Őrség Albert Kevy raztomačo, ka vse morejo delati. Bilau je osem špil, vsikši je 
leko üšo v takšom redej, kak je sto. Ekipe so mogle na priliko s pomočjauv deske naprej davati pivske kište pa tak dale 
stapati ali bakanče z nogami tak brsniti, ka aj v edno košaro spadnejo. Špilarge so mogli djajca lüčati eden drügoma v rokau 
(pa je zmejs dosta strli), z malov labdov so dojlüčali drauvne piksline. Nej so mogle faliti lesene skije (smuči), s šterimi so 
stapali trgé špilarge v slalomi med balami, škoda je samo tau, ka se je pant že pri prvom čapati vtrgno. Od tistoga mau so 
člani ekip eden drügoga s taligami potačkali. Navzauči so se vküpmejrili v staroj vogrskoj ljudskoj igri, v takzvanoj »bige« tö, 
v šteroj trbej z ednov dugov palcov eden drügi mali bot s kem bole daleč vdariti. Stara madžarska tradicija je strejlanje z 
lokom (íjászat) tö, v šterom so se špilarge ranč tak leko vösprobali.  
Na konci »olimpijade« je navzauče eške čako kviz, toto, v šterom so mogli pokazati, kak dosta vejo o krajinaj Natura 2000, v 
znamenji šteri so letošnje špile držali. »Paversko olimpijado smo organizerali v znamenji varstva narave, depa zatok tö, 
ka aj bi gordržali staro paversko tradicijo, se dobro čütili pa se padašivali,« je tapravo glavni organizator Albert Kevy pa eške 
cujdau, ka se špile organizerajo v sistemi rotacije, lani so je na priliko držali v Büdinci. Direktorica KP Goričko Stanka Dešnik 
je eške povödala, ka so takša srečanja nej samo za špas. »Leko se malo pogučimo, kakše izkušnje mamo pri varstvi narave, 
kak leko eške bole sodelujemo v vküpni projektaj za zeleni turizem,« je vöpostavila voditelica. 
Kauli podneva so že vse ekipe končale s špilami. Člani so se napautili v nauvo zidino Centra za obiskovalce Direkcije 
Narodnoga parka Őrség, štero so djenau en den prva prejkdali. Tam je je že čako direktor Tibor Markovics, šteri je na znanje 
dau, ka sta na prvom mesti končali dvej ekipi: Büdinci pa NP Őrség. Nejsta pa bili žalostnivi ekipi, šterivi sta nej gvinili 
(Őrállók pa KP Goričko) tö nej, vej je pa v bližanjom šatori vsikšoga čako dober obed, govenski golaž z dödölami. Navzauči 
so si obečali, ka do kleti pá držali »olimpijado«, ka bi zvödali, što je najbaukši paver med sausedi. 

• Srečno pa veselo 50. jubilejno srečanje v Števanovci. Klara Tóth Fodor. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 12. julija 2018 - Leto XXVIII, št. 28, str. 5 

Vsi, steri smo se leko srečali 16. juniuša 2018 na števanovskoj šauli po 50. lejtaj toga, ka smo vözopodli šaulo, hvalo damo 
Baugi, ka smo leko tau z dobrim zdravdjom zadobijli, posaba pa zatok, ka smo té kraubel jubilej z našo drago, na velko 
poštüvano prcerkorcov/ lerencov Irenov Pavlič vküper leko svetili. Našo razredničarko Irenko smo čakali najbole, smo si 
želeli, aj té 50. jubilej z njauv vküper leko svetijmo.  
Tau našo želenje sta nam pomogla spuniti Zoli Mešič, eške bola pa njagva žena Žofi Kürnyek s tejm, ka sta go domau  
pripelala pa cejli den brigo mela za njau. Fejs smo se radüvali radüvali njim pa se zavalimo drügi školnikom pa lerancam tü, 
Ireni Lábadi, Rudini Ungeri pa Magdi Bartakovič. Gnešnji ravnateljici šaule Agici Holec hvala lejpa za prisrčen pozdrav, za 
fajnsko dinsko torto pa za tau, ka je cejli den z nami svetijla. Naš klas je béjo velki, 28 nas je slobaud vzelo 1968. leta od 
šaule, na žalost so štirdje (Marika Tóth iz Števanovec, Pišta Trájber iz Andovec, Vili Kovač pa Pišta Barabaš iz Verice) že samo 
iz nebes leko sprvajali našo srečanje. Prišlo nas je vküp 15, od daleč dva, Ilona Svetec iz vesi Káva v županiji Pešt pa Ernő 
Wiener z Slovakije, za koj se njima posaba zavalimo, drüdji pa smo vsi iz Porabja. Žau nam je za tiste, steri so mogli nazaj 
prajti zavolo kaj drügoga pa za tiste tü, steri, če bi fejs steli, bi leko prišli.  



Tau, ka se je našo srečanje tak dobro pršikalo, ka smo od devete vöre skur do paunači vküper svetijli, se zavalimo za 
organizacijsko pa sponzorsko pomauč (Margiti Domiter Zankoč, Eržini Bedi Soós, Mariki Dončec Kürnyek Kürnyek, Mariki 
Konkolič Mešič, Jožini Šuliči in Jožini Terplani), sponzorge so bili eške Ernő Wiener, Margit Mešič Kürnyek, Marika Horvath 
Gemandli pa Feri Lovenjak. 
Najbole se pa moramo zavaliti vsi šefi panziona na Verci Ružič Ferini pa njagvoj ženi Žuži za fejs-fejs fajnski, žmani pa bogati 
obed, za flajsno postrežbo, za radost, lübezen do nas, kak so nas lepau gora prijali, nam želenje spunili, kak eške nikdar 
nišče. No, zatau, ka se nam nej dalo domau titi, je dosta krijv naš padaš z Goričkoga Stanko Črnko s svojo dobro muzikov. 
Gda smo slobaud djamavali, smo si telko želeli, aj se z Boga pomočtjauv za pet lejt (1968-2023) pá tak lepau leko vsi vküper 
dobijmo! 

• 13. mednarodni lončarski tabor. Agica Holecz, ravnateljica, vodja tabora. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 12. julija 2018 - Leto XXVIII, št. 28, str. 10 

Od 25. do 28. junija je potekal 13. mednarodni lončarski tabor na DOŠ Števanovci. Letos se nam je pridružilo 25 
udeležencev. Otroci so prišli iz Mačkovec, z Grada, Gornjega Senika in naši učenci iz DOŠ Števanovci. Tabor je že 
tradicionalen. Letos smo pripravili takšen program, da bi se vsi zelo dobro počutili in tudi zaključek je bil malo drugačen, 
kot smo ga bili vajeni. 
V ponedeljek, 26. junija, smo začeli tabor z izletom. Zjutraj ob sedmih smo se odpeljali v mesto Tapolca, kjer smo si ogledali 
znano jamo z jezerom. Izvedeli smo veliko zanimivega. Tudi veslanje po podzemnem jezeru je bilo zelo zanimivo za vse. Tudi 
s pomočjo projekcije smo spoznavali, kako je jama nastala in kako je zgrajena. Pred kosilom smo si še ogledali Mlinarjevo 
jezero in se sprehajali po mestu. Kosilo smo imeli v restavraciji blizu jame. Po kosilu smo se peljali v Szigliget. Šli smo na 
grad, z vrha je bil čudovit razgled na Blatno jezero. Zelo lepo in jasno vreme je bilo, zato smo lahko občudovali lepo 
pokrajino daleč naokrog. Na igrišču so se otroci igrali do pol petih. Zvečer okrog sedmih smo se pripeljali do hotela Apát, 
kjer je imelo prenočišče 13 učencev in dva spremljevalca. 
V torek ob osmih smo začeli z lončarskim delom na vretenu. Štefan Zelko in Karel Šalamon sta vodila delavnico. Vsi 
udeleženci so pridno in aktivno delali, pripravljali so različne izdelke na vretenu. Ob tem so lahko še pletli zapestnice in 
delali cvetlice iz krep papirja. Gospa Iluš Dončec jim je pokazala, kako lahko naredijo cvetlice iz krep papirja, učiteljica 
Piroška pa je pletla z njimi zapestnice. Po kosilu so se peljali na kopališče v Monošter. Zvečer do šestih so uživali v termah. 
V sredo dopoldne smo nadaljevali z delom v delavnicah. Imeli so še novo delavnico. Izdelovali so papirnate zmaje, nakar so 
jih spuščali in tekali z njimi po igrišču. Vreme je bilo primerno, ker je pihal veter. Popoldne so se peš napotili do Verice. Med 
potjo so se najprej ustavili v Graničarskem muzeju in si ga ogledali. Potem so nadaljevali pot. Pri razglednem stolpu na Verici 
so si malo oddahnili, potem so si ogledali kmetijo, predvsem predvsem razne domače živali, ki so bile na prostem. 
V četrtek dopoldne smo nadaljevali v delavnicah in se pripravljali na zaključek. Imamo električno peč in lončarja sta vanjo 
položila izdelke, da jih izžgeta. 
Popoldne ob 16. uri smo imeli zaključek tabora v kulturnem domu. Pripravili smo se s kratkim kulturnim programom. Tudi 
bilten je bil sestavljen v slikah in besedah, ki so jih napisali udeleženci tabora in bo ponesel »glas« o našem druženju daleč 
naokoli. 
Že na začetku tabora smo prijazno nagovarjali udeležence, naj čimveč slikajo, iz najlepših, najčudovitejših slik, ki jih bo žirija 
ocenjevala, bomo naredili razstavo. Tako smo na video posnetkih in slikah pokazali staršem in gostom, kako smo se počutili 
in delali v taboru. Vsak učenec je dobil za spomin bilten in skodelico. Rada bi se tudi preko časopisa zahvalila Uradu za 
Slovence v zamejstvu in po svetu za finančno pomoč, lončarjema za delo in mentorstvo ter vsem kolegicam in kolegom za 
štiridnevno pomoč. Posebej bi se zahvalila Évi Kukor in Piroski Horvat za sestavljanje biltena, za pripravo slik in posnetkov. 

• Danes gremo v živalski vrt. Andreja Serdt Maučec. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 12. 
julija 2018 - Leto XXVIII, št. 28, str. 10 

Vrtec Gornji Senik 
V živalskem vrtu živali so doma, res vesele so obiska vsakega! Vzgojiteljice in otroci iz Vrtca Gornji Senik smo se v ponedeljek  
5. junija podali na izlet v Veszprém, da bi tam obiskali živalski vrt. Z nami so potovali tudi otroci, ki so lani zaključili z obiskom 
vrtca, in njihovi starši. Do našega cilja nas je popeljal avtobus.  
Ko smo prispeli v živalski vrt, smo se sprehodili po lepo urejenih stezicah in si ogledali najrazličnejše živali iz vsega sveta: 
kače, hrčke, sibirske tigre, divjo mačko, leve, zebre, žirafe, slone, kamele, antilope, gazele, opice, pingvine, tjulnje, surikate, 
rakune, nosoroge, lame, noje, flaminge, pelikane, črne štorklje, rjave in bele sove, želve in še marsikaj drugega. Nekatere 
živali smo lahko tudi malo pobožali. Opazovali smo živali pri hranjenju, se sprehajali in si ogledali dinozavrov park.  
Otroci so se razveselili tudi igral, ki jih imajo v živalskem vrtu. Domov smo se vračali po drugi poti, ki je vodila do Blatnega 
jezera in si med krajšim postankom ogledali še Balaton. Tam smo lahko videli nekaj živali, ki živijo v in ob jezeru. Otroci so se 
nato še nekoliko poveselili ob vodni fontani in se osvežili z zelo okusnim sladoledom. Proti večeru smo se utrujeni, vendar 
polni novih in prelepih vtisov srečno vrnili domov. 

• Poletni utrinki iz vrtca Dolnji senik in Sakalovci. Vzgojiteljica asistentka Romana Trafela. Porabje, časopis 
Slovencev na Madžarskem, Monošter, 12. julija 2018 - Leto XXVIII, št. 28, str. 12 

Prišlo je poletje in bližajo se poletne počitnice. Nekateri otroci že uživajo na počitnicah, mi, ki smo še v vrtcu, pa jih veselo 
pričakujemo. Dneve v vrtcu smo si popestrili z različnimi poletnimi dejavnostmi. Rišemo, pojemo, plešemo in se igramo 
različne igre. Veliko časa preživimo zunaj v naravi, kjer se igramo na igralih in v peskovniku, večkrat pa se odpravimo 
tudi na sprehod.  
Obiskali smo razstavo pravljic, kjer so bile predstavljene predvsem stare madžarske pravljice, z namenom, da se ohranja 
madžarska ljudska kultura. Po ogledu je vsak otrok dobil meden kolaček s knjižnim junakom, ki ga je pobarval in si ga 
odnesel domov.  



Peljali smo se tudi v Monošter na sladoled in se tam igrali na igrišču. Spoznali in poimenovali smo morske živali, kot so rak, 
riba, hobotnica, delfin in morski pes. Igrali smo se igro Morski pes, kaj rad ješ in izdelali čudovite pisane ribice. 
Vsem otrokom želim čim več lepih in razigranih počitniških dni. 
 

Delo, Ljubljana 

• V Evropo manj prebežnikov, a jih več umre v Sredozemskem morju. STA. Delo, Ljubljana, 06. julij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/v-evropo-manj-prebeznikov-a-jih-vec-umre-v-sredozemskem-morju-68768.html  
V prvi polovici letošnjega leta je med prečkanjem Sredozemskega morja umrlo več kot 1400 ljudi.  
Ženeva - Število migrantov in beguncev, ki prek Sredozemskega morja dosežejo Evropo, se je drastično zmanjšalo, vendar je 
na tej nevarni poti močno naraslo število smrtnih žrtev, je danes sporočil tiskovni predstavnik Visokega komisariata 
Združenih narodov za begunce (UNHCR) Charlie Yaxley. 
V prvi polovici letošnjega leta je v Evropo prek Sredozemskega morja prišlo več kot 46.000 migrantov, kar je petkrat manj 
kot v enakem obdobju leta 2016. Do julija je po podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) le v Italijo in Malto 
prišlo manj kot 17.000 ljudi, medtem ko je v enakem obdobju lani državi prek morja doseglo več kot 85.000 migrantov. 
Kljub temu, da je število prihodov migrantov prek Sredozemskega morja v Evropo upadlo, je na tej poti močno naraslo 
število smrtnih žrtev. V prvi polovici letošnjega leta je namreč po podatkih IOM med prečkanjem Sredozemskega morja 
umrlo več kot 1400 ljudi, večina izmed njih na še posebej nevarni osrednji sredozemski poti, preko katere migranti 
poskušajo doseči Italijo in Malto.  
V prvi polovici je na vsakih 20 migrantov, ki so poskušali doseči Evropo, en izmed njih umrl, medtem ko je v enakem 
obdobju lani od 39 pribežnikov umrla ena oseba. Najbolj črn mesec letošnjega leta je bil junij, ko je na poti prek 
Sredozemskega morja umrl eden od osmih pribežnikov. 
»To kaže, da so ljudje prisiljeni v obupane in nevarne poti,« je še povedal Yaxley in ob tem pozval k okrepitvi iskalnih in 
reševalnih zmogljivosti. 
Združeni narodi so danes tudi ponovno opozorili na nevarnosti in zlorabe, s katerim se soočajo pribežniki v Libiji. Kot je na 
Združenju tujih novinarjev v Rimu povedal predstavnih UNHCR v Libiji Roberto Mignone, migrante, ki jih Libija prestreže na 
morju, sicer prepeljejo v uradne centre v Libiji, vendar so ti močno prenatrpani. To po navedbah Mignoneja »samo po sebi 
povzroča številne zdravstvene in higienske težave«. Dodal je še, da so ZN poleg tega v teh centrih zabeležili že več 
domnevnih primerov zlorab. 
Mignone je še povedal, da so pribežniki v Libiji tudi pogosto žrtve tihotapcev z ljudmi. Ti jih namreč po njegovih navedbah 
pred potjo v Evropo pogosto nastanijo v skrivnih centri pod zemljo ali v zapuščenih skladiščih, kjer so možne vse oblike 
zlorab, med drugim mučenje, posilstva in umori. 
»Libijska obalna straža sicer glede na razpoložljiva sredstva dela vse, kar je v njeni moči, vendar bo sama težko rešila 
slehernega begunca,« je še menil Mignone. Ob tem je še izpostavil, da so zasebne dobrodelne organizacije, ki sta jih Italija 
in Malta prepovedali, »igrale in še igrajo ključno vlogo pri reševanju človeških življenj«. 
Mignone je s tem odgovoril na komentarje italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija, ki je minuli teden v libijski 
prestolnici Tripoli obiskal še nedelujoč klimatiziran in polno opremljen tranzitni begunski center. Tam je namreč zavrnil 
kritike, da so vrnjeni migranti v Libiji žrtve zlorab, rekoč da so te obtožbe »lažne in retorične«. Salvini je med obiskom 
predlagal tudi ustanovitev begunskih centrov na južni meji države, kar pa je Libija zavrnila, saj da je to v nasprotju z libijsko 
zakonodajo. 

• Selitve so bile in bodo večno ... Selitve so. Smrti ni. Meta Krese. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 07. julij 2018  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/selitve-so-bile-in-bodo-vecno-selitve-so-smrti-ni-66997.html  
Črna gora je na statističnih lestvicah, ki merijo selitve prebivalcev iz države, zelo visoko. V zadnjem poročilu Migracije in 
nakazila migrantov za leto 2016 Svetovne banke so jo uvrstili celo med prvih deset na svetu.  
Tokovi preseljevanja so močni tudi v celi Črni gori: iz severa proti jugu, iz vasi v mesta. V mesto, pravzaprav. Podgorico. 
Raziskave nevladne organizacije Euromost kažejo, da so v letu 2017 vse občine na severu države imele negativni naravni 
prirast. Kaj to pomeni za sever države, za podeželje? Kaj za Podgorico? In seveda za Črno goro? 
Biserka Petrović živi v vasi Kosor. Vas se razpoteguje na kamnitem terenu še med zadnjimi zelenimi lisami strmega pobočja. 
Nad njo so samo še gole gore v najrazličnejših odtenkih sive. To je najbrž tista Črna gora, ki je romantično navduševala 
popotnike in potopisce, da so jo doživljali kot državo kontrastov temačnih gozdov in belih pečin, kot zapiše zgodovinarka 
Kristina Milković v članku Percepcija Crne gore i Crnogoraca u austrijskim vojnim izvješćima tridesetih godina 19. stoljeća. To 
so najbrž tiste gore, ki so v 19. stoletju simbolizirale črnogorsko pokrajino. Za tujce so bile neprehodne in skrivnostne pa 
tudi divje in surove. Bali so se jih, a hkrati so bili nad njimi navdušeni: pustila jih je rahlo melanholične, a zadovoljne. To so 
najbrž tisti gorski grebeni, kamor spadajo Črnogorci in s katerih željno pogledujejo proti rodovitnim dolinam inmorski obali, 
kot so v svojih poročilih zapisali avstrijski častniki. 
Ampak danes je drugače. Vasi so se spraznile. Leta 1948 je Kosor imel 285 prebivalcev, leta 2003 le še 72. Potem so nehali 
šteti. 
Ko se je Biserka Petrović po poroki po 2. svetovni vojni preselila iz sosednje vasi v Kosor, je ta štel vsaj 60 domačij. Zdaj jih je 
manj kot 30. Številka se pravzaprav ne sliši niti tako katastrofalno, če ne bi gospa Petrović povedala: »Stari so pomrli, mladi 
so zapustili vas zaradi dela ali šole. Ostalo je mogoče 20 moških, starih od 30 do 60 let, vendar so večinoma neoženjeni. 
hodijo v službo, a nimajo otrok, nimajo žena.« 
Njena hčerka Dragica Radić, ki je pri materi le na obisku, sicer živi v Šidu na jugu Vojvodine, doda: »Ko sem hodila v šolo, to 
je bilo v petdesetih, je bilo osem razredov, vsak razred je imel po dva, celo tri oddelke. Imeli smo dopoldanski in 
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popoldanski turnus. Zdaj je manj kot sedemdeset učencev, in še to iz več vasi. V naši vasi ni niti enega šolarja.« 
Zares so tudi Biserkini otroci raztepeni po svetu. Dragica ima sestre in brate v Avstriji, Nemčiji in Podgorici. Na vse strani so 
se razšli tako kot že njeni predniki. V vasi je ostal le njen oče, znameniti guslar Mišo Petrović. Njeni strici in tete tako po 
materini kot očetovi strani so končali v Podgorici, Beogradu, Vojvodini. Njihovi otroci so zdaj na Hrvaškem, v Nemčiji, 
Sloveniji, mogoče še kje.   
Selitve v krvi 
»Danes lahko govorimo v glavnem o ekonomski migracijah,« meni zgodovinar Božidar Đondović, kustos Muzeja i galerija 
Podgorice. »Vendar tako ni samo v Črni gori. Podobno je tudi pri vas, v Sloveniji.« Zgodovinar Đondović spomni, da so bile 
na prostoru današnje Črne gore sicer ves čas spontane migracije, a tudi selitve, ki jih je spodbudila država ali pa so bile 
organizirane na nivoju plemen. Plemenska organizacija ima velik pomen za obstanek naroda. Brez tega ne bi obstal, je 
prepričan. 
Plemena so več kot le kurtuazna tema iz preteklosti. Dragan Mijović, Biserkin bratranec, ki živi v Ljubljani (o zapleteni poti, ki 
ga je pripeljala v Slovenijo, nekoliko kasneje), razloži: »Prvo vprašanje, ki pade, ko se Črnogorci srečamo izven Črne gore je, 
čegović si? In potem mu odgovoriš, da si iz plemena Kuči, on ti pove, da je iz plemena Bjelopavlovići.« 
»Kaj pa če rečeš, da nisi iz nobenega plemena?« me zanima. 
»Ne, tega ni,« mi odgovori. 
Pokrajina od ljudi zahtevala solidarnost, drugače ne bi preživeli. Dolge zime so odpirale vrata lakoti in puščale mrtve za 
seboj. Posamezne družine so imele po deset, petnajst ovc. Premalo, da bi si lahko privoščili in kakšno žrtvovali, tudi ko jim je 
bilo najhujše. »V rodovniških skupnostih je bilo štirideset, petedeset pa tudi do sto članov in to jim je omogočilo preživetje. 
Za tebe in tudi za tvoj rod, za tvoje bratstvo in za tvoje pleme bi bilo usodno, če ne bi imel občutka skupnosti,« meni 
zgodovinar Đondović. 
Pomembne so bile seveda tudi migracije oziroma kolonizacije, ki jih je načrtovala in vodila država. Božidar Đondović spomni 
na prvo organizirano selitev pod vodstvom srbskega patriarha Arsenija Čarnojevića, za katerim je z goratih predelov Črne 
gore v 17. stoletju zakorakalo v Vojvodino približno 150.000 ljudi. 
Podobno je bilo v 18. stoletju. V turbulentnih vojnih časih po letu 1815 so se zgrnile nad Črno goro, kjer je zavladala 
anarhija, številne nesreče: prebivalci so se spopadali z lakoto, posledicami potresa in leta 1818 še s kugo. Beda jim je zbijala 
moralo; začeli so se množični neredi, prebivalci so prelivali kri med sabo, kaos je zajel deželo. Na tisoče ljudi je umrlo zaradi 
lakote, na stotine izmučenih se je oprijelo selitve. Kot polži so na svojih hrbtih nosili svoje hiše, bi mogoče rekel Miloš 
Crnjanski, in jo odrinili proti kneževini Srbiji in cesarski Rusiji. 
»Na našem prostoru so bile vedno migracije. Pred Osmani so se domačini umaknili v hribe. Tam ni plodne zemlje, ljudje so 
umirali zaradi lakote, zato Osmani niso imeli nekega interesa, da bi šli za njimi. Od 1918 do tako rekoč 1938 je potekala 
velika migracija iz Črne gore na Kosovo. Ko je srbska vojska leta 1912 osvobodila Kosovo izpod Otomanskega cesarstva, so 
želeli spremeniti etnično strukturo prebivalcev na Kosovu, zato so organizirano preseljevali Črnogorce predvsem v Metohijo. 
Rodovitne zemlje je bilo v izobilju. Živeli so od poljedelstva. Tam si dobil zemljo. Tu nisi imel nič. In veliko zemlje pomeni 
dobro življenje. Bogataš si,« meni zgodovinar Đondović. 
»To pomeni, da so se izseljevali samo kmetje,« me zanima. 
»Meščanov v tem času sploh ni bilo. Dogodke moramo vedno postaviti v časovni kontekst. Ko je bila leta 1918 ustanovljena 
kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, je bilo v Črni gori več kot osemdeset odstotkov kmečkega prebivalstva. Podobno je 
bilo v Sloveniji. Poglejte, kdaj so začeli graditi tovarne v Sloveniji! Da ne govorimo o prostorih, kot je Srbija, Bosna in 
Hercegovina, Črna gora in Makedonija. Kmetijstvo je bilo pomembno. Številne agrarne reforme so prinesle kolonizacije 
oziroma izseljevanja,« razloži Đondović. 
Statistika govori, da se pri načrtnem izseljevanju zelo hitro vrne približno vrne deset odstotkov ljudi. Prav to se je zgodilo 
tudi na Kosovu, vendar pa so zaradi balistov, članov Balli Kombëtar, albanske nacionalistične organizacije, ki je bila 
ustanovljena leta 1939, skoraj vsi prišli nazaj.   
Vojvodina, obljubljena dežela  
Migracije so bile organizirane tudi v socializmu. Takrat je bila mogoče še najbolj izrazito preseljevanje kmečkega 
prebivalstva v mesta, zelo pomembna pa je bila kolonizacija Vojvodine, ki je bila najbolj intenzivna od 1945 do 1948. 
»Saj ste brali Branka Čopića? Potem že veste, kaj se je dogajalo,« vpraša Đondović. »Napisal je kar nekaj anekdot o tem, 
kako so delili stanovanja in hiše ter zemljo približno 250.000 Nemcev, ki so jih kot okupatorje pregnali iz Vojvodine. 
Zamenjali so jih ljudje iz Bosne, Dalmacije in tudi iz Črne gore.« 
Vojvodinskim neskončnim poljem se je bilo težko upreti. In če pogledamo film Vlak brez voznega reda Veljka Bulajića izleta 
1959, nam postane popolnoma jasno, zakaj je bila privlačnost tako silna. V poetičnem filmu, narejenem v slogu italijanskega 
neorealizma, ki se sicer dogaja v trdih dalmatinskih planinah, prav tako neprijaznih kot črnogorske, siromašni kmetje, 
naveličani bede, ki se je vztrajno prenašala stoletja iz generacije v generacijo, odpravijo proti Banatu. Skoraj raju na zemlji. 
Tudi sorodniki Biserke Petrović so bili na tem vlaku. 
Biserka Petrović pripada hribovskem brdskemu plemenu Kući. Zgodovinar Božidar Đondović pravi, da je to je eno izmed 
pomembnejših plemen na tem prostoru. »V začetku 20. stoletja je bilo na hribovitem prostoru, kjer živijo pripadniki 
plemena Kući, več kot 10.000 prebivalcev,« meni zgodovinar. »Do sredine 20. stoletja, ko se je rodil moj sodelavec Vukić 
Petrović, jih je bilo 7 ali 8 tisoč. Potem se je socializem naredil te migracije oziroma kolonizacije – selitev v mesto. Vendar tu 
ni to toliko izraženo, saj je največji del odšel v Srbijo. Veliko jih je šlo tudi v Bosno in celo v Slovenijo.« 
»Tudi moj oče, Biserkin stric, se je po koncu druge svetovne vojne preselil v Vojvodino,« pripoveduje Dragan Mijović. V 
družini je bilo šest otrok. Le najstarejši brat je ostal v Črni gori. Drugim se je zdela selitev edina priložnost, da se rešijo 
revščine. Najprej se je tako kot njegove sestre in brat ustavil v Beogradu. Kot partizan je imel visok čin v Titovi gardi, a 



naveličan vojne in vojskovanja se je zaposlil v vinarni Navip v Zemunu, po nekaj letih pa ga je zamikala Vojvodina. Preselili 
smo se v Crvenko, srce Bačke, kjer je takoj dobil službo v tovarni sladkorja. Crvenka je še danes pravzaprav nenavaden, 
mogoče celo čudežen kraj za današnje razumevanje, saj ima narodnostno izjemno pisano prebivalstvo in ljudje čisto mirno 
živijo drug ob drugem. Še leta 2002 je bilo na seznamu 18 različnih narodnosti, od tega 13 odstotkov Črnogorcev. 
»Naš najbližji sosed je bil Ličan. Zraven njega je bil Bosanec, ki je mejil na Madžara, četrti je bil Črnogorec. Razumeli smo se, 
vseeno je bilo, ali je bil nekdo Bosanec, Madžar, Hrvat. Bili smo sosedi.« 
Po srednji šoli Dragan Mijović v Crvenki ni našel službe. Nekaj let je kot igralec in tehnik sodeloval z mestnim gledališčem, 
kjer je sicer užival, se v gledališču počutil kot doma, a plačilo je bilo skromno. Ko se je pokazala prva priložnost, je nadaljeval 
družinsko tradicijo in se odpravil v svet. Najprej v Pančevo. Zaposlil se je v gradbenem podjetju Minel. Po treh mesecih so 
končali delo v Pančevu, potem so ga poslali v Cinkarno Celje. Po pol leta, bilo je leto 1974, je Minel začel propadati, ostali so 
brez plač. A njega kot delovodjo in njegovo skupino so zaposlili v Mentalni Maribor. 
»Jutri greste na teren na Buško blato, so nam dejali, ko so nas sprejeli. Specializiral sem se za gradnjo hidroelektrarn. 
Višinski delavci smo bili povsod dobrodošli in lepe plače smo imeli. Pravzaprav sem dobival višjo plačo kot marsikateri z višjo 
izobrazbo. In tako smo se s celo skupino odpeljali na Buško blato, danes Buško jezero, kjer smo zgradili hidroelektrarno. Ko 
smo dokončali delo, smo se selili naprej. Z Metalno sem bil v Skopju, na Falah pri Mariboru, na Mariborskem otoku, na jezu 
Mratinje na reki Piva, torej v Črni gori delali na objektih hidroelektrarne. Potem smo se vrnili v Šoštanj, pa še na druga 
gradbišča, med drugim tudi v Kenijo. Potem sem še vedno z Metalno prišel v Krško, kjer smo sodelovali pri gradnji 
nuklearke.« 
Metalna je končala sodelovanje, Dragan Mijović je ostal. Delo ga je pripeljalo v Slovenijo, zaradi družine je pri nas ostal. A 
vezi s Črno goro ni nikoli pretrgal. Njegov oče jih je spletel, njegov sin, Dejan Mijović, priznan fotograf, skoraj obsedeno 
beleži družinsko kroniko v Črni gori. 
»Ko je oče pripovedoval, kdo smo, kaj smo in kje vse so razseljeni, je dražil našo radovednost in Črna gora nas je vedno 
pritegovala. Res je, da je bilo obdobje, ko smo se s črnogorskimi sorodniki videvali le na pogrebih v Vojvodini, ampak moje 
korenine so tam. Moj oče se je večkrat želel vrniti, mama je bila proti. V Vojvodini je bila večina njenih sorodnikov. Bila je iz 
družine z 12 otroki, a le dve njeni sestri sta ostali v Črni gori. Zelo smo navezani,« pravi Dragan Mijović.   
Podgorica poka po šivih 
»Zaradi kompliciranosti našega zdravstvenega sistema, ko so mi morali ponovno punktirati hematom, sem šel v Nikšić, da bi 
zdravljenje hitreje steklo,« začne pogovor o problematiki izseljevanja v Črni gori dolgoletni novinar in publicist Dragoljub 
Duško Vuković. Njegovo zdravstveno poročilo hitro dobi svoj smisel. 
»Po vezah sem prišel do mladega kirurga, ta pa mi je takoj povedal, da bo delal samo še en teden. Zanimalo me je, kam gre. 
Dejal mi je, da verjetno v Slovenijo, mogoče pa tudi v Bolgarijo. Očitno je konkuriral na več krajih za službo in zdaj odhaja. 
Moja dobra prijateljica iz mlajše generacije je končala ekonomijo, magistrirala na Nizozemskem in se ukvarja z urbano 
sociologijo; z bodočim soprogom, programerjem, odhajata na Portugalsko. Moj vtis je, da izobraženi ljudje, ki znajo tuje 
jezike, tu ne vidijo nobene prihodnosti, razen če niso klientelistično povezani s partijskimi strukturami, torej lojalni do 
oblasti. Mislim, seveda je to moj subjektivni pogled, da so glavni razlogi za odhod brezperspektivnost in občutek, da državi 
ni mar za vas. Recimo, imate siromašne družbe, ampak če imate občutek, da se nekdo zanima za vas, da vas angažira, da 
sodelujete pri gradnji nečesa boljšega v imenu nečesa boljšega, je drugače. Pri nas tega ni.« 
Statistika potrjuje njegovo domnevo. V poročilu Mednarodnega denarnega sklada (maj 2018) piše, da je brezposelnost 
visoko izobraženih ljudi dvakrat višja, kot je v državah Evropske unije. Raziskave tudi kažejo, da diplomiranim pri iskanju 
služb še največ pomagajo družinske in prijateljske vezi. 
Vendar migracija poteka tudi iz severnega dela države proti Podgorici. Na sever se je tako rekoč pozabilo, je prepričan 
Duško Vuković. V socialističnem obdobju je bila strategija zastavljena drugače: predvidevala je enakomerni razvoj po državi. 
»Skrbeli so tudi za sever Črne gore. Gradili so industrijske obrate. Zdaj so ostale samo še elementarne stvari. V Pljevlju sicer 
še vedno kopljejo v rudniku premoga, propadla pa je lesna industrija. V občinah Rožaje in Berane, ki mejita na Kosovo in kjer 
večinoma živijo Bošnjaki in Muslimani, so v zadnjem obdobju socializma stimulirali drobno gospodarstvo. Rožaje je bil v 
Jugoslaviji poznan kot kraj s številnimi majhnimi podjetji. Zdaj se to mestece komaj preživlja.« 
Zdaj se širi le Podgorica in le del primorja ob Budvi, druga območja so zaspala ali celo propadajo. Recimo Nikšić. Vuković 
meni, da je bil Nikšić včasih industrijsko veliko bolj razvit kot glavno mesto. Imeli so železarsko industrijo, močno gradbeno 
podjetje, rudnik boksita, pivovarno in sedež državnega elektrogospodarstva. 
»Zdaj je skoraj mrtvo. Ko sem šel na to punkcijo kolena, sem opazil, da v zadnjih tridesetih letih niso nič gradili. Videti ni 
nobene resne poslovne ali stanovanjske zgradbe. Enaka situacija je v Plevlju, Bjelom Polju, skratka nič se ne gradi, nič se ne 
prebuja, medtem ko se Podgorica širi.« 
Žal je to razlog za številne tegobe starih in novih meščanov. Urbano jedro je obrobljeno s številnimi divjimi divjih naselji, 
težave z infrastrukturo niso več obvladljive. Zaposlitev ni, siva ekonomija cveti. In seveda preprodaje. 
»Ne živim v središču Podgorice, temveč v naselju Zabjelo. Vsak dan pred mojo hišo neka ženska prodaja obleke. Robo kupi 
nekje drugje, za dva ali tri evre dvigne ceno in tako zasluži. Nekateri gojijo zelenjavo, končno so prišli iz vasi, in jo prodajajo. 
Ljudje se znajdejo na različne načine. Tisti, ki so nagnjeni h kriminalu, se znajdejo drugače, večina pa se jih zelo muči. Celo v 
urbanem delu mesta v naseljih z zasebnimi hišami najdeš ljudi, ki imajo kokoši pa koze in prodajojo sir, mleko. Nič se ne bi 
čudil, če bi srečal na ulici izgubljeno kravo.« 
Duško Vuković meni, da je redna zaposlitev v Črni gori zgolj utvara. V zadnjih letih, recimo od devetdesetih naprej, so 
privatniki sicer zgradili kar nekaj hotelov, ni pa nobenega resne industrijskega obrata, da bi lahko nekdo, ki ima praktična 
znanja, vsaj pomislil na službo. Nekaj majhnih delavnic sicer še je, drugače pa prednjači trgovina in seveda prekariatsko 
delo. In se samo še povečuje brezperspektivnost. Ljudem ne preostane drugega, kot da gredo v tujino, kjer jih najverjetneje 



tudi čaka začasno pogodbeno delo, a ostaja jim vsaj upanje, da bodo nekaj privarčevali. Razlogi za izseljevanje iz Črne gore 
so po njegovem predvsem ekonomski. 
»Ni problem, kadar se izseljuje neizobražen del prebivalcev, saj tudi če bi ostal, ne bi bistveno prispeval k razvoju družbe na 
način, ki si ga želimo, ki bi nas v neki dinamiki približala razvitim družbam. Težava je, da zdaj odhaja kvalificirana delovna 
sila,« je prepričan Vuković. 
Duško Vuković je doma iz kraja Žabljak, ki leži pod Durmitorjem, nacionalnim parkom, ki ga Slovenci tako ljubite, poudari. 
Na Durmitorju človek sreča več Slovencev kot domorodcev, zatrdi. Zadnja leta je bila na tem območju prava ekspanzija 
gradnje počitniških hišic, kolib, vikendic, stavb, ki so jih ljudje gradili samoiniciativno. Zato je lansko poletje, ko je bila suša, 
infrastruktura celega mesta odpovedala in ostali so brez vode. 
»Če imate načrtovan razvoj, vsaj po moji logiki, potem vlagate v infrastrukturo, tako da lahko ponudite turistom normalne 
razmere.« 
Na vasi je ostalo le nekaj njegovih bližnjih sorodnikov, predvsem tisti, ki so bili bili slabi učenci. Imajo že štirideset let, so 
neoženjeni, za njimi ne bo več naslednje generacije. Včasih so se na tem koncu Črne gore poročali z dekleti iz nerazvitega 
dela Albanije, zdaj tega ni več. Žene so odšle, zapustile vas. 
»Dekleta nekako najdejo pot do mesta,« meni Duško Vuković. »Postanejo natakarice, prodajalke, sobarice …, skratka so 
delovna sila, zaželena v storitvenih dejavnostih.« 
Čeprav so starši Duška Vukovića živeli na vasi in tam tudi ostali, pa to ne pomeni, da selitev ni bilo tudi v njihovi družini. Ded 
po očetovi strani se je tako kot njegov brat po smrti dveh otrok in žene izselil v ZDA. Po desetih letih življenja v tujini sta se 
ob začetku prve svetovne vojne oba vrnila kot prostovoljca, da bi se borila proti Avstro-Ogrski monarhiji. Po vojni sta ostala 
v Črni gori. 
»Ko se je rodil moj oče, so bili njegovi starši, ded se je še enkrat poročil, že stari, želeli so, da ostane doma, čeprav je bil 
odličen in nadarjen učenec. Zato pa smo se mi otroci šolali.« 
In zapustili vas.   
Od Kosora do Kosora, vmes pa še marsikaj napetega 
Najbližji sosed Biserke Petrović je Srećko Peralović. Srečko bi pravzaprav moral biti Sretan, pa je bil botru nekdo s tem 
imenom zoprn in je oče dejal, pa naj bo Srećko. Njegova družinska saga, mogoče prepletena tudi s kakšnim mitom, ampak 
nič hudega, se zavrti v enem samem stoletju od Kosora do Kosova prek Bara, Švice, Švedske spet do Kosora. Njegov praded 
in njegov prastric sta leta 1912 zapustil Kosor, območje, ki mu še danes rečejo Rùdina, kar pomeni neobdelana in zaraščena 
zemlja, in se naselila na redko naseljenem območju Kosova Metohije, kjer ju je širokosrčno pričakala najboljša zemlja. 
Praded je umrl med balistično vojno, njegovi potomci so do leta 1999 vztrajali na Kosovu. 
»Moje življenje je takrat začelo teči z največjo hitrostjo. Od kar sem se poročil, se je zgodilo toliko stvari: sankcije, embargo, 
vojne ...« 
Njegovi starši, bratje in sestra so izbrali Srbijo, Srećko Peralović jo je mahnil v Bar. 
»V Srbijo nisem hotel iz številnih razlogov. Razočaran sem bil nad srbskim vodstvom, zdelo se mi je še bolj problematično 
kot naši sovražniki. Poleg tega nisem videl nobene perspektive za moje otroke. Pokazalo se je, da sem se prav odločil. Moji 
bratje živijo v Srbiji precej težje od mene.« 
V Baru je ostal tri leta, toliko, da si je uredil eksistenco, zgradil hišo in že je popokal družino in premoženje in preselili so se v 
Švico. Kot avtomehanik je takoj našel delo pri prijatelju in ugotovil, da je Švica lepa država, a tam ne bi živel. 
»Z ženo sva se premikala s štirimi otroki. Najmanjša je imela dve leti in pol, ko smo zapustili Švico. Nihče ne more razumeti, 
koliko smo tvegali. Nas, Srbe s Kosova, je Evropa grdo pričakala. Politika je ravnala z nami, kot da nismo ljudje. Mediji in 
politika so nas ubijali. Na Švedskem sem čakal nekaj več kot štiri leta za ureditev dokumentov. Medtem so nas že hoteli 
izgnati v Srbijo, marsikaj se nam je zgodilo. A otroci so ves čas obiskovali šolo. Boril sem se, da so hodili v redne šole in ne v 
posebne za tujce. Najmlajša je bila vedno najboljša v razredu, zdaj je dobila štipendijo in študira oblikovanje v Los Angelesu. 
Tudi vsi drugi so uspešni v svojih poklicih.« 
Postajajo narodnostno pisana družina. En sin je poročen z Libanonko, starejša hčerka si je izbrala Šveda. 
Vse to je usoda, si je mislil Srećko Peralović in si kupil hišo, ki naj bi ded zapustil pred več kot sto leti v Kosoru. 
»Od kar se zavedam, me je preganjalo vprašanje, kakšnega rodu sem, kdo sem, od kod sem. Leta 1999 leta sem prvič obiskal 
Kosor, in še to le za en dan. Tu sem takoj začutil mir. Po vsem tem burnem življenju, po vsem, kar sem doživel in preživel, ga 
potrebujem.« 
Sosedje ga spoštujejo. Zares že tako dolgo, da niti pomnijo ne več, niso dobili novega člana vaške skupnosti. 
Njegovi stari starši so popolnoma prekinili s preteklostjo. 
»Nobenih fotografij niso imeli, niso vedeli, kaj se je dogajalo v Kosoru. Zdaj brskam za dokumenti, našel sem grob mojega 
sorodnika, veliko stvari zdaj vem. Mi smo tukaj najstarejše pleme in moje ime se ni spremenilo. Od vedno smo Peralovići.« 
Selitve so bile in bodo večno, prav kot porodi, ki se nadaljujejo. Selitve so. Smrti ni. Tako preprosto je Miloš Crnjanski zaključil 
svojo dolgo trilogijo Selitve. 
A povsod minevajo zime, pomladi, poletja in jeseni, še zapiše. Biserka Petrović jih je vse preživela v Kosoru. 
»Nikoli nisem pomislila na selitev, tudi ko je moj mož pred dolgimi leti dobil stanovanje v Titogradu. On si je želel. A moja 
tašča je imela takrat veliko živine. Prišla je do nas in nam rekla, da moramo z njo v planine, ker sama ne zmore vsega dela. 
Poslušali smo jo in nikoli več nismo pomislili, da bi odšli.« 

• Tako rekoč premier v senci. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, 07. julij 2018  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/tako-rekoc-premier-v-senci-65952.html  
Matteo Salvini, najvplivnejši politik Italije.  
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Zgodovina se ne odvija vedno z enako hitrostjo, včasih si dogodki sledijo počasi, drugič letijo hitreje kot misli. Zdaj se stvari 
dogajajo nepredstavljivo hitro, v Evropo, od koder so se Združene države umaknile, se vračajo konfliktne nravi njene 
geopolitike: nacionalizem, populizem, suverenizem. Razvpiti, aktualni protagonist tega je italijanski politik Matteo Salvini, 
voditelj skrajno desne Lige, podporniki mu pravijo Kapitan, preštevilni v njem prepoznavajo de facto premiera. 
Zapolnil je vakuum v palači Chigi, predsednik vlade Giuseppe Conte je tehnokrat, politika ni njegova kompetenca, obsojen 
je, da ostaja v ozadju. Koalicijski partner, rosno mladi Luigi Di Maio, je brezkrven politik, Gibanje 5 zvezd, četudi zmagovalna 
stranka marčnih volitev, nima ne agende in ne vizije. Celoten oder je pripadel Salviniju. Iz priseljevanja je naredil 
najpomembnejšo temo v državi, ko je postal notranji minister, je postal najpomembnejši politik v Italiji. V enem mesecu, 
odkar je Italija dobila vlado, se je prelevil v najmarkantnejšega italijanskega političnega akterja. 
Suverenist 
Podobno kot Orbán ruši EU od znotraj, deluje transverzalno, v štirih mesecih je stranko dvignil s 17 na 31 odstotkov.  
Kapitan 
Je nesporni voditelj desne sredine, najbolj popularna figura nacionalne politike, vplivni predstavnik evropskega in 
globalnega toka. V času, ko se je porušilo nekdanje ravnotežje in so postale brezpredmetne bivše politične delitve, je 
suverenizem v središču svetovnih razprav in mednarodne politike, z Donaldom Trumpom v Združenih državah in britanskimi 
konservativci na Otoku je zajela veter tudi skrajno desna Liga. Evropo zaznamuje velika kriza tradicionalnih strank, v vzponu 
so radikalne, nacionalkonservativne politične sile. Suverenizem je bolezen, ki kontaminira državo za državo, to je Salvinijev 
idealni svet. 
Ko je blokiral vstop ladje Aquarius z več kot šeststo prišleki na Siciliji, je šokiral Evropo in odprl bolečo rano evropske 
politike, delitev migrantskega bremena. Čez noč je dal novo dinamiko priseljenskemu vprašanju in vrhu EU minuli konec 
tedna v Bruslju. Os, ki se vleče od bavarske Krščanskosocialne unije Horsta Seehoferja prek avstrijske koalicije Sebastiana 
Kurza in Heinz-Christiana Stracheja in Madžarske Viktorja Orbána, je dobila logično nadaljevanje. Populizem in 
evroskepticizem sta zajela ustanovno članico Evropske unije in eno najpomembnejših v evrskem območju, pojav Salvinija 
nevarno, nepredvidljivo maje Italijo in EU. 
Toda karkoli naredi, je samo še bolj všeč Italijanom. Spor s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom mu je 
prinesel dodatne politične točke, ker je dvolični sosedi – ta je, kot Evropa scela, poniglavo prepustila migrantsko vprašanje 
Italiji – povedal, kar ji gre. In vendar je hkrati uprizoril oportunističen nastop proti »salonski, radikalni šik« eliti, to je 
govorica, s katero se hrani Salvini. Njegovi bombastični nastopi, velikokrat v flisastih jaknah, so vešča zmes trde, nasilne 
govorice in preproste politične liturgije, prepolne manipulacij. Rad razkazuje politično nekorektnost.   
Superliga 
Javnomnenjske ankete ga kujejo v nebo. Pred tednom dni so zabeležile rekordno priljubljenost Lige, povzpela se je na več 
kot 31 odstotkov. Ne pomnimo, da bi se v manj kot štirih mesecih pokazala tolikšna mobilnost volivcev, da bi stranka, 
tretjeuvrščena na volitvah, podvojila podporo. Nova Liga je konsolidirala svoj primat, Gibanju 5 zvezd, ki je bilo četrtega 
marca z 32,7 odstotka nesporni zmagovalec volitev, podpora kopni. To je pomenljiv zasuk, ki kaže zvestobo volilnega telesa 
skrajne desnice in njeno veliko sposobnost pridobivanja novih glasov. Salvinijeva komunikacijska strategija, senzibilna za 
izbiro tem, kot so migranti in odgovornost Evropske unije, in grob, brutalen jezik godita večini Italijanov. Večje koalicijske 
partnerice, petih zvezd Luigija Di Maia, ki je minister in podpredsednik vlade, ni opaziti. 
Koliko je vredna všečnost? Vemo, v politiki ima kratek rok trajanja. V liberalnih demokracijah velja načelo večine samo za 
izbiro predstavnikov ljudstva in legitimnost vlade. In Gibanje 5 zvezd, na volitvah največja posamična stranka, ima v 
poslanski zbornici 222 poslancev, Liga 124. V resnih demokracijah so bolj kot moč večine dragocene pravice manjšine. 
Čeprav večina Italijanov podpira Salvinijevo priseljensko politiko, bi morale vendar obstajati omejitve zdajšnjega konsenza. 
Pošastno je, kako nizko je padel politični diskurz v Italiji, opazujemo, kot piše Ernesto Galli della Loggia, nepojmljiv padec 
italijanske politične kulture, neprimerljiv s čimerkoli v povojni zgodovini republike in z ravnijo evropskih politikov. Salvini, ki 
poziva k cenzusu romske populacije in prisega, da v Italiji ne bo pristala nobena ladja s prišleki, zelo dobro ve, kaj hoče. Z 
mize je pospravil vse, njegov cilj je en sam, ustavitev priseljevanja za vsako ceno. Odlično dojema, kako deluje politika, Liga 
pripada Hobbsovemu svetu moči, razume jo in jo prakticira. Ukvarja se predvsem s tem, da ustreže svojemu volilnemu 
telesu, vse ostalo je drugorazredno, malovredno. 
Pravijo mu tudi Matteo II., a v primerjavi z Matteom Renzijem je sposobnejši. Nekdanji premier in voditelj Demokratske 
stranke si je vsakič, ko je odprl usta, nakopal nove sovražnike in sčasoma postal »nevzdržno nesimpatičen« (Corriere), Salvini 
ne izgublja somišljenikov. Potem ko je iz imena Severna liga odvrgel pridevnik, ga nostalgiki padanske odcepitve niso 
zapustili. Leta 2013 je prevzel zaradi škandalov razcefrano Severno Ligo ostarelega Umberta Bossija in jo predrugačil v 
nacionalno, lepenovsko stranko. Brž je ugotovil, da je lombardijski secesionizem iztrošen, zamenjal ga je s trdim 
evroskepticizmom in ostrim protipriseljenstvom. Če se je Renzija držal vzdevek rottamatore, ker je obljubljal, da bo 
razmontiral politiko, je Salvini akter konservativne revolucije, razgradil je bistveno več stvari, Italijo je približal Orbánovi 
Madžarski. 
Štiriinštiridesetletni Milančan – nekdanji radijski voditelj brez izobrazbe, njegova partnerica je televizijska voditeljica, bivša 
manekenka Elisa Isoardi – je tri mandate preživel v evropskem parlamentu in enega v poslanski zbornici, letos je bil izvoljen 
za senatorja, je politik konfrontacije. Ne pomišlja si: če mu koristi, da ne sprejme nobenega prišleka več, ga ne bo sprejel. Ko 
je leta 2013 prevzel Ligo, je ta imela rekordno nizko, štiriodstotno podporo; zdaj je postala prva politična sila v državi. Italijo 
je potisnil desno, zelo desno. Neki italijanski komentator je zapisal, da je »na paspartu sklicevanja na zdrav razum projiciral 
rasizem in fašizem, vse z izgovorom, da so stvari razumne, ker tako pač vsi mislijo«. Pod površino močnih besed in 
učinkovite komunikacije je prepoznati splošnost, nasilnost, praznino. Nobene politike, ki bi znala diskutirati, argumentirati, 
analizirati – samo obljube in predvsem grožnje. 



• Bavarska za Frontex na slovenski meji s Hrvaško. Barbara Kramžar. Delo,  Ljubljana, 08. julij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/bavarska-za-frontex-na-slovenski-meji-s-hrvasko-68946.html  
S tem želijo ustaviti migrante, ki v najjužnejšo nemško deželo prihajajo prek Češke.  
Berlin – Bavarski notranji minister Joachim Herrmann zahteva misijo evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex 
na slovenskih mejah s Hrvaško. S tem hoče ustaviti migrante, ki v najjužnejšo nemško deželo prihajajo prek Češke. 
Bavarske zahteve za zavarovanje njenih in nemških meja z Avstrijo so krščanskodemokratski voditeljici Angelo Merkel 
prinesle najhujšo krizo v vsej njeni kanclerki karieri, a so strokovnjaki že tedaj poudarjali, da tako v osrednjo evropsko 
državo prihaja le še četrtina vseh do azila neupravičenih migrantov. 
Bavarski notranji minister zato zahteva prekinitev drugih migrantskih poti, med njimi še posebej tiste, ki prišleke preusmerja 
na Češko in od tam v Nemčijo, v njenem središču pa je tudi Slovenija. »Za zajezitev tokov čez Zahodni Balkan bi morala 
Evropska unija zunanje schengenske meje med Slovenijo in Hrvaško zavarovati z lastno Frontex-ovo misijo,« je 
krščanskosocialni politik povedal časopisu Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. V Münchnu namreč ugotavljajo, da vse 
več migrantov, ki svojo pot začenjajo v Grčiji ali Srbiji, pristane na nemških mejah s Češko ter še posebej opozarja na srbsko 
ukinitev viz za Iran. 
Nove migrantske poti iz Grčije prek Albanije, Črne gore, Bosne in Hercegovine ter Hrvaške omenja tudi direktor Frontex-a 
Fabrice Leggeri. »Iz Slovenije se proti severu pogosto nadaljuje čez Avstrijo in Češko proti Nemčiji in severni Evropi,« je 
povedal časopisu Welt am Sonntag. Nekateri migranti se iz naše države čez Italijo preusmerijo proti Franciji ali Veliki 
Britaniji, težave pa po njegovem prepričanju nastopajo že v Grčiji, ki na kopenski meji s Turčijo nima žariščnih točk za 
odvzemanje prstnih odtisov migrantov. Mnogi od teh ljudi nenadzorovano potujejo naprej. 

• Policisti prisilno zavračajo prosilce za azil? STA. Delo, Ljubljana, 09. julij 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/policisti-prisilno-zavracajo-prosilce-za-azil-69469.html  
Nevladne organizacije opozarjajo na prisilno zavračanje prosilcev za azil na meji s Slovenijo.  
Nevladni organizaciji Amnesty International Slovenije in PIC sta po poročanju Dnevnika ugotovili, da v Beli krajini policisti 
prisilno zavračajo prosilce za azil. To je po mednarodnem pravu prepovedano, zato sta UNHCR in varuhinja človekovih 
pravic že začela preiskovati dogajanje. 
Amnesty International Slovenije (AIS) ter Pravno-informacijski center (PIC) sta minuli teden obiskali bosanski mesti Velika 
Kladuša in Bihać ter tam zbrali pričevanja približno sto migrantov, ki so v Sloveniji doživeli prisilno zavračanje. 
Kot je za Dnevnik povedala Jerneja Turin iz AIS, so opravili intervjuje z 58 posameznicami in posamezniki, ki so povedali, da 
so bili v zadnjem mesecu v Sloveniji. Večina jih je bila v Sloveniji z več sopotniki, nekateri z družino. Enainpetdeset od 
intervjuvanih posameznikov je povedalo, da so v Sloveniji policistom ali prevajalcu rekli, da želijo zaprositi za azil. 
Kljub temu, da so zaprosili za azil, so jih policisti predali Hrvaški, od tam pa so jih izgnali v BiH. To je po mednarodnem pravu 
prepovedano, slovenska policija in ministrstvo za notranje zadeve pa takšno ravnanje zanikata. 
A se poročilo AIS po navedbah Dnevnika ujema s pričevanji migrantov, ki so jih novinarji Dnevnika in RTV Slovenija tudi sami 
zbrali v Bihaću in Kladuši. 
Iz pisarne Urada visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) v Budimpešti, ki je pristojna za Slovenijo, so 
za Dnevnik sporočili, da se »zavedajo primerov ljudi, ki trdijo, da niso smeli vstopiti v Slovenijo in zaprositi za azil«. UNHCR 
zatrjuje, da zadeve še preiskuje. Da primere preiskujejo, je zatrdila tudi varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. V 
njenem uradu so za Dnevnik potrdili, da so že obiskali belokranjski policijski postaji v Črnomlju in Metliki. 
Po poročanju Večera, ki danes tudi piše o prisilnem vračanju migrantov, pa je AIS na predsednika vlade, ki opravlja tekoče 
posle, Mira Cerarja, naslovila poziv k neodvisni preiskavi o delu policije.  

• »Iz Slovenije se migranti selijo proti severu«. Barbara Kramžar. Delo, Ljubljana, 09. julij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/iz-slovenije-se-migranti-selijo-proti-severu-68744.html  
Bavarski notranji minister Joachim Herrmann zahteva misijo Evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex na 
slovenskih mejah s Hrvaško. S tem hoče ustaviti migrante, ki v najjužnejšo nemško deželo prihajajo skozi Češko, na poti 
tja pa mnogi prečkajo Slovenijo.  
Berlin – Zahteve Bavarske za zavarovanje njenih in nemških meja z Avstrijo so krščanskodemokratski voditeljici Angeli 
Merkel prinesle najhujšo krizo v vsej kanclerski karieri, a statistike kažejo, da v osrednjo evropsko državo po tej poti prihaja 
le še četrtina do azila neupravičenih migrantov. Bavarski notranji minister Joachim Herrmann zato zahteva prekinitev 
drugih migrantskih poti, med njimi še posebej tiste, ki prišleke tudi skozi Slovenijo preusmerja na Češko in od tam v 
Nemčijo. »Za zajezitev tokov čez Zahodni Balkan bi morala Evropska unija zunanje schengenske meje med Slovenijo in 
Hrvaško zavarovati z lastno Frontexovo misijo,« je povedal za časopis Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. V Münchnu 
ugotavljajo, da vse več migrantov, ki pot začenjajo v Grčiji ali Srbiji, pristane na nemških mejah s Češko, ter še posebej 
opozarjajo na srbsko ukinitev vizumov za Iran. 
Učinkovito varovanje meje 
Na poziv bavarskega notranjega ministra glede posredovanja Frontexa v Sloveniji se je včeraj odzvalo slovensko ministrstvo 
za notranje zadeve, kjer so poudarili, da naša država učinkovito varuje zunanjo schengensko mejo Evropske unije s svojimi 
kadrovskimi viri in s pomočjo pripadnikov Slovenske vojske, z začasnimi tehničnimi ovirami in drugimi ukrepi. Na MNZ 
pravijo, da učinkovito varovanje zunanje schengenske meje potrjujejo tudi statistični podatki, saj je število vračanj s strani 
avstrijskih varnostnih organov zanemarljivo. V prvi polovici letošnjega leta so vrnili le 13 oseb. Na ministrstvu in pri policiji 
imajo pripravljene ustrezne načrte za ukrepanje in obvladovanje razmer na terenu. STA  
S poostritvijo begunske politike soglašajo tudi nemški socialdemokrati.  
Španija kot velika skrb 
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Nove migrantske poti iz Grčije skozi Albanijo, Črno goro, Bosno in Hercegovino ter Hrvaško in Slovenijo omenja tudi direktor 
Frontexa Fabrice Leggeri. »Iz Slovenije se migranti selijo proti severu, pogosto skozi Avstrijo in tudi Češko proti Nemčiji in 
naprej proti severni Evropi,« je povedal za Welt am Sonntag. Nekateri se iz naše države skozi Italijo preusmerijo proti 
Franciji ali Veliki Britaniji, težave pa po njegovem prepričanju nastanejo že v Grčiji, ki na kopenski meji s Turčijo nima 
žariščnih točk za odvzemanje prstnih odtisov. Mnogi od migrantov zato nenadzorovano potujejo naprej. Vodjo agencije 
Evropske unije za mejno in obalno stražo najbolj skrbi Španija, kjer strmo narašča število prišlekov čez zahodno 
Sredozemlje. Približno polovica je Maročanov, drugi v večini prihajajo iz zahodne Afrike, tudi Leggeri pa se zavzema za 
mednarodne nastanitve zanje na afriški celini, da ne bi računali na pomoč v Evropi. »Če takšnega avtomatizma ne bo več, se 
bomo lahko uspešno spopadli s kriminalnim poslovnim modelom.« 
 »Kultura dobrodošlice« 
Nekateri Evropejci še vedno ne soglašajo z zapiranjem meja EU ali posameznih evropskih držav za migracije, celo ne za 
ilegalne. Če Italija in Malta zavračata pristajanje ladij z begunci v njunih pristaniščih, je Barcelona ponosna na svojo »kulturo 
dobrodošlice«. Potem ko je prestolnica Katalonije pravkar sprejela drugod zavrnjeno špansko reševalno ladjo »Open Arms« 
s šestdesetimi migranti, županja Ada Colau pravi, »ali smo k človekovim pravicam zavezana demokracija ali nismo«. 
Kot vsa Španija se tudi Barcelona še vedno spopada z veliko brezposelnostjo, a v tem mestu ni videti upada podpore 
prebivalstva odprti begunski politiki. Nemčija je, nasprotno, zaradi migrantskih množic pravkar prestala najhujšo vladno 
krizo v vsej vladavini krščanskodemokratske kanclerke Angele Merkel, potem ko je krščanskosocialni notranji minister in 
prejšnji bavarski premier Horst Seehofer zahteval nadzor nad migranti že na mejah države. S centri, ki jih ne imenujejo več 
tranzitni, ampak transferni, zdaj soglašajo tudi socialdemokratski koalicijski partnerji CDU/CSU, vsi pa poudarjajo ustavno 
dolžnost obravnavanja prišlekov v štiriindvajsetih urah po prihodu. Seehofer zavrača očitke, da gre za zaprte nastanitve, saj 
se lahko prišleki po njegovem prepričanju kadar koli vrnejo v države EU, iz katerih so prišli, ali drugam. 
Zahtevni pogovori 
Nemčija je na kopnem v veliki večini obdana z drugimi državami EU, zato identifikacija drugje registriranih prosilcev azila ne 
bo problem, težje bo njihovo vračanje. Po kanclerkinih besedah sta Španija in Grčija že soglašali s sprejemanjem tam 
registriranih iskalcev azila, notranji minister Seehofer pa se bo ta teden poskusil dogovoriti tudi z italijanskim kolegom 
Matteom Salvinijem. V Berlinu pričakujejo zahtevne pogovore z nacionalistično italijansko vlado, saj je Italija ena od držav, v 
katerih begunci najprej dosegajo ozemlje EU, a bo Seehoferju v Innsbrucku stal ob strani avstrijski Herbert Kickl. Pred še 
večjim nadzorom na Brennerju in s tem tudi nad pretokom ljudi in blaga iz večinsko nemško govoreče italijanske Južne 
Tirolske svarijo tudi nekateri avstrijski politiki, Avstrija pa z novimi nemškimi načrti vendarle soglaša pod pogojem, da ti ne 
pomenijo množičnega vračanja beguncev k njim. Sedanja predsedujoča država EU predlaga, da bi morali iskalci azila v 
prihodnje svoje prošnje izpolnjevati zunaj ozemlja EU, ter bo po pisanju tednika Profil privolitev Italije in drugih v njene 
načrte poskusila pridobiti z obljubo, da bodo opravili z vsemi sredozemskimi begunskimi potmi v Evropo. Na žariščnih 
točkah zunaj EU pa naj bi obravnavali le tiste prosilce za azil, »ki spoštujejo vrednote EU ter njene temeljne pravice in 
svoboščine«. 

• Bavarski notranji minister zahteva Frontex na slovenskih mejah s Hrvaško. 

• »Ali smo k človekovim pravicam zavezana demokracija ali nismo.« 

• V Berlinu pričakujejo težke pogovore z italijansko vlado. 

• Junckerjevi nasveti mlademu »Metternichu«. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 09. julij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/junckerjevi-nasveti-mlademu-metternichu-68772.html  
Preobrat, ki se je menda zgodil v glavah, bi po mnenju Dunaja morali začeti uresničevati še v praksi.  
Bruselj - Dunaj – Kakšen premik se je zgodil v Evropi, je bilo posebno očitno, ko sta po tradicionalnem skupnem srečanju 
evropske komisije in vlade predsedujoče članice skupaj nastopila kancler Sebastian Kurz in Jean-Claude Juncker. 
Juncker je načeloma pritrdil stališču svojega rojaka, luksemburškega zunanjega ministra Jeana Asselborna, da se je v Evropi 
razširil fetišizem z zunanjo mejo, ki je zasenčil človečnost in solidarnost. Gostitelj Kurz je z veliko samozadovoljstva 
poudarjal, kako se je po izbruhu begunske krize leta 2015 pokazalo, da je Asselbornova drža napačna in da je Luksemburžan 
s takšnim razmišljanjem v manjšini. Po zadnjih dogodkih sploh nihče več resno ne razpravlja o delitvah bremen z delitvijo 
prispelih prosilcev med članicami, ampak le še o različnih načinih varovanja zunanje meje in odvračanja.   
Avstrijski slogan in ukrepi Nemčije 
»Evropa, ki ščiti« je slogan avstrijskega predsedovanja EU, ki spominja na misli francoskega predsednika Emmanuela 
Macrona. Na podlagi statistik bi težko govorili o Evropi, ki je postala trdnjava in je zaprla vrata. Juncker rad omenja številko, 
da so članice EU leta 2016 potrdile pravico do zaščite 720.000 prosilcem. To je trikrat več kot Avstralija, Kanada in ZDA 
skupaj. Na zunanjih mejah deluje skromno število 1340 pripadnikov obalne in mejne straže. Na podlagi predlogov evropske 
komisije, ki bodo objavljeni septembra, naj bi število do leta 2027 povečali na 10.000. 
Četudi se avstrijsko predsedstvo razume kot graditelj mostov med različnimi deli Evrope, med severom in jugom ter 
vzhodom in zahodom, mora Kurz – razglašajo ga za mladega »Metternicha« – pri migracijskem vprašanju imeti pred očmi 
predvsem avstrijske interese. Prej je govoril o osi voljnih Berlin–Dunaj–Rim, po zadnjih kompromisih nemških koalicijskih 
strank pa se je Avstrija doživljala kot žrtev. Tako naj bi bil nadaljnji učinek domin, uvedba strožjega nadzora na meji z Italijo 
na Brennerju ali s Slovenijo, po tolmačenju Dunaja posledica enostranskih nacionalnih ukrepov Nemčije. 
Kljub sodelovanju desničarsko populističnih svobodnjakov v vladi na Dunaju poudarjajo svojo proevropsko držo. Strog 
nadzor zunanje meje, skupaj z vzpostavljanjem različnih centrov za migrante zunaj EU, da je neizogiben, če želimo obdržati 
Evropo brez notranjih meja. Kar želi Kurz, je, da se preobrat, ki da se je že »zgodil v glavah«, pokaže še na terenu. Od 
Junckerja je dobil na najbolj diplomatski način izrečen nasvet, češ, »če bi predsedoval svetu EU, ne bi nastopal tako 
domišljavo, saj vem, kako težko je dosegati kompromise med državami članicami«.   
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Sprememba v temeljih 
V Avstriji željo, da se azilni sistem, ki se je oblikoval v drugačnih časih pred globalizacijo in ni bil namenjen množičnemu 
sprejemu ljudi, spremeni v samih temeljih. Deset dni po junijskem vrhu EU, na katerem so voditelji do zgodnjih jutranjih ur 
kovali kompromis o azilnem in migracijskem vprašanju, je znova veliko stvari nejasnih. Vsakdo bi spet po svoje reševal 
stvari. V Nemčiji sicer radi govorijo o evropskih rešitvah, usklajenih med članicami, a v njihovih koalicijskih pogajanjih nato 
nastanejo ozke nacionalne rešitve. 
Migracijsko vprašanje je sicer le eno od vseh, ki razdvajajo Evropo. Posledice gospodarske in finančne krize še niso 
odpravljene. Nesoglasja se v gospodarsko slabših časih utegnejo spet razplamteti. Pri reformi denarne unije je spet vse v 
znamenju čakanja. V več članicah so prišli na oblast populisti in zanikanje temeljnih vrednot Unije, denimo na Madžarskem 
in Poljskem, je obravnavano bolj ali manj kot »kavalirski delikt«. Nacionalizem italijanskega notranjega ministra Mattea 
Salvinija je videti kot bolj ali manj pričakovano nadaljevanje splošnih gibanj. 
Želje, da bi okoliščine, kakršne so odločitev za brexit ali Donald Trump, poenotile EU, se niso uresničile. Izstop Združenega 
kraljestva je sicer že postal bolj tehnično vprašanje pogajanj med Londonom in visokimi bruseljskimi uradniki, a s 
približevanjem dejanskega brexita 29. marca 2019 je čutiti vse več nervoze. Tudi interesi članic so različni in enotnost bo na 
preizkušnji, ko bodo na mizi konkretne odločitve. »Kar zadeva politiko, so bile stvari doslej mirne. To se lahko hitro 
spremeni,« je visoki avstrijski diplomat opisal brexit kot še eno tveganje njihovega predsedstva. 

• Dialog je stekel, pogajanja še ne. Mimi Podkrižnik Tukarić. Delo, Ljubljana, 10. julij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/dialog-je-stekel-pogajanja-se-ne-69805.html 
Katalonsko-španski dialog: Sánchez in Torra sedla za mizo, med Katalonci pojenjajo independentistične težnje 
Končno sta se srečala. In ne le da sta se sestala, njuno srečanje v vladni palači Moncloa označujejo za prisrčno in spoštljivo, 
menda so prevladovali pozitivni toni, čeprav glede neodvisnosti ostajata vsaksebi. Pedro Sánchez in Quim Torra sta morda 
zakopala bojno sekiro, o pravici do samoodločbe pa imata predsednik nacionalne vlade v Madridu in njegov regionalni 
kolega v Barceloni še vedno nasprotni si stališči. 
Kakor zdaj povzemajo španski mediji, je dialog stekel, ne pa tudi pogajanja. Nazadnje sta se španski premier in katalonski 
predsednik – to sta bila slabo kompatibilna Mariano Rajoy in zdaj vse bolj pozabljen Carles Puigdemont – v Madridu srečala 
aprila pred dvema letoma, ko je Katalonec prosil Španca, da bi smeli organizirati uradni referendum o neodvisnosti 
Katalonije. Vemo, da je naletel na zid, ki se je sčasoma samo še dvigal, njegovo vztrajanje pa se je prevesilo v politično in 
pravosodno tragiko evropske demokracije. 
Ponedeljkovo srečanje aktualnih voditeljev niti ni bilo korenito drugačno, kajti bregova ostajata oddaljena, je pa novo 
politično razpoloženje. Gostitelj, socialist Sánchez, ki pravi, da je »politične probleme treba reševati politično«, zdaj 
spravljiveje, z več pozornosti in zanimanja za Katalonijo vztraja, da bi bila organizacija morebitnega glasovanja o 
neodvisnosti v nasprotju s špansko ustavo. A ne popušča niti povabljeni Torra – kot so pokazale kamere, je gostitelju 
prijazno prinesel v dar katalonski knjigi in pijačo –, ki poudarja, da je zahteva Barcelone jasna: »politične rešitve morajo 
vključevati tudi pravico Katalonije do samoodločbe«.  
Napetost pojema, problemi ostajajo 
Čeprav nobena stran o temeljnem ne popušča, se je psihološko problem gotovo zmanjšal, sploh ker ni bilo loputanja z vrati. 
Napetost med Madridom in Barcelono bi lahko še pojemala, kajti španska stran je napovedala, da bo umaknila veto na vrsto 
katalonskih socialnih zakonov, ki jih je v zadnjih letih blokirala nekdanja konservativna vlada Mariana Rajoya. Ti po besedah 
sedanje podpredsednice vlade Carmen Calvo po večini zadevajo podnebne spremembe in energetiko ter tako vplivajo na 
javno zdravje v Kataloniji. 
Spet naj bi vzpostavili tudi leta 2011 ukinjeno bilateralno komisijo, ki skrbi za koordinacijo med nacionalno in regionalno 
vlado, ter dvostranske sektorske odbore, predvsem s področij, kot so infrastruktura, regionalno financiranje in skrb za ljudi, 
ki so odvisni od pomoči drugih. 
Predsednika se kajpada nista izognila vprašanju priprtih nekdanjih katalonskih voditeljev. Čeprav deveterico za zapahi v 
uradni Barceloni označujejo za politične zapornike, Sánchez politično ne bo ugriznil v kislo jabolko (neodvisnega 
pravosodja). Drugače, podpredsednica Carmen Calvo je poudarila: »v tej državi ni političnih zapornikov, a to ni nič novega, 
kar katalonski predsednik dobro ve«. Torra, seveda, drugače meni, da morajo biti politični zaporniki tako kot politični 
prebežniki na tujem predmet političnih pogajanj. Šest od devetih so pred dnevi prepeljali iz 700 kilometrov oddaljenih 
madridskih arestov v bližnje zapore po Kataloniji.  
Odzivi (ne)zadovoljstva 
Po tokratnem srečanju v Madridu, ki je trajalo kar dve uri in pol, naj bi se predsednika, kot sta se strinjala, kmalu srečala v 
Barceloni. Njuno 'pozitivno razhajanje' so komentirali v vseh političnih taborih. Vodja katalonske konservativne Ljudske 
stranke, denimo, je v Sánchezovem pristopu prepoznal namero obrniti hrbet Kataloncem, ki se čutijo Špance. Tudi v 
nacionalni Ljudski stranki so mu očitali, da je hotel ugajati separatistom, kakor prav tako v unionistični stranki Ciutadans 
(Državljani) niso zadovoljni s politično držo španskega premiera, saj da samo bega Katalonce s separatizmom. Socialisti mu 
kajpada pritrjujejo, češ, dialog je končno mogoč – na vsakršno temo. Medtem v independentistični CUP, na primer, ne 
morejo sprejeti, da Madrid zavrača besedno zvezo »politični zapornik«, v Republikanski levici pa srečanje – po besedah 
Quima Torre je bilo dolgo, odkrito, produktivno – razumejo predvsem kot dobrohotno, a prazno besedičenje.  
Gora, miš in ljudstvo 
V resnici se je stresla gora in rodila miš ..., ko pa sta predsednika samo predstavila drug drugemu svoji dobro znani viziji. 
Torrova vlada v Barceloni vztraja pri pravici do samoodločbe, ker ta »pripada ljudem«, ljudje pa so že preživeli 
referendumsko kolobocijo ... Rezultati javnomnenjske ankete za katalonski El Periódico kažejo, da le še dobra petina 
Kataloncev vztraja, da bi morali po poti neodvisnosti postati republika. Zato pa jih 62 odstotkov verjame, da je treba 
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izpogojevati boljšo avtonomijo. 
Katalonci medtem zamerijo kralju Filipu VI., ki ga mnogi nočejo videti na skorajšnji komemoraciji ob prvi obletnici 
terorističnih napadov lanskega 17. avgusta v Barceloni in Cambrilsu. Potem ko je lani zamudil zgodovinsko priložnost, da bi 
pošteno obsodil policijsko nasilje nad katalonskimi volivci med referendumskim 1. oktobrom, si bo zdaj stežka pridobil novo 
možnost, da si popravi javno podobo; sploh ker je, za povrhu, pred kratkim zavrnil zaprošeno srečanje s Quimom Torro. A 
nekateri katalonski viri pravijo, da je že čas za boljše špansko-katalonsko poglavje o večji avtonomiji, resda pa brez nekaterih 
žrtev (nekdanje independentistične politike) verjetno ne bo šlo. 

• »Zakaj nas vaša država obravnava kot stekle pse? Kaj smo vam storili?«. Boštjan Videmšek. Delo, Ljubljana, 
                  10. julij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/zakaj-nas-vasa-drzava-obravnava-kot-stekle-pse-kaj-smo-vam-storili-69781.html  
Številne izpovedi beguncev in migrantov v Bosni in Hercegovini dokazujejo, da slovenska policija prosilce za azil 
sistematično vrača na Hrvaško.  
Velika Kladuša – 27-letni Irfan Ahmat Rana iz Pakistana je skupaj z 28-letnim prijateljem Alijem Ijazem pred dobrim 
mesecem dni prebrodil deročo Kolpo na hrvaško-slovenski meji. Tok ju je – skupaj s tovariši – skoraj odnesel, a se jim je 
nekako uspelo prebiti na slovensko stran. Nihče izmed njih ni poskušal prvič, toda tokrat se jim je po šestih dneh hoje skozi 
hrvaške gozdove vendarle uspelo prebiti do Slovenije. Države, ki je na begunsko-migrantskih zemljevid na nastavkih nove 
balkanske poti, ki iz Grčije preko Albanije in Črne gore vodi v Bosno in Hercegovino, zapisana kot izhodiščna točka za vstop v 
Avstrijo, Italijo in, seveda, Nemčijo. 
Toda stvari na slovenski strani meje so se v zadnjem mesecu dni – oziroma po volitvah – drastično spremenile. Uradne 
slovenske statistike pravijo, da je bilo junija vloženih bistveno manj prošenj za azil – da je, prevedeno, v Slovenijo vstopilo 
bistveno manj beguncev in migrantov. Toda za »statistično spremembo« skoraj gotovo leži povsem drugačna zgodba, ki so 
jo dokazali že novinarski kolegi z Dnevnika, včeraj pa so jo s poročilom nadgradili tudi pri organizaciji Amnesty International. 
Slovenska policija je – očitno sledeč direktivam iz Bruslja in v nasprotju z mednarodnimi konvencijami o pravici do 
mednarodne zaščite – začela prosilce za azil praktično nemudoma vračati na Hrvaško. Ne da bi dejansko preverila 
upravičenost zahtev. Ne da bi ljudi na begu pred vojnami, revščino, terorizmom in posledicami klimatskih sprememb sploh 
poskušala obravnavati. Tu, v Veliki Kladuši, smo že v prvih urah srečali več ducatov ljudi, tako beguncev kot migrantov, ki so 
jih slovenski policisti – nekatere že večkrat – nemudoma poslali nazaj. Nekaterim je celo uspelo oddati prošnjo, a ta ni bila 
uradno zabeležena. Kot vse kaže, gre za sistematično vračanje ljudi, ne da jim sploh prisluhnili. Kar potem sledi na Hrvaškem 
– policijsko nasilje, zaplemba imovine, kraja denarja, lomljenje mobilnih telefonov, preganjanje – je le »logično« 
nadaljevanje tragične zgodbe, ki se začenja v Bruslju in Berlinu. 
Prevara pred azilnim domom 
»Potem ko smo nekaj časa hodili po cesti, smo se ustavili v restavraciji. Sedli smo za mizo. Nekdo je po telefonu poklical 
policijo. Prišli so in nas popisali. S kombijem so nas odpeljali na policijsko postajo v Črnomlju in od tam naprej v azilni dom v 
Ljubljani. Vložil sem prošnjo za azil, saj je moje življenje v Pakistanu ogroženo,« je v neopremljeni hiši, ki leži tik ob meji 
Bosne in Hercegovine in Hrvaške, dejal 27-letni Irfan Ahmat Rana. Skupaj s prijateljem Alijem Ijazem je v azilnem centru v 
Ljubljani preživel štiri dni. Čakal je, da bo prišel na vrsto za pogovor. Četrti dan – zvečer naj bi imel »intervju« – so jima 
dovolili, da se odpravita ven. Šla sta v bližnjo trgovino. Nujno sta potrebovala nove majice. A »zunaj« sta bila le nekaj minut. 
Zaustavili so ju policisti v civilu. Da sta prebivalca azilnega centra, ju ni zanimalo. Naložili so ju v policijski avtomobil in 
odpeljali nazaj proti Črnomlju. Eno noč sta preživela v celi na lokalni policijski postaji. Naslednje jutro so ju deportirali na 
Hrvaško in od tam naprej nazaj v Bosno in Hercegovino. »Slovenskim policistom sem povedal, da sem že zaprosil za azil. Da 
mi je izhod dovolilo osebje azilnega doma. Povedal sem jima, da sem bival v sobi Z70. Delala sta se, da me ne razumeta,« je 
v osamljeni hiši, kjer živi z osmimi sonarodnjaki – prav vsi so že bili v Sloveniji, nekateri večkrat – pripovedoval Irfan Ahmat 
Rana iz pakistanskega dela Pandžaba.  
Nima druge izbire, zato bo še poskušal, je (na)povedal. Kljub Frontexu, ki prihaja na slovensko-hrvaško mejo. Kljub 
zaostrovanju evropske (in slovenske) protibegunske in protimigrantske politike. Čeprav je – so – ostal brez denarja, 
mobilnega telefona in velikega dela dostojanstva. Predvsem pa brez vere v človečnost Evrope. To je skupaj s tovariši 
dokončno izgubil pred desetimi dnevi, ko jih je na poti proti Sloveniji sredi gozda zajela hrvaška policijska patrulja. »Obkrožili 
so nas. Izmenjaje so nas tepli s palicami. Mene so nabili v vrata policijskega kombija. Vsi smo bili podpluti. Že tako smo bili 
uničeni od večdnevne hoje in vročine, policijsko nasilje pa nas je skoraj uničilo. Vzeli so nam denar in nam zlomili mobilne 
telefone – da ne bi mogli uporabljati satelitske navigacije. Pred njihovimi očmi smo morali bežati nazaj v Bosno,« je dodal 
njegov pakistanski sotrpin Usman Išbak, 27, ki je šest let delal v klicnem centru kanadskega podjetja. Lastnik jih je »čez noč« 
nehal plačevati. Številni so ostali na cesti.   
Brutalnost hrvaških policistov 
Usman se je odločil za pot proti Evropi. To je bilo pred dvema letoma. Ves ta čas je preživel na poti. Iran. Turčija. Grčija. 
Srbija. Tepli so ga, oropali, poniževali, preganjali, goljufali. Če bi vedel, kaj ga čaka v Evropi, bi ostal doma. »Ne moremo 
nazaj domov. Ne smemo. Vsi smo se zadolžili. Družine računajo na nas. Sanja se jim ne, kako hudo nam je. Lažemo jim. Sram 
nas je. Če bi doma lahko živeli, ne bi šli nikamor, žal tega v Evropi ne razumete. Veste, tudi mi smo ljudje,« so besede polne 
tesnobe lile iz mladega Pakistanca. Skupaj s tovariši se je do Slovenije poskušal prebiti tudi po tem, ko ga je naša država tako 
grdo preigrala. »Zakaj se je odnos Slovenije do beguncev in migrantov tako spremenil? Zakaj nas vaša država obravnava kot 
stekle pse? Kaj smo vam storili? Radi bi šli le naprej in živeli človeku primerna življenja. Nikomur nič nočemo,« je začudeno 
nadaljeval Usman Išbak, ki podobno kot okoli 2000 beguncev in migrantov, ki so trenutno  v Veliki Kladuši in njeni 
neposredni okolici, živi od pomoči lokalne skupnosti in majhne skupine prostovoljcev, ki jo preko svoje poljske kuhinje vodi 
neutrudni vrhniški humanitarec Adis Imamović Pixi, superveteran balkanskih begunskih poti. 
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• Slovenska in evropska vojna proti migracijam. Boštjan Videmšek. Delo, Ljubljana, 11. julij 2018  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/slovenska-in-evropska-vojna-proti-migracijam-69749.html  
Do militarizacije begunsko-migrantskega vprašanja je le še slabega pol koraka.  
Na stotine ljudi se v Veliki Kladuši, le nekaj kilometrov od meje s Hrvaško, bori s tesnobo in obupom. Mnogi, ki so na poti 
proti Evropski uniji že dve leti in so v tem času v zaprtem prostoru spali le v celicah policijskih postaj, so se dokončno zaleteli 
v zid evropske trdnjave. 
Vseeno je, ali so ženske, otroci ali mladi moški. Vseeno je, od kod prihajajo in kaj so doživeli. Njihova usoda, marsikdaj 
neposredno povezana z evropsko in tudi slovensko zunanjo politiko, ne zanima skoraj nikogar več. Begunci in migranti so 
kot jedrski odpadki – Evropa zanje na svojih obronkih gradi človeške deponije, deponije človečnosti. Za ljudi, ki so ujeti v BiH 
– to velja predvsem za Pakistance in Afganistance, ki so jih na pot s posojilom poslale družine – ni poti nazaj, pot »naprej« 
pa je zdaj bolj zaprta kot kdajkoli prej. Njihova življenja so uničena. Perspektive nične. Zadnje ne umre upanje. Zadnji umre 
človek. A še pred človekom – človečnost. 
Število ljudi, ki so v Sloveniji zaprosili za azil, se je junija zelo zmanjšalo. A ne zato, ker bi se proti Sloveniji, zgolj tranzitni 
postaji na poti proti, denimo, Italiji in Nemčiji, po novi balkanski begunsko-migrantski poti, ki iz Grčije vodi skozi Albanijo, 
Črno goro, Bosno in Hercegovino in Hrvaško proti južni slovenski meji, odpravilo veliko manj ljudi. Uradno število prosilcev 
za azil se je zmanjšalo, ker so slovenski policisti na meji začeli sistematično (za)vračati ljudi, še preden bi ti imeli možnost, da 
zaprosijo za mednarodno zaščito – to jim omogočajo mednarodne konvencije. 
Večina beguncev in migrantov, s katerimi sem se pogovarjal v Bosni in Hercegovini, se je že – vsaj enkrat – poskušala prebiti 
v Slovenijo. Do začetka junija, do slovenskih volitev, je bilo po nevarnem prestopanju Kolpe brez večjih težav mogoče 
zaprositi za azil. Številni begunci in migranti so po vstopu v Slovenijo in kratkem bivanju v azilnem domu hitro lahko 
nadaljevali pot na zahod in sever Evrope. Potem so se stvari radikalno spremenile. Ne le zaradi političnih razmer v Sloveniji, 
ampak tudi zaradi zaostrenih direktiv Evropske unije, ki je odprto krenila v vojno proti migracijam. 
Bruselj je podkupil libijsko obalno stražo, kriminalno organizacijo, ki ob tihotapskih poslih v padli državi vodi tudi suženjska 
taborišča. EU se je odločila za odprtje taborišč v »tretjih državah«, kjer namerava po avstralskem zgledu in v slogu 
»modernih« koncentracijskih taborišč na egejskih otokih med ljudmi na begu izbrati le peščico tistih, ki ji najbolj ustrezajo. 
Italija je svoja pristanišča zaprla za reševalne ladje. V Sredozemlju, množičnem grobišču, se pred našimi zaprtimi očmi vsak 
dan kopičijo trupla. Madžarska je kriminalizirala pomoč beguncem – nevladne organizacije so postale naslednja tarča 
Viktorja Orbána, »avantgarde Evrope«. Skrajna desnica je s popolno lahkoto, brez kakršnekoli omembe vredne ovire in 
protesta, vstopila v politično sredino in sredico. Diskurz ulice je postal javna politična govorica. Javna politična govorica je 
postala – dejstvo. 
Tudi v Sloveniji, kjer se je to pred tisoč dnevi zgodilo že s postavitvijo žice na hrvaški meji, zaradi katere se v Kolpi ljudje 
utapljajo. Sledila je sprememba azilne zakonodaje, s katero je Slovenija po mnenju vodilnih pravnih strokovnjakov prekršila 
več mednarodnih konvencij o človekovih pravicah. Zdaj naša država s sistematičnim zavračanjem beguncev in migrantov – z 
redkimi izjemami – to počne tudi »na terenu«. Moji sogovorniki, ki so jih slovenski policisti brez (pod)vprašanj vrnili na 
Hrvaško, tam pa so se nad njimi izživljali hrvaški policisti (fizično nasilje, kraje, poniževanja …), drug za drugim sprašujejo, kaj 
se dogaja. Kje in kaj je Evropa. Kmalu bodo na slovensko-hrvaško mejo prišli tudi pripadniki Frontexa, nekakšne evropske 
mejne policije. 
Do militarizacije begunsko-migrantskega vprašanja je le še slabega pol koraka. 

• Nemški begunski »masterplan« se predstavlja. Barbara Kramžar. Delo, Ljubljana, 11. julij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/nemski-begunski-masterplan-se-predstavlja-69775.html  
Ravnotežje med pripravljenostjo na pomoč in možnostmi zanjo. Tudi načrt za Afriko z reformnimi partnerstvi in pomočjo.  
Berlin – Nemški notranji minister Horst Seehofer je zdaj tudi uradno predstavil svoj »masterplan« za spopad z begunsko 
krizo, ki je na začetku meseca skoraj potopil vlado kanclerke Angele Merkel. Nekdanji bavarski premier ga še vedno 
predstavlja kot projekt notranjega ministrstva, in ne vse vlade, v njem pa ohranja sporni naziv tranzitnih centrov za 
zadrževanje prosilcev azila, ki so že registrirani v drugih državah EU. 
»Ni nikakršna provokacija, a če jo želite, jo lahko kot takšno vidite,« je trmasti bavarski politik po predstavitvi 63. točk 
dokumenta z naslovom Masterplan migracije, ukrepi za ureditev, usmerjanje in omejevanje priseljevanja odgovoril na 
novinarsko vprašanje. In res se je z »masterplanom« strinjala krščanskodemokratska kanclerka Angela Merkel, ki jo je 
krščanskosocialni politik ostro napadal že vse od odprtja meja za več kot milijon beguncev z balkanske poti, na koncu pa tudi 
njuni socialdemokratski koalicijski partnerji. Voditelji SPD so očitno presodili, da je tudi velik del njihovega članstva 
nenaklonjen nadaljevanju še vedno večinoma kaotičnemu begunskemu položaju v Evropi ter nemškemu prevzemanju 
levjega deleža bremena. Odkar so dobili zagotovila, da ne bo vseboval »zaprtih centrov« za dolgotrajno zadržanje 
migrantov, mu ne nasprotujejo več.   
V Nemčiji največ ljudi brez pravice do azila 
Bavarski CSU pred oktobrskimi deželnimi volitvami teče voda v grlo, saj brez urejene migrantske problematike in tudi druge 
sredinske stranke nočejo pred volivce. Evropske statistike kažejo, da v Nemčiji ostaja največ ljudi brez pravice do azila, po 
zadnjih podatkih več kot 156.000. 
Največ neupravičenih je na svojih mejah zavrnila Španija, država, s katero se je kanclerka Merklova poleg Grčije že 
dogovarjala o vračanju tam registriranih beguncev. Za uspeh »masterplana« bodo zdaj odvisni bilateralni dogovori s še 
drugimi državami, v katere najprej vstopajo prišleki, in minister Seehofer se bo ta teden v Innsbrucku o tem dogovarjal s 
kolegoma iz Avstrije in Italije. Seehofer meni, da se bo z nacionalističnimi evropskimi voditelji lažje dogovoril za zmanjšanje 
migrantskega navala v Evropo; če pa mu ne bi uspelo, je odgovornost za evropske rešitve za vsak primer že prevalil na 
zvezno kanclerko in zagrozil, da bo brez njih treba začeti od začetka. Bavarska vlada, ki jo je do pred kratkim predstavljal, je 
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videti pripravljena na zavračanje beguncev na svojih mejah. Poleg tega je, kot smo poročali, predlagala evropsko mejno in 
obmorsko stražo Frontex na slovenskih mejah s Hrvaško. 
Seehofer je v svojem »masterplanu« prepričan, da Nemčija svojo odgovornost v zvezi s priseljevanjem lahko uresničuje le s 
hkratno krepitvijo domače kohezije ter tako, da kot vse druge ne more neomejeno sprejemati beguncev. Od prosilcev za azil 
pričakuje, da aktivno sodelujejo v tem procesu ter ne izginjajo kam drugam ali prikrivajo svoje prave identitete, pravica do 
človekoljubne zaščite pa se izključuje s kazenskimi dejanji. Tisti, ki nimajo pravice ostati v državi, jo morajo zapustiti. 
Od prišlekov zahteva sprejemanje »svetovne ureditve«, a hkrati priznava, da Nemčija potrebuje priseljevanje izučene 
delovne sile. Število teh ljudi mora ostati v okviru dogovorjenega s koalicijsko pogodbo, to je od 180.000 do 200.000. 
Nemški notranji minister v svojem dokumentu omenja tudi Marshallov načrt za Afriko z reformnimi partnerstvi in s pomočjo 
v razvoju za izbrane države, »saj je od uspešnega obvladanja velikih afriških izzivov odvisna tudi prihodnost Evrope«. Gre za 
spopad z vzroki za beg, tudi z zagotavljanjem delovnih mest in izobraževanja, za takojšnje zmanjšanje števila migrantov pa 
predlaga spodbude za njihovo vračanje, večje policijsko in drugo sodelovanje z državami, iz katerih in skozi katere prihajajo. 
Zavzema se za ohranitev schengenskega območja z boljšim nadzorom na mejah in seveda tudi za sporno točko zavračanja v 
drugih državah EU registriranih beguncev na nemški meji z Avstrijo. Nemški minister napoveduje hitrejše postopke za 
ugotavljanje pravice do azila in lažje vračanje beguncev, še posebno v države, ki bi jih kot Alžirijo, Maroko, Tunizijo in 
nekatere druge po njegovem prepričanju morali razglasiti za varne.  

• Makedoniji se obeta premik z mrtve točke. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 11. julij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/makedoniji-se-obeta-premik-z-mrtve-tocke-69803.html  
Po napovedih se bodo pristopna pogajanja s severnoatlantskim zavezništvom začela do 1. avgusta.  
Voditelji 29 članic zveze Nato se bodo po napovedih na zasedanju v Bruslju odločili za začetek pristopnih pogovorov z 
Makedonijo. Vabilo državi, da postane polnopravna članica zavezništva, bo mogoče šele, ko bo sporazum o imenu z Grčijo v 
celoti uresničen. 
Grčija je po ratifikaciji sporazuma o novem imenu Makedonije v makedonskem parlamentu obvestila generalnega sekretarja 
Nata Jensa Stoltenberga, da podpira vabilo Makedoniji v Nato. Da se bodo voditelji zavezništva na bruseljskem vrhu, ki se je 
začel danes, odločili za začetek pristopnih pogovorov, pričakuje tudi Stoltenberg. Po napovedih se bodo začeli do 1. avgusta. 
Makedonija, ki čaka na vabilo v Nato od vrha v Bukarešti leta 2008, ko je ta korak preprečila Grčija zaradi nerešenega 
vprašanja o imenu, si po desetletju stopicanja na mestu lahko obeta premik.  
Predsedniku grozi kazenski pregon 
Čeprav je sobranje drugič ratificiralo sporazum Skopja z Atenami, ga makedonski predsednik Gjorge Ivanov še vedno noče 
podpisati. Del strokovne javnosti trdi, da Ivanov mora podpisati sporazum, ker ne sme ignorirati volje državljanov, ki jo 
predstavlja parlamentarna večina. Po njihovem mnenju predsednik ni nad njimi, temveč je njihov servis, poleg tega je 
prisegel, da bo spoštoval ustavo. 
Vabilo v Nato, ko bo sporazum o imenu z Grčijo v celoti uresničen. 
Gjorge Ivanov ni nad državljani, temveč je njihov servis. 
Vladajoča večina potrebuje opozicijo, da bi bil referendum uspešen.  
Ivanov ima kot predsednik imuniteto do prihodnjega leta, ko se mu bo iztekel drugi mandat, potem bo navaden državljan, ki 
lahko kazensko odgovarja za zlorabo položaja. Ivanov je presegel svoje pristojnosti že takrat, ko je pogojeval podelitev 
mandata za sestavo vlade zmagovalcu parlamentarnih volitev Zoranu Zaevu. Iz njegovega kabineta so sporočili, da je Zaev s 
trditvijo, da bo Ivanov podprl sporazum z Grčijo, manipuliral z državljani in mednarodno javnostjo. 
Največja opozicijska stranka VMRO-DPMNE je na protestnem maršu v Strumici znova poudarila, da zanjo ni sprejemljiva 
sprememba ustave, s katero bi se država preimenovala v Republiko Severno Makedonijo. Zato je v sobranju dvakrat 
bojkotirala glasovanje o ratifikaciji sporazuma. Ker stališča ni spremenila niti po tem, ko je Bruselj določil datum za začetek 
pristopnih pogajanj z EU, ki naj bi se začela junija prihodnje leto, se postavlja vprašanje, ali se bo članstvo VMRO-DPMNE 
sploh udeležilo referenduma o novem imenu Makedonije. Tudi če se bodo res začeli pristopni pogovori z Natom.  
Ključen bi lahko bil zakon o amnestiji 
Udeležba članstva VMRO-DPMNE na referendumu je nujna, da bi bil uspešen. Glasovati mora 51 odstotkov volilnih 
upravičencev, kar je več kot 900.000 državljanov, več kot polovica mora glasovati za, da bi ime Republika Severna 
Makedonija dobilo zeleno luč. Vladajoča koalicija ima 700.000 glasov, kar pomeni, da potrebuje vsaj polovico od nekaj več 
kot 450.000 glasov, ki jih je dobila VMRO-DPMNE na zadnjih parlamentarnih volitvah. Opozicija se je pripravljena pogajati, 
zahteva pa sprejetje treh novih zakonov, zakona o financiranju političnih strank, zakona o vladi in zakona o amnestiji. 
Zlasti po obsodbi sedmerice zaradi poskusa umora poslanca Zijadina Sele 27. aprila lani. Po mnenju prvaka VMRO-DPMNE 
Hristijana Mickoskega so izrečene kazni od deset do trinajst let in pol zapora previsoke. Poleg tega se bo 22. avgusta začel 
proces proti 30 osebam, ki so obtožene rušenja ustavnega reda in varnosti. Med njimi je pet poslancev VMRO-DPMNE, ki so 
odprli vrata skupščinskega poslopja in omogočili demonstrantom vdor v parlament. 
Zakon o amnestiji bo verjetno glavna zahteva opozicije v zameno za to, da bo pozvala volivce h glasovanju na referendumu. 
Čeprav zastopajo stališče, da je sporazum z Grčijo nacionalna izdaja in kapitulacija, to ne pomeni, da bo celotno članstvo 
glasovalo proti spremembi imena. Zaev za zdaj zavrača možnost sprejetja zakona, ker meni, da morajo biti odgovorni za 
nasilje v sobranju kaznovani. 
Po rezultatih javnomnenjske raziskave inštituta Kappa Research za grški dnevnik Ethnos kar 58 odstotkov anketirancev 
zavrača dogovor, ki sta ga sklenila premiera Zaev in Aleksis Cipras. Večina od skoraj 10.000 anketirancev je ocenila, da je 
sporazum o novem imenu njihove severne sosede izdaja grških nacionalnih interesov. 
 
 

https://www.delo.si/novice/svet/makedoniji-se-obeta-premik-z-mrtve-tocke-69803.html


• »Od doma sem odšel, ko sem imel petnajst let. Bil sem še otrok«. Boštjan Videmšek. Delo, Ljubljana, 12. julij 
2018  

https://www.delo.si/novice/svet/od-doma-sem-odsel-ko-sem-imel-petnajst-let-bil-sem-se-otrok-70433.html 
Begunci in migranti v BiH: Nekateri begunci so v Slovenijo poskušali priti tudi desetkrat  
Velika Kladuša – V improviziranem begunskem taborišču na obrobju Velike Kladuše živi okoli tristo beguncev in migrantov. 
Živijo v šotorih, ki jim jih je skupaj s (so)prostovoljci postavil neutrudni vrhniški humanitarec Adis Imamović - Pixi, in čakajo 
na naslednji poskus prehoda le nekaj kilometrov oddaljene meje med Bosno in Hercegovino ter Hrvaško. 
Dišalo je po kuhi. Skupina pakistanskih moških si je daleč od doma, ki so ga nazadnje videli pred dvema letoma, pripravljala 
tipične pakistanske jedi. Begunski otroci so sredi prostornega taborišča, okoli katerega – v nasprotju s sodobnimi 
begunskimi taborišči, ki so v zadnjih letih na pobudo Evropske unije zrasla na egejskih otokih – ni napeljana bodeča žica, 
skupaj z domačimi igrali nogomet. Iraški deklici sta se prevažali s skirojem in razposajeno igrali z dežnikom. 
Zelo družabni potepuški psi so se zadovoljno valjali po pesku. Ženske so pomivale posodo. Skupina moških se je brila. 
Iračanka se je, sedeč v travi, po videosignalu pogovarjala s sorodniki. Afganistanci, večinoma najstniki, so lovili brezžični 
signal. Za begunsko taborišče je bilo razpoloženje nenavadno sproščeno. 
Oaza človečnosti 
Čutiti je bilo, da se ljudje tu, na skrajnem zahodu Bosne in Hercegovine, če drugega ne, počutijo vsaj varne. In, kolikor je 
mogoče, dobrodošlo. Policija jim ne dela težav. Lokalna skupnost, med vojno tako razdvojena, je begunce in migrante 
sprejela z odprtimi rokami. Tudi po zaslugi skupine prostovoljcev z Adisom Imamovićem - Pixijem na čelu, ki svoje 
neprecenljive kuharsko-logistično-reševalne prostovoljske izkušnje v »ljuti Krajini« deli že skoraj pol leta. 
A Pixi, ki od ranega jutra do poznega večera ureja vse, kar je mogoče, in tudi marsikaj, kar bi bilo tudi v normalnih razmerah 
nemogoče urediti, se boji, da bo zaradi zaostrene evropske protibegunske in protimigrantske politike, katere odsev je tudi 
serijsko zavračanje prosilcev za azil na slovenski južni meji, Velika Kladuša postala nov Idomeni. Zadnja grška vasica pred 
makedonsko mejo, kjer je po zaprtju balkanske begunske poti marca 2016 ostalo v grozljivih razmerah ujetih več deset tisoč 
ljudi. 
»Takrat se je marsikaj končalo, velika človeška tragedija pa se je šele začela. Izgubil sem upanje in zaupanje v Evropo. V 
institucije in tudi v nevladne organizacije. Vedel sem, kaj prihaja. Tu smo na frontni črti. Ljudje, ki so jih zavrnili na slovenski 
meji, se iz Hrvaške vračajo ranjeni, bolni, poškodovani. Hrvaška policija je iz dneva v dan brutalnejša,« nam je povedal Adis, 
ki je v Veliki Kladuši skupaj s partnerico Petro begunski in migrantski človek za vse. Kuhar. Tehnik. Mehanik. Zdravnik. 
Reševalec. Svetovalec. Inženir. Gradbinec. Prevoznik. Psiholog. Prijatelj. Zaveznik. Predvsem pa – (so)človek. 
Pixi se zaveda, da se počasi, a zanesljivo zapira tudi tako imenovana druga begunska balkanska pot, ki skozi Turčijo, Grčijo, 
Albanijo, Črno goro, Bosno in Hercegovino ter Hrvaško vodi do južne slovenske meje, kjer se je promet na začetku junija 
skoraj povsem ustavil. Slovenija se je odločila za kršenje mednarodne pravice do zaščite in začela prosilce za azil vračati 
Hrvaški, ta pa Bosni in Hercegovini. 
Tu, v Veliki Kladuši, se na vsakem koraku srečujemo z ljudmi, ki so bili na slovenski meji zavrnjeni najmanj enkrat. Številni 
poskušajo že več mesecev. Velika večina je bila zavrnjena – in obrnjena – že kmalu po prehodu bližnje hrvaške meje, ki jo iz 
dneva v dan nadzorujejo nasilnejši policisti. 
Velika Kladuša – novi Idomeni? 
Osemnajstletni Zaid Kan iz afganistanske province Kunar se je iz Velike Kladuše proti Sloveniji po lastnih besedah odpravil že 
– šestnajstkrat. Slovensko mejo mu je po plavanju čez Kolpo uspelo prestopiti le enkrat. Pred mesecem dni. Slovenski 
policisti so ga, nam je zatrdil, takoj vrnili na Hrvaško. O njegovi prošnjo za oddajo vloge prošnje za mednarodno zaščito niso 
hoteli ničesar slišati. »Vem, da je meja zdaj zaprta. Ne vem, zakaj. A še naprej bom poskušal. Druge možnosti nimam. Od 
doma sem odšel, ko sem imel petnajst let. Bil sem še otrok. Zdaj mi raste brada. Shujšal sem in postal drugačen človek. 
Veliko grdih reči sem videl in doživel,« je med sprehodom po okolici taborišča, pred katerim je skupina mladih Pakistancev 
igrala kriket, dejal Zaid. 
Večkrat so ga pretepli in oropali. Živel je v Grčiji in Srbiji. Ves ta čas se je prebijal – in tako je še danes – iz dneva v dan. Ko je 
izvedel, da je Nemčija začela vračati afganistanske begunce v njegovo domovino, kjer vojna s kratkimi premori traja že 40 
let, se je odločil, da krene proti Italiji. A zdaj je že dva meseca ujet v Bosni in Hercegovini. Kot velika večina tu ujetih ljudi si 
ne more privoščiti pomoči tihotapcev. »Poskušam odmisliti okoliščine. Vedno znova se mi uspe prepričati, da imam za pot 
proti Evropi toliko in toliko možnosti. Jutri bom spet krenil,« se je poslovil neomajni mladenič. 

• Nemčija bo Španiji izročila Puigdemonta. M. S. Delo, Ljubljana, 12. julij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/nemcija-bo-spaniji-izrocila-puigdemonta-70883.html  
Za kaznivo dejanje poneverbe javnih sredstev mu grozi do 12 let zapora, v Španiji pa zaradi upora od 15 do 25 let.  
Nemško sodišče je danes zjutraj sporočilo, da se nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta lahko izroči 
Španiji, a ne zaradi upora, za kar ga obtožuje špansko vrhovno sodišče, temveč zaradi zlorabe javnih sredstev. Odločitev 
sodišča bo pravnomočna šele, ko jo bo potrdil tudi nemški državni tožilec. 
Kot so v pojasnilu za javnost zapisali nemški sodniki, Puigdemonta ne morejo obtožiti upora, saj obseg nasilja, ki je potreben 
za veleizdajo, s strani katalonskih separatistov med nemiri ni bil dosežen. Španske obtožbe namreč ne sovpadajo z nemško 
zakonodajo, ki dejanj Kataloncev ne razume kot upor. Po njihovih besedah naj bi si Puigdemont želel le referendum, ne pa 
tudi nasilja. Sodišče pa je kot sprejemljive potrdil obtožbe o zlorabi javnih sredstev med organizacijo nezakonitega 
referenduma, ki je potekal 1. oktobra v Kataloniji, za kar nameravajo zdaj Puigdemonta izročiti španski roki pravice. 
Nekdanji katalonski predsednik je bil 25. marca aretiran v nemški zvezni državi Schleswig-Holstein po tem, ko je stopil na 
nemško ozemlje iz Danske. Petega aprila so ga proti plačilu varščine izpustili na prostost. Za kaznivo dejanje poneverbe 
javnih sredstev mu grozi do 12 let zapora, v Španiji pa zaradi upora od 15 do 25 let. Verjetno je, da bodo njegovi odvetniki 
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vložili pritožbo na višjem sodišču, kar bi izročitev zavleklo še za nekaj časa. 
Trenutni katalonski predsednik Quim Torra je odločitev nemškega sodišča pozdravil in dodal, da to znova potrjuje 
nesmiselnost političnega procesa, polnega laži in spletk, ki ga vodi španska vlada in se ne bi smel nikoli niti začeti. »Zmagali 
bomo v Evropi!« je na twitterju še zapisal predsednik. Današnjo odločitev sodišča je za zmago označil tudi Puigdemont. 
»Premagali smo glavno laž države. Nemško pravosodje je zanikalo, da je bil referendum 1. oktobra upor,« gre brati na 
njegovem twitterju. Dodal je, da je vsaka minuta, ki jo njegovi kolegi preživijo v zaporu, minuta sramote in nepravičnosti. 
 

Dnevnik, Ljubljana 
 

• Juncker za september napovedal predloge za krepitev zaščite zunanje meje. STA. Dnevnik, Ljubljana, 6. julij 
2018  

https://www.dnevnik.si/1042832076/Svet/juncker-za-september-napovedal-predloge-za-krepitev-zascite-zunanje-meje-  
Evropska komisija bo septembra predstavila predloge za krepitev zaščite zunanje meje, ki naj bi vključevali kadrovsko 
ojačanje evropske agencije za meje Frontex - na 10.000 pripadnikov mejne in obalne straže - že do leta 2020, je danes na 
Dunaju povedal predsednik komisije Jean-Claude Juncker. 
»Dogovorili smo se, da bo Evropska komisija septembra predstavila predlog za zaščito zunanje meje,« je povedal Juncker na 
novinarski konferenci po delovnem srečanju komisije z avstrijsko vlado na Dunaju ob začetku avstrijskega predsedovanja 
EU. 
O novem cilju krepitve Frontexa na 10.000 pripadnikov mejne in obalne straže že do leta 2020, namesto do leta 2027, kot je 
bilo sprva predvideno, je že v četrtek govoril tudi avstrijski kancler Sebastian Kurz. 
Juncker je sicer junija pred izrednim migracijskim vrhom nakazal predlog nove zakonodaje, ki bi omogočila preobrazbo 
mejne in obalne straže v pravo mejno policijo EU z lastnimi pristojnostmi za zaščito zunanje meje. 
O pomislekih glede prenašanja nacionalne suverenosti na evropsko raven v tem primeru je Kurz v četrtek 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. 
Cerar ocenjuje, da pomoč trenutno ni potrebna 
Avstrijsko predsedstvo se pri soočanju z migracijskim izzivom odločno osredotoča na krepitev zaščite zunanje meje, pri 
čemer izpostavlja, da gre pri tem v prvi vrsti za zunanjo schengensko mejo, torej tudi za mejo med Slovenijo in Hrvaško. 
Tudi nemška kanclerka Angela Merkel je po koncu vrha EU minuli teden 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. 

• Trilaterala tokrat v znamenju migracij. Andrej Brstovšek.  Dnevnik, Ljubljana, 6. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042832043/svet/trilaterala-tokrat-v-znamenju-migracij  
Borut Pahor je gostil peto srečanje predsednikov Slovenije, Avstrije in Hrvaške. Tokrat je bilo v ospredju vprašanje 
migracij, kjer se zaradi sklepov nemške vlade morda obeta učinek domin poostrenih ukrepov na mejah, tudi med vsemi 
tremi državami, katerih predsedniki so bili danes v Goriških brdih. 
Če je bila lanska glavna tema tristranskega srečanja predsednikov Avstrije, Slovenije in Hrvaške arbitražna razsodba, so 
Alexander Van der Bellen, Borut Pahor in Kolinda Grabar - Kitarović danes največ govorili o migracijah. Peto takšno srečanje 
predsednikov teh treh držav je tokrat potekalo v obnovljeni Vili Vipolže v Goriških brdih. 
Predsedniki so se strinjali, da mora Evropska unija zaščititi svoje zunanje meje, kot so voditelji držav članic EU sklenili tudi na 
nedavnem vrhu v Bruslju. Vendar Pahor ob tem opozarja, da ne vidi nobenih utemeljenih razlogov za krepitev nadzora na 
avstrijsko-slovenski meji, ki jo je Dunaj napovedal kot posledico podobnih nemških ukrepov na meji z Avstrijo. Če bodo 
Avstrijci to storili, je dejal, bo podobno primorana storiti Slovenija – ne ker bi bil naval migrantov trenutno velik, ampak ker 
želi jasno sporočiti, da v nobenem primeru ne namerava postati žep, kjer bi obtičali begunci. 
Hrvaška ne bi nadzora na notranjih ali schengenskih mejah 
Hrvaška predsednica je podobno dejala, da ni treba krepiti nadzora na notranjih mejah EU in ne na schengenskih, ampak na 
zunanjih ob ustrezni pomoči in solidarnosti vseh držav članic. Prav tako ni prav, da se breme morda prelaga na tretje države, 
kot se je ob zadnji krizi zgodilo v primeru Makedonije, ne da se jim ustrezno pomaga. 
Van der Bellen je dejal, da so razmere glede migrantov v Evropi trenutno pod nadzorom, da pa je legitimno razmišljati o 
primerih »kaj pa če…«. Tudi sam se zaveda učinka domin, ki bo nastal, če bo ostre varnostne ukrepe na schengenskih mejah 
začela ena država. 
Podpora zahodnemu Balkanu in skrb za BiH 
Predsedniki so sicer veliko govorili o avstrijskem predsedovanju Evropski uniji v drugi polovici tega leta in o zahodnem 
Balkanu. Vsi se strinjajo, da države te regije potrebujejo spodbudo, očitno pa menijo tudi, da je položaj najbolj akuten v 
Bosni in Hercegovini. Tam se pripravljajo na oktobrske volitve, pred tem pa bi morali spremeniti volilno zakonodajo. Ta 
misija pa postaja vse bolj podobna vrenju v pokritem loncu. O tem je na sestanku najprej spregovorila Grabar-Kitarovićeva, 
kot je dejala tudi sama, saj gre za vprašanje, ki je izrednega pomena za uradni Zagreb zaradi Hrvatov v BiH. Pahor je ob tem 
ponovil, da je tisto, kar BiH vsekakor najbolj potrebuje, sprava. Vsi so tudi čestitali Makedoniji in Grčiji za dosežen 
kompromis o imenu prve ter zaželeli, da bi jim dogovor uspelo spraviti tudi skozi parlamentarno in referendumsko 
preizkušnjo. 
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Vlada: novi-stari načrt za begunce 
Vlada je včeraj sprejela novi kontingentni načrt, ki predvideva ukrepe ob morebitnem povečanju števila prosilcev za azil. 
Prejšnji takšen načrt je bil sprejet leta 2015, ko se je pripravljal večji prihod beguncev.  
Vlada je za letošnjo prenovo načrta navedla dva razloga: prenos pristojnosti na Urad za oskrbo in integracijo migrantov ter 
večje število prosilcev za azil, ki prihajajo skozi Bosno in Hercegovino. Kot smo že poročali, policisti ob meji na Kolpi tem 
migrantom ne dovolijo več, da bi zaprosili za azil, in se posledično azilni dom kljub povečanim migracijam v resnici ne polni. 
A v uvodnem gradivu je vlada navedla še en razlog za kontingentni načrt: če ga država ima, lažje prejme sredstva iz Evropske 
unije, namenjena (proti)migrantskim ukrepom.  
Številke v načrtu sicer ostajajo enake, kot so bile leta 2015 – Slovenija bi lahko v različnih fazah sprejela do približno 1000 
prosilcev za azil. Tudi lokacije, predvidene za njihovo namestitev, ostajajo enake – poleg že uporabljenih v Ljubljani in 
Logatcu še potencialni na Debelem rtiču in v Mariboru. Morebitne druge lokacije pa so odvisne od »odpora lokalnih 
skupnosti«, priznava vlada. ušk 
Nemčija v pogovorih s sosedami 
Še preden je ponedeljkov dogovor nemških krščansko obarvanih strank CDU in CSU postal del uradne državne migracijske 
politike, sta ga včeraj skušala kanclerka Angela Merkel in notranji minister Horst Seehofer ločeno podkrepiti v pogovorih s 
premierjema sosednjih držav, z madžarskim Viktorjem Orbanom v Berlinu in z avstrijskim Sebastianom Kurzem na Dunaju. 
Merklova z Orbanom očitno ni našla iste valovne dolžine, saj je po srečanju poudarila različne poglede na migracije. 
Povedala je, da Madžarska ne sprejema odgovornosti za obravnavo azilnih prošenj, ker so tamkajšnji begunci prišli prek 
drugih članic EU, zlasti Grčije. Kanclerki tudi ni uspelo Orbana prepričati o sprejemu prosilcev za azil, ki bi ji jih Nemčija vrnila 
po dublinski uredbi. Orban je potrdil razhajanja z Merklovo in se odzval zlasti na očitek o pomanjkanju solidarnosti. Dejal je, 
da Madžarska z nadzorom južne meje pravzaprav Nemčiji najbolj pomaga. 
Seehofer in Kurz sta bila bolj soglasna. V sodelovanju z Italijo želita zapreti sredozemsko migracijsko pot, uskladila pa sta se 
tudi pri vprašanju vračanja prosilcev za azil iz Nemčije. To ne bo Avstriji v breme, je obljubil bavarski zagovornik tranzitnih 
centrov, saj ne bo odgovorna za prosilce, ki se niso registrirali v njej. Seehofer je poudaril, da se bo treba z Grčijo in Italijo o 
njihovem vračanju še dogovoriti. de 
Pahor še ne bi vložil tožbe 
Predsednik Borut Pahor je dejal, da bi z vložitvijo tožbe proti Hrvaški pred sodiščem Evropske unije počakal, da to stori vlada 
s polnimi pooblastili. Glede na poročila o širitvi hrvaških školjčišč v Piranskem zalivu na območje, ki je po arbitražni odločbi 
slovensko, je Pahor dejal, da »bo Slovenija mejo spoštovala in zavarovala ozemeljsko celovitost. Dodal je, da želi spor rešiti 
po mirni poti, da pa sta za to potrebna dva. Hrvaška predsednica Kolinda Grabar - Kitarović pa je dejala, da je o školjčišču 
brala šele v slovenskem tisku ter da mora še pozanimati, za kaj gre. Predsednika sta se tudi strinjala, da se glede arbitražne 
odločbe in njene veljavnosti ne strinjata. 

• Zavezništvo vseh proti vsem. Ervin Hladnik – Milharčič. Dnevnik, Ljubljana, 7. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042832096/svet/zaveznistvo-vseh-proti-vsem  
V Varšavi demonstrirajo zaradi politične čistke na vrhovnem sodišču. Gledamo lahko slike protestnikov, ki na ulicah 
poljskih mest zahtevajo demokracijo. Slike niso arhivski material iz osemdesetih let, ko je sindikat Solidarnost zahteval 
demokratične reforme. Julija 2018 so sredi poletja ljudje na ulicah zato, ker se širi avtoritarnost oblasti, ki jo desna vlada 
razume kot orodje konservativne revolucije. Trideset let po tem, ko so Poljaki s stavkami pristaniških delavcev zahtevali 
svobodo pod komunističnim režimom, ponovno zahtevajo svobodo, tokrat pod demokratično izvoljeno vlado.  
Poljska vlada govori o vzpostavitvi reda, državi pa vlada nered, v katerem politične stranke izbirajo sodnike, ki bi morali le-te 
imeti pod nadzorom. 
Poljaki sanjajo novo Evropo 
To je podoba, ki leta 2004 v sanjah o Evropi ni imela mesta. V Bruslju se pripravljajo, da uvedejo sankcije proti Poljski, ker je 
posegla v neodvisnost sodstva in po političnem ključu očistila vrhovno sodišče. Čistke sodnega aparata so kaplja čez rob 
testiranja meja dosega pravnega reda Unije. Ločenost zakonodajne, izvršne in sodne oblasti je temelj evropske liberalne 
demokracije, zapisane v acquis communautaire. Poljaki so segli do dna temeljev in zatresli vso zgradbo nad sabo. Odstavili 
so tudi predsednico sodišča Malgorzato Gersdorf, ki je zgrožena ugotavljala, da Poljska razdira vse, kar je zgradila v zadnjih 
petindvajsetih letih. Poljska demokracija je krhka in si sproti izmišlja pravila. Nastopiti mora evropska komisija in uveljaviti 
trdna pravila, na katerih temelji Evropska unija.  
Tu utegnejo nastati težave. V Bruslju je težko doseči tudi samo retorični konsenz o ključnih odzivih na krize v upravljanju 
kontinenta. Že od težav z bankami na Cipru v vrhovih EU vsak odmik od običajnega razumejo kot krizo. Ob ciprski bančni 
krizi so bili soočeni z globalno finančno krizo, krizo evropskih bank, grško krizo in begunsko krizo. Kriza je samo izraz tega, da 
pravila, po katerih se ureja vsakdanje upravljalske zaplete, niso jasna. Leta 2015 in 2016 je bilo transportno vprašanje 
prevoza milijona beguncev iz Turčije v Nemčijo takoj zaznano kot izredno stanje, ki zahteva izredne ukrepe. Vendar bi bilo 
potrebnih samo 500 vlakov na liniji Istanbul–München, pa populisti ne bi imeli iz česa črpati podobe nemoči Evrope pred 
invazijo. Takrat se je zdelo, da Evropa nima skupne zakonodaje. Ta vtis je prisoten še danes. Relativno preprosto vprašanje 
obravnavanja prosilcev za azil, ki so se registrirali v eni državi, potem pa odšli naprej, je zmedlo politično sliko Evrope in 
napovedalo konec politike odprtih meja za ljudi, ki bežijo pred vojnami. Eden od stranskih učinkov te politike so zaprte meje 
za vse, ki potujejo po Evropi. 
Američani odhajajo 
Poljska soseda Nemčija, ki je v jedru evropske obrambe liberalnih vrednot, zaradi tega tudi sama ni trdna. Vsaj politično je 
razrahljana. Nemški notranji minister Horst Seehofer se je upiral Angeli Merkel in napovedal odstop, če ne bodo meje za 
sekundarne migrante zaprte. Težko skrpana vladna koalicija se je zamajala ob vprašanju nadzora meja in reguliranja 
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migrantskih tokov. Najbolj nenavadno je, da v resnici nikjer ni videti nobene migrantske krize. Prehodi meja so v običajnih 
mejah, paniko je politično generirala spretna ksenofobična politika Madžarske, ki je za seboj potegnila vse sosednje države.  
Pa vendar je o tem vprašanju v istem tednu, ko so Poljaki zahtevali zaščito ustave, vodstvo Evropske unije sklepalo 
nemogoče kompromise in na papirju v severni Afriki ter na lastnih mejah ustanavljalo begunska taborišča. Jezik je bil 
nekoliko bolj uglajen in argumentacija meglena, vendar je šlo prav za taborišča. Drugače na varnostno definirana vprašanja 
migracij ni mogoče odgovarjati.  
V tem vzdušju negotovosti se je Donald Trump odločil, da bo pisal evropskim voditeljem, naj plačajo račune za ameriško 
vojaško zaščito Evrope, ker bo sicer razmislil o vlogi Združenih držav pri obrambi kontinenta. Ena njegovih tarč je Nemčija, 
za katero je nekoliko presenečen ravnokar odkril, da je tam še vedno nameščenih 35.000 ameriških vojakov, ki so ostali od 
druge svetovne vojne. Zvenelo je skoraj tako, kot da je Evropa še vedno pod okupacijo in dobiva direktive. Trump je sklenil, 
da je evropska obramba njegov strošek, in izstavlja račune.  
To pa je samo uvod v vrh Nata, kjer bo Trump evropskim državnikom v neposrednem stiku razložil, kakšne so njihove 
obveznosti. Ob visokih govorih o potrebi po enotnosti bo to tudi sijajna priložnost, da evropske države razgrnejo svoje zelo 
različne poglede na zavezništvo z Ameriko in vojaško karto nasprotnikov. Tudi obrambna politika ni več tako zelo skupna, 
kot jo definirajo dokumenti. Ob vsem tem se zdi, da tudi dogovora o urejenem odhodu Velike Britanije ne bo lahko skleniti 
in da bo prvi izstop iz Unije potekal kaotično.  
Evropska unija je vstopila v nas 
To ni prvič, da Evropa kaže zbegano podobo pred zunanjim svetom. Vendar je njena sedanja negotovost neobičajna. Mreža 
blagostanja in varnosti je res natrgana, vendar nikjer ni velikih lomov, ki bi zahtevali kaj drugega kot nekaj upravljalskih 
tehnik, politične discipline in jasno definiranih skupnih interesov. Namesto tega se v praktičnih odločitvah Evropa vedno bolj 
kaže zgolj kot skupina nerodno povezanih držav, ki vodijo vsaka svojo politiko. Države vzhodne Evrope se sprašujejo, čemu 
so se pravzaprav priključile, in so po dveh desetletjih oklevanja začele oblikovati svojo politiko interesov. Jezik politične 
nekorektnosti je bil na zahodu najprej nerazumljiv, potem pa so ga v Veliki Britaniji hitro prevedli v angleščino, v Italiji pa 
notranji minister Matteo Salvini v italijanščino. V avstrijski nemščini je ves čas zvenel naravno. Eksces je postal pravilo. 
Od leta 2004 se je marsikaj postavilo na glavo. Politična geografija Evropske unije pa se je radikalno zares spremenila v 
zadnjih dveh letih. 
»Nismo mi vstopili v EU. Evropska unija je vstopila v nas,« je pred dvema letoma v kavarni v Pragi rekel češki ekonomist 
Tomáš Sedláček. »Mi se nismo premaknili, meje EU so se premaknile.«  
V naslednjih dveh letih pa so začele države vzhodne Evrope meje svojih politik širiti proti zahodu in so pri tem vedno bolj 
uspešne. Evropska unija je pred tem delovala kot zgledna mehka imperialna sila. Nove članice so že pred vstopom v procesu 
približevanja brez pomislekov spremenile svoj ustavni red in Evropi podredile vse, od šolstva in zdravstva do ekonomije in 
vojske. Širitev Unije je pomenila bolj ali manj brezpogojno sprejemanje navodil o preoblikovanju države in družbe. Pogled 
na Evropo kot na politični kontinent, ki širi svoje naravne meje na vzhod, se je zdel kot popolnoma smiselno razumevanje 
sodobnega sveta. Le da so hkrati potekali procesi, ki pri velikih imperijih nikoli niso bili nič neobičajnega. Center je uveljavljal 
tog nabor pravil, ki je veljal od obale Atlantika do Črnega morja. V centru niso čutili nobene potrebe po novih idejah. Bruselj 
je bil kraj, kamor je hodila periferija usklajevat svoje partikularne interese s potrebami približno definirane skupne politike.  
Leta 2015 je bilo te samoumevnosti konec. Periferija je začela dobivati ideje in jih je uveljavljala v centru. Tudi tisti, ki so 
vedeli, da v imperijih nove ideje vedno pridejo s periferije, so bili nad njihovo učinkovitostjo presenečeni. Z nekoliko 
distance je mogoče določiti trenutek, ko je prišlo do zamenjave perspektive in je povojni evropski red javno postal vprašljiv.  
Ko je Sedláček ugotavljal, da so se ob širitvi EU premikale njene meje, ne pa države, ki so vanjo vstopale, je bilo zaradi 
odziva na prizore z meja južnih članic EU v Pragi veliko vznemirjenja. Vzhodna Evropa se je takrat v Budimpešti prvič uprla 
Angeli Merkel in sploh prvič po letu 2004 oblikovala politiko, ki je bila v očitnem nasprotju s politiko centra Evropske unije. 
Do takrat je pri vseh novih članicah EU veljalo, da svoje stališče glede kateregakoli skupnega problema oblikujejo šele 
potem, ko so v Bruslju dosegli konsenz. Vsi od Slovenije do Varšave so se potem pridružili skupnemu stališču. 
Vzhodnoevropske države so Bruslju dejansko pustile, da oblikuje njihovo notranjo in zunanjo politiko. Šele ob vprašanju 
sprejemanja beguncev so se odločno uprle in oblikovale svoje strategije. Nihče ni pričakoval, da bodo s tem  
oblikovale politično sliko sodobne Evrope.  
Majhen problem, velika panika 
Od takrat je Evropska unija postala zanimiva. Proizvaja notranje konflikte, njena birokratska govorica je v zatonu, 
zgodovinski voditelji so v krizi. Težave so v samem središču. Najprej v Nemčiji, ki je ekonomski in politični center celotnega 
kontinenta. Nemška vlada je produkt rokohitrskih trikov Angele Merkel, ki se je morala odzvati na vzpon skrajne desnice in 
na pešanje nemškega političnega centra. Koalicija njene konservativne stranke s socialnimi demokrati se drobi ob 
marginalnem vprašanju logistike migrantov. Nemčija ima ekspanzivno gospodarstvo, ki potrebuje tujo delovno silo. Vsako 
leto mora zaposliti 400.000 novih delavcev iz tujine. Ob staranju prebivalstva ji bo do leta 2030 zmanjkalo tri milijone 
delavcev.  
Vlado bi moralo skrbeti predvsem to, kako bi čez meje urejeno spravila stotisoče novih delavcev. Ne kaže namreč dobro. 
Nelegalni prehodi evropskih meja so od oktobra 2015 do maja 2018 padli za 95 odstotkov. Zaustaviti migracije ni tako 
zapleteno delo. Urejen promet delovne sile je problem, pri katerem je Evropa pozabila, kako se ga reši. Kaotično zapiranje 
evropskih meja z žičnatimi ograjami, policijskim in vojaškim nadzorom je bila ena bolj uspešnih akcij evropskih držav. Tudi 
ena najgrših. Tega niso naredile skupaj, kot organizacija celotnega kontinenta, ampak vsaka posebej in ena proti drugi. 
Namesto skupne zunanje politike so vzpostavile notranje meje, politični ekstremizem pa je naraščal premo sorazmerno z 
upadanjem števila prehodov meja brez dokumentov.  
Kateri red velja? 



Kanclerka Angela Merkel v sebi združuje vso problematičnost evropske politike, ki ne najde ravnotežja med realnimi 
potrebami, priložnostno etično retoriko in pragmatičnimi političnimi potezami. Vodi najmočnejšo ekonomijo v Evropi, ki 
potrebuje migrantsko delovno silo, hkrati pa je v negotovem političnem položaju zaradi svoje migracijske politike, ki služi 
nemški ekonomiji. Ob zahtevi bavarskega krila konservativcev, da je treba narediti trdo mejo z Avstrijo in omejiti prihajanje 
tujcev, ji je vlada skoraj razpadla. Nemčija se je znašla v protislovnem položaju, v konfliktu med svojimi ekonomskimi 
interesi in nacionalistično politiko. Kanclerko hromi strah pred vzponom skrajne desnice, ki ji je sama dala v roke 
najmočnejše argumente proti sebi.  
Angela Merkel plačuje svojo državniško napako iz leta 2015. Takrat je pozabila, da mora v trenutku, ko ukine en red, takoj 
vzpostaviti drugega. Soočena s podobami mrtvih otrok na turških in grških obalah je izrekla enega najlepših stavkov politike 
21. stoletja. »Vsi so dobrodošli,« je naslovila Sirce. »Ni omejitev.« Sirci so čez Turčijo bežali pred vedno bolj uničevalnim 
pohodom vojske kalifata Abu Bakr al Bagdadija in režima Bašarja al Asada ter pred kaotično koalicijo držav, ki so hkrati 
poskušale Asada vreči z oblasti in uničiti Islamsko državo. 
Nemci so takrat rekli, da bodo sprejeli vse in da schengen ne velja več. Meje za prihod v Nemčijo so odprte. Posledice te 
odločitve so bile presenetljive, izjava pa je imela dolgoročne učinke. 
Francoski analitik političnih tokov vzhodne Evrope Jacques Rupnik je takoj opozoril, da je bil s tem v Evropi ustvarjen nov 
položaj, Angela Merkel pa je pozabila izreči drugo polovico stavka.  
»Obstajali so dobri razlogi za to, da schengen, kot je bil zastavljen, ni mogel več delovati,« je takoj rekel Rupnik. »Lahko se 
strinjamo, da so okoliščine izjemne. Če pa ukinete schengen 1, morate takoj imeti pripravljen schengen 2. Ne naslednje leto 
ali čez dve leti. Takoj. Zdaj. Če predlagate ukinitev dublina, ker za kaj takega obstajajo dobri razlogi, ker procedure niso 
delovale ali jih ni bilo mogoče izvajati, morate takoj predlagati dublin 2. Takoj ga morate zamenjati z drugo jasno rešitvijo. 
Če tega ne naredite, odpirate široko avenijo za Marine Le Pen in njej podobne politike.« 
Z ukinitvijo notranjih meja in nekoliko presenetljivim odkritjem, da ni zunanjih meja, je bilo zelo lahko pri javnosti vzbuditi 
strah pred praznino, pred širokim globaliziranim svetom, ki prihaja. S tem je mogoče vzbuditi civilizacijsko tesnobo, ki se 
hitro spremeni v ksenofobijo in zavrnitev vsega tujega.  
Rupnik je skupaj z Vaclavom Havlom gledal, kako hitro se je podrl sovjetski sistem pod kontrolo Moskve. Evropska unija se 
zdi mogočna in trdna zgradba, vendar se je začela krhati kot vsak sistem, ki ni pripravljen na hitre in močne udarce. Države 
vzhodne Evrope so navajene tega, da sistemi niso večni. Madžarska, ki je prva podrla železno zaveso, je bila tudi prva, ki je 
postavila ograjo na meji tam, kjer je bila včasih železna zavesa. Zares šokantna je bilo samo nekaj dni, potem so jo začeli 
imitirati neposredni sosedi. Danes ni več učinkovite meje brez bodeče žice in železnih vrat.  
Kričanje brez učinka 
Na Viktorja Orbana so kričali, da krši temeljna načela delovanja Unije. Vendar kričanje ni imelo nobenega učinka. Od nikjer 
namreč ni prišel odgovor, kaj je nadomestilo red, ki je bil samoumevno vsebovan v besedah schengen in dublin. Ko se je 
izkazalo, da tam ni bilo nobenega starega reda, ki bi bil pripravljen na izjemne situacije, novega pa ne oblikuje nihče, so se 
odprla vrata improvizaciji. Rupnik je napovedoval, da se je treba s temi vprašanji soočiti, sicer bo vzpon protievropskih, 
nacionalističnih, suverenističnih protimigrantskih strank razstavil evropski projekt. Že pozimi leta 2015 je to bilo jasno.  
Dve leti kasneje so v Bruslju še vedno razpravljali o skupni politiki glede migracij. Le da razprave ni vodila Angela Merkel, 
ampak italijanski notranji minister Matteo Salvini, ki je pajdaš Marine Le Pen in eden najbolj uspešnih predstavnikov 
protievropskih, nacionalističnih, suverenističnih protimigrantskih strank, pred katerimi je opozarjal Rupnik.  
Minilo je manj kot dve leti, evropski projekt pa je na dobri poti, da bo razstavljen. Marginalna politika članic Višegrajske 
skupine je najprej dobila zaveznika v desni vladi Avstrije, dokončen polet pa z zmago desnih populistov v Italiji. Stabilnost 
Evrope je iz tedna v teden bolj nejasen pojem, definiranost ločenih nacionalnih politik pa vedno bolj očitna.  
Skrepenel kontinent je postal zelo dinamična tvorba. Združba držav se je desetletja ukvarjala z vprašanji uravnoteženih 
proračunov, bilanc brez primanjkljajev, državnih dolgov in desetink odstotkov gospodarske rasti. Veljalo je, da je Evropa 
politično urejen prostor, grožnja pa je lahko samo ekonomska. Strah je je bilo velike gospodarske krize, globalnega 
finančnega zloma in usodnih bančnih polomij. Politična arhitektura skupne zakonodaje in pravil, ki so urejala mrežo 
interesov, pa nikoli ni bila problematična. Privlačnost skupnih institucij je temeljila na blagostanju in varnosti.  
Ekonomsko se zgradba še drži pokonci, politično pa je vedno bolj razdejana. Na njenem političnem zemljevidu je vedno več 
novih črt. Jasno je, da stari red ne drži več, obrisi novega reda pa so neprijetni. Velike ideje so še vedno žive, njihova 
uresničitev pada na praktičnih podrobnostih. 

• Obmejnih tranzitnih azilnih centrov ne bo. De. Dnevnik, Ljubljana, 7. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042832178/svet/obmejnih-tranzitnih-azilnih-centrov-ne-bo  
Nemška vladna koalicija se je po nekaj dneh negotovosti uskladila glede azilne migrantske politike, zaradi katere ji je 
grozil celo razpad. Socialdemokrati so pri tem iz ponedeljkovega dogovora konservativcev izločili zaprte tranzicijske 
centre. 
Dogovor na dveh straneh, ki so ga vodstva krščansko-demokratske in krščansko-socialne unije (CDU/CSU) ter 
socialdemokrati (SPD) dosegli po kratkem sestanku v četrtek zvečer v poslopju Reichstaga, je rešil težko skovano veliko 
nemško koalicijo po le dobrih sto dneh njenega vladanja. Ne obljublja pa, da bo s tem konec njenih notranjih trenj. Stranke 
so se strinjale, da pospešijo proces vračanja prosilcev za azil v države EU, kjer so se najprej registrirali, tako kot to 
predvidevajo sedanja evropska pravila v tako imenovani dublinski uredbi, vendar le, če bo Nemčija s temi članicami dosegla 
dvostranske sporazume. V tem primeru bodo postopek vračanja opravili v 48 urah, prosilce pa, če tega ne bodo mogli 
opraviti na letališču v Münchnu, zadržali v policijskih prostorih in ne v posebnih zaprtih centrih, kot je predvideval 
ponedeljkov dogovor med kanclerko Angelo Merkel in notranjim ministrom Horstom Seehoferjem. Dogovor še predvideva, 
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da bo vlada do konca leta spravila skozi parlamentarni postopek priseljeniško zakonodajo, ki bo omogočala zaposlovanje 
kvalificiranih delavcev zunaj držav EU v tistih poklicih, kjer zaznajo pomanjkanje delovne sile. 
Prepričati bo treba še Italijo 
Uveljavitev dogovora zna naleteti na resno težavo pri sporazumevanju z Italijo o vračanju prosilcev za azil, saj ta takšno 
rešitev za zdaj zavrača. Jasnejši bo položaj po sestanku notranjih ministrov Nemčije, Italije in Avstrije prihodnji teden v 
Innsbrucku, na katerem bo tema zapiranje sredozemske migrantske poti. Sicer pa je voditeljica SPD Andrea Nahles dejala, 
da z njim niso popustili v svojih stališčih do migracijske politike. »Naj bo jasno, da nismo privolili v noben kompromis,« je 
dejala po sestanku in dodala: »Oblikovali smo nov predlog z razumnimi rešitvami, CDU in CSU pa sta uprizorili v zadnjih treh 
tednih mali teater, nevreden naše države.« Komentar generalne sekretarke CDU Annegret Kramp - Karrenbauer se je 
zadržal le pri oceni, da se je vladna koalicija v celoti »zavezala redu, nadzoru in omejitvam pri migracijah« ter da bo s tem 
lahko postala migracijska politika učinkovitejša in hkrati ostala humana in uspešna. »Izredno zadovoljstvo« je izrazil 
Seehofer, čeprav je ostal brez tranzitnih centrov, ki so bili v resnici bolj politično napihovanje problema v sporu s kanclerko 
kot dejanska potreba, saj naj bi se Bavarska sedaj dnevno soočala le s poprečno petimi primeri prosilcev za azil. 
Po sklenitvi vladnega dogovora o migracijski politiki, ki po navedbah Nahlesove ostaja v evropskem okviru in ne zahteva 
sprememb zakonodaje, je televizijska mreža ARD o koalicijskem sporu že izvedla anketo javnega mnenja. Ta je pokazala 
široko razočaranje nad njim, pri čemer so skoraj tri četrtine anketirancev menile, da je Seehofer s svojim ravnanjem oslabil 
nemške konservativce, kar 78 odstotkov pa izrazilo nezadovoljstvo s sedanjo vlado. Šestinpetdeset odstotkov jih je 
prepričanih, da se preveč pozornosti posveča migracijam v škodo drugih vprašanj. de 

• Bavarski notranji minister za posredovanje Frontexa v Sloveniji. STA. Dnevnik, Ljubljana, 8. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042832249/slovenija/bavarski-notranji-minister-za-posredovanje-frontexa-v-sloveniji  
Bavarski notranji minister Joachim Herrmann je v pogovoru za nedeljsko izdajo nemškega časnika Frankfurter Allgemeine 
Zeitung zahteval posredovanje evropske agencije za zunanje meje Frontex na meji med Slovenijo in Hrvaško, češ da bi 
tako lažje zaustavili pretok migrantov iz Češke na Bavarsko. 
»Da bi zaustavili tokove čez Zahodni Balkan, bi morala Evropska unija schengensko zunanjo mejo med Slovenijo in Hrvaško 
zaščititi z lastno misijo Frontex," je dejal za časnik. 
Herrmann bi tako zaustavil migrante, ki nezakonito prečkajo češko-nemško mejo na Bavarsko. Pojasnil je, da so na 
Bavarskem namreč zabeležili porast nezakonitih migracij iz Češke, čeprav se je sodelovanje s češko policijo v zadnjih letih 
okrepilo. Te osebe po navedbah Herrmanna svojo pot začnejo v Grčiji ali Srbiji, ki je odpravila vizume za Irance. 
Tudi direktor Frontexa Fabrice Leggeri je za nedeljsko izdajo časnika Die Welt spregovoril o novih poteh migrantov. »Na 
območju Balkana se je oblikovala nova pot iz Grčije, čez Albanijo, Črno Goro, Bosno in Hercegovino in Hrvaško,« je dejal. 
Pojasnil je, da iz Slovenije nato migranti pot pogosto nadaljujejo proti severu čez Avstrijo in tudi Češko v Nemčijo ali druge 
severne države. Nekateri iz Slovenije pot nadaljujejo proti zahodu v Italijo, Francijo ali celo Veliko Britanijo. 
V Grčiji se oblasti borijo z logističnimi težavam, saj na meji s Turčijo ne morejo odvzeti prstnih odtisov in primerno 
registrirati vseh migrantov. Te lahko šele v sprejemnih centrih, je še pojasnil Leggeri. Die Welt še piše, da se številni tako 
izognejo registraciji in potujejo nenadzorovano naprej. 

• Dan pred vrhom Zahodnega Balkana v Londonu zunanji in notranji ministri berlinskega procesa. STA. Dnevnik, 
Ljubljana, 9. julij 2018 

https://www.dnevnik.si/1042832433/svet/dan-pred-vrhom-zahodnega-balkana-v-londonu-zunanji-in-notranji-ministri-
berlinskega-procesa  
V Londonu je danes potekalo ločeno srečanje zunanjih in notranjih ministrov držav berlinskega procesa. Iz Slovenije so se 
jih udeležili državni sekretar na zunanjem ministrstvu Iztok Mirošič, notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar ter državni 
sekretar na notranjem ministrstvu Boštjan Šefic. Širitev EU in migracije sta bili glavni temi. 
Srečanje zunanjih ministrov berlinskega procesa je po navedbah MZZ še enkrat pokazalo zavezanost vseh držav procesa, da 
nadaljujejo z ukrepi, projekti in reformami, ki so ključnega pomena za čim hitrejše približevanje držav Zahodnega Balkana 
evropskim integracijskim procesom ter napredku na področju vladavine prava in gospodarskega razvoja. 
Ob tem so na MZZ v sporočilu za javnost še zapisali, da bo Slovenija še naprej skrbela, da Zahodni Balkan in kredibilna 
širitvena politika ostaneta visoko na agendi EU, tudi v luči slovenskih priprav na predsedovanje Svetu EU leta 2021. 
Državni sekretar Mirošič je tudi poudaril, da Slovenija učinkovito nadzoruje svoje schengenske meje, pri tem pa je ključnega 
pomena krepitev nadzora na zunanjih mejah EU. Izpostavil je tudi pomen dobre koordinacije med državami Zahodnega 
Balkana ter med državami regije in EU pri varovanju meja in upravljanju migracijskih tokov. 
Ministri so se pogovarjali predvsem o varnostnih izzivih 
Notranji ministri berlinskega procesa so razpravljali predvsem o varnostnih izzivih, s katerimi se soočajo države članice EU in 
države Zahodnega Balkana ter s področja migracij. Ministrica Györkös Žnidar je spregovorila tudi o aktualnih razmerah na 
področju migracij in poudarila, da je temeljno izhodišče Slovenije, da je zagotavljanje ukrepov za zmanjševanje nedovoljenih 
migracij po balkanski poti edina rešitev za zagotavljanje večje varnosti v regiji in EU, so sporočili z MNZ. 
Ministrica je v Londonu tudi dejala, da je Slovenija zaradi ponovnega povečevanja pritoka migrantov ponovno okrepila svoje 
aktivnosti na meji in v notranjosti ter sprejela številne zakonodajne in operativne ukrepe, nadgradila kontingentne načrte, 
okrepila patrulje na meji s predstavniki Slovenske vojske. Ob tem je opozorila, da je mogoče le skupaj s partnerskimi 
državami v regiji pristopiti k obvladovanju migracijske situacije in s tem prispevati tudi k večji varnosti v celotni regiji. 
Ob robu srečanja sta imela notranja ministrica in državni sekretar Šefic dvostranski pogovor s hrvaškim ministrom za 
notranje zadeve Davorjem Božinovićem o trenutnih migracijskih razmerah in skupnih aktivnostih. 
Jutri vrh Zahodnega Balkana 
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Zunanji in notranji ministri berlinskega procesa so se v Londonu sestali dan pred vrhom Zahodnega Balkana. Gre za peti vrh 
v okviru berlinskega procesa, katerega cilj je ohraniti širitveno perspektivo držav regije. 
Berlinski proces so sprožili s srečanjem v nemški prestolnici leta 2014 z namenom ohraniti širitveno perspektivo držav 
Zahodnega Balkana in krepiti podporo državam regije, da ohranijo pozitivno reformno dinamiko ter nadaljujejo reševanje 
odprtih vprašanj. 
Vrha v Londonu se bodo v torek udeležili predsedniki vlad Slovenije, Avstrije, Francije, Hrvaške, Nemčije, Italije, Bolgarije, 
Poljske in Velike Britanije ter Albanije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Makedonije, Črne gore in Srbije. 

• Neposrečen kraj za vrh o ambicijah Balkana. Zoran Senković. Dnevnik, Ljubljana, 9. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042832438/svet/neposrecen-kraj-za-vrh-o-ambicijah-balkana  
Premierji držav zahodnega Balkana bodo jutri v Londonu petič za skupno mizo razpravljali o izboljšanju odnosov, kar bi 
jim začelo odpirati vrata članstva v EU, medtem ko se politiki države gostiteljice prepirajo, kako iz EU izstopiti. 
Jutri bo v Londonu potekalo peto srečanje na najvišji, premierski ravni v okviru tako imenovanega berlinskega procesa. Z 
njim je želela nemška kanclerka leta 2014 spodbuditi države zahodnega Balkana (Albanija, Makedonija, Črna gora, Srbija, 
Bosna in Hercegovina ter Kosovo), da opravijo nujno potrebne notranje reforme in uredijo medsebojna nerešena vprašanja 
ter se s tem uvrstijo na seznam tistih, ki lahko trkajo na vrata EU. Zahodna Evropa je dolgo odvračala pogled od tega dela 
celine, dokler ni ugotovila, da vanj vstopata Rusija in Turčija in da z ignoriranjem problemov zahodnega Balkana tvega nov 
izbruh incidentov, če ne celo vojne. 
Prav gotovo pa ne kraj ne čas nista ravno najbolj spodbudna za srečanje tistih, ki si želijo v Evropsko unijo, in njihovih držav 
»mentoric« (Avstrija, Nemčija, Hrvaška, Francija, Slovenija, Italija ter EU), saj je gostiteljica Velika Britanija, ki z ogromnimi 
notranjimi in zunanjimi težavami odhaja iz EU. Danes sta odstopila minister za izstop iz EU David Davis in zunanji minister 
Boris Johnson, ki bi moral biti eden izmed uvodnih govorcev na srečanju pobude za zahodni Balkan, pa se tam sploh ni 
pojavil.  
Britanski gostitelji sicer pravijo, da brexit ne bi smel biti ovira za uspešno srečanje, kajti kot je dejal koordinator sestanka 
Andrew Page, bo Velika Britanija tudi po odhodu iz EU ohranila interes za normalizacijo razmer v tem pogostokrat vročem 
delu Evrope in bo zanesljiv partner v evropskih projektih, ki se bodo ukvarjali z zahodnim Balkanom. 
Redka res dobra novica 
Premierji bodo obravnavali tri področja in vsa tri veljajo za rdečo nit tega prostora. Prvo zajema gospodarsko stabilnost 
držav, krepitev poslovanju naklonjenega okolja in zakonodaje, odpravljanje brezposelnosti med mladimi ter krepitev 
medsebojnega gospodarskega sodelovanja. Drugo zajema boj proti organiziranemu kriminalu, tihotapljenju ljudi, mamil in 
orožja ter boj proti skrajnežem. Tretje pa zajema krepitev političnega dvostranskega sodelovanja, ki bi prispevalo k 
odpravljanju problemov, ki so nastali ob razpadu Jugoslavije (meje, delitev zapuščine in arhivov, medbančni dolgovi…). 
Londonski vrh držav zahodnega Balkana pa po dolgem času prinaša nekaj dobrega še pred samim začetkom. Gre za 
preskočeno prvo oviro pri iskanju novega imena za Makedonijo, v grškem in makedonskem parlamentu so namreč potrdili 
dogovor Zorana Zaeva in grškega premierja Aleksisa Ciprasa o imenu Severna Makedonija. Žal je to svetla izjema. Še vedno 
ni premika v odnosih med Beogradom in Prištino, v BiH se ne premakne z mrtve točke reforma volilne zakonodaje, pa tudi 
odnosi med Zagrebom in Sarajevom ter med Beogradom in Zagrebom vsebujejo več zmerljivk kot spodbudnih besed. BiH in 
Kosovo sta v tej skupini držav na repu seznama bodočih kandidatk za članstvo, kajti kot je v svojem poročilu o razmerah v 
tem delu Evrope nedavno ugotovila komisija, sta za politične in gospodarske reforme ter boj proti kriminalu naredila 
pravzaprav najmanj. Ob tem je bila posebej prizadeta vlada na Kosovu, ki vseskozi upa, da bo EU odpravila vizumski režim za 
njene državljane. 

• Severnoafriške države si ne želijo begunskih centrov na svojem ozemlju. STA. Dnevnik, Ljubljana, 8. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042832252/svet/severnoafriske-drzave-si-ne-zelijo-begunskih-centrov-na-svojem-ozemlju 
V več državah Severne Afrike naj bi po načrtih Evropske unije uredili begunske centre, vendar nekatere afriške države na 
to še niso pristale. Ideja o vzpostavitvi begunskih centrov na tleh afriške celine, o čemer so govorili na nedavnem vrhu 
EU, po poročanju spletnega Deutsche Welle sicer ni nova. 
Podobno idejo je že leta 2004 zagovarjal takratni nemški notranji minister Otto Schily. Glede gradnje begunskih centrov 
zaenkrat omenjajo predvsem Maroko, Libijo, Tunizijo, Alžirijo, Egipt in Niger. Sledi pregled po posameznih državah: 
Maroko 
Kraljevina Maroko je že dala vedeti, da ne želi nobenih sprejemnih centrov za begunce. Maroški zunanji minister Naser 
Bourita je bil jasen: Maroko v zvezi z begunskim valom zavrača in je vedno zavračal tovrstne metode, je dejal nedavno v 
Rabatu na srečanju s španskim kolegom Josepom Borrellom. Dodal je, da Evropejci s tovrstno idejo o begunskih centrih 
poenostavljajo ter da gre za »kontraproduktivne ukrepe«. Maroko in EU sta sicer že decembra lani sklenila dogovor o 
migracijah, ki predvideva, da bi Maroko v štirih letih dobil 35 milijonov evrov za zajezitev begunskega vala proti Evropi. Iz 
vladnih krogov so sedaj sporočili, da bo Maroko tovrstni dogovor podpisal šele, ko bodo okoliščine primerne, na strani EU 
pa naj bi bilo, da ustvari tovrstne okoliščine. 
Libija 
V Libiji vse od padca diktatorja Moamerja Gadafija divja državljanska vojna. Mednarodno priznana vlada v Tripoliju ima pod 
nadzorom le dele države. Libija je istočasno tudi glavna tranzitna država za begunce na njihovi poti v Evropo. Predvsem na 
jugu države je brezmejna oblast v rokah regionalnih vojaških voditeljev. V libijskih begunskih taboriščih naj bi bile razmere 
po oceni nemškega zunanjega ministrstva podobne koncentracijskim taboriščem, vključno z usmrtitvami in posilstvi. Libijska 
vlada je minuli teden jasno sporočila, da na lastnem ozemlju ob nobenih pogojih ne bo dovolila EU centrov za migrante. 
Tudi novi italijanski notranji minister Matteo Salvini, ki zagovarja gradnjo begunskih centrov na tleh črne celine, se je iz 
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Tripolija, kjer je bil na svojem prvem obisku v tujini po prevzemu ministrskega položaja, v Rim vrnil praznik rok, brez tega, da 
bi Libija podprla njegovo idejo. 
Tunizija 
V načrtih EU za gradnjo begunskih centrov je svojo vlogo našla tudi najmanjša severnoafriška država Tunizija, ki velja za 
politično relativno stabilno državo. Tik pred nedavnih vrhom EU je tunizijski zunanji minister Khemaies Jhinaoui sicer 
obelodanil nasprotovanje njegove države. »Mi v Tuniziji nismo odgovorni za val nezakonitih beguncev na obalah južne 
Evrope,« je dejal za dnevnik Al Arab. Tunizija tudi ni tranzitna država, saj več kot 6000 beguncev iz Tunizije, ki jih je 
registrirala italijanska vlada, prihaja prav iz same države. Tunizijski borec za človekove pravice Abderraouf Ayadi si 
predstavlja, da bi njegova država ob določenih pogojih lahko privolila v sodelovanje z EU. »V luči gospodarskih težav 
tunizijske oblasti niso v najboljšem izhodiščnem položaju. Lahko bi privolile v kakšen dogovor, saj potrebujejo kredite,« je za 
DW ocenil Ayadi. 
Alžirija 
Alžirija za tiste, ki si želijo v Evropo, ne igra pomembne vloge, a tako kot njene sosede, tudi alžirski avtoritativni režim 
zavrača sprejemne centre na svojem ozemlju. Alžirski premier Ahmed Ouyahia zagovarja, da bi morali begunce vračati v 
njihove domovine. Država sicer do beguncev iz drugih držav, ki prečkajo njeno ozemlje, vodi lastno politiko; tranzitnim 
beguncem tako pogosto zavrnejo vstop v državo, številne ljudi z juga Afrike, ki kljub temu pridejo v državo, pa pogosto 
zajamejo in jih s tovornjaki odpeljejo na jug Alžirije, kjer jih prisilijo, da se prek puščave podajo proti Nigru. V aprilu naj bi 
bilo takih oseb skoraj 3000, od začetka letošnjega leta več kot 11.000. Mednarodne humanitarne organizacije zato sedaj v 
puščavi na meji med Alžirijo in Nigrom pospešeno iščejo migrante, da bi jih odpeljali na varno. 
Egipt 
Sprejemne centre za begunce zavrača tudi vlada v Egiptu. Egiptovski zunanji minister Samih Schukri je že decembra lani 
poudaril, da so srčika problema lakota, brezposelnost in nestabilnost regije. Izpostavil je tudi pomanjkanje zakonitih 
možnosti za migracije. 
Niger 
Za EU bi bili begunski centri v Nigru smiselni, ker ta puščavska država velja za pomembno tranzitno državo za afriške 
migrante na poti v Evropo. Poleg tega je v Nigru še veliko tistih, ki so se vrnili ali so jih izgnale druge države. V državi je 
trenutno že šest centrov za več sto migrantov, ki jih financira EU, z njimi pa upravljata Visoki komisariat Združenih narodov 
za begunce in Mednarodna organizacija za migracije. Kot je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zatrdil 
predsednik države Mahamadou Issoufou, bo država še naprej sprejemala migrante, saj je v tradiciji države, da pomaga 
pomoči potrebnim, a je ključnega pomena, da ti ljudje v Nigru ne ostanejo dolgo časa. »To je edini pogoj, ki ga imamo,« je 
dodal. 

• Zabeleženih okrog sto novih primerov zavrnjenih beguncev. Uroš Škerl Kramberger. Dnevnik, Ljubljana, 9. julij 
2018  
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Enako kot Dnevnik in RTV Slovenija sta tudi organizaciji PIC in Amnesty International Slovenije ugotovili, da v Beli krajini 
policisti prisilno zavračajo prosilce za azil. To je po mednarodnem pravu strogo prepovedano, zato policija takšno 
ravnanje zanika. UNHCR in varuhinja človekovih pravic sta že začela preiskovati dogajanje. 
Dnevnikovo poročanje o migrantih, ki v Sloveniji niso smeli zaprositi za azil – namesto tega jih je policija predala hrvaški 
policiji, ta pa jih je nagnala v Bosno in Hercegovino –, potrjujeta tudi Amnesty International Slovenije (AIS) ter Pravno-
informacijski center (PIC). Obe organizaciji sta minuli teden obiskali bosanski mesti Velika Kladuša in Bihać ter tam zbrali 
pričevanja približno sto migrantov, ki so v Sloveniji doživeli prisilno zavračanje. To je po mednarodnem pravu prepovedano, 
zato slovenska policija in ministrstvo za notranje zadeve takšno ravnanje zanikata. Vendar dejstva govorijo o nasprotnem. 
Azila ni? 
»V Veliki Kladuši in Bihaću smo opravili intervjuje z 58 posameznicami in posamezniki, ki so nam povedali, da so v zadnjem 
mesecu bili v Sloveniji. Govorili smo z ljudmi iz Sirije, Alžirije, Maroka, Irana, Iraka, Afganistana, Pakistana in Egipta. Imena in 
priimke ter fotografije nekaterih dokumentov, ki so jih dobili v Sloveniji, hranimo.  
Večina od naših sogovornikov je bila v Sloveniji z več sopotniki, nekateri z družino. Enainpetdeset od intervjuvanih 
posameznikov je povedalo, da so v Sloveniji policistom ali prevajalcu rekli, da želijo zaprositi za azil,« je sporočila Jerneja 
Turin iz AIS.  
»Pričevanja so večinoma pokazala, da se ljudje peš, pogosto v neprimerni obutvi in z minimalno količino prtljage, odpravijo z 
obmejnega bosanskega območja skozi Hrvaško proti Sloveniji,« pripoveduje Jerneja Turin. »Po nekaj dneh hoje, ko jim že 
večinoma zmanjka hrane in vode, se nekako prebijejo čez hrvaško-slovensko mejo. Večina mora prebroditi ali preplavati 
reko. Dva sogovornika sta nam povedala, da sta njuna sopotnika v Kolpi utonila. Na slovenski strani jih ujame policija – 
včasih takoj po prehodu, spet druge celo do petnajst kilometrov v notranjosti države. Nekateri gredo do policije tudi sami. 
Izmučeni so in večina jih reče, da bi radi zaprosili za azil. Ko to izrečejo, jih policija včasih zavede, da jih bodo odpeljali v 
azilni dom, namesto tega pa jih predajo Hrvaški. Prošnje nekaterih policisti tudi ignorirajo, številni pa so nam pripovedovali, 
da so dobili zgolj odgovor, da azila ni,« poroča Jerneja Turin. 
»Po pričevanju številnih jim po predaji Hrvaški tamkajšnji policisti uničijo mobilne telefone ter jih vzamejo denar. Številni so 
nam povedali tudi, da so jih hrvaški policisti udarili, enkrat ali večkrat, ali pa da so bili priče, ko so bili žrtve nasilja oziroma 
slabega ravnanja drugi ljudje v njihovi skupini. Nekateri so nam pokazali tudi posledice udarcev – med drugim modrice in 
odrgnine. Hrvaška policija pa po pričevanjih ljudi ne preda v roke bosanski policiji. Namesto tega jih pripeljejo v bližino meje, 
pokažejo jim, v kateri smeri je Bosna, ter jih naženejo tja. Slišali smo, da v nekaterih primerih tak izgon podkrepijo še z 
udarci.« Več informacij, napoveduje AIS, bo dostopnih po nadaljnji analizi pričevanj, v prihodnjih dneh. 
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V Bosno vrnili otroka? 
Poročilo AIS se povsem ujema s pričevanji migrantov, ki smo jih novinarji Dnevnika in RTV Slovenija v neodvisnih preiskavah 
tudi sami zbrali v Bihaću in Kladuši. Enako pa poroča tudi PIC. »Zbirali smo informacije in dokazni material o domnevnih 
nezakonitih praksah v postopkih vračanja oseb, prijetih pri prestopu meje, in o morebitnem omejevanju dostopa do azila pri 
teh postopkih,« je po obisku BiH sporočila Urša Regvar, pravnica PIC.  
»V nekaj primerih bi po našem mnenju policija brez dvoma na podlagi postopkovne direktive (direktiva EU, ki se nanaša na 
prosilce za azil, op. p.) osebam morala najmanj priskrbeti informacije o možnostih podaje prošnje za mednarodno zaščito. 
Vendar iz pričevanj naših sogovornikov izhaja, da se to ni zgodilo. Poleg tega smo identificirali tudi primer, ko je slovenska 
policija po neformalnem postopku vračanja (brez postopka, ki bi vključeval ustrezne institucije, op. p.) Hrvaški vrnila tudi 
otroka brez spremstva iz Sirije,« je opozorila Urša Regvar. V takšnem primeru bi bila Slovenija dolžna otroku ponuditi 
zaščito.  
»Četudi gre za en sam identificiran primer, obstaja verjetnost, da se v neformalnih postopkih, brez sodelovanja centrov za 
socialno delo in brez presoje njihove največje koristi, na Hrvaško vračajo tudi otroci.« Hrvaška, kot kaže, ravna enako – 
otroke, ki so na begu brez staršev, vrača v Bosno. Takšno skupino otrok iz Afganistana smo za Dnevnik intervjuvali v Bihaću. 
UNHCR in varuhinja preverjata postopke 
Iz pisarne Urada visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) v Budimpešti, ki je pristojna za Slovenijo, so 
nam sporočili, da se »zavedajo primerov ljudi, ki trdijo, da niso smeli vstopiti v Slovenijo in zaprositi za azil«. UNHCR zatrjuje, 
da zadeve še preiskuje. »Slovenija ima dobro razvit azilni sistem in s slovensko vlado vodimo pogovore o tem, da bi moral 
sistem delovati in da bi morali imeti prosilci možnost zaprositi za azil,« je sporočil predstavnik UNHCR Zsolt Balla. Da 
primere preiskujejo, je zatrdila tudi varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. V njenem uradu so potrdili, da so že 
obiskali belokranjski policijski postaji v Črnomlju in Metliki, kjer je bilo v juniju domnevnih prisilnih zavračanj prosilcev za azil 
največ. Še v maju pa so iz Bele krajine v azilni dom prepeljali tudi do sto prosilcev za azil na dan. Po naših informacijah so 
uslužbenci urada že na podlagi sprememb v številkah – od začetka junija v Beli krajini skoraj ni več prošenj za azil, četudi so 
migranti prihajali podobno številčno kot prej – sklepali, da se na teh postajah dogaja nekaj nenavadnega. 
Slovenska policija obtožbe zanika 
Na slovenski policiji so zatrdili, da imajo vsi migranti možnost na policijskih postajah izvedeti, da lahko izrazijo namero, da bi 
zaprosili za azil. Do navedb, da množica oseb tega ni smela storiti, pa se ne opredeljujejo, saj lahko komentirajo le konkretna 
imena, češ da na splošno ne morejo odgovarjati. Ko je Dnevnik pred dvema tednoma Policiji posredoval konkretna imena 
zavrnjenih oseb, pa je policija trdila, da te osebe niso prosile za azil, temveč so se – po več dneh hoje iz Bosne skozi Hrvaško 
– raje pustile vrniti na Hrvaško in od tam nazaj v Bosno. Policija še trdi, da je v postopke z mladoletniki vedno vključen 
center za socialno delo. Ravnanj hrvaške policije pa slovenska policija ne komentira. 

• Torra po pogovorih s Sanchezom vztraja pri neodvisnosti Katalonije. AP, STA. Dnevnik, Ljubljana, 9.7. 2018 
https://www.dnevnik.si/kartica/1042832325   
Katalonija ne bo odstopila od poti v neodvisnost, je po današnjih prvih pogovorih z novim španskim premierjem Pedrom 
Sanchezom dejal novi predsednik Katalonije Quim Torra. 
Španska vlada je na drugi strani ponovila nasprotovanje referendumu o neodvisnosti v Kataloniji. Podpredsednica vlade 
Carmen Calvo je dejala, da je o tem vprašanju »mogoče reči le malo«, saj referenduma o neodvisnosti španska ustava ne 
predvideva. 
Poudarila pa je, da so bili pogovori Sancheza in Torre produktivni in da sta se dogovorila za nadaljevanje pogovorov, poroča 
francoska tiskovna agencija AFP. 
Zagovornik neodvisnosti Torra je bil sredi maja več kot pet mesecev po katalonskih parlamentarnih volitvah izvoljen za 
novega predsednika Katalonije. Napovedal je, da bo »sledil volji katalonskega ljudstva«, ki je 1. oktobra lani na referendumu 
podprlo samostojnost Katalonije. 
Njegova vlada je prisegla 2. junija, s tem pa je bil samodejno odpravljen neposreden nadzor Madrida, uveden po katalonski 
razglasitvi neodvisnosti konec oktobra. 
Sanchez je prisegel na isti dan kot nova katalonska vlada. Položaj je prevzel, ko je parlament konservativcu Marianu Rajoyu 
izglasoval nezaupnico. Zanj je bila usodna korupcijska afera njegove Ljudske stranke. 
Sanchez je ob prisegi napovedal dialog s strankami, ki se zavzemajo za neodvisnost Katalonije, ob čemer naj bi spoštovali 
špansko ustavo in regionalni statut, ki določa avtonomijo Katalonije. Njegova vlada za rešitev katalonske krize predlaga 
reformo ustave. 

• Vlada še ta teden o vložitvi tožbe proti Hrvaški zaradi arbitraže. STA. Dnevnik,  Ljubljana, 9. julij 2018 
https://www.dnevnik.si/1042832375/slovenija/vlada-se-ta-teden-o-vlozitvi-tozbe-proti-hrvaski-zaradi-arbitraze-  
Premier Miro Cerar je po današnji nujni seji odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri se je za zaprtimi vrati seznanil z 
elementi tožbe proti Hrvaški na Sodišču EU zaradi njenega neizvajanja odločitve arbitražnega sodišča o meji med 
državama, napovedal, da bo vlada še ta teden sprejela odločitev o vložitvi tožbe. 
Premier Cerar, ki opravlja tekoče posle, je v izjavi za medije pojasnil, da vložitev tožbe Slovenije in Hrvaške ne ovira, da v 
času, dokler o tožbi ne bo odločeno, ne najdeta boljših rešitev, predvsem rešitve, da Hrvaška vendarle implementira 
arbitražno odločbo. 
»Tožba ni ovira za nadaljnje iskanje sporazuma o implementaciji, ki si ga v Sloveniji želimo,« je poudaril in dodal, da tožba 
nikakor ne pomeni, da je pod vprašajem mednarodna veljavnost arbitražne razsodbe. 
Tožba je usmerjena zgolj v ugotavljanje hrvaških kršitev prava Evropske unije. »Mi v tožbi navajamo, da Hrvaška s tem, ko 
ne izvaja arbitražne odločbe, krši pravni red Evropske unije in pričakujemo, da nam bo na podlagi naših argumentov sodišče 
v Luksemburgu pritrdilo in na nek način sankcioniralo Hrvaško preko institucij EU,« je pojasnil Cerar. 
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Tožba za razbremenitev politike 
Kot je dejal, vložitev tožbe proti Hrvaški pomeni, da pri reševanju tega vprašanja »razbremenimo politiko nadaljnjih 
napetosti in s tem zadevo prenesemo na pravno-strokovni nivo«. »Naj pristojno sodišče odloči o tej zadevi. To pomeni, da 
lahko na politični ravni naprej normalno razvijamo odnose s Hrvaško in tudi na tem področju iščemo kakšno rešitev za 
implementacijo. Če nam to uspe, bo seveda tožba umaknjena,« je zagotovil. 
Cerar je še dejal, da so na seji razpravljali tudi o možnosti, da bi odločitev o vložitvi tožbe prepustili prihodnji vladi, ki bo 
imela polna pooblastila, ker pa ni nobenih novih okoliščin, bo ta korak sprejela še ta vlada. »Vsakršno odlašanje bi lahko 
dalo povsem napačno sporočilo, kot da se bodisi odrekamo pravnim sredstvom bodisi ne verjamemo lastnim argumentom,« 
je poudaril. 
Predsednik novoustanovljenega odbora za zunanjo politiko Matjaž Nemec (SD) je dejal, da so člani soglasno podprli načrte 
vlade. Današnja seja je bila po njegovih besedah pomembna predvsem za to, da so se tudi novoizvoljeni poslanci seznanili s 
potekom aktivnosti, ki jih v tem primeru vodi vlada. 

• Konflikt med Cerarjem in Janšo zaradi tožbe proti Hrvaški. Zoran Potič. Dnevnik, Ljubljana, 9. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042832375/slovenija/vlada-se-ta-teden-o-vlozitvi-tozbe-proti-hrvaski-zaradi-arbitraze-  
Dilem ni več, tožbo proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne odločbe bo na sodišče EU vložila še aktualna vlada Mira 
Cerarja. To se bo zgodilo še v tem tednu, verjetno že v petek. Čeprav tožbo podpirajo vse stranke, pa je ostalo 
nedorečeno, ali naj to stori stori vlada, ki opravlja le še tekoče posle, ali prihodnja vlada. 
Predsednik vlade Miro Cerar, ki opravlja le še tekoče posle, je po seji OZP potrdil, da so na odboru slišali tudi argumente, da 
bi odločitev o vložitvi tožbe prepustili novi vladi, ki bi imela vsa pooblastila, a je pretehtalo stališče, da ker v tem času ni bilo 
novih okoliščin, lahko tožbo nadaljuje kar aktualna vlada. A se s tem, potem ko v javnosti ni dajal izjav, na družbenem 
omrežju twitter ni strinjal prvak SDS Janez Janša, ki meni, da bi morala biti odločitev o tožbi Hrvaške v rokah nove vlade. Po 
njegovem imajo stranke, ki zagovarjajo vložitev tožbe še v tem tednu, v državnem zboru zgolj 24 poslanskih mest in da bi šlo 
v tem primeru za nelegitimno odločitev. 
Predsednik OZP Matjaž Nemec je potrdil, da je glede na razpravo mogoče ugotoviti, da prevladuje enotno stališče, da je 
treba nadaljevati tožbo proti Hrvaški, ker ta ne izpolnjuje odločbe arbitražnega sodišča in s tem krši evropsko pravo. Nemec 
je razpravo na OZP ocenil kot pomembno, da so se novi poslanci seznanili z aktivnostmi države na tem področju. Seveda pa 
niso prišli zadevi do dna, katera vlada naj vloži tožbo, a pristojnost za to je na strani vlade, čeprav opravlja le še tekoče 
posle. V takšnem duhu je bil sprejet tudi sklep OZP, da so se seznanili z aktivnostmi vlade na tem področju. 
Po volitvah 3. junija in odločitvi evropske komisije, da se v »spor« med Slovenijo in Hrvaško zaradi nespoštovanja arbitražne 
odločbe ne namerava vmešavati ali se o njem opredeljevati, je bilo na slovenski strani čutiti nekaj negotovosti, predvsem 
zaradi političnega vakuuma. Tudi v slovenski javnosti so postajali vse glasnejši pomisleki, ali je tožba zoper Hrvaško 
smiselna, še zlasti zato, ker da je lahko njen izkupiček skrajno negotov in bi lahko v primeru negativnega razpleta pred 
sodiščem to lahko le škodilo interesom Slovenije. 
Kršitev pravnega reda EU 
Na Hrvaškem zaradi napovedane tožbe doslej niso bili navdušeni. Pred slabim mesecem dni je hrvaški premier Andrej 
Plenković dejal, da pravosodna pot ni dobra za partnerje in zaveznike v EU in v zvezi Nato, nikakor pa niti ne za prijateljski 
državi. Plenković je napovedal, da bodo Sloveniji še enkrat, ko bo oblikovana nova vlada, predstavili rešitev spora, ki bi bila 
sprejemljiva za hrvaški sabor in državni zbor. 
Cerar je danes poudaril, da vložitev tožbe ne predstavlja ovire pri iskanju skupne poti za implementacijo arbitražne odločbe. 
»Tožba je usmerjena v ugotavljanje kršitev prava EU. V tožbi navajamo, da Hrvaška s tem, ko ne spoštuje arbitražne 
odločbe, krši tudi pravni red EU,« je dejal Cerar. Arbitražna odločba v celoti obstaja, ne glede na potek sodbe, ker je veljavna 
po mednarodnem pravu in slovensko stališče je, da od nje nikakor ni mogoče odstopiti na nobeni strani. »S tožbo 
razbremenjujejo politične napetosti med državama, zadevo prenašamo na pravno strokovni novo. Pristojno sodišče pa bo 
presodilo, kako naprej, na politični ravni pa lahko državi normalno razvijata odnose. Če bosta Slovenija in Hrvaška našli 
kakšno rešitev na politični ravni, je lahko tožba tudi umaknjena,« je dejal Cerar. Slednje pomeni, da četudi bi tožbo vložila 
njegova vlada, to ne bi smelo predstavljati ovire za novo vlado, če bo poiskala kakšno drugo pot za rešitev težav s Hrvaško. 
Zaradi školjčišča na voljo vrsta ukrepov 
Na ministrstvu za okolje in prostor smo preverili, kako napreduje ugotavljanje stanja na terenu, ko je hrvaško podjetje Sagus 
konec junija povečalo školjčišče kar za desetkrat. Problem je, ker omenjeno gojišče školjk leži na območju, ki ga je arbitražno 
sodišče določilo kot slovenske notranje vode. Na poročilo inšpektorata MOP čakajo tudi na ministrstvu za zunanje zadeve, ki 
pripravlja ustrezen diplomatski odgovor na novo provokacijo v Piranskem zalivu. Pričakovati je, da bo MZZ posredovalo 
novo diplomatsko noto. Okoljski inšpektor ima v primeru nezakonite širitve školjčišča na voljo vrsto ukrepov, tako lahko 
odredi vrnitev v prejšnje stanje, izrečene kazni pa s lahko gibljejo od 4000 do 125.000 evrov. 

• EU odobrila 90,5 milijona evrov pomoči za okrepitev upravljanja meja v severni Afriki.  STA. Dnevnik, Ljubljana,  
                  9. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042832368/svet/eu-odobrila-905-milijona-evrov-pomoci-za-okrepitev-upravljanja-meja-v-
severni-afriki  
Skrbniški sklad EU za Afriko je odobril 90,5 milijona evrov nove pomoči za okrepitev upravljanja meja in zaščito 
migrantov v severni Afriki. Trije novi programi za Maroko, Tunizijo in Libijo bodo okrepili podporo EU za begunce in 
ranljive migrante ter partnerskim državam omogočili boljše upravljanje meja, so sporočili iz Bruslja. 
Nova podpora je bila odobrena po sprejetju sklepov na zadnjem vrhu EU v Bruslju, na katerem so se voditelji EU zavezali 
okrepiti podporo na osrednji sredozemski poti. 
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Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini je ocenila, da bo novi program okrepil delo unije glede 
upravljanja tokov migracij na »human in trajnosten način«, saj bo reševal in varoval življenja migrantov. Dodatno bodo tako 
okrepili boj proti trgovini z ljudmi. 
Evropski komisar za širitvena pogajanja Johannes Hahn je dodal, da je sodelovanje ključnega pomena v odgovarjanju na 
izzive nezakonitih migracij. Pojasnil je, da bodo lahko oblasti v Severni Afriki s sredstvi izboljšale nadzor meje in hkrati 
zagotovile varnost ranljivih migrantov. 
Skrbniški sklad EU za Afriko je bil ustanovljen leta 2015 za odpravljanje glavnih vzrokov nezakonitih migracij in prisilnega 
razseljevanja. Evropska unija, države članice in drugi donatorji so do sedaj skladu dodelili 3,43 milijarde evrov sredstev. Do 
zdaj je bilo odobrenih 164 programov v treh regijah - Severna Afrika, Sahel in Čadsko jezero ter Afriški rog - v skupni 
vrednosti približno 3,06 milijarde evrov. 

• Italijanska ladja z migranti ni smela v italijanske vode. STA. Dnevnik, Ljubljana, 10. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042832474/Svet/italijanska-ladja-z-migranti-ni-smela-v-italijanske-vode  
Italijanskemu vlačilcu, ki je v morju ob obali Libije rešil 66 migrantov, minulo noč niso dovolili vpluti v italijansko 
pristanišče. Notranje ministrstvo v Rimu naj bi bilo jezno na posadko, ki je rešila utapljajoče, namesto da bi jih prepustila 
libijski obalni straži. Spor so rešili tako, da je migrante prevzela ladja italijanske obalne straže. 
»Oni (libijska obalna straža) bi morali rešiti ta tovor ilegalnih migrantov,« je za italijanski radio Rai dejal podsekretar na 
notranjem ministrstvu Stefano Candiani. S temi besedami naj bi Candiani namignil, da med migranti ni bilo beguncev, česar 
sicer niso potrdili. 
Rai in italijanska tiskovna agencija Ansa sta nato povzeli sporočilo notranjega ministrstva, da so spor rešili tako, da je vlačilec 
migrante predal ladji italijanske obalne straže. Ta bo verjetno migrante pripeljala v Italijo, čeprav to še ni potrjeno. Candiani 
je dejal le, da ne bodo ogrožali nikogaršnjega življenja, navaja nemška tiskovna agencija dpa. 
Nova italijanska populistična vlada želi, da se migrante prestreže v libijskih vodah in vrne v Libijo. Vodja desničarske Lige in 
notranji minister Matteo Salvini je ladjam nevladnih organizacij prepovedal vplutje v italijanska pristanišča, enako prepoved 
želi uvesti tudi za tuje ladje, ki služijo v pomorskih misijah EU. 

• Seehofer predstavil veliki migracijski načrt notranjega ministrstva. STA. Dnevnik, Ljubljana, 10. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042832476/Svet/seehofer-predstavil-veliki-migracijski-nacrt-notranjega-ministrstva 
Nemški notranji minister Horst Seehofer je danes v Berlinu predstavil veliki načrt za ureditev migracij, ki je nastal v okviru 
ministrstva. Ob tem je poudaril, da to ni migracijski načrt velike koalicije. Načrt so namreč potrdili že pred vrhom 
koalicije, na katerem so sprejeli nove smernice, zato v njem zaobjete. 
»Ta veliki načrt je temelj preobrata azilnega sistema v Nemčiji, ki je nujno potreben,« je dejal minister. Seehofer je ob 
predstavitvi načrta, o katerem je bilo veliko znanega že pred današnjim dnem, poudaril, da je nastal pod njegovo 
pristojnostjo in da je to načrt notranjega ministrstva. Potrdili so ga že 4. julija in tistega, kar bo sledilo v uresničitvi načrta na 
evropski, nacionalni ali zvezni ravni, ne bodo dodatno vključili vanj, navaja ministra nemški časnik Die Welt. 
V načrtu ostajajo tranzitni centri 
Tako je spomnil, da v načrtu niso upoštevani niti sklepi koalicijskega vrha konservativne unije CDU/CSU in socialdemokratov 
(SPD), ki je potekal 5. julija. Ob tem je zanikal, da je današnja predstavitev nova provokacija v azilnem sporu. Pojasnil je, da 
bi morali sicer načrt skoraj vsak dan znova spreminjati in dopolnjevati. Tako so v njem ostali tranzitni centri, ki so razburili 
predvsem SPD in zaradi česar so se kasneje dogovorili za izraz transferni centri. V načrtu tako pojasnjujejo, da bodo na 
nemško-avstrijski meji vzpostavili nov mejni režim, v okviru katerega bodo omejili vstop sekundarnih migrantov, in sicer 
preko namestitve v tranzitnih centrih in nato deportacije v državo članico, ki je odgovorna za njihovo obravnavo, poroča 
nemška tiskovna agencija dpa. 
Seehofer je danes pojasnil, da je načrt celostni koncept in predstavlja ravnovesje med redom in človečnostjo. Prioriteta pa 
je boj proti vzrokom migracij v državah izvora, saj bi se tako zmanjšalo število migrantov. Ta mesec se namerava Seehofer še 
seznaniti s tem, kakšne dogovore glede vračanja migrantov bi lahko Nemčija sklenila z drugimi članicami EU. Pričakuje 
»težke pogovore«, ki bi jim lahko sledil uspeh. »Manj kot bo Evropa storila, več pomena bodo dobili nacionalni ukrepi,« je 
dodal. 
Po današnji predstavitvi v Berlinu se bo Seehofer o prenovljeni migracijski politiki pogovarjal tudi z evropskimi kolegi. Prvo 
resno srečanje na to temo bo v Innsbrucku v četrtek v okviru zasedanja notranjih ministrov EU. Veliki načrt za ureditev 
migracij bi moral Seehofer sicer predstaviti že pred enim mesecem, a so predstavitev zaradi azilnega spora z nemško 
kanclerko Angelo Merkel preložili. Tema je sprožila večtedensko vladno krizo, med katero je Seehofer celo ponudil svoj 
odstop. 

• Veliki migracijski načrt nemškega notranjega ministra obeta težavne pogovore z drugimi državami. Mihael Šorl. 
Dnevnik, Ljubljana, 10. julij 2018 

https://www.dnevnik.si/1042832476/svet/seehofer-predstavil-veliki-migracijski-nacrt-notranjega-ministrstva  
Nemški notranji minister je predstavil svoj dolgo pričakovani načrt za spoprijemanje z migracijami. V njem vztraja pri 
tranzitnih centrih na meji, ki so bili ena najspornejših točk koalicijskega usklajevanja. 
Nemški notranji minister Horst Seehofer je v Berlinu končno predstavil svoj osrednji migracijski načrt. Moral bi ga že pred 
štirimi tedni, a se je kanclerka Angela Merkel (CDU) uprla zavračanju migrantov na nemško-avstrijski meji. To je pripeljalo 
do hude vladne krize, v kateri so grozili odstop Seehoferja (CSU), razpad koalicije in razpis novih volitev. Na koncu je 
Merklova popustila. 
Koalicija očitno še ni na isti valovni dolžini 
V svojem načrtu Seehofer še vedno zagovarja tranzitne centre, čeprav temu nasprotujejo vladni socialni demokrati (SPD), ki 
zahtevajo namestitev prosilcev v policijskih prostorih. »Uvajamo tranzitne centre, iz katerih bodo prosilci za azil poslani 
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nazaj v države, ki so za ta postopek pristojne,« piše v Seehoferjevem dokumentu. Minister je na novinarski konferenci sicer 
poudaril, da bo na nemško-avstrijski meji vzpostavljen nov režim za migrante, ki so že šli skozi druge članice EU in bili v njih 
registrirani, tako da ne bodo mogli vstopiti v Nemčijo. Vendar nedavni koalicijski dogovor predvideva, da se morajo države, 
ki bodo migrante sprejele nazaj, s tem strinjati.  
Po Seehoferjevih besedah je bil program, ki vsebuje 63 točk, napisan 4. julija, torej po sklenjenem miru med CSU in CDU, in 
ni pozneje ničesar dodal, tudi tistega ne, kar so sklenili na posvetovanju koalicije 5. julija, ko je bila prisotna tudi SPD. 
Pridušal se je, da ne more po vsakem novem dogovoru na novo pisati migracijskega načrta. Sploh pa mu ni jasno, kaj SPD 
pravzaprav hoče. »To je osrednji načrt notranjega ministrstva in ne koalicije,« je še dejal. Merklova pa naj bi stala za »62 
točkami in pol programa«. 
Glavna težava bo Italija 
Vodstvo koalicije, tudi SPD, se je prejšnji četrtek dogovorilo, da bo Nemčija v skladu s pravili EU (dublinsko uredbo) 
pospešeno, v 48 urah, vrnila prosilce za azil v države EU, kjer so bili prvič registrirani, vendar le, če bo Nemčija poprej s temi 
državami sklenila dvostranski sporazum. Seehofer je zdaj izjavil, da si hoče še julija priti na jasno, katere članice EU so 
pripravljene na dogovor. Pričakuje »težke pogovore«, ki pa naj bi bili uspešni. 
Glavni del Seehoferjevega migracijskega načrta bo torej brez veljave, dokler ne bodo sklenjeni bilateralni dogovori s 
posameznimi članicami EU. Glavni problem bo vsekakor Italija, ki s svojim novim notranjim ministrom Matteom Salvinijem, 
ki dejansko vodi vlado, noče sprejeti nazaj migrantov, ki so bili prvič registrirani v Italiji. Težave pa bodo najbrž tudi z 
Avstrijo, ki bi morala po Seehoferjevi zamisli najprej sprejeti vse v Nemčiji zavrnjene migrante, ki so bili registrirani v 
Sloveniji, na Hrvaškem ali v Grčiji, potem pa jih poslati naprej v te države. A nova avstrijska vlada, ki se kot italijanska nagiba 
skrajno desno, prav tako zavrača sprejem migrantov iz Nemčije, četudi samo začasno. Gotovo bo Seehofer v četrtek na 
srečanju notranjih ministrov EU poskušal Salvinija in avstrijskega kolega Herberta Kickla prepričati, naj popustita.  
Na prvem mestu zavračanje 
Osrednja točka Seehoferjevega migracijskega načrta je zavračanje migrantov na avstrijsko-nemški meji. 
Poudarek je tudi na pospešenih postopkih in uspešni integraciji tistih, ki so v Nemčiji dobili azil.  
Prednostna naloga naj bi bil boj proti vzrokom migracij v državah izvora, da bi tako zmanjšali število migrantov.  

• Italija v bližini meje s Slovenijo začela izvajati izredni nadzor. STA,  Dnevnik, Ljubljana, 10. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042832555/slovenija/italija-v-blizini-meje-s-slovenijo-zacela-izvajati-izredni-nadzor  
Italijanska policija je davi v bližini mejnih prehodov s Slovenijo v tržaški in goriški pokrajini začela izvajati izredni nadzor v 
boju za zajezitev ilegalnih migracijskih tokov, ob upoštevanju dejstva, da bi se utegnilo število migrantov po balkanski 
poti čez poletje povečati, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. 
Za nadzor so se dogovorili na nedavnem srečanju policije in regionalnih oblasti v Furlaniji-Julijski krajini. Nadzor naj bi 
dvajset dni izvajali 24 ur dnevno, še poroča Ansa. 
Tržaški časnik Il Piccolo na spletni strani poroča, da bodo pregledovali vozila oziroma osebe, za katere bo obstajal sum, da 
sodelujejo pri ilegalnih migracijah v Italijo. 
Tržaškim in goriškim policistom pomaga okoli 50 kolegov iz Firenc in Padove, še piše Il Piccolo. 

• V Londonu nove spodbude državam zahodnega Balkana. Zoran Senković. Dnevnik, Ljubljana, 10. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042832618/svet/v-londonu-nove-spodbude-drzavam-zahodnega-balkana  
Peta konferenca voditeljev držav zahodnega Balkana v okviru berlinskega procesa ni prinesla spektakularnih dosežkov, 
toda v tem delu Evrope je cilje mogoče doseči zgolj s potrpežljivostjo in mnogimi majhnimi koraki. 
Premierji držav zahodnega Balkana in članic skupine tako imenovanega berlinskega procesa so bili na današnjem petem 
vrhunskem srečanju deležni bolj malo pozornosti države gostiteljice – Velike Britanije. Premierka Theresa May je samo na 
hitro pozdravila udeležence, napovedala večjo britansko pomoč tem državam pri krepitvi mejnega nadzora, s tem pa 
njihove in evropske varnosti, krepitvi njihovih reform na področju gospodarstva, financ, boja proti kriminalu ter krepitvi 
medsebojnih odnosov, ki bi jim omogočili hitrejši vstop v EU.  
Dejala je tudi, da nas zgodovina uči, da nestabilen Balkan pomeni nestabilno Evropo, potem pa odhitela preprečit razpad 
vlade, ki je posledica drugačnih pogledov znotraj nje na – odhod iz EU, v katero pa bi države zahodnega Balkana rade 
vstopile.  
Cilj pred štirimi leti nastale iniciative, ki naj bi pomagala urediti razmere na od razpada Jugoslavije še bolj nestabilnem 
zahodnem Balkanu, je uresničevanje reform in krepitev medsebojnega sodelovanja med nastalimi državami (Makedonija, 
Črna gora, Srbija, Bosna in Hercegovina, Kosovo) in v Albaniji. Kako hitro se lahko skalijo odnosi v tem delu Evrope, kaže 
zaplet ob začetku konference. Nekaj ur pred začetkom je izbruhnil spor med Beogradom in Prištino, saj so na Kosovu 
aretirali pet Srbov. Po navedbah kosovske strani so jih prijeli zaradi domnevnega spodkopavanja kosovske ustave. Beograd 
je zaradi tega zagrozil, da bo prekinil pogovore s Prištino pod pokroviteljstvom EU, če srbskih državljanov ne bodo izpustili 
do večera, kar se je tudi zgodilo. 
Tokratno srečanje je veliko pozornosti namenilo krepitvi boja proti organiziranemu kriminalu, saj skozi te države vodijo v 
zahodno Evropo poti tihotapcev z ljudmi in mamili. Samo v Veliko Britanijo prispe skozi zahodni Balkan okrog osem ton 
kokaina na leto, zato je vlada v Londonu ob začetku vrha napovedala povečanje finančne pomoči tem državam za boj proti 
organiziranemu kriminalu in tudi kadrovsko okrepitev ustanovam, ki se ukvarjajo s tem problemom.  
Konference se je udeležil tudi slovenski premier Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle. Poudaril je, da bo Evropska unija zares 
zaokrožena celota šele, ko bodo vanjo vključene vse države regije, kar je tudi zagotovilo stabilnosti in prihodnosti za regijo, 
so sporočili iz kabineta predsednika vlade.  
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Izpostavil je proaktivnost držav, ki sodelujejo v berlinskem procesu, pa tudi nadaljnjo aktivno vlogo Evropske unije s 
konkretnimi aktivnostmi in podporo. »V prvi vrsti se pričakuje, da države regije nadaljujejo odgovoren reformni proces in da 
izpolnijo ustrezne pogoje za članstvo,« je dejal. 
Tudi pozitivna znamenja 
Srbska premierka Ana Brnabić pa je dejala, da je logistična in finančna pomoč Evrope zahodnemu Balkanu pri uresničevanju 
reform nujna, da pa morajo te države predvsem same razširiti in okrepiti medsebojno sodelovanje, preseči delitve iz 
zgodovine in šele takrat lahko pričakujemo odločilen premik na bolje. 
Nemška kanclerka Angela Merkel se je po koncu vrha zavzela, da bi zahodni Balkan, kljub nekaterim zadržkom do hitre 
širitve EU, »opremili z evropsko perspektivo«. Prav zaradi tega cilja naj bi okrepili povezave med državami regije, kar je 
mogoče z gradnjo infrastrukture, gospodarskim sodelovanjem in izmenjavo mladih. 
Vendar pa je v tem delu Evrope zaznati tudi pozitivne dosežke. Mednje vsekakor spada dogovor med Grčijo in Makedonijo o 
novem imenu slednje, kar sta v Londonu znova potrdila premierja Aleksis Cipras in Zoran Zaev s še enim podpisom pod 
sporazum o imenu. Voditelji so na srečanju podprli tako imenovane sklepe predsedujoče, ki so jim priložene tri skupne 
deklaracije – o regionalnem sodelovanju in dobrososedskih odnosih, o pogrešanih osebah ter glede vojnih zločinov.  

• Črnomaljski policisti sprejeli iraški družini, ki sta po desetih dneh pešačenja ostali brez hrane in vode  
                  Uroš Škerl Kramberger. Dnevnik, Ljubljana, 11. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042832606/slovenija/crnomaljski-policisti-sprejeli-iraski-druzini-ki-sta-po-desetih-dneh-
pesacenja-ostali-brez-hrane-in-vode 
Policija v Beli krajini, ki večino migrantov in beguncev prisilno vrne hrvaški policiji, je v ponedeljek naredila humanitarno 
izjemo. Družinama z majhnimi otroki iz Iraka, ki sta v Slovenijo skozi gozdove pešačili deset dni, so dovolili, da sta 
zaprosili za azil. Dve izčrpani ženski sta morali celo v bolnišnico. 
V ponedeljek je policija v Beli krajini naredila izjemo in ene od begunskih skupin ni vrnila na Hrvaško. Policisti s policijske 
postaje Črnomelj, ki sicer večino prosilcev za azil vrnejo hrvaški policiji, ta pa jih nažene v Bosno in Hercegovino, je dvema 
družinama iz Iraka omogočila, da sta izrazili prošnjo za azil. Včeraj so bili nastanjeni v azilnem domu v Logatcu. 
Policija se je obeh družin, ene z otrokoma in enega para, dobesedno usmilila. Oče prve družine, Haval H., nam je v 
včerajšnjem telefonskem pogovoru opisal njihovo težko potovanje v Slovenijo. »Hodili smo deset dni, po gozdu, in zadnje tri 
dni nismo imeli ne vode ne hrane,« nam je povedal. Vodo so prihranili le za njegova otroka, ki sta po naših podatkih stara tri 
in enajst let. »Ko smo prišli v Slovenijo, se je moja žena zgrudila,« je povedal. Skupaj z drugo žensko so ju odpeljali v 
bolnišnico v Novo mesto. Na policiji so nam potrdili, da je bil razlog hospitalizacije izčrpanost in dehidracija. 
V ponedeljek zvečer sta že toliko okrevali, da sta zmogli prevoz v azilni dom. »Zdaj je vse v redu,« nam je dejal Haval H. »Tu 
so nam povedali, da bomo kmalu imeli uradni razgovor, v katerem bomo razložili, zakaj potrebujemo azil.« Povedal nam je, 
da prihajajo iz Mosula, mesta, ki je bilo lani uničeno v ofenzivi proti Islamski državi. Civilno prebivalstvo je pri tem utrpelo 
velike žrtve in več kot pol milijona ljudi je bilo prisiljenih v begunstvo. 
Humani odziv 
Ravnanje črnomaljske policije je bilo v tem primeru humano. Če bi iraški družini po tako napornem potovanju predali 
hrvaški policiji, ta pa bi ju nagnala v Veliko Kladušo, bi to že mejilo na mučenje. Zlasti ker hrvaška policija migrante občasno 
še pretepa, jih oropa in jim uniči mobilne telefone, v Bosni in Hercegovini pa so razmere za begunce sploh katastrofalne. Kot 
smo se prepričali ob obisku minuli mesec, tam ni organizirana skoraj nikakršna pomoč, migranti pa živijo v šotorih v blatu in 
so odvisni od pomoči lokalnega prebivalstva ter redkih humanitarcev. 
Vendar belokranjska policija – kot smo že poročali in kot ugotavljajo tudi v nevladnih organizacijah – večino prijetih 
migrantov zavrne, ne glede na prošnje za azil. Zavračali so tudi že družine in otroke, ki potujejo brez spremstva staršev. 
Poročila o prisilnem vračanju prosilcev za azil preiskujeta varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer ter Urad Združenih 
narodov za begunce UNHCR. Angleško se zavračanje beguncev imenuje »pushback« in je po mednarodnem pravu strogo 
prepovedano. Prisilno zavračanje slovenska policija in ministrstvo za notranje zadeve zato izvajata na skrivaj, uradno pa to 
odločno zanikata. Trdita, da prijeti migranti pač ne zaprosijo za azil, četudi jim policija to možnost ponudi, temveč se raje 
pustijo vrniti nazaj na Hrvaško in v BiH. To naj bi se sicer dogajalo šele od junija letos, saj so pred tem, aprila in maja, dobili 
tudi po več kot petdeset prošenj na dan. Kot bi policija hotela reči, da so migranti junija dobili posebno veselje do 
večdnevnega pešačenja čez gozdove brez vode in hrane ter naknadnega vračanja v Bosno. V resnici pa, kot ugotavljamo 
novinarji in nevladne organizacije, policija njihove prošnje za azil bodisi presliši, bodisi jim reče, da »azila v Sloveniji ni«, 
bodisi jih pretenta z obljubo, da bodo odpeljani v azilni dom, namesto tega pa jih odpelje do hrvaškega mejnega prehoda. 
Policija zanika 
»Izjave o tako imenovanih pushbackih so neumestne, saj slovenska policija kljub povečanemu številu nedovoljenih 
prehodov na meji z Republiko Hrvaško izvaja svoje naloge strokovno in zakonito,« so nam včeraj zagotovili na policiji. 
»Slovenska policija pri svojem delu v celoti upošteva pravice tujcev, tudi pravico do mednarodne zaščite,« so dodali. Priznali 
pa so, da je policija »skladno z načrti dela za učinkovito varovanje zunanje schengenske meje in s ciljem omejitve pritiska 
nezakonitih migracij na ozemlje Slovenije policistom naslovila usmeritve v skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo o 
obravnavi nezakonito prebivajočih tujcev na ozemlju Republike Slovenije«. Usmeritve so »vezane na vodenje postopkov in 
organizacijo dela ter potrebnost spremembe taktike v okoliščinah povečanih migracijskih pritiskov«, so še dodali. Kakšna je 
bila »sprememba taktike«, niso podrobneje opredelili. 
Dodali pa so, da »večina tujcev zlorablja institut mednarodne zaščite, saj jim Slovenija predstavlja le vmesno točko za 
dosego končnega cilja«, in da je »izkazano, da njihov namen ni ostati v Sloveniji«. O nasilju hrvaških policistov slovenska 
policija »ne more podati mnenja«. Dodali pa so, da je doslej v Kolpi »žal« utonilo že devet migrantov. 
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• Cerar ne vidi razlogov, da vlada ne bi vložila tožbe proti Hrvaški, Jelinčič je proti. STA. Dnevnik, Ljubljana, 11. 
julij 2018  

https://www.dnevnik.si/1042832663/slovenija/1042832663  
Odhajajoči premier Miro Cerar ne vidi razlogov, da ta vlada, ki opravlja tekoče posle, ne bi vložila tožbe proti Hrvaški na 
Sodišču EU zaradi kršenja evropskega prava, ki je posledica nespoštovanja arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in 
Hrvaško. 
Predsednik Slovenske nacionalne stranke (SNS) Zmago Jelinčič Plemeniti pa je danes zavrnil navedbe, da vse stranke 
podpirajo vložitev tožbe. »SNS je absolutno proti temu. Tožba v zvezi z implementacijo razsodbe arbitražnega tribunala je 
po njegovem mnenju je brezpredmetna, nična pa je tudi sama razsodba, saj izhaja iz popolnoma napačno ugotovljenega 
dejanskega stanja. 
Motijo ga »lažne navedbe« o datumu osamosvojitve obeh držav, trdi Jelinčič. Slovenija je namreč v memorandumu zapisala, 
da sta se obe državi osamosvojili hkrati, 25. junija 1991. To po besedah predsednika SNS ne drži, saj se je Slovenija 
osamosvojila 26. junija, Hrvaška pa 8. oktobra 1991. 

• Razveljavili Puigdemontov poslanski mandat. STA. Dnevnik, Ljubljana, 11. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042832704/svet/razveljavili-puigdemontov-poslanski-mandat  
Špansko vrhovno sodišče je bivšemu katalonskemu predsedniku Carlesu Puigdemontu in še petim zagovornikom 
katalonske samostojnosti razveljavilo poslanski mandat. Poleg za Puigdemonta odločitev sodišča velja za priprtega 
bivšega podpredsednika katalonske vlade Oriola Junquerasa in še štiri katalonske politike, ki so od jeseni lani v priporu.  
Kot je ob odločitvi sporočil pristojni sodnik Pablo Llarena, imajo katalonske stranke v Barceloni, ki zagovarjajo neodvisnost 
Katalonije, možnost, da šest poslanskih mest zasedejo drugi politiki, a je pogoj, da jih špansko pravosodje ne obtožuje 
upora.  
Po poročanju španskega časnika El Pais se je s to odločitvijo končala preiskava sodnika Llarene o dogajanjih, ki so povezana z 
izvedbo lanskoletnega prepovedanega referenduma o samostojnosti Katalonije. S to odločitvijo je tudi vse bližje začetek 
sodnega procesa proti obtoženim, ki bi se lahko začel oktobra. 
Puigdemont je še vedno v Nemčiji, kjer čaka na odločitev pristojnih oblasti v nemški zvezni deželi Schleswig-Holstein glede 
njegove morebitne izročitve Španiji. Več ministrov njegove vlade je prav tako v izgnanstvu v tujini, drugi so za zapahi v 
Španiji. V odzivu na odločitev sodišča je Puigdemont tvitnil, da kaže na raven kakovosti demokracije v državi. »Glasovanje 
državljanov je uničeno s 'pravosodnim sistemom', ki se še naprej ukvarja s politiko,« je dodal. Sta 

• Makedoniji se obeta premik z mrtve točke. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 11. julij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/makedoniji-se-obeta-premik-z-mrtve-tocke-69803.html  
Po napovedih se bodo pristopna pogajanja s severnoatlantskim zavezništvom začela do 1. avgusta.  
Voditelji 29 članic zveze Nato se bodo po napovedih na zasedanju v Bruslju odločili za začetek pristopnih pogovorov z 
Makedonijo. Vabilo državi, da postane polnopravna članica zavezništva, bo mogoče šele, ko bo sporazum o imenu z Grčijo v 
celoti uresničen. 
Grčija je po ratifikaciji sporazuma o novem imenu Makedonije v makedonskem parlamentu obvestila generalnega sekretarja 
Nata Jensa Stoltenberga, da podpira vabilo Makedoniji v Nato. Da se bodo voditelji zavezništva na bruseljskem vrhu, ki se je 
začel danes, odločili za začetek pristopnih pogovorov, pričakuje tudi Stoltenberg. Po napovedih se bodo začeli do 1. avgusta. 
Makedonija, ki čaka na vabilo v Nato od vrha v Bukarešti leta 2008, ko je ta korak preprečila Grčija zaradi nerešenega 
vprašanja o imenu, si po desetletju stopicanja na mestu lahko obeta premik.  
Predsedniku grozi kazenski pregon 
Čeprav je sobranje drugič ratificiralo sporazum Skopja z Atenami, ga makedonski predsednik Gjorge Ivanov še vedno noče 
podpisati. Del strokovne javnosti trdi, da Ivanov mora podpisati sporazum, ker ne sme ignorirati volje državljanov, ki jo 
predstavlja parlamentarna večina. Po njihovem mnenju predsednik ni nad njimi, temveč je njihov servis, poleg tega je 
prisegel, da bo spoštoval ustavo. 
Vabilo v Nato, ko bo sporazum o imenu z Grčijo v celoti uresničen. 
Gjorge Ivanov ni nad državljani, temveč je njihov servis. 
Vladajoča večina potrebuje opozicijo, da bi bil referendum uspešen.  
Ivanov ima kot predsednik imuniteto do prihodnjega leta, ko se mu bo iztekel drugi mandat, potem bo navaden državljan, ki 
lahko kazensko odgovarja za zlorabo položaja. Ivanov je presegel svoje pristojnosti že takrat, ko je pogojeval podelitev 
mandata za sestavo vlade zmagovalcu parlamentarnih volitev Zoranu Zaevu. Iz njegovega kabineta so sporočili, da je Zaev s 
trditvijo, da bo Ivanov podprl sporazum z Grčijo, manipuliral z državljani in mednarodno javnostjo. 
Največja opozicijska stranka VMRO-DPMNE je na protestnem maršu v Strumici znova poudarila, da zanjo ni sprejemljiva 
sprememba ustave, s katero bi se država preimenovala v Republiko Severno Makedonijo. Zato je v sobranju dvakrat 
bojkotirala glasovanje o ratifikaciji sporazuma. Ker stališča ni spremenila niti po tem, ko je Bruselj določil datum za začetek 
pristopnih pogajanj z EU, ki naj bi se začela junija prihodnje leto, se postavlja vprašanje, ali se bo članstvo VMRO-DPMNE 
sploh udeležilo referenduma o novem imenu Makedonije. Tudi če se bodo res začeli pristopni pogovori z Natom.  
Ključen bi lahko bil zakon o amnestiji 
Udeležba članstva VMRO-DPMNE na referendumu je nujna, da bi bil uspešen. Glasovati mora 51 odstotkov volilnih 
upravičencev, kar je več kot 900.000 državljanov, več kot polovica mora glasovati za, da bi ime Republika Severna 
Makedonija dobilo zeleno luč. Vladajoča koalicija ima 700.000 glasov, kar pomeni, da potrebuje vsaj polovico od nekaj več 
kot 450.000 glasov, ki jih je dobila VMRO-DPMNE na zadnjih parlamentarnih volitvah. Opozicija se je pripravljena pogajati, 
zahteva pa sprejetje treh novih zakonov, zakona o financiranju političnih strank, zakona o vladi in zakona o amnestiji. 
Zlasti po obsodbi sedmerice zaradi poskusa umora poslanca Zijadina Sele 27. aprila lani. Po mnenju prvaka VMRO-DPMNE 
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Hristijana Mickoskega so izrečene kazni od deset do trinajst let in pol zapora previsoke. Poleg tega se bo 22. avgusta začel 
proces proti 30 osebam, ki so obtožene rušenja ustavnega reda in varnosti. Med njimi je pet poslancev VMRO-DPMNE, ki so 
odprli vrata skupščinskega poslopja in omogočili demonstrantom vdor v parlament. 
Zakon o amnestiji bo verjetno glavna zahteva opozicije v zameno za to, da bo pozvala volivce h glasovanju na referendumu. 
Čeprav zastopajo stališče, da je sporazum z Grčijo nacionalna izdaja in kapitulacija, to ne pomeni, da bo celotno članstvo 
glasovalo proti spremembi imena. Zaev za zdaj zavrača možnost sprejetja zakona, ker meni, da morajo biti odgovorni za 
nasilje v sobranju kaznovani. 
Po rezultatih javnomnenjske raziskave inštituta Kappa Research za grški dnevnik Ethnos kar 58 odstotkov anketirancev 
zavrača dogovor, ki sta ga sklenila premiera Zaev in Aleksis Cipras. Večina od skoraj 10.000 anketirancev je ocenila, da je 
sporazum o novem imenu njihove severne sosede izdaja grških nacionalnih interesov. 

• Bavarski parlament potrdil bavarsko obmejno policijo. STA, Dnevnik, Ljubljana, 12. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042832724/Svet/bavarski-parlament-potrdil-bavarsko-obmejno-policijo  
Bavarski deželni parlament je v sredo potrdil oblikovanje deželne obmejne policije, ki je sicer začela delovati že v začetku 
meseca. Nemški notranji minister Horst Seehofer je medtem na srečanju z italijanskim kolegom Matteom Salvinijem v 
Innsbrucku povedal, da želi dogovor z Italijo o vračanju migrantov doseči do konca julija. 
Novo bavarsko obmejno policijo je potrdilo 90 poslancev, 62 pa jih je glasovalo proti. Kakšne pristojnosti bo ta enota imela, 
se bodo deželne in zvezne oblasti predvidoma dogovorile še ta teden. Trenutno mejo nadzoruje nemška zvezna policija, 
poroča nemška tiskovna agencija dpa. Enota bavarske policije je sicer s 500 pripadniki začela delovati že v začetku julija, do 
leta 2023 pa naj bi jo sestavljalo 1000 mož. 
Vladajoča krščansko-socialna unija (CSU) je ta ukrep označila kot nujno sredstvo za več varnosti. Opozicijski socialdemokrati 
(SPD), Zeleni in Svobodni volivci so bili kritični, češ da gre za nabiranje glasov pred oktobrskimi deželnimi volitvami. CSU bi 
lahko sicer na volitvah glede na javnomnenjske izgubila večino, ki jo ima trenutno v deželnem parlamentu. Stranko podpira 
38 odstotkov vprašanih. Glede na rezultate ankete bi CSU sledili Zeleni (15 odstotkov), za njimi pa skrajno desna Alternativa 
za Nemčijo (AfD), ki jo podpira 14 odstotkov vprašanih. 
Ustanovili tudi urad za azil in vračanje 
Bavarski poslanci so potrdili tudi ustanovitev deželnega urada za azil in vračanje, ki bo začel delovati 1. avgusta in bo imel 
1000 uslužbencev. Prošnje za azil bo sicer še naprej obravnaval zvezni urad za migracije in begunce (Bamf), deželni urad pa 
bo pristojen predvsem za izgon zavrnjenih prosilcev za azil. Vračanje prosilcev v države EU, kjer so bili že registrirani, je sicer 
eden ključnih delov dogovora, ki ga je pretekli teden dosegla nemška koalicija. Vračanje bo urejeno v okviru dvostranskih 
dogovor s temi državami, med drugim z Italijo. 
Seehofer je po sredinem srečanju z italijanskim kolegom Salvinijem v Innsbrucku povedal, da želi ta dogovor doseči do 
konca julija ali najkasneje v začetku avgusta, navaja francoska tiskovna agencija AFP. 
Salvini je bil jasen, da je treba pred sklepanjem kakršnihkoli dogovorov o vračanju migrantov okrepiti varovanje zunanjih 
meja EU. »Preden bomo v Italiji sprejeli enega samega migranta, želimo, da Evropa zavaruje svoje zunanje meje. Ko bo to 
uresničeno, se bomo pogovarjali o vsem drugem,« je poudaril. 
Salvini zahteval tudi posredovanje v Libiji 
Na srečanju z nemškim notranjim ministrom je zahteval tudi posredovanje v Libiji, posebne denarne sklade za Afriko in 
zmanjšanje števila potovanj, kar je Seehofer tudi podprl. Salvini se zavzema tudi za dogovore med EU in afriškimi državami, 
da bi sledenje sprejemale zavrnjene migrante. Notranja ministra Nemčije in Italije se bosta danes sestala še z avstrijskim 
kolegom Herbertom Kicklom, ki bo poleg tega v Innsbrucku gostil neformalno zasedanje notranjih ministrov EU. Osrednja 
tema bodo migracije. 

• Nemčija, Italija in Avstrija za krepitev zunanjih meja EU. STA. Dnevnik,  Ljubljana, 12. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042832724/Svet/bavarski-parlament-potrdil-bavarsko-obmejno-policijo  
Nemčija, Italija in Avstrija nameravajo tesneje sodelovati za vzpostavitev reda na področju migracijske in azilne politike, 
je po avstrijski notranji minister Herbert Kickl povedal po današnjem srečanju s kolegoma iz Italije in Nemčije. Zavzeli so 
se predvsem za okrepitev varovanja zunanjih meja EU. 
Kickl je napovedal, da želijo te tri države »sodelovanje voljnih« spremeniti v »sodelovanje aktivnih«. Ministri želijo na 
področju, kjer je predolgo vladal nered, vzpostaviti red, je poudaril po skupnem zajtrku z nemškim kolegom Horstom 
Seehoferjem in italijanskim ministrom Matteom Salvinijem. Kot je povedal Kickl, v prihodnosti ne bo več mogoče stopiti na 
evropska tla, »če nimaš pravice do zaščite«. 
Podobno je izpostavil tudi italijanski notranji minister, ki je ponovil svojo formulo, ki se glasi »manj odhodov iz Libije pomeni 
manj prihodov v Evropo«. Pozval je k večji podpori Libije, da bi že tam preprečili odhode v Italijo. Zavzel se je tudi za 
spremembo pravil mednarodnega reševanja migrantov v Sredozemskem morju. »Ne smemo prepustiti tihotapcem, da 
odločajo, kdo bo prišel v katero državo. O tem morajo odločati demokratične vlade,« je poudaril Seehofer. 
Seehofer želi dogovore skleniti do začetka avgusta 
Dodal je, da pogovori o upravljanju migracijskih tokov potekajo tudi z Evropsko komisijo in komisarjem, pristojnim za 
migracije, Dimitrisom Avramopulosom. Rešitev na evropski ravni je po Seehoferjevih še vedno najboljši odgovor na izziv 
migracij. Nemški minister je danes dejal še, da želi dogovore o vračanju migrantov iz Nemčije v Italijo, Avstrijo in Grčijo s 
temi tremi državami skleniti do začetka avgusta. Minister pričakuje težke pogovore, za katere bo odgovoren sam. 
Salvini je že po sredinem dvostranskem srečanju z Seehoferjem poudaril, da je treba pred sklepanjem kakršnihkoli 
dogovorov o vračanju migrantov okrepiti varovanje zunanjih meja EU. 
Kickl danes v Innsbrucku gosti neformalno zasedanje notranjih ministrov EU, na katerem so osrednja tema migracije. 
Udeležuje se ga tudi slovenska notranja ministrica, ki opravlja tekoče posle, Vesna Györkös Žnidar. 
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Bavarski parlament potrdil bavarsko obmejno policijo 
Bavarski deželni parlament je v sredo potrdil oblikovanje deželne obmejne policije, ki je sicer začela delovati že v začetku 
meseca. Nemški notranji minister Horst Seehofer je medtem na srečanju z italijanskim kolegom Matteom Salvinijem v 
Innsbrucku povedal, da želi dogovor z Italijo o vračanju migrantov doseči do konca julija. Novo bavarsko obmejno policijo je 
potrdilo 90 poslancev, 62 pa jih je glasovalo proti. Kakšne pristojnosti bo ta enota imela, se bodo deželne in zvezne oblasti 
predvidoma dogovorile še ta teden. Trenutno mejo nadzoruje nemška zvezna policija, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
Enota bavarske policije je sicer s 500 pripadniki začela delovati že v začetku julija, do leta 2023 pa naj bi jo sestavljalo 1000 
mož. 

• Po sestanku notranjih ministrov EU: Slovenija dokazuje, da »pridno« deportira prosilce za azil. Uroš Škerl 
Kramberger. Dnevnik, Ljubljana, 12. julij 2018  

https://www.dnevnik.si/1042832806/slovenija/po-sestanku-notranjih-ministrov-eu-slovenija-dokazuje-da-pridno-
deportira-prosilce-za-azil  
Notranji ministri Evropske unije so danes v Innsbrucku v Avstriji nadaljevali razpravo o zapiranju Evrope pred begunci in 
migranti. Slovenska notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar je dejala, da v Sloveniji ne bo posebnih centrov, v katerih bi 
obravnavali prosilce za azil, ki želijo (tudi) v druge evropske države. 
Retorika, ki je bila na področju migracij še pred pol leta značilna za »skrajno« višegrajsko četverico (Madžarska, Poljska, 
Češka in Slovaška), se je ob predsedovanju Avstrije Evropski uniji preselila v središče Unije. Na današnjem neformalnem 
zasedanju notranjih ministrov EU v Innsbrucku so razpravo o zavračanju prosilcev za azil in zapiranju osrednjeevropskih 
držav pred migranti vodili notranji ministri Avstrije, Nemčije in Italije, Herbert Kickl, Horst Seehofer in Matteo Salvini. 
Poudarek je bil na obravnavanju prošenj za azil na zunanjih mejah EU in na odgovornosti, ki naj bi jo morale prevzeti tudi 
tretje države, kot so Bosna in Hercegovina, Srbija in druge, prek katerih potekajo migrantske poti. Centri za obravnavo 
prosilcev za azil naj bi bili tako postavljeni že na poti, ki vodi v Evropo, in ne v ciljnih oziroma tranzitnih državah EU. 
Verižno vračanje v Bosno 
Slovenska notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar je po srečanju ministrov za Slovensko tiskovno agencijo povedala, da 
zaprti centri, v katerih naj bi obravnavali vse prosilce za azil, ki so na poti v Evropo, ne bodo organizirani v Sloveniji, temveč 
na zunanjih mejah EU. »Slovenija namreč v tej zgodbi ni v prvi vrsti, ker ni prva država vstopa v EU,« je dejala. Po njenem 
mnenju nihče ne more pričakovati, da bi Slovenija nosila večinsko breme migracijskega pritiska na EU. »Pred nami so 
namreč države članice in tudi kandidatke oziroma potencialne kandidatke, ki imajo svojo obveznost zaščititi meje in tudi 
upravljati migracijski tok,« je dejala. 
Kot je znano, je EU Sloveniji že leta 2015 predlagala, da bi bile tu organizirane »vroče točke« (hotspoti), v katerih bi 
preverjali upravičenost prošenj za azil ljudi, ki potujejo naprej v Evropo. Slovenija se je tedaj temu uprla in odtlej – kot je 
videti tudi v praksi – sprejema množico ukrepov, s katerimi odvrača migrante. Kot smo poročali že junija, se je slovenska 
policija med drugim povezala s hrvaško, da bi skupaj izvajali verižno vračanje prosilcev za azil v Bosno in Hercegovino. S tem 
Slovenija pred Nemčijo in Avstrijo, pa tudi Italijo, dokazuje, da ustrezno »varuje« notranjo mejo EU, ki je hkrati schengenska 
meja. Vse tri države so namreč napovedale vračanje prosilcev za azil v predhodne države. Da bi to preprečili, Slovenija in 
Hrvaška raje sami prosilce za azil, ki so sicer namenjeni v Avstrijo, Italijo, Nemčijo ali drugam, vračata v Bosno in 
Hercegovino. Največje vprašanje pa je, zakaj bosanska federalna policija dovoli hrvaški policiji, da jim prosilce za azil kar 
nelegalno pošilja čez mejo – tako da jih naženejo čez neki potok pri bosanskem mestu Velika Kladuša. 
Ukrepi na nemško-avstrijski meji 
Slovenska ministrica se je danes posebej sešla z nemškim notranjim ministrom Seehoferjem. Ta ji je predstavil ukrepe, ki jih 
namerava Nemčija sprejeti za zajezitev migracij na nemško-avstrijski meji, pa tudi ukrepe, ki jih predlaga za Italijo in Grčijo, 
ki sta prvi državi vstopa migrantov v unijo, je poročal STA. Nemčija si po ministričinih besedah prizadeva za hitrejši dublinski 
postopek, torej za hitrejše vračanje prosilcev za azil v države članice, prek katerih so prispeli v Evropo. 
Seehoferjeva prizadevanja pa je treba razumeti predvsem v luči bližajočih se deželnih volitev na Bavarskem, kjer njegova 
stranka CSU vodi deželno vlado. Notranji minister je – čeprav je število novih migrantov v Nemčiji letos manjše kot v minulih 
letih, na bavarskih mejah pa obravnavajo komaj pet novih prosilcev za azil na dan – pred volitvami zagnal politično ofenzivo. 
Ta je usmerjena zlasti proti politiki odprtih vrat nemške kanclerke Angele Merkel. Seehofer poziva k zapiranju meje pred 
begunci in k izgonu tujcev, ki so v Nemčijo v minulih letih prišli iz azijskih, bližnjevzhodnih in afriških držav in pri tem niso 
imeli sreče z urejanjem bivanjskih statusov. Da je urejanje statusov odvisno od sreče in ne (zgolj) od dejanskih razmer, pa je 
letos pokazala velika afera, ki je zajela nemški zvezni urad za azil, v katerem so razmere precej kaotične.  

• Nemško sodišče ugodilo zahtevi Španije za izročitev Puigdemonta. STA. Dnevnik, Ljubljana, 12. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042832743/Svet/nemsko-sodisce-ugodilo-zahtevi-spanije-za-izrocitev-puigdemonta 
Nemško deželno sodišče v Schleswig-Holsteinu je danes ugodilo zahtevi Španije za izročitev nekdanjega katalonskega 
voditelja Carlesa Puigdemonta zaradi zlorabe javnih sredstev, ne pa zaradi upora. Izročitev naj bi v nekaj dneh odobrilo 
še tožilstvo, s čimer jo bodo lahko tudi izvršili. 
Španija je izročitev Puigdemonta zahtevala zaradi njegove vloge pri izvedbi prepovedanega referenduma o neodvisnosti 
Katalonije 1. oktobra lani. Špansko tožilstvo mu očita upor in nezakonito prisvajanje javnih sredstev, zaradi česar mu grozi 
do 30 let zapora. »Izročitev na podlagi obtožbe zlorabe javnih sredstev je dopustna, izročitev na podlagi upora pa ne,« je v 
odločitvi pojasnilo sodišče, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
»Domnevna dejanja nekdanjega katalonskega voditelja ne ustrezajo nemški opredelitvi kaznivega dejanja veleizdaje niti 
obtožbam kršenja javnega miru,« so dodali. »Nasilje med neredi v Španiji namreč ni bilo dovolj obsežno za obtožbo 
veleizdaje. Obtožbe zaradi kršenja javnega miru pa niso možne, ker je bil Carles Puigdemont vpleten zgolj v izvedbo 
referenduma,« so zapisali. 
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Dodali so, da evropska pravna praksa določa, da lahko država, ki zahteva izročitev, obtoženega preganja zgolj zaradi obtožb, 
odobrenih v izročitvi. To pomeni, da lahko Španija nadaljuje pregon zgolj zaradi zlorabe javnih sredstev, ne pa tudi zaradi 
upora. Sodišče ga je na podlagi plačila varščine iz pripora izpustilo že 6. aprila, tudi do izročitve pa lahko ostane na prostosti. 
Tožilstvo je medtem sporočilo, da bo v prihodnjih dneh odločilo, ali bo potrdilo izročitev, navaja AFP. 
Puigdemont se je pred pregonom v Španiji skupaj s še nekaj odstavljenimi ministri zatekel v Belgijo, aretirali pa so ga 25. 
marca v Nemčiji, ko se je v Belgijo vračal iz Finske. 
 

Večer, Maribor 

• Slovenska meja vse bolj nepropustna. Kristina Božič. Večer, Maribor, 9.7.2018  
https://www.vecer.com/slovenska-meja-vse-bolj-nepropustna-6516868  
Slovenski raziskovalci Amnesty International so v Veliki Kladuši zbirali pričevanja beguncev in migrantov. Vse kaže, da je 
slovenska meja s Hrvaško že mesec dni vse bolj neprepustna.  
Januar: 13 prebežnikov. Februar: 3 prebežniki. April: 8 prebežnikov. Toliko pričevanj o hitrih vrnitvah slovenske policije 
navkljub izraženim prošnjam za azil je zbranih na strani Borderviolence.eu le za leto 2018. Ekipa nemške organizacije 
Rigardu, mednarodnih skupin No Name Kitchen in Fresh Response ter srbskih organizacij BelgrAid and Infopark pričevanja o 
nasilju in nezakonitih praksah policij na Balkanu zbira že od leta 2016. Zbrana poročila kažejo koordinirano delo in 
sodelovanje med slovensko in hrvaško policijo, ki ljudi na koncu prežene nazaj v BiH. Slovenska policija, ki policiste pošilja na 
evropske misije pomoči tudi v Srbijo in Makedonijo, je do sedaj vztrajala, da so ravnanja slovenskih policistov v skladu z 
zakoni. 
Cerarja pozvali k neodvisni preiskavi 
A v zadnjem mesecu so se poročila o nezakonitih ravnanjih slovenske policije, ki ljudem ne omogoči, da bi v Sloveniji 
zaprosili za mednarodno zaščito, pomnožila. Organizacija Amnesty International Slovenije je na predsednika vlade Mira 
Cerarja naslovila poziv, naj se zagotovi izvedba neodvisne preiskave o delu policije. Na odziv še čakajo. 
Raziskovalci v Sloveniji so tudi prvič dobili pooblastilo glavne pisarne mednarodne organizacije v Londonu, da se odpravijo v 
Veliko Kladušo zbrat pričevanja ljudi. Ekipa štirih raziskovalcev, dveh prevajalcev in pravnice iz Pravno-informacijskega 
centra je tako konec junija preživela tri dni ob meji s Hrvaško v BiH. 
V Veliki Kladuši nekaj sto beguncev in migrantov čaka na naslednjo priložnost, da poskusijo najti zatočišče severneje. Živijo 
pri lokalnih prebivalcih, ki so odprli svoja vrata, nekateri taborijo v gozdu, tretji na travniku. 
Pričanja o nezakonitih ravnanjih 
"Pogovarjali smo se s 67 begunci in migranti, med njimi tudi z družinami," pojasni Jerneja Turin. "58 med njimi jih je že bilo v 
Sloveniji. 51 jih je izrecno zaprosilo za azil." Vsi so bili v nekaj urah ali največ dnevu in pol vrnjeni na Hrvaško. Zgodilo se je ali 
to, da so jih policisti ignorirali, ali so jim rekli, da v Sloveniji ni azila, ali pa so obljubili, da jih bodo odpeljali v azilni dom v 
Ljubljano, v resnici pa so jih s kombijem odpeljali do meje in predali hrvaškim policistom, naj bi pričali. "Večini odvzamejo 
prstne odtise in jim dajo v podpis dokument, ki ga ljudje sploh ne razumejo. Zaračunajo jim kazen 500 evrov za nezakonit 
prestop meje in od tega zneska odštejejo 20 evrov "vštevanja pridržanja". Mnogi begunci so rekli, da so kazen plačali, če so 
imeli pri sebi dovolj denarja," pove Jerneja Turin. Slovenski policisti beguncem in migrantom denar in mobitele odvzamejo 
ter jih dajo hrvaškim kolegom. Ti mobitele sistematično uničujejo, več beguncev in migrantov pa je povedalo, da so jim 
denar hrvaški policisti ukradli. 
Načelo bratstva varuje dejanja pomoči soočloveku 
V četrtek je komisarka za človekove pravice Sveta Evrope Dunja Mijatović EU in evropske države opozorila, da "varovanje 
meja in zagotavljanje varnosti ne moreta imeti za ceno nespoštovanja človekovih pravic." To je v petek potrdilo tudi 
francosko ustavno sodišče, s tem ko je vseh obtožb oprostilo Cedrica Herrouja, lokalnega kmeta na meji med Italijo in 
Francijo, ki je pomagal migrantom in beguncem. "Ustavno načelo bratstva zagotavlja tudi svobodo posamezniku, da iz 
humanitarnih razlogov pomaga drugim ne glede na njihov status v državi," so zapisali ustavni sodniki. 
Nestrokovni prevajalci? 
"Ljudje, s katerimi smo govorili, pravijo, da so te prakse postale sistematične po prvem juniju. Tudi uradna statistika policije 
kaže upad števila sprejetih prošenj za azil," pojasni raziskovalka. Trije begunci so jim opisali primere nasilja slovenske 
policije, a raziskovalka pravi, da glede na pričevanja ne gre za sistematično prakso, katere je obtožena hrvaška policija. 
"Večji problem so prevajalci, s katerimi sodeluje policija," pravi raziskovalka. "V primerih, ko so bili prisotni, so begunci in 
migranti povedali, da so bili policisti okej v primerjavi s prevajalci. Ti naj bi bili žaljivi, rasistični in posmehljivi, njihovo 
prevajanje pa nestrokovno in tudi napačno." V petek smo policiji poslali tudi konkretnejša vprašanja glede pričevanj in 
obtožb, vendar odgovorov nismo prejeli. Pričakujemo jih danes. 
Bavarec za Frontex v Sloveniji 
Bavarski notranji minister Joachim Herrmann je v pogovoru za nedeljsko izdajo nemškega časnika Frankfurter Allgemeine 
Zeitung zahteval posredovanje evropske agencije za zunanje meje Frontex na meji med Slovenijo in Hrvaško, češ da bi tako 
lažje zaustavili pretok migrantov iz Češke na Bavarsko. Po navedbah Herrmanna migranti svojo pot začnejo v Grčiji ali Srbiji, 
ki je odpravila vizume za Irance. 
Direktor Frontexa Fabrice Leggeri pa je za nedeljsko izdajo časnika Die Welt dejal, da se je na območju Balkana oblikovala 
nova pot iz Grčije, čez Albanijo, Črno Goro, Bosno in Hercegovino in Hrvaško. Iz Slovenije da nato migranti pot pogosto 
nadaljujejo proti severu čez Avstrijo in tudi Češko v Nemčijo ali druge severne države, nekateri iz Slovenije pa da pot 
nadaljujejo proti zahodu v Italijo, Francijo ali celo Veliko Britanijo. 
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• Namesto pravice do azila 230 evrov kazni. Kristina Božič. Večer, Maribor, 10.7.2018  
https://www.vecer.com/namesto-pravice-do-azila-230-evrov-kazni-6517713  
Slovenska policija je junija na Hrvaško vrnila 631 ljudi, ki jih je obtožila ilegalnega prečkanja meje. To je več kot 
štirikratno povečanje glede na maj. Pravniki opozarjajo, da policija vseh postopkov ni izvajala pravilno.  
Posameznik, ki pred uradnim organom izrazi namero, da bi rad zaprosil za mednarodno zaščito, mora biti obravnavan kot 
vlagatelj namere. Z njim mora biti opravljen predhodni postopek, nato pa mora biti prepeljan v azilni dom, kjer se uradno 
izvede podaja prošnje za mednarodno zaščito," pojasni Urša Regvar iz Pravno-informacijskega centra (PIC). A beguncu ali 
migrantu ni treba pravno pravilno ali v jasnem jeziku zaprositi za azil. "Postopkovna direktiva EU določa, da je dolžnost 
policije, da osebi pove, da lahko zaprosi za mednarodno zaščito in tudi, kako to stori, če lahko policija iz navedb sklepa, da 
gre za osebo, ki beži pred preganjanjem, ki jo upravičuje do mednarodne zaščite. Če policija tega ne naredi, gre za 
omejevanje in oviranje dostopa do azilnega postopka," pravnica pojasni mejo med pravno skladnim in protipravnim 
ravnanjem oblastnih organov. O upravičenosti prošnje za mednarodno zaščito pa ne odloča policija, ampak organi 
notranjega ministrstva, v pritožbenih postopkih pa sodišča. In ko posameznik zaprosi za azil, ne velja več, da je ilegalno 
vstopil v državo. 
Manj prošenj, več vračanj 
Urša Regvar je bila konec junija del misije PIC in Amnesty International Slovenije, ki je obiskala Veliko Kladušo in Bihač. Tam 
so želeli preveriti poročila o beguncih in migrantih, katerih prošenj za mednarodno zaščito slovenska policija ni upoštevala, 
ampak jih je vrnila hrvaškim kolegom, ki so jih nato pregnali v BiH. "Smo organizacija, ki zagotavlja pravno pomoč in 
zastopanje prosilcem za mednarodno zaščito. To je naša dolžnost," pojasni razloge, h katerim je prispevalo še to, da so 
junija tudi sami opazili upad števila vloženih prošenj za azil. To potrjujejo tudi uradni podatki notranjega ministrstva Vesne 
Györkös Žnidar: število vloženih prošenj je bilo junija 267, kar je 98 manj kot maja. V istem obdobju je slovenska policija 
izvedla nekajkrat več vračanj oseb zaradi ilegalnega prečkanja meje hrvaškim represivnim organom: maja je bilo takih 
vračanj 146, junija jih je bilo 631. Ob tem je policija junija zabeležila manj ilegalnih prestopov meje kot maja: junija je bilo 
teh 990, kar je 231 manj kot mesec prej. 
Ilegalnih prestopov je junija beležila policija 990 
Iz Sirije bežijo, da bi "potovali" 
O razmisleku, ki vodi policijsko delo, govorijo pojasnila v uradnih poročilih. Maja so zapisali: "Na opazno zmanjšanje števila 
vrnjenih oseb v sosednje države še naprej vpliva večje število podanih namer za podajanje prošnje za mednarodno zaščito, 
saj ilegalni migranti izrabljajo podajanje prošenj za mednarodno zaščito za nadaljnje potovanje. Ugotavljamo, da je ta 
modus prisoten na celotnem območju Zahodnega Balkana, saj ilegalni migranti takoj ob prijetju izrazijo namero podaje 
prošnje za mednarodno zaščito in nato zapustijo nastanitvene kapacitete z namenom nadaljevanja nedovoljenih migracij. Ta 
modus se bo zaradi narave nastanitve (nastanitev odprtega tipa) nedvomno nadaljeval." Junija, potem ko se je več kot za 
štirikrat povečalo število beguncev in migrantov, ki so jih vrnili na Hrvaško, so zapisali: "Število izročenih tujcev se je opazno 
povečalo tudi zaradi krepitve sodelovanja s hrvaškimi varnostnimi organi. Kljub temu število še vedno ni primerljivo s 
številom ilegalnih prehodov." 
Temu nato sledita ponovljena majska razlaga, da begunci in migranti zaprosijo za azil, da bi lahko "potovali naprej", in slabo 
prikrit predlog, da bi prosilce za azil - ljudi, ki so v Evropo pribežali, da bi tu našli zatočišče - začeli zapirati v "nastanitve 
zaprtega tipa".  
Ni pravice (do azila) 
"Nadzora nad tem, kaj se dogaja na meji in kako tam policija izvaja azilne postopke ter ali ljudi primerno informira o njihovi 
pravici, da zaprosijo za azil, ni – tega nevladne organizacije ne izvajamo," pravi Urša Regvar. "A naloga in dolžnost policije je, 
da zagotovi, da ravna skladno s pravno ureditvijo." V Veliki Kladuši je pravnica zbrala več deset pričevanj ljudi, ki so imeli 
fizične dokaze, da so bili v Sloveniji. 
"Dokumenti v slovenščini, ki sem jih evidentirala, so plačilni nalogi in zapisniki o pridržanju. Večina oseb ni dobro razumela 
postopka niti dokumentov, ki so jih podpisovali. Pri plačilnih nalogih so razumeli to, da morajo plačati 'kazen'. In nekateri, ki 
so imeli dovolj denarja pri sebi, so dejansko plačali," pojasni fotografije dokumentov, ki dokazujejo, da je slovenska policija 
"polovičko" v višini 230 evrov zaračunala in nato prejela celo od sirskih državljanov. Oglobljeni so bili zaradi ilegalnega 
prehoda meje, kršena jim je bila pravica zaprositi za azil. Odgovorov policije na naša vprašanja do konca redakcije včeraj še 
nismo prejeli. 

• Nato Makedonijo povabil k pristopnim pogovorom o članstvu. STA. Večer, Maribor, 11.7.2018  
https://www.vecer.com/nato-makedonijo-povabil-k-pristopnim-pogovorom-o-clanstvu-6519148  
Makedonija, ki na vabilo v zavezništvo čaka od vrha v Bukarešti leta 2008, ko je ta korak preprečila Grčija zaradi nerešenega 
vprašanja imena, je po desetletju stopicanja na mestu zdaj le dočakala premik.  
Makedonija je po desetih letih čakanja na preboj danes le dočakala premik na svoji poti v zvezo Nato. Vrh zavezništva jo je 
povabil k začetku pristopnih pogovorov o članstvu v Natu. Ti pogovori naj bi se po neuradnih napovedih začeli do konca 
meseca. Premik je omogočil dogovor Skopja in Aten o imenu Makedonije. 
"Zavezani smo Natovi politiki odprtih vrat, ker krepi zavezništvo in prispeva k evroatlantski varnosti," piše v bruseljski izjavi 
o čezatlantski varnosti in solidarnosti s trinajstimi točkami, ki so jo danes sprejeli voditelji 29 članic zavezništva. 
Voditelji toplo pozdravljajo dogovor Skopja in Aten ter izpostavljajo, da bo ta uspeh koristil obema državama, regiji in Natu. 
"Odločili smo se povabiti vlado v Skopju k začetku pristopnih pogovorov o pridružitvi zavezništvu, ko bo dogovor uresničen," 
so zapisali. 
Za to je med drugim potreben referendumski "da", je v minulih tednih že večkrat izpostavil Stoltenberg, ki Makedonce 
poziva, naj izkoristijo trenutek in podprejo "zgodovinski" dogovor, ki ponuja "zgodovinsko priložnost" polnopravnega 
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članstva v Natu. Če dogovor o imenu v Makedoniji ne bo dobil podpore na referendumu, potem Stoltenberg ne vidi 
možnosti za vabilo državi v Nato v dogledni prihodnosti. 
Makedonija, ki na vabilo v zavezništvo čaka od vrha v Bukarešti leta 2008, ko je ta korak preprečila Grčija zaradi nerešenega 
vprašanja imena, je po desetletju stopicanja na mestu zdaj le dočakala premik, čeprav še ni jasno, kdaj bo dejansko lahko 
postala 30. članica Nata. 
Na odločitev vrha Nata se je z zadovoljstvom takoj odzvalo slovensko zunanje ministrstvo, ki izpostavlja, da je vabilo izjemno 
pomembno in zasluženo priznanje Makedoniji ter dodatna potrditev smeri, ki jo je, tudi z doseženim dogovorom glede 
imena, začrtala makedonska vlada. 
Današnje vabilo po navedbah MZZ dokazuje, da je Natova politika odprtih vrat uspešen in najmočnejši mehanizem 
projiciranja stabilnosti. "Dejstvo, da zaveznice eno leto po sprejemu Črne gore v svoje vrste lahko začnemo pristopne 
pogovore z Makedonijo, je velikega pomena za celotno regijo Zahodnega Balkana in njegovo nadaljnjo stabilnost," še 
izpostavljajo na ministrstvu. 
 

Vestnik, Murska Sobota 

• Namesto razvoja razprodaja. Janko Votek, Majda Horvat. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 28, 12. julija 
2018, str. 1/6 

Terme Lendava prodane 
Domnevno naj bi bil kupec lendavskih term iz Madžarske – Prodajo je mogoče povezati tudi s projektom gradnje 
infrastrukture za delovanje nogometne akademije 
»V družbi Sava Turizem skladno s svojo strategijo nenehno spremljamo investicijske priložnosti, tako v okviru investicijskih 
kot dezinvesticijskih možnosti. V skladu s tem obravnavamo vse ponudbe in povpraševanja za morebitne investicije oz. 
dezinvesticije. Za Terme Lendava je bilo več povpraševanj. Na koncu smo začeli pogovore z najugodnejšim ponudnikom. 
Sklenili smo dogovor, kako realizirati potencialno prodajo. Do realizacije poslov teh ne komentiramo,« so zapisali v službi za 
stike z javnostjo Save Turizma, katere del so Terme Lendava. 
Po naših informacijah naj bi bile Terme Lendava prodane madžarskemu ponudniku. Posel naj bi se dokončno usklajeval 
konec prejšnjega tedna, ko se je vrh Save Turizma mudil v Pomurju. Že od zgodnje pomladi, ko se je začelo govoriti o prodaji 
lendavskih term, sta se omenjala dva potencialna kupca. Eden naj bi bil iz Slovenije. Po naših neuradnih informacijah naj bi 
šlo za konzorcij, združen na poštnem predalu, ki naj bi bil pripravljen za terme plačati od šest do sedem milijonov evrov. 
Domnevni madžarski kupec pa naj bi ponujal osem milijonov evrov.  
Ugibanja okrog prodaje niso bila brez osnove, nanjo je namreč nakazoval izbris dela zastavnih pravic v premoženju Term 
Lendava. V Savi Turizmu sicer pravijo, da ta informacija ne drži, saj so se v začetku leta refinancirali in posledično družbo 
razbremenili z zastavnimi pravicami (hipotekami). Nenavadno pri tem pa je, da se je obremenitev z zastavnimi pravicami 
Term 3000 povečala in ne zmanjšala. Iz zemljiškoknjižnega izpisa je razvidno, da je bila za del zemljišč Term Lendava maja 
lani vpisana hipoteka v višini nekaj čez 13 milijonov evrov za tri banke upnice. Konec junija je prišlo do izbrisa te hipoteke in 
je bila prenesena na premoženje Term Ptuj.  
Leta 2014 je bilo na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) ob terjatvah Save prenesenih še za 12,7 milijona evrov 
terjatev Save Turizma. Ta je do leta 2012 poslovala v normalnih okvirih in tudi njena dolgoročna zadolženost ni bila visoka, 
znašala je 19,4 milijona evrov. Še v istem letu se je zadolženost nenadoma povečala na 43,4 milijona evrov. Avgusta 2013 je 
uprava družbe Sava Turizem podpisala sporazum z bankami upnicami o reprogramiranju finančnih obveznosti. Gre za 
reprogramiranje 49,7 milijona evrov dolgoročnih finančnih obveznosti. Obrestna mera je bila trimesečni Euribor plus 
pet odstotkov. Datum uveljavitve reprogramiranja kreditov je bil 2. Julij 2013, končni datum reprogramiranja pa 2. avgust 
2018. Ali je Savi Turizmu v začetku leta uspelo ponovno reprogramirati obveznosti in pod kakšnimi pogoji, ni znano. Očitno 
pa je, da bo del obveznosti do bank treba poravnati. 
DUTB je napovedala iskanje strateškega partnerja za celotno divizijo Save Turizma in njeno prodajo. V tej zgodbi ni šlo samo 
za prenesene terjatve Save Turizma na DUTB, ampak tudi terjatve družbe matere – Save holdinga, ki je končal v prisilni 
poravnavi. Na to namero prodaje se je takrat odzval minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, ki je dosegel, da je Sava 
postala za državo strateško pomembna naložba in je bila prenesena na Slovenski državni holding (SDH). Počivalšek je 
napovedal, da se premoženje Save Turizma ne bo razprodajalo, saj pomeni celoto turistične ponudbe na državni ravni in da 
Slovenija tak sistem potrebuje. Ob tej potezi je lokalna skupnost pričakovala, da se bo spremenila filozofija znotraj Save 
Turizma in se bo končno začel naložbeni ciklus obnove termalnih turističnih zmogljivosti v Pomurju. 
Problem pomurskega turizma je bil in je še, da je bil vse od Savinega prevzema izpostavljen nenehnemu izčrpavanju.   
Najprej je šlo za finančno izčrpavanje, pozneje so del dejavnosti oddali zunanjim izvajalcem, ki so prevzemali zaposlene, 
vendar pod bistveno slabšimi pogoji, kot so jih imeli v Savi, nazadnje so vse bolj varčevali pri svojih delavcih. Nobena 
skrivnost ni, da so domače delavce nadomeščali s tujimi, predvsem iz Srbije, in da so tudi ti izredno hitro odšli drugam. 
O domnevni prodaji zaposleni uradno niso obveščeni, a so nam potrdili, da je med njimi znano, da je predpogodba glede 
prodaje Term Lendava že podpisana. Prav tako so že dlje slutili, da bodo terme prodali, saj so jim letos finance močno skrčili, 
v obnovo namreč niso ničesar vlagali, zamenjati naj ne bi smeli niti žarnice.  
Lokalni prebivalci in dobri poznavalci razmer pomurskih termalnih destinacij ocenjujejo, da je skrajni čas, da pride do 
lastniških sprememb, ker bo brez te spremembe pomurski turizem še naprej stagniral. Celo več, njegovo preživetje bodo 
morali še naprej zagotavljati lokalni prebivalci na zelo preprost način – z vstopnicami za dnevno kopanje, katerih cene so 
blizu polovici cene polpenziona. 



Prodajo Term Lendava v lasti družbe Sava Turizem je mogoče povezati tudi s projektom gradnje infrastrukture za delovanje 
nogometne akademije. Zadnje dni junija je bila namreč izbrisana plomba na štiri hektarje velikem kmetijskem zemljišču v 
lasti Save Turizma, ki meji na obstoječ turistični kompleks v smeri proti vasi Trimlini. Obremenitev te nepremičnine v skupni 
višini 13,9 milijona evrov so imele tri banke, Abanka, Sberbank in Gorenjska banka. Lastnica naslednje parcele, velike skoraj 
pet hektarjev, je lendavska občina, zanjo pa je 14. aprila letos župan Anton Balažek sklenil s predsednikom Nogometnega 
društva Lendava 1903 Gaborjem Veghom pogodbo o podelitvi stavbne pravice. Druga pogodba, sklenjena 13. februarja med 
občino in društvom, pa se je nanašala na podelitev stavbne pravice za zemljišče v velikosti dobrih šest hektarjev ob 
Dvojezični srednji šoli Lendava. 
Nogometna akademija naj bi imela torej infrastrukturo na dveh lokacijah, in sicer dve nogometni igrišči z umetno travo za 
vadbo in za tekme mlajše selekcije pri srednji šoli ter osrednjo na lokaciji pri Termah Lendava. Tukaj naj bi bili objekt za 
upravne prostore s prenočišči oziroma dijaškim domom ter tri velika nogometna igrišča, eno od teh pa bi imelo tudi tribuno. 
Čeprav gre za kmetijska zemljišča, je območje med Termami Lendava in vasjo Trimlini v prostorskih dokumentih občine že 
namenjeno za turistično in športno dejavnost. 

• Tudi posebna šolska učna ura. Timotej Milanov. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 28, 12. julija 2018, str. 3 
Priprave na 100. obletnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom 
V Ljubljani bodo postavili posebno znamenje, mladi pa bodo lahko svojo ustvarjalnost izrazili na festivalu 
Na seji iniciativnega odbora, ki pripravlja aktivnosti za praznovanje 100. Obletnice združitve prekmurskih Slovencev z 
matičnim narodom prihodnje leto, so člani odbora pregledali realizirane aktivnosti in opredelili naloge za nadaljevanje 
priprav. Kot so zapisali v izjavi za javnost Mestne občine Murska Sobota (MOMS), je iniciativni odbor, ki ga vodi prvi 
predsednik Slovenije Milan Kučan, potem ko so pomurski župani na marčevski seji sveta pomurske razvojne regije dali 
soglasje k programu, nadaljeval izvajanje opredeljenih nalog. »Skladno s predlogi, ki so opredeljeni v programu, so pristojne 
organizacije do sedaj že potrdile več vsebin, med drugim izvedbo posebne zgodovinske učne ure v osnovnih in srednjih 
šolah, mednarodni simpozij v organizaciji Slovenske akademije znanosti in umetnosti, simpozij Teološke fakultete, izdelavo 
dokumentarnega filma, zaznamovanje priključitve v okviru praznovanja 100-letnice delovanja Univerze v Ljubljani, izdajo 
posebne poštne znamke, izdajo priložnostnih kovancev ob jubileju, vključitev vsebin v program RTV Slovenija, izdelavo 
študije o P. W. Johnsonu, izvedbo regijskega festivala inovativnosti in ustvarjalnosti za osnovne in srednje šole, postavitev 
znamenja na Trgu zmage v Murski Soboti, postavitev znamenja v Ljubljani ter drugo,« piše v izjavi, v kateri so sporočili še, da 
je izdelan osnutek programa praznovanja 100. obletnice naletel na izjemno pozitivne odzive tako na državni kot na lokalni 
ravni. 
O Prekmurju se bodo učili po vsej državi 
Posebnim zgodovinskim učnim uram v osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji v šolskem letu 2018/19 se je še posebej 
posvetila predstojnica murskosoboške enote Zavoda za šolstvo (ZŠ) Irena Kumer. Tako je direktor ZŠ Vinko Logaj sredi junija 
poslal priporočilo vsem osnovnim in srednjim šolam v Sloveniji. »Z njim je šole seznanil, da bo v naslednjem letu 100. 
obletnica združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, in priporočil, da se temu pomembnemu jubileju nameni 
pozornost v vseh slovenskih šolah s posebno zgodovinsko učno uro. S tem priporočilom so šole dobile tudi konkretnejše 
usmeritve za izvedbo te pobude: posebno pozornost naj namenijo 9. razredu osnovnih šol in v srednjih šolah; izvedbo učnih 
ur omogoča učni načrt za zgodovino v 9. razredu OŠ, še posebej v okviru 3. Obvezne teme – Slovenci v 20. in 21. stoletju. V 
učnem načrtu gimnazije je to mogoče v okviru več obveznih širših tem, kot sta slovensko nacionalno gibanje in razvoj 
slovenskega naroda v 20. stoletju; metode in oblike dela ter dejavnosti so lahko zelo raznolike, poleg zgodovinske učne ure 
lahko šole na to temo načrtujejo in izvedejo tudi raziskovalne naloge, kvize ali pripravijo razstave ...,« pojasnjujejo v MOMS. 
Na festivalu inovativnosti in kreativnosti bodo predstavljeni prispevki z različnih umetniških področij, »s katerimi bodo 
izkazani inovativnost, ustvarjalna energija, zanos in potencial, ki izhajajo iz bogate dediščine in porajajo optimizem za 
prihodnost naše pokrajine «. Neposredni nosilec tega projekta bo soboška območna enota ZŠ. V sodelovanje na festivalu 
bodo skušali vključiti kar najširši krog šol v regiji. Njegova sklepna prireditev – celodnevni festival – pa bo predvidoma ob 
koncu pouka v prihodnjem šolskem letu. 
Spominsko znamenje najbrž na Kongresnem trgu 
V soboški mestni upravi še pojasnjujejo, da so predstavniki Mestne občine Ljubljana v več pogovorih s predstavniki 
iniciativnega odbora potrdili, da sprejemajo pobudo, da se v središču Ljubljane postavi znamenje v spomin na združitev, pri 
tem je bil kot najverjetnejša lokacija omenjan Kongresni trg. »Pristojna delovna telesa mestnega sveta bodo začela 
potrebne postopke za pripravo potrebnih lokacijskih odločitev in samega znamenja.«  
Odbor je v osnutek programa vključil tudi predloge Gimnazije Murska Sobota, Zveze govedorejcev Pomurja ter Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti (JSKD). Gimnazija bo namreč v letu 2019 proslavila 100-letnico delovanja in jo na različne 
načine povezala tudi s 100. obletnico združitve. Zveza govedorejcev Pomurja je že pripravila delovni osnutek za pripravo 
regijske govedorejske razstave ob 100. Obletnici združitve in 90-letnici organiziranega selekcijskega dela v govedoreji v 
Pomurju. »Prva taka razstava po letu 1919 je bila leta 1935 v Murski Soboti in jo je organizirala Zveza selekcijskih društev za 
lisasto pasmo, ki je delovala predvsem na območju Prekmurja in Prlekije. JSKD pa bo s praznovanjem 100. obletnice 
združitve povezal nacionalno odprtje Tedna ljubiteljske kulture, predvidoma v maju 2019,« še pojasnjujejo v mestni upravi. 
Do jeseni bodo predvidoma končani tudi postopki za izvedbo natečaja za podobo spomenika v Murski Soboti, celostno 
podobo jubileja s sloganom, motiv za znamko in kovance ter druge dogovorjene naloge. 

• Nemški živelj le še na nagrobnikih. Branko Žunec. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 28, 12. julija 2018, str. 
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Nagrajena raziskava Kak so inda živeli ob meji 
Alja Roudi razkriva zamolčane zgodbe o Nemcih in Madžarih v Prekmurju ter Slovencih v Porabju leta 1945 in po njem 



Ena od najbolj pretresljivih zgodb, ki jih v raziskovalni nalogi z naslovom Kak so inda živeli ob meji razkriva mlada 
raziskovalka iz Murske Sobote Alja Roudi, sega v svinčene čase po koncu 2. svetovne vojne, ki so ga zaznamovali »črni« 
prebegi čez mejo. Samo iz obmejnih Gerlincev je takrat prebegnilo v Avstrijo 33 vaščanov, ki so se prvič vrnili šele v poznih 
80. Letih ali po osamosvojitvi Slovenije. 
Grozljiv zločin vodnika JLA 
»Med vojno je Mehalova Milika iz Gerlincev delala in živela na bližnji kmetiji v Avstriji, ker je bil gospodarjev sin vpoklican v 
vojsko in je primanjkovalo delovne sile. Tam je leta 1943 rodila hčerkico, večkrat je prihajala k staršem. Aprila 1946 je spet 
želela obiskati domače. Na poti domov se je ustavila pri avstrijskem kmetu Kočevarju na Polanjcah. Svetovali so ji, naj ne 
prečka meje, ker je prenevarno oziroma je ta močno zastražena. 
Po dogovoru z znanko Irmo – prosila jo je, naj posreduje zanjo pri vodniku graničarjev Jugoslovanske ljudske armade (JLA) –, 
se je v večernih urah napotila proti Rituperjevemu mlinu ob Kučnici. Kočevarjevi so čez nekaj časa zaslišali močno streljanje 
z brzostrelko, potem pa še otroški jok in eksplozijo ročne bombe. Po nekaj dneh so zvedeli, da je Miliko in njeno hčerkico 
pokončal sam vodnik JLA. Ta je naslednji dan prišel k Mehalovim s cvetom rože regine v cevi brzostrelke. Milikinemu očetu 
in materi je povedal, da ob meji leži mrtva hčerka z otrokom in naj poskrbijo za pogreb.« 
Grozljiv zločin je po pripovedovanju domačina Franca Duriča in avstrijskega kmeta Kočevarja zapisal eden od treh 
najpomembnejših intervjuvancev Roudijeve Alojz Grah (roj. 1947) iz Gerlincev, od koder so po letu 1945 izselili nemške 
družine. Mož je pri še ne 22. letih na podlagi časopisnega oglasa, da švicarska firma išče delavce raznih poklicev, odšel za 
deset let v Zürich, pravi, da je bila to zanj in za njegovo ženo Štefko – tam se jima je rodil sin – »dobra življenjska šola«. Po 
vrnitvi domov se je zaposlil v takratni tovarni Liv v Rogašovcih, kmalu je postal gasilski poveljnik, zbral in sestavil je seznam 
hiš v domači vasi in njihovih stanovalcev.  
Gerlinci so nekoč šteli kakih 150 hiš, vsaka je imela svoj vzdevek, ki se je kot ustno izročilo ohranjal iz roda v rod. Vzdevki kot 
Prunštezlovi, Bohmecovi, Klunsepovi, Partlnovi, Legenšteinovi in drugi so odražali bližino nemške meje. »Kar 25 domačij 
danes propada, ker ni lastnikov ali so se izgubili v tujini in se ne vračajo,« piše v nalogi, ki je na letošnjem 52. Srečanju 
mladih raziskovalcev Slovenije v Ljubljani prejela zlato priznanje.  
Razlaščenci, izgnanci, prebežniki 
Prekmurski Nemci, ki so – kot ugotavlja avtorica – vse od 16. Stoletja strnjeno poseljevali obmejne vasi Fikšinci, Kramarovci, 
Ocinje in del Serdice, posamezne družine pa so živele tudi v Gerlincih, Topolovcih, na Cankovi in v Murski Soboti, »so bili 
znani kot skrbni kmetje in napredni gospodarji, imeli so bogato opremljene kmetije, obdelovali več hektarjev zemlje, pri hiši 
sta bila vsaj dva konja, kar je bilo takrat veliko bogastvo, skrbeli so za kulturni razvoj kraja, po vaseh so prirejali sejme, 
kmečke igre in borova gostüvanja«. 
Prebivalci teh štirih obmejnih vasi so pred drugo svetovno vojno in med njo delovali v nemški nacistični organizaciji 
Kulturbund, dosegli so, da se je meja med nemškim in madžarskim okupacijskim območjem aprila 1941 spremenila tako, da 
so bili priključeni k nemškemu »rajhu«. Posledično so bili moški prebivalci nemški vojaki na lastno željo ali prisilno 
mobilizirani. Spomladi 1945, ko se je tem krajem bližala ruska vojska, so iz strahu pred maščevanjem osebne dokumente 
uničevali, o nemškem življu so se zato ohranili le redki pisni viri.  
Po odloku Avnoja iz leta 1944 so osebe nemške narodnosti razlastili, popis zaplenjenega premoženja je potekal junija 1945, 
njihov izgon se je začel 6. julija 1945. Opravljenih je bilo 254 zaplemb, kot razlog se je navajala nemška narodnost, kot usoda 
lastnika pa, da jih je odpeljala OZNA (Oddelek za zaščito naroda v okviru varnostno-obveščevalne službe v takratni 
Jugoslaviji, op. p.). Okrog 120 družin oziroma 500 oseb so odpeljali v taborišče Hrastovec pri Lenartu.  
Ko so se po treh mesecih vrnili, so na njihovih kmetijah že domovali priseljenci z ostalih območij Slovenije, največ z 
Dolinskega v Prekmurju in iz Bele krajine. Večina je jeseni 1945 prebegnila v Avstrijo, nekaj jih je ostalo, živeli so po skednjih 
ali pri znancih. O tem Roudijeva objavlja pričevanja Marije Ficko, Jožefa Šadla in Rudija Gabra. Drugi, dokončni del 
izseljevanja nemških družin, je potekal 14. januarja 1946, šele potem je lahko prišlo do organizirane kolonizacije teh vasi. 
Zanimivo je, da enkrat letno na cerkveni praznik Marije Snežne prvo nedeljo v avgustu v Fikšincih poteka prireditev, na 
njej se srečujejo sorodniki vaščanov iz Avstrije, predvsem starejše generacije, in obujajo spomine.  
Slovenska beseda le še na pokopališču? 
Mlada raziskovalka, maturantka soboške gimnazije, ki bo na ljubljanski pedagoški fakulteti jeseni začela s študijem specialne 
in rehabilitacijske pedagogike, ugotavlja, da »dediščina nemške manjšine na terenu ni ohranjena, saj o prisotnosti Nemcev v 
obmejnih vaseh z Avstrijo govorijo le nagrobniki in ledinska imena, ki tonejo v pozabo«.  
Tudi življenje ob meji z Madžarsko  takrat ni bilo varno in mirno, saj je v obdobju 1948–1990 tam veljala »železna zavesa«, o 
tem priča v madžarski družini v Kamovcih leta 1941 rojena Elizabeta Urisk, dekliško Szomi, ki si že dolgo uspešno prizadeva, 
da se ohranja bogata kulturna dediščina območja z imenom Hetiš na tej in drugi strani meje. Ta dediščina je na ogled v 
etnološkem muzeju v Dobrovniku. 
Po pričevanju porabske Slovenke Vere Gašpar (roj. 1940), rojene Lazar Gal z Gornjega Senika, ki je prav tako predana 
ohranjanju bogate etnološke in kulinarične dediščine v Porabju, je realna bojazen, da »bo slovenska beseda čez nekaj časa 
le še na pokopališču«, saj se hiše praznijo, ostajajo ostareli prebivalci. V Števanovcih je edinstven muzej »železne zavese« v 
Evropi, vreden ogleda v spomin in opomin. Na avstrijski strani v Kramarovcih pa stoji spominsko znamenje o delovnem 
taborišču nacistov za uničevanje madžarskih Judov z napisom Nikoli več. 

• Negujejo in širijo ljubezen do romske glasbe. Tadeja Lepoša. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 28, 12. julija 
2018, str. 20 

Romano Glauso 
Njihova glasba daje poglobljen vpogled v glasbeno življenje prekmurskih Romov v zgodovini 



Glasbena skupina Romano Glauso s Pušče je s svojim nastopom minuli petek v Murski Soboti (zaradi slabega vremena je bil 
s Trga kulture preseljen v Gledališče Park) odprla letošnjo sezono koncertov v okviru Soboškega poletja. Skupino sestavljajo 
Igor Baranja – harmonika, Darko Rudaš, Danilo Horvat in Milan Šarkezi – kitara, Belmondo Stojanovič – bas in kontrabas, 
Miki Horvat – bobni/tolkala, Kristjan Horvat – klarinet, Dušan Horvat - Vajta – glas. 
Člani skupine pravijo, da ustvarjajo glasbo, prepleteno s tradicionalnimi romskimi elementi in sodobno glasbo, hkrati 
njihova glasba daje poglobljen vpogled v glasbeno življenje prekmurskih Romov v zgodovini. »Romi smo muzikalen narod,« 
pove Rudaš. Prav romska glasba je v preteklosti prispevala k boljšemu razumevanju in sožitju med Romi in večinskim 
narodom. Rudaš doda, da poslušalcem ponujajo pesmi, ki 'gredo dobro v uho'. Skupina namreč igra vse od romskih balad do 
živahnih ritmov romskega melosa. 
»Navdih pride spontano. Vsakodnevno življenje prinese dovolj situacij za nova besedila in zgodbe. Že sam pogled v  
godovino in dinamičen način življenja Romov ponujata številne navdihe za nove zgodbe, ki ob glasbeni spremljavi dobijo  
svoj  epilog,« razlaga kitarist Rudaš. »Smo na novo ustanovljena glasbena skupina in v glasbi ter ob njej ustvarjamo približno  
eno leto. Trenutno pripravljamo svoj prvi avtorski album, na katerem bo okrog deset skladb,« pove Rudaš.  
Svoje prve glasbene izkušnje so člani zasedbe dobili v zgodnji mladosti, »ko smo odraščali v družinah, kjer so glasbo 
ustvarjali naši dedki, očetje, starejši bratje in strici. Kasneje pa je vsak na svoj način iskal svojo pot v glasbi, nekateri bolj 
profesionalno, spet drugi bolj ljubiteljsko – za dušo«, pravi Rudaš.  
Skupina je nastala v okviru projekta Khetan, katerega cilj je bil aktivirati glasbeni potencial romske glasbe. »Zbrali so se 
ljubitelji romske glasbe, sprva je bilo to bolj ljubiteljsko udejstvovanje in ustvarjanje,« pojasnjuje Rudaš in nadaljuje, »potem  
pa se je dokaj hitro prelevilo v bolj sistematično glasbeno ustvarjanje. Začeli so se namreč prvi javni nastopi, zveneli 
smo dokaj dobro in takrat smo si rekli, zakaj pa ne.« Dodaja, da je to »naš način komunikacije z občinstvom in svetom, saj s 
pomočjo romske glasbe lažje krepimo in negujemo svojo identiteto in širši publiki pošiljamo sporočilo o strpnosti, ljubezni in 
povezovanju«. 
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