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Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec 

• Muca Maca proti Pumi. Avtor: Boris Jaušovec. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 28, 13. julij 
2018, str. 3 
http://www.novice.at/novice/zabava/muca-maca-proti-pumi/ 
Avstrijska civilna Družba za kulturno politiko Štajerske je na Mostu prijateljstva, ki povezuje avstrijsko Radgono 
in slovensko Gornjo Radgono, pripravila protiakcijo militaristično-policijskim ukrepom in se odločno zavzela za 
opustitev represivnega nadzora na notranjih schengenskih mejah v Evropi. 
Radgona Na Mostu prijateljstva so v avstrijski Radgoni v odzivu na policijsko-vojaško vajo nove enote Puma za 
zavračanje beguncev konec julija na mejnem prehodu Špilje, minulo soboto pripravili protiakcijo, luštno 
poimenovano Muca Maca proti Pumi/ Schmusekatze gegen Puma. 
Andrea Kral iz Družbe za kulturno politiko Štajerske, ki deluje kot civilno-družbena platforma različnih umetniških 
skupin, je povedala: »To niso demonstracije, pač pa čezmejna akcija. Želimo živeti v mirnem in dobrem sosedstvu 
brez nadzora na notranji schengenski meji, kamor Avstrija v strahu pred neobstoječimi ilegalnimi migranti zdaj 
pošilja še vojsko.« In res je eden od mimoidočih potrdil, da je le kilometer proč v grmovju na avstrijskem bregu 
Mure opazil avstrijsko vojaško enoto, ki je opazovala mejo. Še ena od organizatoric iz Družbe za kulturno politiko 
Gerlinde Schiestl je dejala: »Smo za Evropo brez meja. Notranje schengenske meje imajo smisel le, če se na njih ne 
ustavljamo zavoljo nadzora represivnih organov, kakor se to sedaj dogaja na tej meji med Avstrijo in Slovenijo. Če 
je Evropa v nevarnosti, naj se okrepijo njene zunanje meje, ne pa da vsak tako kot Donald Trump v ZDA začenja 
graditi svoje zidove in postavlja rezilno žične ograje, za nameček pa na mejo pošilja vojsko, kot to počne Avstrija s 
svojo specialno militaristično enoto Puma.« 
Eden od govornikov, avstrijski režiser Heinz Trenczak, je v precep vzel izjavo kanclerja Sebastiana Kurza, ki je pred 
dvema letoma dejal, da se »bomo morali navaditi na grde podobe« z meje – mimogrede te je v objektiv ob 
begunskem valu ujel David Kranzelbinder iz Pavlove hiše in so jih na mostu tudi pokazali – ter jo odločno zavrnil. 
Kranzelbinder je dodal: »Ali si predstavljate, da bi vaši evropski sosedi na vaš državni praznik na skupni meji 
napovedali veliko militaristično vajo? Dobri sosedje bi morali vedeti, kaj se dogaja v Sloveniji, na Madžarskem, v 
Italiji. Menim, da je Evropa lahko močna, vendar brez solidarnosti ni možna.« 
Na mostu je nastopilo več umetnikov, zapel je tudi dvojezični mešani pevski zbor iz Pavlove hiše, avstrijski 
performer Stefan Posarnik je po megafonu zatulil s sireno, književnika Max Höfler in Andreas Unterweger sta 
prebirala pesmi, med njimi slovenskega kolega Aleša Štegra, tudi v slovenščini. Ob spremljavi razposajenih tonov 
tria Aporon21 se je nato okoli 80 udeležencev, Avstrijcev in Slovencev, še posebej je bila opazna skupina Babice 
proti desničarjem s čepicami gibanja protiseksističnega gibanja Jaz tudi/ Me too, na koncu podalo čez Most 
prijateljstva, ki se pne čez Muro v sosednjo slovensko Gornjo Radgono, in tam zaplesalo. 

• Florjanu Lipušu Velika avstrijska državna nagrada. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 28, 13. julij 
2018, str. 4-5 
http://www.novice.at/kultura/literatura/florjanu-lipusu-velika-avstrijska-drzavna-nagrada/  
Veselje, zadovoljstvo pa olajšanje je spodbudila prejšnji četrtek vest iz avstrijskega prosvetnega ministrstva, da 
je Florjan Lipuš prejemnik le-tošnje Velike avstrijske državne nagrade. Veselje in zadovoljstvo, ker je bil koroški 
slovenski pisatelj končno izbran za to zdavnaj zasluženo priznanje, olajšanje, ker pisanje v slovenščini tokrat ni 
več bil izločitveni kriterij. Velika državna nagrada je najvišje odlikovanje Republike Avstrije na področju kulture. 
Florjanu Lipušu jo bodo podelili 1. oktobra. 
Dunaj. Odbor za nagrado je v utemeljitvi zapisal, da »Lipuš v svoji literaturi obravnava upor proti 
nacionalsocializmu, pregon in poboj koroških Slovencev, podcenjevanje slovenske manjšine s strani večinskega 
prebivalstva, pa tudi reševanje izginevanja slovenskih besed in besednih zvez kot osnovo za novo samozavestno 
identiteto.« Minister za kulturo Gernot Blümel: »Lipuševa literatura temelji na estetski avtonomiji, jezikovnem 
eksperimentu in literarni inovaciji.« Da pisanje v slovenskem jeziku tokrat ni bil izločitveni kriterij, je z 
zadovoljstvom vzel tudi Florjan Lipuš na znanje in je med drugim še povedal, da odlikovanja ne sprejema samo 
zase, temveč tudi kot priznanje slovenskemu jeziku na Koroškem in ljudem, ki ta jezik govorijo. Še pred dvema 
letoma sta dva člana odbora za nagrado menila, da Lipuš avstrijske nagrade za literaturo ne more dobiti, ker ne 
piše v nemščini. Po letošnji odločitvi pa dobi zdaj to najvišje avstrijsko priznanje za literaturo prvič v zgodovini 
pisatelj, ki piše v svojem slovenskem materinem jeziku. 
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Spričo diskriminatorne odločitve pred dvema letoma je pisatelja motil in prizadel še posebej molk v vrstah 
slovenske narodne skupnosti. »Če bi se to zgodilo drugemu narodu in bi tam tako ravnali z njihovim jezikom, 
mislim, da bi se ponosen narod temu množinsko uprl in reagiral. Mi pa smo to lepo požrli in vzeli na znanje in dan 
je potekal, kakor da bi se nič ne bilo zgodilo. To me je takrat bolj motilo kakor to, da nagrade nisem dobil,« se 
trpko spominja Lipuš. 
 

            
          Slika: Florjan Lipuš. Foto: ORF 
 

Florjan Lipuš je bil kot otrok priča, kako so aretirali njegovo mater, ki so jo nato umorili v koncentracijskem 
taborišču Ravensbrück, njegov oče pa je služil v nemški vojski. Po poklicu je bil pisatelj 38 let ljudskošolski učitelj in 
ravnatelj, bil je med ustanovitelji literarne revije Mladje in njen dolgoletni glavni urednik. 
Objavil je številne zgodbe, romane in eseje. Poleg »Zmot dijaka Tjaža« so med njegovimi najbolj znanimi deli 
»Odstranitev moje vasi«, »Srčne pege«, »Stesnitev« in »Boštjanov let«. Za svoja dela je prejel več nagrad, med 
njimi Prešernovo nagrado, nagrado Petrarca, leta 2005 častno nagrado za literaturo Republike Avstrije, kulturno 
nagrado dežele Koroške in nagrado Franz Nabl mesta Gradec. 
Letos pa je bil z romanom Gramoz med petimi finalisti za kresnika. 
Odmevi …  

• Peter Handke, pisatelj (skupaj s Helgo Mračnikar v nemščino prevedel Lipuševega Tjaža) 
Za »čudovit trenutek ne le za koroške Slovence in avstrijsko literaturo, temveč za celotno literaturo« je pisatelj 
Peter Handke označil napoved, da za leto 2018 prejme Veliko avstrijsko državno nagrado koroški slovenski pisatelj 
Florjan Lipuš. 
»Lipuš je enkraten in neprimerljiv,« je povedal Handke ter je izrazil hvaležnost, 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 bil pisatelj izjemno zadovoljen ter je še dodal, da »nihče, da nima takih stavkov, takšnih slik, 
takega ritma.« 

• Marko Kravos, zamejski pisatelj iz Trsta 
V imenu Društva slovenskih pisateljev se je na napoved, da bo Lipuš prejel avstrijsko državno nagrado za 
literaturo, odzval tržaški pisatelj Marko Kravos in spomnil, da je bil Lipuš vedno na svoj oseben in koroški način 
soustvarjalni člen sodobne slovenske književnosti. »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.« 

• Orlando Uršič, založba Litera (Lipušev letos za kresnika nominirani roman Gramoz je lani izšel pri založbi Litera) 
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 je poudaril Orlando Uršič, je poleg tega pa 
»tudi pomemben pričevalec polpretekle zgodovine, njegova tema so grozote nacizma in fašizma.« 

• Peter Kaiser, koroški deželni glavar in kulturni referent: 
Tudi deželni glavar Peter Kaiser je čestital Florjanu Lipušu k Veliki avstrijski državni nagradi 2018. Lipuš da sodi 
med najpomembnejše predstavnike slovenske sodobne literature. 
»Njegovo prozo in romane odlikuje visoka stopnja estetskih in jezikovnih inovacij,« je povedal Kaiser in, da ima 
kultura pomembno družbenopolitično vlogo. »Nujno je treba varovati svobodo umetnosti proti silam, ki jo skušajo 
cenzurirati. Samo na ta način kultura lahko utira pot za življenje v človečnosti,« je ob čestitkah Lipušu dodal 
koroški deželni glavar. 

• Susanne Weitlaner, predsednica sosveta za slovensko narodno skupnost: 
Susanne Weitlaner se je opozorila, da imajo »majhni jeziki težave pri uveljavitvi na evropskem in svetovnem 
knjižnem trgu. To uspe le nekaterim avtorjem oz. avtoricam in mednje spada Lipuš. Lipuševa literatura je 
pomemben del avstrijske literature. Da se mu to končno prizna z nagrado, je znak, da je slovenska literatura 
enakovredna in kakovostna kot avstrijska. Ta nagrada naj bo tudi spodbuda mladim pisateljem in pisateljicam v 
zamejstvu, da pišejo v materinščini. 

• Lojze Wieser, založnik in poznavalec pisatelja Florjana Lipuša in njegove literature: 
Wieser  je v odzivu na vest, da prejme Lipuš Veliko avstrijsko državno nagrado za literaturo, spregovoril o 



izrednem človeku, ki je ustvarjal in ustvarja neprecenljivo literarno in jezikovno bogastvo. Materinščini zvesti Lipuš 
se uvršča med avtorje mednarodnega formata. Kakor je pisatelj sam povedal, je že desetletja žulil in še žuli kamne 
literature in spoštovanja na Koroškem, pri tem pa je v ospredje postavil vprašanje, kako kot človek obstati v 
svojem jeziku. 

• Vladimir Wakounig, predsednik Iniciative manjšin/ Initiative Minderheiten: 
»Zdaj je Lipuševo leposlovje uradno del avstrijske literature,« se je ob sporočilu, da Veliko avstrijsko državno 
nagrado 2018 prejme Florjan Lipuš, razveselil predsednik Iniciative manjšin Vladimir Wakounig. Med drugim je 
Wakounig poudaril, da je s tem zdaj dokončno jasno, da je slovenska literatura del avstrijske književnosti. Kajti 
»avstrijska književnost ni le nemška, ampak je tudi slovenska,« je ob čestitki nagrajencu Lipušu dejal Vladimir 
Wakounig. 

• Valentin Inzko, predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev: 
»Lipuš se ni nikoli trudil biti všeč,« je na dan razglasitve o podelitvi najvišje avstrijske državne nagrade za literaturo 
za leto 2018 Florjanu Lipušu v osebnem sporočilu zapisal in čestital pisatelju Valentin Inzko. 
Državno nagrado da bo Florjan Lipuš sicer sprejel osebno, vendar praznično veselje prevladuje pri vseh članih 
narodne skupnosti. S pisateljem, ki je s pokončno držo desetletja zasledoval svojo pot, pa se bo hkrati širši krog 
nemško govorečih bralcev preko usode njegove matere, umorjene v koncentracijskem taborišču, lahko tudi 
seznanil z usodo koroških Slovencev, z usodo vedno manjšega naroda, ki počasi izginja. 

• Med dialektom in dialogom. Intervju: Willi Resetarits. Pogovarjala se je: Ana Grilc. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 28, 13. julij 2018, str. 6-7 
http://www.novice.at/novice/intervju/med-dialektom-in-dialogom/  
Willi Resetarits predstavlja avstrijska 80. leta kot redko kdo drug. Kot Ostbahn-Kurti je očaral svet z dunajskim 
šarmom. Potem je povezal svoje gradiščansko-hrvaške korenine, zven dunajske govorice in ljudske pesmi z 
angleškim rhythm’ n’ blues, dunajsko pesem in uglasbene pesmice. (Kaj nagovori prodornega Avstrijca bolj kot 
bluz krompirjev?) Toda Restarits ni le glasbena legenda, temveč tudi vzoren aktivist. Soustanovil je projekte kot 
Asyl in Not, SOS Mitmensch in Projekt Integrationshaus. Gradiščanski Hrvat o aktivizmu, otroštvu in manjšinah. 
Ustanovili ste Integracijsko hišo… 

 

 
Slika: Willi Resetarits. Foto: Novice 

 

Soustanovil sem Integracijsko hišo. Idej, ki krožijo okoli tega, kaj hočeš, da obstajaš na svetu, ne moreš uresničiti 
sam. Moraš si poiskati in povabiti prave ljudi. Sam zase si čisto ubog črv. Jaz rabim vedno krog prijateljev, s 
katerimi se zmenim. V primeru Integracijske hiše je ta krog bil zaseden kakor vlada. Torej: Rabili smo dva človeka s 
področja socialnega dela, ki imata dobre stike z obstoječimi institucijami. Nadalje zdravnika, arhitekta, jurista. 
Toda, če si bil že prej izkušen v političnem aktivizmu, potem poznaš ljudi, ki so pripravljeni prostovoljno opraviti 
veliko dela. 
Kaj je bila motivacija za ustanovitev? 
Ideja korenini v vojni v bivši Jugoslaviji. Že prej sem bil dolgo dejaven v konzultaciji in oskrbi beguncev. Potem je 
prišla vojna in mnogo ljudi je zbežalo v Avstrijo. Tedaj ni bilo možno jih takoj nastaniti v ustanovah, ki bi 
zadovoljile vse psihološke, medicinske in človeške potrebe. Zato so mnogi bili nameščeni v dvoranah. Mnogo 
institucij je odprlo dvorane, ki so jih razdelili s platnenimi rjuhami v koje. Spomnim se slike, ki jo vidim pred seboj 
in je bila glavna motivacija za ustanovitev. V dvorani sedi mož s kartonasto škatlo čez glavo in si tako ustvari 
majhen privatni prostor. Najmanjši možni privatni prostor! Ta slika me je ganila. Zame je to prispodoba za to, 
česar je manjkalo. Seveda je bila streha nad glavo, ki so jo te institucije nudile, nujno potrebna, toda to je bila le 
začasna rešitev. Začeli smo torej iskati trajno rešitev za čas integracije. 
Kaj pomeni »dobra integracija«? 
Cilj. Naš cilj je uspešna integracija. Preko stika z ljudmi, ki se v tem vprašanju najbolj spoznajo, torej univerze itd., 
smo hoteli ustvariti prostor, kjer so begunci dobrodošli in v katerem se skupno z njimi oblikuje novo življenje. Pri 
tem je treba upoštevati mnogo aspektov. Na primer, kako moram skrbeti za travmatizirane ljudi. Začetka je bilo 
sploh težko uveljaviti, da travmatizacija skozi vojno postane tema. Sodelovali smo z društvom »Hemayat«, ki se je 
specializiralo na skrb za žrtve mučenja. To je čisto svoje področje, tam navadna travma-psihologija ne deluje. Kar 
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je tudi neverjetno važno, je oskrba v materinščini. Kako hočeš ravnati s travmatiziranim, če sedi tolmač med 
vama? Saj se moraš pogovarjati. Ko je Integracijska hiša potem obstajala, smo začeli med ljudmi, ki so že dalj časa 
živeli v Avstriji, iskati žene in može z zadevnim predznanjem, da bi delali pri nas kot skrbniki v materinščini. V tej 
konstelaciji se begunci veliko lažje odprejo napram skrbnikom. Pri tem smo tudi prišli do spoznanj glede tega, 
kako se otroci naučijo jezikov. Prej nekoč so verjeli, da otroka več kot en jezik preobremeni. Bili smo med prvimi, 
ki so (pod mentorstvom univerz) spoznali, da je govorni center otrok v predšolski starosti daleč odprt. Otroci so se 
sposobni naučiti kar po več jezikov. Fenomen je potem bil, da so otroci morali za starše na uradih tolmačiti. Kajti 
oni so se veliko hitreje naučili govoriti po nemško kot starši. 
Kako ocenjujete aktualno politično situacijo? 
Črno-modra vlada predstavlja jasen premik na desno. Nahaja se na območju med populizmom in neke vrste 
fašističnimi tendencami, ki merijo na uničenje dosežkov demokracije. Izkoriščati hoče plebiscitarne tendence za 
od demokracije oddaljene vladne oblike. Največji problem pri sedanji vladi pa je, da ni sama v Evropi. Kaže, da je 
to zdaj trend. Trend pa je pes. Proti njemu tudi z dobrimi argumenti le malo lahko storiš. Pri trendu mnogi 
sodelujejo, na primer tudi množični mediji. Doživel sem levičarski trend po 1968. Tedaj je bilo neverjetno veliko 
levičarjev, kajti to je bila ravno moda. Zdaj pa imamo nasprotje. Osebno sem zaskrbljen, toda to ne spremeni 
ničesar. Delovati moramo proti trendu, ampak to je trdo delo. 
Kaj vam pomeni hrvaška manjšina? 
Sem član hrvaške manjšine. Tega si ne moreš izbrati. (se smeji) Jezikovno obvladam le narečje, ki ga govorijo v 
Stinatzu. V šoli se nisem naučil obče gradiščansko-hrvaškega jezika. Moje narečje je predpismeno, torej na ravni 
pred pisavanjem in branjem. Vedno spet me znova začudi, če vidim besedo, ki jo poznam iz otroštva, napisano. 
Lahko se sporazumevam v narečju, vendar obstaja vedno manj ljudi, s katerimi bi se lahko pogovarjal. To posebno 
narečje gradiščanski Hrvati iz drugih krajev komaj razumejo. Obstaja mnogo narečij na Gradiščanskem in čez nje je 
poveznjena ta splošna gradiščanska hrvaščina. Ta je bila potrebna, ker so se v 16. stoletju ljudje iz različnih krajev 
Hrvaške preselili na Gradiščansko. Bili so večinoma načrtno naseljeni. Toda ne na eno območje, da bi nastal skupni 
jezik, temveč kot jezikovni otoki z nemškogovorečo večino vmes. To pomeni, da se notranje še drži skupaj, kar se 
tiče jezika. Ta ostane v veliki meri ohranjen. Toda če le govoriš narečje Stinatza si pač malo izgubljen. (se smeji)  
Govorite narečje Stinatza in dunajsko narečje, ki tudi zaseda nekakšno posebno mesto v nemščini … 
Doživel sem paralelni razvoj. Tedaj po vojni smo prišli na Dunaj, imel sem tri ali štiri leta in naenkrat sem se moral 
naučiti nemščine. Tedaj je vladalo mnenje – in to iz dobrega razloga –, da bo povzročalo le nevšečnosti, če se nam 
vidi, da smo Hrvati. Zato so starši odločili: »Na Dunaju nobene hrvaške besede.« To pa je malo neugodno, če ne 
smeš reči hrvaške besede in ne moreš reči nemške. Spomnim se še, da sem hotel, da mi mama da spodnjice, toda 
nisem smel reci v narečju. Besedo za »dati« sem približno vedel in za spodnjice sem se pa spomnil madžarske 
besede. Tako sem potem zahteval oblačilo z besedami: »Gibstn’ gačn?«. Na Dunaju smo se torej trudili z nem-
ščino, ampak kadarkoli je bilo možno, smo se peljali v Stinatz, kjer smo potem govorili hrvaško narečje. Ni bilo 
stalne menjave med jezikoma, tako imenovanega »switching«. (To obvladajo otroci v Integracijski hiši sijajno.) Pri 
nas se je v Stinatzu govorilo narečje, na Dunaju pa po dunajsko. 
Zakaj nastane strah pred tujim? 
Strah imaš pred tujci, ker jih ne poznaš. Če jih spoznaš, niso več tuji in nimaš več strahu. V tem sklopu moramo 
enkrat razmisliti, zakaj vlada hoče ustvariti centre, kjer se naj »koncentrira« begunce. Če namreč živijo med 
prebivalstvom, potem se ljudi spoznajo in se spoprijateljijo. Potem se nekaj zgodi, česar vlada sploh ne mara, 
namreč, da se vasi ali občine zberejo in preprečijo izgon dobro integriranih družin. Ker se ne bojijo pred njimi, ker 
niso tuji, ker spadajo sem. Zato hočejo oblast in stranke, ki delajo s tem tendencialnim strahom pred tujim, 
politiko, da begunci ostanejo tujci. Zato jih hočejo »koncentrirati« izven mesta. Torej, natančno od kod pride strah 
ne vemo, vemo le, da moramo ne-kako z njim ravnati. Na noben način ga ne smemo netiti. Lahko ga pa 
manjšamo. Ampak zdaj je to težavno. Od časa volilne reklame naprej se opaža ekstremno difamiranje beguncev. 
Že več mesecev konotirata zvezni kancler in Strache vse, ki imajo opravka z begunci, negativno. Ne najdeš stavka 
brez okrasnih pridevnikov kot »kriminalno«, »slabo« ali »nevarno«. Izvaja se hudo obrekovanje ljudi, ki pridejo od 
zunaj k nam. To nekaj povzroči v družbi, še posebej če mnogo medijev navdušeno sodeluje. 
Kako vidite odnos Avstrije do manjšin? 
Odnos je težaven. V 1950. letih se je mnogo obljubljalo, da bi prišlo do državne pogodbe. Te ob-ljube pa niso bile 
vredne veliko. Gledali so bolj, da se znebijo dolžnosti. Gradiščanski Hrvati so bili skupno z nemškogovorečimi 
Gradiščani, gradiščanskimi Madžari in Romi v enem bloku pridruženi Avstriji, in sicer v letu 1921 za plebiscit. Moji 
stari starši in starejše tete so še živeli na zahodnem Madžarskem. Čez noč je bila meja premaknjena čez njihove 
glave. Prišlo je do oboroženih protestov, ampak konec koncev so se zmenili za plebiscit. Danes narodna skupnost 
gradiščanskih Hrvatov, kot skoraj vse manjšine, številčno upada. Spremenila pa se je mentaliteta. Prej enkrat je 
bila jasna hirarhija, rekalo se je »Prvi je Werner, potem je Hrvat.« Tega mnenja danes ni treba več biti. 
Delate kot skrbnik za nastope mladih glasbenikov v Le Méridien … 
V Avstriji imamo zelo dobro glasbeno izobrazbo. Zato obstaja mnogo zelo dobro izobraženih glasbenikov in 
glasbenic, toda premalo odrov za tiste ljudi, ki stojijo na začetku. Ti namreč stojijo pred dilemo, kako bi lahko 
postali znani. Če te ljudje poznajo, se vedno najde kakšna možnost nastopati. Toda kako to doseči? Zato bi si želel, 
da bi povsod muzicirale skupine, na cesti, v gostilnah, celo v dvigalu! Kjer oder je in kjer ga ni. Zgled tega je na 
primer Irska, kjerkoli vstopiš, band je že tam. Zdaj smo se z Le Méridien zmenili, da odpremo vsako nedeljo oder 
za mlade glasbenike. Imam toliko veselja s tem, ker so skupine tako odlične. 



Kaj za vas pomeni upor? 
Moje razumevanje upora se prične za časa nacionalsocializma in pogumnih mož in žena, ki so postavili življenje na 
kocko. Ljudje, ki jih poznamo iz upora, sestav-ljajo neverjetno majhno manjšino. Največ jih je umrlo. To je zame 
upor: tvegati življenje, ker spoznaš, da tako kot je zdaj, ne moreš nadaljevati. Upiraš se, ker se ne moreš strinjati z 
mržnjo do soljudi. Kot del manjšine, ki je v takšnem sistemu ogrožena, si bolj ali manj prisiljen k uporu. Nasploh pa 
mislim, da dvigne življenjsko kvaliteto, če misliš z lastno glavo in ne molčiš. 

• Tamburaški festival in trenutki glasbenega užitka. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 28, 13. julij 
2018, str. 11 
http://www.novice.at/kultura/glasba/tamburaski-festival-in-trenutki-glasbenega-uzitka/  
Sedemnajstič že je Šentjanž v Rožu bil središče prekomejnega izvirnega pevsko-instrumentalnega dogodka, ki je 
privabil in navdušil številno občinstvo. 
Šentjanž. Slovensko prosvetno društvo Šentjanž v Rožu in Slovenska prosvetna zveza sta v soboto, 7. julija 2018 v 
k&k centru, ki je že dolgo neuradno vaško središče, priredila letošnji, že sedemnajsti tamburaški festival in 
ponovno je uspelo k sodelovanju privabiti smetano tamburanja v alpsko-jadranskem prostoru. 
Nastopile so domače tamburaške skupine ter gosti iz Slovenije. Letos so poslušalstvo zabavali in navdušili Prifarski 
muzikanti iz Fare pri Kostelu ob Kolpi tik ob slovensko-hrvaški meji, ki so v treh desetletjih svojega obstoja dosegli 
zavidljive uspehe. Iz Ljutomera ali Lotmerka, kot pravijo Prleki in kjer je pred 140 leti bil prvi slovenski ljudski 
tabor, je prirajžal tamburaški orkester KD Ivan Kaučič; nastopili so Starabanda hodiško-škofiških mojstrskih 
tamburaških starešin ter njihovi nadebudni nasledniki »Tamburizza-kids«. Pod vodstvom Damirja Zajca v 
slovenskih prosvetnih društvih »Zvezda« v Hodišah in »Edinost« v Škofičah dorašča nov tamburaški rod. Izpod 
Jepe, kjer so, kot vemo, doma trdni rodovi, so prišli v SPD »Jepa-Baško jezero« včlanjeni tamburaši iz Loč, ki jih z 
izjemnim umetniškim zagonom in ponosom vodi Erika Wrolich. Tamburaški orkester Tamika, ki v Železni Kapli 
deluje v okviru SPD »Zarja« in se pripravlja na okroglo obletnico, je prav tako sodeloval kot domači Šentjanški 
tamburaši, ki so svojčas imeli čudovito zamisel mednarodnega srečanja tamburašev in z njo tudi uspeli. 

• Najprej dež, nato pa čudovit koncert. Avtor: Franc Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 
28, 13. julij 2018, str. 11 
http://www.novice.at/kultura/glasba/najprej-dez-nato-pa-cudovit-koncert/  
 
Niti »babja jeza«, kot ljudje pravijo kratkemu, a močnemu nalivu, ni zmogla preprečiti ali motiti letošnjega 
petja pod lipo v Žabnici pri Podnarju ter dobrega počutja. Za dežjem je posijalo sonce, zbori pa peli in navdušili 
občinstvo. 
 
 

 
Slika: Slovenski prosvetni društvi »Borovlje«in »Vrtača« iz Slovenjega Plajberka sta vabili v Poden pod 
starodavno in košato Podnarjevo lipo na stalnico kakovostnega zborovskega, na petje pod lipo. Foto: Novice 
 
Poden. Kot običajno, sta tudi na drugo nedeljo v mesecu juliju, letos 8. 7. 2018, in dan po tamburaškem festivalu v 
Šentjanžu, Slovenski prosvetni društvi »Borovlje«in »Vrtača« iz Slovenjega Plajberka, vabili v Poden pod 
starodavno in košato Podnarjevo lipo na stalnico kakovostnega zborovskega, na petje pod lipo. Petje je posvečeno 
spominu na prezgodaj umrlega Mirka Lausseggerja, domačina, učitelja na Slovenski gimnaziji, zborovodjo in 
komunalnega politika. Po njegovi smrti sta SPD »Borovlje« in »Vrtača« njemu v spomin in da njegovo delovanje ne 
bi šlo v pozabo, začeli prirejati petje pod lipo, ki se je v teku let razvilo v priznano in odmevno zborovsko srečanje. 
Predsednik SPD »Borovlje«, mestni svetnik Roman Verdel, je v svojem pozdravu dejal, da je Mirko Laussegger 
zapustil trajne sledove pri ohranjanju in razvijanju slovenske kulture na Koroškem, predvsem pa v domačem kraju. 
Petje v čudoviti okolici in ob šelestenju lipovega listja vsako leto privablja poslušalce od blizu in daleč in je medtem 
postalo tudi priložnost srečanja domačinov, kot je dejala zbornična svetnica Marinka Mader-Tshertou, Najekinja iz 
Slovenjega Plajberka. Letos so pod Podnarjevo lipo sodelovali Otroški zbor (vodi Andreja Wieser), Moški zbor (vodi 
Foltej Waldhauser), Vokalna skupina (vodi Veronika Krachler-Laussegger) in Vrtačaklang (vodi Krstijan 
Laussegger), vsi iz Slovenjega Plajberka, Moški zbor SPD »Bilka« iz Bilčovsa (vodi Marjan Gasser) ter Komorni zbor 
SPD »Borovlje« (vodi Roman Verdel) in kot gostujoči zbor Mešani pevski zbor (vodi Roman Verdel) Pevskega 
društva Sele. Poleg slovenskih so zazvenele tudi nemške, angleške in španske pesmi. S skupno pesmijo »Rož, 
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Podjuna, Zilja« so zbori zaključili uspelo in kakovostno petje, hkrati pa so se z njo spomnili 80 letnice nasilne smrti 
prve žrtve nacističnega nasilja nad koroškimi Slovenci, škocjanskega župnika Vinka Poljanca. 
Med poslušalci so bili boroveljski župan in zvezni svetnik Ingo Appe ter številni občinski politiki, predsednik NSKS 
in visoki predstavnik EU v BiH Zdravko Inzko z ženo Bernardo Fink, častni član SPD »Borovlje« Melhijor Verdel, 
povezovali sta Beatriks Verdel in Tatjana Kupper-Pavčič, društveniki pa so poskrbeli za telesno okrepčilo. 

• JAMzi – večjezični pojoči celovški zmaji. Avtor: Emanuel Polanšek. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, 
št. 28, 13. julij 2018, str. 12 
http://www.novice.at/kultura/glasba/jamzi-vecjezicni-pojoci-celovski-zmaji/  
 
»Best of Zmaji« so poimenovali koncert na prostem sredi mesta na dvorišču med stavbami na celovškem 
Kardinalskem trgu. Prisluhnilo je domala sto obiskovalcev in dež se je ulil šele, ko so zapeli zadnjo od 16 pesmi. 
 

 
Slika: JAMzi – večjezični pojoči celovški zmaji. Foto: Novice 
 
Celovec. Glasbenik in učitelj Edi Oraže vodi in usposablja svoje mlade pevke in pevce s takšnim zanosom, da je 
veselje opazovati vse pevske sestave in jim prisluhniti. Z namenom podpirati in spodbujati pevsko dejavnost med 
mladimi so ustanovili društvo ICS ZMAJ in začeli leta 2014 zbirati ideje ter kmalu ustanovili prvi zbor-ček, je 
povedala moderatorka Simona. Danes so kar ponosni, da imajo medtem že tri zbore. Prva ekipa projekta je bila 
skupina JAMzi, ki je medtem požela že nekaj zavidljivih uspehov od odlikovanja na zborovskem tekmovanju dežele 
Koroške do uspešnega nastopa v Škofji Loki, kjer so si »priborili« sodelovanje na regionalnem tekmovanju 
prihodnje leto. 
Poleg skupine JAMzi se na svoje nastope pripravljajo tudi že najmlajši ZMAJčki, v zmajevi družini pa so pristali tudi 
malo starejši mladinci – ZMAJ NG (next generation). O vseh sestavah bomo še marsikaj očarljivega slišali, prejšnji 
teden pa so Celovčanom in obiskovalcem kateregakoli jezika pripravili sijajno glasbeno »open-air« presenečenje. 
 
 

• 80- letnica bivšega pedagoškega vodje. Avtor: Roman Verdel. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 
28, 13. julij 2018, str. 13 
Glasbena šola na Koroškem 
 
Bilčovs. V sredo, 4. Julija 2018 so na povabilo Društva prijateljev Slovenske glasbene šole dežele Koroške ib 
obeh osrednjih kulturnih organizacij priredili v manjšem krogu posebno slavje pri Miklavžu v Bilčovsu. Meseca 
aprila je praznoval prof. Lovro Sodja, bivši pedagoški vodja Glasbene šole od leta 1986 – 1997 ter dopisni član 
Novic, svojo 80- letnico. 
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• Janez Stergar praznuje 70. obletnico. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 28, 13. julij 2018, str. 13 
Življenjski jubilej letošnjega Kugyjevega nagrajenca.   
Janez Stergar, odličen poznavalec in velik prijatelj koroških Slovencev, te dni praznuje svoj življenjski jubilej. 
 
 

 



• Nad ledenikom in velemestnim šikom. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 
28, 13. julij 2018, str. 14 
»Vse je v vrtenju. Ne samo Zemlje, temveč tudi pedalov in koles«. Janez Pirc je v knjigi opisal kolesarsko 
potovanje svojih dveh prednikov po Avstriji in južni Nemčiji tik pred izbruhom druge svetovne vojne 
 
 

 
 

 

• Spominski pohod na Komelj. ORF, Celovec, 13.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2924352/  
V poklon padlim borcem ter idealom, za katere so dali življenje, vabita Zveza koroških partizanov in prijateljev 
antifašističnega odpora in Slovensko prosvetno društvo „Edinost“ iz Pliberka v nedeljo spet na spominski pohod na 
Komelj. 
Spomin na padle partizane in na ustanovitelja pohoda 
Vsako leto, vedno na tretjo nedeljo v juliju, vabita Zveza koroških partizanov (ZKP) in SPD „Edinost“ iz Pliberka na spominski 
pohod na Komelj po poteh Domnove čete in po sledovih Jurija Bojaneviča in Lipeja Kolenika-Stanka. Komeljska tragedija se 
je zgodila 12. oktobra 1944, ko so nemški žandarji in deželna straža po izdaji domačina obkolili Apovnikov dom, kjer se je 
Domnova četa ustavila pred odhodom na severni breg Drave. Iz smrtonosnega obroča so se uspeli rešiti le trije partizani, 12 
borcev je v boju proti nacistom padlo. 
Ozaveščanje mladine 
Bil je Lipej Kolenik-Stanko, ki je pred domala štirimi desetletji dal pobudo za pohod na Komelj po poteh Domnove čete. Po 
njegovi smrti februarja leta 2008 se Zveza koroških partizanov in prijateljev antifašističnega odpora in Slovensko prosvetno 
društvo „Edinost“ v Pliberku ob spominu na padle borce pri Apovniku spominjata tudi ustanovitelja pohoda. Vsebinsko pa 
se vsako leto odzivajo tudi na pomembne obletnice v zvezi z uporom proti nacionalsocialističnemu režimu. Predvsem 
mladina naj bi razumela, kaj je bil in kaj je fašizem, je dejal Franc Kuežnik iz organizacijskega odbora pri SPD „Edinost“. 
Maša in kulturni spored pri spomeniku pri Cimprcu 
Zbirališče za spominski pohod je v nedeljo, 15. julija, od 8.30 ure naprej pred Kulturnim domom v Pliberku. Odhod za 
pohodnike, ki se bodo na 7 kilometrov dolgo in lahko prehodno pot preko Pliberka in pliberškega gradu do spomenika pri 
Cimpercu podali peš, bo ob 9.30. Ob 12.30 bo maša za žrtve nasilja, zatem pa bo pri spomeniku spominska svečanost s 
kulturnim sporedom, ki ga bodo oblikovali MoPZ Foltej Hartmann, recitatorki Vita Leban in Maruša Stane iz gledališkega 
krožka Delavsko-prosvetnega društva Črna na Koroškem, ter godba na pihala Liboje-Vojnik. Prireditev pa bo, kot vsako leto, 
izzvenela z družabnim srečanjem. 

• Še do konca julija zbirajo ideje. ORF, Celovec, 13.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2924269/  
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Za leto 2020, ko bo minilo 100 let od plebiscita na Koroškem, je v pripravi deželna razstava, ki jo naj bi s svojimi idejami in 
projekti popestrili občine, društva ali ljudske pobude. Dežela Koroška bo projekte, ki jih bo izbrala strokovna žirija, tudi 
finančno podprla. 
Zaželeni so projekti, ki nudijo različne pristope in poglede na vodilne teme in so povezani z zgodovino, sedanjostjo in 
prihodnostjo. Teme so navedene v posebni publikaciji „Carinthija 2020“. Rok za oddajo projektov pa se izteka z 31. julijem, 
opozarja Martin Kuchling iz Krščanske kulturne zveze (KKZ). 
Obrazec za vlogo projekta je mogoče dvigniti na pododdelku za umetnost in kulturo pri uradu koroške deželne vlade, na 
voljo je tudi na spletni strani Carinthija 2020. 

• „Sen kresne noči“ v Dobrli vasi. ORF, Celovec, 16.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2924839/  
V samostanu v Dobrli vasi je v letošnjem poletju na ogled Shakespearjeve igra „Sen kresne noči“. Umetniški vodja in 
režiser predstave Patrick Steinwidder je v središče mitološke in pravljične igre postavil temo beg. Kot igralci nastopajo 
tudi begunci iz Sirije in Afganistana. 
Poletne igre že od leta 1976 
Na dvorišču samostana v Dobrli vasi organizirajo od leta 1976 v mesecu juliju in v avgustu južnokoroške poletne igre 
(Südkärntner Sommerspiele). Večinoma uprizarjajo komedije. Lani so s Shakespearjevo komedijo „Veliko hrupa za nič“ 
odlično dokazali, da so kot amaterska gledališka skupina kos velikemu dramatiku. In tudi letos, v 42. sezoni, so se ponovno 
spoprijeli s Shakespearjem. 
Tokrat izbrali „Sen kresne noči“ 
Režiser in umetniški vodja Patrick Steinwidder je izbral komedijo “Sen kresne noči”. Shakespeare je delo napisal okoli leta 
1595. Njegovo delo pa je veliko več kot le romantična ljubezenska zgodba s komičnimi zapleti, kjer se na koncu vse srečno 
konča v osebni in družbeni harmoniji. Samo na videz preprosta ljubezenska zgodba omogoča najrazličnejše interpretacije. 
Steinwidder je v postavitev vnesel temo beg in begunci in tako napel lok med vhodnim in zahodnim svetom. K sodelovanju v 
gledališkem ansamblu je povabil tudi begunce iz Sirije in Afganistana. 
Steinwidder: „Nisem vedel, kam nas vodi pot“ 
Mitološka in pravljična igra se dogaja v atenskem gozdu v času praznovanj pred poroko kneza Tezeja in Hipolite. Mističen 
gozd pred vrati Evrope naj ponazarja vse bolj neprepusten dostop v trdnjavo Evropa in strah zahodnega sveta pred 
razraščanjem tujega. 
Poseben pečat daje predstavi glasba. Po variacijah arabske ljudske pesmi zazvenijo Shakespearjevi teksti v arabščini. 
Dodaten vsebinski poudarek daje predstavi tudi šele pred kratkim odkrito besedilo, ki ga je Shakespeare napisal za drugo 
dramo in ki je poziv proti zaničevanju tujcev in tujega. 
 „Tako se najbolje naučim nemško“ 
Spremstvo vilinskega kralja Oberona in kraljice Titanije, v mističnem gozdu gospodarita s svojimi vilami in palčki, igrajo 
begunci iz Afganistana in Sirije. Mohamad Kay Al-Kassar je moral s svojo družino zbežati iz Damaska in zdaj živi v Beljaku. 
Že več let je član gledališkega ansambla poletnih iger v Dobrli vasi učitelj Markus Druml. Letošnji gledališki projekt je tudi 
zanj nekaj čisto posebnega, pravi. 
Gledališka predstava „Sen kresne noči“ je na dvorišču dobrolskega samostana na ogled vsak torek, četrtek in petek vse do 
17. avgusta, vsakič z začetkom ob 20:30 minut. 

• Opozorili so na pomen spominjanja. ORF, Celovec, 16.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2924814/  
Na pomen spominjanja in na pomen partizanskega boja proti fašizmu so opozorili na pohodu na Komelj po poteh 
Domnove čete. Druga svetovna vojna za Slovence ni bila le en vojaški spopad v zgodovini, temveč boj za obstanek, je 
poudaril slavnostni govornik, zgodovinar Martin Premk. 
Spominska maša in polaganje vencev 
Kot vsako leto na tretjo nedeljo v juliju je tudi letos Zveza koroških partizanov in prijateljev protifašističnega upora (ZKP) 
skupaj s Slovenskim prosvetnim društvom Edinost v Pliberku priredila spominski pohod na Komelj, kjer je oktobra leta 1944 
po izdaji padlo dvanajst borcev Domnove čete. S sveto mašo in polaganjem vencev pri spomeniku pri Cimprcu so se 
poklonili vsem, ki so v boju za svobodo dali svoje življenje. 
 „Oporoka padlih borcev roti k zgodovinski zavesti“ 
Brez pokončne drže ni mogoče doseči napredka, ta pa je nujno potreben za boljši jutri nas vseh, je v pozdravnem nagovoru 
poudaril tajnik ZKP Andrej Mohar, ko je spomnil tudi na medtem že pokojnega pobudnika vsakoletnega spominskega 
pohoda Lipeja Kolenika – Stanka. Oporoka padlih borcev in tudi besede Lipeja Kolenika rotijo k zgodovinski zavesti, hkrati pa 
k osveščenemu odnosu do sedanjosti, je dejal Mohar. 
Sem sodijo tudi prizadevanja za prepoved vsakoletnega srečanja ustašev in raznih nacističnih skupin na Libuškem polju pri 
Pliberku. Z organizacijo protestnega shoda proti srečanju ustašev na Libuškem polju je Zvezi koroških partizanov skupaj z 
drugimi antifašističnimi združenji in organizacijami iz Slovenije, Avstrije, Italije in Hrvaške ob uspelo zbuditi čut in pozornost 
javnosti, medijev in preko njih tudi politike za protizakonito in nevarno početje „rjavih sil“ na Libuškem polju, je dejal 
Mohar. 
Ob vseh pozitivnih korakih, ki so se s tem v zvezi zgodili v zadnjih tednih, pa pri Zvezi koroških partizanov še vedno čakajo na 
odgovor na odprto pismo, ki so ga naslovili na krško škofijo in notranjega ministra Kickla in v katerem zahtevajo končno 
prepoved ustaških shodov na Libuškem polju, je kritiziral Mohar. 
 „Zgodovinska dejstva ena in edina“ 
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O drugi svetovni vojni obstajajo različni pogledi, zgodovinska dejstva pa so lahko samo ena in edina, je navezujoč na 
poskuse revizionizma navezal slavnostni govornik, zgodovinar in kustos vojaškega muzeja v Pivki Martin Premk. Zgodovinsko 
dejstvo je, da so bili edino partizani mednarodno priznana vojska proti Hitlerjevemu zavezništvu. Vse ostale vojske na 
področju Slovenije in Jugoslavije - od domobrancev, vaške straže do ustašev - so bile pod neposrednim poveljstvom nacistov 
in fašistov, je poudaril Premk. 
Druga svetovna vojna za Slovence ni bila samo še en vojaški spopad v zgodovini, temveč boj za obstanek in za preživetje. Pa 
tudi boj za miroljubnejši svet, v katerem bi živele enakopravne skupnosti narodov. Za svobodo in za boljši svet so se 
partizani bojevali z rdečo zvezdo na kapah in zastavi, je dejal Premk. 
Slovenski partizani so vezali na Koroškem 10.000 nemških vojakov, ki so manjkali na drugih frontah. V okoli 750 oboroženih 
akcijah so Hitlerju prizadejali ogromno finančno škodo, kar je slabilo nemško vojno gospodarstvo. Slabilo pa je tudi bojno 
moralo. Ta odpor je bil tudi edini znotraj tretjega rajha, kjer se je avtohtono prebivalstvo borilo proti Hitlerju. 
ZKP praznuje 70. obletnico 
Zveza koroških partizanov praznuje letos svojo 70. obletnico. Vse do danes si prizadeva, da se ohrani spomin na upor in 
odpor proti nacifašizmu in na ideale, za katere so se borili partizani. Okrogli jubilej bo ZKP obeležila 10. novembra s svečano 
akademijo v celovški sejemski dvorani. Poleg kulturnega programa s petjem in gledališčem bodo na proslavi predstavili tudi 
dvojezični vodič „Otoki spomina“, ki bo vodnik k spomenikom in spominskim obeležjem na južnem Koroškem. 

• Italija še ni ratificirala listine o manjšinah. ORF, Celovec, 17.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2924937/  
26 let po njenem sprejetju Italija še ni ratificirala Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih. Na to je v 
ponedeljek v Vidmu opozoril visoki komisar za narodne manjšine pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi 
(OVSE) Lamberto Zannier. 
Zannier spomnil na pomen zaščite manjšin 
Italijanski diplomat je nastopil na konferenci ob 10-letnici bocenskih priporočil, dokumenta, ki so ga pred desetimi leti 
sprejeli v Bocnu z namenom, da državam pokažejo pravo pot, kako do najboljšega varovanja narodnih manjšin. „Današnji 
posvet je priložnost, da spomnimo parlament na pomen, ki ga imajo konkretna dejanja pri varovanju pravic in negovanju 
kulture manjšin,“ je po poročanju Primorskega dnevnika poudaril Zannier. 
Posveta v Vidmu so se udeležile delegacije 57 članic OVSE-ja, osrednji gost pa je bil nekdanji slovenski predsednik Danilo 
Türk. Ta je v svojem nastopu postavil mejo ločnico med avtohtonimi manjšinami in novonastalimi skupnostmi, ki so 
posledica migracij, piše Primorski dnevni. 
„Prioriteta zgodovinskih manjšin je ohranjanje etnične, jezikovne in kulturne identitete, medtem ko je glavna skrb novih 
migracijskih skupin povsem drugačna, in sicer potreba po socialni vključitvi v družbo, v katero so pravkar prišli,“ je dejal 
Türk, ki je opozoril, da so pri integraciji ključni jezikovna vzgoja, kulturna občutljivost in skrb za primerna delovna mesta. 

• SSK z novim vodstvom. ORF, Celovec, 17.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2924929/  
Svetovni slovenski kongres (SSK) je na zasedanju 4. julija v Ljubljani izvolil novo vodstvo. Za predsednika je bil znova 
izvoljen Boris Pleskovič, prvi podpredsednik je postal Carlo Bresciani, mandat za podpredsednika za zamejstvo pa je bil 
ponovno zaupan Damijanu Terpinu iz Italije, je sporočila organizacija. 
„Tako odličnega upravnega odbora še nismo imeli“ 
Podpredsednik za Evropo je postal Dušan Povh iz Nemčije, podpredsednik za čezmorske dežele bo tudi v tem mandatu 
Andrej Fink iz Argentine, podpredsednica za finance pa je postala Metka Zorc iz Slovenije. Delegati so soglasno sprejeli 
spremembo statuta in razširili Upravni odbor z 8 na 10 članov. 
Pleskovič je na ponedeljkovi tiskovni konferenci v Ljubljani izrazil zadovoljstvo nad kvalitetnim izborom Upravnega odbora, 
ki bo tako lahko še bolj povezan s slovenskimi rojaki v tujini, poleg tega pa bo uspešno lahko sodeloval tudi s strokovnjaki 
izven Slovenije na področju zdravstva, znanosti, gospodarstva, prava ter drugih strok. „Tako strokovnega in odličnega 
upravnega odbora v 25 letih še nismo imeli,“ je dejal ob začetku novinarske konference. 
Nato je izpostavil nekaj pomembnih dogodkov minulega mandata. Med drugim je 29. junija 2016 ob 25-letnico nastanka 
organizacije, ki povezuje Slovence iz vsega sveta, potekala slovesna akademija. Poleg tega je njihove zasluge na tem 
področju prepoznal tudi predsednik Slovenije Borut Pahor, ki je konec istega leta organizaciji vročil red za zasluge za 
prispevek pri povezovanju Slovencev v zamejstvu in po svetu z domovino. 
„Moralna avtoriteta, moralno predstavništvo“ 
„SSK je moralna ustanova, moralna avtoriteta, moralno predstavništvo,“ je izpostavil podpredsednik za čezmorske dežele 
Andrej Fink. „Gre za tiste vrednote, ki nas delajo Slovence drugačne in ki iz nas delajo unikum, kar pomeni biti Slovenec. S 
tega vidika smo mi del svetovnega mozaika, brez katerega sveta ne bi bilo,“ je še dodal. 
Pomen delovanja SSK je izpostavila tudi novoizvoljena podpredsednica za finance Metka Zorc. „Želim, da s to zgodbo 
nadaljujemo, da skozi Svetovni slovenski kongres prinašamo v domovino pozitivno energijo na vseh področjih - na področju 
medicine, na področju znanosti, na področju gospodarstva,“ je povedala. Dejala je še, da je SSK izjemno pomemben, med 
drugim tudi za enake možnosti državljanov, poleg tega pa v državi po njenem mnenju gradi tudi pravičnost in etične norme, 
ki so nujno potrebne. 

• Gospodarska misija Sarajevo. ORF, Celovec, 17.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2924972/  
Pomembni za izvoz so neposredni stiki, je dejal deželni svetnik za gospodarstvo Ulrich Zafoschnig (ÖVP) ob predstavitvi 
rekordnega koroškega izvoza v letu 2017. Na dlani je torej, zakaj tudi pri Slovenski gospodarski zvezi (SGZ) na temeljih že 
pridobljenih izkušnj povečujejo poslovno mrežo. 
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Koroški izvoz je v minulem letu dosegel 7,563 milijarde evrov in je bil za 7,8 odstotka višji v primerjavi z letom 2016. To je 
največ v celotnem povojnem obdobju, je poudaril na predstavitvi statističnih podatkov s partnerji predsednik Gospodarske 
zbornice Koroške (WKK) Jürgen Mandl. 
Koroška nudi visoko stopnjo kakovosti 
Ponos je preveval besede, ko so deželni svetnik za gospodarstvo Ulrich Zafoschnig (ÖVP), predsednik Gospodarske zbornice 
Koroške (WKK) Jürgen Mandl in vodja oddelka za zunanjo trgovino na koroški gospodarski zbornici Meinrad Höfferer 
predstavili dosežke koroških izvoznikov. Koroška nudi visoko stopnjo kakovosti in praktičnega znanja. Da bi to prodrlo v 
zavest mednarodnega podjetništva, pa je namen gospodarskih misij in sejmov pod krovom izvozne ofenzive, je prizadevanja 
razložil Zafoschnig. Ob tem 2.500 podjetij zagotavlja 70.000 delovnih mest, je poudaril. 
 

 
Slika: Orf. Benjamin Wakounig 
 
Prijave sprejemajo do 15. avgusta 
Ob teh razmišljanih je na dlani, zakaj tudi pri Slovenski gospodarski zvezi na temeljih že pridobljenih izkušnj povečujejo 
poslovno mrežo v vse smeri. Glede na prijave, ki so mogoče do 15. avgusta, predsednik SGZ Benjamin Wakounig ob nizu 
poslovnih dogodkov, ki se bodo zvrstili od pliberškega jormaka naprej, v tem trenutku najprej omenja gospodarsko misijo v 
Sarajevo jeseni (od 24. do 27. septembra), skupaj z Gospodarsko zbornico Koroške. 
Nadgradnjo predhodnega projekta, v katerem je bila opravljena analiza čezmejnega sodelovanja malih in srednjih podjetij 
(MSP), predstavlja projekt Connect SME Plus. Kakor je razvidno iz objav na spletni strani SGZ, so z vodilnim partnerjem 
Območno obrtno-podjetniško zbornico Kranj (vodilni partner) že izpeljali prvo promocijsko srečanje za mala in srednje 
velika podjetja, ki si želijo vključiti v program čezmejne šole internacionalizacije. 
21 let bo med tem šotor Alpe Jadran ponudil ljudem, ki se bodo v zgrinjali na 625. Pliberški jormak, poseben čar. Navzoča na 
največjem ljudskem slavju v Podjuni (od 31. avgusta do 3. septembra) bo tudi SGZ, je napovedal Wakounig. 

• Olip novi predsednik ZNP. ORF, Celovec, 17.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2925008/  
Nanti Olip je novi predsednik Zbora narodnih predstavnikov (ZNP), njegov namestnik je Christian Urak. ZNP je izredno 
pisana mešanica mladih in starejših in v katerem so zastopani domala vsi poklici, bazična demokracija se je za Narodni 
svet (NSKS) absolutno obnesla, poudarja Olip. 
Na ustanovni seji izvoljeno novo predsedstvo 
28. junija je osrednja volilna komisija Narodnega sveta objavila rezultate letošnjih volitev NSKS ter volitev v Zbor narodnih 
predstavnikov in predstavnic (ZNP). Za vstop v ZNP se je potegovalo skupno 73 oseb. Minuli petek je Zbor narodnih 
predstavnikov imel v Celovcu svojo ustanovno sejo, na kateri je bil izvoljen za novega predsednika Nanti Olip. 
Njegova izvolitev je bil logični odsev rezultata volitev, na katerih je Olip po predsedniku organizacije Valentinu Inzku prejel 
največ prednostnih glasov. Podpredsednik Zbora narodnih predstavnikov je Christian Urak iz Šentprimoža. Napor za volitve 
se je za organizacijo obrestoval in je izreden dokaz za bazično demokracijo, ugotavlja Olip, ki opozarja na prav tako izredno 
pisani sestav ZNP. 
Olip: „Tako pester, živ in raznolik sestav, da je veselje“ 

• „Kurz pustil na cedilu Italijo“. ORF, Celovec, 19.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2925323/  
Avstrijski zvezni kancler Sebastian Kurz je pustil na cedilu italijansko vlado, posebno ministra Mattea Salvinija, je 
prepričana slovenska senatorka Demokratske stranke v Italiji Tatjana Rojc. Pri tem se Rojčeva nanaša na avstrijski odklon 
sprejema 450 migrantov, ki so jih pred nekaj dnevi rešili na Siciliji. 
„To je posledica nedavnega pakta v Innsbrucku notranjih ministrov Italije, Avstrije in Nemčije, ki ga je Salvini predstavil kot 
velik uspeh italijanske vlade. V bistvu pa je Kurz zaprl vrata Salviniju in Italiji,“ je po poročanju Primorskega dnevnika 
prepričana senatorka Rojc. 

• Pogoji za vizumsko liberalizacijo izpolnjeni. ORF, Celovec, 19.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2925456/  
Po oceni Evropske komisije Kosovo izpolnjuje vse pogoje za liberalizacijo vizumskega režima. Evropski komisar za 
notranje zadeve Dimitris Avramopulos je v sredo v Bruslju pozval Evropski parlament in notranje ministre držav članic, 
naj kmalu odobrijo odpravo vizumov za kosovske državljane. 
„Kosovo je naredilo velik napredek“ 
Evropska komisija je potrdila, da je Kosovo izpolnilo še preostala pogoja za to, da bodo njegovi državljani lahko potovali v EU 
brez vizumov. Tako je ratificiralo sporazum o meji s Črno goro ter izboljšalo dosežke v boju proti kriminalu in korupciji. 
„Kosovo je v zadnjih dveh letih naredilo velik napredek,“ je po srečanju s kosovskim premierjem Hashimom Thacijem 
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poudaril Avramopulos. Liberalizacijo vizumskega režima pa je označil za „pomemben trenutek za Kosovo, Zahodni Balkan in 
vso Evropo“. 
„Pomembno tudi za stike med ljudmi“ 
Posebna poročevalka Evropskega parlamenta za vizumsko liberalizacijo za Kosovo, slovenska evroposlanka Tanja Fajon 
(S&D/SD), je ob oceni Bruslja izrazila zadovoljstvo. „Za kosovske državljane ne sme več biti ovir za prosto potovanje za 
kratkotrajno bivanje v schengenskem območju,“ je poudarila. Dodala je, da bo poročilo o vizumski liberalizaciji za Kosovo 
predložila parlamentarnemu odboru za državljanske svoboščine takoj po poletnih počitnicah. Države članice pa je pozvala, 
naj tudi one opravijo svojo nalogo ter čim prej sprejmejo ustrezno uredbo, so sporočili iz njene politične skupine. „Kosovci si 
tako kot drugi državljani zaslužijo svobodno potovati v Evropo. To ni pomembno le za politično in gospodarsko sodelovanje 
med Kosovom in EU temveč tudi za stike med ljudmi, posebej mlade,“ je še poudarila Fajonova. 
Ko bo liberalizacija odobrena, bodo lahko državljani Kosova z biometričnimi potnimi listi brez vizumov za do 90 dni potovali 
v države EU z izjemo Velike Britanije in Irske ter članice schengenskega območja Islandijo in Liechtenstein, na Norveško in v 
Švico. Kosovo je sicer edina država Zahodnega Balkana, katere državljani še ne morejo potovati v EU brez vizumov. EU je 
vizumsko obveznost za državljane Črne gore, Srbije in Makedonije odpravila leta 2009, leto pozneje pa je ukinila še vizume 
za državljane Albanije ter BiH. 

• „Šolska izmenjava, ki se je obnesla“. ORF, Celovec, 19.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2925411/  
Mednarodno sodelovanje je izredno pomembno tudi za zamejce, ugotavljajo dijaki Srednje gozdarske in lesarske šole 
(SGLŠ) Postojna o svoji ekskurziji na Višjo gozdarsko šolo Bruck ob Muri na Štajerskem. Gre za preizkušene programe, 
poudarja diplomirani inženir gozdarstva Marjan David. 
David na šoli predava medtem 15 let 
Več kot desetletje dijaki Srednje gozdarske in lesarske šole (SGLŠ) Postojna že obiskujejo Višjo gozdarsko šolo Bruck ob 
Muri. Že nad 10 let pa na tamkajšnji šoli poučujejo tudi slovenščino, partnerske izmenjave so ustaljene že 14 let. 
Torej bolj ali manj od začetka, ko je začel kot predavatelj na Višji gozdarski šoli Bruck poučevati tudi diplomirani inženir 
gozdarstva Marjan David. Poudarja, da gre za preizkušene programe, predvsem pa seže pogled daleč preko ograj lastnega 
vrta. 
Iz zornega kota kresanje mnenj o zvereh v naših gozdovih je zanimiva izkušnja njegovih dijakov na ekskurziji v Slovenijo z 
obiskom Mašunske gozdne učne poti. Posebnos je, da obiskovalci vidijo medvedji brlog. 

• Klinglmair novi direktor za izobraževanje. ORF, Celovec, 19.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2925327/  
Robert Klinglmair iz Gornje Avstrije je novi koroški deželni direktor za izobraževanje. Imenovanje Klinglmairja bo veljalo 
sicer že od 1. avgusta, direkcija za izobraževanje pa bo kot institucija začela delovati šele s 1. januarjem 2019, 
nadomestila bo dosedanji deželni šolski svet. 
Nova deželna ustanova zajema vse šolske tipe in bo prevzela vse agende, ki so bile doslej v pristojnosti deželnega šolskega 
sveta. 
38-letni ekonomist je trenutno zaposlen kot univerzitetni asistent na univerzi Alpe-Jadran v Celovcu. Prepričal je petčlansko 
komisijo na hearingu, pri katerem sta se za mesto potegovali tudi dosedanji vodji deželnega šolskega sveta Gerhild 
Hubmann in Rudolf Altersberger. 
Tema, ki se ji bo moral posvetiti, so male šole na podeželju. "Deželno računsko sodišče kritizira, da nastajajo stroški zaradi 
malih šol. Tu pa je treba upoštevati tudi podeželske strukture in aspekt odseljevanja, pravi Klinglmair. 

• V Franciji o koroških Slovencih. ORF, Celovec, 19.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2925372/  
Na 25. kongresu mednarodnega manjšinskega združenja AIDLCM ob koncu tedna v Nici bodo tema tudi koroški Slovenci. 
O njihovem položaju in še odprtih vprašanjih bo poročal predsednik Zveze slovenskih organizacij (ZSO) Marjan Sturm, ki 
bo predložil kongresu resolucijo. 
V Nici v Franciji poteka od petka do nedelje 25. kongres mednarodnega manjšinskega združenja AIDLCM. Organizacija je 
osredotočena s svojim delom prvenstveno na romanski prostor Evrope, v njo pa so vključena tudi druga manjšinska 
združenja - med njimi tudi Zveza slovenskih organizacij (ZSO). 
 

 
Slika: Orf. Marjan Sturm 
 
„Želim izpostaviti dobro vzdušje“ 
Predsednik ZSO Marjan Sturm je v AIDLCM teritorialni predstavnik Avstrije in hkrati zastopnik koroških Slovencev. 
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Na kongresu ob koncu tedna bo Sturm poročal o položaju koroških Slovencev in predložil za sklepanje tudi posebno 
resolucijo, s katero naj bi mednarodno manjšinsko združenje opozorilo tudi Avstrijo na vprašanja, ki v zvezi s slovensko 
narodno skupnostjo še niso urejena. 
 

Primorski dnevnik, Trst 

• Jaruška Majovski. Kaj se je zgodilo takrat v Splitu? : pogovor –  Gorazd Bajc o splitskih dogodkih in požigu 
Narodnega soma 13. julija 1920. Primorski dnevnik, 13.7.1018, št. 163, str. 4        

• Jaruška Majovski. Zaskrbljujoče ozračje, a tudi optimistične želje: Trst – ob 98. obletnici požiga Narodnega doma 
dve slovesnosti. Primorski dnevnik, 14.7.1018, št. 164, str. 5   

• (iž) Podpora slovenskim in dvojezičnim šolam: Dežela – sklep deželnega odbora.  Primorski dnevnik, 15.7.1018, št. 
165, str. 10       

• Bretonski dijaki tvegajo maturo, ker so izpitne naloge izpolnili v bretonščini: nezaslišana odločitev šolskih oblasti v 
Franciji.  Primorski dnevnik, 15.7.1018, št. 165, str. 11 

• Baski na jugu Francije zagrozili z odločnimi protesti, med drugim z oviranjem etape toura po njihovi deželi. 
Primorski dnevnik, 15.7.1018, št. 165, str. 11 

• (ar) Jezikovno šibkejša, a precej bolj zavedna: Gorica – tretja generacija Slovencev v Kanadi. Primorski dnevnik, 
15.7.1018, št. 165, str. 15 

• (st) Površnost, nemarnost in tudi politične špekulacije: Italija – razlogi za zamujanje pri parlamentarni ratifikaciji 
evropske manjšinske listine. Primorski dnevnik, 19.7.1018, št. 168, str. 3  

 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• »Za nas je najbole fontoško, ka dosta gučimo«. Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter. Monošter, 19. julija 2018 - Leto XXVIII, št. 29,  str. 2 

Radio Monošter je punoleten 
Dobri 18 let po tistom, gda je v Varaši radijski kokaut prvo paut začno spejvati (tau se je zgaudilo 23. junijuša leta 2000 ob 
štiraj zadvečarka) sam gorpoiskala Franceka Mukiča, direktora in glavnoga urednika edinoga slovenskoga radiona na 
Vogrskom. 
»Na začetki smo sploj nej mogli broditi, ka mo tüdi mi gnauk stari 18 let. Prva leta smo meli dosta problemov, tak tehničnih 
kak finančnih in tüdi kadrovskih. S kolegicami smo se zdaj malo špajsali, ka smo punoletni in se leko vsi ženimo,« je prva 
pravo Francek Mukič in spaumno, ka je radio prva leta dosta problemov meu zatau, ka je njegvo financeranje nej bilo 
sistemsko rešeno. Po peti lejtaj so daubili polonje potrebnih penez, gnesden pa dobijo skor trifrtale penez, stere nücajo za 
svoje normalno delo: »Rejsan je istina, ka tüdi gnesden za tau, ka spravimo peneze, steri nam ške falijo, ponücamo dosta 
energije, skor telko kak prva, vej pa so razpisi dostakrat zamotani. Kak pravijo, dosta je djagrov in malo djelenov in je zatau 
žmetno. 
Vseeno smo veseli, ka mamo dober fundament. Tüdi tehnično smo zdaj dobro gor zriktani, v prišešnjaj lejtaj pa se leko 
zgodi, ka mo meli probleme z radijskimi delavci, vej pa znamo, ka mladi gnesden ne gučijo več po domanje, starejši pa  
merajo, tak ka mamo iz leta v leto menje poslüšalcov, pa tüdi tistih, steri se škejo pogučavati z nami. S zavednimi 
Slovenci, šterim dosta pomeni slovenstvo, nemamo problemov, mamo pa tüdi takše, steri gučijo slovenski pa se z nami don 
neškejo pogučavati.« 
Franceki Mukiči in štirim novinarkam - Valeriji Časar, Moniki Dravec, Margiti Mayer Mayer in Ani Braunštein – pomaga 
ške par honoranih sodelavcov. Vsi so veseli, če jih lidge poslüšajo: »Med njimi so tüdi takši poslušalci, ka jih »normalni« 
radioni nemajo. Nej dugo sam gordjemau eno žensko, stera mi je pripovejdala, ka se je njena mati tiste tri vöre, gda je šla 
naša oddaja, z njauv sploj nej stela pogučavati. Či ji je tau za lagvo vzela. Zdaj, gda mame nega več, je či tista, stera nas 
redno poslüša. Tau nam je v velko veseldje.« 
Do konca leta 2011 so poslušalci Radia Monošter leko poslüšali osem vör programa kedensko, in tau na frekvencaj FM 106,6 
MHz (Monošter) in FM 97,7 MHz (Gornji Senik, od leta 2007 naprej). Od 1. januara 2012 leko poslušalci edinoga 
slovenskoga radiona na Vogrskom poslüšajo program vsakši den med paudnevom in štrto vöro zadvečarka, se pravi 28 vör 
kedensko. Večino programa pripravlajo sodelavci radiona sami, štiri vöre kedensko pa prejkvzemejo ništerne oddaje 
od Radia Slovenija, za tiste mlajše poslušalce, steri so se že nika navčili v šaulaj ali pa so študerali v Sloveniji.  
Francek Mukič pravi, ka je telko programa, kak ga majo zdaj, zadosta: »Ge sam že na začetki pravo, ka mi več kak tri vöre 
programa na den ne nücamo. Mi mamo konzervativni program, takši, kak so ga poznali pred 30. leti. Za nas je najbole 
fontoško, ka dosta gučimo, ka se čüje domanja rejč. Tak probamo pomagati, ka  naj bi se Slovenci in slovenska rejč sken 
duže obdržali v Porabji.« 

• Iztok Ilich: Brezmejna Slovenija – trdoživost ljudskega izročila. Tekst: Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev 
na Madžarskem, Monošter. Monošter, 19. julija 2018 - Leto XXVIII, št. 29,  str. 4-5 

Skozi novinarski pogled predstaviti knjigo, kakršna je Brezmejna Slovenija – Trdoživost ljudskega izročila, Iztoka Ilicha je 
hkrati zahtevna in prijetna naloga. Zahtevna zato, ker na 315. straneh velikega formata prinaša množico informacij v besedi 
in na fotografijah, in prijetna naloga iz enakega razloga, ker iz teksta in fotografij spoznavamo svet, ki nam je sicer znan, 
vendar razdrobljen, tu pa imamo pregled in pogled k sosedom, kjer živijo Slovenci in tudi v nekaj krajev v Sloveniji. Ali kakor 
je zapisala Nena Židov: »Knjiga prinaša vrsto pomembnih vsebin za vse tiste, ki jim je mar za slovensko kulturno 



dediščino tako v Sloveniji kot v zamejstvu«. 
Iztok Ilich v uvodnem tekstu Skorja slovenstva izpostavi: »Brez skorje kruh ne bi bil kruh! Osnovno živilo z mehko, slastno 
sredico. Testo bi se razlezlo v brezobličen močnik, če ga v ognju ne bi obdal čvrst ovoj. Tako tudi robovi sveta, na katerih 
ljudje še govorijo in mislijo slovensko, že od nekdaj kot skorja varujejo mehko sredico. Osrednjo deželo, nekdanjo Kranjsko, 
ki bi je bilo brez Primorske, Koroške, Štajerske in Prekmurja veliko premalo za državo, kakršno imamo ... Velik del zamejskih 
rojakov s svojim bitjem in delovanjem ohranja trdnost te skorje ...« 
V knjigi, ki je izšla z letnico 2018 v 3200 izvodih pri ljubljanski Cankarjevi založbi in s fotografijo porabskega borovega 
gostüvanja na naslovnici, je šest vsebinskih sklopov: Z jezikom smo, Spomin v ljudeh, Spomin v predmetih, Šega ob 
cerkvenih praznikih, Benečija, Izročilo v lesu in kamnu in V svet za kruhom. Vsebina je zajeta v 30 poglavij, besedilo pa 
dopolnjuje več kot 600 barvnih fotografij. 
Z jezikom smo: Bi bilo morje brez soli morje? Zabrda – cvetoča idila na robu (ne več slovenskega sveta; Družina Černo – 
branik slovenstva v Terski dolini; SMO in dvojezična šola v Špetru; Borovo gostüvanje v Porabju; Društvo Člen 7 za avstrijsko 
Štajersko in Pavlova hiša in Kanalska dolinina – dežela spomenikov in spominov. Spomin v ljudeh: Odstiranje spomina v 
Trnovci nad Trstom; Umetniška in ljudska dediščina v Dobrepolju; Bogastvo, kakršno premorejo le redki muzeji; Z 
jugovzhodnega na severovzhodni rob slovenske dežele in Posebna energija Palčeve šiše v Plešcih.  
Spomin v predmetih: Zbirka družine Mazora v Breginju; Knjiga – vez med prapradedom in pravnukom; Dominkova 
domačija, speča lepotica; Bogastva Krajinskega parka Lahinja in Studia Slovenica – življenjsko delo Janeza Arneža. Šega ob 
cerkvenih praznikih: Majoš v Gančanih – bolj Marijin kot prvomajski mlaj in Velikošmarenski štruklji na prazničnem Tabru. 
Jaslice: Tekčeve jaslice v Tržiču; Hlevčki v hlevčku; Tri obletnice samostana Stična tudi v jaslicah in Poprtnik, obredni 
praznični kruh osrednje Slovenije.  
Benečija – izročilo v lesu in kamnu, malo pravljičnega v pravljično lepi deželi: Tarčmun – Trinko in grablje; Kozolci 
– na mrtvi straži slovenstva; Mašere pod Matajurjem; Vas s štirimi imeni in Skrivnost Landarja. V svet za kruhom: 
Aleksandrinke – zgodba tisočerih zgodb; Na Ljubnem edino župnik in pek nista šla na flos in Rezija je ena sama. 
Borovo gostüvanje v slovenskem Porabju (2009, 2012, 2014, 2016). Ohranjene stare šege in dan srečevanja Porabskih 
Slovencev. Poglavje uvaja fotografija muzeja Avgust Pavel v Monoštru (starejšega datuma, kajti na fotografiji je tudi 
Katarina Hirnök Munda, ki je nekaj časa delala v muzeju) in dve ročno poslikani lončeni posodi iz muzejske zbirke. Avtor 
predstavi Porabje, Porabske Slovence, njihovo ločenost od Slovenije, kjer tudi zapiše, da se zaradi tega niso mogli šolati 
v svojem jeziku, »knjižni prekmurščini, ki je bila v različnem obsegu le učni predmet, ne pa tudi učni jezik.« Omeni 
popis prebivalcev in spomni, da bi naj na Madžarskem živelo približno pet tisoč Slovencev. Pomembne spremembe 
nastanejo po padcu železne zavese, predvsem pa po odprtju meje v okviru Evropske unije, kar je vzpodbudilo različne oblike 
gospodarskega in kulturnega sodelovanja. Svojo pozornost v besedi in na fotografijah nameni borovemu gostüvanju z 
vsemi podrobnostmi priprave in izvedbe. Poudari, da gre tudi za praznik vaške skupnosti in omeni, kje še na Madžarskem, 
v Avstriji in Sloveniji ohranjajo enak ali podoben običaj. Organizatorji vključujejo vse vaščane, ki so pripravljeni sodelovati, 
saj ima poleg šaljive svatba tudi razsežnosti pustne poroke. »V Porabju pridejo na ta dan domov, tako kot ob resničnih 
porokah, tudi številni nekdanji vaščani in izseljenci. Dolgo se niso videli, zato se veselo pozdravljajo: Dober den! Bog daj!« 
Avtor navaja, da je borovo gostüvanje na Madžarskem najtemeljiteje raziskal etnolog Ernő Eperjessy, ki opozarja tudi na 
medetnične povezave v Porabju in širše v Železni županiji ter na Gradiščanskem »in ugotavlja, da so bili medsebojni vplivi 
najbolj naravni v tistih stoletjih, ko slovenskih, madžarskih, nemških in hrvaških narodnih skupnosti v tem prostoru še niso 
ločevale državne meje in je bil pretok kulturnih prvin neposreden in naraven«. In tako vse do sklepnega dejanja, ženitve z 
borom. Na devetnajstih straneh, namenjenih borovemu gostüvanju, so objavljene številne fotografije, največ iz leta 
2016, ko je bil skupni porabski dogodek na Gornjem Seniku. Ob še nekaterih drugih temah, recimo obdelava lanu, je tudi 
fotografija etnologinje Marije Kozar Mukič, ki je bdela nad organizacijo in izvedbo borovega gostüvanja na Gornjem 
Seniku, kamor je v lepem sončnem vremenu prišlo več tisoč obiskovalcev iz Porabja, tudi osrednje Madžarske, Avstrije in 
Slovenije, celo iz Maribora in Ljubljane. Dogodek je pozorno spremljal tudi avtor knjige in soproga Slavka Ilich, tudi avtorica 
fotografij. 
Vsebina Brezmejne Slovenije se nadaljuje z Društvom Člen 7 za avstrijsko Štajersko in Pavlovo hišo – medkulturnim centrom 
v Potrni. Uvodoma pisec ocenjuje, da se slovenščina, ki je bila leta 1919 prepovedana, v novejšem času vrača. »Slovenci 
na južnem Štajerskem niso več le meglen spomin in večine ni več strah povedati, kdo so. Čeprav jih je premalo, da bi lahko 
računali na dvojezične krajevne napise, so ostali in obstali in si še naprej prizadevajo za vse pravice, ki jim jih zagotavlja 7. 
člen Državne pogodbe iz leta 1955.« Avtor omenja ugotovitev zgodovinarja Heima Halbrainerja, da je leta 1880 dobre 
tri četrtine prebivalcev Gorice in vsi v Dedoncih kot pogovorni jezik navedlo slovenščino. Posebej je izpostavljena vloga 
Društva Člen 7, ki vseskozi opozarja na pozabljeno manjšino in njene v državni pogodbi zagotovljene pravice. Manj težav 
zaradi nekdanjih predsodkov je zdaj, ko je postala Slovenija samostojna država. Prekmurski Gančani so vas, ki so med 26. 
slovenskimi kraji s svojimi posebnostmi vključeni v knjigo. In sicer z »majušem« - bolj Marijinim kot prvomajskim majem. 
»Fantje in možje iz naše vasi so v zahvalo Mariji, ker so se živi vrnili iz prve svetovne vojne, leta 1919, v začetku maja, ko je 
tudi njen praznik, sredi vasi postavili mlaj – majoš ali majuš,« je povedala Rozalija Zadravec. Podobni običaji so tudi na 
drugem koncu, denimo v Dolini pri Trstu. 
V svet za kruhom je del knjige, v katerem avtor predstavlja Aleksandrinke, žene in dekleta iz Vipavske doline, Krasa in 
drugih primorskih krajev, ki so odhajale služit v Egipt, kjer so ostajale več desetletij. O tem je bilo dolgo časa znanega zelo 
malo, vse do filma Metoda Pevca Aleksandrinke. »Daleč od doma so aleksandrinke doživele toliko enkratnih in 
neponovljivih osebnih zgodb s srečnim pa tudi bridkim koncem, da jim ni mogoče dati skupnega imenovalca.« Pomenljiva 
razstava o aleksandrinkah je bila tudi  v Pavlovi hiši v Potrni. 



• Koliko (še) živi panonski prostor? Tekst in foto: Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter. Monošter, 19. julija 2018 - Leto XXVIII, št. 29,  str. 10 

Regionalno sodelovanje  
Panonski inštitut v Pinkovcu/ Güttenbachu na avstrijskem Gradiščanskem bo letos počastil petindvajsetletnico delovanja, 
in sicer z osrednjim dogodkom 8. septembra v Martineumu v Sombotelu. Ob jubileju je izšel Panonski list in izide osrednja 
publikacija Panonski letopis ali zbornik št. 25. 
Ustanovitev Panonskega inštituta, ki ga od takrat vodi neumorni dr. Robert Hajszan, so napovedale Hrvatske novine (Hrvaški 
list) decembra leta 1993, in to v času, ko je bilo v »panonskem prostoru« (Zahodna Madžarska, zlasti Železna županija, 
severovzhodna Slovenija – še posebej Prekmurje in delno Maribor, južna avstrijska Gradiščanka in delno Štajerska in 
hrvaško Međimurje oziroma Čakovec) kar nekaj uveljavljenih dogodkov in srečanj. Zlasti so izstopali kulturno-zgodovinski 
simpoziji Modinci-Mogersdorf (poimenovani po kraju ob avstrijsko-madžarski meji), srečanja panonskih pravnikov, na 
katerih so najpogosteje najpogosteje sodelovali tudi pravosodni ministri sosednjih držav, in mednarodna likovna razstava 
Pannonia. 
Panonski inštitut je povezovalno vlogo uresničeval skozi dva osrednja projekta, štirijezičen Panonski letopis in običajno 
večjezičen Panonski list, ki izhaja dvakrat letno. Direktorju inštituta in uredniku obeh publikacij je uspelo pritegniti 
sodelavce iz sosednjih držav, večkrat pa so Panonski letopis pospremile tudi priložnostne izjave politikov iz sosednjih držav, 
katerim so se bolj poredko pridružili predstavniki Slovenije (enkrat predsednik države Milan Kučan).  
Panonski inštitut je nastal v času, ko je bilo v tem prostoru kar nekaj izobražencev in ustanov pripravljenih sodelovati, se 
povezovati, izmenjevati izkušnje in bogatiti kulturno življenje (mednarodna likovna razstava Pannonia, denimo). Čeprav je 
Panonski letopis s svojim konceptom štiri- ali petjezičnosti edinstvena publikacija, ima urednik težko nalogo, kako zagotoviti 
ustrezno število avtorjev iz Slovenije. Zadnja leta se je naloge lotil zdaj že pokojni Franc Kuzmič in dokler je bil direktor 
Pokrajinske in študijske knjižnice tudi Jože Vugrinec. Zlasti Francu Kuzmiču je uspelo pritegniti avtorje iz svojega delovnega 
okolja, Pomurskega muzeja v Murski Soboti (najpogosteje etnologinjo Jelko Pšajd) in še nekatere.  
S prispevki in literaturo sodeluje v Panonskem letopisu tudi avtor tega članka. Kako zagotoviti avtorje, je nedvomno 
večplasten problem, in sicer bi bil lažje rešljiv, če bi uredniku uspelo pridobiti mlajšega sodelavca, neke vrste redaktorja- 
-koordinatorja, ki bi poiskal avtorje in bil za svoje delo tudi nagrajen. Prezreti ni mogoče tudi, da vsaj na slovenski strani 
ni izobražencev, ki bi razumeli, zakaj bi kazalo sodelovati v tem prostoru. Eden redkih, ki so videli pomen v sodelovanju, je 
bil pokojni dr. Vanek Šiftar, pri katerem s(m)o se zbirali tisti, ki s(m)o videli pomen širšega povezovanja in sodelovanja, pri 
čemer s(m)o zasledovali neke vrste »poslanstvo«, da je sodelovanje v prid manjšinam v sosednjih državah. Vanek Šiftar 
je znal pritegniti in motivirati ljudi za sodelovanje in navezovanje stikov. Da je del Slovenije zastopan v Panonskem letopisu 
in tudi v Panonskem listu, je njegova zasluga, ker je vzpostavil in ohranjal stike z Robertom Hajszanom. Vsaj del te 
intelektualne zapuščine ohranja zdaj Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, ki v svoje programe, simpozije in druge aktivnosti 
vključuje tudi Panonski inštitut, njegovega direktorja Hajszana in strokovnjake, ki sodelujejo z inštitutom.  
Jubilejni dogodek septembra v Sombotelu bo odlična priložnost ne samo za oceno dela in pomena Panonskega inštituta, 
ampak za pogled v prihodnost. Seveda z upoštevanjem realnosti, da so tudi v publicistiki nastale v zadnjem desetletju 
izjemno velike spremembe, zlasti zato, ker na papirju natisnjene vsebine zamenjujejo sodobnejši, elektronski mediji. 
Čas bo pokazal, kaj se bo od doslej uveljavljenih publikacij ohranilo in kaj bo pristalo v zgodovini. Kljub nekaterim 
črnogledim napovedim o izginjanju tiskane besede le-ta marsikje (še) ohranja svojo vlogo in pomen. Izkušnje iz preteklosti 
tudi kažejo, da se pretirane napovedi le niso zmeraj uresničile. Recimo pri knjižnih izdajah literature in publicistike. 
Vzpodbuden primer so nekateri mednarodni dogodki, kot sta frankfurtski in bolonjski knjižni sejem in tudi drugi. Zadnji 
frankfurtski knjižni sejem je pokazal, da se je trend padanja knjižnih izdaj zaustavil in začel rahlo dvigati, bojda za pet 
odstotkov, so poročali mediji. 
 

Delo, Ljubljana 

• Je opozicija Salviniju postala Cerkev?. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, 13. julij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/je-opozicija-salviniju-postala-cerkev-70759.html 
Konflikt v italijanski vladi o priseljenski politiki in trk z notranjim ministrom je postal javen.   
V italijanski vladi je vse več razhajanj, povezanih s politiko do priseljevanja in izkrcanji prišlekov. Toda na prizorišču se je 
pojavil nov in vpliven akter, to je Sveti sedež. Postavlja se vprašanje, ali je prava in najmočnejša opozicija skrajno desni 
politiki Mattea Salvinija postala Cerkev. 
Za državnega tajnika kardinala Pietra Parolina zapiranje pristanišč »pač ni rešitev«, Vatikan je v konfliktu proti voditelju Lige 
Salviniju podprl njegovega koalicijskega partnerja v vladi in voditelja Gibanja 5 zvezd Luigija Di Maia. Bolj kakor parlament 
oziroma levosredinska Demokratska stranka, ki je videti kot ohromljena, se kot dejanska opozicija protipriseljenski in 
rasistični politiki skrajne desnice zdaj postavlja Cerkev. Spor v vladi glede zapiranja italijanskih pristanišč, s čimer je tik pred 
vrhov Evropske unije zagrozil notranji minister in podpredsednik vlade Salvini, pa je s tem postal povsem odkrit. 
Voditelj Lige je minuli teden prišel v spor z obrambno ministrico Elisabetto Trenta. Potem ko je blokiral ladje nevladnih 
organizacij, je napovedal tudi zaustavitev vojaških ladij, ladij tujih mornaric, ki prepeljujejo begunce, zaradi česar je Trenta 
komentirala, da »to vprašanje ni v njegovi pristojnosti«. Po poročanju tiskovne agencije Ansa je obrambno ministrstvo že 
konec preteklega tedna dalo vedeti, da je odločanje glede misij Evropske unije docela v pristojnosti obrambnega in 
zunanjega ministrstva. Mimogrede, Salvini se pri različnih vprašanjih tako rekoč dnevno zapleta v kompetence ostalih 
kolegov ministrov: finančnega Giovannija Trie, zunanjega Enza Moavera Milanesija, ministrice za zdravstvo Giulie Grillo. 
Najizrazitejši pa je njegov trk z obrambnim in infrastrukturnih resorjem. 

https://www.delo.si/novice/svet/je-opozicija-salviniju-postala-cerkev-70759.html


Dvomov o enotnosti rimske vlade ni več, spor o priseljenski politiki je odkrit.   
Vatikan v taboru G5Z 
Na eni strani je torej Matteo Salvini – postal je najbolj izstopajoča in močna figura na italijanskem političnem prizorišču, daje 
takt in ton rimski politiki – na drugem bregu so obrambna ministrica, voditelj stranke Gibanje 5 zvezd, minister in 
podpredsednik vlade Di Maio ter minister za infrastrukturo Danilo Toninelli. 
Ministrica Trenta je te dni v intervjuju za katoliški časnik Avvenire izjavila, da je treba prenehati z demoniziranjem nevladnih 
organizacij, češ da je treba prišleke, ne samo begunce, tudi ekonomske migrante, sprejeti. To je politično stališče, ki so ga 
nekateri italijanski mediji označili za »pacifistično« in je poudarjeno drugačno od evropskih, ki večinoma zelo ostro ločijo 
med begunci, ki bežijo pred vojno, in migranti. 
Tako rekoč sočasno pa se je oglasil tudi državni tajnik Parolin, ki je papeževa desna roka, rekel je, da zapiranje pristanišč »ni 
nikakršna rešitev, o tem smo že izrazili našo zaskrbljenost.« Povedal je, da je to bila tudi vsebina pogovorov med kosilom s 
predsednikom republike Sergiom Mattarello in kardinali. Spor v vladi glede zapiranja italijanskih pristanišč je tako vstopil na 
odprto politično sceno, Di Maio, doslej v priseljenski debati potisnjen na obrobje, je dobil nekaj politične podpore – največje 
vprašanje pri tem pa ostaja, v kolikšni meri bo stališče Cerkve vplivalo tudi na italijansko javno mnenje. 
Pomenljivo je, da so stališča papeža Frančiška, ki je trkal na vest Evropejcev, doslej ostajala osamljena, zdaj postajajo uradna 
politika Cerkve. Že pred tem je odzvanjalo dogajanje v Združenih državah, kjer je protestantski pastor, sicer privržec 
ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ob ločevanju begunskih otrok od staršev zavrgel takšno politiko in glasno plediral 
za toleranco. Trump je nazadnje preklical svoj podpis.  
Kdo je Formenton 
Medtem ko skrajna desnica s Salvinijem v vladi zaostruje govorico, pa se v Italiji že dlje oglašajo katoliški duhovniki in 
pozivajo k strpnosti. Med njimi je bil posebno glasen Gianfranco Formenton, duhovnik iz Umbrije, ki je vsekozi pridigal proti 
rasizmu in podpiral priseljence. Njegov vpliv je že pred časom opazil in opisal tudi britanski Guardian, omenjal je, kako je 
izzival voditelja skrajne desnice že davno preden je ta postal član vlade in notranji minister. 
Zaradi številnih papeževih pozivov, ki so usmerjali pozornost k priseljenski drami, umiranju v Sredozemskem morju in 
travmah prišlekov, ki jim je vendar treba pomagati, podobna sporočila oznanjajo tudi številni italijanski duhovniki. Še 
posebej izstopa duhovnik Formenton, ki nenehno pridiga proti rasizmu in ksenofobiji, kot odgovor na Salvinijevo politiko je 
na vrata cerkve v San Martinu di Trignano ob Spoletu izobesil napis: »Rasistom prepovedan vstop. Pojdite domov!« Ob 
rasističnem terorju v Italiji – pokol letošnjega februarja v Macerati, kjer je kandidat Lige na lokalnih volitvah Luca Traini 
streljal na vse temnopolne in ni imel drugega motiva kot rasističnega – je napad doživelo tudi Formentonovo župnišče, 
izvedli naj bi ga bili privrženci skrajne desnice.   
Odprto pismo 
Predsednica Zdravnikov brez meja v Italiji Claudia Lodesani je na ministrskega predsednika Giuseppeja Conteju nedavno 
naslovila odprto pismo: »Spoštovani, zadnji tragični brodolomi kažejo, da je enačba – manj rešenih ljudi v morju pomeni 
manj odhodov – zgrešena in predvsem uničujoča za življenja ljudi. Brez nevladnih organizacij ne bi bilo manj odhodov proti 
Evropi, temveč samo več mrtvih,« poudarja podpisana. Zgolj v zadnjem mesecu se je pokazalo, da je skoraj vsak deseti 
migrant izgubil življenje v Sredozemlju. 
Po zaključitvi operacije Mare Nostrum se je število brodolomov povečalo, iz Libije beži čedalje več ljudi, kriminaliziranje 
solidarnosti je nevarno, treba je načeti dialog s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in nemško kanclerko 
Angelo Merklovo za to, da bi odprli humanitarne koridorje, premiera Conteja poziva predsednica humanitarne organizacije 
Zdravniki brez meja v Italiji. 

• Smrt v Kolpi. Boštjan Videmšek. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 14. julij 2018  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/smrt-v-kolpi-70777.html  
V improviziranem begunskem taborišču na obrobju Velike Kladuše živi okoli tristo beguncev in migrantov.  
22-letni Suleiman Mosen iz Vaziribada v Pakistanu (Pundžab) se je v zgodnjih jutranjih urah, bilo je še temno, komaj prebil 
prek Kolpe. Voda ni bila visoka, le na nekaterih mestih je bilo treba plavati, a tok je bil močan. Suleiman je vedel, da se ne 
sme ustavljati; da si ne sme privoščiti napake. A bilo ga je strah, »nervozno strah«. Ne zaradi sebe – močan in je zna plavati. 
Bal se je za 21-letnega bratranca Alija Mosena, s katerim sta pet dni pred prečenjem Kolpe iz Velike Kladuše na skrajnem 
zahodu Bosne in Hercegovine prek Hrvaške krenila proti Sloveniji. 
Ali ni znal plavati. 
To ga je – skupaj z evropsko in slovensko protimigrantsko in protibegunsko politiko – stalo življenja.                                          
                                                                                       *** 
Sirota sem. Moji starši so zelo zgodaj umrli. Odraščal sem z Alijevo družino – pri stricu in teti. Nimam ne bratov ne sester. 
Ali, moj bratranec, je bil kot moj brat. Njegovi sestri sta bili tudi moji sestri. Z Alijem sva vse počela skupaj. Hodila sva v šolo, 
igrala kriket, razmišljala o prihodnosti,« je na topel julijski večer v improviziranem begunskem taborišču na obrobju Velike 
Kladuše povedal Suleiman. 
Begunci in migranti, ki so ostali ujeti na podaljšku nove balkanske begunske poti, ki iz Turčije prek Grčije, Albanije, Črne 
gore, Bosne in Hercegovine ter Hrvaške vodi do slovenske južne meje, so si na tabornih ognjih kurili večerjo. Otroci so, 
begunski in lokalni, igrali nogomet – ozračje svetovnega prvenstva je doseglo tudi veliki travnik, kjer je neutrudni vrhniški 
humanitarec in superveteran balkanskih begunskih poti Adis Imamović Pixi v dogovoru z lokalno skupnostjo postavil zgledno 
in funkcionalno taborišče, ki ga ne obdajajo bodeče žice in do zob oboroženi policisti in varnostniki. Taborišče, ki je dejansko 
tranzitno in se je v zadnjih tednih, ko Slovenija na svoji južni meji sistematično zavrača ljudi, ne da bi jim – kršenje 
mednarodnih konvencij – sploh omogočila zaprositi za mednarodno zaščito, dodobra napolnilo. Vsak dan se v Veliko 
Kladušo vračajo skupine beguncev in migrantov, ki so jih slovenski policisti nemudoma poslali nazaj na Hrvaško, ta pa nazaj 
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v BiH. Številni so poškodovani in bolni. Mnoge so hrvaški policisti pretepli. Večini so vzeli denar in jim uničili mobilne 
telefone, da ne bi mogli slediti satelitski navigaciji.   
Nekdo je pozabil vključiti števec žrtev 
Vsaj dvanajst ljudi je na poti iz Bosne in Hercegovino v Sloveniji umrlo. Pet na slovenski strani meje – oziroma Kolpe. To so 
uradne številke. Neuradne so bistveno višje. Tu vsak dan srečujemo ljudi, ki koga pogrešajo. Več dni. Več tednov. Tudi več 
mesecev. Veliko ljudi je brez dokumentov. Za »zunanji svet« preprosto ne obstajajo. Njihove smrti, če ravno niso preveč 
očitne, velikokrat ostajajo nezabeležene. 
Podobno kot v Sredozemlju, množičnemu grobišču. 
Podobno kot v Sahelu, polnem plitvih peščenih grobov. 
Tukaj in zdaj. Pred našimi široko zaprtimi očmi so ljudje izbrisani vnaprej. Kot v življenju, tako v smrti.                              
                                                                                *** 
Suleiman Mosen je iz Pakistana proti Evropi krenil že pred štirimi leti, takoj po končani srednji šoli. Ne skriva, da ni begunec 
in da je odšel v Evropo – proti Evropi – iskat boljše življenje. 
Ekonomske migracije so sestavni, jedrni del civilizacije. Bile so, so in bodo. 
Prek Irana in Turčije je prispel v Grčijo, kjer je preživel več kot dve leti. Najprej leto in pol v »vroči točki« (hot-spot), dejansko 
pa modernem koncentracijskem taborišču Moria na Lezbosu, evropski sramoti, kjer že vrsto let vladajo grozljive razmere, o 
čemer smo se velikokrat prepričali tudi sami. 
Kot samski moški, ki uradno ne prihaja z vojnega območja, Suleiman ni mogel zaprositi za begunski status, njegovo prošnjo 
za azil pa so v Grčiji zavrnili. Na Lezbosu je – komaj – preživel poldrugo leto. »Nikoli si nisem mislil, da bom v Evropi doživel 
kaj takega. To je bil pekel. Huje od zapora. Bil sem sam, zato mi je bilo še težje. Bilo je veliko nasilja policije in med različnimi 
skupinami migrantov in beguncev. Nočem veliko govoriti o tem, hudo mi je,« je v mehkem mraku, ki se je spuščal nad 
trgovsko in do ljudi na begu izjemno gostoljubno bošnjaško mesto, tudi samo žrtev strašne vojne, pripovedoval Suleiman. 
Govoril je počasi, težko. Njegove misli so bile obtežene, prepletene z neprebavljeno, v travmatiziranem čustvenem 
podzemlju ujeto bolečino.              
                                                                                *** 
Voda je drla. Za prve junijske dni je bilo nenavadno hladno. Suleimanu se je vendarle uspelo prebiti na slovensko stran 
Kolpe, na varnejši breg. Proti bratrancu Aliju, ki je prestrašeno čakal na hrvaški strani reke, je zaklical, naj krene. Mudilo se 
je. Štela je vsaka sekunda. 
S skupino sedmih tovarišev, s katero so skupaj krenili iz Velike Kladuše, so bili dogovorjeni, da si ves čas pomagajo. Uskladili 
so načrte in taktiko. V petih dneh, kolikor so jih porabili za hojo prek gozdov med Bosno in Slovenijo, se je pakistanska ekipa 
držala dogovora. Tik pred slovensko mejo, kjer je največ hrvaških policistov, so se »taktično« razdelili v dve skupini. V eni so 
bili trije, v drugi štirje mladi fantje. Suleiman in Ali sta se ločila. 
Ločitev bi morala biti začasna – trije, ki so bili v Alijevi skupini, so se zaobljubili, da bodo Suleimanovemu bratrancu, 
neplavalcu, pomagali čez reko. Suleiman ni imel razloga, da jim ne bi zaupal. 
                                                                              *** 
Suleiman Mosen je z Lezbosa odšel takoj, ko je bilo mogoče. S trajektom je odpotoval v Atene in od tam v Solunu, kjer je kot 
prostovoljec (No Border Kitchen) kuhal v poljski kuhinji. Medtem se je že zaprla balkanska begunska pot, po kateri je v letih 
2015 in 2016 v Evropsko unijo, večinoma v Nemčijo, po humanitarnem koridorju, ki uradno sicer nikoli ni obstajal, na terenu 
pa(č), vstopilo več kot milijon beguncev in migrantov. 
Suleiman je okno, ko so bila vrata Evrope kratkotrajno odprta, zamudil. Bil je ujet v Grčiji, čas pa je mineval. Počutil se je vse 
bolj osamljenega. Odločil se je, da bo pot vseeno poizkusil nadaljevati proti Srednji Evropi, saj v Grčiji ni bilo dela. On pa se 
je, kot tisoče rojakov, v domovini zadolžil. S svojim delom v Evropski uniji bi moral najprej odplačati dolg – najmanj 10.000 
dolarjev – svoji razširjeni družini, šele potem bi lahko poskrbel zase. Toda v štirih letih na poti se je njegov dolg le še povišal. 
Močno povišal. Ujet v dolžniško, čustveno in birokratsko spiralo je v Grčiji počakal bratranca, brata Alija. Ta se je iz 
Pundžaba proti Evropi po Suleimanovi poti odpravil pred dobrim letom dni. Srečala sta se na severu Grčije in prek Albanije 
in Črne gore, šlo je tekoče, pred štirimi meseci prispela v Veliko Kladušo.  
Slovensko sistematično in serijsko zavračanje prosilcev za azil 
Kljub rezalni žici in »tehničnim oviram« na slovenski meji in notorično odvračilni azilni politiki naše države so bile možnosti 
za vložitev prošnje za azil tedaj bistveno večje kot od začetka junija naprej. Do začetka junija, do slovenskih volitev, je bilo 
po smrtno nevarnem prečenju Kolpe brez večjih težav mogoče zaprositi za azil. Številni begunci in migranti so po vstopu v 
Slovenijo in kratkem bivanju v azilnem domu lahko hitro nadaljevali pot proti zahodu in severu 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. Število ljudi, ki so v Sloveniji zaprosili za azil, se je junija namreč drastično 
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 odpravilo bistveno manj ljudi. Uradno število prosilcev za azil se je zmanjšalo zato, ker so 
slovenski policisti na meji začeli sistematično (za)vračati ljudi, še preden bi ti imeli možnost zaprositi za mednarodno zaščito 
– to jim omogočajo mednarodne konvencije. 
Večina beguncev in migrantov, s katerimi smo se pogovarjali v Bosni in Hercegovini, se je že – vsaj enkrat – poskušala prebiti 
v Slovenijo. Bilo so zavrnjeni. Brez vprašanja. Brez možnosti uveljavljanja pravice do vloge prošnje za azil. Ob tem so 
(odhajajoče) oblasti začele taktično prazniti tudi sprejemnico azilnega centra v Ljubljani. Govoril sem z najmanj ducatom 
migrantov in beguncev, ki so jim slovenski uradniki »taktično« – slepilni manever – omogočili izhod na prosto iz azilne 
sprejemnice. Zunaj so jih počakali policisti in jih odpeljali nazaj proti 
Hrvaški.                                                                                                           *** 



Ali Mosen ni upal stopiti v Kolpo. Suleiman ga je prepričeval, naj vendarle krene, da ga ne bodo prijeli hrvaški policisti. 
Zagotavljal mu je, da mu bodo tovariši pomagali. Da bo zmogel brez težav. »Govoril sem mu, naj pohiti, naj vendarle krene, 
da ni nič hudega …« Minute so se vlekle kot ure. Ali je enega izmed tovarišev prijel za roko. Krenila sta. A že po nekaj korakih 
se je hotel obrniti. Vpil je; klical na pomoč. Njegovega tovariša je zagrabila panika. Skoraj ga bi odneslo. Da bi zaščitil sebe, je 
izpustil Alijevo roko. Utrujenega Alija je odneslo. Kričal je, mahal z rokami. 
Suleiman ga kmalu ni več videl. 
In tudi slišal ne. 
Nad begunskim taboriščem, dejansko bolj varnim zatočiščem pred nadaljevanjem poti proti Evropi in počivališču po (še eni) 
deportaciji, skoraj vsak večer leti rumen motorni zmaj iz bližnjega letalskega kluba, ki se je prav tako spremenil v begunsko-
migrantsko zatočišče. Vedno ko zmaj preleti skupine ljudi na begu pred vojnami, revščino, nasiljem, totalitarnimi režimi, 
posledicami podnebnih sprememb, te strmijo v nebo. Sebi v brk ali drug drugemu spontano ponavljajo svoje neuresničljive 
želje. 
»Poberi me!« 
»Šel bi z njim …« 
»Odpelji me v Italijo!« 
»Kako rad bi bil tam zgoraj …« 
Upanje je metafizična kategorija. Nič več, nič manj. Skupni imenovalec je – 0. Najboljši približek realnih možnosti, ki jih 
imajo v Veliki Kladuši ujeti begunci in migranti za evropsko dobrodošlico. Kako naivno je bilo verjeti, da bo humanizem v 
Evropi močnejši od njene preteklosti; njenega jedra. 
Begunci in migranti so kot jedrski odpadki – Evropa zanje na svojih obronkih gradi človeške deponije, deponije človečnosti. 
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. 
Njihova življenja so uničena. Perspektive nične. Zadnje ne umre upanje. Zadnji umre človek. A še pred človekom – 
človečnost. 
»Z zmajem bi bila v Sloveniji v eni uri …« 
Nekdo proti zmaju nameri z namišljenim ročnim metalcem granat. Refleks.  
Zločin proti človečnosti = nova normalnost 
Takoj ko v Veliki Kladuši nekdo omeni Slovenijo, ljudje zadrhtijo. Novice, včasih ne povsem točne, včasih tudi lažne, 
največkrat pa precej blizu »terenskim dejstvom«, se hitro širijo. Je res, da je Slovenija zaprla mejo? Je res, da je po volitvah 
na oblasti skrajna desnica? Bo zdaj za nas, begunce, tako težko kot na Madžarskem? Kaj se bo zgodilo z nami? Se bo 
slovenska meja sploh še kdaj odprla? Zakaj nas obravnavate kot stekle pse? Kaj smo vam naredili? 
Vrstijo se vprašanja. Mnenja. Strahovi. Rafali obupa, nemoči, izgubljenosti, ujetosti, ukradenega dostojanstva, 
razčlovečenosti. Ljudje vedo, da jih tam zgoraj, v Evropi, ne čaka nič dobrega – seveda če se jim do tja sploh uspe prebiti. 
Možnosti nikoli niso bile manjše kot zdaj. Toda velika večina se preprosto ne more vrniti domov. Za pot v obljubljeno deželo, 
katero koli že, so zastavili vse. Vse! 
Samo v Sredozemlju je na poti proti Evropski uniji od leta 2000 umrlo več kot 35.000 ljudi, večina v zadnjih petih letih. 
Treba je kričati, da še kdo sliši. Ves čas. Lov na ostanke humanizma in empatije. 
Beg pred vojno, revščino, totalitarnimi režimi, nasiljem in posledicami podnebnih sprememb je postal beg – v vojno. V 
evropsko vojno proti migracijam in begunstvo. 
Ljudje umirajo. 
 
Tudi na slovenskem pragu.                                                   
                                                                               *** 
»Grozno je bilo. Stal sem na bregu reke in vpil. Nič nisem mogel storiti … Alija je odneslo, mojega brata je odneslo,« je tiho, 
s solznimi očmi, pripoved nadaljeval Suleiman Mosen. Zagledal je slovenske policiste. Stekel je proti njim. Ponavadi je 
obratno. 
»Povedal sem jim, da se moj bratranec utaplja, da ga je odnesla voda … Prosil sem jih za pomoč. Večkrat. Poslušali so me in 
rekli, da ne morejo storiti ničesar. Da bodo obvestili hrvaško policijo. Dali so me v avtomobil in odpeljali na policijsko postajo 
v Črnomelj.« 
Naslednjih nekaj ur je Suleiman – po lastnih besedah – preživel v celici na policijski postaji. Poskušal je, trdi, vložiti prošnjo 
za mednarodno zaščito, a so mu policisti dejal, da bo to lahko storil v Ljubljani, kamor naj bi ga odpeljali naslednji dan. Naj 
ga nič ne skrbi. 
»Ob sedmih zjutraj so prišli pome. Rekli so mi, da je moj bratranec umrl. Da se je utopil. Upal sem, da se bo vseeno nekako 
rešil … Zdaj sem vedel. Zelo hudo mi je bilo. Nisem vedel, ne kaj naj naredim ne kaj naj rečem. Policisti so mi dejali, da me 
bodo odpeljali v azilni center v Ljubljano. Sedel sem v policijski kombi. Niti kosa kruha nisem dobil.«  
Prevara 
Policijski kombi ni odpeljal proti Ljubljani, ampak proti hrvaški meji. Slovenski policisti so Suleimana – to je že nekaj tednov 
sistematična praksa – izročili hrvaškim kolegom iz policijske postaje Vrbovsko. Za čustveno razkosanega mladega Pakistanca 
je bil to še en strahovit šok. V nekaj urah so se mu porušile življenjske sanje. Hkrati je izgubil človeka, ki mu je bil najbliže. 
Hrvaškim policistom je povedal, kaj se je zgodilo. Najprej ga niso hoteli poslušati. Rotil jih je, naj mu pomagajo najti 
bratrančevo truplo. Njegova dolžnost je, da ga pokoplje, jim je dejal. Po nekaj urah, ki jih je Suleiman preživel v celici 
policijske postaje na hrvaški strani meje, so mu povedali, da je Alijevo truplo v mrtvašnici v Zagrebu. Da bo tam ostalo nekaj 
časa in da on nikakor ne more v Zagreb. To je bila edina – in zadnja – informacija, ki jo je dobil, preden so ga skupaj s 



sotrpini posadili v kombi in odpeljali proti Bosni in Hercegovini. Hrvaški policisti so tudi njemu, tako kot praktično vsem 
našim sogovornikom v Veliki Kladuši, ki jih je Hrvaška vrnila v BiH, polomili mobilni telefon in vzeli denar. 
Razčlovečenje kot tako. 
                                                                           *** 
Suleiman je ostal brez vsega. V Bosno se je vrnil kot komaj hodeči mrtvec, ki ga preganja huda tragedija. In z njo vred 
občutek krivde. On je bil tisti, ki je bratrancu rekel, naj se mu pridruži na poti v Evropo. On je bil tisti, ki je vztrajal, da mora 
Ali, neplavalec, prebroditi deročo reko. On je bil tisti, ki …. 
»Grozno je. Ne morem spati. Sam sem. Ves čas razmišljam o tisti noči, kaj bi lahko naredil drugače. O Aliju, o družini …« 
Po vrnitvi v taborišče na obrobju Velike Kladuše, kjer kroži veliko zgodb o ljudeh, ki jih je odnesla Kolpa, je moral Suleiman 
izpolniti svojo dolžnost. V Pakistan je poklical Alijeve starše, svoje skrbnike, ki so oba večkrat pozvali, naj se vrneta domov, a 
sta bila bratranca trdno odločena, da si novo življenje poiščeta v Evropski uniji. Za vsako ceno, kot se je izkazalo. 
To so bili najhujši trenutki v njegovem življenju. Starši so mu dali jasno nalogo – najti mora Alijevo truplo in poskrbeti, da ga 
vrne v Pakistan. Kako? S čim? Absolutno nemogoča misija. Na pomoč so mu pristopili prostovoljci, a ni bil uspešen. Na 
odgovor s pakistanskega veleposlaništva v Sarajevu čaka že več kot mesec dni. Občutek ima, da ga ne jemljejo resno. Iz 
Hrvaške ne dobi nobenega podatka, dejansko se nihče ne želi pogovarjati z njim. 
Suleiman z nastavljanjem ogledala banalnosti zla moti dnevno rutino državnih uradnikov. 
»Ne vem, kaj naj storim. Čakam. Moje življenje nima več smisla. Nazaj, v Pakistan, ne morem nikoli več. Tudi če bi želel, me 
ne bi sprejeli … Morda se bom še enkrat odpravil proti Sloveniji. Zdaj res nimam več česa izgubiti. Če bi lahko v Sloveniji 
zaprosil za azil, bi ostal pri vas. Prepričan sem, da bi si lahko našel delo in sam poskrbel zase. Toda mi smo nevidni ljudje, 
naša življenja nimajo vrednosti.« 
Suleimanove besede so trpke in krhke. Lomijo se tako, kot se lomi on. Počasi, okorno, nepovratno. Poskuša zadržati solze, a 
te gredo svojo pot. Zanj poti nazaj ni. Ne več, nikoli več. Ne čustveno, ne fizično, ne geografsko. Vržen na človeško deponijo 
21. stoletja, na predpražnik Evrope, je ujet v tesnobni in s krivdo neskončno obteženi duši. 
Duši, ki duši. 
Duši, ki zaduši. 

• Spoštovani gospod Janez Janša. Andrej M. Rant, Ljubljana. Pisma bralcev. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga. 
14.7.2018, str. 30 

Delo, 30. junija 
Nove manjšine, ga. Vera Kržišnik Bukić? Janez Janša je verjetno eden redkih politikov, ki ga ne obremenjuje jugonostalgija. 
Zakon, o katerem pišete, gospa Bukić, je tako skrivnosten, da ga vlada g. Cerarja doslej niti ni javno 
objavila. Morda bo to storil g. Janša ali g. Šarec? Narod hoče vedeti, kakšne pravice ste politiki v njegovem imenu spisali, 
preden ga daste v potrditev parlamentu. Naši sosedje Avstrijci, Madžari, Italijani, pa tudi Nemci priznavajo 
za manjšine le narode, s katerimi so skupaj živeli stoletja dolgo, in ne le 69 let. To priznava tudi RS Italijanom in Madžarom, 
ki živijo strnjeno ob mejah njihovih domovin. Imigranti iz bivše Jugoslavije ne živijo na omejenem ali obmejnem področju, 
ampak po vsej državi in časovno niti eno življenjsko dobo. Tisti, ki so se konec petdesetih let naseljevali pri nas, so se hitro 
aklimatizirali, z njimi smo živeli ves čas v miru, spoštovali smo se in se veselili njihovih 
uspehov. Hitro so se tudi naučili slovenščine. V balkanski vojni smo Slovenci lepo poskrbeli za begunce. Tisti, ki so ostali v 
Sloveniji in novi balkanski imigranti, ste enakopravni in imate iste pravice kot domačini, lahko ste izvoljeni za poslance, v 
čem je torej problem ga. Bukić? Domnevam, da vas jezi, ker vaši jeziki niso uradni in se jih otroci v šolah obvezno ne morajo 
učiti. To, kar želite doseči, pa bi bila kršitev ustave, ki opredeljuje RS kot državo slovenskega naroda. Saj v bivši državi ni bilo 
vse slabo, uradno smo res bili vsi enakopravni. Razlika je bila v spoštovanju in vrednotenju jezikov. Tu pa ni bilo 
enakopravnosti. Naš in makedonski jezik sta bila de facto manjvredna. Učili so se ju le v Sloveniji oz. Makedoniji. Zato pa 
smo se Slovenci morali obvezno učiti srbohrvaščine kot uradnega jezika države. Zahtevate zdaj, ga. Bukić, da se zgodba 
ponovi? Da bodo ubogi Slovenceljni spet doživljali v lastni domovini obvezno učenje tokrat približno petih bivših 
jugojezikov? Da bodo kot uradni jeziki priznani tudi v državnih ustanovah? Da bomo doživljali usodo makedonskega naroda? 
To ni sovražno pisanje, je čista resnica, ki lahko boli. Dejanski sovražni govor, ki nam še zveni v ušesih, pa je bilo, da vas 
spomnim, kričanje stotisočglave množice v Beogradu: »Nek idu Slovenci u Graz i Filadelfiju!« Odpustili smo, pozabili pa ne. 
Spoštovani slovenski politiki, za naš odhod iz Jugoslavije so padle tudi žrtve. Upam, da 
ne zaman … 

• Bo Velika Kladuša postala novi Idomeni?. Boštjan Videmšek. Delo, Ljubljana, 16. julij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/bo-velika-kladusa-postala-novi-idomeni-71429.html  
Na zahodu Bosne zaradi zaprte južne slovenske meje pospešeno nastaja ozko grlo.  
Velika Kladuša - Majhno mesto na skrajnem zahodu Bosne in Hercegovine, ki je »zaslovelo« po Agrokomercu in Fikretu 
Abdiću ter med letioma 1992 in 1995 tudi samo postalo prizorišče bratomornega klanja, vse bolj postaja ozko grlo nove 
balkanske begunske poti, ki preko Turčije, Grčije, Albanije, Črne gore, Bosne in Hercegovine in Hrvaške vodi proti južni 
slovenski meji. 
Pred picerijo Teferić, po domače »Kod Latana«, ki že od začetka leta s pomočjo (majhne) mednarodne ekipe prostovoljcev 
dnevno pripravi tudi 500 kosil za begunce in migrante, se je vila dolga vrsta. Ljudje so strpno čakali na – za marsikoga – edini 
obrok v dnevu. Med njimi je bilo veliko moških in fantov, ki so jih hrvaški policisti zgodaj zjutraj vrnili na bošnjaško stran 
meje. Bilo so jezni, obupani, zgroženi. Na lastni koži so izkusili ne le, da je slovenska južna meja zdaj že skoraj neprodušno 
zaprta in da Slovenija nezakonito – in sistematično – zavrača prosilce za azil, pač pa tudi stopnjujoče se nasilje hrvaških 
policistov. Velika Kladuša – oziroma zahodna Bosna – postaja nov Idomeni. Prostor padlega upanja. Točka, ki ne vodi več 
nikamor.   
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Še nikoli toliko ljudi 
Ena vrsta ljudi je čakala na hrano, druga na osnovno zdravstveno oskrbo. Tudi to – ob pravkar odprti poljski postojanki 
Zdravnikov brez meja (MSF) – beguncem in migrantom nudita neutrudni vrhniški humanitarec Adis Imamović Pixi in 
njegova avstrijska partnerka Petra. »Danes je padel rekord. Še nikoli ni bilo toliko ljudi. Polni so ran, vnetij in odrgnin, ki jih 
staknejo na gozdni poti preko Hrvaške do Slovenije,« je med oskrbo ran na stopalih mladega Iračana dejal Pixi. 
Razlog za »rekord« je preprost: orbanizacija slovenske južne meje in nezmožnost vložitve prošnje za azil v naši državi – 
oboje neposredno povezano z direktivami, ki prihajajo iz Nemčije, Avstrije in tudi Bruslja. Zapira se, pospešeno, tudi tako 
imenovana druga balkanska begunska pot, po kateri je v Evropsko unijo v zadnjega pol leta sicer vstopilo približno toliko 
ljudi, kot jih je Slovenijo prečkalo na vrhuncu prve balkanske begunske poti v drugi polovici leta 2015. Skoraj gotovo je, da 
bo Velika Kladuša, do zdaj oaza prijaznosti in gostoljubnosti do ljudi na begu, že v roku nekaj mesecev postala eden izmed 
krajev, kjer bo Evropska unija začela uresničevati svoj načrt postavitve azilnih centrov v »tretjih državah«. Tu se bodo 
končala sanje tisočih, sanje o Evropi. 
»Končal sem študij geologije. Govorim več jezikov. Veliko stvari znam početi. Na pot iz Iraka sem se odpravil, ker bi rad delal 
in pomagal svoji družini. Nočem socialne pomoči. Nočem biti pri miru. Nočem zapravljati svojega življenja. Pripravljen sem 
prijati za kakršno koli delo,« je v improviziranem begunskem taborišču dejal 22-letni Reda al Selave iz iraške Basre. Na poti 
je skupaj z očetom, strokovnjakom za naftne vrtine, mamo, tremi sestrami in dvema nečakoma. Ne on ne oče v Basri, 
iraškemu naftnemu raju, v zadnjih mesecih nista več mogla najti dela. Mednarodne naftne korporacije, ki upravljajo 
tamkajšnja naftna polja, so delovno silo pripeljala iz jugozahodne Azije. Domači strokovnjaki so zanje predragi. »Po dolgih 
letih vojne smo se v miru soočili z revščino. Nekaj smo morali storiti. Odločili smo se, da krenemo proti Evropi. Računali 
smo, da nam bo dejstvo, da smo izobraženi in delavni, kaj pomagalo, a ne kaže dobro,…« je svojo pripoved nadaljeval urbani 
mladenič z juga Iraka.   
V imenu očeta 
Njegova mama in sestre so pripravljale večerjo in pestovale majhna otroka. V taborišču, kamor so se, kot poraženci, 
vseskozi vračali tisti, ki so jih hrvaške oblasti – kdovekaterič že – vrnile v Bosno in Hercegovino, je bilo prvič mogoče zaznati 
gnečo. »Tudi mi smo že poizkušali. Nismo prišli daleč. Morda smo bili deset kilometrov v notranjosti Hrvaške. V gozdu. 
Obkolili so nas policisti. Streljati so v zrak. Bilo nas je zelo strah, še posebej otroke. Prisilili so nas, da smo stekli nazaj proti 
Veliki Kladuši, še prej pa so nam polomili mobilne telefone. Nam niso vzeli denarja, imeli smo srečo,« je povedal Reda. 
Mladega Iračana proti Evropi – najraje bi za azil zaprosil v Sloveniji in v naši državi tudi ostal – žene tudi dodaten motiv. V 
Grčiji se je njegov oče Said začel slabo počutiti. Odpeljal ga je k zdravniku, ki je opravil preiskave in ugotovil, da je oče hudo 
bolan in da, če želi preživeti, nujno potrebuje drago in zahtevno zdravljenje. »Očetu nisem povedal, da je kaj narobe z njim. 
Nihče drug ne ve. Mami bi se porušil svet. Naredil bom vse, da mu bom pomagal. A najprej moramo priti od tu. Morda 
bomo poskušali že čez dva, tri dni,« nam je Reda zaupal v četrtek ter ob tem dodal, da si med begunci in migranti, ki bivajo v 
improviziranem begunskem taborišču na obrobju Velike Kladuše praktično nihče več ne more privoščiti pomoči tihotapcev. 
Za pot proti slovenski južni meji, ki po navadi traja od štiri do sedem dni, je – ob dobrem 'tajmingu' in obilici sreče – 
dejansko potrebno le nekaj fizične kondicije, par dobrih čevljev in dovolj vode.   
Čimprej želi od tu 
Kljub slabim novicam, ki prihajajo s slovenske južne meje in iz hrvaških gozdov, v Veliko Kladušo še vedno – večina z 
avtobusom, ki vsak večer pripelje iz Sarajeva – prihajajo novi ljudje na begu. Eden izmed sorazmerno svežih obrazov v 
taborišču je 42-letni Ali Izdin Ibrahim, Jezid iz Sindžara na severu Iraka, ki je bil dolgo pod nadzorom samooklicane Islamske 
države. Med napadom IS na osamljeno in popolnoma nezavarovano (žrtvovano) iraško manjšino poleti 2014 je izčrpani 
možakar izgubil dva brata in levo nogo, namesto katere nosi protezo. Pripadniki IS so ugrabili eno izmed njegovih štirih 
hčerk, za katero se je izgubila vsaka sled. Kot za več sto jezidski dekleti in ženami. Kljub protezi in uradno zaprtim mejam Ali 
Izdin namerava pešačiti do Nemčije. Tam živijo njegova žena in tri hčerke, ki so jim nemške oblasti odobrile vlogo za azil. Ali 
Izdin se je pospešeno učil nemško – v nemškem jeziku sva se tudi pogovarjala. Prošnja za združitev družine ni bila uspešna, 
zato se je Ali Izdin proti Nemčiji podal po ilegalni poti. Enkrat se je že poskušal prebiti do Slovenije. Ni mu uspelo. Hrvaški 
policisti so mu vzeli denar in mobilni telefon ter, kot trdi, strgali dokumente. Njegove možnosti so zdaj – še manjše. 
»Čimprej želim od tu. Na kakršen koli način že. Tudi tu me preganjajo. Pretepla me je skupina Sircev, ki me imajo za 
nevernika. Tu nisem varen,« je utrujeni in tesnobni možakar zgubanega in od sonca zažganega obraza opisal razmere na 
begunsko-migrantskem splavu meduze. 

• Italija vendarle dovolila vplutje migrantom. S. S. Delo, Ljubljana, 16. julij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/italija-vendarle-dovolila-vplutje-migrantom-71746.html  
Po tem, ko so se Francija, Malta, Nemčija, Portugalska in Španija dogovorile, da vsaka sprejme 50 migrantov z dveh 
Frontexovih ladij, je Italija dovolila vplutje na Sicilijo.   
Italija bo vendarle dovolila izkrcanje 450 migrantov, ki so jih v soboto rešili s prepolnih čolnov. Da lahko migranti priplujejo 
na Sicilijo, se je Italija odločila po tem, ko so se Francija, Malta, Nemčija, Portugalska in Španija dogovorile, da vsaka sprejme 
50 ljudi. Do zdaj so le 57 ljudem, večinoma otrokom in ženskam, dovolili, da se izkrcajo v sicilijanskem pristanišču Pozzallo. 
Migrante sta rešili posadki dveh ladij v okviru evropske misije Frontex. 
Malta in Italija sta vztrajali vsaka na svojem bregu, katera država naj sprejme ladji. Malta jima ni dovolila v Valletto, češ da 
sta bližje italijanskemu otoku Lampedusa. A italijanski notranji minister Matteo Salvini, italijanska nova vlada je namreč 
zaostrila svojo politiko, da bi ustavila migrantki val, je bil prepričan, da lahko Frontexove ladje odplujejo južno, proti Libiji ali 
Malti. 
Evropska komisija je pozdravila dogovor držav o prevzemu migrantov, a je hkrati opozorila, da takšne ad hoc rešitve 
dolgoročno ne bodo delovale. »Italija je dolgo pozivala k regionalnemu sodelovanju pri izkrcavanju in prav je tako. 
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Komisija sicer meni, da ad hoc rešitve, kot je ta, dolgoročno ne morejo biti vzdržne,« je dejal tiskovni predstavnik 
Margaritis Schinas. Ob tem je pozval k prizadevanjem za skupne evropske rešitve, ki bodo temeljile na odločitvah 
voditeljev EU, sprejetih na vrhu konec junija. STA 

 

Italijansko stališče se je spremenilo, ko je premier napisal pismo vsem evropskim voditeljem, v katerem jih je prosil, naj 
sprejmejo kakšnega begunca. »V okoliščinah, ko je Italija vedno prva linija reševanja na morju, vas prosim za jasen znak 
deljene odgovornosti pri reševanju migrantske krize,« je zapisal. 
Če je omenjena peterica ugodila prošnji Italije, jo je češki premier Andrej Babis odpravil z besedami, da bi preseljevanje 
migrantov vodilo na »pot v pekel«. Tudi Libija je ponovila, da niče nikogar z ladje. 
To je že tretji večji zaplet z ladjami z rešenimi migranti. Junija je po daljšem pregovarjanju in sporu med Malto in Italijo 
Španija odprla vrata ladji Aquarius, na kateri je bilo 630 migrantov, ladja Lifeline z 230 migranti pa je na koncu sage vendarle 
pristala na Malti. Evropske države so se dogovorile, da si sprejete migrante porazdelijo. 

• Humanitarna organizacija libijsko obalno stražo obtožuje smrti mame in otroka. S. S. Delo, Ljubljana,  
                 18. julij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/humanitarna-organizacija-libijsko-obalno-strazo-obtozuje-smrti-mame-in-otroka-
72412.html  
Španska organizacija, ki v morju rešuje begunce in migrante, je na družbenih omrežjih objavila pretresljive posnetke 
mame in njenega otroka, ki sta umrla v Sredozemskem morju.  
Organizacija Proactiva Open Arms, ki rešuje begunce in migrante v Sredozemskem morju, je na družbenih omrežjih objavila 
posnetek, ki prikazuje mrtvo mamo in njenega otroka ter žensko, ki se z zadnjimi močmi po okoli 24 urah v vodi oklepa 
razbitin. 
V organizaciji trdijo, da je njihov čoln uničila libijska obalna straža ter da je trojico pustila tam, potem ko so prestregli okoli 
160 migrantov. Dodali so, da jih je obalna straža zapustila, potem ko se trojica ni hotela vkrcati na ladjo. Preživela ženska, ki 
je sicer v stabilnem stanju, a močno travmatizirana zaradi izkušnje, se je po poročanju britanskega Telegrapha identificirala 
kot 40-letna Josepha iz Kameruna. 
Pred temi obtožbami je v ponedeljek predstavnik libijske obalne straže Ayoub Gassim sicer potrdil, da so ustavili čoln s 158 
potniki, med njimi je bilo 34 žensk in devet otrok. Dejal je, da so migrante oskrbeli in namestili v center.  
»Med razbitinami smo našli trupli ženske in majhnega otroka ter žensko, ki je bila še živa. Obsojam pomanjkanje pomoči v 
mednarodnih vodah in tudi trgovske ladje, ki so sredi noči zapustile čoln v težavah,« je, kot navaja Al Jazeera, dejal 
ustanovitelj Proactive Oscar Camps. Razbitine so našli okoli 120 km od libijske obale. 
Camps je bil oster do dogovora med Libijo in evropskimi državami, po katerem naj bi Libija skušala pomagati in omejiti 
potovanja migrantov do Evrope. »To je neposredna posledica najemanja oboroženih militantov, da bi v Evropi verjeli, da je 
Libija varna država,« je dodal. 
Direktor organizacije Proactiva je nato s prstom pokazal še na Italijo in novega notranjega ministra Mattea Salvinija. Na 
twitterju je zapisal, da je smrt mame in otroka neposredna posledica onemogočanja delovanja humanitarnih organizacij, ki 
rešujejo življenja v Mediteranu. Italija, pa tudi Malta, je v zadnjem času že večkrat onemogočila vplutje humanitarnih ladij v 
svoja pristanišča. Nova vlada je namreč odločena, da ustavijo pritok migrantov. 
Agencija ZN za migrante medtem opaža, da se je več migrantov zdaj usmerilo proti Španiji, kamor naj bi do 15. julija prispelo 
18.016 migrantov, v Italijo pa v istem obdobju 17.827. Prek morja je po podatkih humanitarnih organizacij do zdaj prispelo 
okoli 51.000 migrantov, kar je okoli polovica manj kot lani v enakem obdobju. Letos naj bi na morju umrlo ali je pogrešanih 
okoli 1400 ljudi. 

• »Policija ni pristojna za odločanje o tem, ali lahko nekdo zaprosi za azil ali ne«. Boštjan Videmšek, Delo, 
Ljubljana, 19. julij 2018  

https://www.delo.si/novice/slovenija/policija-ni-pristojna-za-odlocanje-o-tem-ali-lahko-nekdo-zaprosi-za-azil-ali-ne-
73323.html  
Poročilo Amnesty International razkriva, da Slovenija sistematično krši pravice prosilcev za azil.  
Amnesty International (AI) Slovenija je predstavil poročilo o prisilnem vračanju in omejevanju dostopa do azila beguncem in 
migrantom s strani slovenske policije – in države – na meji s Hrvaško. Poročilo je popolnoma skladno z našim raziskovanjem 
razmer na meji in na zahodu Bosne in Hercegovine. 
Potem ko so na AI Slovenija zaznali medijska poročila iz Velike Kladuše in Bihaća, so se njihovi predstavniki tudi sami 
odpravili na »teren«. V improviziranih begunskih taboriščih na zahodu BiH so se temeljito pogovorili s sedemdesetimi 
begunci in migranti, ki so se iz Velike Kladuše preko Hrvaške poizkušali prebiti v Sloveniji. Oseminpetdesetim je uspelo 
prečiti smrtno nevarno Kolpo in priti v Sloveniji. Kar 51 jih je – ko jih je zaustavila slovenska policija – poizkušalo zaprositi za 
azil.   
Žrtve policijskega nasilja, večkrat zelo brutalnega 
Slovenski »varuhi meje« so jim to onemogočili. Po hitrem (ne)postopku so jih – med popolnim ignoriranjem mednarodnih 
konvencij in neposrednem kršenju človekovih pravic –  vrnili na Hrvaško. Tam so, sodeč po pričevanjih, ki so jih zbrali v AI, in 
tudi sodeč po vsaj osemdesetih pričevanjih, ki smo jih prejšnji teden v Veliki Kladuši zbrali sami, policisti vzeli denar in 
polomili mobilne telefone. Številnim so zasegli (ali celo strgali) dokumente. Veliko jih je bilo pred izgonom v Bosno in 
Hercegovino – »tretjo državo« – žrtev policijskega nasilja, večkrat zelo brutalnega. 
»Veliko število pričevanj potrjuje, da slovenska policija ljudem ni omogočila, da bi vložili vlogo prošnje za azil. Nekateri so 
zavajali, češ, da v Slovenija azila ni,« je na včerajšnji tiskovni konferenci povedala Jerneja Turin iz slovenske podružnice 
Amnesty International in dodala, da so morali nekateri (za)vrnjeni prosilci za azil plačati kazen za ilegalni prestop meje, 
prevajalci, ki so na meji skupaj s policijo, pa so zelo slabo opravili svoje delo. 
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Policija navedbe novinarjev in nevladnih organizacij o sistematičnem zavračanju prosilcev za azil na slovenski južni meji še 
naprej zanika. A dejstva govorijo povsem drugačno zgodbo.  
Ob ducatih in ducatih pričevanj beguncev in migrantov, ki jih je Slovenija vrnila Hrvaški, ta pa izgnala v Bosno in 
Hercegovino, je najboljši dokaz o sistematičnem (za)vračanju prosilcev za azil, preden bi jim bilo v skladu s slovensko in 
mednarodno zakonodajo sploh mogoče vložiti vlogo, prav uradna policijska statistika ilegalnih prehodov meje in števila 
vloženih azilnih prošenj.   
Uradni podatki o sistematičnosti prisilnega vračanja 
V maju je slovensko južno mejo ilegalno prestopilo 1251 ljudi – od tega jih je za azil zaprosilo 760 ali 61 odstotkov. Junija, ko 
se je po naših podatkih in tudi sodeč po poročilu AI in Pravno informacijskega centra (PIC) začelo prisilno vračanje prosilcev 
za azil (»pushbacks«), je slovensko južno mejo ilegalno uradno prestopilo 899 ljudi – od tega jih je za azil uradno zaprosilo le 
259 (29 odstotkov). Večina ostalih je bila preprosto zavrnjena – ne da bi sploh imeli možnost vložiti prošnjo. Številni begunci 
in migranti niso vedeli, kaj se bo z njimi zgodilo, dokler niso bili predani hrvaški policiji. Nekateri so tudi izrazili dvom, da so 
prevajalci ustrezno prevajali. V nekaterih primerih pa prevajalcev sploh ni bilo na voljo, čeprav bi po pravilih morali biti. 
»Pričanja, ki jih je zbrala Amnesty International, kažejo, da so v juniju 2018 slovenske oblasti izvajale prisilna vračanja, brez 
ustreznih postopkovnih varovalk, in da so nekaterim ljudem omejevale dostop do azila. Da je v juniju prišlo do spremembe 
prakse obravnave iskalcev azila, potrjujejo tudi uradni podatki, ki kljub zmanjšanju števila ljudi, ki so ta mesec prečkali mejo 
na nedovoljen način, kažejo na drastičen porast vračanja na Hrvaško in drastičen upad odstotka ljudi, katerih izraženo 
namero zaprositi za azil so policisti zabeležili,« je zapisano v poročilu AI.  
»Policija ni pristojna za odločanje o tem, ali lahko nekdo zaprosi za azil ali ne. Zbrana pričevanja pa kažejo, da se je prav to 
dogajalo,« opozarjajo v slovenski pisarni Amnesty International. Odzvali so se tudi na navedbe oziroma odgovora slovenske 
policije, ki vračanje prosilcev za azil na Hrvaško utemeljuje na podlagi sporazuma med državama iz leta 2006, ki omogoča 
neformalna vračanja po skrajšanem postopku. »Slovenske oblasti pozivamo, naj takoj prenehajo uporabljati sporazum o 
vračanju med Slovenijo in Hrvaško, ker ni v skladu z obveznostmi Slovenije po pravu človekovih pravic. Nima namreč 
ustreznih varovalk, saj se ljudje zoper vračanje sploh ne morejo pritožiti in nimajo možnosti pojasniti svojih osebnih 
okoliščin, zaradi katerih bi jih vračanje na Hrvaško in naprej v druge države lahko spravilo v nevarnost,« v AI slovenske 
oblasti pozivajo k spoštovanju mednarodnih konvencij in človekovih pravic. 
Te že vse od postavitve žice na slovensko-hrvaški meji sodelujejo v izrazito protibegunski in protimigrantski politiki, ki se ne 
samo požvižga na solidarnost, temveč tudi na ključne mednarodne konvencije in zakonodajo.     
Sloveniji ni treba slediti slabim praksam 
»Grozno je, da se dve državi članici EU enostavno znebita nekaterih iskalcev azila, tako da jih po hitrem postopku odbijeta 
nazaj v tretjo državo. To izkazuje pomanjkanje solidarnosti, ki žal preveva velik del evropskega in mednarodnega ravnanja,« 
pravi Metka Naglič, direktorica za kampanje in komunikacije v AI. Po njenih besedah dodatni grenak priokus početju 
slovenske policije – in s tem oblasti – daje dejstvo, da slovenska država ljudem, ki so v stiski in praktično brez vsega, 
zaračuna še globo zaradi nedovoljenega prehoda meje, hrvaška policija pa je do njih celo pogosto nasilna. »Sloveniji ni treba 
slediti slabim praksam in politikam. Lahko ubere drugo pot in se izkaže ter primerno poskrbi za ljudi, ki se zatečejo na njeno 
ozemlje. Na evropskem in mednarodnem parketu pa prispeva k temu, da se v središče obravnave migrantskih tokov postavi 
človek. Vest človeštva potrebuje take države in številni prebivalci Slovenije bi bili na tako ravnanje upravičeno ponosni,« 
dodaja Nagličeva. 

• Puigdemont svoboden povsod, le v Španiji še ne. Z. R. Delo, Ljubljana, 19. julij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/puigdemont-svoboden-povsod-le-v-spaniji-se-ne-73382.html  
Špansko vrhovno sodišče je umaknilo mednarodne priporne naloge za katalonske voditelje.  
Madrid – Špansko vrhovno sodišče je danes preklicalo mednarodne priporne naloge za nekdanjega katalonskega 
predsednika Carlesa Puigdemonta in drugih pet ministrov, ki se trenutno nahajajo v inozemstvu. 
Kot je pojasnil sodnik Pablo Llarena, se je za umik pripornega naloga odločil, potem ko je nemško deželno sodišče v 
Schleswig-Holsteinu prejšnji teden ugodilo zahtevi Španije za izročitev Puigdemonta zaradi zlorabe javnih sredstev, ne pa 
zaradi upora. 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.   
Prosto lahko potujejo po Evropi 
Puigdemont se je pred pregonom v Španiji skupaj s še nekaj odstavljenimi ministri lani zatekel v Belgijo, aretirali pa so ga 25. 
marca v Nemčiji, ko se je v Belgijo vračal iz Finske. Puigdemonta je nemško sodišče po plačila varščine iz pripora izpustilo 6. 
aprila. Odločitev španskega sodnika pomeni, da Puigdemont in še pet katalonskih politikov, ki so trenutno na Škotskem, v 
Belgiji in Švici, lahko prosto potujejo iz države v državo. A še vedno zanje velja španski priporni nalog, kar pomeni, da jih 
bodo v Španiji pridržali, če se vrnejo tja. Puigdemont je eden od 13 katalonskih voditeljev, obtoženih upora. Devet med 
njimi jih je v priporu v Španiji, kjer čakajo sojenje. 
 

Dnevnik, Ljubljana 
 

• Arbitražna pravna meja ni nujno življenjska.  Branko Celar. Pisma bralcev. Dnevnik, Ljubljana, 13. julij 2018 
Branko Celar nekdanji vodja slovenske delegacije v mešani razmejitveni komisiji in član slovenske delegacije v 
diplomatski komisiji v obdobju 1991–1997. 
https://www.dnevnik.si/1042832780/mnenja/odprta-stran/arbitrazna-pravna-meja-ni-nujno-zivljenjska  
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V zadnjem času prebiramo izpovedi obmejnih prebivalcev na slovensko-hrvaški meji. Iz zanimivih intervjujev so razvidne 
vsa bivanjska stiska in narekujoče spremembe življenjskih okoliščin ljudi, ki jim je arbitražna razsodba o meji med 
Slovenijo in Hrvaško bistveno spremenila življenje. Iz člankov je razviden tudi podatek, da je Vlada RS, točneje 
ministrstvo za javno upravo, do sredine leta prejelo 32 vlog, ki se nanašajo na 84 obmejnih prebivalcev, ki bi se zaradi 
arbitražne razsodbe preselili iz Hrvaške na slovensko stran meje. 
Ob navedeni informaciji sem se spomnil tudi pompoznih obiskov vladnih predstavnikov pri prebivalcih obmejnih območij in 
njihovih obljub o takojšnji rešitvi problematike preselitve. 
Kot nekdanji vodja delegacije v mešani slovensko-hrvaški razmejitveni komisiji, ki je pripravila 90 odstotkov strokovnih 
osnov za razmejitev meje na kopnem med Slovenijo in Hrvaško, ki jih je arbitražno sodišče v Haagu uporabilo kot osnovo 
odločanja (pred tem se je na teh osnovah pripravljal tudi tako imenovani sporazum Drnovšek–Račan leta 2001), imam nekaj 
tehtnih pomislekov in prepričanj, da slovenski predstavniki v arbitražnem postopku pred arbitražnim sodiščem niso 
osredotočeno delovali na problematiko posledic za obmejno prebivalstvo, ki jih je 26. 6. 2017 prinesla arbitražna razsodba. 
1. Slovenski predstavniki, določeni v arbitražni tribunal arbitražnega sodišča, bi morali vnaprej vedeti, da bo arbitražno 
sodišče odločalo samo na podlagi mednarodnega prava z uporabo zgolj kartografskih in dokumentarnih dokazov. 
2. To pomeni, da bo arbitražna razsodba temeljila le na pravni postavitvi državne meje, upoštevajoč katastrske podatke ali 
nekatera načela v primerih, ko se katastri Slovenije in Hrvaške prekrivajo, ali v primeru določenih praznin v katastrskih 
dokumentih, upoštevajoč stanje na dan osamosvojitve obeh držav 25. 6. 1991 v skladu s pravom nekdanje Jugoslavije in 
slovensko zakonodajo. Vse navedeno je nakazovalo, da arbitražno sodišče ne bo upoštevalo želja in specifike obmejnih 
prebivalcev, zato bi naše specifike ob meji morali izraziteje artikulirati. 
3. Pri proučevanju arbitražne razsodbe me je posebno neprijetno presenetilo, da se je slovenska stran lahkomiselno odrekla 
v samem arbitražnem postopku predlogu arbitražnega sodišča, da se na terenu (ob meji) opravi tako imenovani terenski 
obisk spornih območij, kar bi bilo ob končni arbitražni razsodbi zelo pomembno za rešitve, ki bi obmejnim prebivalcem 
lajšale življenje in delo. 
4. Hitenje slovenske vlade pri sprejemu sklepa o preselitvi dela obmejnega prebivalstva v roku treh let od veljave arbitražne 
razsodbe (29. 12. 2017) in dodeljevanje finančnih sredstev je močno preuranjeno. Arbitražna razsodba jasno in nedvoumno 
napotuje obe državi, naj na tistih krajih, kjer arbitražna razsodba močno otežuje življenje obmejnega prebivalstva, poskrbita 
v postopku demarkacije (označitev državne meje v naravi, ki sledi implementaciji arbitražne razsodbe) za naknadne 
dogovore in praktične aranžmaje ter potrebne prilagoditve, ki bodo v korist obmejnih prebivalcev na obeh straneh državne 
meje. Torej pravna meja nikoli ne sledi življenjski meji, ki bi upoštevala meje z geografskimi in življenjskimi okoliščinami 
obmejnega prebivalstva relevantnega območja, kar je tudi upoštevalo arbitražno sodišče. 
Vsaj navedenih dejstev bi se bilo treba zavedati od začetka odločitve slovenske politike, da vstopimo v postopek arbitraže, 
in tudi med samim arbitražnim postopkom. Seveda, kot je pri nas že v navadi, je bila slovenska stroka vseskozi v glavnem 
postavljena na stranski tir. 
Politiki pa nasvet: državna meja je bila in bo javni državni interes državljanov Slovenije in ne interes političnih voditeljev in 
strank na oblasti. Ker se to znano dejstvo ni upoštevalo, še vedno hodimo po poti Ljubljana–Zagreb–Haag–Bruselj in 
Luksemburg, ki pa je mnogo težja in negotova, saj na izhod sodbe sodišča EU še čakamo. Samo upamo lahko, da se nam ne 
bo ponovno »dogajala« arbitražna razsodba. 

• Vlada začela razpravo o vložitvi tožbe proti Hrvaški. STA. Dnevnik, Ljubljana, 13. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042832865/Slovenija/vlada-zacela-razpravo-o-vlozitvi-tozbe-proti-hrvaski 
Vlada, ki opravlja tekoče posle, na današnji seji nadaljuje razpravo o predlogu za spremembo prodajne zaveze za NLB ter 
predlogu o vložitvi tožbe proti Hrvaški na Sodišču EU. Kmetijski minister in predsednik SD Dejan Židan je pred začetkom 
seje izrazil mnenje, da vlada lahko tožbo proti Hrvaški vloži kadarkoli želi. 
»Ves čas sem razumel, tudi predsednik vlade Miro Cerar je tako govoril, da je vlada sklep o vložitvi tožbe sprejela, ko je 
imela še polna pooblastila,« je pred začetkom seje v izjavi novinarjem dejal Židan. Vlada je poleg tega potrebovala 
seznanitev DZ, ki je bila že izpeljana. »Bom videl, kaj bo predsednik vlade danes naredil, ampak po mojem razumevanju 
lahko vloži tožbo kadarkoli želi,« je dodal Židan. Drugi ministri pa ob prihodu na sejo niso želeli dajati izjav. 
Do odločitve o vložitvi tožbe bi naj prišlo še ta teden  
Vlada namreč danes obravnava predlog o vložitvi tožbe proti Hrvaški na Sodišču EU zaradi kršenja evropskega prava, ki je 
posledica nespoštovanja arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško. Premier Cerar je v ponedeljek po seji odbora 
za zunanjo politiko dejal, da bo vlada še ta teden sprejela odločitev o vložitvi tožbe. 
Odhajajoča vlada je 21. junija sprejela sklep, da bo pred vložitvijo na Sodišču EU z elementi tožbe seznanila tudi odbor za 
zunanjo politiko novega sklica parlamenta, kar je storila v ponedeljek. Po seji odbora je Cerar povedal, da so se strinjali 
glede vložitve tožbe. Predsednik SDS Janez Janša pa je nato tvitnil, da se štiri stranke niso strinjale s predlogom, naj tožbo 
vloži že odhajajoča vlada, temveč bi morali počakati, da se oblikuje nova vlada. 
Vlada razpravlja tudi o spremembi prodajne zaveze za NLB  
Poleg tega bo vlada danes razpravljala o predlogu za spremembo prodajne zaveze za NLB in zakona o zaščiti banke. Židan na 
seji pričakuje predvsem pojasnila ministrice za finance, ki opravlja tekoče posle, Mateje Vraničar Erman. Ta je sicer že 
izrazila pričakovanje, da bo vlada sprejela potrebne odločitve. 
Skupni odbor DZ je sicer v sredo opravil razpravo za spremembo prodajne zaveze za NLB, o izravnalnih ukrepih in o predlogu 
zakona za zaščito NLB na željo vlade v odhajanju, ki je hotela pred odločitvijo o tej temi pridobiti še mnenje DZ, ki v novem 
sklicu že deluje. A odbor se je s tematiko le seznanil, v DZ pa je bilo slišati kritike, da vlada s tem prelaga svojo odgovornost 
na poslance. 

https://www.dnevnik.si/1042832865/Slovenija/vlada-zacela-razpravo-o-vlozitvi-tozbe-proti-hrvaski


Ministrica je nato napovedala, da bo s tem seznanila vlado in ji predlagala nadaljevanje obravnave predlogov, ki so jih 
pripravili na ministrstvu za finance.  

• Tožba proti Hrvaški že na sodišču EU. Zoran Potić. Dnevnik, Ljubljana, 13. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042832865/slovenija/vlada-zacela-razpravo-o-vlozitvi-tozbe-proti-hrvaski  
Slovenska vlada, ki se ji izteka mandat, je danes na zaprtem delu seje sprejela odločitev o vložitvi tožbe proti Hrvaški 
zaradi kršitve evropskega prava, ki je nastala kot posledica nespoštovanja arbitražne razsodbe o poteku meje med 
Slovenijo in Hrvaško. Tožba je bila že vložena na sodišče EU. 
Po seji vlade, na kateri so sprejeli odločitev o vložitvi tožbe, niso dajali izjav. Urad vlade za komuniciranje je v sporočilu za 
javnost objavil le krajše pojasnilo: »Vlada je sprejela končno besedilo tožbe Republike Slovenije proti Republiki Hrvaški 
zaradi neizpolnjevanja obveznosti na podlagi 259. člena pogodbe o delovanju EU. Vlada je tudi sprejela sklep, da tožbo 
nemudoma predloži v odločanje sodišču EU. Tožba je bila, skladno s sklepom, tudi vložena.« 
Do objave sporočila, da se nemudoma vloži tožba proti Hrvaški, ni bilo jasno, ali se bo vlada Mira Cerarja odločila za ta 
korak, potem ko se je izkazalo, da slovenska politika ni enotna glede taktike v ravnanju s tožbo, ki je bila pripravljena že 
marca letos. 
SDS in Pahor za premislek 
Na odboru za zunanjo politiko v novi sestavi se je izkazalo, da se večina poslancev strinja z vsebino tožbe, ne pa s tem, da 
tožbo vloži vlada, ki se ji izteka mandat. Prvak SDS Janez Janša je namreč po seji OZP odgovoril na tvit Mira Cerarja, da je od 
poslancev dobil soglasje za vložitev tožbe proti Hrvaški. »Ne drži, kar štiri parlamentarne stranke niso tega podprle,« je 
zapisal Janša. Kasneje se je izkazalo, da vložitvi tožbe v tem trenutku nasprotujejo SDS, NSi, Levica in SNS. 
V SDS so vztrajali pri argumentaciji, da se s tožbo glede izpolnitve arbitražne odločitve ne mudi, po njihovem prepričanju bi 
odločitev o tožbi morala sprejeti vlada, ki bo nato tudi nosila polno politično odgovornost. Na OZP ni bilo doseženo soglasje 
o procesnih predpostavkah glede tožbe, so pojasnili v SDS, odločitev o tožbi pa da mora sprejeti »opolnomočena« vlada in 
ne vlada, ki ima zgolj 24 poslancev v DZ. 
Türk: Brez taktiziranja 
SDS je pri tem stališču podprl tudi predsednik republike Borut Pahor, ki se je prav tako zavzel, da bi bilo najbolj smiselno, da 
bi tožbo proti Hrvaški vložila nova vlada. »Bilo bi politično dragoceno, če bi odločitev, da se s tožbo nadaljuje, sprejela nova 
vlada. Še zlasti zato, ker se z odločitvijo ne mudi,« je dejal Pahor. Ob tem je dodal, da bi lahko v tem primeru nova vlada še 
enkrat premislila ves kontekst, kdaj in kako to storiti, morda bi lahko pred tožbo opravila še kakšen pogovor s hrvaško vlado, 
je menil Pahor. 
Drugačno stališče je pred dvema tednoma zavzel nekdanji predsednik republike in profesor mednarodnega prava Danilo 
Türk, ki je v pogovoru za Večer dejal, da mora vlada, čeprav se ji izteka mandat, vložiti tožbo brez velikega taktiziranja. 
»Vsakršno odlaganje bi bilo videti, kakor da dvomimo o svoji argumentaciji,« je dejal Türk. Podobno je napoved vložitve 
tožbe argumentiral Cerar, ki je ob robu vrha Nata v Bruslju v četrtek dejal, da ima njegova vlada vsa pooblastila za takšno 
odločitev, predvsem pa, da »razmere kažejo, da ni nobenih razlogov, da tega ne bi storila«. 
Hrvaški mediji in politiki sosednje države se danes na tožbo Slovenije proti Hrvaški pred sodiščem EU niso odzivali. Razloge 
za to gre iskati v nogometni mrzlici, ki je zajela državo, potem ko se je hrvaška nogometna reprezentanca uvrstila v nedeljski 
finale svetovnega prvenstva v Rusiji. Zadnji znani odziv hrvaškega premiera Andreja Plenkovića na napoved tožbe je bil 
odklonilen. Konec junija je izjavil, da pravosodna pot, ki jo namerava ubrati Slovenija, »ni dobra za partnerje in zaveznike v 
Evropski uniji in zvezi Nato ter dve prijateljski državi«. Ob tem je še napovedal, da bodo po volitvah v Sloveniji novim 
partnerjem na slovenski strani »še enkrat ponudili rešitev spora na način, ki bo sprejemljiv v hrvaškem saboru in državnem 
zboru«.  
Zagotovljena sredstva za proračun; rebalans ne bo potreben 
Vlada je, po tistem, ko je 14. junija po zvišanju denarne socialne pomoči začasno zadržala izvrševanje državnega proračuna, 
le našla sredstva in proračun znova uravnovesila. Rebalans državnega proračuna tako ni potreben, je po seji vlade povedala 
ministrica za finance, ki opravlja tekoče posle, Mateja Vraničar Erman. 
Vlada se brani pred očitki Bruslja na račun ravnanja z radioaktivnimi odpadki 
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na uradni opomin Evropske komisije na vsebino nacionalnega programa ravnanja 
z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom. Med drugim izpostavlja, da se uspešnost izvajanja nacionalnega 
programa letno preverja prek letnega poročila o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. 

• Tožba zaradi arbitraže: zadnje dejanje vlade Mira Cerarja. Zoran Potič. Dnevnik, Ljubljana, 13. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042832955/mnenja/komentarji/tozba-zaradi-arbitraze-zadnje-dejanje-vlade-mira-cerarja  
Članice Evropske unije imajo na voljo vrsto forumov za urejanje medsebojnih odnosov in odpravljanje težav. Eden od teh 
je sodišče EU, kjer pa se države ne tožijo kot po tekočem traku, kot bi v Sloveniji glede na bogato tradicijo tožarjenja pred 
sodišči morda pričakovali. Slovenija se je za ta korak odločila, čeprav sta aktualnega premierja Mira Cerarja z iztekajočim 
se mandatom k drugačnemu ravnanju nagovarjala v tem trenutku dva najmočnejša politika v državi – predsednik 
republike Borut Pahor in zmagovalec zadnjih parlamentarnih volitev Janez Janša. Njuno stališče je bilo, da je v 
spremenjenih političnih okoliščinah to odločitev najbolje prepustiti novi politični večini, ko bo enkrat oblikovana. 
Njuno skupno stališče se na prvi pogled zdi logično – z vložitvijo tožbe proti Hrvaški zaradi kršitve evropskega prava, ki je 
nastala kot posledica nespoštovanja arbitražne odločbe o poteku meje na morju, se ne mudi. Rokov, ki bi zapovedovali, do 
kdaj je treba sprejeti to znotraj EU bolj redko potezo, ni. Pahor je v zadnji izjavi celo namignil, da bi to bila dragocena 
politična poteza, ker bi imela nova vlada možnost ponovno premisliti ves kontekst, »kdaj in kako to storiti, in morda 
izkoristila še kakšen pogovor s hrvaško vlado«. 
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Tako govorijo diplomati, ki si ne želijo zapirati vrat pred drugo stranjo. Ki morda želijo še kaj barantati. Vedeti moramo, da 
Pahor na drugi strani vodi intenzivne pogovore s svojo hrvaško kolegico Kolindo Grabar Kitarović, ki na nedavnem srečanju v 
Goriških brdih ni ravno prepričljivo zaigrala presenečenja, ko je zagotavljala, da se ji niti približno ne sanja, kaj se dogaja v 
Piranskem zalivu, kjer hrvaško podjetje nezakonito širi školjčišče na slovenskem teritoriju. Ob tem v največji hrvaški stranki 
HDZ ne skrivajo pričakovanj, da bi prihodnjo vlado vodil Janez Janša, s katerim se nadejajo morebitnega lažjega 
dogovarjanja.  
Nastala situacija na moč spominja na stanje pred desetletjem, ko se je bil Janša prisiljen posloviti po volilnem porazu leta 
2008, prihajala je vlada Boruta Pahorja, Hrvaška pa si je na pogajanjih prizadevala za članstvo v EU. Kot je znano, so hrvaški 
pogajalci takrat sistematično vlagali dokumente, s katerimi bi, potem ko bi postali del evropskega pravnega reda, 
prejuducirali potek meje med Slovenijo in Hrvaško. Tedanji zunanji minister Dimitrij Rupel z iztekajočim se mandatom je dal 
napotek diplomatom, da je treba preprečiti hrvaške namere, zato so pogajanja blokirali. Hrvaška diplomacija je besnela, da 
Rupel s pobalinskim početjem nagaja novemu mandatarju Pahorju, ob tem pa izrazila upanje, da bo z novo vlado prišel tudi 
spravljivejši sogovornik. In kaj je Pahor najprej storil, ko je postal predsednik vlade – javno je objavil blokado Hrvaške na 
njeni poti do članstva EU in s tem nadaljeval politiko vlade Janeza Janše. 
Tudi danes se hrvaški politiki tolažijo, da bi lahko z novo slovensko vlado nastopilo novo obdobje. Morda bo celo dozorelo 
spoznanje, da je treba obrniti kolo zgodovine, da bi dobili neko novo rešitev, ki jo hrvaški premier Andrej Plenković ves čas 
ponuja. Vlada Mira Cerarja doslej za takšne danajske ponudbe ni imela posluha. Odgovor smo dobili danes, ko je po 
nekajmesečnem premisleku le vložila tožbo proti Hrvaški. Cerar, ki je ves čas vztrajal pri pravni rešitvi problema meje, niti ni 
mogel drugače ravnati. Gre za zadnje dejanje vlade, ki je izpeljala ključne in najtežje dele arbitražnega sporazuma, katerega 
temelj je bil postavljen leta 2009 v Stockholmu, nato pa potrjen na referendumu leta 2010. Morda bo s tem dejanjem res 
zvezala roke novi vladi, ki bi lahko imela drugačne poglede, a že kratek vpogled v zgodovino ponuja nauk, da je pri reševanju 
problemov s Hrvaško dobro vzbujati vtis, da je Slovenija enotna. Nova vlada pa, ko jo bomo enkrat v neznani prihodnosti 
dobili, naj jasno pove, kako si predstavlja reševanje težav s Hrvaško, pri čemer je priporočljivo, da bi nadaljevala tam, kjer je 
končala njena predhodnica.  

• Türk na ZN izpostavil povezavo med migracijskimi valovi in pomanjkanjem vode. STA. Dnevnik, Ljubljana, 13. 
julij 2018  

https://www.dnevnik.si/1042832838/slovenija/turk-na-zn-izpostavil-povezavo-med-migracijskimi-valovi-in-
pomanjkanjem-vode 
Nekdanji predsednik Danilo Türk je na političnem forumu na visoki ravni, ki do 18. julija poteka na sedežu ZN v New 
Yorku, izpostavil povezavo med migracijskimi valovi, ki prihajajo v Evropo, in pomanjkanjem čiste pitne vode tam, od 
koder migranti prihajajo, to je iz Afrike in z Bližnjega vzhoda. 
Financiranje vodnih projektov je pomembna prioriteta, ki je trenutno preveč zanemarjena, ker je ljudje ne dojemajo kot 
politično pomembno vprašanje, ampak kot tehnično vprašanje za strokovnjake. Türk opozarja na to, da je usihanje vode v 
Čadskem jezeru eden od razlogov za nastanek teroristične skupine Boko Haram, ki je po svetu najbolj znana po ugrabljanju 
deklet v Nigeriji in okolici. 
Boko Haram prav tako povzroča begunske valove iz Nigerije in sosednjih držav. »Pomanjkanje vode povzroča hude socialne 
napetosti, sledijo vojne in potem migrantski valovi proti Evropi. Za zajezitev migracij, ki so dosegle neverjetne razsežnosti, 
se mi zdi pomembno globlje razumevanje razlogov, zakaj sta dostop do vode in pametno upravljanje z vodnimi viri 
pomembna,« je dejal Türk, ki je bil v New Yorku kot predsednik Globalnega visokega panela za vodo. 
»Za razumevanje prihodnosti moramo pogledati v preteklost«  
»EU je prestrašena zaradi navala beguncev in jo skrbi lasten obstoj. Eden od načinov za zaustavitev vala je končanje vojne v 
Siriji, ki se je v bistvu začela zaradi več let suše, kar je povzročilo velike migracije prebivalstva iz vzhodnega v zahodni del 
Sirije, nakar je začelo prihajati do socialnih napetosti in konfliktov, ki jih je vlada Bašarja Asada potem skušala rešiti s silo. Za 
razumevanje prihodnosti moramo pogledati v preteklost,« je dejal Türk. 
Ideje za rešitev problemov obstajajo in tudi niso tako drage v primerjavi s stroški za množice beguncev in migrantov. Türk je 
dejal, da se afriške države pogovarjajo o možnosti preusmeritve reke Kongo proti Čadskemu jezeru, čeprav je realnejša ideja 
morda pogozdovanje juga Sahare za zaustavitev širitve puščave na jug in pridobitve več obdelovalne zemlje ali pašnikov. 
»To bi bil zeleni zid, ki bi bil verjetno učinkovitejši od zidov, o katerih se danes veliko govori,« je dejal. 
»Nam v Sloveniji se zdi to oddaljena problematika, ker imamo dovolj vode. Vendar pa je svet povezan in težave na enem 
območju vplivajo tudi na druga,« je dodal. 

• Rešeni migranti so se le lahko izkrcali na Siciliji. STA. Dnevnik, Ljubljana, 13.07.2018  
https://www.dnevnik.si/iskalnik?timespan=brez-
omejitve&date_begin=&date_end=&edition=None&author_name=&tags=&q=migranti  
Več kot 60 migrantov se je pozno v četrtek le lahko izkrcalo z ladje italijanske obalne straže v pristanišču na Siciliji. Italijanski 
notranji minister Matteo Salvini je namreč v četrtek sprva prepovedal izkrcanje zaradi domnevne, da je bilo več migrantov 
vpletenih v upor na ladji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Konec prejšnjega tedna je italijanska oskrbovalna ladja 
Vos Thalassa v Sredozemskem morju rešila 67 migrantov, med njimi ženske in otroke, ki so jih nato premestili na ladjo 
obalne straže Diciotti. Ta je v torek vplula v pristanišče v mestu Trapani, a migrantom sprva niso dovolili izkrcanja. Sta 

• Makedonija odločno ščiti sporazum o imenu z Grčijo. STA. Dnevnik, Ljubljana, 13.07.2018 
https://www.dnevnik.si/iskalnik?timespan=brez-
omejitve&date_begin=&date_end=&edition=None&author_name=&tags=&q=makedonija  
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Makedonska ministrica za obrambo Radmila Šekerinska je danes v Zagrebu izjavila, da ne bodo dovolili Rusiji, da bi 
obstruirala dogovor glede imena Makedonije med Atenami in Skopjem. Šekerinska je to dejala v luči diplomatskega spora 
med Grčijo in Rusijo glede makedonsko-grškega sporazuma o spremembi imena makedonske države. sta 

• Francija in Malta bosta sprejeli vsaka po 50 rešenih migrantov. STA. Dnevnik, Ljubljana, 15.07.2018 
https://www.dnevnik.si/iskalnik?timespan=brez-
omejitve&date_begin=&date_end=&edition=None&author_name=&tags=&q=migranti   
Dve ladji s 450 migranti, rešenimi z lesene barke v Sredozemlju, ostajata na morju. Po 50 migrantov bosta sprejeli Francija in 
Malta, je v soboto zvečer sporočil italijanski premier Giuseppe Conte. Za ostale meni, da bi morale poskrbeti preostale 
članice EU, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Italija drugim članicam EU že dolgo očita, da so jo v migrantski krizi pustile 
samo. Nova vlada v Rimu od drugih držav zahteva, da na svoja ramena prevzamejo večji del odgovornosti. Začela je 
zavračati tudi reševalne ladje nevladnih organizacij, ki so v Sredozemlju reševale migrante, zaradi česar so slednje s svojim 
početjem prenehale. Sta 

• Italija po več dneh dovolila pristati 450 migrantom. STA. Dnevnik, Ljubljana, 16.07.2018 
https://www.dnevnik.si/iskalnik?timespan=brez-
omejitve&date_begin=&date_end=&edition=None&author_name=&tags=&q=migranti   
Italija je po več dneh danes dovolila ladjama s skupno 450 migranti in begunci pristati na Siciliji po tistem, ko je pet članic EU 
pristalo, da bodo prevzele po 50 migrantov. Gre za Francijo, Nemčijo, Malto, Portugalsko in Španijo. Sta  

• V Makedoniji začetek pregleda zakonodaje v smeri približevanja EU. STA. Dnevnik, Ljubljana, 17. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042833309/svet/v-makedoniji-zacetek-pregleda-zakonodaje-v-smeri-priblizevanja-eu  
Evropski komisar za širitvena pogajanja Johannes Hahn in evropski poslanec Ivo Vajgl (Alde/DeSUS) sta se danes v Skopju 
udeležila seje parlamentarnega sveta za evropsko integracijo, ki zaznamuje uradni začetek procesa pregleda zakonodaje 
in je prvi korak v smeri začetka približevanja Makedonije Evropski uniji. 
»Vrata Evropske unije so široko odprta za Makedonijo,« navaja Hahna avstrijska tiskovna agencija APA. 
Evropski komisar je preko Twitterja sporočil, da je presenečen nad odločnostjo in energijo, s katero se je makedonska vlada 
lotila evropskih reform. 
Vajgl, poročevalec Evropskega parlamenta za Makedonijo, je prisotnim znova zagotovil, da ima Makedonija na poti proti 
približevanju EU vso podporo Evropskega parlamenta. Pojasnil je, da je pred dnevi v zakonodajni postopek oddal poročilo o 
napredku Makedonije, ki ga bodo že konec avgusta obravnavali člani parlamentarnega odbora za zunanje zadeve. Evropski 
poslanci pa bodo o njem odločali predvidoma na novembrskem plenarnem zasedanju, so sporočili iz Vajglove pisarne. 
»Težko bi si predstavljali uspešnejši izid grško-makedonskih pogovorov,« je dejal evropski poslanec o rešitvi spora o imenu 
med državama, ki je Makedoniji odprla pot proti EU. 
Poudaril je še, da se morajo parlamentarne stranke zavedati, da je to priložnost za Makedonijo, ki bi se težko še kdaj 
ponovila, saj je malo verjetno, da se bo še kakšna grška vlada pripravljena pogovarjati in iskati kompromise o tako žgočem 
vprašanju. Poslance je pozval, naj postavijo interes države pred interese posameznih strank. 
Novo srečanje sledi jeseni 
Svet za evropsko integracijo poleg makedonskih poslancev sestavljajo še predstavniki civilne družbe, v obdobju pregleda pa 
bodo opravili večji del prilagajanja zakonodaje in standardov. Makedonsko pogajalsko ekipo bo sicer vodil namestnik 
makedonskega premierja Bujar Osmani, ki je bil že sedaj odgovoren za evropsko integracijo. 
Novo srečanje v tem okviru bo predvidoma že zgodaj jeseni. 
Hahn bo proces pregleda zakonodaje v sredo odprl še v Tirani. Albanija in Makedonija bosta pristopna pogajanja z EU pričeli 
predvidoma junija 2019. 
Grčija in Makedonija sta 17. julija podpisali sporazum o imenu Makedonije, ki naj bi se poslej uradno imenovalo republika 
Severna Makedonija. S sporazumom naj bi državi končali dolgoletni spor o imenu med državama, ki se je vlekel od razpada 
nekdanje Jugoslavije leta 1991 in je bil glavna ovira Makedonije na poti v EU in zvezo Nato. Grčija je namreč imenu 
Makedonija nasprotovala, ker ima na severu pokrajino z istim imenom. 

• Sestanek med Srbi in Kosovci je bil zelo kratek in zelo naporen. Zoran Senković. Dnevnik, Ljubljana, 18. julij 
2018  

https://www.dnevnik.si/1042833408/svet/1042833408  
Kosovska in srbska delegacija sta v Bruslju poskušali premakniti z mrtve točke pogovore o urejanju medsebojnih 
odnosov, a predsednika Aleksandar Vučić in Hashim Thaci nista naredila velikega preboja. 
Beograd in Priština sta na sestanku na najvišji ravni v Bruslju poskušala premakniti urejanje odnosov med Srbijo in Kosovom 
z mrtve točke, a z vidnejšim dosežkom se delegaciji ne moreta pohvaliti. Državama se po malce obetavnejših napovedih 
evropske komisije o ponovnem valu širitve bolj mudi kot prej, čeprav Bruselj hkrati poudarja, da ni dovolj, če kandidatke za 
članstvo uredijo medsebojne odnose in izpeljejo notranje reforme, ampak je sama EU potrebna reforme. Zavedata se, da 
povabila, če ne dosežeta vsaj minimalne kohabitacije, kratko malo ne bo in da bosta, če EU čez čas vendarle uredi svoje 
notranje odnose, zamudili priložnost za vstop v EU, če v danem trenutku ne bosta imeli urejenih odnosov, vsaj ko gre za 
mejo, pravice manjšin, normalno gospodarsko sodelovanje… Pri tem priznavanje Kosova niti ni najbolj pomembna stvar. 
Ne gre za dialog enakopravnih 
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić in predsednik Kosova Hashim Thaci sta ob navzočnosti komisarke za zunanjo politiko 
Federice Mogherini pregledala dosežke nekaj zadnjih dogovorov, a se po kratkem srečanju ne moreta pohvaliti s kakim 
velikim prebojem.  
»Visoka predstavnica in predsednika so pregledali napredek v razpravi o okviru pravno zavezujočega dogovora o celoviti 
normalizaciji odnosov med stranema. Dogovorili so se za ponovno snidenje v nekaj tednih, ko bodo nadaljevali delo,« se je 
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glasilo skopo poročilo iz pisarne Mogherinijeve. A tudi predsednika nista bila veliko bolj zgovorna. Kosovski predsednik Thaci 
je po pogovorih dejal, da je bil sestanek kratek, a najtežji doslej. Ob tem ni skrival bojazni, da bo proces postal še težji.  
Zagotovil pa je, da si bodo po najboljših močeh prizadevali za sklenitev končnega sporazuma: »Še naprej vidim svetlobo na 
koncu predora, čeprav menim, da bo zelo težko. Zavedamo se, da je treba doseči sporazum, da ni alternative dialogu, 
vendar mora biti ta dostojanstven za obe državi. Kako bo ravnala Srbija, je njihova stvar, vendar je v njihovem interesu, da 
se čim prej osvobodijo sanj iz preteklosti in dojamejo realnost, da je Kosovo suverena država.« Srbski predsednik je bil še 
bolj kratek. Predsednika sta se, je povzel včerajšnji sestanek, dogovorila, da dialog nadaljujeta čez nekaj tednov. Njegova 
ocena sestanka pa je sila preprosta: »Kosovska delegacija bi rada za Albance na Kosovu uresničila vse, kar so si oblasti v 
Prištini zamislile, Beograd pa vseskozi kompromisne rešitve.« To pa, po mnenju Vučića, ni dialog enakopravnih. 
Priština meni, da so vprašanja Srbov na Kosovu in lastništva nekoč skupnega državnega premoženja urejena (v korist 
Kosova), prav tako meja in vprašanje lastne vojske. Za Beograd položaj Srbov, dokler ni zagotovljena skupnost srbskih občin, 
ni urejen. Prav tako Srbija ne pristaja na oblikovanje lastne kosovske vojske. Tudi nekoč skupna last, kot so rudniki Trepča in 
termoelektrarna Obilićevo, ne morejo postati kosovska last zgolj z aktom odcepitve. 
Kljub skepticizmu, ki ga je bilo čutiti v nastopu srbskega predsednika, je Vučić dejal, da Srbija ne sme dvigniti rok od iskanja 
kompromisov in prekiniti pogajanj, čeprav bi to bilo na trenutke povsem razumljivo. Delegaciji, ki sta včeraj nadaljevali 
pogovore na nižji ravni, naj bi se ponovno srečali čez nekaj tednov. 

• Razmere za tisoče migrantov v BiH nevzdržne. STA. Dnevnik,  Ljubljana, 18. julij 2018 
https://www.dnevnik.si/1042833403/Svet/razmere-za-tisoce-migrantov-v-bih-nevzdrzne  
Nedavna nevihta je skoraj povsem uničila eno od begunskih naselij blizu Velike Kladuše, kjer so nastanjeni migranti, ki 
vsakodnevno prihajajo v BiH. Po poročanju lokalnih medijev je uničeno šotorsko naselje v vasi Trnovi, kjer živi 350 
migrantov. Več tisoč migrantov v Veliki Kladuši in Bihaću medtem v katastrofalnih razmerah ostaja na prostem. 
Predsednik Rdečega križa Unsko-sanskega kantona Husein Kličić je opozoril, da morajo normalizirati razmere v 
improviziranem šotorišču v vasi Trnovi, saj so ljudje prisiljeni živeti na prostem v blatu na livadi, potem ko je ob močnem 
dežju in vetru voda v noči na torek poplavila skoraj polovico šotorišča. Med njimi je tudi 40 otrok, starih med enim in šestimi 
leti, je dejal za portal klix.ba. 
Neurje dočakali na prostem 
Nevladne organizacije, ki pomagajo migrantom, so pozvale pristojne oblasti in mednarodno skupnost k nujnemu ukrepanju, 
saj so razmere za migrante v Bihaću in Veliki Kladuši katastrofalne. Opozarjajo na humanitarno katastrofo. Več tisoč tisoč 
ljudi na območju je namreč neurje dočakalo na prostem, medtem ko jim oblasti BiH kljub pozivom že nekaj mesecev niso 
zagotovile ustrezne nastanitve. 
Občasno ukrepajo lokalne oblasti, medtem pa šotorskega naselja s 50 posebnimi šotori, ki ga je podarila Avstrija, iz 
neznanih razlogov še vedno niso postavili, so opozorili. Spomnili so še, da je bil doslej dosežen konkreten dogovor le o 
namestitvi 300 žensk in otrok v nek hotel. 
Tudi vodja urada Mednarodne organizacije za migracije (IOM) v BiH Peter Van Der Auweraert je razmere v Bihaću in Veliki 
Kladuši označil za krizne. Kot je pojasnil, je Velika Kladuša majhno mesto, na ulicah pa je 1500 migrantov, medtem ko jih je v 
večjem Bihaću med 2000 in 2500. 
V BiH je letos prišlo okoli 8300 ilegalnih migrantov in beguncev, vsak teden pa jih trenutno v državo prihaja med 400 in 500. 
Van Der Auweraert je ob tem opozoril, da migranti mislijo, da bodo iz BiH z lahkoto prišli na Hrvaško, vendar pa je zaradi 
okrepljenih hrvaških kontrol na meji to postalo težko. Po oceni IOM je v BiH tako obtičalo med 4000 in 4500 migrantov. 
Po oceni organizacije jih bo od tega med 3000 in 3500 ostalo v BiH tudi čez zimo, zato jim je potrebno zagotoviti ustrezne 
bivalne pogoje. Po navedbah Hine je še potrdil, da je večina migrantov ekonomskih, povečalo pa se je tudi število iranskih 
migrantov, ki po odpravi vizumov za Irance v Srbiji prihajajo v regijo preko te države. 

• Madžarska izstopila iz dogovora ZN o migracijah. STA. Dnevnik, Ljubljana, 18. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042833420/svet/madzarska-izstopila-iz-dogovora-zn-o-migracijah  
Madžarska je danes sporočila, da se umika iz dogovora ZN o migracijah, češ da spodbuja gibanje ljudi, kar je nevarno za 
svet. Pravno nezavezujoči dogovor, ki ga je minuli teden po 18 mesecih pogajanj podprla večina držav članic ZN, se 
zavzema za boljše sodelovanje pri obravnavanju perečega vprašanja migracij. 
ZDA pri dogovoru ne sodelujejo. Iz pogajanj so izstopile decembra lani, češ da določbe v dokumentu niso skladne z ameriško 
politiko do priseljevanja in beguncev. 
Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je po današnji seji vlade povedal, da je dogovor nevaren za svet in Madžarsko, saj 
da bo spodbudil milijone, da se podajo na pot. 
»Madžarska mora izstopiti iz postopka potrjevanja in daje s tem jasno vedeti, da na noben način ne meni, da so ukrepi ali 
smernice iz svežnja pot naprej,« je dejal Szijjarto. 
Prvi mednarodni dogovor o upravljanju migracij določa 23 ciljev za bolj varen in urejen pretok ljudi. Generalni sekretar ZN 
Antonio Guterres je dogovor označil za velik dosežek, ki odraža skupno razumevanje o čezmejnih migracijah kot 
mednarodnemu fenomenu, ki potrebuje učinkovito upravljanje z mednarodnim sodelovanjem. Obenem tudi priznava 
pravico vsakega posameznika do varnosti, dostojanstva in zaščite. 
Strah, da bi dogovor države prisilil k odprtju meja 
Predsednik Generalne skupščine ZN Miroslav Lajčak je poudaril, da dogovor ne vzpodbuja migracij niti jih ne zaustavlja. Ni 
pravno zavezujoč in ne narekuje ali vsiljuje ničesar, saj v celoti spoštuje suverenost držav. »Lahko nas pa usmerja in pomaga 
izvleči koristi migracij in zmanjšati tveganja. Lahko nam ponudi novo platformo za sodelovanje in je lahko vir za iskanje 
ravnotežja med pravicami ljudi in suverenostjo držav,« je dejal. 
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Szijjarto je danes dejal, da na Madžarskem ne verjamejo, da je dogovor pravno nezavezujoč, kot piše v končni različici 
dokumenta. Budimpešta je med pogajanji izrazila zaskrbljenost, da bi lahko dogovor vodil v strožje ukrepe, ki bi vlade 
prisilili, da odprejo meje za migrante. 
Dogovor bo formalno potrjen na meddržavni konferenci v Marakešu v Maroku 10. in 11. decembra. 

• Italija želi krizni odbor EU za upravljanje z migranti. STA.  Dnevnik, Ljubljana, 19. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042833500/Svet/italija-zeli-krizni-odbor-eu-za-upravljanje-z-migranti  
Italijanski premier Giuseppe Conte je v pismu predsednikoma Evropske komisije in Evropskega sveta Jeanu-Claudu 
Junckerju in Donaldu Tusku predlagal oblikovanje kriznega odbora EU, ki bi skrbel za porazdelitev migrantov, ki v Evropo 
pridejo po morju, med članicami povezave. 
Conte je v intervjuju, ki ga je danes objavil časnik Il Fatto, povedal, da je idejo o kriznem odboru dobil, potem ko je moral 
minuli konec tedna sam osebno voditelje drugih članic unije prepričati, naj sprejmejo migrante. 
Italijanski premier je v nedeljo in ponedeljek prepričal Francijo, Malto, Nemčijo, Španijo, Portugalsko in Irsko, da so sprejele 
nekatere izmed 450 migrantov, ki sta jih dve ladji evropske agencije Frontex rešili na morju ob italijanskem otoku Linosa. 
Do tega ne bi smelo več prihajati, je menil Conte. »Med vladami članic EU bi moral za razdelitev migrantov posredovati 
krizni odbor pod vodstvom Evropske komisije,« je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA za Il Fatto poudaril 
italijanski premier. 
Poleg pogovora je časnik objavil tudi odlomke pisma Junckerju in Tusku z datumom 17. julij, v katerem Conte podrobneje 
pojasnjuje razloge za krizni odbor. Med drugim navaja, da bi moral odbor še posebej pomagati pri odločitvi o tem, v 
katerem pristanišču bodo izkrcani migranti in katere države bi jih bile pripravljene gostiti. 
Pri Evropski komisiji so sicer v ponedeljek povedali, da ad hoc rešitve, kot si jih je zamislil Conte, dolgoročno ne morejo biti 
vzdržne, navaja nemška tiskovna agencija dpa. 
Conte na obisk povabil Babiša 
Conte je v intervjuju povedal še, da si prizadeva za dialog z državami višegrajske skupine in v ta namen je na obisk v Rim 
povabil češkega kolega Andreja Babiša. »Države višegrajske skupine skušam prepričati, da so nezakonite migracije tudi 
njihov problem, tudi če niso pomorske države. Begunske tokove in demografska vprašanja, ki bodo prej ali slej zadevale vse 
države, je treba reševati na evropski ravni,« je izjavil. 
Povedal je tudi, da njegova vlada dela na tem, da bi se iz Afrike na pot v Evropo odpravilo manj migrantov. Cilj je 
vzpostavitev centrov za migrante v Afriki, v katerih bi »resnični begunci« vlagali prošnjo za azil in prek humanitarnih 
koridorjev zakonito migrirali v Evropo. S tem bi se lahko borili proti tihotapcem ljudi, je po poročanju avstrijske tiskovne 
agencije še povedal Conte. 
Salvini v Kairu 
Italijanski notranji minister Matteo Salvini je medtem v sredo zvečer po obisku v Kairu izjavil, da na področju nezakonitih 
migracij Italija tesno sodeluje z Avstrijo in Nemčijo. »Z Avstrijci in Nemci načrtujemo tehnične misije,« je dejal, svojih besed 
pa nato ni podrobneje pojasnil. 
Povedal je le, da je imel z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al Sisijem »dolg in prijateljski« pogovor, v katerem 
sta se dotaknila varnostnih vprašanj, boja proti terorizmu in tihotapcev z ljudmi. 
Italija si poleg tega prizadeva za stabilizacijo razmer v Libiji. Italijanska vlada jeseni načrtuje veliko konferenco o Libiji, na 
kateri bodo poleg članic EU sodelovale tudi ZDA in severnoafriške države, je medtem še povedal Conte. 

• Evropska komisija proti Madžarski vložila tožbo zaradi azilne zakonodaje. STA. Dnevnik, Ljubljana, 19. julij 2018 
https://www.dnevnik.si/1042833498/Svet/evropska-komisija-proti-madzarski-vlozila-tozbo-zaradi-azilne-zakonodaje -
Evropska komisija je danes proti Madžarski začela postopek pred Sodiščem EU zaradi neskladnosti madžarske zakonodaje 
z zakonodajo EU na področju azila in vračanja. Madžarski je poslala tudi uradni opomin glede zakonodaje Stop Soros, ki 
kriminalizira dejavnosti v podporo prošnjam za azil in prebivanje ter nadalje omejuje pravico do prošnje za azil. 
Evropska komisija je prvič začela postopek za ugotavljanje kršitev proti Madžarski v zvezi z njeno azilno zakonodajo 
decembra 2015. Po številnih izmenjavah na upravni in politični ravni ter dodatnem uradnem opominu je decembra lani 
Madžarski poslala obrazloženo mnenje, so sporočili iz Bruslja. 
V Bruslju po proučitvi odgovora madžarskih organov menijo, da večina navedenih pomislekov še ni bila odpravljena. EU se 
je zato odločila, da proti Madžarski začne postopek pred Sodiščem Evropske unije, kar je zadnja stopnja v postopku za 
ugotavljanje kršitev. 
Po oceni Evropske komisije je sporen tudi zakonski sveženj Stop Soros in so Budimpešti zato poslali opomin. Nova 
zakonodaja namreč kriminalizira vsakršno pomoč, ki bi jo nacionalne, mednarodne in nevladne organizacije ali katera koli 
oseba nudile posameznikom, ki želijo zaprositi za azil ali dovoljenje za prebivanje na Madžarskem. 
Madžarska ne izpolnjuje obveznosti do pogodb EU 
Zakonodaja vključuje tudi ukrepe, ki omejujejo svoboščine posameznikov, saj je vsakomur, ki je na podlagi te zakonodaje v 
kazenskem postopku, prepovedano približevanje tranzitnim območjem na madžarskih mejah, kjer se nahajajo prosilci za 
azil. Sankcije segajo od začasnega pridržanja do enoletne zaporne kazni in izgona iz države. 
Poleg tega sta nova zakonodaja in ustavna sprememba po oceni Evropske komisije uvedli novo podlago za nedopustnost 
prošnje za azil, s čimer omejujeta pravico do azila le na osebe, ki prihajajo na Madžarsko neposredno iz kraja, kjer je 
ogroženo njihovo življenje ali svoboda. 
Evropska komisija je zato sklenila, da Madžarska ne izpolnjuje svojih obveznosti na podlagi pogodb EU, zakonodaje EU in 
listine EU o temeljnih pravicah. Madžarski organi imajo na voljo dva meseca, da odgovorijo na pomisleke. 
Kot so še dodali, je Evropska komisija pripravljena madžarske organe podpreti in jim pomagati pri reševanju tega vprašanja. 
 

https://www.dnevnik.si/1042833500/Svet/italija-zeli-krizni-odbor-eu-za-upravljanje-z-migranti
https://www.dnevnik.si/1042833498/Svet/evropska-komisija-proti-madzarski-vlozila-tozbo-zaradi-azilne-zakonodaje


• Skopje bo referendumsko vprašanje o imenu morda povezalo s podporo EU in Natu. STA. 19. julij 2018 
https://www.dnevnik.si/1042833497/svet/skopje-bo-referendumsko-vprasanje-o-imenu-morda-povezalo-s-podporo-eu-
in-natu- 
Makedonska vlada naj bi nameravala povezati jesenski referendum o sporazumu o imenu z Grčijo s vprašanjem podpore 
članstvu države v EU in zvezi Nato. Na sredinem srečanju je namreč premier Zoran Zaev vodje parlamentarnih strank 
seznanil z možnim referendumskim vprašanjem v tem smislu, poročajo tuje tiskovne agencije. 
Zaev je predstavil predlog, po katerem bi se referendumsko vprašanje glasilo: »Ali podpirate članstvo v EU in Natu s 
sprejemanjem sporazuma med Republiko Makedonije in Republiko Grčijo« o imenu Makedonije. Referendum, ki naj bi bil 
septembra ali oktobra, bi bil posvetovalne narave, poroča makedonska tiskovna agencija Mia.Štiriurno srečanje je sicer uro 
po začetku zapustil vodja glavne opozicijske stranke VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski, saj je nasprotoval formatu sestanka. 
Zaev je njegov odhod komentiral z besedami, da si vsi, ki so ostali na sestanku, želijo uspešnega referenduma o sporazumu 
o imenu, »odnos, ki ga je pokazal Mickoski v imenu VMRO-DPMNE, pa je neresen, neodgovoren in žali vse politične subjekte 
in državljane Makedonije«, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. 
Kljub temu je za danes sklical »tradicionalni« sestanek vodij štirih največjih strank, kot je zahteval Mickoski. Njegova stranka 
sicer sporazumu o imenu odločno nasprotuje. 
17. junija podpisan sporazum o imenu 
Zaev je sestanek v sredo sklical, potem ko je VMRO-DPMNE v parlamentu blokirala imenovanje članov volilne komisije, ki bo 
organizirala referendum. To je stranka storila po tem, ko so v torek po hitrem postopku potrdili predlog vlade, da bodo 
člane volilne komisije potrjevali s podporo 61 poslancev in ne več dvotretjinsko večino, kot je veljalo doslej. VMRO-DPMNE 
je temu nasprotovala. 
Grčija in Makedonija sta po desetletjih spora 17. junija podpisali sporazum o imenu, po katerem bi se slednja imenovala 
Severna Makedonija. Posledično je Makedonija dočakala premike pri približevanju EU in Natu, ki ga je ovirala Grčija, ker ima 
na severu pokrajino z istim imenom. 
Zveza Nato je nato na vrhu 11. julija Makedonijo povabil k začetku pristopnih pogovorov o članstvu, »ko bo sporazum 
uresničen«. Kdaj to bo, tako ni jasno, za uresničitev sporazuma pa je med drugim potrebna tudi podpora sporazuma na 
referendumu. 
Prvi korak v smeri začetka približevanja EU pa je država storila 17. julija s sejo parlamentarnega sveta za evropsko 
integracijo, ki je zaznamoval uradni začetek procesa pregleda usklajenosti zakonodaje. Makedonija je kandidatka za članstvo 
že od leta 2005. 
 

Večer, Maribor 

• Varovanje meje: Zlorabe pooblastil in milijarde za varnost mej. Kristina Božič. Večer, Maribor, 14.7.2018  
https://www.vecer.com/varovanje-meje-zlorabe-pooblastil-in-milijarde-za-varnost-mej-6521688  
Slovensko notranje ministrstvo poziva Bruselj, naj poveča materialno podporo policijam v regiji. Kljub opozorilom, da se 
zlorabljajo policijska pooblastila na mejah, trdi, da dodatno izobraževanje ni potrebno  
Notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar je 12. junija pisala komisarjem EU o zavezah, ki so jih sprejeli generalni direktorji 
policij Avstrije in Zahodnega Balkana, vključno s Slovenijo in Hrvaško, na srečanjih v začetku junija. Vse države naj bi 
"okrepile ponovno sprejemanje migrantov od varnostnih organov sosednje države, postopki pa morajo biti kar najbolj 
enostavni in hitri, brez nepotrebnih zapletov". Piše o konkretnih kadrovskih in materialnih potrebah več držav. "Poudarili so, 
da so v zadnjih letih, tudi s pomočjo donatorjev, njihovi policisti dobro in ustrezno usposobljeni. Zaradi pomanjkanja 
opreme in tehničnih sredstev pa svojega dela ne morejo dovolj učinkovito opravljati." A ministrica tudi opomni, da se "vsi 
namreč zavedamo, da se bodo morale vse države Zahodnega Balkana aktivneje vključiti v reševanje migracijske situacije in 
ne omejiti svojega delovanja le na prevažanje ljudi v EU". 
Izvažanje demokratičnih praks 
"Nenadoma se veliko pričakuje od BiH," je pred dnevi dejala sarajevska raziskovalka in novinarka Nidžara Ahmetašević. 
"Poslušamo o pravilih EU in kako moramo ravnati. A ne moremo tu reševati problemov EU. Naj EU in državljani Evrope 
prevzamejo svojo odgovornost," je opisala absurdnost tega, da ji begunci in migranti pravijo, da niso nikjer ljudje z njimi 
ravnali tako prijazno in dobro kot v BiH. "Kjer nimamo nič. Niti države." 
Slovenski policisti beguncev in migrantov, čeprav so v Sloveniji zaprosili za mednarodno zaščito, niso prevažali v BiH, ampak 
so jih peljali le do hrvaških kolegov, ti so jih nato pregnali dalje. Sistematičnost nezakonitega ravnanja hrvaške policije 
opisuje v letnem poročilu hrvaška varuhinja za človekove pravice Lora Vidović. Množičnost in natančna dokumentiranost 
pričevanj migrantov o tem, da jim hrvaški policisti ne omogočijo vložiti prošenj za mednarodno zaščito, da so jih policisti 
pretepali s palicami, tudi v kordonu, da so jim odvzeli denar in mobilne telefone, prepričljivo kažeta na kršitve zakonodaje, 
ustave in evropske konvencije o človekovih pravicah, vključno s tretjim členom, ki prepoveduje mučenje, piše. Opozarja, da 
so poizvedovanja pokazala, da so bili odgovori, ki jih je sprva prejela od policije, zavajajoči, nepopolni in nezadovoljivi. 
Prioritetna krepitev varnostne industrije; proračun EU 2021-2027 
- 3-kratno se bodo povečala sredstva za širše področje migracij in utrjevanje meja - na 34,9 milijarde evrov; za tretjino se 
bo povečal tudi proračun za varnost - na 4,8 milijarde evrov. 
- 5-kratno se bodo povečala sredstva le za nadzor in utrjevanje mej EU - na 21,3 milijarde evrov. 
- 9,3 milijarde evrov bo namenjenih novemu Integriranemu skladu za nadzor in utrjevanje mej za varovanje skupnih 
zunanjih mej EU. 
Zlorabe pooblastil 
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Saša Zagorc, profesor ustavnega prava na ljubljanski pravni fakulteti, je član akademske mreže za pravne študije o imigraciji 
in azilu v Evropi Odysseus. Pojasni, da ko posameznik zaprosi za mednarodno zaščito, so oblastni organi zavezani z določili 
mednarodnega sistema globalnega varstva ljudi, ki potrebujejo pomoč in zaščito. "„To ne pomeni, da mora biti prošnja 
avtomatično odobrena, mora pa imeti posameznik možnost, da se o njej odloča," pravi koordinator pravne svetovalnice za 
begunce in tujce. "Če policija sama samovoljno, brez možnosti pravne pomoči, vlaganja pravnih sredstev in sodnega 
nadzora odloči v takem postopku je to zelo problematično, saj gre za vprašanje zlorabe pooblastil organa, ki ima sicer 
možnost prisilnih sredstev." Doda, da ni važno, ali gre za sledenje političnim navodilom ali dogovorom med članicami EU. 
"Držati se moramo lastnih zakonov, ki so bili sprejeti prav z namenom, da se zagotovi vladavina prava in spoštovanje 
človekovih pravic." 
Presoja o zlorabah ni domena policij 
Policija je v zadnjih mesecih skupaj z notranjo ministrico večkrat ponovila, da begunci in migranti zlorabljajo postopek 
odločanja o mednarodni zaščiti. Saša Zagorc pravi, da že sedanji pravni sistem ponuja rešitve za očitne primere zlorab. A je 
jasen, da presoja o zlorabah ni domena policije. "Naloga policije je, da zaščiti mejo, zagotavlja prehod, kjer je dopusten, in 
skladno z zakoni in ženevsko konvencijo ustrezno obravnava ljudi, ki na meji zaprosijo za mednarodno zaščito. Očitki, da 
begunci zlorabljajo pravice, ne smejo postati opravičilo ali dati možnost policiji, da ona zlorabi svoj položaj. Kajti to je mnogo 
bolj nevarno." Podobno bi šlo po njegovi presoji za zlorabo postopka, če so slovenski oblastni organi vračali ljudi, ki so 
podali namero o vložitvi prošnje za azil, a nato za kratek čas odšli iz prostorov, kjer so čakali na intervju, v katerem bi uradno 
vložili prošnjo za azil. "Resnični namen takega oblastnega ravnanja je, da se ljudem odvzame pravica do obravnave v 
postopku o mednarodni zaščiti," opozori. Nedvomno begunsko varstvo in globalna solidarnost nekaj staneta, pravi Saša 
Zagorc, "a s tem ohranjamo tudi našo vrednostno podstat, ki temelji na varstvu človekovih pravic in minimalnem 
človekovem dostojanstvu; da ponudimo zaščito in pomoč tistim, ki ju potrebujejo". 
Nedvoumna sodna praksa 
Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je lani marca razsodilo v primeru Ilias in Ahmed proti Madžarski. "Če obstajajo 
razlogi, da organi vedo, da se prosilce za mednarodno zaščito vrača v državo, kjer primerni pogoji sprejema in zakoniti 
postopki presoje o mednarodni zaščiti niso zagotovljeni, a osebe vseeno tja vrnejo, predstavlja to kršitev načela non-
refoulement," povzame sodbo profesor ljubljanske pravne fakultete Saša Zagorc. Prosilcem za mednarodno zaščito mora 
biti omogočen dostop do pravne pomoči, oblasti ne smejo prekomerno poseči v njihovo svobodo, predvsem pa morajo 
zagotoviti, da se prosilce za azil zaščiti pred realnimi tveganji, da bi zaradi zavrnitve in vračanja postali žrtve nehumanega in 
ponižujočega ravnanja. ESČP je odločalo v primeru vrnitve dveh prosilcev iz Bangladeša, ki sta bila zaprta v madžarskem 
tranzitnem obmejnem centru, v Srbijo, kjer je, kot sta trdila, obstajala nevarnost verižnega vračanja v Grčijo. 

• Varovanje meje: Kaj je s pravico do azila?. Kristina Božič,  Večer, Maribor, 18.7.2018  
https://www.vecer.com/kaj-je-s-pravico-do-azila-6524663  
Poročilo o pushbackih na slovensko-hrvaški meji Pravno-informacijskega centra opozarja na vračanja mladoletnih in 
objektivno odgovornost zaradi verižnih vračanj v razmere, ki so ponižujoče in nečloveške.  
Ko so raziskovalci konec junija obiskali Veliko Kladušo in Bihać, so se jim skozi intervjuje z ljudmi tam potrdila medijska 
poročanja, da je slovenska policija junija begunce in migrante številneje začela vračati prek Hrvaške v BiH, čeprav so v 
Sloveniji zaprosili za azil. Uradno poročilo o ugotovitvah so prvi pripravili v Pravno-informacijskem centru (PIC), v petek pa 
bodo svoje ugotovitve predstavili tudi v slovenski pisarni mednarodne organizacije Amnesty International. 
Slovensko-hrvaško sodelovanje 
Z notranjega ministrstva Vesne Györkös Žnidar so na naše poizvedbe odgovorili, da morajo "poročilo najprej temeljito 
proučiti". Slovenska policija lahko ljudi, ki nezakonito prečkajo mejo, vrne hrvaškim kolegom na podlagi sporazuma, ki že v 
preambuli določa, da je treba spoštovati določila evropske konvencije o človekovih pravicah in ženevsko konvencijo o 
statusu beguncev. Iz vračanj so izrecno izvzeti vsi, ki v Sloveniji izrazijo namero zaprositi za azil, prav tako pa po sporazumu 
ni dovoljeno vračati mladoletnih oseb brez spremstva. 
A so ljudje v BiH imeli pri sebi policijske zapisnike, da so slovenski policiji povedali, da bežijo pred vojno ali zaradi 
preganjanja. V takšnih okoliščinah bi jih policisti morali obvestiti o možnosti, da lahko zaprosijo za mednarodno zaščito. Bili 
pa so ali zavedeni ali zavrnjeni in nato predani hrvaški policiji, piše v poročilu. V času pridržanja jim ni bilo zagotovljeno 
zakonsko predvideno pravno varstvo, četudi so za pravno pomoč zaprosili. Poročilo opozarja na nezakonitost izdaje plačilnih 
nalogov s kaznimi zaradi nezakonitega prečkanja meje ljudem, ki so izrazili namero, da bi zaprosili za mednarodno zaščito. 
Poročilo opozarja tudi na nezakonitost izdaje plačilnih nalogov 
"Skrb vzbujajoče so navedbe, da se posamezniki do trenutka izreka globe in tudi po njem velikokrat niso zavedali, da bodo 
vrnjeni. Eden izmed sogovornikov je celo poudaril, da je policiji povedal, da bo globo plačal, saj si želi le, da bi bil v postopku 
obravnavan kot prosilec za mednarodno zaščito," piše v poročilu, ki ugotavlja, da je Slovenija ljudem kršila pravico do azila, 
saj je omejevala dostop do azilnega postopka. 
Mladoletniki 
Avtorica poročila Urša Regvar pravi, da je kljub prepovedi vračanja mladoletnikov brez spremstva po sporazumu med 
Hrvaško in Slovenijo naletela tudi na take primer in da ti mladoletniki niso imeli stika s socialnimi delavci. Na šest centrov za 
socialno delo ob meji s Hrvaško smo poslali vprašanja, kolikokrat jih je policija maja in junija letos klicala zaradi prijetja 
mladoletnih oseb brez spremstva pri nezakonitem prestopu meje. Iz CSD Metlika so nam sporočili, da jih je policija maja 
poklicala devetkrat, ko so obravnavali skupaj 24 mladoletnikov brez spremstva. Junija so prejeli le en klic, v primeru skupine 
sedmih mladoletnikov. V CSD Piran maja in junija niso obravnavali nobenega mladoletnika brez spremstva, ki bi nezakonito 
prestopil mejo. Iz CSD Ilirska Bistrica so nam sporočili le skupno število, maja in junija so izdali pet odločb o postavitvi 
skrbnika za mladoletne tujce brez spremstva, ki so jih vse zaprli v center za odstranjevanje tujcev v Postojni. Policija pa jih je 
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v tem času obvestila tudi o sedmih mladoletnih tujcih, ki so zaprosili za mednarodno zaščito in bili odpeljani v azilni dom v 
Ljubljano. Preostale odgovore še čakamo. 
Policijska sodelovanja: od delavnic do jopičev 
Na notranjem ministrstvu pravijo, da je varovanje mej ena od zahtev v procesu pristopanja k EU in da se bo to tudi 
upoštevalo. Iz Slovenije je prejšnji teden odšla že 27. skupina policistov, ki pomaga braniti mejo EU iz Grčije v Makedonijo na 
makedonski strani. V Srbijo je julija odšla branit meje 16. skupina slovenskih policistov, junija pa je MNZ v Srbiji sodeloval 
tudi pri izvedbi delavnic (v okviru razvojne pomoči) za izboljšanje komunikacij glede ilegalnih migracij. Na naše vprašanje o 
slovenski pomoči BiH na MNZ pravijo, da "je slovenska policija v preteklosti že večkrat donirala večje količine policijske 
opreme, nazadnje junija letos, ko smo varnostim organom BiH donirali 100 zaščitnih jopičev".  
PIC v poročilu opozarja, da so hrvaški policisti le v enem primeru opravili formalni postopek sprejema, v vseh drugih 
zabeleženih postopkih pa so osebe iz Slovenije verižno vrnili na mejo z BiH. Zbrana pričevanja potrjujejo sistematično nasilje 
hrvaške policije, najpogosteje v bližini meje z BiH. Poleg uničevanja telefonov in kraje denarja je šlo za pretepanje z 
gumijevkami, uporabo električnih paralizatorjev, brce v noge, hrbet in trebuh. 
Priporočila 
Urška Regvar je danes pojasnila, da po njenem mnenju razmere v Veliki Kladuši in Bihaću izpolnjujejo prag nečloveških in 
ponižujočih razmer, zaradi katerih je državam vračanje oseb po mednarodnem pravu prepovedano. "Ljudem niso 
zagotovljene osnovne bivalne potrebe. Ni možnosti prenočevanja, dostop do vode je zelo omejen, ni varnosti. Če se 
Slovenija zaveda, da so posamezniki lahko vrnjeni v take okoliščine, lahko nastopi objektivna odgovornost glede prepovedi 
vračanja," opozarja pravnica. PIC je v poročilo vključil tudi priporočila: od natančnejšega zbiranja podatkov o starosti, spolu 
in državljanstvu oseb, ki so vrnjene na Hrvaško, in zagotovitvi pravnega sredstva do snemanja postopkov in uporabe 
konferenčnih klicev pri zagotavljanju prevajanja. "Namen poročila je bilo preiskati navedbe, ali se ljudem krši pravica do 
azila," je pojasnila Urška Regvar. Upa, da bodo "pristojni organi poročilo vzeli resno, izvedli nadzor in tudi na podlagi 
priporočil sprejeli ukrepe, ki bodo omogočili večjo transparentnost in nadzor. S tem se bo lahko odpravilo tudi 
pomanjkljivosti, zaradi katerih prihaja do kršitev temeljnih človekovih pravic." Razmislili pa bodo tudi še o mogočih pravnih 
sredstvih zaradi kršitev pravic, do katerih je že prišlo. 

• Amnesty International: Slovenija krši pravico do azila in načelo nevračanja. Kristina Božič. Večer, Maribor,  
                 19.7.2018  
https://www.vecer.com/amnesty-international-slovenija-krsi-pravico-do-azila-in-nacelo-nevracanja-6525318 
Poročilo mednarodne organizacije za človekove pravice na podlagi raziskovalne misije štirih slovenskih raziskovalcev v 
BiH opozarja, da so slovenski organi kršili pravico do dostopa do azila in osebe, ki so v Sloveniji želele zaprositi za 
mednarodno zaščito, nezakonito prisilno vračali. Med njimi so bile tudi družine in mladoletniki.  
Iranska družina z dvema malčkoma je v Slovenijo poskušala priti večkrat in nazadnje hodila do meje s Slovenijo šest dni. 
Potem so morali preplavati reko in nato priti čez bodečo žico. Slovenski policisti so jih namesto v ljubljanski azilni dom, kot 
so jim obljubili, odpeljali in predali hrvaškim policistom. Mladoletnik iz Alžirije je opisal, da je med poskusom prečkanja 
Kolpe, človek, s katerim so skupaj poskušali najti državo, kjer bi lahko zaprosili za azil, utonil. Pričevanja govorijo o 
izsiljevanjih, da so podpisali dokumente, ki jih niso razumeli. O žaljivem odnosu prevajalcev. O jemanju denarja. In na koncu 
spet in spet – o vrnitvi na Hrvaško in od tam v BiH. Kljub temu, da so predstavnike slovenskih organov zaprosili za 
mednarodno zaščito, da so govorili o preganjanju, da so prosili za pravno pomoč. 
Ob 14. uri bo v imenu MNZ na včerajšnje poročilo PIC in današnje poročilo Amnesty Interntational izjavo podal državni 
sekretar Boštjan Šefic. Članek bomo naknadno dopolnili. 
"Bojimo se, da se te prakse niso ustavile," je na današnji predstavitvi mednarodne organizacije dejala raziskovalka Jerneja 
Turin. Poročilo je revidiral tudi mednarodni sekretariat Amnesty International, kjer pripravljajo ločena priporočila tudi za 
hrvaške oblasti. Priporočila slovenskim oblastem so vključena v poročilo, ki vključuje tako pričevanja posameznih beguncev 
in migrantov kot natančno popisane in analizirane kršitve slovenskega in mednarodnega prava. "To, da so policisti sami 
odločali, ali lahko nekdo poda namero za mednarodno zaščito ali ne, je povsem neustrezno," opozarjajo v Amnesty 
International. S tem ko ljudi, ki so izrazili namero, niso odpeljali v azilni dom v Ljubljano, kjer bi lahko oddali prošnjo za azil – 
za odločanje o kateri so pristojni uradniki notranjega ministrstva – so policisti kršili pravico do dostopa do azila. Ker so jih 
nato vračali na Hrvaško, od koder so bili ljudje pregnani v BiH, pa so slovenski organi kršili tudi načelo nevračanja, ki je del 
mednarodnega begunskega prava. 
Trdnjava EU, zgrajena iz trupel beguncev 
"Grozno je, da dve državi EU, potiskata ljudi nezakonito čez mejo v državo, ki je zunaj EU, v BiH," je Metka Naglič ob 
predstavitvi poročila opozorila na popolno pomanjkanje solidarnosti med državami v regiji. Dodala je, da države EU gradijo 
trdnjavo Evrope – cena za to so izgubljena življenja beguncev. "Sloveniji ni treba graditi politik na slabih praksah. V središče 
lahko postavimo človeka, ne pa kako se človeka znebiti," je poudarila, da je število beguncev in migrantov v EU v primerjavi 
s svetom relativno majhno in predvsem obvladljivo. 
Med priporočili slovenskim oblastem, ki so vključena v poročilo mednarodne organizacije, je poziv, da v vseh pogledih 
spoštujejo svoje obveznosti in prenehajo s kršitvami pravice ljudi do azila in s kršitvami mednarodnega begunskega prava, ki 
zahteva učinkovit in pravičen postopek ter individualno obravnavo ter presojo, ki jo izvedejo pristojni organi. Pozivajo tudi k 
učinkoviti in neodvisni preiskavi navedb o kršitvah ter da slovenska vlada odpove sporazum s Hrvaško o vračanjih, saj ta ne 
vsebuje potrebnih varovalk zoper vračanja, s čimer je kršeno načelo nevračanja (non-refoulement). Pozivajo tudi k 
zagotovitvi ustrezne informiranosti ljudi, kar vključuje tudi zagotovitev in nadzor nad profesionalnim delom prevajalcev. 
"Slovenske oblasti pozivamo, da postavijo človekove pravice in načelo solidarnost v središče svojih migracijskih in azilnih 
politik," zaključujejo prvo mednarodno poročilo o kršitvah slovenskih oblasti v azilnih postopkih med branjenjem meja EU. 
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• Na Hodošu odkrili doprsni kip Marie Pozsonec. Silva Eöry. Večer, Maribor, 21.7.2018  
https://www.vecer.com/na-hodosu-odkrili-doprsni-kip-marie-pozsonec-6526658  
V okviru praznovanja 19. občinskega praznika so pred občinsko zgradbo na Hodošu danes odkrili doprsni kip (delo 
akademskega kiparja dr. Marjana Dreva) dolgoletne poslanke madžarske narodne skupnosti Marie Pozsonec.   
Kot je v govoru pojasnil župan Ludvik Orban, je imela Pozsončeva, ki so jo leta 2002 imenovali tudi za častno občanko, veliko 
zaslug za to, da je državni zbor na svojem zasedanju, ki je bilo od 19. do 22. julija 1998, sprejel sklep o odcepitvi Hodoša od 
Občine Hodoš-Šalovci. 
 »Stara modrost pravi, da človek živi, dokler živi spomin nanj. Spomin na spoštovano Mario Pozsonec, ki ji danes odkrivamo 
spomenik, bo med nami živ še dolgo. Spomenik nas bo spominjal na človeka, ki nas je s svojim delom in prizadevanjem za 
tvorno sožitje, razumevanje in sodelovanje Madžarov in Slovencev na tem lepem, a občutljivem svetu med Rabo in Muro, 
močno zadolžil,« je v slavnostnem govoru poudaril prvi predsednik Slovenije Milan Kučan in dodal, da se »Marika nikdar ni 
izogibala ne človeški ne politični odgovornosti«, poleg tega ni bila le poslanka svoje narodne skupnosti, ampak se  je v vseh 
svojih štirih mandatih zavzemala za reševanje problemov nerazvite prekmurske regije.  
Potem ko so Milan Kučan, Ludvik Orban in Robert Pozsonec, sin lani umrle učiteljice in narodnostne poslanke, odkrili 
doprsni kip Marie Pozsonec, je na  prireditvenem prostoru pri nogometnem igrišču sledila slavnostna seja občinskega sveta, 
na kateri so podelili tudi priznanja. Za častnega občana so imenovali Zoltána Őra, župana Őriszentpétra, občine, s katero 
Hodošani že vrsto let dobro sodelujejo, še posebej na področjih kulture in gasilstva. Listino občine so prejeli: Štefan Benčec 
(predsednik društva samopomoči Solidarnost Hodoš), Leopold Könye (aktiven v kulturnem in gasilskem društvu, kjer je tudi 
poveljnik), Katalin Bunderla (pomaga pri organizaciji različnih prireditev) in Nina Orban (aktivna v kulturnem in gasilskem 
društvu). Priznanje župana pa je šlo v roke: Andreja Tótha, Mátéja Molnárja, Melise Tamaško in Jožeta Nemeta. 
 

Vestnik, Murska Sobota 

• Opravičilo in umik fotografij.  R. V. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 29, 19. julij 2018, str. 2 
Turizem 
Direktor Term Vivat se je odzval na nestrpne izjave nekaterih politikov in medijev ob fotografijah gostje iz Savdske 
Arabije – Poslanec SDS pozval k bojkotu term, je pa že Janševa vlada odpirala vrata Savdski Arabiji 
»Slovenski turizem ima določeno strategijo razvoja in zato smo bili vsaj petkrat z državnim vrhom v Dubaju in Savdski 
Arabiji. Danes, ko k nam prihajajo ti gostje, pa se zgražamo. Smo edini zdraviliško-kopalni kompleks v Sloveniji, ki ima za 
tovrstne goste ločene kopalne prostore. Prav zdaj pri nas dopustuje družina iz Savdske Arabije, članica njihove družine pa je 
pomotoma zašla v prostor, namenjen drugim gostom. Pri tem jo je druga kopalka fotografirala in fotografijo objavila na 
facebooku. To je arabska kultura, to so kopalke, to niso rjuhe, kot to poimenujejo komentatorji pod objavami. Tudi če 
pogledamo s higienskega vidika, je to bolj čisto kakor takrat, ko denimo v vodo odpadajo koža in lasje. To pravijo celo 
strokovnjaki. Pri vsem tem pa me še najbolj skrbi, kakšen narod smo Slovenci, kako smo lahko tako nestrpni, prav tako vi 
novinarji, ki se s tem ukvarjate. Se v Sloveniji tudi temnopolti ljudje ne bi smeli kopati v bazenih, kjer se kopamo mi? Gospo, 
ki je naredila fotografijo, smo poklicali in ji povedali, da je neupravičeno snemala v naših prostorih. Gospa je spoznala, da je 
naredila napako, in se je družini opravičila tako v arabskem kot v angleškem jeziku, fotografije pa umaknila s facebooka. 
Žal skrajneži gonjo, ki je nastala po objavi, nadaljujejo, in pri tem sodelujejo celo mediji,« tako se je direktor Term Vivat iz 
Moravskih Toplic Metod Grah odzval na dogodke, ki so sledili, potem ko so pretekli četrtek na spletni strani časopisa 
Demokracija objavili fotografije njihove gostje iz Savdske Arabije, oblečene v kopalke, ki zakrivajo celotno telo. Objavo so 
povzeli še na portalu Nova24. Poslanec državnega zbora Žan Mahnič iz stranke SDS, ki jo vodi Janez Janša, je nato v nedeljo 
po twitterju pozval k bojkotu Term Vivat. 
Po objavi poziva poslanca SDS k bojkotu Term Vivat, ker so gostili gostjo iz Savdske Arabije, pa so v Večeru našli sporočilo za 
javnost pred obiskom slovenske vlade, ko jo je vodil prvak SDS, v Savdski Arabiji in Kuvajtu. »Predsednik vlade Janez Janša je 
pred začetkom obiskov v Savdski Arabiji in Kuvajtu poudaril, da obstajajo v tej regiji za slovensko gospodarstvo veliki 
potenciali, ki jim politična srečanja na leta 2006 zapisali na spletni strani vlade. Kot so navedli, je predsednik vlade poudaril 
dva strateška cilja obiska: »Najprej gre za to, da slovenskemu gospodarstvu odpremo vrata na nekem trgu, ki je zelo 
pomemben in finančno močan, vendar pa premalo izkoriščen. Drugi cilj pa je okrepiti politični dialog s Savdsko Arabijo in 
Kuvajtom, še posebej v luči prihajajočega predsedovanja Slovenije Evropski uniji.« 
Ta teden pa je v pogovoru za Televizijo Slovenija tudi direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak povedala, da si 
Slovenija že deset let prizadeva privabiti premožne goste iz držav Bližnjega vzhoda.  
Sovražni govor: lani 13 ovadb 
Sovražni govor je izražanje mnenj in idej, ki so po svoji naravi diskriminatorni (ksenofobični, rasistični, homofobni in 
podobno) in uperjeni proti različnim manjšinam (etničnim, narodnim, verskim, kulturnim, spolnim in podobno), je prebrati 
na strani Spletnega očesa, kjer je mogoče sovražni govor tudi prijaviti. Glavni cilj sovražnega govora je razčlovečiti tiste, 
proti katerim je usmerjen, njegov namen pa je ponižati ponižati, prestrašiti in spodbuditi nasilje. Slovenski kazenski zakonik 
pa kot nezakonito določa javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Policisti so v lanskem letu vložili 13 ovadb 
zaradi omenjenega kaznivega dejanja. Policija sicer vloži ovadbo, kadar gre za najhujše oblike sovražnega govora. Tožilstva 
so do sredine letošnjega leta prejela sedem kazenskih ovadb, zoper dve osebi so vložila obtožna akta. 

• Nestrpnost. Nataša Gider. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 29, 19. julij 2018, str. 2 
Poden od podna. S temi besedami se je upravičeno odzval direktor term, potem ko je ena od kopalk fotografirala drugo 
kopalko, žensko, ki je tja zašla pomotoma, fotografijo objavila na facebooku in sprožila val negativnih komentarjev, ki so  
leteli na osebo, ki je na fotografiji, eden od poslancev stranke, ki je na letošnjih volitvah prejela največ glasov, pa je ljudi 
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pozval k bojkotu – term. Kopalko je zmotilo oblačilo, ki ga je nosila gostja, ki je zašla, pripadnica druge kulture. Da, že to je 
dovolj, da nas danes »pribijejo « na zid (brez vednosti, kaj šele soglasja) na družabnem omrežju in da je tam sprožen pravi 
besedni pogrom - nad nami, ne nad objaviteljem. Ne da bi komu kaj žalega storili.  
Težko je verjeti, da se bo kdaj katera skupnost povsem znebila predsodkov. Niti z globalizacijo, ki naj bi podirala meje, ne le 
ekonomskih, pač pa tudi druge, na primer tiste v glavah, saj nam je spoznavanje drugih kultur dostopno kot še nikoli, se 
stvari niso bistveno spremenile. Zdi se, da predsodkov ni prav nič manj. Tisto, kar se je spremenilo, pa je, da jih posamezniki 
vedno bolj odkrito izražajo. Da so vedno bolj nestrpni in da te lastnosti ne dojemajo (več) kot nekaj slabega.  
Odkar so se sovražni govor, nestrpnost in nespoštljivost do drugačnih in drugače mislečih udomačili v javnem diskurzu, ne 
da bi bili sankcionirani, razume (vedno večji) del občestva tak način komunikacije kot sprejemljiv. Zato tudi na družabnih 
omrežjih sleherniki objavljajo sovražne vsebine brez razmisleka o možnih posledicah širjenja takšnih sporočil. 
Toda tak način komunikacije, poln nestrpnosti in – med vrsticami, pogosto pa sploh ne – hujskaštva, ni sprejemljiv. Ni. In bi 
moral biti sankcioniran. Nestrpnost do izbrisanih, istospolno usmerjenih, Romov, tujcev – skupin, ki jih nestrpneži vzamejo 
na muho, nikoli ne zmanjka, lotijo se tudi tistih, ki tem stopijo v bran - ter šovinizem in seksizem v izjavah poslancev so se 
hitro prenesli v medije, zlasti »rumene«, kjer so se razrasli hitreje kot plevel. In še hitreje se zdaj širijo med ljudmi. Če so 
besede, kot so »čefurji«, »opankarji«, »rjuharice« ..., nekritično objavljene v medijih, kaj bo potem pri njihovi uporabi 
ustavilo navadnega državljana?! Povrhu pojav še zdaleč ni le slovenski.  
V prejšnjem stoletju se je zgodila morija, ki ji v zgodovini človeštva ni para, in začela se je ravno z rahljanjem, pomikanjem  
in brisanjem mej dopustnega, najprej v besedah politikov in medijev.  

• Ustvariti okolje, privlačno mladim. Timotej Milanov. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 29, 19. julij 2018, str. 
11 

Praznik Mestne občine Murska Sobota 
Naslov častnega občana posmrtno podelili Francu Kuzmiču 
– Plaketo občine je prejel dolgoletni predsednik PGD Murska Sobota Milan Vertot, zahvalni listini Danica Flisar in PGD 
Krog 
V Gledališču Park je bila slovesna seja mestnega sveta ob občinskem prazniku Mestne občine Murska Sobota. »Naša vizija je 
ustvariti mesto, v katerem bodo imeli vsi visoko kakovost življenja v urejeni in povezani skupnosti ...,« je med drugim 
povedal slavnostni govornik, župan Aleksander Jevšek. 
Pri tem je Jevšek posebej omenil tudi program trajnostne urbane strategije. »Ne le zato, ker smo z njo ustvarili resen 
razvojni dokument, s katerim smo si odprli vrata za rekordno črpanje razvojnih sredstev, ampak zato, ker smo uspeli s 
številnimi delavnicami in pogovori z ljudmi ustvariti skupno vizijo za naprej.« Jevšek poudarja, da je občina zagnala velik 
investicijski ciklus in pri tem omenja postavitev paviljona Expano, revitalizacijo mestnega središča in druge infrastrukturne 
projekte, med katere spada tudi gradnja mestne obvoznice. »Smo regija z negativno demografsko bilanco, od tod se še 
vedno odseljujejo mladi ljudje in družine. Naš cilj je zato jasen – z oživljanjem občine in z novim urbanističnim razvojem 
želimo ustvariti okolje, ki bo privlačno za življenje in delo mladih.« 
Ob prazniku so podelili tudi priznanja mestne občine. Za bogato intelektualno in kulturno dediščino, ki jo je zapustil Murski 
Soboti, je Franc Kuzmič posmrtno prejel naslov častnega občana. Kuzmič je bil širši javnosti znan kot dolgoletni muzejski 
svetovalec, kustos in bibliotekar v Pomurskem muzeju Murska Sobota. »Znanje, ki ga je delil s svojo okolico prek 
strokovnega dela v organizacijah, v katerih je bil zaposlen, prek sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, verskimi organizacijami, 
šolami …, je bilo tako vsestransko prisotno v pomurskem prostoru, da bi mu težko našli podobnega,« so med drugim 
povedali ob podelitvi priznanja. To sta prevzela soproga Vera in sin Jernej Kuzmič, ki je ob tem povedal: »Če bi bil danes 
tukaj, bi rekel, da bodimo ponosni, da smo Prekmurci, zaradi bogate zgodovine, predvsem pa zaradi bogate prihodnosti, 
ki nas čaka.« 
Plaketo mestne občine je prejel dolgoletni predsednik Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Murska Sobota Milan Vertot, 
ki je aktiven tudi na področju tehnike in modelarstva in je kot mentor sodeloval tudi pri poučevanju mladih, aktiven pa je bil 
tudi na področju potapljaštva. Za svoje delo na omenjenih področjih je Vertot prejel že številna priznanja, prav tako je častni 
član Aerokluba Murska Sobota. 
Zahvalni listini mestne občine sta prejela Danica Flisar za dolgoletno uspešno vodenje Društva U3 in PGD Krog za dolgoletno 
požrtvovalno delovanje ter aktivno sodelovanje z lokalno skupnostjo. V kroško gasilsko društvo se krajani vključujejo že od 
ustanovitve pred več kot devetdesetimi leti. Društvo ni aktivno samo pri zaščiti, ampak tudi pri prevozih, razdeljevanju 
humanitarne pomoči občanom, zbiranju prostovoljnih sredstev, čistilnih akcijah in pri pomoči starejšim ter bolnim. Listino 
sta v imenu društva prevzela Štefan Varga in Stanislav Gomboši. V kulturnem programu proslave je nastopila glasbena 
skupina Ethnotrip. 

• Kiparska dela bodo krasila lendavski park. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 29, 19. julij 2018, 
str. 11 

Mednarodna likovna kolonija mladih umetnikov Lindart v Lendavi 
Sodelujejo študenti likovne umetnosti in profesorji fakultet v Pecsu, Ljubljani, Bratislavi, Zagrebu in Budimpešti 
V Lendavi se je v organizaciji Galerije - Muzeja Lendava začela 23. Mednarodna likovna kolonija mladih umetnikov Lindart, 
na kateri bodo sodelovali študenti likovne umetnosti iz petih držav, do konca septembra bodo ustvarjali vsak po en mesec 
ob sodelovanju profesorjev fakultet. 
Posebnost te likovne kolonije je v zadnjih letih bila, da so sodelujoči iz Slovenije in tujine ustvarjali v parih, ki jih je določil 
žreb, letos pa bodo v treh mesecih gostili študente, ki bodo ob pomoči profesorjev likovne umetnosti ustvarjali kiparsko 
delo. »Prvi kipar, ki že ustvarja na lendavskem gradu, je Balasz Sarkany, svoje likovno delo pa izdeluje pod mentorstvom 



profesorja Colina Fosterja. Oba prihajata z univerze v madžarskem mestu Pecs. Foster je Anglež, ki živi na Madžarskem. Do 
konca septembra pa se bodo izmenjevali še štirje mladi kiparji, ki končujejo študij, in štirje profesorji z likovnih akademij 
v Ljubljani, Budimpešti, Bratislavi in Zagrebu,« je povedal direktor Galerije - Muzeja Lendava Dubravko Baumgartner. 
Sodelujoči profesorji pa bodo konec avgusta ustvarjali kiparska dela na 46. mednarodni likovni kolonij Lendava – odlivanje v 
bron. 
Mladi umetniki bodo, pravi Baumgartner, svoja dela ustvarjali v različnih materialih, Balasz Sarkany na primer v marmorju, 
umetniška dela pa bodo nastajala še v poliestru, nerjavečem jeklu, železu in betonu. Ustvarjajo na grajskem dvorišču in v  
prostorih nekdanje meščanske šole pod lendavskim gradom. »V Galeriji – Muzeju Lendava pa organiziramo tudi druženje s 
sodelujočimi mladimi umetniki in profesorji, da bi tako njihovo delo še bolj približali domačinom in obiskovalcem mesta. 
Prvo tako srečanje je bilo prvi četrtek v juliju,« pove Baumgartner. Letos so tako povsem prenovili vsebinsko zasnovo 
likovne kolonije, nastala kiparska dela pa bodo razstavljena v mestnem parku in bodo pomenila svojevrstno galerijo na 
prostem.  
Na mednarodni likovni koloniji mladih umetnikov Lindart Lendava so doslej gostili okoli 130 mladih ustvarjalcev 
z različnih koncev sveta, dodaja Baumgarnter, ustvarjali so vsakokrat deset dni, ob koncu kolonije pa so njihova dela 
predstavili na razstavi. Obiskovalci odprtja razstave so na lističe napisali imeni avtorjev del, ki so jim bila najbolj všeč, ta pa 
sta potem tudi imela skupinsko razstavo svojih del na lendavskem gradu. Sodelujoči so ustvarjali v tandemih, tako da sta 
avtorja vsakega likovnega dela dejansko dva. Vsi udeleženci so končali izobraževanje ali pa so se še izobraževali na 
področju likovne umetnosti ali likovne pedagogike. »Mnogi so sedaj že uveljavljeni umetniki, nekateri pa so se v Lendavi 
pozneje udeležili še mednarodne likovne kolonije odlivanja v bron.« 
Likovno kolonijo Lindart je ustanovil prejšnji direktor Galerije - Muzeja Lendava Franc Gerič, da bi tako spodbujali in 
izobraževali mlade umetnike iz Slovenije in tujine. »Med njimi sem bil tudi sam in sem se na likovni koloniji veliko naučil, kar 
mi je potem koristilo pri izobraževanju na fakulteti in v poznejšem ustvarjanju. Sodelujoči umetniki so bili tudi iz Združenih 
držav Amerike, Tajske in Japonske,« pove Baumgartner. Lani in letos pa so se z likovno kolonijo Lindart Junior posvetili 
še spodbujanju mlajših likovnih ustvarjalcev, dijakov srednjih šol, mladih talentov, ki jih zanima likovna umetnost. 

• Otroci so različni in tako enaki. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 29, 19. julij 2018, 
str. 26 

Prvi poletni tabor v romskem naselju Dolga vas 
Sodeluje 37 otrok iz romskih naselij in drugih krajev – Skupaj ustvarjajo boljšo družbo 
Otroci so različni, zelo različni. To je prišlo do izraza tudi na prvem poletnem taboru v romskem naselju Dolga vas, ki poteka 
ta teden. Družijo se otroci od 6. do 15. leta, fantje in dekleta, športniki, pa taki, ki jih šport ne zanima, Romi in Neromi, 
nekateri mirni, drugi bolj živahni, bolj ali manj nagajivi … V petih dneh skupnega ustvarjanja in sobivanja pa bo veliko 
priložnosti za spoznanje, kaj jih, kljub razlikam, druži in povezuje. Tabor organizira Romsko kulturno društvo (RKD) Romnji z 
Ljudsko univerzo Lendava in drugimi organizacijami. 
Pridejo že pol ure prej 
»Veseli me, da je že prvi tabor zelo dobro obiskan, prišlo je kar 37 otrok iz različnih romskih naselij in drugih krajev iz okolice 
Lendave,« je povedala Nataša Horvat, ena od vodij tabora, predsednica RKD Romnji in romska svetnica. Tu je lepa 
priložnost, da počitniške dni preživijo na kreativnih delavnicah, med drugim so izdelovali metuljčke, ki so simbol lendavske 
kandidature za evropsko prestolnico kulture, da se pomerijo v športnih in družabnih igrah, pripravili so delavnico o zdravem 
načinu življenja in ginekološko delavnico za najstnice, obiskali so jih tudi policisti in jih opozorili na nevarnosti v prometu. 
Želje otrok sproti upoštevajo.  
Vsako jutro se tabor začne ob 9. uri, otroci pa so tako navdušeni, da pridejo že pol ure prej, je povedala Horvatova. 
»Med seboj se precej razlikujejo, saj prihajajo z različnih koncev, a so si nekako enaki. Otroci tudi sami vidijo, da ni bistvenih 
razlik med njimi.« 
Na taboru sodeluje tudi Tjaša Vučko, predstavnica Kluba študentov Lendava (KŠL) in prostovoljka pri Unicefu, ki pravi, da se 
želijo s svojimi projekti in delovanjem še bolj vključiti v lokalno skupnost in zato sodelujejo tudi na taboru. Pripravili so 
delavnico Prisluhni, spoznaj, spremeni, ki je namenjena spoznavanju drugačnosti in odpravljanju diskriminacije, z udeleženci 
pa se pogovarjajo o aktualnih temah, povezanih z nestrpnostjo. 
»Spoznavamo, da moramo kljub različnosti narediti vse, da bi bilo predsodkov čim manj. Saj je vsakdo poseben in edinstven. 
V teh pogovorih otroci navdušeno sodelujejo, to pa zato, ker se jih tematika dotika,« pove in doda, da je čisto vsak že kdaj 
doživel diskriminacijo ali pa je bil tudi sam nestrpen do drugačnih. »Tu pa je tudi priložnost, da otroci spregovorijo o svojih 
izkušnjah, delijo svoje zgodbe, in tako lahko vidimo, kaj jih teži, in se pogovorimo, kaj lahko vsak naredi, da bi bilo v tej 
družbi drugače in bolj prijazno. Na teh delavnicah želimo z otroki ustvarjati boljšo družbo.« 
Tabor poteka na športnem igrišču, ustvarjalne delavnice in predavanja pa v novih večnamenskih prostorih. »Vesela sem, da 
smo v romskem naselju dobili ta prostor in bomo lahko delo tudi v prihodnje lažje organizirali, « še pove Horvatova. Tu 
bodo imeli vaške sestanke in se ne bodo več sestajali pred kapelico pod milim nebom, v teh prostorih pa bodo ponujali 
Ponujali tudi učno pomoč, za kar doslej niso imeli ustreznih prostorov, ampak so učiteljice otroke največkrat poučevale 
za družinsko mizo, okrog katere so sedeli še drugi družinski člani. 
»Ne gledamo, od kod je kdo« 
»Na tabor sem prišel, da bi videl, kaj vse se dogaja, in mi je zelo zanimivo. Poleg delavnic mi je najboljše druženje in to, da se 
veliko pogovarjamo, zabavamo in smejimo. Z nekaterimi se poznamo le na videz, s hodnikov šole, tu pa je še moja sošolka. 
Mislim pa, da je stereotipov o tem, da je kdo Rom ali drugačne narodnosti, vedno manj in smo iz leta v leto bolj povezani, 
več se družimo in se dobro razumemo, « je povedal 13-letni Črtomir iz Gornjega Lakoša. Paloma, 15-letnica iz Dolge vasi, pa  
pravi: »Na taboru je čudovito, všeč mi je, da so se tabora udeležili tudi Neromi in da se lahko med seboj družimo. Sicer smo 



se z nekaterimi poznali s šole, ampak se nismo nikoli družili. Na teh delavnicah pa skupaj delamo, sodelujemo in si 
pomagamo. Tu ne gledamo na to, od kod je kdo, kje živi, kako se oblači …, pomembno nam je samo to, da nam je lepo 
skupaj. Res se imamo lepo.« 
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• Španija po odločitvi nemškega sodišča ne bo sprejela izročitve Puigdemonta. MMC RTV SLO, STA, J. R. 
                 19. julij 2018  
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/spanija-po-odlocitvi-nemskega-sodisca-ne-bo-sprejela-izrocitve-puigdemonta/461102  
Madrid.  Vrhovno sodišče preklicalo evropske priporne naloge 
Špansko vrhovno sodišče je umaknilo mednarodne priporne naloge za nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa 
Puigdemonta in druge katalonske politike, ki so pobegnili v tujino. 
Odločitev španskega sodišča prihaja po razsodbi nemškega regionalnega sodišča v zvezni deželi Schleswig-Holstein, ki je 
ugodilo španski zahtevi po izročitvi Puigdemonta zaradi obtožb zlorabe javnih sredstev, ne pa tudi za obtožbe upora, poroča 
BBC. 
Španski vrhovni sodnik Pablo Llarena je zavrnil izročitev Puigdemonta na podlagi sodbe nemškega sodišča, saj mu v tem 
primeru ne bi mogli soditi za upor, kar je najresnejša izmed obtožb in zaradi katere bi lahko nekdanji katalonski voditelj 
dobil več kot 30 let zapora, poroča Catalan News. Llarena je nemško sodišče zaradi te odločitve obtožil "pomanjkanja 
zavezanosti" in spodkopavanja moči španskega vrhovnega sodišča, poroča BBC. 
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. 
Puigdemont se je pred pregonom v Španiji skupaj s še nekaj odstavljenimi ministri lani zatekel v Belgijo, aretirali pa so ga 25. 
marca v Nemčiji, ko se je v Belgijo vračal iz Finske. Puigdemonta je nemško sodišče po plačilu varščine iz pripora izpustilo 6. 
aprila, a je moral ostati v Nemčiji do odločitve o izročitvi. 
Katalonci lahko potujejo iz države v državo 
Odločitev španskega sodnika pomeni, da Puigdemont in še pet katalonskih politikov – Antonio Comin, Luis Puig, Meritxell 
Serret, Clara Ponsati in Marta Rovira – ki so trenutno na Škotskem, v Belgiji in Švici, lahko prosto potujejo iz države v 
državo. A še vedno zanje velja španski priporni nalog, kar pomeni, da jih bodo v Španiji pridržali, če se vrnejo tja, poroča 
francoska tiskovna agencija AFP. 
Puigdemont je eden izmed 13 katalonskih voditeljev, obtoženih upora. Deveterica, med njimi tudi nekdanji podpredsednik 
Oriol Junqueras, je v priporu v Španiji, kjer čaka na sojenje. 
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