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Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec 
 

• Tema so bili tudi koroški Slovenci, konkretno: napisi, mediji in šolstvo. 25. Kongres mednarodnega manjšinskega 
združenja AIDLCM. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. Št. 30, 10.08.2018, str. 5 

http://www.novice.at/novice/po-svetu/tema-so-bili-tudi-koroski-slovenci-konkretno-napisi-mediji-in-solstvo/  
V Nici v Franciji je v juliju mednarodno manjšinsko združenje AIDLCM izvedlo tridnevni kongres, na katerem je med 
drugim regionalni tajnik združenja za Avstrijo Marjan Sturm podal podobo o položaju slovenske manjšine na Koroškem. 
 

 
Slika: Z desne: predsednik združenja AIDLCM Roberto Gonzales (Asturia, severna Španija), generalna sekretarka Pirette 
Berengier (Provence, Francija), Manuel Jug (Avstrija), regionalni tajnik za Avstrijo Marjan Sturm, podpredsednica Eva 
Zwitter (Avstrija), častni predsednik Paul Lefin (Belgija). Foto: Novice 
 
Nica. Na kongresu organizacije AIDLCM (Associazione Internazionale per la Difesa delle Lingue e delle Culture Minacciate), v 
katero je včlanjena tudi Zveza slovenskih organizacij na Koroškem (ZSO), je njen predsednik, Marjan Sturm poročal o 
situaciji koroških Slovencev, o še odprtih vprašanjih in o napredkih v avstrijski manjšinski politiki. Kongresu je tudi predložil 
resolucijo za sklepanje, s katero naj bi mednarodno manjšinsko združenje opozorilo Avstrijo na vprašanja, ki v zvezi s 
slovensko narodno skupnostjo še niso urejena. 
Dejavnost združenja 
Združenje AIDLCM se s svojo dejavnostjo prvenstveno osredotoča na evropski romanski prostor, so pa vanj vključena prav 
tako druga manjšinska združenja, med drugimi Zveza slovenskih organizacij na Koroškem. Predsednik Marjan Sturm zaseda 
v AIDLCM mesto teritorialnega predstavnika Avstrije in je hkrati zastopnik koroških Slovencev. Naslednji kongres združenja 
AIDLCM se bo na povabilo ZSO vršil leta 2020 na Koroškem. 
Topografija, mediji, šolstvo 
Sturm je v svojem poročilu izpostavil pomembnost večjezičnosti, večkulturnosti, enakopravnosti in prisotnosti vseh jezikov v 
Evropi. Evropa da bo preživela le kot mirovno združenje držav. 
Na svojem kongresu v Nici je AIDLCM nato sprejel resolucijo v zvezi z dvojezično topografijo, tiskanimi mediji in koncepti 
dvojezičnega šolstva. 
Iz izjave kongresa ALCEM 
Združenje AIDLCM se je preimenovalo v ALCEM (Association pour les Langues et Cultures Européennes Menacées / 
Združenje za ogrožene evropske jezike in kulture) 
Kongres ALCEM je poročilo regionalnega tajnika Sturma o položaju koroških Slovencev in o izboljšanju ozračja v deželi vzel 
na znanje. Kljub temu pa poziva Republiko Avstrijo, da odpravi slej ko prej še obstoječe pomanjkljivosti. Predvsem 
tozadevno gre za: 

• sistemsko financiranje oz. podporo manjšinskih časopisov (tedniki, mesečniki, občasni izhajajoči časopisi v 
manjšinskih jezikih; 

• neenako obravnavanje posameznih srednjih šol, kar se tiče financiranja in njihovega statusa … 

• intenziviranje javnega diskurza o pomenu manjšinskih jezikov za ohranitev jezikovno-kulturne pestrosti Evrope in 
s tem izboljšanje ozračja za akceptanco raznolikosti; 

• kongres ALCEM izrecno posebej pozdravlja, da bodo letošnjo Veliko avstrijsko državno nagrado za literaturo 
podelili avtorju iz slovenske manjšine na Koroškem Florjanu Lipušu; 

http://www.novice.at/novice/po-svetu/tema-so-bili-tudi-koroski-slovenci-konkretno-napisi-mediji-in-solstvo/
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• ko je uspelo po večdesetletnem sporu leta 2011 vprašanje dvojezičnih krajevnih razrešiti s kompromisom in s tem 
znatno izboljšati ozračje v deželi, kongres ALCEM opogumlja koroške občine, da se poslužijo možnosti 
prostovoljne postavitve nadaljnjih dvojezičnih krajevnih napisov. Ravno občina Žitara vas bi lahko pokazala znak 
odprtosti in evropskega duha s postavitvijo dvojezičnih napisov v kraju Sielach/ Sele, kjer živi prejemnik letošnje 
Velike avstrijske državne nagrade za literaturo Florjan Lipuš. 
 

• Spotikavci v spomin na umorjene Jude sedaj tudi v Ljubljani. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik 
za Koroško, Celovec. Št. 30, 10.08.2018, str. 7 

http://www.novice.at/novice/po-svetu/spotikavci-v-spomin-na-umorjene-jude-sedaj-tudi-v-ljubljani/  
Oseba je pozabljena le, če je pozabljeno njeno ime, piše v Talmudu. 
V Ljubljani so ta ponedeljek s položivitijo spotikavcev, spominskih kamnov, vrnili spomin na 23 umorjenih Judov iz 
slovenske prestolnice. 
 

 
Slika: Spotikavci v spomin na umorjene Jude sedaj tudi v Ljubljani. Foto: Novice 
 
Ljubljana.  Spotikavci, po nemško Stolpersteine, so inštalacija za ohranitev imen in spomina na Jude, ki so bili deportirani in 
umorjeni med nacionalsocialistično strahovlado nad Evropo in ki jo je leta 1992 pobudil nemški umetnik Günter Demnig. Do 
danes je v 23 evropskih državah postavljenih nad 70.000 teh obeležij – vselej pred zadnjim domovanjem žrtev, v Celovcu jih 
je medtem 39, zadnje so v nedeljo položili v Šmartinu pred nekdanjim Jožefiniščem v spomin na umorjene zaradi nacistične 
»evtanazije.« Ta ponedeljek pa so prve spotikavce, in sicer na osmih krajih, položili tudi v slovenski prestolnici, v Ljubljani. 
Prva dva kamna, tlakovca z medeninasto ploščo, na kateri so zapisani osebni podatki umorjenih z navedbo zadnjega 
bivališča in kraja smrti, sta predsednik Slovenije Borut Pahor in predsednik Državnega zbora Matej Tonin ob prisotnosti 
predstavnikov judovskih skupnosti iz Slovenije in sosednjih držav položila na Cankarjevem nabrežju 1, pred Filipovim 
dvorcem na desnem bregu Ljubljanice tik ob Plečnikovem Tromostovju. Pobudo za položitev spotikavcev v Ljubljani je dal 
Robert Waltl iz Judovskega kulturnega centra, ki je zlasti s pomočjo Borisa Hajdinjaka, direktorja kulturnega centra Sinagoga 
Maribor v arhivih zbral podatke o umorjenih. 
Predsednik države Pahor je v svojem nagovoru dejal, da imamo ljudje sveto dolžnost, da nikogar ne sovražimo. »Če je 
mogoče zaradi drugačnosti izključiti enega, obstaja možnost, da bomo na koncu izključeni vsi.« 
Judje na Slovenskem skozi zgodovino  
Prisotnost Judov med Slovenci nikdar v zgodovini ni bila množična, največja skupnost je od 17. stoletja dalje živela na 
skrajnem vzhodu, v Prekmurju oziroma nekdanji Slovenski okroglini, ki je bila do leta 1918 del ogrske države znotraj 
habsburške monarhije. Za večji del slovenskih pokrajin – Kranjsko, Koroško in Štajersko – je v novem veku bila značilna 
predvsem odsotnost Judov. Potem ko so se v srednjem veku naselili v večjih mestih, kot so Ljubljana, Koper, Piran, Ptuj ali 
Maribor – tam je nekaj časa celo deloval eden najpomembnejših rabinov tistega časa Israel Isserlein, so bili iz teh pokrajin 
po cesarjevem odloku izgnani na prehodu iz 15. v 16. stoletje. Posamezniki so začeli prihajati spet v 19. stoletju, in tako je 
pred drugo svetovno vojno na Slovenskem živelo okoli 4500 Judov, od tega samo v Prekmurju približno 3000. Usodni udarec 
jim je zadal holokavst. 
 

 
Slika: Glavni rabin Hrvaške in Črne gore Moše Preleviç, predsednik DZ Matej Tonin, preživela holokavsta iz Ljubljane Erika 
Fürst in predsednik Slovenije Borut Pahor z umetnikom Günterjem Demnigom ob položitvi prvih dveh spotikavcev. Foto: 
Novice 
 

http://www.novice.at/novice/po-svetu/spotikavci-v-spomin-na-umorjene-jude-sedaj-tudi-v-ljubljani/


Pregon med vojno in po njej  
Antropologinja Irena Šumi je ob odkritju spotikavcev v Ljubljani opozorila, da so med drugo svetovno vojno bili slovenski 
Judje deležni nenehnega preganjanja. »Že v zgodnjih 30. letih z zmago nacizma v Nemčji so mnogi razumeli, kaj se dogaja. 
Nekateri so izstopili iz svoje vere in se pokristjanili, nekateri so se že tedaj odločili oditi, največkrat v ZDA in Kanado. Ob 
avstrijskem anšlusu so Slovenijo in ozemlja stare Jugoslavije preplavili desettisoči Judov, ki so iskali poti iz Evrope, proti 
morju, proti drugim celinam. Odšlo je tudi precej slovenskih Judov, še posebej zato, ker je tudi jugoslovanska država 
sprejela vrsto protijudovskih zakonov, ki so Judom omejevali pravice do izobraževanja, lastništva in gospodarskega 
udejstvovanja. Mnogi pa niso mogli verjeti, da bo nacistična antisemitska blaznost dolgotrajna in kakorkoli zmagovita in so 
ostali doma. Zelo redki so zbežali še v zadnjem hipu, večina jih je doma dočakala deportacije, ogromna večina deportiranih 
pa je bila v koncentracijskih taboriščih tudi pomorjena. 
Peščica preživelih po drugi svetovni vojni doma ni našla kako posebej naklonjene obravnave. Prav nasprotno. Za začetek jih 
je revolucionarna oblast razglasila za etnične Nemce, vsak je moral posebej dokazovati, da to ni, temveč da je Jud. Posebej 
pa so se morali braniti konstruiranih obtožb o tem, da so bili med vojno sodelavci pronacističnega Kulturbunda. Kdorkoli je 
kaj imel, s pritožbami proti zaplembi, sekvestraciji in nacionalizaciji premoženja ni uspel. Predvojni lastniki industrijskih in 
obrtnih obratov, ki jih je zaplenila in arizirala že zasedbena oblast, pa niso bili le razlaščeni, temveč obsojeni, posthumno ali 
v odsotnosti, tudi veleizdaje in sodelovanja z okupatorjem. Redki preživeli slovenski Judje so se v teh razmerah odločili za 
alija, izselitev v leta 1948 nastali Izrael. Ob vkrcanju na ladjo so morali podpisati posebno izjavo, s katero so se zase in za 
svoje živeče in morebitne prihodnje potomce morali odpovedati jugoslovanskemu državljanstvu in vsemu imetju na tleh 
Jugoslavije. Jugoslovanska zveza judovskih skupnosti se je desetletja obupno borila za preostanke imetja judovskih občin, za 
katere jim je država v mučnih sodnih postopkih določala porazne odškodnine ali pa jih kar nacionalizirala. V Murski Soboti 
sta bili leta 1954 porušeni sinagoga in stavba rabinata. Judovska pokopališča so bila vandalizirana, v kapelici pokopališča v 
Rožni dolini na državni meji med Italijo in Slovenijo je obratoval kazino.« 
S položitvijo prvih 23 spotikavcev so deportirani, umorjeni in zamolčani Judje spet bili vrnjeni v Ljubljano. Ali pa, povedano z 
besedami Ariela Haddada, rabina Judovske skupnosti Slovenije, povezovalne organizacije, ki skrbi za edino sinagogo v 
Ljubljani, ki se je navezal na govor predsednika država Boruta Pahorja: »Poleg obveznosti, da ne sovražimo, temveč da 
ljubimo, je še druga obveznost: da se spominjamo.« 

• Janko Kulmesch. Kar ostane, so lepi spomini in njena duhovna dediščina. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec. Št. 30, 10.08.2018, str. 11 

Marija Inzko, roj. Ziherl (1924 – 2018) 
 



 
 

• Umetnost ob reki – poletna barvitost v Rožeku. Galerija Šikoronja. Intervju: Marija Šikoronja, vodja Galerije Šikoronja v 
Rožeku. Pogovarjal se je: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. Št. 30, 10.08.2018, str. 
13 

http://www.novice.at/kultura/umetnost/umetnost-ob-reki-poletna-barvitost-v-rozeku/  
Galerija Šikoronja v Rožeku te dni znotraj starih zidov ponuja prijetno ohladitev in kulturno osvežitev ob umetnosti. 
 

 
Slika: Vodja galerije Marija Šikoronja. Foto: Novice 
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Rožek.  Na levem bregu stare struge reke Drave pri Rožeku, po kateri se voda v teh vročinskih dneh le zaspano pretaka, so 
še do 2. septembra na ogled dela devetih umetnikov v galeriji Šikoronja. Naslov razstave je tako primeren kraju kakor je tudi 
programski – Umetnost ob reki. Svoja dela dajejo na ogled Caroline, Ernst Gradischnig, Gustav Januš, Richard Kaplenig, 
Guido Katol, Dušan Kirbiš, Valentin Oman, Arno Popotnig in Gerda Smolik, umetniki, ki jih vežejo dolgoletni dobri odnosi z 
vodjo galerije Marijo Šikoronja. Razstava je odprta od petka do sobote med 15. in 18. uro ter po dogovoru. 
Razstava predstavlja več slogovno različnih umetnikov. Po kakšnih merilih ste jih povabili? 
Marija Šikoronja: Najprej sem želela povabiti Metko Krašovec, ki je lani dobila najvišjo kulturno nagrado v Sloveniji, 
Prešernovo nagrado. Bili sva že dogovorjeni, a je potem umrla in bila sem precej žalostna. Ker sem morala hitro kaj 
pripraviti, sem povabila slikarje, s katerimi že dolgo delam. Devet jih je na razstavi, vsak se predstavlja s po tremi slikami ali 
objekti in rezultat je zelo lep. 
Pri večini slik je opaziti močno barvitost. Je to bil eden izmed kriterijev za izbiro del?  
Ker se razstava imenuje Umetnost ob reki, sem slikarje nagovorila na to temo. Nekateri so ustvarili prav na to temo, na 
primer Guido Katol ali Erwin Gradischnig, drugi, kakor Valentin Oman ali Richard Kaplenig, pa predstavljajo svoja že 
obstoječa dela. Vsak se je lahko po svoje odločil. 
Galerija ob reki Šikoronja je zunaj koroških središč, a med umetniki uživa zelo velik ugled. Kako ohranjate visok nivo tako 
rekoč na vasi?  
Po mojem ni važno, kje sem. Najprej mi je pomembna dvojezičnost, tako da se tudi ljudje v okolici navadijo, da je to nekaj 
zelo samoumevnega. To delam medtem že 33 let in dvojezičnost se je absolutno prijela. Hkrati želim ohraniti zelo visok 
nivo, ker drugače hitro pride do omalovaževanja. Zato sem si marsikaj najbrž tudi nekoliko bolj premislila, preden bi hitro 
kaj naredila. 
Je več dela s pridobivanjem umetnikov ali več z odgovarjanjem na prošnje umetnikov, ki bi pri vas želeli razstavljati? 
Gledam, da imam pet razstav na leto. Skušam pridobiti umetnike, za katere menim, da so primerni za tisto leto. Prav žal pa 
mi je, da več ne morem, ker veliko slikarjev samo čaka, da bi pri meni razstavljali. 
Aktualna razstava s svojo barvitostjo in motivno lahkotnostjo zelo ustreza za ta poletni čas. Kaj bo sledilo po njej, kaj se 
bo letos pri vas še dogajalo? 
31. avgusta bo brala Maja Haderlap iz najnovejših del, Jurij Buch se bo z njo pogovarjal, Andrej Blatnik bo na vrtu razstavil 
fotografije iz Železne Kaple, Georg Errenst pa bo igral na harmoniko. 
29. septembra pa bo odprla razstavo Zorka Weiss-Loiskandl in nanjo se že zelo veselim, ker iz najinih pogovorov vem, da bo 
zelo lepa razstava. 

• 37. Slikarski teden ponovno z ustvarjalno svežino. SPD Kočna v Svečah. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. Št. 
30, 10.08.2018, str. 13 

http://www.novice.at/kultura/umetnost/37-slikarski-teden-ponovno-z-ustvarjalno-svezino/  
Šest umetnikov si je zadnji teden julija izbralo Sveče kot začasni atelje. Slikovita rožanska vas je tudi na 37. Slikarskem tednu spet 
dajala obilo ustvarjalnega navdiha. 
 

 
Slika: 37. Slikarski teden v Svečah. Foto: Novice 
 
Sveče. Domačija pri Vrbniku v Svečah, ki jo je kupil in na njej zadnja leta svojega plodovitega življenja ustvarjal kipar France 
Gorše, vsa desetletja po lastnikovi smrti še naprej daje plodonosen dom umetnosti. Domače Slovensko prosvetno društvo 
Kočna, ki ga vodi poznavalka sodobnih tokov likovnosti Alenka Weber, je tudi letos v zadnjem tednu julija priredilo medtem 
že 37. Slikarski teden v Svečah, ki je pridobil soliden renome med likovnimi umetniki v prostoru med alpskim gorovjem in 
jadranskim morjem. 
Letos si je začasni, enotedenski atelje v rožanski vasi ustvarilo šest umetnikov, ki so delovali tako v odprti naravi, na vasi ali 
ob bližnji reki Dravi, kakor tudi v varnem zavetju zaprtih prostorov Vrbnjakove domačije in so svoja dela dali na ogled na 
zaključni razstavi v galeriji Gorše v soboto, 28. julija. Kakor je njihovo ustvarjanje ves čas dostopno vsem obiskovalcem, si 
SPD Kočna vsako leto prizadeva tudi za pester spremni program – letos na primer s tradicionalnim družabnim večerom z 
društvenim piknikom na Vrbnikovem vrtu, z nič manj tradicionalnim koncertom Tonč Feinig Tria ali pa s predavanjem 
Daniele Pečnik o ajdi in njeni poti od zrna do kuharskega izdelka. 
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Slika: 37. Slikarski teden v Svečah. Foto: Novice 
 
Iz Slovenije so letos na sveškem slikarskem tednu sodelovali Aleš Sedmak, v čigar delih se močno prepletajo spomini in 
narava, Sebastijan Zupančič, grafik, ki so ga med bivanjem na Koroškem zaposlovali dvojezični napisi in dvojezičnost, 
preoblikovanje jezika v slike, kar je upodobil v svojih delih, ter Katja Felle, ki v svojih delih transformira digitalni svet z 
računalniških zaslonov v analogni – med drugim z oblikovanjem gobelinov. Iz Avstrije sta se udeležila Marianne Lang, ki je na 
papir zajemala življenjske prostore, ki s pretvorbo postanejo fiktivni, ter Johannes Zechner, na Koroškem rojeni slikar, ki se 
je v Svečah posvečal predvsem izjemnemu astronomskemu dogodku tistih dni, najdaljšemu luninemu mrku tega stoletja. Iz 
Italije, iz Trsta, pa je letos v Rož prišla Manuela Sedmach, ki je na platno preslikavala čustvene pokrajine v različnih odtenkih 
sive barve, ki se občutljivo dotikajo notranjih razsežnosti. 

• 17. Kmečki praznik privabil več sto ljudi. Družabnost pod Podkanjskim slapom. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec. Št. 30, 10.08.2018, str. 2 

http://www.novice.at/novice/zabava/17-kmecki-praznik-privabil-vec-sto-ljudi/  
Pred idiličnim ozadjem Podkanjskega slapa v Galiciji se je 22. julija odvijal tradicionalni Kmečki praznik. S ponujenim 
kulinaričnim in kulturnim užitkom posebne vrste je tudi letos prepričal starejše in mlajše obiskovalce. 
 

 
Slika: 17. Kmečki praznik. Foto: Novice 
 
Podkanjski slap. Več sto obiskovalcev in obiskovalk se je odzvalo povabilu Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK), 
Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) ter SJK/EL Galicije, ki so lahko ob izvrstnem vremenu izvedli priljubljeno prireditev. 
Slovesno bogoslužje na pričetku, ki ga je opravil provizor Luka Kesedžiç, je s petjem olepšal MePZ Sele pod vodstvom 
Romana Verdela. Nato so vsi lahko uživali kakovostno kosilo iz SAK-ove kuhinje in pester kulturni spored: Poleg nastopa 
folklorne skupine Groblje, Domžale je obiskovalce zabaval mladi ansambel »Podjelovški glas« iz Slovenije. Za veliko napetost 
je tudi letos poskrbela nagradna igra z lepimi nagradami. Mlajši obiskovalci so se lahko zabavali na otroškem igrišču s 
skakalnim gradom. Za veliko privlačnost pa je skrbela tudi kmečka tržnica s kakovostnimi kmečkimi proizvodi. 
V okviru praznika je potekalo tudi »Srečanje kmetov in kmetic petih dežel« iz Avstrije, Slovenije, Italije, Madžarske in 
Hrvaške«, ki se mu je odzvalo veliko število prijateljev iz sosednjih držav. O uspehu prireditve tudi priča obilno število 
častnih gostov, med njimi generalni konzul Republike Slovenije v Celovcu Milan Predan, sekretar ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije ter koordinator AGRASLOMAK Vladimir Čeligoj, podpredsednik kmetijsko 
gozdarske zbornice Branko Tomažič, predsednik kmetijsko izobraževalne skupnosti Gorski kotar iz Hrvaške Zoran Ožbolt, 
tajnik Kmečke Zveze Trst Erik Masten, dolgoletni nekdanji tajnik Kmečke Zveze Trst Edi Bukavec, predsednik Skupnosti 
koroških Slovencev in Slovenk Bernard Sadovnik, predsednik Zbora narodnih predstavnikov Nanti Olip – in mnogi drugi. 
S timom EL/SJK Galicije pod vodstvom Milana Blažeja so se številnega obiska prav posebej veselili zbornični svetniki SJK, 
Maria Mader-Tschertou, Štefan Domej in Marjan Čik ter predsednik Kmečke izobraževalne skupnosti KIS Miha Zablatnik. 

• Na Rebrco bodo prihajali, dokler bo šlo. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. Št. 
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Teden mladih umetnikov 
39. Teden mladih umetnikov na Rebrci je v dveh izmenah privabil 120 otrok, poskrbel za ustvarjalni naboj v slovenskem 
okolju in udeležence ponovno serijsko prepričal za srečanje na Rebrci v prihodnjem letu. 
 

 
Slika:  39. Teden mladih umetnikov na Rebrci. Foto: Novice  
  
Rebrca.  40 let je naokrog, odkar je leta 1978 na Rebrci med debelimi zidovi več ko osem stoletij stare komende, 
starodavnega sedeža viteškega reda, zaživel Mladinski center. Leto zatem so se tam prvič zbrali otroci na Tednu mladih 
umetnikov – na dolgi poti medtem že 39 tednov se je med mladim rodom in starosvetnim okoljem Rebrce razvila zelo tesna 
naklonjenost. Moto letošnjih dveh Tednov mladih umetnikov, prvi je potekal med 23. in 28. julijem drugi pa med 30. julijem 
in 4. avgustom, na obeh pa se je zbralo po 60 otrok, je tako tudi zato bil prav prikladen – vodilo je bilo namreč najlepše 
medsebojno obdarovanje ljudi, Ljubezen. 
Krščanska kulturna zveza je skupaj z Mladinskim centrom na Rebrci in Katoliško otroško mladino skupaj z mentorji in 
umetniki (Nežika Novak, Simona Krajger, Daniel Mešnik, Snežana Višnjić, Katja Varl, Christa Meklin in Izi Stern) pripravila 
dogajanje, ki leto za letom zagotovi povsem razprodane zmogljivosti tedna. Otroci so slikali, izdelovali lutke, plesali, peli in 
se – kakor so vsi zapovrstjo zatrjevali – imenitno imeli. Skoraj v celoti se je na Rebrci zbrala lutkovna skupina Mladi 
Celovčani in svojim vrstnikom v živo zaigrala svojo lani jeseni premierno izvedeno predstavo Radovedni slonček. Dogajanje v 
komendi pa je popestrila tudi kopica letošnjih absolventov četrtega razreda celovške Slovenske gimnazije, ki so se skupinsko 
odločili izkoristiti zadnjo priložnost za udeležbo na Tednu mladih umetnikov na Rebrci. 
Vsak – mlajši in malo bolj dozoreli udeleženci – pa so vsak po svoje podoživljali moto letošnjega tedna, ki so ga ubesedili in 
zapeli v tokratni rebrški himni: Če ljubezen je – se srce odpre, zame, zate in za vse! Tu na naši Rebrci radi se imamo vsi! 
 

 
Slika: Noel Winkler, Črgoviče, 12 let. Foto: Novice 
 
Noel Winkler, Črgoviče, 12 let 
Letos sem šestič tukaj, ker je vedno luštno in še nove prijatelje pridobiš. Tukaj se tudi naučiš, kako govoriš na odru, kako 
igraš in poješ z lutko. Najbolj všeč mi je bila delavnica, pri kateri smo majice zvili v klobčič in jih potem dali v barvo. To je 
zame najbolj kul, ker nikoli ne veš, kakšen vzorec se bo pojavil. 

 
Slika: Julija Bevc, Maribor, 10 let. Foto: Novice 
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Julija Bevc, Maribor, 10 let  
Tukaj sem letos šestič. Sem prihajam zato, ker imam zelo rada umetnost in zelo rada ustvarjam, slikam, izdelujem skulpture, 
barvam dežnike. Pa petje in ples me zelo zabavata. Prišla sem do Rebrce tako, ker moja babica, teta in stric delajo na 
Koroškem in potem sem že s petimi leti prišla sem. Sem bom prihajala, dokler bo šlo. Tukaj je zabavno tudi družabno  
življenje. 

 
Slika: Lia Salzburger, Vidra vas, 8 let. Foto: Novice  
 
Lia Salzburger, Vidra vas, 8 let 
Jaz sem tukaj prvič in mi je zelo prijetno, vse je zelo v redu. V resnici mi je najbolj všeč vse. Dobila sem tudi že prijateljice, 
veliko se igramo in še bom prišla sem. 
  
  

 
Slika: Noa Sabotnik, Hodiše, Janko Kumer, Pliberk, 14 let. Foto: Novice 
 
Noa Sabotnik, Hodiše, Janko Kumer, Pliberk, 14 let  
Noa: Tukaj sem četrtič. 
Janko: Jaz pa drugič – po osmih letih. Letos sem spet prišel, ker mi je všeč, da je tukaj toliko prijateljev, in kot nekakšen 
zaključek, saj je verjetno zadnje leto, ko lahko še pridem. 
Noa: Jaz pa sem letos prišel, ker smo se v šoli pogovarjali, da nas bi prišlo sem več in najbrž je to tudi zame zadnje leto. Sem 
se pa splača priti, ker tukaj delamo z veliko umetniki in vedno spoznamo kaj novega. 
Janko: Jaz pa sem prišel v glavnem zaradi družbe. Seveda pa priporočam tudi drugim, da pridejo na Rebrco. 
 

 

• Železna Kapla vabi na praznovanje. ORF, Celovec, 10.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2929515/  
Z nizom prireditev, ki se bo začel v soboto ob dveh popoldne in trajal pozno v noč, bodo še enkrat postavili v žarišče 750 
let razglasitve trga Železna Kapla. Pripravili so pester jubilejni kulturni spored na skupno osmih lokacijah po vsej občini. 
Pester jubilejni spored na osmih lokacijah 
Kar iz sporeda ob jubileju ni razvidno, objavljeno pa v napovedniku trške občine, da bo že dopoldne ob 10. uri dan starejših 
občank in občanov. To pa je iztočnica za knjigo, ki jo župan Franc Jožef Smrtnik posebno omenja v povezavi z aktivnostmi ob 
jubileju. 
Skupno osem lokacij je označenih na zloženki „750 let trg Železna Kapla“. Glavni oder v soboto, 11. avgusta, bo na trgu pred 
poslopjem Foruma Zarja, kjer se bo odvijala glavnina sporeda, pod katerega je kot koordinator podpisan Zdravko Haderlap, 
povezovala pa bosta Monika Novak-Sabotnik in Helmut Lechthaler, oba s koreninami v Železni Kapli. S povabilom ljudem iz 
krajev izven Železne Kaple Smrtnik poudarja, da je za parkirišča poskrbljeno. Prav tako bo od 14. do 17. ure na voljo varstvo 
otrok. 
Kuharska knjiga s starimi recepti 
Kulinarično bodo publiko na glavnem trgu z regionalnimi specialitetami razvajale skupnosti gostincev, na stojnicah pa 
društva in podjetniki. Kaj so kmečke ženske in gospodinje nekoč znale pripraviti iz skromnih sestavin, s katerimi so 
razpolagale v posameznih letnih časih, sta Rosi Pirker in Martina Piskernik ohranili pred pozabo v kuharski knjigi v dveh 
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jezikih „Bad Eisenkappler Kochkünste - Dobrote iz Kapelških kuhinj“, je na avtorici ponosen kapelški župan Franc Jožef 
Smrtnik. 
Smrtnik: „Tipične stare jedi“ 
 

 
Slika: Martina Piskernik in Rosi Pirker. Foto: ORF 
 
Kakor je navedeno na zloženki „750 let trg Železna Kapla“, je v kuharski knjigi „Bad Eisenkappler Kochkünste - Dobrote iz 
Kapelških kuhinj“ cela vrsta receptov, ki po letnih časih izvirajo iz okolice Železne Kaple. V pred– in povojnem času mnogih 
živil ni bilo na voljo, živeli so od pridelkov s kmetije, z vrta, s polja ter iz hleva. Rosi Pirker in Martina Piskernik sta poiskali že 
skoraj pozabljene recepte, iz katerih sta počasi in s pomočjo kmečkih žena in gospodinj iz Železne Kaple in okolice sestavili 
edinstveno zbirko receptov. Predstavitev bo ob 16.15 minut. 

• Spomnili so se Prežiha in Suhodolčana. ORF, Celovec, 13.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2929865/  
V koroški regiji so petek obeležili 125-letnico rojstva pisatelja in politika Prežihovega Voranca ter 90-letnico rojstva 
pisatelja in začetnika bralne značke Leopolda Suhodolčana. V spomin na Prežiha je potekalo tradicionalno srečanje pri 
Prežihovi bajti, obema pisateljema pa se je s posebnimi izdajami poklonilo Koroško filatelistično društvo. 
Ob obletnici rojstva Lovra Kuharja - Prežihovega Voranca (1893-1950) Koroški pokrajinski muzej vsako leto na Preškem vrhu 
nad Kotljami pripravi tradicionalno srečanje pri Prežihovi bajti, ki so jo Kuharjevi kupili leta 1911, od leta 1979 pa je urejena 
kot spominski muzej. Na petkovi prireditvi je bila slavnostna govornica profesorica slovenščine Bojana Verdinek, v 
sodelovanju s Prežihovo ustanovo pa so predstavili zbornik Beseda o Prežihu 2. 
Letošnji 125. obletnici Prežihovega rojstva se je poklonilo tudi Koroško filatelistično društvo, ki je pripravilo priložnostni 
poštni žig, ki bo danes v uporabi na pošti v Kotljah, ter priložnostno pisemsko ovojnico in osebno poštno znamko, na kateri 
je osnovna ilustracija delo slikarja Leandra Fužirja. 
 

 
Slika: Lovro Kuhar – Prežihov Voranc. Foto: sta.si  
 
Koroško filatelistično društvo s posebnimi izdajami obeležuje tudi 90. obletnico rojstva pisatelja Leopolda Suhodolčana, ki se 
je rodil v Žireh, kasneje pa živel in delal na Prevaljah. Prevalje veljajo za rojstni kraj bralne značke, saj sta gibanje zasnovala 
Leopold Suhodolčan, ki je bil ravnatelj osnovne šole, in učitelj slovenščine na šoli Stanko Kotnik. Prve bralne značke so bile 
na Prevaljah podeljene 22. maja 1961, s čimer se je začelo danes širše uveljavljeno bralno gibanje za mlade. 
Ob letošnji obletnici Suhodolčanovega rojstva sta Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika in Koroško filatelistično 
društvo pripravila dva priložnostna poštna žiga. Hkrati je Koroško filatelistično društvo v sodelovanju s Filatelističnim 
društvom Lovrenc Košir Škofja Loka pripravilo tudi dodaten priložnostni poštni žig in skupno priložnostno pisemsko 
ovojnico. 
Vse omenjene filatelistične sklope je oblikoval koroški arhitekt Borut Bončina. Sklope zaokrožujeta priložnostni filatelistični 
razstavi Marjana Merkača in Jožeta Kebra v prostorih Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika in ravenske pošte. 

• V tekočem obdobju več evropskih sredstev. ORF, Celovec, 13.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2929856/  
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V programskem obdobju 2014 – 2020 so prejeli koroški projektni partnerji doslej 94 milijonov evrov evropskih sredstev. 
Ker traja obdobje še do leta 2020, bo zaznavno povečanje v primerjavi s predhodnim, računa deželni glavar Peter Kaiser 
(SPÖ). 
Iz dosedanjih podatkov so razvidne prednosti, izvirajoč iz evropskih programov za Koroško. V tej zvezi pohvalno omenja delo 
koroške pisarne, ki usklajuje zadeve EU in povezuje. 
Hkrati deželni glavar Peter Kaiser svari pred zmanjšanjem sredstev iz kohezijskega sklada, ki pomaga zmanjševati 
ekonomska in socialna neskladja in stabilizirati gospodarstvo. V primeru, da po letu 2020 tega denarja ne bi bilo več, bi to 
ogrozilo delovna mesta in prizadelo gospodarstvo, je dodal deželni glavar. 

• „Kraj s posebno zgodovino“. ORF, Celovec, 13.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2929844/  
Železna Kapla je kraj s posebno zgodovino, je dejal deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ), ko je v soboto spregovoril kot gost 
na zaključni počastitvi 750-letnice razglasitve trga Železna Kapla. V imenu dežele je Kaiser čestital v obeh deželnih jezikih 
ob pomembnem jubileju. 
„Kraj živete dvojezičnosti“ 
Sobivanje ljudi in povezanost med njimi odseva iz podatka, da imajo skupno 31 društev. Ob tem, da je Železna Kapla 
zdraviliški kraj, je predvsem kraj živete dvojezičnosti, umetnosti, kulture in literature, je Kaiser poudaril z opozorilom na 
pisateljico Majo Haderlap in pisatelja Florjana Lipuša ter galerijo Vprega. V svoji vlogi referenta za pomoč po katastrofah se 
je po neurju decembra lani osebno prepričal, kako so ljudje vzajemno premagovali posledice. 
 

 
Slika: Železna Kapla je kraj s posebno zgodovino, je dejal deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ), ko je v soboto spregovoril kot 
gost na zaključni počastitvi 750-letnice razglasitve trga Železna Kapla. Foto: ktn.gv.at 
 
Na medsebojno pomoč po decembrskem neurju je opozoril tudi župan trške občine Železna Kapla-Bela Franc Jožef Smrtnik. 
V duhu vodila „Mi smo Železna Kapla“ je priklical v spomin številne aktivnosti in prireditve ob jubileju. V imenu deželnega 
svetnika Martina Gruberja (ÖVP) je čestital župan iz občine Galicija Hannes Mak. V imenu slovenskih občin pa župan Tržiča 
Borut Sajovic. 

• Prva cev bo prebila Golico. ORF, Celovec, 14.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2930085/  
Po enajstih letih gradnje naj bi v torek pri eni od dveh cevi skozi Golico uspel preboj. Predor bo s 33 kilometri najdaljši v 
Avstriji in eden najdaljših v Evropi. Predor skozi Golico velja za jedro okoli 5,4 milijarde evrov vredne železniške povezave 
med Celovcem in Gradcem. 
Kdaj bodo prebili tudi z drugo cevjo, pri avstrijskih železnicah (ÖBB) še ne morejo točno povedati. Odprtje železniške proge 
se bo verjetno zavleklo, trenutno je načrtovano za leto 2026. 

• 19. Trivium pod geslom „doma“. ORF, Celovec, 14.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2930071/  
V torek, na predvečer Marijinega vnebovzetja, vabi Slovensko kulturno društvo Globasnica na umetniški festival „Trivium 
- tri poti - drei Wege“. Prireditev bo letos potekala že 19. v romarski cerkvi na gori svete Heme nad Globasnico, geslo je 
„doma“. 
 

 
Slika: Janez Gregorič. Foto: ORF 
 
 „Že prvo leto smo bili navdušeni“ 
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Prastaro svetišče na ta način iz leta v leto postane vsaj za trajanje večera srečevališče, kjer se umetniške zvrsti dotikajo, 
stikajo in vzajemno oplajajo. O začetkih prireditve je za Slovenski spored ORF spregovoril eden izmed pobudnikov, kitarist 
Janez Gregorič. 
 „Gora sv. Heme ima svoj čar“ 
Letos se bo zaključil cikel, ki se je začel leta 2016 pod geslom „zdoma“ in se lani nadaljeval z geslom „domov“. Letošnje geslo 
pa je „doma“, pravi Gregorič, ki je z umetniškimi sopotniki znova pripravil pester kulturni spored. 
 

 
Slika: V torek, na predvečer Marijinega vnebovzetja, vabi Slovensko kulturno društvo Globasnica na umetniški festival 
„Trivium - tri poti - drei Wege“. Prireditev bo letos potekala že 19. v romarski cerkvi na gori svete Heme nad Globasnico, 
geslo je „doma“. Foto: ORF 
 
19. Trivium se bo v romarski cerkvi začel ob 20. uri. Že ob 18.30 minut pa bo možen ogled zgodnjekrščanskega romarskega 
svetišča pod vodstvom Franza Glaserja. 

• „Farant“-kmetje spet vabijo. ORF, Celovec, 14.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2930156/  
Globasnica vabi v sredo, na praznik Marijinega vnebovzetja, na tradicionalni „Farant“. V ospredju je druženje domačinov 
in sosedov, srečanje prijateljev, poudarja župan Bernard Sadovnik (EL). Domači kmetje in obrtniki bodo ponujali svoje 
izdeljke, društva pa si bodo s stojnicami prislužila nekaj denarja za delovanje med letom. 
„Veselica na cesti“ 
S svečano mašo ob 9.30 uri v Marijini cerkvi v Globasnici se bo začel na praznik, 15. avgusta, 21. Farant, prireditev, ki privabi 
vsako leto več tisoč obiskovalk in obiskovalcev iz okoliških občin in soseščine. 
 

 
Slika: Globasnica vabi v sredo, na praznik Marijinega vnebovzetja, na tradicionalni „Farant“. Foto: farantfest.at 
 
Glavni organizator prireditve je občina Globasnica, ki skupaj z domačimi kmeti in društveniki vabi na srečanje posebne vrste. 
Po maši sledita praznični sprevod in kulturni spored, nato dopoldanska veselica, šov uživanja, srečelov in družabnost ob 
jedači in pijači. 
 

 
Slika: Bernard Sadovnik, župan občine Globasnica. Foto: ORF 
 
Srečanje ljudi od blizu in daleč 
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Za občino je Farant izredna priložnost, da privabi domačine in sosede na srečanje, za domače kmete in druge ponudnike pa 
dobra priložnost za trgovanje in zaslužek. Župan Bernard Sadovnik pričakuje tudi letos veliko obiskovalcev. 

• „Europeada-vas“ za nogometaše. ORF, Celovec, 16.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2930433/  
Udeleženci Europeade leta 2020, nogometnega prvenstva narodnih manjšin, bodo nastanjeni v tako imenovani 
Europeada-vasi okoli Klopinjskega jezera, po vzoru olimpijskih vasi. Turistična regija Klopinjsko jezero se že pripravlja na 
dogodek. 
Nogometaši narodnih manjšin prihajajo na Koroško 
Pod geslom „Together unique – skupaj enkratni – gemeinsam einzigartig“ bo leta 2020 na Koroškem potekala Europeada. 
Za izvedbo velikega dogodka sta skupno kandidirala Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) in Slovenska športna zveza 
(SŠZ) ob podpori dežele Koroške. Europeada, ki jo prireja Federalistična unija evropskih narodnosti (FUEN), je evropsko 
nogometno prvenstvo avtohtonih narodnih manjšin in poteka vsaka štiri leta vzporedno z evropskim nogometnim 
prvenstvom Uefa Euro. 
 

 
Slika: 2012 in 2016 je reprezentanca koroških Slovencev Team Koroška/Kärnten dosegla četrto oz. tretje mesto. Foto: 
lukan 
 
Enkrat četrti, enkrat tretji 
Europeado je FUEN prvič priredila leta 2008 pri Retoromanih v Švici - ob takratnem evropskem nogometnem prvenstvu v 
Avstriji in Švici. Zadnja Europeada leta 2016 je bila na Južnem Tirolskem, leta 2012 pa pri lužiških Srbih v Nemčiji. 2012 in 
2016 je reprezentanca koroških Slovencev Team Koroška/Kärnten dosegla četrto oz. tretje mesto. 
Pesem in promocijski film 
Nogometaši in nogometašice Europeade 2020 bodo nastanjeni v tako imenovani Europeada-vasi okoli Klopinjskega jezera, 
po vzoru olimpijskih vasi. Turistična regija Klopinjskega jezera je predstavila svojo pesem k Europeadi s primernim 
promocijskim filmom. Avtor glasbe je Peter Karpf. Ker je z regijo tesno povezan, mu je bilo zelo pri srcu, da ujame lepoto v 
vsej raznolikosti, ki odseva iz narave in dvojezičnosti, v svoji pesmi in ustvari turistično privlačnost, ne le za Europeado, je 
dejal glasbenik Peter Karpf. 

• Začenja se jubilejna Poletna šola. ORF, Celovec, 16.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2930431/  
Sodelovanje z občino Bovec skozi 25 let postavlja v središče Vladimir Wakounig pred petkovo proslavo 25. Poletne šole, 
kakor tudi, da bo spominska obnova preteklega, hkrati namenjena pogledu v prihodnost. Dvorišče Stergulčeve hiše, kjer 
bo slovesna počastitev obletnice, je bilo že v preteklosti pomembno prizorišče Poletnih šol. 
Po Moritschu in Stuhlpfarrerju odgovoren Wakounig 
Odštevali so bolj ali manj dneve do vstopa Avstrije v EU leta 1995. Obetalo se je obdobje preseganja meja, stvarnih med 
državami in meja v glavah, ko je zbral zgodovinar Andrej Moritsch s soprireditelji prvič študirajoče sosednjih univerz 
prostora Alpe-Jadran v Bovcu v Zgornjem Posočju v Sloveniji. Leta 2001, po njegovi smrti - umrl je 26. februarja 2001 - je 
vodstvo Poletne šole prevzel Karl Stuhlpfarrer, profesor za sodobno zgodovino na univerzi v Celovcu. Predstojnik oddelka za 
sodobno zgodovino na celovški univerzi, vnet zagovornik enakopravnosti vseh manjšin, je umrl po dolgi težki bolezni leta 5. 
novembra 2009 na Dunaju. 
Poletno šolo leta 2009 je že zasnoval in vodil izredni univerzitetni profesor na inštitutu za izobraževanje na univerzi Alpe-
Jadran v Celovcu Vladimir Wakounig. O novi nalogi je izrazil prepričanje, da medkulturno sporazumevanje lahko uspe le ob 
medsebojnem spoštovanju. Medtem izredni univerzitetni profesor v pokoju, je Wakounig še vedno odgovoren za vodenje in 
organizacijo, Andrea Wernig pa je strokovna tajnica Poletne šole od začetka. 
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2930433/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2930431/


 
Slika: Sodelovanje z občino Bovec skozi 25 let postavlja v središče Vladimir Wakounig pred petkovo proslavo 25. Poletne 
šole, kakor tudi, da bo spominska obnova preteklega, hkrati namenjena pogledu v prihodnost. Foto: ORF 
 
25 let Poletne šole Bovec pomeni 25 žlahtnih tem za usmerjanje študirajočih iz alpsko-jadranskih univerz. Vedno so bili v 
ospredju ljudje z željo po preseganju vsakršnih meja in po približevanju. Za ponazoritev hotenj naj služi izbrani primer 
študentke s tržaške univerze na Poletni šoli 2010. V pogovoru za slovenski televizijski spored „Dober dan, Koroška“ je 
Francesca Rossi v mislih še ne povsem zaceljene rane zgodovine dejala: „Danes smo tu v upanju, da nas je zgodvina nekaj 
naučila in da bo možna prihodnost miru“. Ali vodilna tema iz leta 2015 „Civilna družba v alpsko-jadranskem prostoru“. 
 

 
Slika: Vladimir Wakounig. Foto: ORF 
 
Spomin na preteklo, pogled v prihodnost 
V vsakem primeru bo jubilejna 25. Poletna šola z uvodnim predavanjem v petek, 17. avgusta 2018 o sožitju spominska 
obnova preteklega, hkrati namenjena pogledu v prihodnost, letošnji dogodek vsebinsko vmešča Vladimir Wakounig. 

 

Primorski dnevnik, Trst 

• Sandor Tence. Manjšina se sprašuje o nizki volilni udeležbi : Istra - ustanovna seja nove skupščine Italijanske unije. 
Primorski dnevnik, št. 187 (10. avg. 2018), str. 3 

• (iž) Rektorji univerz bodo prosili odpuščanja: Trst – tudi rektor Fermeglia na posvetu 20. septembra v Pisi ob 80-
letnici rasnih zakonov. Primorski dnevnik, št. 187 (10. avg. 2018), str. 6 

• Vesna Pahor. Odšel je Adriano Semen: v spomin – bančnik in angažiran kulturni delavec. Skoraj 40 let dolga 
življenjska pot s Tržaško kreditno banko. Vesten predsednik Glasbene matice. Primorski dnevnik, št. 187 (10. avg. 
2018), str. 6 

•  Z napisom bodo spodbujali k zajemnemu spoštovanju: Tržič – muslimanski verniki niso spregovorili z 
uslužbenkami urada za delo. Za poziv so poleg italijanščine, nemščine, furlanščine in angleščine uporabili tudi 
slovenščino. Primorski dnevnik, št. 188 (11. avg. 2018), str. 12 

• Vojko Kocijančič. Fašistična sodba iz leta 1931: likvidirati srenjsko imovino! : Dolina - domačin Vojko Kocijančič 
ocenil dogajanje izpred 90 let. Primorski dnevnik, št. 189 (12. avg. 2018), str. 6  

• Walter Skerk dobitnik nagrade Aquileia cultura e comunicazione: Oglej – slovenski novinar RAI za oddajo Estovest. 
Primorski dnevnik, št. 189 (12. avg. 2018), str. 6 

• Španija še vedno načrtno diskriminira jezik v katalonsko govorečih deželah : študija nevladne organizacije 
Platforma per la Llegua. Primorski dnevnik, št. 189 (12. avg. 2018), str. 11 

• Severnoirski minister ostro kritiziran zaradi ukinitev štipendij za tečaj irščine. Primorski dnevnik, št. 189 (12. avg. 
2018), str. 11 

•  Podelili 260.000 evrov za spodbujanje gospodarske osnove madžarske skupnosti: manjšine – Prekmurje. 
Primorski dnevnik, št. 191 (15. avg. 2018), str. 3 



• (st) Italijani cenijo Kompatscherja precej bolj kot Nemci in Ladinci. Aktualni predsednik bocenske Pokrajine favorit 
na jesenskih volitvah. Primorski dnevnik, št. 191 (15. avg. 2018), str. 3    

• Aldo Rupel. Dijaki v naletu brisali mejo: pred štiridesetimi leti Dijaško obmejno srečanje Primorske v Gorici. 
Primorski dnevnik, št. 191 (15. avg. 2018), str. 11 

 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• »Takšo muziko bi poslüšo cejlo nauč«. Marijana Sukič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 
16. avgusta 2018 - Leto XXVIII, št. 33, str. 2 

10. avgustuša večer se je v restavraciji Lipa pripravo glasbeni večer z ansamblom Prašnati iz Prekmurja, vcüj so pa küjari 
restavracije ponüjali gesti z žara pa kaj domanjoga tö. 
 

 
Slika: Prašnati v Monoštri. Z leve: Boštjan Baša (harmonika), Andi Sobočan (cimbale), Toni Došen (bobni), Luka Ščavničar 
(kontrabas) pa Boštjan Rous (saksofon, klarinet, glas). Foto: Porabje 
 
Vendrik je kriva bila velka vročina tö, dapa lüstvo se je bole pomali zbiralo pa največ si je sedlo na terasi, kakoli je v 
restavraciji delala klima. Dapa tau nej baja, vej pa organizator – Slovenska zveza – je tau tak mislo tö, pripravo je sproščeni 
večer z glasbennimi pa kulinaričnimi užitki.  
Za glasbene užitke je poskrbelo pet mužikašov iz Prekmurja, steri so že prva tö špilali v razni ansamblaj, zdaj so pa vküper 
staupili pod ménjom Prašnati. Tau so bili Andi Sobočan (cimbale cimbale), Boštjan Rous (saksofon, klarinet, glas), Boštjan 
Baša (harmonika), Luka Ščavničar (kontrabas) pa Toni Došen (bobni). Špilali so stare pesmi (dapa nej prašnate) v nej 
vsakdanešnjoj sestavi sestavi, malo džezovsko, malo melanholično. Človek - če bi oči zapro – bi leko daubo občutek, ka je v 
kakšoj kavarni na začetki prejšnjoga stoletja v Budimpešti, na Dunaji ali v Zagrabi … samo saga po kafeji pa dobrom pokaraji 
je falila. Namesto toga je restavracijo pa teraso preplavo vonj po žari, vej so si pa gostje med poslušanjom muzike prinesli 
kaj za gesti tö. In tau med poslüšanjom dobre muzike, vej so pa muzikanti špilali pa spejvali ob znani slovenski melodij, 
hrvaške, rusuške pa angleške tö. Malo ovak, kak smo nji bili navajeni, malo po svoje, vej so njim pa nenavadni inštrumenti 
(cimbale pa bajs) dali posebni zvok. 
Andi Sobočan, steri špila na cimbale, pravi, ka se »s cimbalami vse zvrsti glasbe leko igra, nej samo etno ali ljudska glasba«, 
pa tau je na varaškom nastopi pokazo tö. Pri prekmurski bandaj je biu največkrat klarinet vcuj, Prašnati majo saksofon, steri 
davle njinoj muziki neobičajen zvok. Na te večer so dali lidam muziko, stero vsi poznajo, dapa rejdki go špilajo, kak je pravo 
saksofonist pa pevec Boštjan Rous, pesmi, stere nika povejo pa s tem dajo nika poslušalcom. Kak je pravo eden od 
obiskovalcov, on bi takšo muziko poslüšo cejlo nauč. 

• »Démo na špricer!« -dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 16. avgusta 2018 - Leto XXVIII, 
št. 33, str. 5 

Če je štoj 2. juniuša, gda je Državna slovenska samouprava pri monoštrskom Slovenskom domi držala Srečanje Porabski  
Slovencov, po kulturnom programi austo na bali v veukom šatori, je leko pleso na muziko narodnozabavnoga Ansambla 
Ekart s štajerskoga Ptuja. Na odri je bilau pet goslarov pa edna pesmarca, šteri so igrali pa spejvali velke šlagere preminauči 
desetletij pa dosta svoji naut tö. 
 

 
Slika: Narodnozabavni ansambel Ekart s štajerskoga Ptuja na odri v Monoštri. Foto: Porabje 



 
Začetki bande segnejo v indašnjo leto 1974, gda so oprvin vödjali plakat, šteri je lüstvo zvau na bal z »ansamblom Jožeta  
karta«. V prvi lejtaj je banda igrala na več stau veselicaj v bližanji pa dalečnji mejstaj kauli Ptuja, goslarge so gratali vsikdar 
baukši. Tak pa so dobili volau, ka bi začnili svoje naute pisati.  
»Od tistoga mau smo z ansamblom Ekart gorvzeli že 13 CD-nov, pa eške dvej videokaseti, na vsikšoj z 12 videospoti,« nam je 
raztomačo klarinetist ino vodja ansambla Damijan Kolarič. »Kleti svetimo 45. oblejtnico naše bande. Trgé smo v skupini že 
25 lejt, basist Renato Kapun pa je začno svojo 31. leto. Drügi so tö nej zavolo zavolo svajüvanja vöstaupili. Pred 15 lejtami se 
je zgodilo, ka je mrau trpejtar našoga ansambla, šteri je biu moj oča. Pred 6 lejtami pa se je Jože Ekart, šteri je napravo tau 
skupino, začno spravlati z drügim delom pa ranč tak pesmarca Blanka. Drügi pa smo rejsan frtau stoletja vküper.« 
Med gnešnjimi goslarami v ansambli najdemo pet takši, šteri so končali akademijo za muziko. »Vsi se spravlamo z igrautov. 
Dva včiva na mariborskom Konzervatoriji za glasbo in balet, trgé pa so škonicke v muzični šaulaj v Ljutomeri pa Ormoži. 
Naša pesmarca - moja žena - Barbara pa je zvün toga, ka spejva, eške fiškališojca tö,« se je smejau Damijan Kolarič, šteri  
zvün klarineta eške dostaféle škéri vči, je pa dirigent tö. Pesmi pišeta zakonca Kolarič vküper. »Včási se oprvin narodi ideja  
melodije  pa sledik Barbara reči cujspiše. Dostakrat pa se zgodi, ka má naša pesmarca že tekst, ali pa ge kakšoga njenoga 
vöodeberém, melodija pa sama od sebé pride,« smo čüli o narajanji naut pri Ekartaj, šteri so eden album vödali z nemškimi 
rečami. 
»Dostakrat gorstaupimo v Avstriji tö. Trikrat smo po en mejsec igrali v Meriki pa Kanadi, bili smo pa na ednoj 43-dnevnoj  
turneji v Avstraliji ranč tak. V Meriki pa Kanadi je dosta mejšani zakonov, eden je Slovenec, drügi pa kakše drüge narodnosti. 
Vsi so prišli z veseldjom na naše koncerte pa bale ino se dobro čütili pri našoj muziki,« se je spomino Damijan Kolarič, šteri  á 
dosta pri tem, ka je ansambel Ekart največ festivalski nagrad daubo med skupinami v Sloveniji.  
»Sploj radi igramo, nagrade pa so same prišle. Dvakrat so nas za slovenski ansambel leta zglasili, gnauk smo gvinili na 
’Slovenska polka in valček’. Ovak pa smo prvo mesto 19-krat dobili na Ptujskom festivali, na Števerjanskom festivali na 
Taljanskom pa indrik.«  
O navadaj pri ansambli smo vöopitali »najmlajšoga « člana skupine tö. Trpejtar Simon Novak, šteri je eške »samo« 15 lejt pri 
bandi, pravi, ka člani med kednom tö vküper odijo. »Mamo redne probe, zvün toga pa smo pravi padaške, če mamo malo 
časa, brž spigemo kakši  kafej ali tej. Na začetki vaj se zgučimo, ka mo delali. Depa gnesneden se tau tö zgodi, ka malo 
poglednemo na internet, poslüšamo kakšo nauto pa začnemo tisto igrati.«Ekarti so eške posaba gizdavi  na tisto veselico, 
gda so oprvin igrali v eričnoj restavraciji Avsenik v gorenjskoj vesnici Begunje. »Prejk so davali medalje svetovnoga 
prvenstva v golfi, te smo zadobili tau čest, ka smo leko edno vöro vküper igrali z legendarnim Slavkom Avsenikom,« se je 
povalo Damijan Kolarič pa je eške povödo, ka so leta 2000 s 150 lübiteli muzike splezdili na Triglav, večer pa v domi na 
Kredarici držali koražen koncert. 
»Veseli smo, ka ste nas pozvali v Monošter na Srečanje Porabski Slovencov. Vüpamo, ka se eške gda vidimo,« je za konec  
povödo mentor ansambla Ekart pa - kak spejvata z ženov v njija pesmi ’Gremo na špricer’ - rejsan odišo, ka bi si malo 
gutanje namočo. 

• Obnovil se bo spomenik v Slovenski vesi. L. R. Horváth. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 
16. avgusta 2018 - Leto XXVIII, št. 33, str. 6 

Pred 95. leti so postavili spomenik v Slovenski vesi tistim vaščanom, ki so življenje izgubili v prvi svetovni vojni. Bilo jih je 38. 
Spomenik, delo umetnika Ede Kallósa, so odkrili 2. septembra leta 1923, zanj so največ prispevali tisti Porabski Slovenci, ki 
so iz Slovenske vesi odšli v Ameriko (ZDA). 
 

 
Slika: Spomenik, katerega glavni lik je B.D.Marija, so postavili leta 1923. Foto: Porabje  
 
»Pred kratkim smo se odločili, da se bomo udeležili natečaja, ki je namenjen obnavljanju spomenikov padlim v prvi 
vojni in s tem oživljanju kolektivnega spomina na dogodke tistega časa. V kolikor bomo uspešni, bo spomenik obnovljen 
še v tem letu,« je povedal Béla Labritz, podžupan Mestne občine Monošter.  
Na praznik Marije Snežne se je napolnila kapelica v Slovenski vesi, mašo je daroval domačin, upokojeni župnik Štefan 
Šömenek. Tudi ob tej priliki je bila okolica spomenika, ki stoji pred kapelo, lepo urejena. »Več naših župljanov skrbi 
za cvetlice in red pred spomenikom in okrog kapele,« je povedala predsednica Slovenske samouprave Monošter-Slovenska 



ves Katalin Dániel, »največkrat jih okrog spomenika, katerega glavni lik je B.D. Marija, zaliva in okapa Erzsébet Merkli (Žeža), 
ki je soseda«. Izrazila je tudi zadovoljstvo, da si občina prizadeva za obnovitev spomenika. 
 

Delo, Ljubljana 

• Merklova podprla zajezitev migrantskega toka. STA. Delo, Ljubljana, 11. avgust 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/merklova-podprla-zajezitev-migrantskega-toka-81158.html  
Nemčija podpira prizadevanje Španije za zajezitev toka migrantov iz Maroka čez Sredozemsko morje. Kanclerka je 
izpostavila sodelovanje z Afriko pri vračanju zavrnjenih prosilcev za azil.  
Nemška kanclerka Angela Merkel je danes ob začetku pogovorov s španskim premierjem Pedrom Sanchezom poudarila, da 
Nemčija podpira prizadevanja Španije za zajezitev vse večjega toka migrantov iz Maroka čez Sredozemsko morje. Strinjala 
sta se, da je treba okrepiti dialog in sodelovanje z državami izvora in tranzita migrantov, še posebej z Marokom. 
Merklova je izpostavila predvsem sodelovanje z Afriko pri vračanju zavrnjenih prosilcev za azil. »Želimo tesno, iskreno 
sodelovanje z afriškimi državami, ki bo koristilo obema stranema. Ne smemo govoriti o Afriki, temveč z Afriko,« je poudarila 
nemška kanclerka, kot so sporočili iz njenega urada. 
Španski premier pa je dejal, da je obala Španije in s tem Evrope le 40 kilometrov oddaljena od Afrike, kar zadeva razvoj, pa 
je razdalja med celinama neprimerno večja. Ocenil je, da bi moralo biti zmanjšanje tega razkoraka ena glavnih nalog EU. 
Merklova se je Španiji zahvalila za sklenitev dvostranskega sporazuma o vračanju, ki bo po njenih besedah v migracije vnesel 
več reda. Dogovor o vračanju migrantov v Španijo, ki so bili pred prihodom v Nemčijo že registrirani v Španiji, sta državi 
dosegli v ponedeljek, danes pa je začel veljati. 
Španija je sicer prva članica EU, ki je z Nemčijo sklenila tovrsten dogovor. Pogovori z Italijo in Grčijo o podobnih dvostranskih 
dogovorih še potekajo. Nemški notranji minister Horst Seehofer je sicer junija dejal, da želi dogovore skleniti do konca julija 
ali v začetku avgusta.  
Španska vlada je pred srečanjem poudarila, da imata politiki Nemčije in Španije glede vprašanja migracij »enaka izhodišča«. 
Nemška kanclerka je to pozdravila. »Kot Evropejci smo močni le, če sodelujemo pri reševanju vprašanj prihodnosti,« je 
poudarila. 
Po besedah Merklove so migranti težava vseh držav članic EU, ne le tistih ob Sredozemskem morju, v katerih prebežniki 
vstopijo v unijo. Treba je najti pravičen sistem porazdelitve migrantov, govoriti z državami izvora migrantov in skleniti 
dogovore o vračanju migrantov. Dejala je še, da je vprašanje porazdelitve migrantov mogoče rešiti, sama bi ga rešila v duhu 
partnerstva. Pri tem mora EU po besedah kanclerke spoštovati svoje temeljne vrednote, med njimi tudi človekovo 
dostojanstvo. 
S Sanchezom sta se dogovorila, da se bosta za boljši pristop k vprašanju migracij zavzela tudi na vrhu EU v Avstriji, ki bo po 
napovedih septembra. 
Čeprav so v ospredju pogovorov migracije, naj bi nemška kanclerka in španski premier danes in v nedeljo govorila tudi o 
drugih dvostranskih vprašanjih in aktualnih evropskih temah. Med drugim naj bi razpravljala o poglobitvi gospodarske in 
denarne unije, nedavnem vrhu zveze Nato in evropski obrambni politiki. 
Sanchez in njegova soproga Begona Gomez sta Merklovo in njenega soproga Joachima Sauerja sprejela na posestvu v 
narodnem parku Donana okoli 50 kilometrov jugozahodno od Seville, kjer družina španskega premierja trenutno preživlja 
počitnice. Iz urada nemške kanclerke so sporočili, da si bo ta konec tedna vzela čas tudi za spoznavanje lepot naravnega 
parka, ki se razteza na 130.000 hektarjih površine. 

• Reševalna ladja Aquarius spet pred zaprtimi vrati. Gašper Završnik. Delo, Ljubljana, 13. avgust 2018 
Nevladni organizaciji SOS Méditerranée in Zdravniki brez meja sta države EU zaprosili za izkrcanje reševalne ladje s 141 
pribežniki.  
https://www.delo.si/novice/svet/resevalna-ladja-aquarius-spet-pred-zaprtimi-vrati-81468.html  
Reševalna ladja Aquarius s 141 begunci in migranti čaka na dovoljenje za vplutje v eno izmed sredozemskih pristanišč, 
potem ko sta nevladni organizaciji SOS Méditerranée in Zdravniki brez meja, ki upravljata plovilo, poslali prošnjo za izkrcanje 
državam EU. Sprejem ladje sta zavrnili Italija in Malta, za zdaj pribežnikov ne bo sprejela niti Španija, ki je Aquariusu letos že 
dovolila izkrcanje. 
Iz predsedniške palače v Madridu so sporočili, da po mednarodnem pomorskem pravu Španija ni najvarnejša država, saj 
njena pristanišča niso najbližje dostopen kraj za izkrcanje. Pred tem sta nevladni organizaciji zavrnila tudi Rim in Valleta. 
Italijanski minister za promet Danilo Toninelli je dejal, da bi pribežnike morala sprejeti Velika Britanija, saj ladja pluje pod 
gibraltarsko zastavo. Pripravljenost za sprejem ladje je za zdaj pokazala le mestna oblast v Barceloni. 
67 mladoletnikov brez spremstva 
Humanitarni delavci so pribežnike, ki so bili na poti iz Libije v Italijo – med njimi je 67 mladoletnikov brez spremstva in 
nosečnici –, rešili v dveh akcijah v petek. Največ jih prihaja iz Eritreje in Somalije. Čeprav je njihovo zdravstveno stanje 
stabilno, so številni »zelo izmučeni« in »podhranjeni«. Nekateri izmed njih so bili na morju 35 ur. Po njihovem pričevanju je 
mimo njih plulo več ladij, ki jim niso ponudile pomoči. Mnogi so poročali o »nečloveških« razmerah, v katerih so jih 
zadrževali libijski trgovci z ljudmi. »Takoj ko vstopiš v Libijo, ti vzamejo potni list in ga raztrgajo pred tvojimi očmi. Pred 
nosom se ti zaprejo vsa vrata. Ujet si. Edina odprta vrata so morje,« je dejal eden izmed preživelih. 
Trenutno je Aquarius edina reševalna ladja v Sredozemlju, saj je ladja nevladne organizacije Proactiva Open Arms pred 
dnevi vplula v pristanišče Algeciras na jugu Španije. Nova vlada v Madridu je ladji s 87 begunci in migranti v četrtek dovolila 
vkrcanje, potem ko so italijanska in malteška pristanišča ostala zaprta za pribežnike. Junija je dovolila vplutje v Valencio tudi 
Aquariusu s približno 630 pribežniki na krovu.  

https://www.delo.si/novice/svet/merklova-podprla-zajezitev-migrantskega-toka-81158.html
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• Poskrbí za tišino in ošili svinčnike.  Intervju: Florjan Lipuš. Pogovarjala se je: Tanja Jaklič. Delo, Ljubljana, 14. 
avgust 2018 

https://www.delo.si/kultura/knjiga/poskrbi-za-tisino-in-osili-svincnike-80678.html 
Florjan Lipuš bi rad napisal knjigo s 500 stranmi.  
 

 
Slika: Florjan Lipuš. Foto: Uroš Hočevar/Delo 

lika: Florjan Lipuš. Foto: Uroš Hočevar/Delo  
Je pisatelj z avstrijske Koroške, ki je pred kratkim prejel najvišje avstrijsko kulturno priznanje za literaturo v slovenskem 
jeziku, junija pa je bil tudi med finalisti za kresnika z romanom Gramoz. 
Piše v maternem jeziku, slovenščini, in piše predvsem o vojni, nacizmu, o koroških Slovencih, o manjšini med večino. 
Njegovo najbolj znano delo je roman Zmote dijaka Tjaža, o krizi mladega junaka v utesnjenem okolju. Za roman Boštjanov 
let pa je leta 2004 prejel Prešernovo nagrado in bil prav tako med peterico za kresnika.  
Katera je prva knjiga, ki ste jo prebrali? 
Ne spominjam se. Verjetno je bil to kakšen Karl May v nemščini, izposojen v stolpni knjižnici na Plešivcu v prvih letih 
gimnazije. Doma ni bilo knjig, v plešivški ni bilo slovenskih. 
Kakšne ocene ste dobivali za šolske spise? 
To so bili izključno spisi v nemščini. Ocene so bile dobre do srednje dobre, spomnim se tudi nekaj spisov, ki so se povsem 
ponesrečili. Doma smo govorili slovensko, zato se je bilo nemščine treba šele naučiti. Slovenščina je bila prostovoljni 
predmet v popoldanskih urah: takrat smo delali jezikovne vaje, brali, se učili slovnice in besed. 

 

Opišite trenutek, ko ste spoznali, da boste pisatelj. 
Tega trenutka ni bilo. Nikoli nisem navajal tega poklica, ker sem bil zaposlen v drugih poklicih in sem pisal le v prostem času, 
torej poleg svojega krušnega poklica, recimo zgodaj zjutraj pred odhodom v službo. Za takšno pisanje se mi je zdel naslov 
pisatelj previsok. V ta poklic so me postavili drugi, bil mi je podarjen. V drugem ali tretjem letniku gimnazije me je močno 
začel zanimati slovenski jezik, predvsem po zaslugi takratne slovenske inteligence, ki je nas dijake zbirala okoli sebe in 
večino mentorirala. 
Imate kakšne ustvarjalne rituale? 
Nimam ritualov, edino to, da poskrbim za popolno tišino okoli sebe in ošilim svinčnike, katerih konice morajo imeti 
določeno obliko. 
Imate, ko pišete, več težav z začetki ali konci? 
Ne z enim ne z drugim. Težave so v stavkih in je vseeno, ali na začetku, ali na koncu, ali kjer koli vmes. Stavki so pomembni, 
začetek in konec ne igrata nobene vloge, konec je lahko začetek in začetek je lahko konec. Spominjam se, da sem pri Tjažu 
prvo poglavje napisal čisto nazadnje. 
Katere knjige nikoli niste mogli prebrati do konca? 
Niti teh se konkretno ne spominjam. Vem, da sem nekatere knjige jezen zabrisal v kot, ker so se mi zdele prazne in puhle ter 
da je zanje škoda papirja. 
Kako izberete imena svojim likom? 
Po mili volji. Ime se mora jezikovno in vsebinsko ujemati, se skladati z drugim, biti v duhu teksta. 
Knjiga, ki vas je spravila v jok? 
Knjige vojnih žrtev, ki so po vsebini podobne moji zgodbi, preživetja iz nacističnih taborišč. 
Kolikokrat so vam zavrnili rokopis in s kakšnimi utemeljitvami? 
Prvi rokopis, Zmote dijaka Tjaža, sem ponudil celovški Mohorjevi družbi, ta pa ga je zavrnila z ustno utemeljitvijo, da to ni 
branje za naše ljudi. 
Katere literarne junake bi radi spoznali v živo? 
Prav nobenega. 
Kakšen je bil najzanimivejši odziv bralcev na vaše knjige? 
Odzive sem bral, tiste, ki so mi, večinoma po naključju, prišli v roke, sem hranil za arhiv, a v tem trenutku so bili že 
pozabljeni. Odzivi so bili zanimivi v trenutku branja. 
V kakšnem odnosu ste s knjižnicami? Večkrat plačate zamudnino? 
Nisem član nobene knjižnice, sploh si knjigo izposodim le izjemoma. 
Kakšno knjigo bi radi napisali, pa vam ne uspe? 
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Debelo kakšnih 400, 500 strani.  

• Malta dovolila vplutje ladje Aquarius z rešenimi migranti. STA. Delo, Ljubljana, 14. avgust 2018 
https://www.delo.si/novice/svet/malta-dovolila-vplutje-ladje-aquarius-z-resenimi-migranti-81975.html   
Ladja Aquarius s 141 rešenimi migranti na krovu že od petka stoji sredi Sredozemskega morja.  
Valletta - Malteške oblasti so sporočile, da bodo dovolile vplutje nevladne humanitarne ladje Aquarius s 141 rešenimi 
migranti na krovu, ki že od petka stoji sredi Sredozemskega morja. Migrante naj bi po izkrcanju prevzelo pet članic Evropske 
unije - Francija, Nemčija, Luksemburg, Portugalska in Španija. 
»Malta bo dovolila vplutje Aquariusa v svoja pristanišča kljub temu, da k temu ni pravno zavezana,« je na Twitterju zapisal 
malteški premier Joseph Muscat. 
Migranti v različne države 
Francija je sporočila, da bo prav tako sprejela 60 migrantov, Nemčija pa, da bo na humanitarni podlagi sprejela do 50 
migrantov. Portugalska bo po navedbah vladnih virov Španije in Malte sprejela 30 ljudi, migrante z ladje pa bo sprejel tudi 
Luksemburg. 
Španski premier Pedro Sanchez je na Twitterju potrdil, da bo Madrid skladno z dogovorom prevzel 60 migrantov z ladje. 
Portugalska bo po navedbah vladnih virov Španije in Malte sprejela 30 ljudi, preostali migranti z ladje pa bodo porazdeljeni 
med Francijo, Nemčijo in Luksemburgom. 
Ladja Aquarius, ki jo vodita nevladni organizaciji SOS Mediterranee in Zdravniki brez meja, je migrante rešila v petek na 
odprtem morju blizu Libije. Ladja je nato obtičala sredi Sredozemskega morja, saj je nista želeli sprejeti ne Malta niti Italija. 
Rešeni migranti, ki prihajajo iz Somalije in Eritreje, so posadki povedali, da so pred Aquariusom srečali pet drugih ladij, ki pa 
jim niso hotele pomagati. Po navedbah posadke so mnogi migranti zelo šibki in podhranjeni.  

• Sprememba meja na Zahodnem Balkanu ni mogoča. Petra Vadas. Delo, Ljubljana, 14. avgust 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/sprememba-meja-na-zahodnem-balkanu-ni-mogoca-81869.html  
Merklova zagotavlja nadaljnjo podporo pri soočanju s problematiko ilegalnega priseljevanja.   
Nemška kanclerka Angela Merkel je na ponedeljkovem srečanju z Denisom Zvizdićem, predsednikom Sveta ministrov 
Bosne in Hercegovine, zavrnila možnost spremembe meja držav Zahodnega Balkana. Med nosilci pobude so vodilni v Srbiji 
in na Kosovu. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je pretekli mesec spet naslovil idejo delitve Kosova, kosovski predsednik 
Hashim Thaçi pa je nasprotoval etnični delitvi, vendar kljub temu podpira prilagoditev in spremembo meja. 
»Teritorialna integriteta držav Zahodnega Balkana je bila določena in mora ostati nedotaknjena,« je na začetku konference 
v Berlinu povedala Merklova in dodala, da moramo to nenehno poudarjati, saj kljub vsemu ostajajo posamezni poskusi in 
pogovori o spremembi meja, česar ni mogoče storiti. Postavitev mej, določenih po balkanskih vojnah, tako ni mogoče 
spreminjati. 
Na spletni strani nemške vlade so med drugim zapisali, da bo Nemčija še naprej zagotavljala potrebno podporo pri 
spoprijemanju s problematiko ilegalnega priseljevanja. Izrazili so željo, da bi državi pri tem še tesneje sodelovali, vendar so 
hkrati poudarili, da je to mogoče zgolj v sodelovanju s Hrvaško in Srbijo. »Vaša država iz lastnih izkušenj ve, kaj pomeni 
pregon in beg, vendar ilegalno priseljevanje ni prava pot, po kateri posameznik lahko doseže Evropo,« je poudarila 
Merklova, ki se je Zvezdiću med drugim zahvalila za poskus zagotavljanja humanitarnih razmer za življenje migrantov. 
Poleg tega je nemška kanclerka ponovno potrdila podporo evropski perspektivi državam Zahodnega Balkana, poroča 
makedonska tiskovna agencija MIA. Za izpolnitev pogojev države kandidatke mora Bosna in Hercegovina razrešiti še številna 
vprašanja, Merklova pa je pri tem poudarila, da vlado in posamezne odgovorne pri tem spodbujajo in jim stojijo ob strani. 

• Kako zelo je Italija skrenila desno. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, 15. avgust 2018 
https://www.delo.si/novice/svet/kako-zelo-je-italija-skrenila-desno-81694.html  
Prvak skrajne desnice v celoti narekuje politično agendo, njegova agresivna govorica je prekrila vse.  
Ni je več mogoče označevati za populistično in desno vlado, Matteo Salvini je potisnil Italijo skrajno desno. Je de facto 
voditelj, močnejši od premiera in koalicijske partnerice, ki je zmagala na volitvah. Italija se je zelo spremenila. 
Z junijem je dobila »vlado sprememb«, edino možno po marčnih parlamentarnih volitvah. Eno je gotovo: Salvini je na 
področju priseljevanja naredil tisto, česar ni naredil noben član vladne garniture pred njim. Njegova agresivna 
protipriseljenska govorica in politika sta šokirali evropsko javnost, Italijani ji ploskajo. 
Notranji minister in podpredsednik vlade je najbolj vpliven in priljubljen italijanski politik, postal je obraz Italije, ta, ki 
definira njeno politiko. Je vplivnejši in močnejši od premiera, tehnokrata Giuseppeja Conteja, pa tudi od voditelja Gibanja 5 
zvezd, prvouvrščene stranke na spomladanskih parlamentarnih volitvah. Ko sta se Liga in populistično gibanje povezali v 
vladno koalicijo, je bila prva videti minorna, na volitvah je pač dobila dvakrat manj glasov. In vendar je v kratkem Salvinijeva 
stranka postala močnejša od tiste Luigija Di Maia.  
Črno-rdeče 
Nekaj mesecev stara vlada v Rimu je po barvah rumeno-zelena koalicija, zelena je bila vedno zaščitni znak Lige, rumena je 
simbol Gibanja 5 zvezd. Toda po svojem bistvu je črno-rdeča, dominantna sila je Salvinijeva Liga, v tem razmerju je Di 
Maieva stranka podrejena partnerica. Povsod odzvanja samo še radikalna govorica skrajne desnice, ki spodbuja ksenofobne 
strasti, poziva k deportaciji 500.000 »nezakonitih migrantov« in rahlja vezi z Evropsko unijo. 
Dolgo je bila Severna liga na obrobju italijanske politike, ko jo je prevzel Matteo Salvini, jo je preoblikoval v nacionalno 
stranko. Naglo je zaznal, da je secesionizem Padanije iztrošena politična tema, bistveno lažje in bolj oportuno je tačas 
prodajati ostro protipriseljenstvo in trdi evroskepticizem. Z zavrnitvijo ladje Aquarius neprofitne organizacije SOS 
Méditerranée z več kot 600 afriškimi prišleki na krovu je pritegnil mednarodno pozornost in osupnil evropsko javnost. Pa 
vendar se mu je ta poteza notranjepolitično bogato obrestovala. Javnomnenjski rejtingi so poleteli v nebo. 

• Hiperaktivni Salvini dominira za naslovnicah in javnomnenjskih anketah. 
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• Prvak Lige je v zvezi s priseljevanjem naredil tisto, česar ni naredil nihče pred njim. 

• Skrajna desnica poziva k deportaciji »nezakonitih migrantov« in rahlja vezi z EU. 
Paradoks in percepcija 
Obstaja določen paradoks. Histerija, povezana z migracijami, je v evropski politiki in Italiji popolna, čeprav je bilo letošnje 
leto eno izmed najmirnejših po 2011. Južnoitalijanske obale in sicilska pristanišča so razmeroma prazna, zatišje je celo na 
oddaljeni Lampedusi, prvem pribežališču za prišleke, število prihodov se je radikalno zmanjšalo, je nedavno komentiral 
tamkajšnji župan. Kljub temu ravno letošnje leto zaznamuje dramatična protipriseljenska govorica, njen motor je 
hiperaktiven, vsenavzoč, vseobvladujoč Matteo Salvini, ki dominira na naslovnicah in v javnomnenjskih anketah. V politiki je 
percepcija pomembnejša od stvarnosti. 
Italijanska vlada zdaj dosega rekordno priljubljenost, njena najpopularnejša člana sta premier Conte in notranji minister 
Salvini. Trda protipriseljenska politika, omejevanje imigracij in zaostrovanje odnosov z Evropsko unijo godijo volilnemu 
telesu, je potrdilo več zaporednih javnomnenjskih anket. Aktualni kabinet se ponaša z najvišjo podporo, kar je je imela kaka 
italijanska vlada v preteklih dvanajstih letih, raziskava Ipsos kaže, da vladi pritrjuje 68 odstotkov vprašanih. Ekipi, ki je 
prisegla 1. junija, in sicer po mukotrpnih koalicijskih pogajanjih, odtlej podpora narašča, povečuje se zlasti število 
podpornikov skrajno desne Lige. 
Nenaklonjenost vladi izraža manj kot tretjina vprašanih. Najbolj priljubljen je predsednik vlade Conte, četudi italijanski 
javnosti do nedavno neznan pravnik in brez političnih izkušenj, ima impozantnih 69 odstotkov podpore. In v primeru 
vnovičnih volitev bi približno dve tretjini Italijanov znova podprli vladni stranki. V takšnih političnih razmerah je leva sredina 
močno marginalizirana. Treba je priznati, vladajoča garnitura je zajela teme, ki so pomembne za celotno italijansko volilno 
telo, predvsem priseljensko problematiko in delovna mesta. To so ključne vsebine celo za volivce leve sredine.  
Evro in Nato 
»Drži, sem odsev populizma,« je za milanski časnik Corriere della Sera pred kratkim izjavil premier Giuseppe Conte. »Toda 
skupna evropska valuta in zavezanost Natu pri tem nista pod vprašajem – niti zame niti za vlado, ki jo vodim.« 
Medtem ko je Salvinijeva Liga prevzela nadzor nad italijansko politično agendo in je Gibanje 5 zvezd zdrsnilo na obrobje, 
skuša 53-letni tehnokrat predvsem potrditi zavezanost Italije mednarodnim zavezništvom in evru ter pomiriti evropsko 
javnost. Med drugim tudi zaradi znanih proruskih stališč obeh koalicijskih strank. Tehnični predsednik vlade je hkrati pod 
nenehnim pritiskom notranjega ministra in podpredsednika rimske vlade, izjave enega in drugega so pogosto daleč 
vsaksebi. Podobno, kot je Conte v omenjenem intervjuju potrjeval prozahodno naravnanost Italije scela, je obenem zanikal, 
da bi finančni minister Giovanni Tria utegnil zapustiti vlado oziroma da v zvezi z njim obstajajo trenja znotraj koalicije. Znano 
je, da je profesor ekonomije z rimske univerze Tor Vergata zasedel ključni vladni položaj šele po tem, ko je predsednik 
republike Sergio Mattarella zavrnil imenovanje prvotnega in spornega kandidata, profesorja Paola Savone, znanega po 
izrazitih protievrskih stališčih.  
 

Dnevnik, Ljubljana 
 

• Merklova podprla prizadevanja Španije za zajezitev migrantskega toka iz Maroka. STA. Dnevnik,  Ljubljana, 11. 
avgust 2018 

https://www.dnevnik.si/1042836036/svet/merklova-podprla-prizadevanja-spanije-za-zajezitev-migrantskega-toka-iz-
maroka  
Nemška kanclerka Angela Merkel je danes ob začetku pogovorov s španskim premierjem Pedrom Sanchezom poudarila, 
da Nemčija podpira prizadevanja Španije za zajezitev vse večjega toka migrantov iz Maroka čez Sredozemsko morje. 
Strinjala sta se, da je treba okrepiti dialog in sodelovanje z državami izvora in tranzita migrantov, še posebej z Marokom. 
Merklova je izpostavila predvsem sodelovanje z Afriko pri vračanju zavrnjenih prosilcev za azil. »Želimo tesno, iskreno 
sodelovanje z afriškimi državami, ki bo koristilo obema stranema. Ne smemo govoriti o Afriki, temveč z Afriko,« je poudarila 
nemška kanclerka, kot so sporočili iz njenega urada. 
Španija prva s takim dogovorom z Nemčijo 
Španski premier pa je dejal, da je obala Španije in s tem Evrope le 40 kilometrov oddaljena od Afrike, kar zadeva razvoj, pa 
je razdalja med celinama neprimerno večja. Ocenil je, da bi moralo biti zmanjšanje tega razkoraka ena glavnih nalog EU. 
Merklova se je Španiji zahvalila za sklenitev dvostranskega sporazuma o vračanju, ki bo po njenih besedah v migracije vnesel 
več reda. Dogovor o vračanju migrantov v Španijo, ki so bili pred prihodom v Nemčijo že registrirani v Španiji, sta državi 
dosegli v ponedeljek, danes pa je začel veljati. 
Španija je sicer prva članica EU, ki je z Nemčijo sklenila tovrsten dogovor. Pogovori z Italijo in Grčijo o podobnih dvostranskih 
dogovorih še potekajo. Nemški notranji minister Horst Seehofer je sicer junija dejal, da želi dogovore skleniti do konca julija 
ali v začetku avgusta. 
Sodelovanje pri vprašanjih prihodnosti 
Španska vlada je pred srečanjem poudarila, da imata politiki Nemčije in Španije glede vprašanja migracij »enaka izhodišča«. 
Nemška kanclerka je to pozdravila. »Kot Evropejci smo močni le, če sodelujemo pri reševanju vprašanj prihodnosti,« je 
poudarila. 
Po besedah Merklove so migranti težava vseh držav članic EU, ne le tistih ob Sredozemskem morju, v katerih prebežniki 
vstopijo v unijo. Treba je najti pravičen sistem porazdelitve migrantov, govoriti z državami izvora migrantov in skleniti 
dogovore o vračanju migrantov. Dejala je še, da je vprašanje porazdelitve migrantov mogoče rešiti, sama bi ga rešila v duhu 
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partnerstva. Pri tem mora EU po besedah kanclerke spoštovati svoje temeljne vrednote, med njimi tudi človekovo 
dostojanstvo. 
S Sanchezom sta se dogovorila, da se bosta za boljši pristop k vprašanju migracij zavzela tudi na vrhu EU v Avstriji, ki bo po 
napovedih septembra. 
Govorila bosta tudi o poglobitvi gospodarske in denarne unije 
Čeprav so v ospredju pogovorov migracije, naj bi nemška kanclerka in španski premier danes in v nedeljo govorila tudi o 
drugih dvostranskih vprašanjih in aktualnih evropskih temah. Med drugim naj bi razpravljala o poglobitvi gospodarske in 
denarne unije, nedavnem vrhu zveze Nato in evropski obrambni politiki. 
Sanchez in njegova soproga Begona Gomez sta Merklovo in njenega soproga Joachima Sauerja sprejela na posestvu v 
narodnem parku Donana okoli 50 kilometrov jugozahodno od Seville, kjer družina španskega premierja trenutno preživlja 
počitnice. Iz urada nemške kanclerke so sporočili, da si bo ta konec tedna vzela čas tudi za spoznavanje lepot naravnega 
parka, ki se razteza na 130.000 hektarjih površine. 

• Razmejitev s Kosovom za Vučića ni tabu. Dejan Kovač. Dnevnik,  Ljubljana, 11. avgust 2018 
https://www.dnevnik.si/1042835988/svet/razmejitev-s-kosovom-za-vucica-ni-tabu  
Čeprav govori o razmejitvi, ima srbski predsednik Vučić pred očmi drugačno podobo odcepljenega Kosova, namreč brez 
pretežno s Srbi poseljenega severa nekdanje pokrajine v zameno za tri občine na meji z Makedonijo s pretežno albanskim 
življem. 
Srbski predsednik Aleksandar Vučić je med obiskom tovarne za predelavo mesa v Šidu odmevno spregovoril o vprašanju 
Kosova, pri čemer je dejal, da »ni neodgovoren« in da ne namerava operirati z »veličastnimi patriotskimi izjavami«, da pa se 
zavzema za razmejitev z Albanci v odcepljeni pokrajini. Dodal je še, da v nasprotju s kosovskimi predstavniki premierja 
Ramusha Haradinaja in predsednika Hashima Thacija ter posameznimi predstavniki zahodnih držav ter tistimi v domači 
javnosti, ki »vse vedo«, ne bo razkril kart, ki bi škodile srbskim prizadevanjem. Obljubil pa je, da bo jasno povedal, kaj misli, 
ko se bodo na pogajanjih dokopali do kakšne oprijemljive rešitve. »Ta mora biti vseobsežen načrt, ki zadeva mnogo stvari, in 
ne poenostavljena oziroma preprosta rešitev, kot si predstavljajo nekateri,« je še razlagal Vučić. Po njegovih besedah gre za 
tango, za katerega sta potrebna dva.  
Dogovor o razmejitvi med Kosovom in Srbijo je aktualen že nekaj časa, razlaga pa si ga vsak po svoje. Pravzaprav je na mizi 
očitno menjava ozemelj, po kateri bi deli s pretežno srbskim prebivalstvom na severu s strani Beograda nepriznane 
kosovske države prešli pod okrilje Srbije v zameno za območje treh srbskih občin na meji z Makedonijo, kjer je v večini 
albanski živelj. Tem zamislim v Srbiji nasprotujejo tako vladne stranke kot opozicija in še posebno glasno srbska pravoslavna 
cerkev, zato je videti Vučić v svojem razmišljanju dokaj osamljen. Po drugi strani pa nima somišljenika niti na kosovski strani, 
saj je Thaci v sredo dejal, da je sicer sam predlagal popravke meje s Srbijo, tako da bi pretežno z Albanci poseljene občine na 
jugu Srbije – Preševo, Bujanovac in Medveđa – priključili Kosovu, a ne na račun delitve njihovega sedanjega ozemlja, niti 
priznanja avtonomije za Srbe na njem.  
Razmejitev ki pomeni zamenjavo 
Vučić je zdaj prvič javno spregovoril o razmejitvi, čeprav je v ničemer ni razdelal. O takšnem načinu rešitve kosovsko-
metohijskega vprašanja je pred časom govoril že Ivica Dačić, podpredsednik srbske vlade in zunanji minister, ob poudarku, 
da gre za njegovo osebno stališče, in opombi, da sta o tem razmišljala že pokojna Dobrica Čosić in Zoran Đinđić. Se je pa 
hkrati od ideje ogradil z zagotovilom, da se nihče s srbske strani v dosedanjih pogajanjih s Prištino ni opredelil za priznanje 
kosovske neodvisnosti in da Beograd poskuša z diplomatskimi sredstvi doseči, da bi nekatere države priznanje celo 
umaknile. 
V nasprotju z Dačićem je morebitni kompromis o razmejitvi s Kosovom podprl srbski obrambni minister Aleksandar Vulin, ki 
meni, da bi ta ustavil ideje o rojevanju velike Albanije. »Vse skrbi, kaj bi razmejitev pomenila za neodvisno Kosovo, nihče pa 
se ne sprašuje o posledicah napovedi, da bosta imela Kosovo in Albanija enega predsednika in ukinila medsebojno mejo,« 
pravi Vulin. Da je razmejitev s Kosovom legitimna politična opcija, meni tudi Rasim Ljajić, podpredsednik srbske vlade, ki 
ocenjuje, da je zamrznitev konflikta v nasprotju s srbskimi interesi. »V Srbiji se kritizira vsak poskus dialoga in se predlaga 
čakanje na boljše čase. Kot da je položaj za srbsko skupnost na Kosovu in v Metohiji idealen in ga je treba ohranjati, da s 
pogajanji česa ne izgubimo. Pravzaprav ohranjamo iluzijo, da se na Kosovu ni nič spremenilo, da je Kosovo naše, čeprav 
nimamo nobene dejanske oblasti,« ugotavlja Ljajić, ki pravi, da poslušajo zgolj kritike brez ponujenih rešitev.  
,  
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• Robert Waltl: Ne bojim se ljudi, bojim se ekstremizma. Intervju: Robert Waltl. Pogovarjal se je: Ervin Hladnik – 
Milharčič. Dnevnik, Ljubljana, 11. avgust 2018 

https://www.dnevnik.si/1042835923/svet/robert-waltl-ne-bojim-se-ljudi-bojim-se-ekstremizma  
Cankarjevo nabrežje v Ljubljani ob Tromostovju te dni vidi veliko presenetljivih obiskovalcev z vsega sveta. Glave se ne 
obračajo več za nošami iz Koreje, severne Indije ali za živopisanimi identitetami sodobne Evrope. Moški, ki je v 
ponedeljek dopoldne v črnem plašču in zimskem klobuku na glavi molil kadiš, judovsko molitev za umrle, pa je vzbudil 
nekaj pozornosti. Te noše v mestu ni videti pogosto. Telefoni so se dvigovali čez glave in slikali.  
Ortodoksni rabin slovenske judovske skupnosti Ariel Haddad iz Trsta je v družbi zagrebškega rabina Moša Prelevića molil, 
medtem ko je nemški umetnik Gunter Demnig v tla vzidaval dve granitni kocki z vgraviranima imenoma dveh Judov, ki so ju 
med drugo svetovno vojno deportirali v koncentracijska taborišča v Nemčiji. Demnig je takšne kamne postavil v mnogih 
evropskih mestih in z njimi gradi najbolj razsežen spomenik holokavstu v Evropi. Po Mariboru jih je dobila tudi Ljubljana. 
Igralec in režiser Robert Waltl je bil pobudnik tega, da se kamni položijo tudi v Ljubljani. Ob njem so bili igralka Polona 
Vetrih, kantor sinagoge v Stockholmu Isidoro Abramowitz, dr. Irena Šumi, arhitekt ureditve sodobne Ljubljane Janez Koželj. 
Kantor Abramowitz je zapel El male rahamim, ki jo Judi zapojejo ob obletnici smrti družinskega člana. Prvi kamen je položil 
predsednik Slovenije, drugega predsednik parlamenta. Potem so jih v tla zazidali še na drugih ljubljanskih ulicah.  
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Robert Waltl je v Mini teatru v Križevniški ulici v Ljubljani razložil, kako je prišel do tega, da gledališki igralec organizira 
postavitev spomenika holokavstu po tleh mestnih ulic.  
Se morda spomnite, kdaj je bilo nazadnje sredi Ljubljane ob Ljubljanici slišati judovsko molitev za umrle kadiš in kantorja 
peti El male rahamim?  
Mislim, da še nikoli. Vsaj na javnem prostoru ne. Pri nas v Judovskem kulturnem centru zadnjih pet let 27. januarja na dan 
spomina na holokavst rabin moli kadiš in jaz preberem vsa imena slovenskih žrtev. Predvidevam, da je bilo po vojni na 
judovskem pokopališču slišati molitev, na javnem mestu pa mislim da ne. 
Kaj se je v ponedeljek zgodilo na Cankarjevem nabrežju?  
Več reči. Na nabrežju ob Ljubljanici in na drugih mestnih ulicah smo v prostor vrnili imena nekaterih Judov, ki so bili 
odpeljani v taborišča in ubiti. S kockami pa smo nazaj pripeljali tudi družine. Vseh družinskih članov niso odpeljali v isto 
taborišče, ampak na različne konce rajha. Vzeli so jih iz hiš, jih odpeljali v sodnijske zapore na Miklošičevi in od tam v 
različna taborišča. Simbolično smo jih pripeljali nazaj tja, od koder so začeli to kalvarijo, in jih združili kot družine.  
Kako ste to naredili?  
Nemški umetnik Gunter Demnig je nekoč slišal rabina govoriti, da oseba ni pozabljena, dokler je znano njeno ime. To ga je 
spodbudilo, da se je lotil ohranjanja spomina kot svojega umetniškega projekta. Po drugi svetovni vojni so po vsej Evropi 
postavljali velike monumentalne spomenike za padle v vojni, za civilne žrtve in za talce. Vojna je bila velika in strašna. 
Demnig pa si je zamislil razpršen spomenik, ki ne bi bil monumentalna skulptura, ampak niz drobnih kamnov, na katerih so 
zapisana imena ubitih z nekaterimi osnovnimi podatki o datumu rojstva, dekliškem priimku pri ženskah in taborišču, v 
katerega so bili odpeljani. Projekt se je začel leta 1992 v Kölnu v Nemčiji in se potem razširili v mnoga druga mesta.  
Od takrat se v tla vstavlja kocke z imeni?  
Da. Vendar ne gre povsod tako lahko. V Münchnu recimo ne dovolijo postavljanja kock. Uprla se je mestna judovska 
skupnost, ki pravi, da s hojo po imenih še enkrat teptaš žrtve. 
Kako pa vi razmišljate o tem?  
Vprašanju sem se resno posvetil in prišel do nasprotnega mnenja. Kocka, ki jo umestiš v urban prostor, je zanimiva z več 
vidikov. Imena ljudi pripelješ pred njihove hiše, od koder so bili odpeljani. Ko kot naključni mimoidoči pogledaš kocko z 
imenom, se moraš skloniti in se z gesto pokloniš žrtvam. V mestnem prostoru se zaveš, da so tukaj res živeli zelo konkretni 
ljudje z imeni in priimki, ki so svoje življenje končali na strašen način. Tako to razumejo v mnogih evropskih mestih. Termin 
za postavitev kock sem dobil pred enim letom.  
Na najbolj vroč dan v letu?  
Da. Demnig je vsak dan v drugem mestu in mi je lahko ponudil samo prejšnji ponedeljek. Nisem dobil na izbiro dveh 
datumov. Prosil sem, da bi to naredili septembra, ker se takrat ljudje vrnejo v mesto in ker se mi zdi pomembno, da so v 
akcijo vključeni mladi. Zdaj so vsi šolarji na počitnicah. Pogovarjal sem se z Vegovo šolo, kamor je hodil Julij Moskovič, ki 
smo mu postavili enega od kamnov. Zelo so bili pripravljeni sodelovati pri projektu, vendar ne avgusta. Naslednje leto bomo 
kamne postavljali septembra. Stopil bom do vseh šol, ki so v bližini kamnov, in jih povabil k sodelovanju. V Judovskem 
kulturnem centru ne bomo imeli samo gledaliških predstav, namenjenih holokavstu, ampak tudi pogovore, kar tudi sicer 
delamo, ko imamo festival strpnosti. 
Ena od funkcij je evokacija zgodovine druge svetovne vojne, ki smo jo tukaj vsaj v enem delu pozabili. Holokavst 
poznamo kot nekaj, kar se je zgodilo drugim. Vi to ponujate kot našo zgodbo.  
Pred petimi leti sem začel razmišljati o tem, zakaj ne govorimo o holokavstu v Sloveniji. Spraševal sem ljudi, kaj o tem vedo, 
in prišel do nenavadnih spoznanj. Veliko mojih znancev je ogromno vedelo o holokavstu. Vedeli so vse o tem, kaj se je 
zgodilo v Nemčiji, na Poljskem, v Franciji, nič pa o tem, kaj se je zgodilo pri nas.  
Ali ni običajen odgovor, da v Sloveniji ni bilo holokavsta, ker ni bilo Judov?  
Natanko tako. Ko smo ustanovili Judovski kulturni center v Ljubljani, so tudi v judovski skupnost dvigovali obrvi. Češ, kaj se 
greš, saj v Ljubljani nikoli ni bilo Judov. Tukaj so bili do leta 1515 in potem jih ni bilo nikoli več. To se mi še danes dogaja s 
turističnimi vodniki po Ljubljani, ki turistom razlagajo, da mesto ni imelo judovskega prebivalstva. Ko sem si na ljubljanskem 
gradu ogledal razstavo o zgodovini Slovenije, tam Judi sploh niso omenjeni niti do leta 1515. Ko greš na razstavo Ljubljana v 
Mestni muzej, je omenjena samo letnica njihovega prihoda v 15. stoletju, nič pa ne izveš o izgonu, pogromih, kaj šele o 
holokavstu. 
Izbris judovske zgodovine je bil popoln. Še danes ne razumem, zakaj. Na to je nedvomno vplival antisemitizem s konca 19. 
stoletja in potem medvojni antisemitizem sploh. Vsak časopis, ki si ga takrat odprl, je imel vsaj en antisemitski članek. 
Naslednje leto z doktorico Alenko Nabergoj pripravljamo razstavo o antisemitizmu na Slovenskem. Poskušali bomo najti 
korenine slovenskega antisemitizma v literaturi, poeziji in predvsem v katoliškem tisku. To gre do leta 1940 in dr. Korošca z 
njegovimi antisemitskimi zakoni. Dr. Anton Korošec je bil jugoslovanski minister prosvete in je bil avtor kopije nemške 
antisemitske zakonodaje. Kmalu za tem je umrl in se najbrž niti ni zavedal, kakšne bodo posledice. Antisemitizem je bil zelo 
močan. To je bilo treba izbrisati. 
Pri postavljanju spotikavcev na Cankarjevem nabrežju sta bila prisotna dva rabina, vi ste predstavljali civilnodružbeno 
iniciativo, bilo je prisotno mesto in njegova kultura. Tam pa je bila tudi država s predsednikom Slovenije in predsednikom 
njenega parlamenta. Zakaj ste povabili najvišja predstavnika države?  
To ni bil intimen dogodek, ki bi ga mi priredili sami zase in za ljudi, ki se jih spominjamo. Mesto Ljubljana in njegov župan sta 
podprla projekt. Mesto je postavilo ploščo na Židovski stezi v spomin na izgon Judov. Izgnali so jih meščani, ki so se pred 
tem pri njih zadolžili. V Sloveniji ni niti enega spomenika holokavstu. Imamo spomenik vsem žrtvam na Kongresnem trgu, 
vendar to ni to. Zdelo se mi je, da je ideja razpršenega spomenika z Ljubljano še bolj močna. Čeprav država ni pri tem 
ničesar naredila, se mi je zdelo nujno, da je prisoten predsednik in da fizično položi prvi kamen. Povabil sem tudi vse 



parlamentarne stranke, nekateri so prišli, drugi ne. Prišla sta tudi ljubljanski metropolit in škof Evangeličanske cerkve. To ni 
bila zasebna akcija. Spominjata se država in mesto. Ker sta bila Adlerja, ki smo jima postavili kamen, begunca s Hrvaške, se 
je za to zanimala tudi predsednica Hrvaške, ki se je potem opravičila. Zanimivo, glede na to, kakšne komemoracije imajo 
zdaj oni v Jasenovcu. Prisotnost države je bila zelo pomembna. 
Zakaj natančno?  
Zato, ker se za Jude, ki so se po koncu druge svetovne vojne vrnili iz taborišč, s tem zgodba ni končala. Takoj so se začeli 
procesi proti povratnikom iz taborišč in nacionalizacija njihovega premoženja.  
Zakaj je prišlo do tega strašnega epiloga?  
Večina Judov je imela nemške priimke. Obtoževali so jih, da so kulturbundovci, da so sodelovali z Nemci, ker da so v resnici 
etnični Nemci. Nekateri so imeli trgovine in tovarne, ki so jih nacionalizirali. Do petdesetih let se je velik del preživelih iz 
Jugoslavije preselil v takrat nastali Izrael. Pri odhodu na ladje so morali podpisati dokument, da se odpovedujejo 
premoženju in da ga tudi njihovi potomci ne bodo zahtevali nazaj. Redki, ki so ostali, pa se tudi niso mogli dobro počutiti. V 
Murski Soboti so leta 1954 porušili sinagogo. Skupnosti skoraj ni bilo več, vendar je bila obrazložitev, da potrebujejo 
material za gradnjo stanovanjskega bloka, nekoliko cinična. Z dediščino so slabo ravnali. Izbrisali so pokopališče v Murski 
Soboti in podrli rabinat. V mrliški vežici na judovskem pokopališču v Rožni dolini v Novi Gorici je bila igralnica. V zakonu o 
denacionalizaciji Judi niso nikjer omenjeni. Slovenija je edina evropska država, kjer judovski skupnosti niso vrnili 
premoženja.  
Kolikšna pa je bila prisotnost judovstva v Sloveniji?  
Na ozemlju Slovenije so bili prisotni v srednjem veku, ko so se naselili. Ljubljana je imela z Mariborom enega 
najpomembnejših rabinov Evrope, Israela Isserleina ben Petachija. Bil je zadnji veliki rabin srednjeveške Avstrije. Mariborska 
skupnost je bila tako pomembna, da je imela pravico prva izbirati sadeže, ki so jih za praznike uvažali iz Svete dežele. Slovenj 
Gradec, Ptuj, Celje, Gorica, Trst in koroška mesta so imeli pomembne skupnosti. Ko rečemo, da po izgonu 1464 ali 1515 na 
Slovenskem ni bilo več Judov, ne drži. Trst in Gorica sta bila slovenska in tam je prisotnost ostala zelo močna. 
Prekmurje?  
Prekmurje je druga zgodba. Tja so se naselili nekoliko kasneje. V 18. stoletju so bili opazni, v 19. in 20. stoletju pa je bila to 
najmočnejša skupnost. Lendava, Murska Sobota. Mislim, da je bilo pred drugo vojno trideset odstotkov prebivalstva 
Lendave judovskega. Zanimivo, da je bila v Beltincih zelo močna skupnost ortodoksnih Judov. Že v zgodnjih dvajsetih letih so 
se vsi preselili v Palestino. V muzeju imamo dve luči iz sinagoge v Beltincih. Preden so odšli, so prodali klopi in vso opremo. 
Šli so predvsem zaradi antisemitizma, ki se je pojavil po prvi svetovni vojni. Ko bomo postavljali spotikavce v Lendavi, na 
glavnem trgu ne bo hiše, pred katero ne bodo stali kamni.  
Za holokavst je zelo lahkotno misliti, da nimamo z njim nič opraviti. Kako je to del naše zgodbe?  
Vključeni smo na več načinov. Najprej, na ozemlju Slovenije so pred vojno živeli Judi. Največ v Lendavi in Murski Soboti, pa v 
Celju, Ptuju, Mariboru in tudi Ljubljani. V Ljubljani jih je bilo popisanih vsaj 160. Veliko pa je bilo nepopisanih. V mestu je bilo 
veliko judovskih študentov s Poljske, ki so zaradi omejitve vpisa Judov na univerze prišli študirat v Ljubljano. Predvsem 
medicino. Prihajali so tudi begunci. Najprej iz zahodne Evrope, kasneje pa predvsem iz sosednje Nezavisne države Hrvatske 
(NDH). Po nekaterih virih naj bi bilo v Ljubljani več kot 12.000 judovskih beguncev. 
Pot v taborišča je bila začrtana?  
Da. Vendar je treba ob holokavstu govoriti tudi o reševanju Judov. Slovenci so reševali Jude pred aretacijami, jih skrivali in 
jim pomagali bežati naprej. Težko je to dokumentirati, ker so ljudje pomoč sosedom in prijateljem razumeli kot nekaj najbolj 
normalnega in o tem niso veliko govorili. Muzej holokavsta v Jeruzalemu Jad Vašem trenutno 15 Slovencem uradno 
priznava status pravičnih, ker so reševali Jude pred uničenjem. Bilo jih je bistveno več. Nihče se še ni lotil raziskave, kako so 
prebivalci Bele krajine pomagali Judom bežati iz NDH na italijansko okupirano območje.  
Na Slovenskem se je takrat dogajalo več zgodovin, a ne?  
Da. Po letu 1941 je bil položaj na različnih koncih zelo različen. V nemški okupacijski coni so takoj po prihodu nemških 
vojaških enot in uprave začeli z deportacijami in pošiljanjem v taborišča. Pri Italijanih je bilo drugače. Judov seveda niso 
imeli radi, vendar je bil njihov pristop drugačen. Iz Ljubljane so nekaj Judov že takoj na začetku preselili v srednjo Italijo, 
nekaj pa jih je ostalo. Ljubljanska trgovska družina iz Gorice Bolaffio je bila vključena v tajno organizacijo za reševanje Judov 
Delasem, ki je delovala na ozemlju Italije. Dokumentacijo zdaj zbira Renato Podberšič in v rimskih arhivih se je našlo veliko 
pisem škofa Rožmana, ki je prek Vatikana posredoval pri italijanskih oblasteh za Jude. Svetoval je, naj jih ne vrnejo v NDH, 
ker se je vedelo, kakšna usoda jih čaka. Pri oblasteh v NDH pa je za nekatere posredoval, da so jih izpustili na italijansko 
okupacijsko območje. V Ljubljani so čakali na papirje in mnogim se je uspelo rešiti.  
Na Cankarjevem nabrežju smo postavili kamen Adlerjevim. Očeta so ubili v taborišču Jasenovac na Hrvaškem. Najprej je 
pribežal sin, za njim pa še mama. Uspelo jim je priti do Italije, kjer so jih Nemci ujeli pri poskusu prebega v Švico in jih vse 
pobili. Pri ljubljanskih vinskih trgovcih Lorantih so veliko članov pobili, drugi pa so se rešili prek Italije in potem naprej. 
Italijanska okupacija je imela do Judov zapleten odnos, vendar je bila manj okrutna od nemške. Niso bili nežni in so jih 
razseljevali, vendar jih niso sistematsko pobijali. Takoj po kapitulaciji Italije leta 1943 in nemški okupaciji so se stvari hitro 
spremenile.  
Kako so v Prekmurju skoraj ušli pogubi?  
Tam je bil položaj spet drugačen. Do aprila 1944 so bili prekmurski Judi popolnoma varni. Okupacijska sila je bila Madžarska, 
ki je imela drugačno politiko. Šele ko je Adolf Eichmann osebno prišel v Budimpešto in zahteval dokončno rešitev, so začeli z 
množičnimi deportacijami v taborišča in usmrtitvami. Zato je največ mrtvih iz Prekmurja. Vse so poslali v Auschwitz, kjer so 
vse otroke in starejše takoj pobili, preostale kasneje, nazaj v Lendavo pa se jih je vrnila peščica. Nekaj deset. V Ljubljani so se 



takoj leta 1943 začele deportacije, zadnje aretacije pa so se zgodile septembra 1944. Zadnje ljubljanske Jude je Nemcem 
izdala domobranska policija.  
Niso deportirali samo njih, ampak tudi njihove partnerje. Erna Goldstein je bila poročena Pogačnik. Regina Steinberg je bila 
poročena Zajc. Njena sestra je bila Lidija Filipec. Tudi njihove partnerje so odpeljali. Sin Tomaž Zajc je bil prisoten pri 
postavljanju spotikavcev. Preživel je zato, ker je njegova varuška Savica po naključju prespala pri njih. Ko je prišel gestapo, je 
čez balkon petletnega fantka spustila k spodnji sosedi. Odpeljali so starše, babico, dedka, strica in teto, Tomaža pa so skrivali 
v Tivolskem gradu pri Rožancih.  
Imeli so različne usode. Tovarnar kleja na Šmartinski cesti Viljem Steinberg je bil Ljubljančan. Vsi iz družine so bili meščani 
tega mesta. Sploh niso razmišljali o tem, da so ogroženi. Že pred vojno je veliko Judov prestopilo v krščanstvo. To jim 
kasneje ni nič pomagalo. Ljubljana sploh ni imela sinagoge. Vsaj po letu 1515 ne. Tudi ko je skupnost štela 160 članov, ni bilo 
sinagoge. Obstaja nekaj indicev, da je bila konec 19. stoletja morda sinagoga v Prelogovi hiši, v bivši Knjižnici Otona 
Župančiča. Vnukinja Marie Ann Prelog, ki je financirala kamne, je rekla, da ji je ded pripovedoval, kako je bila pri njih v hiši 
sinagoga. 
Ali lahko Slovenci z olajšanjem rečemo, da je v Sloveniji bil holokavst, ampak so ga zagrešili Italijani in Nemci?  
Tega ne moremo reči, ker je domobranska policija aktivno sodelovala pri izdajanju Judov in njihovih aretacijah. Po hišah so 
pobirali ljudi in jih predajali Nemcem. 
Poleg vsega drugega je del naše zgodovine tudi to?  
Res je.  
Smo tam, kjer je večina evropskih narodov?  
Da. Tudi če Globočnika sploh ne omenimo.  
Kje vse ste postavili kamne z imeni?  
Na Resljevi 8, na Levstikovi 15 pred Moskovičevo hišo, na Štefanovi 8 pred vhodom v Dukičeve bloke, na Beethovnovi 14, 
Valvasorjevi 3, Lepodvorski 26 in na Križevniški 7. Kjer sta tudi Mini teater in Judovski kulturni center.  
Celoten center Ljubljane je zdaj spomenik?  
Da. Če bomo šli še naprej, se bo odkrilo, da je v Dukičevih blokih stanovalo ogromno Judov. Tam bo postavljenih še veliko 
kock. Judi v Ljubljani niso bili koncentrirani v geto. Tudi v srednjem veku območje od Židovske steze do Novega trga, ki je 
bilo naseljeno z Judi, ni bilo geto. Živeli so skupaj s kristjani.  
Kako ste se vi znašli v tej zgodbi? Ste režiser in igralec, vodite fantazijsko gledališče, ob njem pa judovski center. Kot 
berem v časopisih, je ob sicer jasnih idejnih opredelitvah tudi vaša judovska provenienca sumljiva. Od kod ste se vzeli?  
Jaz sem padel noter. Ko sem prišel študirat v Ljubljano, sem dobil pismo judovske skupnosti, v katerem so me spraševali, ali 
vem, da imam judovske prednike po očetovi strani iz Gradca. Takrat se nisem odzval. Kasneje pa sem začel raziskovati prek 
Polone Vetrih in Berte Bojetu, s katero sva skupaj delala v teatru, pa Lenče Ferenčak, ki je moja mrzla sestrična. Izvorno smo 
Ferenčaki. Moji so bili med vojno vsi v taborišču, ker so jih deportirali iz Dobove. V taborišče so jih poslali kot Slovence. 
Lenča mi je govorila, da smo madžarski Judi. Meni se je zdelo, da smo cigani. Vendar se nisem preveč ukvarjal s svojimi 
koreninami. Ko sem iz Avstrije dobil podatke o svojih prednikih, sem ugotovil, da so v enem letu trikrat zamenjali priimek.  
Ko pa sem pred desetimi leti zgradil Mini teater v Križevniški ulici, so začeli moji prijatelji, predvsem Polona Vetrih, 
spraševati, ali imajo lahko tukaj svoje dogodke. »A bi ti recitiral?« Tako sem se znašel sredi dogajanja in potem so mi kar 
naročali, kaj naj naredim. Malo sem se poglobil. Po diplomi na akademiji sem študiral teologijo. Posvečal sem se Stari zavezi 
in stari hebrejščini.  
Na začetku smo fantastično sodelovali z judovsko skupnostjo. Ko so zaradi finančnih težav izgubili vse prostore, sta me 
predsednik in rabin prosila, da bi Toro prenesla k nam v muzej v center, ker je nista imela kam dati. Moja prvotna želja, da 
se z judaizmom ukvarjam predvsem skozi umetnost, se je nekoliko spremenila, čeprav zame osebno niti ne. Ljudje so začeli 
prostor doživljati drugače, ker je to postala tudi edina molilnica v Sloveniji, ker je tukaj Tora. Zaradi družinske zgodbe so me 
taborišča in holokavst vedno preganjali in bil sem občutljiv za nekatera vprašanja. Ko je v Evropi začela naraščati nestrpnost, 
sem samega sebe kot umetnika začel spraševati, kaj lahko jaz naredim skozi to, kar znam.  
Kaj znate?  
Znam delati predstave. Zelo načrtno sem začel s predstavami za najmlajše, ki govorijo o drugem in drugačnem in o 
sprejemanju različnosti. Potem sem to začel delati z dramskimi predstavami. Štiri leta zapored smo naredili po eno 
predstavo, ki se ukvarja izključno s holokavstom. Jagodno dekle, ki je bila narejena s perspektive žene nemškega oficirja v 
taborišču. Potem Judovski pes, ki ga še vedno igramo po festivalih. Letos imamo 2. septembra premiero Našega razreda 
poljskega dramatika Tadeusza Slobodzianeka. Predstavo smo naredili v koprodukciji s Prešernovim gledališčem Kranj in s 
Ptujem.  
Govori o dogodku na Poljskem. Meščani so v sinagogi zažgali 1600 Judov in poskušali dejanje prevaliti na gestapo. Po 
dokumentih se je odkrilo, da so to naredili Poljaki. Zdelo se mi je, da skozi svoje delo lahko govorim o problemu sedanjosti. Z 
begunsko krizo je nuja postala še večja. Treba je še več govoriti o holokavstu, da bi opozorili na to, kar se zdaj dogaja.  
Ali ni preskok nekoliko predolg?  
Ne. Pred petimi leti smo ustanovili Festival Hiša strpnosti, ki je namenjen točno temu. V glavnem je to filmski festival. 
Vendar to namenoma ni festival judovskega filma. Hočemo govoriti o vseh rasizmih in ksenofobiji. Govorili smo o Romih, 
beguncih in vsem, kar sodi v Hišo strpnosti. Pomagal nam je Branko Lustig, ki je sam preživel holokavst in potem postal 
uspešen filmski producent, dobil je dva oskarja. En del festivala sestavlja gledališki program. Drugo so koncerti, razstave, pri 
katerih pomaga Mirko Ilić, predvsem s svojimi predavanji o simbolih sovraštva. Govori o tem, kar vidimo na ulici in v 
vsakdanjem življenju. Pri profesorjih sem na začetku naletel na zadržanost o tem, zakaj ponovno govoriti o holokavstu, zdaj 



pa nimamo več dovolj terminov, da bi si vse šole lahko pogledale vse projekcije. Zaradi naraščajočega sovraštva se mi zdi 
izjemno pomembno govoriti o tem.  
In to gre mirno mimo, ne da bi se kdo obregnil?  
Ne. Ne gre tako gladko. Takoj smo naleteli na mine z desne in z leve. Ko sem povabil Udija Alonija z retrospektivo njegovih 
filmov, smo organizirali pogovor s Slavojem Žižkom in Mladenom Dolarjem. Desno krilo judovskega centra je ponorelo in 
odnosi med nami so se skrhali. Ne soglašam s črno-belim svetom. Zame je svet zelo različen, govoriti moramo o vseh 
stvareh, tudi takrat, ko se strinjamo, in predvsem takrat, ko se ne strinjamo. Vsakič znova je treba ustvariti način, na 
katerega se je mogoče kultivirano pogovoriti. Prvo leto sem na pogovor povabil Boštjana Videmška in Klemena Jelinčiča. 
Pogovarjati se je treba vsaj z dveh različnih pozicij, če ne več. Temu potem lahko rečeš pogovor. Drugo so monologi.  
Umetnost najlažje govori o bolečih stvareh. Najlažje in hkrati najbolj močno. Po filmu, predstavi ali pogovoru z nekom, ki je 
preživel strahote, začneš razmišljati drugače. Ampak treba je vedeti, da nimamo vsi enakih stališč, enakih mnenj. Ob 
pogovorih s srednješolci o beguncih se nam je zgodilo, da je kašen dijak ostro protestiral proti beguncem, ki bodo na naši 
grbi, mi pa tega ne moremo plačevati. Različnost mora priti na dan. Če dobijo informacije samo iz lajanja na Twitterju, se 
stvari ne morejo dobro končati.  
Antisemitizem je v Sloveniji marginalno vprašanje. Ni tako, da bi bili časopisi in pogovori polni predsodkov proti Judom.  
Se strinjam.  
Predsodki proti muslimanom pa so zelo običajni. Vi se kot umetnik navezujete na judovsko tradicijo. Kako upravljate s 
tem?  
S slovensko muslimansko skupnostjo imam odlične odnose. Mufti prihaja na naše prireditve, neštetokrat je bil na naših 
predstavah in pogovorih, Ko so džamijo napadli s svinjskimi glavami, sem se takoj odzval z javnim pismom v podporo 
islamski skupnosti in s pozivom policiji, naj najde storilce. Naslednji dan sem imel na oknih protimuslimanske nalepke. Sam 
ne vidim muslimanov, kristjanov, Judov. Ne bojim se ljudi, bojim se ekstremizma. Slovenska muslimanska skupnost je naša 
skupnost. Na begunce pa ne gledam kot na Alahove bojevnike, ampak kot na ljudi, ki bežijo pred vojno. Drugi pa iščejo 
boljše življenje. Kdo tega ne počne? V človekovi naravi je, da iščemo načine, kako boljše živeti. Prehodil sem velik del sveta. 
Za nekatere kraje je samoumevno, da si ljudje želijo drugam, kjer je boljše. 
Verjamete v boga?  
Uh. Načeloma… Ne verjamem, da je to neka oseba. Verjamem, da če delaš dobro in misliš dobro, je to zate dobro. 
Velikokrat sem bil prisoten, ko je nekdo umrl. Zdelo se mi je, da fizično umre samo telo, nekakšen duh pa ostane in se zlije s 
kozmosom. V osebe in raj pa ne verjamem. 
Ne pripadate organizirani religiji?  
Ne. 
Deset božjih zapovedi poznate?  
Saj sem vam rekel, da sem študiral teologijo.  
To si kristjani delijo z Judi.  
Pa še marsikaj drugega.  
Verniki imajo deset božjih zapovedi, ateisti pa laično moralo. Na podlagi česa ločite dobro od hudega?  
Z leti se to pri meni spreminja. Kot mlad človek sem stvari postavljal zelo ostro. To je, to ni. Ko gledam, kako v družbi 
narašča nestrpnost do vsega in vsakogar, pri meni narašča nelagodje. Vsi so to, vsi so ono, same napake. Z leti se vedno bolj 
zavedam, kako malo vem. Moj oče je bil komunist, mama ateistka, babica in tete pa so bile zelo verne katoličanke. Šel sem 
skozi celotno katoličansko vzgojo in skozi celotno komunistično vzgojo. Poskušam se osredotočiti na to, kar je dobro, in 
odmisliti hudo. Seveda me zdrava pamet včasih prevara, vendar mislim, da v večini primerov znam presoditi. 

• Na kmetiji na Malti v nečloveških pogojih živelo 120 migrantov. STA. Dnevnik, Ljubljana, 13. avgust 2018 
https://www.dnevnik.si/1042836241/svet/na-kmetiji-na-malti-v-necloveskih-pogojih-zivelo-120-migrantov  
Malteške oblasti so danes v vasi Quormi na nekdanji kmetiji odkrile okoli 120 migrantov, ki so tam živeli v nečloveških 
razmerah. Nevladne organizacije so ob tem opozorile na porast nezakonitega dela ter tudi na morebitno suženjstvo in 
trgovino z ljudmi. 
Kot so sporočile malteške oblasti, so bili prostori kmetije preoblikovani v začasna prebivališča za delavce iz tujine, ki na 
otoku iščejo poceni nastanitev, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
Migranti, podnajemniki na kmetiji, so povedali, da so za bivanje v boksu za živino odšteli okoli sto evrov na mesec. 
Po navedbah policije nobeden od teh prostorov ni imel osnovne opreme in ni nudil zasebnosti, vsi pa so bili močno 
prenatrpani. Uporaba kopalnic in straniščnih prostorov je bila po njeni oceni »zdravstvena igra na srečo«. 
Oblasti so zato zaprle vse zgradbe kmetije, ker so bile nezakonito preoblikovane. Nekdanji podnajemniki, med njimi 
večinoma Afričani, pa so se po raciji podali na ulice, kjer so pozvali novinarje, naj jim pomagajo najti nadomestno 
nastanitev. 
Malta je zaradi gospodarske rasti postala priljubljena destinacija za migrante. Humanitarne organizacije so že večkrat 
opozorile, da to pomeni tudi porast nezakonitega dela. 
Nevladna organizacija Aditus Foundation je kmalu po današnji raciji v izjavi pozvala oblasti k nadaljnjim preiskavam 
morebitnega izkoriščanja, suženjstva in trgovine z ljudmi. 

• Na Hrvaškem policija s streli zaustavljala tihotapca migrantov. STA. Dnevnik, Ljubljana, 13. avgust 2018 
https://www.dnevnik.si/1042836263/kronika/na-hrvaskem-policija-s-streli-zaustavljala-tihotapca-migrantov  
Hrvaška policija je danes v mestu Živković Kosa v osrednjem delu države skušala s streli ustaviti domnevna tihotapca 
migrantov, ki sta skušala celo z avtomobilom zapeljati v policista. Dvojico so aretirali v približno 20 kilometrov 
oddaljenem Karlovcu. Na kraju dogodka so našli 29 tujcev, je sporočila policija v Karlovcu. 

https://www.dnevnik.si/1042836241/svet/na-kmetiji-na-malti-v-necloveskih-pogojih-zivelo-120-migrantov
https://www.dnevnik.si/1042836263/kronika/na-hrvaskem-policija-s-streli-zaustavljala-tihotapca-migrantov


Voznik osebnega avtomobila nemških registrskih oznak ni zaustavil, kot mu je to naročil policist. Namesto tega je pospešil in 
skušal zapeljati v policista, ki je odskočil in nato dvakrat ustrelil proti zadnjim kolesom vozila, so navedli na policiji. 
Uporaba pištole je bila po besedah načelnika karlovške policije Darka Bratića upravičena, saj je vozilo krenilo proti policistu. 
Vozilo je pot nadaljevalo proti Karlovcu, kjer se je ustavilo. Iz njega sta pobegnila dva človeka, ki ju je policija aretirala. 
Sumijo ju tihotapljenja migrantov. 
Na kraju dogodka so ob cesti našli tudi 29 tujcev, s katerimi bodo ravnali v skladu s predpisi, je povedal Bratić. Njihove 
narodnosti niso razkrili. 
Načelnik je izrazil zadovoljstvo, da tokrat ni bilo poškodovanih in da so preprečili še en primer tihotapljenja ljudi. 
Podoben incident se je konec maja zgodil na območju vasi Donji Srb na jugu države, ko je policija streljala na vozilo z 
migranti. Tedaj sta bila ranjena dva otroka, ki sta bila v kombiju. 

• Migranti ujeti v politična preračunavanja. Mihael Šorl. Dnevnik, Ljubljana, 15. avgust 2018 
https://www.dnevnik.si/1042836435/svet/migranti-ujeti-v-politicna-preracunavanja  
Zadnja saga ladje Aquarius z migranti iz Afrike, ki so ji nazadnje dovolili pristati na Malti, kaže, kako evropski politiki 
politično preračunavajo svojo politiko do migrantov. 
Potrebnih je bilo štiri dni težkih pogajanj in pet držav, od tega tri velike, da so si razdelile očitno zelo veliko breme. Šlo pa ni 
za milijon migrantov, kolikor jih je na primer leta 2015 sprejela Nemčija, niti za sto tisoč, celo ne za tisoč, ampak za samo 
255 afriških migrantov, od tega 141 s humanitarne ladje Aquarius, ki je končno lahko pristala na Malti. Razdelile so si jih 
Francija, Španija, Nemčija, Portugalska in Luksemburg. Torej samo majhen del od 28 članic EU, ki tako še vedno nima 
strategije za reševanje migrantskega vprašanja. 
Španci si niso upali še enkrat pomagati 
Na Aquariusu so bili tokrat večinoma mladoletni begunci iz Eritreje in Somalije, ki so jih rešili pred libijsko obalo. Tako kot 
pred dvema mesecema, ko nihče ni hotel sprejeti 629 migrantov in beguncev, dokler se jih ni usmilila Španija, je dogodek 
spominjal na čezoceansko ladjo St. Luis. Ta je spomladi 1939 tavala po Atlantiku in zaman iskala pristanišče rešitve za 900 
nemških Judov (številni so prišli iz taborišč), ker jih ni hotela sprejeti nobena zahodna država, najprej pa ne Britanci v 
Palestini. Težave Aquariusa so nastale, potem ko je v začetku junija novi italijanski notranji minister Matteo Salvini zaprl 
italijanska pristanišča za migrante, ki naj bi odslej »videli Italijo samo še na razglednicah«. Če je junija pomagala španska 
socialistična vlada, si tokrat tega ni upala ponoviti, saj se je v zadnjih dveh mesecih povečal dotok migrantov v Španijo.  
Več španskih in francoskih mest ter regij (Korzika) je sicer pred nekaj dnevi po italijanski zavrnitvi Aquariusa predlagalo, da 
sprejme teh 141 beguncev, a španska in francoska vlada sta to preprečili. Francoski predsednik Emmanuel Macron je najbrž 
podobno kot španski premier Pedro Sánchez razpet med svojim humanizmom (lani pred volitvami je pozdravil pogum 
kanclerke Angele Merkel leta 2015) in željo, da bi pokazal odločnost pri ustavitvi migrantov pred francoskimi mejami. Kar 67 
odstotkov Francozov je bilo namreč junija proti sprejetju 629 migrantov z Aquariusa. Očitno so se zbali, da bi bil to samo 
začetek odpiranja meja afriškim prišlekom.  
Macron je raje tiho 
Tako ni presenetljivo, da je Macron, ki je na počitnicah na Azurni obali, zadnje dni raje molčal glede Aquariusa (oglasil pa se 
je glede nesreče v Genovi). Večina njegovih volilcev iz prvega kroga predsedniških volitev, ko je dobil 24 odstotkov glasov, je 
za sprejem beguncev, saj gre bolj za levosredinske volilce s humanističnimi ideali. Toda desni Francozi, ki bi jih Macron rad 
pridobil pred volitvami v evropski parlament prihodnje leto, so proti sprejetju migrantov.  Zato je Macron raje tiho, saj 
sinteza ni mogoča.  
Macron se tudi dobro zaveda, da je v Italiji levosredinska vladajoča stranka demokratov doživela hud poraz na volitvah, ker 
je bila do neke mere gostoljubna do afriških migrantov. A predvsem EU, ki ni pomagala Italiji, je omogočila vzpon skrajnega 
desničarja Salvinija. Sánchez se prav tako boji krepitve desnice, saj je letos več novih migrantov prišlo v Španijo kot v Italijo, 
ki je bila v letih 2016 in 2017 daleč na prvem mestu v Evropi. 
Povsod v EU se zmerni politiki bojijo, da bi na evropskih volitvah prihodnje leto zmagali desni populisti, čeprav se je letos 
močno zmanjšalo število novih migrantov, tudi tistih iz Libije. Porazdelitev nekaj sto migrantov in beguncev vsak teden ne bi 
smela predstavljati nobenih težav za EU, ki ima pol milijarde prebivalcev in visok življenjski standard. A očitno je še to 
preveč, saj Aquarius, ki je zadnja ladja nevladne organizacije za reševanje migrantov pred Libijo, ne bo smel več početi tega, 
ker mu Gibraltar ne dovoli več pluti pod svojo zastavo.  
Salvini se krepi 
Po zadnji anketi bi Salvinijeva Liga na volitvah dobila že 32 odstotkov glasov. V resnici skrajni desničar Salvini zdaj le izkorišča 
dejstvo, da je že prejšnja vlada demokratov ustavila naval migrantov v Italijo.  
 

Večer, Maribor 

• Prijateljstva z migranti in votle politike strahu. Kristina Božič. Večer, Maribor, 10.8.2018 
https://www.vecer.com/prijateljstva-z-migranti-in-votle-politike-strahu-6540183 
Sovražna in strah zbujajoča pozornost, ki jo politiki desnice in centra namenjajo migrantom in beguncem, vse bolj sprevrača 
družbeno realnost, v katero verjamejo prebivalci Evrope. V očeh ljudi je "tujcev" na "njihovih ulicah" tudi do desetkrat več, 
kot jih je v resnici.  
Rezultati ankete eurobarometra kažejo, da v 19 od 28 članic EU prebivalci za več kot dvakrat previsoko ocenjujejo število 
tujih prebivalcev v njihovih državah. Največji prepad med občutkom ljudi in realnostjo je v članicah, kjer je migrantov in 
beguncev najmanj. Tako je ocena o deležu ljudi, ki niso bili rojeni v EU in bivajo v njihovi državi, najdlje od realnosti na 
Slovaškem, kjer je previsoka za kar 13,8-krat – delež ljudi, ki niso iz članic EU, je tam le 0,6-odstoten. Približno devet in pol 
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krat je ocena pretirana v Bolgariji in Romuniji, ki sta na vrhu po številu in deležu lastnih državljanov, ki živijo drugod po EU; 
devetkrat previsoka je ocena na Poljskem. 
Najvišje ocenjujejo delež prebivalcev, rojenih v državah, ki niso članice EU, v Italiji: migranti in begunci naj bi predstavljali 
četrtino vsega prebivalstva. Ti podatki, zbrani oktobra lani, odsevajo učinke histerične politične govorice pred volitvami, na 
katerih je največ pridobila prav skrajna desnica z obljubami, da bo ustavila migracije, pa četudi je prihodov tujcev v državo v 
zadnjih mesecih najmanj v zadnjih petih letih. V resnici v Italiji ne živi 24,6 odstotka migrantov in beguncev, ampak zgolj 6,7 
odstotkov ljudi, ki niso bili rojeni v EU. 
Približno štiri in pol krat previsoko ocenjujejo število ljudi, rojenih v državah ne-EU, na Irskem, Madžarskem in Češkem. Več 
kot trikrat pretiravajo v svoji oceni na Portugalskem, za dva in pol krat v Španiji in Britaniji – podobno pretirana je ocena v 
Sloveniji, Grčiji in na Cipru. Za približno dvakrat je ocena previsoka v Belgiji, Franciji in Avstriji. Odstopajo tri države. V 
Estoniji ljudje podcenjujejo delež ljudi, ki ne prihajajo iz EU, a živijo v Estoniji – skoraj četrtino prebivalstva tam predstavlja 
ruska manjšina, ki živi v baltski državi že desetletja. Kot izjemi se kažeta tudi Hrvaška in Švedska – tam ljudje delež ljudi, ki 
niso iz EU, ocenjujejo pravilno ali le nekoliko nad dejansko številko. 
Priseljevanja in izseljevanja 
V Sloveniji je v začetku letošnjega leta po podatkih statističnega urada med vsemi prebivalkami in prebivalci slovensko 
državljanstvo imelo 93,8 odstotkov ljudi. Ob tem so se deleži ljudi, ki imajo tuje državljanstvo, od leta 2011 precej 
spremenili: ljudje iz držav nekdanje Jugoslavije predstavljajo manjši delež kot pred sedmimi leti, četudi jih je po številu za 
približno 20 000 več (leta 2011 jih je bilo dobrih 72 500, kar je predstavljalo 88 odstotkov vseh tujih državljanov, letos jih je 
bilo dobrih 92 800, kar predstavlja 76 odstotka vseh tujih državljanov v Sloveniji). V zadnjem slabem desetletju sta se 
povečala delež in število prebivalcev Slovenije, ki imajo državljanstvo druge članice EU (z dobrih 5000 je njihovo število 
doseglo letos 19 500). Manj sta se povečala število in delež v Sloveniji živečih ljudi z državljanstvom ostalih držav sveta (teh 
je bivalo v Sloveniji leta 2011 malo manj kot 4800, letos januarja pa jih je bilo nekaj manj kot 9500). 
Kljub temu da se število ljudi, ki se priselijo v Slovenijo, v zadnjih petih letih rahlo povečuje in je lani doseglo na letni ravni 
18 808 ljudi, sta to še vedno le slabi tretjini priseljenih ljudi v obdobju 2007-2009, ko se je letno priselilo okoli 30 000 ljudi. 
Leta 2009 se je iz Slovenije odselilo največ ljudi v enem letu – slovenskih in tujih državljanov, in sicer dobrih 18 700 ljudi. V 
zadnjih petih letih število izselitev spet raste – lani se je odselilo dobrih 17 500 prebivalcev. Število slovenskih državljanov, ki 
se odselijo v enem letu, je sicer prvič preseglo število tistih, ki se priselijo v Slovenijo, leta 2000. Od tedaj se obe številki – 
tako slovenskih državljanov, ki se priselijo, kot tistih, ki se odselijo, povečuje, raste pa tudi razlika med številkama. Tako je 
od leta 2012 število odseljenih slovenskih državljanov približno trikrat večje od slovenskih državljanov, ki se priselijo v 
posamičnem letu nazaj v Slovenijo – lani se jih je odselilo dobrih 9800, priselilo pa dobrih 3200. 
Naši integrirani prijatelji 
Eurobarometer je v anketi spraševal tudi o obveščenosti in predstavah ljudi glede integracije. V Sloveniji 42 odstotkov 
vprašanih meni, da so zelo ali dokaj dobro obveščeni o zadevah vezanih na priseljevanje (EU povprečje je bilo 37 odstotkov). 
Boljše od povprečja EU anketirani v Sloveniji ocenjujejo tudi poročanje medijev: 53 odstotkov vprašanih označuje medijsko 
poročanje za objektivno (v EU je takega mnenja 39 odstotkov vprašanih). 36 odstotkov vprašanih iz Slovenije pravi, da imajo 
med priseljenci iz držav, ki niso članice EU, prijatelje in skoraj sedem desetin ocenjuje integracijo kot uspešno – v EU je 
takega mnenja v povprečju dobra polovica vprašanih. Anketiranci iz Slovenije od povprečja EU odstopajo tudi v tem, da jih 
več meni, da je pri ukrepih integracije pomembno, da ljudje, ki pridejo iz držav, ki niso EU, poskušajo pridobiti slovensko 
državljanstvo in da bi morali biti tečaji integracije in učenja slovenskega jezika obvezni. V praksi bi to pomenilo predvsem, 
da bi morala država izboljšati dostopnost teh programov za vse, ki iz različnih razlogov pridejo v Slovenijo. Ob tem je 
zanimivo, da vendarle le 55 odstotkov anketiranih v Sloveniji meni, da je spodbujanje integracije na dolgi rok nujna 
investicija – v EU je takega mnenja skoraj sedem desetin vprašanih. 

Kaj je bela rasna identiteta? 
O spreminjanju tega, kaj pomeni 'bela rasa', piše profesor zgodovine z univerze Princeton Nell Irvin Painter. Avtor knjige 
Zgodovina belih ljudi opozarja, da gre za koncept, ki se spreminja, kot se spreminja občutek ljudi o njihovi pripadnosti. Še v 
19. stoletju irski priseljenci v ZDA niso bili pravi belci: veljali so za neumne, impulzivne in pijane, za katolike in grde. 
Nasprotno so saksonci veljali za inteligentne in trezne, za protestante in lepe. Karakterni predsodki so bili enako pomemben 
dejavnik predalčkanja ljudi kot odtenek njihove polti. Ko so v začetku 20. stoletja v ZDA prišli migranti iz Italije in vzhodne 
Evrope, so irski priseljenci že veljali za prvorazredne belce; Italijani, Judje in Grki pa so postali označeni za manjvredne. V 
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja se je večina vseh nekdanjih migrantov označila za Američane. Hkrati se z ljudmi, čigar 
starši so iz različnih koncev sveta, ideje čistih ras uspešno podirajo oziroma postajajo vse bolj vključujoče, saj je občutek 
pripadnosti vezan tako na družbeno-ekonomske okoliščine kot na osebne zgodovine posameznic in posameznikov, piše 
profesor sociologije Richard Alba – a opozarja, da je razumevanje zgodovine rasnih delitev še vedno pomembno za boj proti 
neenakostim in neenakopravnosti 

• Malteška mornarica rešila čoln s 114 migranti. STA, GR.G. Večer, Maribor,  13.8.2018 
https://www.vecer.com/malteska-mornarica-resila-coln-s-114-migranti-6542528  
Malteška mornarica je danes rešila 114 migrantov, ki so sredi morja v gumijastem čolnu zašli v težave. Prepeljali so jih v 
prestolnico La Valleta, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila mornarica. Čoln so odkrili med rednim 
patruljiranjem 53 navtičnih milj južno od otoka, so še pojasnili v La Valetti. 
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Malta je sicer precej zadržana pri sprejemanju migrantov, ki jih rešijo v Sredozemskem morju. Podobno kot Italija je prav 
tako zavrnila vplutje ladji Aquqrius, ki je v petek rešila 141 migrantov. Ladja je tako spet obtičala sredi Sredozemskega 
morja. 

• EPK Lendava 2025: "In ko se utrudite, posedite v senci grajskega dvorišča". Petra Zemljič. Večer, Maribor, 
14.8.2018  

https://www.vecer.com/plemenitenje-tradicije-na-skrajnem-vzhodu-6542423  
Z novim programom poletnih prireditev Lendava nadaljuje aktivnosti za prijavo projekta Evropska prestolnica kulture 
2025.  
Bogato poletno dogajanje, nekakšen sezonski festival, namenjen najširši javnosti, se je v Lendavi že močno prevesil v drugo 
polovico. Ta vikend je bil na festivalu Poleti v Lendavo, kot so ga domačini poimenovali, v znamenju dogodkov, ki so tako ali 
drugače povezani s Primorsko. Predstavitev knjige Usoda naših dni, ogled Muzeja Pince Marof in dokumentarnega filma 
Primorski eksodus, pretresljivi dokumentarec Aleksandrinke in ob koncu ognjevita in drzna Tinkara Kovač pod krasno kuliso 
Gledališke in koncertne dvorane, so bili zagotovilo za poučen vikend, ki je spet, vsaj za tiste, ki tja prihajamo redkeje, odstrl 
precej neznano plat Lendave in Prekmurja. 
Skozi stoletja se je kljub raznovrstnim oviram ali pa prav zaradi njih na milijone ljudi selilo v druge kraje, najpogosteje so 
iskali zase in za svoje družine bolj prijazne, boljše kraje za življenje in delo. Voda, blizu katere rastejo lipe, kot je ena izmed 
etimoloških razlag izvora imena Lendava, se je mnogim od nekdaj zdela primeren cilj. Skozi burno zgodovino je mesto vabilo 
in odganjalo, sedaj pa sodi med narodnostno najbolj pestra in bogata mesta v širši regiji. Vse to je tudi iztočnica za program, 
ki ga udejanjajo v poletnih mesecih v Lendavi. "Po domačem diši in se svetovljansko napaja hkrati, tako da krepi tradicijo in 
jo plemeniti. Nekaj je lastne produkcije, na primer prostorska postavitev Urbani travnik, ki ga je sooblikovalo čez 300 
lendavskih in okoliških osnovnošolcev; mnogo glasbe in žlahten ščepec literature, dovolj raznovrstnega gledališča in 
ustvarjalnih delavnic, LindArt ohranja likovni center, dodajamo ples vseh žanrov, fotografijo in video, vrhunski filmski 
program, interaktivna vodenja ... In ko se utrudite, posedite v senci grajskega dvorišča," navaja programska sodelavka 
Mojca Redjko. 

Metulj in njegovi simboli 
Simbol napovedane kandidature Lendava 2015 je metulj, simbol spremembe, povezan z večpomenskim motivom 
preobrazbe. In tudi Lendava si želi na poti kandidature iti skozi tak proces in se preobraziti v mlado, pisano in odprto mesto. 
Simbol metulja je, kot pravijo v občini, tesno povezan z lokalnim prostorom. Lendavski akademski slikar in grafik Štefan Galič 
je bil njihov velik občudovalec, njegova obsežna zbirka - več kot 2500 metuljev - je razstavljena na gradu. Konture metulja v 
logotipu namigujejo na linije organske arhitekture Imreta Makovcza, avtorja najbolj nenavadnega in vznemirljivega od 
kulturnih domov daleč naokrog. In na tem simbolu sloni projekt kandidature: povezovanje štirih smeri neba in štirih držav 
(podobno kot to simbolizira stolp Vinarium), štiri programske stebre, na katerih temelji njihov lokalni kulturni program.  

Sto sedemdeset prireditev 
Posamezni programski sklopi niso vezani ne na prostore ne na žanre, temveč se napajajo v zaokroženem vsebinskem 
bazenu. "S programom poletnega kulturnega dogajanja Poleti v Lendavo smo želeli v strnjenih in vsebinsko zaokroženih 
sklopih po eni strani prikazati kulturne posebnosti našega območja, po drugi strani pa domačim in tujim obiskovalcem 
ponuditi možnost obiska kakovostnih kulturnih produkcij. Program zaokrožuje v celoto čez 170 prireditev z različnih področij 
kulturnega ustvarjanja. Odprli smo nova prizorišča in obenem kulturnemu dogajanju odprli vse mesto. Osebno sem z 
odzivom zadovoljen, menim, da smo našli odgovore na marsikatero vprašanje glede kulturne produkcije v mestu, ki 
kandidira za naslov Evropska prestolnica kulture leta 2025. Dogodki v zadnjih tednih so obiskani nadpovprečno dobro, 
prizorišče letnega odra gledališke in koncertne dvorane se je razživelo in tako domačinom kot turistom so dogodki všeč in 
najdejo pogosto za njih besede pohvale. Pomembno je, da so program za svojega vzeli tudi domačini, ki se vse množičneje 
tudi družinsko udeležujejo kulturnih prireditev. Na ta način gradimo tudi publiko. Lendava je polna domačih in tujih turistov, 
ki so prijetno presenečeni in se odzivajo na ponudbo," pa pove Dejan Süč, koordinator projekta EPK - Lendava 2025. 
Občina Lendava - očitno v luči tega, da resno mislijo z epekajem - je letošnjega februarja objavila javni razpis za izbor 
kulturnih projektov, ki jih bo sofinancirala v letu 2018, obenem pa imajo še poseben javni razpis za sofinanciranje delovanja 
kulturnih društev. K vsemu temu je dodala še nov razpis za dodatnih 100 tisoč evrov. Po podatkih je bilo uspešnih 19 
prijaviteljev, ki so prijavljali projekte s področja glasbene, uprizoritvene, galerijske, muzejske ter kulturno-izobraževalne 
dejavnosti. "Program Poleti v Lendavo združuje v smiselno celoto kar nekaj od odobrenih projektov, nekaj med njimi, kot na 
primer Atelje LindArt ali gledališka predstava Estera ali praznik usod, pa bodo realizirane do konca leta 2018," še razloži 
koordinator. 
Lendavski koncept EPK-ja že od samega začetka zagovarja preplet različnih kulturnih vsebin, ki so posebnost vsakega od 
geografskih območij ter jezikovnih skupin, ki se stikajo na območju Lendave, to pa tudi posebnost območja in večkulturnost, 
ki jo pogosto izpostavljajo kot pravo bogastvo. "Koncept povezovanja tako zagovarja smiseln preplet vsebin, ki bi obogatile 
vsako od partnerskih mest in tako dale dodatno vrednost kulturnemu življenju na območju prostora med temi kraji. 
Dogovorili smo se že in pridobili podporo Sveta Pomurske razvojne regije, Medžimurske županije (Hrvaška) in Zalske 
županije (Madžarska) ter regionalnih središč Murske Sobote, Čakovca in Zalaegerszega. Podpis dogovora bo 24. avgusta, na 
predvečer Bogračfesta. Ostali zainteresirani, mesta ali organizacije, bodo pristopali še v naslednjih mesecih," je, potem ko 
so to napovedovali lani, že konkretnejši Dejan Süč. 
Velikani in tisoče obiskovalcev 
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Občina Lendava, ki leži na skrajnem vzhodnem delu Slovenije, kljub svoji majhnosti in oddaljenosti od centra države, skrbi za 
izjemno aktivno kulturno dogajanje v svojem mestu in okolici. Lendava se ponaša s številnimi kulturnimi spomeniki, med 
katerimi najbolj izstopa grad na vzpetini nad mestom, v katerem domuje Galerija-Muzej Lendava. (GML) Ta že leta slovi po 
izjemno odmevnih razstavah domačih in tujih umetnikov in velja za najbolje obiskano galerijo v Sloveniji. Lani so našteli 
vsega skupaj več kot 27.000 obiskovalcev, kar je absolutni slovenski rekord. Posebej ponosni so na cikel razstav Velikani 
likovne umetnosti, ki v Lendavo vsako leto pripelje ime enega največjih umetnikov vseh časov. Letos so tam dela Marca 
Chagalla, in kot izpostavi direktor GML-ja Dubravko Baumgartner, si jih je ogledalo čez 10 tisoč obiskovalcev, razstava pa bo 
na ogled še slabe tri mesece. 

Močne vezi med Prekmurjem in Primorsko  
V obdobju med prvo in drugo svetovno vojno je tedanja jugoslovanska oblast v sklopu agrarne reforme na območje okoli 
Dolnje Lendave naselila številne slovenske družine, ki so prihajale zlasti s Primorskega in iz Istre, od koder so bežale pred 
nasiljem italijanskih fašistov. Vsega skupaj je prišlo 254 družin s 1305 družinskimi člani. Žal pa to ni bila njihova zadnja 
selitev. Po priključitvi Prekmurja k Madžarski leta 1941 so madžarske oblasti kolonistom zemljo zasegle, junija leta 1942 pa 
so 587 kolonistov iz okolice Dolnje Lendave internirale v taborišče Sárvár. 
V soboto je bil ogled muzeja, ki ga je uredilo Društvo Primorcev in Istranov v Prekmurju, stoji pa v vasi Pince Marof in 
spominja na lesene barake, kakršne so postavili ob priselitvi Primorcev leta 1922, ko je nastala vas Benica. Na osnovi knjige, 
muzeja, pričevanj potomcev prvotnih priseljencev in aktivnosti društva je nastal tudi dokumentarni film Primorski eksodus, 
o težki usodi pa sta govorila tudi dokumentarni film Aleksandrinke v centru Banffy in zbirka Usoda naših dni, ki so jo 
predstavili v lendavski knjižnici.  

Razstavljena dela so del bogate zbirke zasebnega nemškega zbiratelja Richarda H. Mayerja, ki ponuja vpogled v vrhunce 
Chagallovega grafičnega opusa. Kot lahko preberemo v spremljevalnem katalogu, je osrednja pozornost pričujoče razstave 
posvečena barvnim litografijam, ki so nastale kot ilustracije k Bibliji po umetnikovem potovanju v Palestino leta 1931, v 
poznih 50-ih letih 20. stoletja pa so bile v posebnih številkah pariške umetniške revije Verve odmevno predstavljene 
javnosti. Razstavljene so skupaj z izborom Chagallovih grafik, v katerih je umetnik raziskoval svoje priljubljene motive, ki 
med drugim vključujejo podobe iz rodnega Vitebska, avtoportrete, portrete ljubezenskih parov, cirkusantov in muzikantov. 
Galerija-Muzej Lendava se že od leta 2009 trudi, da v okviru projekta Velikani svetovne likovne umetnosti pripelje razstave 
vrhunskih svetovnih umetnikov, število obiskovalcev pa se je s tem zelo povečalo. Če si je leta 2009 razstavo del Victorja 
Vasarelyja ogledalo nekaj manj kot tri tisoč ljudi, je lansko ali predlansko, kjer so razstavili dela Pabla Picassa ali Joana 
Mirója, videlo več kot 12 tisoč ljudi. Poleg treh omenjenih velikanov so v zadnjih letih gostili še razstavo akvarelov in 
litografij najvidnejšega predstavnika avstrijskega ekspresionizma Oskarja Kokoschke, razstavo oljnih slik in grafik ene 
najprodornejših predstavnic pariške šole in moderne umetnosti 20. stoletja Francoise Gilot, razstavo del češkega slikarja in 
grafika ter enega največjih predstavnikov fin de siecla Alfonsa Muche, razstavo japonskih mojstrov erotičnih lesorezov 
Shunga, razstavo keramike znamenite madžarske manufakture Zsolnay, razstavo jedkanic nizozemskega velikana 
Rembrandta in razstavo grafik Los Caprichos španskega umetnika Francisca de Goye. Mimogrede, namigne Baumgartner, če 
si je kdo pred petimi leti upal kupiti sliko Gilotove, je danes ta vredna vsaj štirikrat več. Naj še namignemo, da bodo 
prihodnje leto razstavili dela umetnika Friedensreicha Hundertwasserja. 
Obiskovalci pa si gradu lahko ogledajo še male plastike v bronu, ki nastajajo na vsakoletnih kiparskih kolonijah ter spominski 
sobi slikarja in grafika Štefana Galiča ter kiparja Györgya Zale, čigar najbolj znano delo je nedvomno milenijski spomenik na 
Trgu herojev v Budimpešti. Pomembna in ogleda vredna je tudi stalna zgodovinska razstava z naslovom Stoletja Lendave, ki 
prinaša temeljit vpogled v preteklost mesta. Obiskovalci mesta pa lahko vstopijo tudi v Muzej meščanstva, dežnikarstva in 
tiskarstva (prve tri knjige na Slovenskem so natisnili prav na gradu) ter v Sinagogo Lendava, ki ohranja spomin na v mestu in 
okolici živeče Žide in njihove potomce, ki so bili po drugi svetovni vojni dokončno pregnani. 

• Malta dovolila vplutje ladje Aquarius z rešenimi migranti. STA, GR.G. Večer, Maribor, 14.8.2018 
https://www.vecer.com/malta-dovolila-vplutje-ladje-aquarius-z-resenimi-migranti-6543088  
Rešeni migranti, ki prihajajo iz Somalije in Eritreje, so posadki povedali, da so pred Aquariusom srečali pet drugih ladij, ki pa 
jim niso hotele pomagati.  
Malteške oblasti so danes sporočile, da bodo dovolile vplutje nevladne humanitarne ladje Aquarius s 141 rešenimi migranti 
na krovu, ki že od petka stoji sredi Sredozemskega morja. Migrante naj bi po izkrcanju prevzelo pet članic Evropske unije - 
Francija, Nemčija, Luksemburg, Portugalska in Španija. 
"Malta bo dovolila vplutje Aquariusa v svoja pristanišča kljub temu, da k temu ni pravno zavezana," je na Twitterju zapisal 
malteški premier Joseph Muscat. Večino migrantov z ladje naj bi prevzeli Španija in Portugalska, poroča francoska tiskovna 
agencija AFP. 
Španski premier Pedro Sanchez je na Twitterju potrdil, da bo Madrid skladno z dogovorom prevzel 60 migrantov z ladje. 
Portugalska bo po navedbah vladnih virov Španije in Malte sprejela 30 ljudi, preostali migranti z ladje pa bodo porazdeljeni 
med Francijo, Nemčijo in Luksemburgom. 
Ladja Aquarius, ki jo vodita nevladni organizaciji SOS Mediterranee in Zdravniki brez meja, je migrante rešila v petek na 
odprtem morju blizu Libije. Ladja je nato obtičala sredi Sredozemskega morja, saj je nista želeli sprejeti ne Malta niti Italija. 
Rešeni migranti, ki prihajajo iz Somalije in Eritreje, so posadki povedali, da so pred Aquariusom srečali pet drugih ladij, ki pa 
jim niso hotele pomagati. Po navedbah posadke so mnogi migranti zelo šibki in podhranjeni. 

• Orbanove igre. Janko Votek. Večer. Maribor, 16.8.2018 

https://www.vecer.com/malta-dovolila-vplutje-ladje-aquarius-z-resenimi-migranti-6543088


Mnenja 
https://www.vecer.com/orbanove-igre-6543613 
Smo leto pred okroglo obletnico priključitve Prekmurja matici. Verjetno bo spet tako, kot je že nekaj časa, da bodo 
praznovali samo Prekmurci. Že na desni strani Mure gre praznik kar nekako mimo, čeprav brez tesne povezave med močnim 
in zavednim intelektualnim jedrom Prlekije in Prekmurja priključitve k matici sploh ne bi bilo. Človeku je malo nerodno, ko 
vidi, da se tudi v Prekmurju skuša to praznovanje marginalizirati na primer s poveličevanjem Murske republike. 
Na srečo Prekmurje nikoli ni bilo predmet posebnega interesa Avstrijcev, je pa bilo in je še pomembno za Madžare in ne 
nazadnje tudi za Hrvate. Zanimanja Hrvatov za Prekmurje ob tem praznovanju ne kaže prezreti. Resda niso skušali agresivno 
priključiti Prekmurja Medžimurju, ampak so uporabili bolj prefinjene metode. To, da so Prekmurci bolj Hrvati kot Slovenci, 
so skušali dokazati z Martjansko pesmarico. 
Podobno se vede sedanja madžarska politika z aktualnim premierjem Viktorjem Orbanom, ki je svoje "narodnostne cilje" 
Evropi predstavil med predsedovanjem Madžarske Evropski uniji. Takrat je v Bruslju kot madžarski simbol razgrnil tapiserijo 
z zemljevidom velike Madžarske, nato pa je začel prefinjeno uresničevati svojo zgodbo. Najprej s podeljevanjem 
državljanstev, zdaj s kapitalom. Nevzdržno in nerazumljivo je, da slovenska politika in tudi intelektualna elita na vse to 
gledata v luči "prostega pretoka kapitala", pri tem pa jim je malo mar za izvor tega kapitala. Ob hvalospevih pripravljenosti 
madžarskih investitorjev za vlaganja v Sloveniji nikogar ne boli glava, da gre za državni denar. Zanimivo je tudi, da Madžari 
počasi lezejo v pore našega življenja in naše substance prek iger. Tako pri nas v Lendavi kot v Slavoniji vlagajo veliko denarja 
v nogomet. Pri tem pa je tem vlagateljem malo mar za njihov, domači nogomet, ki se od časov velikih asov, kot je bil Ferenc 
Puskas, ne more postaviti na noge. 
Pred stoto obletnico smo na prelomnici, ko bi se nujno morali vrniti k prekmurskemu liderju Francu Ivanocyju, človeku, ki je 
dvignil prekmursko nacionalno zavest in se uprl madžarskemu hegemonizmu. Deležen je bil očitkov slovanofilstva, a bil je 
pragmatik in zaveden intelektualec, ki je svoje razumevanje prekmurstva črpal iz zgodovinske izkušnje, ki jo je širši slovanski 
prostor doživel v obdobju škofov Cirila in Metoda. Takrat so pokazali svoj pravi obraz do Slovanov Madžari in Germani. Zato 
naj bo letošnje praznovanje začetek razmisleka o tem, kdo smo - ne samo Prekmurci ali Primorci, ampak Slovenci. Žalostno 
je, da smo ob praznovanjih združitve z matičnim narodom oboji videti kot nekakšni priveski slovenskega naroda. 
Orban prefinjeno uresničuje svojo idejo velike Madžarske preko kapitala in iger 

• Prekmurski Slovenci slavijo združitev. Timotej Milanov. Večer, Maribor, 16.8.2018 
https://www.vecer.com/prekmurje-slavi-prikljucitev-6543643  
99 let po združitvi prekmurskih Slovencev z matičnim narodom je regija zaznamovana s pozitivnimi trendi  
Spominčice bo naslov osrednje regijske prireditve ob prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki bo 
se bo začela nocoj ob 20. uri v Parku spominov v Črenšovcih. Slavnostni govornik na prireditvi bo predsednik države Borut 
Pahor, v okviru prireditve bodo med drugim odkrili kip Jožefa Godine, Maistrovega borca in duhovnika. Dan združitve 
prekmurskih Slovencev z matičnim narodom je bil sicer kot državni praznik uzakonjen leta 2005. Kot je znano, so 17. avgusta 
1919 vojaško oblast na slovesnosti v Beltincih predali civilnemu upravitelju, potem ko je po odločitvi pariške mirovne 
konference 12. avgusta redna vojska Kraljevine SHS zavzela Prekmurje. 
21-odstotna je bila brezposelnost v Pomurju skupaj s kraji na desnem bregu Mure na začetku leta 2016. 
12,7 odstotka ljudi je bilo v regiji brez službe maja letos, kar pa je še vedno največ med slovenskimi regijami. 
48 odstotkov več je gospodarskih družb v regiji v zadnjih desetih letih. 
Boljša gospodarska kondicija 
Prekmurje, ki je v gospodarskem pogledu dolgo časa veljalo za bolnika med slovenskimi pokrajinami, je sicer ta hip v dobri 
gospodarski kondiciji, prav tako širša pomurska regija. K temu so pripomogle tudi naraščajoče dnevne migracije delavcev 
čez mejo v bližnjo Avstrijo. Statistični podatki se sicer danes večinoma zbirajo za območje Pomurja, ki poleg Prekmurja 
zajema še občine na desnem bregu reke Mure, so pa dober pokazatelj socialne slike v pokrajini. Tako se je recimo v zadnjih 
letih v regiji precej znižala registrirana stopnja brezposelnosti. Ta je bila v začetku leta 2016 na območju murskosoboške 
območne službe Zavoda za zaposlovanje še 21-odstotna in s tem daleč najvišja v Sloveniji (naslednja je bila 15,5-odstotna v 
Mariboru), maja letos pa je bila 12,7-odstotna, kar pomeni, da je še vedno najvišja v državi, ampak se razlika z drugimi 
opazno zmanjšuje (naslednja je še vedno 10,2-odstotna v Mariboru). 
Po podatkih Pomurske gospodarske zbornice je leta 2016 v regiji delovalo 1872 gospodarskih družb, od tega kar 97 
odstotkov mikro in malih podjetij. Te družbe so zaposlovale 15.651 ljudi oziroma skoraj polovico vseh zaposlenih v regiji. V 
zadnjih desetih letih se je število gospodarskih družb v regiji povečalo za 48 odstotkov. Pri tem so najbolj izvozno naravnana 
podjetja s področja kovinskopredelovalne industrije, močno je tudi gradbeništvo. Skupno je v letu 2016 pomursko 
gospodarstvo doseglo za 1,56 milijarde evrov blagovne menjave. 

Prihodnje leto stoletnica 
Letošnja slovesnost je zadnja pred okroglo, 100. obletnico združitve, ki bo prihodnje leto v Beltincih, iniciativni odbor za 
pripravo številnih projektov prihodnje leto, ki ga vodi nekdanji predsednik države Milan Kučan, že izvaja aktivnosti. Lani, 
denimo, med pomurskimi občinami sprva sploh ni bilo zanimanja za organizacijo 98. obletnice, a so se nato na pobudo 
PDGM občine Puconci, Tišina in Cankova tri tedne pred dogodkom odločile, da regijo rešijo pred blamažo. Prihodnje leto 
tovrstne zagate prav gotovo ne bo, saj je seznam tistih, ki bodo sodelovali, vse daljši.  

Prekmurci res enotni? 

https://www.vecer.com/orbanove-igre-6543613
https://www.vecer.com/avtor/timotej-milanov
https://www.vecer.com/prekmurje-slavi-prikljucitev-6543643


Na vprašanje, ali je v prelomnih časih šlo za enotnost ljudi v regiji, ki bi jo potrebovali tudi danes, direktorica Pomurskega 
muzeja Murska Sobota Metka Fujs odgovarja: "Rekla bi, da ni. Vprašanje je, kaj bi se zgodilo, če bi imeli takrat referendum. 
Če bi ljudi vprašali, ali želijo živeti v sedanji državi, bi se jih morda večina odločila za madžarsko državo, če bi jih vprašali, ali 
želijo živeti skupaj z drugimi Slovenci v slovenski državi, bi se morda odločili drugače. Tega danes ne moramo vedeti." Kot 
pravi, je šlo za politične razmere, v katerih so se risale meje. "Jasno je da so na konferenci odločali tisti, ki so dobili vojno, 
prav tako je na razplet vplivalo veliko dejavnikov, tudi številni pred tem sklenjeni sporazumi, na primer sporazum z Italijo. 
Vpliv so imele tudi politične razmere na Madžarskem, kjer se je dogajala sovjetska revolucija, pa tudi pogajalske sposobnosti 
takratnih pogajalcev. Vse je vplivalo na to, kako se je takrat končalo, podobno kot so se na Primorskem zadeve obrnile v 
nasprotno smer," pravi Fujsova. 
"Zborovanje v Beltincih se je seveda takrat zgodilo v evforiji. Slovenci, ki smo bili del Avstro-Ogrske, smo bili na strani tistih, 
ki so vojno izgubili. Zato je bilo pomembno tudi lobiranje Srbov, kot je Mihajlo Pupin, ki je bil na univerzi Columbia 
sodelavec z Douglasom Johnsonom." Slednji je imel po mnenju nekaterih zgodovinarjev kot kartograf odločilen vpliv na 
ameriškega predsednika Woodrowa Wilsona. Fujsova se ob tem sprašuje, ali je res enotnost tisto, kar potrebujemo danes. 
"Zakaj bi morali vsi trobiti v isti rog, če ni nobenih izrednih razmer, ki bi to zahtevale?" Pri tem še opozarja, da se v medijih 
velikokrat narobe poroča o prazniku, prav tako o njem narobe govorijo politiki, začne se že pri imenu praznika. "Večkrat 
lahko preberemo, da smo se po tisoč letih ponovno združili, kar ni pravilno, saj prej nikoli nismo bili združeni. Daljni 
slovanski predniki, ki so živeli na tem območju, niso bili že avtomatsko Slovenci. Danes se veliko govori o nekih imaginarnih 
postavkah, ki se lepo slišijo, niso pa povsem resnične, zato moramo najprej pojasniti osnovne pojme iz zgodovine. Naj 
najprej vsak prebere, kaj je etnična skupnost in kaj narod ter kdaj se Slovenci oblikujejo kot narod. Stvari niso tako 
enostavne." 
 

Vestnik, Murska Sobota 

• Smo bili Prekmurci res enotni? Timotej Milanov. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 33, 16. avgusta 2018, str. 
2 

Državni praznik 
99 let po združitvi prekmurskih Slovencev z matičnim narodom je regija zaznamovana s pozitivnimi trendi 
Spominčice bo naslov osrednje regijske prireditve ob prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki se 
bo začela nocoj ob 20. uri v Parku spominov v Črenšovcih. Prireditev pripravlja Občina Črenšovci v sodelovanju s Kulturno-
turističnim društvom Črenšovci in Prekmurskim društvom generala Maistra (PDGM), slavnostni govornik bo predsednik 
države Borut Pahor. 
V okviru prireditve bodo odkrili kip Jožefa Godine, Maistrovega borca in duhovnika, že v ponedeljek pa so v Črenšovcih 
predstavili zbornik o obeleževanju tega praznika v občini. Dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom je bil 
sicer kot državni praznik uzakonjen leta 2005. Kot je znano, so 17. avgusta 1919 vojaško oblast na slovesnosti v Beltincih 
predali civilnemu upravitelju, potem ko je po odločitvi pariške mirovne konference 12. avgusta redna vojska Kraljevine 
SHS zavzela Prekmurje. 
Prekmurje, ki je v gospodarskem pogledu dolgo časa veljalo za bolnika med slovenskimi pokrajinami, je sicer »na predvečer« 
stote obletnice združitve v dobri gospodarski kondiciji, kakor tudi širša pomurska regija. V zadnjih letih se je v regiji precej 
znižala registrirana stopnja brezposelnosti, če je ta bila v začetku leta 2016 na območju murskosoboške območne službe 
Zavoda za zaposlovanje še 21-odstotna, je bila maja letos 12,7-odstotna.  
Po podatkih Pomurske gospodarske zbornice je leta 2016 v regiji delovalo 1872 gospodarskih družb, od tega 97 odstotkov 
mikro in majhnih podjetij. Te družbe so zaposlovale 15.651 ljudi oziroma skoraj polovico vseh zaposlenih v regiji. V zadnjih 
desetih letih se je število gospodarskih družb v regiji povečalo za 48 odstotkov. Pri tem so najbolj izvozno naravnana 
podjetja s področja kovinsko-predelovalne industrije, močno je tudi gradbeništvo, ki je ena od panog z največ ustvarjenimi 
prihodki. Skupno je v letu 2016 pomursko gospodarstvo doseglo za 1,56 milijarde evrov blagovne menjave.  
Na vprašanje, ali je v prelomnih časih šlo za enotnost ljudi v regiji, ki bi jo potrebovali tudi danes, direktorica Pomurskega 
muzeja Murska Sobota Metka Fujs odgovarja: »Je res prevladovala enotnost? Rekla bi, da ni. Vprašanje je, kaj bi se zgodilo, 
če bi imeli takrat referendum. Če bi ljudi vprašali, ali želite živeti v sedanji državi, bi se jih morda večina odločila za  
madžarsko državo, če bi jih vprašali, ali želite živeti skupaj z ostalimi Slovenci v slovenski državi, bi se morda odločili drugače. 
Tega danes ne moramo vedeti.« Kot pravi, je šlo za politične razmere, v katerih so se risale meje. »Jasno je, da so na 
konferenci odločali tisti, ki so dobili vojno, prav tako je na razplet vplivalo veliko dejavnikov, tudi številni pred tem sklenjeni 
sporazumi, na primer sporazum z Italijo. Vlogo so odigrale tudi politične razmere na Madžarskem, kjer se je dogajala 
sovjetska revolucija, pa tudi pogajalske sposobnosti takratnih pogajalcev. Vse je vplivalo na to, kako se je takrat končalo, 
podobno kot so se na Primorskem zadeve obrnile v nasprotno smer.« Doda, da tovrstne dogodke danes komentirajo 
predvsem politiki, medtem ko so zgodovinarji pri tem precej bolj zadržani.  
»Zborovanje v Beltincih se je seveda takrat zgodilo v evforiji. Slovenci, ki smo bili del Avstro-Ogrske, smo bili na strani tistih, 
ki so vojno izgubili. Zato je bilo pomembno tudi lobiranje Srbov, kot je Mihajlo Pupin, ki je bil na Univerzi Columbia  
sodelavec z Douglasom Johnsonom.« Slednji je imel po mnenju nekaterih zgodovinarjev kot kartograf odločilen vpliv na 
ameriškega predsednika Woodrowa Wilsona. Fujsova se ob tem sprašuje, ali je res enotnost tisto, kar potrebujemo danes. 
»Zakaj bi morali vsi trobiti v isti rog, če ni nobenih izrednih razmer, ki bi to zahtevale?« Pri tem še opozarja, da se v medijih 
velikokrat narobe poroča o prazniku, prav tako o njem narobe govorijo politiki, začenši z imenom praznika. »Večkrat 
lahko preberemo, da smo se po tisoč letih ponovno združili, kar ni pravilno, saj prej nikoli nismo bili združeni. Daljni 
slovanski predniki, ki so živeli na tem območju, niso bili že avtomatsko Slovenci. Danes se veliko govori o nekih imaginarnih 



postavkah, ki se lepo slišijo, niso pa povsem resnične, zato moramo najprej pojasniti osnovne pojme iz zgodovine. Naj 
najprej vsak prebere, kaj je etnična skupnost in kaj narod ter kdaj se Slovenci oblikujejo kot narod. Stvari niso tako 
enostavne.« 
Letošnja slovesnost je na nek način nehvaležna, saj je zadnja pred veliko 100. obletnico združitve, ki bo prihodnje leto v 
Beltincih, iniciativni odbor za pripravo številnih projektov prihodnje leto, ki ga vodi nekdanji predsednik države Milan Kučan, 
pa že izvaja aktivnosti. 

• Pomembno je, da tudi mladi razmišljajo o domovini. drugo. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 
33, 16. avgusta 2018, str. 2 

Slovenska krajina – moja domovina je naslov zbornika, ki so ga predstavili v Črenšovcih in v katerem je zbrano  
dokumentarno gradivo o obeleževanju praznika združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v občini od leta 
2007. O tem je v sejni sobi občine na ogled tudi razstava, ki jo je pripravil Tibor Frančič.  
Zbornik je uredila predsednica Kulturno- turističnega društva (KTD) Črenšovci Andreja Sever, izdala pa ga je Občina 
Črenšovci. Severjeva je povedala, da gradivo v zborniku priča o tem, da so vsakoletnemu obeleževanju posvečali posebno 
pozornost. Vsako leto pripravijo še kolesarjenje ob branikih slovenstva po vaseh občine. »Organiziramo pa tudi domoljubno 
akcijo Küpin in izobejsin slovensko zastavo. Pomembno je, da pri prireditvah in drugih aktivnostih sodelujejo tudi mladi in da 
jih vključujemo k razmišljanju o domovini.« Zato so na Osnovni šoli Franceta Prešerna Črenšovci posneli film. Za kamero je 
udeležence kolesarjenja spremljal Štefan Gyurica: »Ta polurni film je potrditev, da moramo s tovrstnim vzgojnim in 
domoljubnim delom, s tovrstnim čutenjem nadaljevati, da bo narodna pripadnost živa in močno prisotna med mladimi, še 
posebej tu, na obrobju domovine, kjer je bilo slovenstvo v preteklosti največkrat ogroženo.«  
Župan Anton Törnar se je spomnil narodnih buditeljev iz občine: »Narodni buditelj Jožef Klekl st. je s svojim delom krepil 
narodno zavest in pripadnost domovini. Letos bomo z odkritjem spomenika izkazali zahvalo tudi Maistrovemu borcu, 
duhovniku, publicistu in uredniku Jožefu Godini. S tem dokazujemo, da vemo, kdo smo, da se zavedamo svojega izvora in 
spoštujemo preteklost in sedanjost.« 
V zborniku je o prazniku in združitvi razmišljal tudi poslanec v državnem zboru Jožef Horvat v besedilu Kak je pod evropskim 
nebom nastal prekmurski »svetek«. Meni, da bi morali marsikaj spremeniti tudi v šolskem sistemu, da bi bolje spoznali našo 
zgodovino in bili ponosni nanjo: »Sam v šoli nikoli nisem slišal o zaslužnih možeh, katerim se danes zahvaljujemo, da v 
Prekmurju  govorimo slovensko. Naša naloga je, da razumemo znamenja današnjega časa in nadaljujemo poslanstvo velikih 
mož in žena, ki jim je bila skupna ljubezen do slovenskega naroda in materinega jezika.« V zborniku je objavljen tudi 
amandma iz leta 2005, s katerim so dopolnili zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Sloveniji s praznikom združitve 
prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Ob Horvatu so bili pobudniki še Geza Džuban, Jožef Ficko, Franc (Feri) Horvat 
in Mitja Slavinec. 
O Prekmurskem društvu generala Maistra Črenšovci in prazniku v zborniku razmišlja tudi predsednica društva Mateja Zelko. 
Društvo so ustanovili leta 2011, od takrat skupaj z Občino in KTD Črenšovci organizirajo okrogle mize o domoljubju, likovne 
natečaje, obeležujejo državni praznik dan generala Maistra, spodbujajo zgodovinarje k raziskovanju pomembnih dogodkov v 
Prekmurju in drugo. 

• Prekmurski praznik. Janko Votek. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 33, 16. avgusta 2018, str. 2 
V premislek 
Smo leto pred okroglo obletnico priključitve Prekmurja matici. Verjetno bo spet tako, kot je že nekaj časa. Praznovali bomo 
Prekmurci sami. Že na desni strani Mure gre praznik mimo, čeprav brez tesne povezave med močnim in zavednim  
intelektualnim jedrom Prlekije in Prekmurja priključitve ne bi bilo. Človeku je malo nerodno, ko vidi, da se tudi v Prekmurju 
skuša to praznovanje marginalizirati npr. s poveličevanjem Murske republike. 
Na srečo Prekmurje nikoli ni bilo predmet posebnega interesa Avstrijcev. Je pa bilo in je še pomembno za Madžare in ne 
nazadnje tudi za Hrvate. Zanimanja Hrvatov za Prekmurje ob tem praznovanju ne kaže prezreti. Resda niso skušali agresivno 
priključiti Prekmurja Medžimurju. Uporabili so bolj fine metode. To, da so Prekmurci bolj Hrvati kot Slovenci, so skušali 
dokazati z Martjansko pesmarico. 
Podobno se vede sedanja madžarska politika z aktualnim premierjem. Svoje »narodnostne cilje« je Evropi predstavil med 
predsedovanjem Madžarske Evropski uniji. Takrat je v Bruslju razgrnil kot madžarski simbol tapiserijo z zemljevidom velike 
Madžarske. Nato je začel prefinjeno uresničevati svojo zgodbo. Najprej s podeljevanjem državljanstev, zdaj s kapitalom. 
Nevzdržno in nerazumljivo je, da slovenska politika in tudi intelektualna elita na vse to gledata v luči »prostega pretoka 
kapitala. Pri tem jim je malo mar za izvor tega kapitala. Ob hvalospevih pripravljenosti madžarskih investitorjev za vlaganja   
Sloveniji nikogar ne boli  glava, da gre za državni denar. Zanimivo je tudi, da počasi lezejo v pore našega življenja in naše 
substance prek »iger«. Tako pri nas kot v Slavoniji vlagajo velike denarje v »nogomet«. Pri tem pa je tem vlagateljem malo 
mar za domači nogomet, ki se od časov velikih asov, kot je bil Ferenc Puskas, nikakor ne more postaviti na noge. 
Pred stoto obletnico smo na prelomnici, ko bi se nujno morali vrniti k prekmurskemu liderju Francu Ivanocyju, človeku, ki je 
dvignil prekmursko nacionalno zavest in se uprl madžarskemu hegemonizmu. Deležen je bil očitkov slovanofilstva, a bil je 
pragmatik in zaveden intelektualec, ki je svoje razumevanje prekmurstva črpal iz zgodovinske izkušnje, ki jo je širši slovanski 
prostor doživel v obdobju škofov Cirila in Metoda. Takrat so pokazali svoj pravi obraz do Slovanov tako Madžari kot 
Germani. Zato naj bo letošnje praznovanje začetek razmisleka o tem, kdo smo ne samo Prekmurci ali Primorci, ampak 
Slovenci. Žalostno je, da smo ob praznovanjih združitve z matičnim narodom oboji videti kot nekakšni priveski slovenskega 
naroda. 

• Preminil je nekdanji načelnik soboške upravne enote. R. V. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 33, 16. avgusta 
2018, str. 2 



V 70. letu se je poslovil Geza Farkaš, nekdanji učitelj, mladinski aktivist, brigadir, profesionalni politik in nekdanji načelnik 
Upravne enote (UE) Murska Sobota, ki jo je vodil dolgih 18 let. Od leta 2002 je vodil podružnico Slovenskega  
protestantskega društva Primož Trubar v Murski Soboti. 
Rodil se je leta 1948. Prve štiri razrede osnovne šole je obiskoval v Kančevcih na Goričkem, preostale štiri in gimnazijo pa je 
končal v Murski Soboti. Po štirih semestrih študija na ljubljanski Filozofski fakulteti, takrat je bil tudi predsednik kluba ž 
Prekmurskih študentov, je padla odločitev, da gre učit. Poučeval je na osnovnih šolah v Šalovcih in Mačkovcih, nato pa je 
postal profesionalec na občinski konferenci Zveze socialistične mladine Slovenije v Murski Soboti in dobil dveletni mandat 
na republiški konferenci v Ljubljani. Ob delu je končal študij politologije in diplomiral na ljubljanski Fakulteti za družbene 
vede. 
Leta 1978 je bil komandant Mladinske delovne akcije Goričko. Bil je tudi predsednik soboške LDS, leta 1995 pa je začel delati 
v uradu načelnika UE Murska Sobota. V Vestnikovi rubriki Soboške legende smo Gezo Farkaša predstavili v lanskem letu, ko 
je spregovoril tudi o svojem delovanju na upravni enoti. Upokojeni načelnik je takrat povedal, da jim je na področju 
kakovosti upravnih storitev uspelo doseči tri temeljne cilje, in sicer zadovoljstvo strank in zaposlenih ter učinkovitost dela. 
Ponosen je bil na bronasto priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost v letu 2006, leta 2010 pa je UE prejela 
priznanje Zlata nit – izbor najboljših zaposlovalcev Slovenije. 

• Posel naj bi izpeljali v začetku leta 2019. Majda Horvat. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 33, 16. avgusta 
2018, str. 6 

Prodaja Term Lendava ni ustavljena 
Gospodarski minister prodaji nasprotuje iz treh razlogov, vendar ministrstvo prodaje formalno ne more ustaviti 
Prodaja Term Lendava ni ustavljena, ampak je v statusu quo, smo izvedeli iz zanesljivih virov. Če je tako, so postopki obstali 
na ravni sklenjene pogodbemed prodajalcem Savo, d. d., in  kupcem. Neuradno je kupec sklad Comitatus v stoodstotni lasti 
madžarske države, ta pa deluje v sklopu družbe MNV - Magyar Nemzeti Vagyonkezelö, Zrt, ki sodi k madžarskemu 
ministrstvu za nacionalni razvoj. 
Kot je znano, gospodarski minister Zdravko Počivalšek prodaji nasprotuje iz treh razlogov – ker ta ni v skladu s strategijo 
trajnostne rasti slovenskega turizma, ker gre za vprašljivo kapitalsko naložbo in ker gre za prodajo na obmejnem območju. 
Ali bodo postopki stekli odvisno od strukturiranja nove vlade in položaja SMC v njej, so lahko ugibanja. 
Terme Lendava prodaja finančni holding Sava, v kateri ima Slovenski državni holding (SDH) 22,56-odstotni lastniški delež. 
SDH prodaji Term Lendava ni nasprotoval in je ni ustavil, ker da, tako so zapisali pred časom, spoštujejo meje 
korporativnega upravljanja in pristojnosti organov vodenja in nadzora družb v upravljanju. Formalno Formalno naj bi 
devetmilijonski posel dokončali v začetku prihodnjega leta.  
Terme Lendava so bile pred leti pripojene Savi Turizmu, hčerinski družbi Save, d. d., zato bodo morali za izpeljavo posla 
ustanoviti novo družbo in nanjo prenesti prodajano premoženje. To pa zajema hotel Lipa, apartmajsko naselje, kamp, 
hotelske bazene in zemljišče. Zemljišče leži med kampom in občinsko parcelo v smeri vasi Trimlini, tu pa naj bi zgradili 
kompleks za športni turizem in za delovanje nogometne akademije. 

• Jude simbolično vračajo domov. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 33, 16. avgusta 
2018, str. 12 

Polaganje spotikavcev v spomin na pregnane Jude 
Pobuda, da bi spotikavce dobila tudi Murska Sobota, je bila dana že pred leti 
V Murski Soboti, Lendavi, Beltincih in tudi v drugih krajih po Pomurju je živela judovska skupnost, ki je pomembno 
sooblikovala gospodarstvo, razvoj in življenje na splošno v tej pokrajini. Nacistično preganjanje in holokavst ter tudi odnos 
do Judov po drugi svetovni vojni pa so to skupnost korenito zaznamovali. Izginili so iz domov, ulic, iz življenja mest in 
krajev … in o tem se ni veliko govorilo. Te ljudi in njihove družine zdaj simbolično vračajo v mesta, kjer so živeli.  
V prvih avgustovskih dneh je tudi slovenska prestolnica dobila prve spotikavce, ki so spomin na pregnane judovske 
meščane. Na osmih lokacijah na pločnikih pred stavbami, kjer so ljubljanski Judje imeli svoj zadnji naslov, preden so jih 
poslali v koncentracijska taborišča, bodo položili kamnite tlakovce, ki bodo spominjali na njihove usode. Na ta način bodo 
v Ljubljano simbolično vrnili prvih 23 judovskih someščanov, ki se niso vrnili na svoje domove. Spotikavci nastajajo v 
organizaciji Judovskega kulturnega centra in Sinagoge Maribor, Mini teatra in ZRC SAZU, idejo zanje pa je dal nemški 
umetnik Gunter Demnig. 
 

 
Slika: Gunter Demnig v Mariboru, ko je leta 2012 v družbi tedanjega predsednika države Danila Türka polagal prvi 
spotikavec. Fotografija: Marko Vanovšek 
 



Demnig je zasnoval vseevropski projekt Stolpersteine (Spotikavci) in prvi spominski kamen v pločnik vgradil leta 1992 v 
Kölnu, natančno 50 let po tem, ko je Himmler odredil deportacijo Sintov in Romov v koncentracijska taborišča. Od tedaj je v 
22 državah položil že več kot 600 tisoč spotikavcev, na katerih so imena žrtev. S tem je zasnoval največji decentraliziran 
spomenik žrtvam v svetu.  
Pred tremi leti je tudi zgodovinar Boris Hajdinjak, zdaj direktor Sinagoge Maribor, ob mednarodnem dnevu spomina na 
žrtve holokavsta dal pobudo, da bi take spotikavce položili tudi na ulicah v Murski Soboti, vendar se doslej ta ideja še ni 
uresničila, v Mariboru pa so prve dobili že pred leti. 
Tudi v Murski Soboti in drugod po Pomurju je nekoč živela močna judovska skupnost, od katere je danes ostala le še 
peščica. V Sloveniji je bilo 587 Judov žrtev holokavsta, med njimi največ iz Prekmurja. Iz koncentracijskih taborišč se je 
domov v Prekmurje vrnilo le 15 odstotkov nekdanje judovske populacije, mnogi med njimi pa so se po tem, ko so po vojni 
našli izropane domove, izselili v tujino. S spotikavci Jude na simbolični način vračajo na kraje, kjer so živeli in se srečevali s 
prijatelji in znanci. 
V Murski Soboti nekaj manjka, je pred leti na literarnem večeru dejal pisatelj Dušan Šarotar, ki v svojih romanih o 
prekmurskih Judih prav tako postavlja pomnik izginuli etnični skupnosti in hommage mestu. »Del tega mesta, tega varaša, je 
bila tudi judovska skupnost, pomemben steber gospodarske, kulturne in družbene podobe Sobote.« Od tega je do danes 
ostalo malo ali celo nič in s tem je, kot meni, gosposkost tega mesta  umanjkala. »Pa ne mislim bogastva, prestiža, lepih hiš 
in avtomobilov, ampak gosposkost kot aristokratskost in predvsem to, da imaš omiko, kulturne, duhovne in umetniške 
vrednote.« 
V Budimpešti na primer na Jude, pobite med drugo svetovno vojno, spominjajo čevlji na obrežju reke Donave v bližini 
madžarskega parlamenta.  
 

 
Slika: V Budimpešti so v spomin na pobite Jude, ki so popadali v Donavo, postavili čevlje. Fotografija: A. Nana Rituper 
Rodež 
 
Več kot 20 tisoč tamkajšnjih Judov je pod streli popadalo v Donavo, preden so jih ustrelili, pa so se morali sezuti. Nanje 
danes spominja 60 parov čevljev. 

• Sarvar, naš strašni novi dom. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 33, 16. avgusta 2018, str. 19 
Predstavili knjigo Usoda naših dni 
Pesmi in razmišljanja Agneze (Neže) Papež, ki jih je zapisala leta 1942 in 1943 v taborišču 
Na dvorišču lendavske knjižnice so predstavili knjigo z naslovom Usoda naših dni, v kateri so objavljene pesmi in razmišljanje 
Agneze (Neže) Papež, ki jih je napisala leta 1942 in 1943 v taborišču Sarvar na Madžarskem. Knjigo so podnaslovili Hotižanka 
v taborišču Sarvar. Na predstavitvi je bila tudi njena vnukinja Zorica Skalar, ki je bila z njo v taborišču. 
V knjigi Usoda naših dni so tudi pričevanja drugih Prekmurcev, ki so jih internirali med drugo svetovno vojno. Na 
predstavitvi so ob glasbeni spremljavi brali besedila iz knjige. To je izdalo Društvo Primorci in Istrani v Prekmurju, gradivo je 
zbral Stanko Bensa, uredila pa jo je Branka Bensa. Pri zbiranju gradiva in izdaji knjige je sodelovalo tudi Kulturno društvo 
Hotiza. Na naslovnici je simbolično vrtnica za bodečo žico. 
»V tej knjižici zbranih spominov na težke vojne čase želimo le ohraniti spomin na njihovo trpljenje in opozoriti mlade, naj 
čuvajo svojo domovino in svojo svobodo. Preveč so naši predniki trpeli, da bi lahko vse pozabili,« je povedal predsednik 
Društva Primorci in Istrani v Prekmurju Stanko Bensa. V začetku poletja leta 1942 so madžarske oblasti obkolile vseh pet 
kolonij, v katerih so živeli Primorci in Istrani, in jih začele izganjati z njihovih domov. Vsak je lahko vzel s sabo le kako culo, 
preden so jih z vlakom odpeljali v taborišče.  
Taboriščnica Marija Peric je v svojem dnevniku zapisala: »Sarvar, naš strašni novi dom.« Sedem let je preživela 
v različnih taboriščih, najprej med prvo svetovno vojno v begunskem taborišču Avstriji, potem v begunskem taborišču 
Strnišče pri Ptuju in na koncu še v Sarvarju. V knjigi so še besedila Jožeta Vidica Oh, zdaj gremo, domov spet pridemo, Majde 
Varga Spomin na Sarvar in Marjana Perica Izpoved. Zorica Skalar je svoje spomine v knjigi naslovila Polje, kdo bo tebe ljubil?. 
Vsebino knjige zaokrožuje besedilo zgodovinarja dr. Attile Kovacsa z naslovom Represija v Prekmurju med drugo svetovno 
vojno – primer internacije kolonistov iz okolice Dolnje Lendave v Sarvar.  
V drobnem zvezku z naslovom Sarvar 1942 so rokopisi, pesmi in razmišljanja, ki jih je napisala Neža Papež. Hranijo ga v 
muzeju Društva Primorci in Istrani v Benici. »Iz vsebine ene od pesmi, v kateri avtorica v taborišču hrepeni po domačem 
kraju Hotizi, smo ugotovili, da je bila iz te vasi. Živela je v zaselku Grede,« dodaja Stanko Bensa. Takoj po okupaciji leta 1941 
so madžarske oblasti razlastile vse, ki so se po letu 1918 naselili v Prekmurju in dobili agrarno zemljo. Ostali sta jim le 



ohišnica in hiša. Iskali so razna priložnostna dela, da so nekako prehranili družine. »V težkih razmerah so preživeli zimo 
1941– 1942. S prihodom poletja so se začela širiti govorice, da ne bodo več dolgo ostali na svojih domovih. Dan izgona 
v internacijo se je naglo bližal,« je dejal Bensa. 

• Most med Slovenci na obeh straneh meje. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 33, 16. 
avgusta 2018, str. 20 

Dvajset let knjižne zbirke Med Muro in Rabo 
Doslej dvajset knjižnih del priznanih prekmurskih in porabskih avtorjev – Se Porabci identificirajo s slovenskim kulturnim 
prostorom? 
Porabskim Slovencem knjižna dela iz zbirke Med Muro in Rabo že dvajset let na dom prinašajo domačo besedo, to sta glede 
na specifiko jezikovno-kulturnih razmer slovenščina in porabščina. Doslej je v tej knjižni zbirki izšlo dvajset del trinajstih 
prekmurskih in porabskih avtorjev. Večinoma gre za izvirna dela, napisana za porabske bralce, in dva ponatisa del Ferda 
Godine in Miška Kranjca. Od lani v sodelovanju z Zvezo Slovencev na Madžarskem knjige izdaja Argo, Društvo za 
humanistična vprašanja, ki je poslanstvo prevzelo od založbe Franc-Franc. 
 

 
 
Slika: V knjižni zbirki Med Muro in Rabo je izšlo že dvajset knjižnih del za porabske Slovence. Fotografija A. Nana Rituper 
Rodež 
 
Pobudo za to knjižno zbirko je leta 1998 dal pisatelj in novinar Ernest Ružič, da bi po vzoru zamejskih Slovencev na 
avstrijskem Koroškem tudi Slovenci na Madžarskem ob koncu leta za darilo dobivali knjižno delo. Zbirka je tako v dveh 
desetletjih postala svojevrsten duhovni, jezikovni in kulturni most, ki povezuje Slovence na Madžarskem z matičnim 
jezikovno- kulturnim prostorom, in pomemben dejavnik razvijanja bralne kulture v Porabju. Zadnje delo, ki so ga izdali, je 
knjiga Milana Vincetiča Luna na mesecu/Luna na mejseci, poleg tega pa so izšla še dela, ki so jih podpisali Ernest Ružič, Feri 
Lainšček, Milivoj Roš, Karel Holec, Karolina Kolmanič, Francek Mukič, Miško Kranjec, Dušan Šarotar, Bea Baboš Logar, Ferdo 
Godina in Branko Šömen. 
Za porabske Slovence je to izjemno pomembna knjižna zbirka, saj v primerjavi s koroškimi Slovenci nimajo svoje založbe, 
svojih literarnih revij, profesionalnega gledališča in drugih ustanov, ki bi prispevale k ohranjanju slovenske identitete. Ta 
knjižna zbirka nadomešča to dejavnost in je po svoje tudi spodbudila literarno ustvarjanje med porabskimi Slovenci, meni 
slavist Franci Just iz društva Argo. Med drugim sta v tej zbirki svoja dela izdala tudi Porabca Karel Holec in Francek Mukič, 
oba romana o Porabju. 
Knjige so tako v knjižni slovenščini kot tudi v porabščini, saj je Porabcem porabščina bližja, ker se s knjižnim jezikom niso 
uspeli seznaniti med šolanjem, danes pa ima tudi v javnem življenju poseben status, med dru gim je časopis Porabje delno  
iskan v porabščini. »Raziskovalci, ki so delali sociolingvistične raziskave v Porabju, ugotavljajo, da so se medgeneracijske 
povezave pretrgale. Generacije starih staršev še uporabljajo porabščino, generacija staršev, ki je odšla delat v druga mesta, 
pa je tam izgubila stik z materinščino. Tako se je ta slovenska skupnost močno asimilirala in za sporazumevanje bolj 
uporablja madžarščino kot materinščino. Mladi porabščine ne poznajo več, nekaj je še slišijo pri starih starših in starejših, v 
šoli pa spoznavajo knjižno slovenščino,« pravi Just. 
Tako se tudi opazno spreminja identiteta porabskih Slovencev. Starejši se še zavedajo svojih korenin, identiteta mladih pa je 
specifična. Sicer pravijo, da so Madžari in Slovenci, imajo dvojno identiteto, nekako čutijo porabsko slovensko identiteto, da 
bi se identificirali s slovenskim kulturnim prostorom, to pa ne, še pove Just. Ta knjižna zbirka pa lahko pomembno spodbuja 
bralno kulturo v Porabju in pomembno ohranja slovensko identiteto. 
 

MMC RTV SLO   
 

• Merklova in Sanchez za vračanje prebežnikov v države izvora. J. R., Sanlucar de Barrameda - MMC RTV SLO, 
STA, 11. avgust 2018  

Španija postala glavna vstopna točka v EU 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/merklova-in-sanchez-za-vracanje-prebeznikov-v-drzave-izvora/463015  
Nemška kanclerka Angela Merkel in španski premier Pedro Sanchez sta se strinjala, da je treba okrepiti dialog in 
sodelovanje z državami izvora prebežnikov, še posebej z Marokom. 

http://www.rtvslo.si/svet/evropa/merklova-in-sanchez-za-vracanje-prebeznikov-v-drzave-izvora/463015


Merklova je izpostavila tudi sodelovanje z Afriko pri vračanju zavrnjenih prosilcev za azil. "Želimo tesno, iskreno sodelovanje 
z afriškimi državami, ki bo koristilo obema stranema. Ne smemo govoriti o Afriki, temveč z Afriko," je poudarila nemška 
kanclerka. 
Sanchez je dejal, da je obala Španije in s tem Evrope le 40 kilometrov oddaljena od Afrike, pri razvoju pa je razdalja med 
celinama neprimerno večja. Izrazil je prepričanje, da bi moralo biti zmanjšanje tega razkoraka ena glavnih nalog Evropske 
unije. 
Španska vlada je pred srečanjem poudarila, da imata politiki Nemčije in Španije pri vprašanju migracij enaka izhodišča. Tako 
nemška kanclerka kot španski premier sta se denimo strinjala, da morata državi finančno pomagati Maroku, s katerim imata 
španski eksklavi Ceuta in Melilla kopensko, strogo zavarovano in ograjeno mejo. 
Po besedah Merklove so prebežniki težava vseh držav članic EU-ja, ne le tistih ob Sredozemskem morju, v katerih prebežniki 
vstopijo v Unijo. Treba je najti pravičen sistem porazdelitve, govoriti z državami izvora prebežnikov in skleniti dogovore o 
vračanju. 
Dejala je še, da je vprašanje porazdelitve prebežnikov mogoče rešiti, sama bi ga rešila v duhu partnerstva. Pri tem mora EU 
po besedah kanclerke spoštovati svoje temeljne vrednote, med njimi tudi človekovo dostojanstvo. 
Dogovor o vračanju prebežnikov v Španijo 
Medtem je začel veljati dvostranski dogovor o vračanju prebežnikov v Španijo, ki so bili pred prihodom v Nemčijo že 
popisani v Španiji. V skladu z njim bo morala Nemčija prebežnike vrniti 48 ur po prihodu v državo. Nemčija naj bi Španiji na 
podlagi tega dogovora po pričakovanjih sicer vrnila le nekaj več kot sto prebežnikov letno, navaja nemška tiskovna agencija 
DPA. 
Španija je prva članica Evropske unije, ki je z Nemčijo sklenila tovrsten dogovor. Pogovori z Italijo in Grčijo o podobnih 
dvostranskih dogovorih še potekajo. Nemški notranji minister Horst Seehofer je junija dejal, da želi dogovore skleniti do 
konca julija ali na začetku avgusta. 
Španija postala glavna vstopna točka v Evropo 
Julija je Španija postala glavna vstopna država članica Evropske unije za prebežnike, ki se podajo na nevarno pot čez 
Sredozemsko morje, saj je Italija močno zaostrila migracijsko politiko in med drugim zaprla svoja pristanišča za humanitarne 
ladje, ki rešujejo brodolomce. Do 1. avgusta letos je tako v Španijo po morju prispelo več kot 23.000 ljudi, kar je več kot v 
vsem lanskem letu. 
Nemška kanclerka in španski premier bosta po pričakovanjih govorila tudi o drugih dvostranskih vprašanjih in aktualnih 
evropskih temah. Med drugim naj bi razpravljala o poglobitvi gospodarske in denarne unije. 
Poletni obisk na posestvu v narodnem parku 
Sanchez in njegova žena Begona Gomez sta Merklovo in njenega moža Joachima Sauerja sprejela na posestvu v narodnem 
parku Donana okoli 50 kilometrov jugozahodno od Seville, kjer družina španskega premierja trenutno preživlja počitnice. Iz 
urada nemške kanclerke so sporočili, da si bo ta konec tedna vzela čas tudi za spoznavanje lepot naravnega parka, ki se 
razteza na 130.000 hektarjih površine. 

• BiH: Center za prebežnike kljub nasprotovanju lokalnih oblasti tudi v Veliki Kladuši. J. R. Sarajevo - MMC RTV 
SLO, STA, 16. avgust 2018  

Bruselj zaskrbljen zaradi bližine meje s Hrvaško 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/bih-center-za-prebeznike-kljub-nasprotovanju-lokalnih-oblasti-tudi-v-veliki-
kladusi/463381  
Oblasti Bosne in Hercegovine so napovedale, da bodo vzpostavile več začasnih centrov za prebežnike. Kljub 
nasprotovanju lokalnih oblasti ga nameravajo urediti tudi v Veliki Kladuši. 
V Veliki Kladuši bo center stal v enem od opuščenih poslopij Agrokomerca, so sporočili iz operativnega štaba sveta ministrov 
BiH-a, pristojnega za nezakonite migracije. O tej lokaciji so se več mesecev pogovarjali s predstavniki lokalnih oblasti, ki so 
nasprotovale temu, da bi prebežnike nastanili na območju občine. 
Glede lokacije so bili zaradi bližine hrvaške meje skeptični tudi v Bruslju. Bližina Hrvaške bi namreč lahko prebežnike 
spodbudila, da bi skušali doseči ozemlje Evropske unije, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Ni sicer znano, ali bodo za 
ureditev centra uporabili tudi sredstva EU-ja. Bruselj je BiH-u za spopadanje z migrantsko krizo namenil šest milijonov evrov 
pomoči. 
Iz sveta ministrov BiH-a so ob tem sporočili, da bodo prihodnji teden začeli preurejati še dijaški dom v Bihaću, kjer so 
prebežniki že nameščeni. Opremljati bodo začeli tudi vojašnico v kraju Hadžići pri Sarajevu, kjer bodo uredili center za nekaj 
sto ljudi. Okoli 200 najbolj ogroženih prebežnikov, predvsem otrok in žensk, pa bodo namestili v bližini Cazina, ki tako kot 
Bihać in Velika Kladuša leži na severozahodu države. 
Strožji mejni nadzor 
BiH napoveduje tudi strožji nadzor mejnih prehodov, saj štab za nezakonite migracije ocenjuje, da se pritisk na vzhodno 
mejo BiH-a povečuje. Napovedali so okrepitev obmejne policije, saj bodo na mejo v pomoč obmejni policiji poslali še 
policiste Federacije BiH-a. Radio Sarajevo poroča, da so dozdajšnje krepitve števila policistov na vzhodni meji države 
pokazale rezultate, saj se je število poskusov nezakonitega prečkanja zmanjšalo. 
V Bosni in Hercegovini so za 7. oktober napovedane splošne volitve. Al Džazira Balkans poroča, da bi napoved izgradnje 
centrov lahko služila le kot preizkus za reakcije ljudi na območjih. 

• Slovenski ribiči dobili prve pozive k sodniku v Umagu. Al. Ma., Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Televizija 
Slovenija. 16. avgust 2018  

Ribič Radin: Ne bom šel 
http://www.rtvslo.si/slovenija/slovenski-ribici-dobili-prve-pozive-k-sodniku-v-umagu/463391  
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Slovenski ribiči so približno pol leta po prvih hrvaških plačilnih nalogih zaradi ribolova v slovenskem delu Piranskega 
zaliva dobili tudi prva vabila k sodniku za prekrške v hrvaškem Umagu.  
Ribič Silvano Radin, ki je prejel dve vabili, je napovedal, da se obravnave ne bo udeležil. Prejel je sedem nalogov v skupni 
višini 28.000 evrov, v Umagu pa bi se moral zglasiti 28. septembra. 
Šest slovenskih ribičev je sicer po uveljavitvi odločbe arbitražnega sodišča od hrvaških organov skupaj prejelo 70 plačilnih 
nalogov. 
Arbitražno sodišče je 29. junija lani objavilo odločitev o meji med Slovenijo in Hrvaško na kopnem in na morju. Presodilo je, 
da večina Piranskega zaliva pripada Sloveniji, določilo je tudi 2,5 navtične milje širok stik Slovenije z odprtim morjem. 
Slovenija je decembra lani začela izvajati razsodbo arbitražnega sodišča. 
Z zakonom o ribištvu se je država zavezala, da bo zagotovila vso pravno pomoč slovenskim ribičem, zoper katere je pred 
organi Hrvaške uveden prekrškovni ali kazenski postopek kljub opravljanju te dejavnosti v skladu z arbitražno razsodbo. 
Obenem bo krila tudi stroške, ki bodo nastali v zvezi s pravno pomočjo in temi postopki. 
 

Mladina, Ljubljana 
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