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• Za 750. obletnico se je predstavila cela občina. Avtor: Sebastjan Trampusch. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 31, 17.08.2018, str. 2-3 

http://www.novice.at/novice/po-svetu/za-750-obletnico-se-je-predstavila-cela-obcina/  
Na zaključni prireditvi ob 750. obletnici preimenovanja Železne Kaple v trg je bila minulo soboto na nogah vsa občina. Še 
posebej je navduševala modna revija Jozija Ošine v farni dvorani. 
Železna Kapla. Glavni trg Železne Kaple je v soboto postal prizorišče prav posebnega zaključnega praznovanja. Obiskovalce 
so čakale stojnice domačih društev, od lovcev do tenisačev, kulinarična ponudba domačih birtov, razne razstave in še 
marsikaj. Najbolj pestro je bilo dogajanja na glavnem odru. Še preden so se tam v prvem tematskem sklopu predstavili 
kapelški zbori, grape in vasi, je župan Franc Jožef Smrtnik pozdravil navzoče in opozoril na razne prireditve in dejavnosti, ki 
so se odvijale v sklopu praznovanja jubileja. 
»Železna Kapla je prav poseben kraj s posebno zgodovino,« je povedal deželni glavar Peter Kaiser in opozoril še na eno 
posebnost kraja: »Ali veste, da je med 2306 prebivalci Železne Kaple vsak 74. prebivalec predsednik ali predsednica enega 
kapelškega društva.« Čestital je tudi tržiški župan Borut Sajovic: »Kdor pogleda v kroniko tega trga, spozna, da so tu vedno 
živeli pridni, iznajdljivi in delovni ljudje, ki so vsak trenutek v tej dolgi zgodovini znali na pravilen način odgovoriti na izziv 
časa.« 
 

 
Slika: Železna Kapla.  Za 750. obletnico se je predstavila cela občina. Foto: Novice 
 
Kraj z bogato pevsko tradicijo  
Kdor je sledil dogajanju na odru, skozi katerega sta vodila Monika Novak-Sabotnik in Helmut Lechthaler, je izvedel več o 
društvih in kapelških vaseh. Slišala pa se je tudi bogata pevska tradicija kraja. Pa še nekaj se je videlo, da so mnogi Kapelčani 
aktivni v raznih društvih in pojejo kar več zborih. 
Nagrajeni so bili tudi zmagovalci občinskega fotografskega natečaja. Po mnenju žirije je najboljšo sliko prispeval Zdravko 
Haderlap, ki je hkrati kot koordinator projekta skrbel za brezhiben potek praznovanja. Predstavljena je bila tudi kuharska 
knjiga Rosi Pirker in Martine Piskernik z domačimi recepti. Višek prvega tematskega sklopa je bil zvočni oblak, torej 
mešanica petja zborov, zavijanja sirene, donenja cerkvenih zvonov in zvokov parade motoristov.« 
Modna revija je požela mnogo aplavza  
Kar dvakrat je domačin Jozi Ošina z modno revijo svojih modnih kreacij do zadnjega kota napolnil farno dvorano in gotovo bi 
mu to uspelo še tretjič. Sodeč po aplavzu in komentarjih obiskovalcev je modna revija namreč presegla vsa pričakovanja – 
mešanica raznih modnih smernic v več ko uro trajajočem modnem spektaklu, kjer so nastopale domače manekenke, je bilo 
enkratno doživetje.  
 

http://www.novice.at/author/sebastjan-trampusch/
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Slika: Še posebej je navduševala modna revija Jozija Ošine v farni dvorani. Foto: Novice 
 
V drugem tematskem sklopu na glavnem odru je občina odlikovala zaslužne občane. Tretji tematski sklop pa je bil spet poln 
glasbe. Najprej je nastopila domača narodno zabavna skupina Rožnik, nato pa se je uradni spored končal rokersko – sprva je 
zaigrala skupina Bališ nato pa skupina Old School. 
Kakor je povzel župan Franc Jožef Smrtnik, bi iz praznovanja lahko celo nastala vsakoletna stalnica: »Zaključna prireditev je 
bila velik uspeh in ljudje so dobro sprejeli predstavitev domačih grap in vasi. Fantastična modna revija pa je bila pikica na i. 
Komentarji so bili izključno pozitivni, samo z ozvočenjem smo imeli majhne težave. Mnogi upajo, da bo iz tega nastala 
vsakoletna stalnica kot neke vrste občinski praznik.« 

• Vi tukaj postajate, na Ljubelju so pa Nemci. Intervju: Janez Kavar, upokojeni brigadir Slovenske vojske. Pogovarjal se je: 
Bojan Wakounig. - Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 31, 17.08.2018, str. 4-5 
Takoj po koncu prve svetovne vojne so se leta 1918 začeli boji za slovensko severno mejo. S spopadi na območju Ljubelja 
v letih 1918 in 1919 se je podrobneje ukvarjal upokojeni brigadir Janez Kavar. 
http://www.novice.at/novice/po-svetu/vi-tukaj-postajate-na-ljubelju-so-pa-nemci/ 
 

 
Slika: Janez Kavar, upokojeni brigadir Slovenske vojske iz Križ pri Tržiču. Foto: Novice 
  
Prelaz Ljubelj je bil skozi zgodovino z vojaškega vidika izredno zanimiv, ugotavlja upokojeni brigadir Slovenske vojske Janez 
Kavar iz Križ pri Tržiču. S porazom Napoleonove vojske na Ljubelju leta 1813, ki so jih premagali koroški brambovci, med 
katerimi je bilo tudi veliko Slovencev, se je začel septembra tistega leta konec Ilirskih provinc. V desetdnevni vojni za 
samostojno Slovenijo leta 1991 je bil Ljubelj zadnji mejni prehod, ki so ga zaprli in prvi, ki so ga spet odprli. Po koncu prve 
svetovne vojne leta 1918 pa so na območju Ljubelja potekali pomembni boji za severno slovensko mejo. Janez Kavar, ki je 
bil štiri leta tudi slovenski vojaški ataše v ZDA in je leta 1991 aktivno sodeloval v vojni za Slovenijo, je na povabilo Društva 
generala Rudolfa Maistra v Kranju ob letošnji 100-letnici začetka bojev za slovensko severno mejo pripravil predavanje o 
bojih za severno mejo v letih 1918 in 1919 na območju Ljubelja. 
Pravite, da je osrednja oseba bojev za severno mejo na območju Ljubelja Lojze Ude, pravnik in zgodovinar, ki se je tudi 
kasneje intenzivno ukvarjal s koroškim vprašanjem. Kakšna je bila njegova vloga?  
Janez Kavar: Lojze Ude je bil med prvo svetovno vojno pripadnik 2. gorskega strelskega polka, z 80 odstotki slovenskih 
vojakov in častnikov najbolj slovenske enote avstroogrske vojske. Ko je prišel domov in doma stal na pragu svoje hiše na 
Koroški cesti v Tržiču, je neki kmet pripeljal mimo les od sv. Ane pod Ljubeljem in mu rekel: »Vi tukaj postajate, na Ljubelju 
so pa Nemci.« To je bila iskra, ki je spodbudila njegovo odločitev. Samoiniciativno je odšel na poveljstvo v Tržiču, zahteval 
od častnika nekaj fantov prostovoljcev in že 14. novembra 1918 je Ude popeljal prvo skupino prostovoljcev brez vednosti 
Narodne vlade v Ljubljani na Ljubelj. Od tam so pregnali skupino Volkswehra in po nemškem zgodovinopisju izstrelili prve 
strele v Karavankah v bojih za severno mejo. 
Nemci so torej že takoj po razpadu avstroogrske monarhije zasedli prelaz Ljubelj in tako že v prvih dneh republike 
Avstrije, ki so jo na Dunaju razglasili 12. novembra 1918, zakoličili mejo? 
Po nekaterih podatkih so bili Nemci na Ljubelju že 29. oktobra 1918. Moja ocena je, da je bila Narodna vlada v Ljubljani do 
zasedbe Koroške zelo mlahava. Ukvarjala se je z ogromnim številom demobiliziranih vojakov, ki so prihajali v Ljubljano. Po 
drugi strani pa je kronična pomanjkljivost Slovencev, da se vedno zanašamo na druge. Narodna vlada je preveč računala s 
tem, da bo antanta vse rešila. Ko govorimo o bojih za severno mejo in z Nemci, pozabljamo, da so tudi Italijani imeli velike 
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apetitete po Koroški in so prišli že do mostu čez Dravo pri Borovljah. Če ne bi bilo hitre Udetove reakcije, bi se lahko zadeve 
zelo drugače razvile. Narodna vlada v Ljubljani je vendarle odreagirala in pooblastila stotnika Alfreda Lavriča, ki pa mu je 
manjkalo vojakov. Lavrič niti ni vedel za Udeta, Ude pa ne zanj. Ko je Lavrič prišel na Ljubelj, se je Ude pridružil njegovi 
skupini. 
V bojih za severno mejo je malo slišati o slovenskih koroških borcih. 
Pa jih je vendarle nekaj bilo. V Borovljah sta bila puškar Jakob Pošinger in župnik Jurij Trunk, ki sta kot Slovenca zbirala 
prostovoljce za obrambo Koroške. So pa po mojem tudi na koroški strani Slovenci tako kot Narodna vlada v Ljubljani 
računali, da bo vse uredila antanta in da bo Koroška pripadla matici Sloveniji v kakršnikoli državni tvorbi. 
Kakšen vojaški uspeh so imeli boji na Ljubelju? 
Glavna zasluga Lavriča in Udeta je bila, da sta pravočasno reagirala in da so Nemce pregnali z Ljubelja. Vse boje na Ljubelju 
pa se da strniti v tri ofenzive. Prva je bila januarska ofenziva leta 1919, druga aprilska, tretja pa zaključna majska leta 1919. 
Januarska ofenziva je za slovensko stran pomenila polom. Nemci so imeli večje in bolj organizirane sile. Slovence, ki so prišli 
celo čez Dravo, so potisnili nazaj. Potem so pritisnili na Borovlje, ki so jih Slovenci že zasedli in so imele Slovencem močno 
naklonjeno jedro puškarjev. Glavnina se je morala umakniti iz Borovelj čez Hajnževo sedlo pod Košuto v Šentansko dolino. 
Kakšen je bil rezultat drugih dveh ofenziv? 
Po ponesrečeni januarski ofenzivi je vladalo premirje, tudi zima je prispevala svoje. Do aprila 1919 so Slovenci branili Ljubelj, 
ki je imel stalno posadko. Aprilska ofenziva se je začela konec meseca in bila na žalost spet neuspešna. Takrat je bila 
jugoslovanska vojska že prisotna z Dravsko divizijo s 3400 vojaki. Neuspešna je bila tudi zaradi tega, ker je bilo ogromno 
dezerterstva. Tudi spajanje jugoslovanskih vojakov s slovenskimi, donedavnimi vojnimi nasprotniki, ni bilo najbolj uspešno. 
Ljubeljska skupina, v kateri je bil Ude, pa je obdržala vse položaje in ni imela dezerterjev. Ključna je bila majska ofenziva od 
28. maja do 6. junija 1919 pod vodstvom jugoslovanskega generala Krste Smiljaniça. Moje osebno prepričanje je, da je 
jugoslovanska ali srbska vojska kljub zmagi generalno odigrala negativno vlogo med prebivalstvom. Izid plebiscita je bil zato 
tudi posledica tega srbskega balkanskega obnašanja. Za generala Smiljaniça je znana izjava, da je njemu več pomenila vsaka 
vas na Kosovu, kamor je padla kaplja krvi carja Lazarja, kot celotna Koroška. 

• Tri ustvarjalne poti do doma na Hemi. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 31, 17.08.2018, str. 7 
Trivium 2018 
http://www.novice.at/novice/po-svetu/tri-ustvarjalne-poti-do-doma-na-hemi/  
Zdoma-domov-doma: triletni tematski ciklus treh umetnosti Trivium se je zaključil posvečen Fabjanu Hafnerju. 
 

 
Slika: Gabriel Lipuš, Anna Baar, Alenka Resman Langus, Mirjam Jessa, Janez Gregorič, Rudi Benetik. Foto: Novice 
 
Hema nad Globasnico Rahle meglice nad gozdom in ohlajena spokojnost po dežju, ki je dal kratek odmor dušeči vročini 
letošnjega avgusta, so prireditvi treh umetnostni Trivium – tri poti ta torek zvečer pred gospojnico, praznikom Marijinega 
vnebovzetja, dale poseben, drugačen uvodni značaj kakor v preteklih letih. A kljub negotovemu vremenu obiskovalcev 
dogodka v cerkvi na gori svete Heme nad Globasnico tudi tokrat ni primanjkovalo. Prireditev s književniki, likovniki in 
glasbeniki si je v slabih dveh desetletjih obstoja pridobila ugoden sloves tako med slovenskim kakor med nemškim 
prebivalstvom dežele Koroške. Z letošnjim Triviumom, ki je bil posvečen umrlemu Fabjanu Hafnerju, z Janezom Gregoričem 
pobudnikom dogodka, se je zaključil triletni ciklus v znamenju potovanja. Medtem ko je bil večer pred dvema letoma pod 
geslom zdoma, lani v duhu poti domov, je bil letos naslov doma. Likovna oprema je tokrat delo domačega umetnika Rudija 
Benetika, doma na vznožju gore Heme v Podjuni. S sebi značilno subtilnostjo je opremil cerkev s slikami, deloma v 
minimalističnem formatu, in z inštalacijami. Baročna podoba cerkve je ostala praktično neokrnjena, obiskovalci so se za 
Benetikova dela morali prav potruditi, da so jih odkrili – mogoče je bila zato pozornost ob odkritju toliko večja. Kot 
hommage prvemu Triviumu iz leta 2000 je dal tudi skulpture s tistega začetnega dogodka. 
Glasbeni del sta kot utečena dvojica obarvala tenorist Gabriel Lipuš in kitarist – ter kreativna duša Triviuma – Janez 
Gregorič. Med drugim sta krstno izvedla samospev O fa.ba.he na besedilo Fabjana Hafnerja, ki je bilo leta 1982 objavljeno v 
zborniku Besede-Wörter (izdali so ga dijaki Slovenske gimnaziji in celovške zvezne gimnazije BG1) in ki v štirih delih opeva 
štiri letne čase. 
Besedne ustvarjalke so letos bile tri: Alenka Resman Langus, napovedovalka na Radiu Slovenija, in Mirjam Jessa, 
moderatorka na (absolutno najboljšem) avstrijskem Radiu Ö1, sta v slovenskem in nemškem jeziku brali Hafnerje pesmi, 
svoja dela pa je brala Anna Baar, nagrajena celovška pisateljica, ki je po materi hrvaškega porekla. V hrvaščini je tudi sama 
prebrala pesem Pozni sneg, posvečeno Fabjanu Hafnerju (slovenski prevod: Amalija Ma-ček): Ugriznila sem v jezik/ ko smo 
molčali/ da ne bi izpljunila duše/ pred vrati prazne hiše./ Glej, kaj mi je ostalo:/ slika iz vedrih dni/ ki mi zakirva strah/ s 
tvojim obzirnim nasmehom./ Žal mi je, žal/ da ti nisem povedala/ kako so me potolažile/ tvoje tihe pesmi./ 

• Kar pravi praznik glasbe. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 31, 17.08.2018, str. 7 

http://www.novice.at/novice/po-svetu/tri-ustvarjalne-poti-do-doma-na-hemi/


On broadway v Tinjah.  
http://www.novice.at/kultura/glasba/kar-pravi-praznik-glasbe/  
Poletna glasbena delavnica v Tinjah se je tudi v enajstem letu delovanja izkazala kot priznana šola za tehniko glasu. 
Tinje Ko je Ana Bezjak, nova umetniška vodja Poletne glasbene delavnice v Tinjah, minuli četrtek ob koncu zaključnega 
koncerta napovedala, da sledi še zadnja pesem, je bilo iz publike slišati samo še godrnjanje. Čisto nezadovoljstvo. Pa ne 
zaradi dotlej slišanega. Pač pa zaradi očitnega dejstva, da se zares vrhunska pevska prireditev nezadržno bliža koncu. 
Obiskovalci, ki so se tisti prijetno topli poletni večer zbrali na dvorišču Doma prosvete v Tinjah pod visoko v nebo štrlečim 
gotskim zvonikom proštijske cerkve sv. Valentina, so zabrundali tako rekoč iz čistega navdušenja. 
 

 
Slika: Poletna glasbena delavnica v Tinjah. Foto: Novice 
 
Poletna glasbena delavnica, ki jo tinjski dom prireja skupaj s Krščansko kulturno zvezo, je tudi letos bila polno zasedena – 
glas, da v petih dneh intenzivnih vaj udeleženci lepo napredujejo tako pri zborovski kakor pri solistični pevski tehniki, je 
presegel že deveto vas. Prvič pa po desetih letih delavnice kot umetniški vodja ni več usmerjal Edi Oraže, temveč je taktirko 
in vajeti predal dolgoletni docentki v Tinjah in priznani članici več glasbenih zasedb, zlasti jazzovskih, Bezjakovi. Kvaliteta 
tako vsekakor ni nič trpela. 
Tema letošnih avgustovskih učnih dni je bila On broadway – skratka, v središču so bile skladbe iz priljubljenih uspešnih 
muzikalov, kakor so Zgodba z zahodne strani (West side story), Mačke (Cats), Levji kralj (The Lion king), Briljantina (Grease), 
Lasje (Hair) ali pa Queen, Footlose in Mamma mia. Udeleženci in udeleženke so z docentkami vokalne tehnike – poleg 
Bezjakove sta bili to še Karin Zemljič in letos prvič Daniela Sudy – ter korepetitorjem, pianistom Tončem Feinigom, ki je na 
tinjski delavnici letos sodeloval že desetič, v petih dneh izpopolnjevali pevsko znanje in naštudirali skladbe v tako kratkem 
času na zavidljivi ravni za zaključni koncert. Tedaj sta jih instrumentalno poleg Feiniga podprla še basist Robert Jukič, tudi že 
dolgoleten gost v Tinjah, in bobnar Žan Tetičkovič, ki se je te dni izjemoma mudil v Evropi. Sicer živi in ustvarja v ZDA, kjer je 
znan pod umetniškim imenom Jean John. In ja, zaključni koncert je bil, kot omenjeno že v uvodu, po soglasni oceni publike 
izveden odlično. 
Sicer pa organizatorji svetujejo, da se zainteresirani pevci in pevke za prihodnjo Poletno glasbeno delavnico v Tinjah prijavijo 
čim prej. Čakalni seznam, pravijo, da se kar hitro zapolni. 

• Pionirki Slovenske gimnazije v zadnje slovo in zahvalo. Avtor: Janko Kulmesch. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 31, 17.08.2018, str. 7 

Dr. Anica Petek (1919 – 2018)  
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• Muzikal Cvetje v jeseni in Operne zvezde iz Sankt Peterburga. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 31, 
17.08.2018, str. 12 

Festival Ljubljana 
http://www.novice.at/kultura/glasba/muzikal-cvetje-v-jeseni-in-operne-zvezde-iz-sankt-peterburga/  
Matjaž Vlašič, učitelj violine, pevec, pisec besedil in skladatelj zabavne glasbe, je že leta 2014 za muzikal priredil znano 
povest Ivana Tavčarja Cvetje v jeseni. Zgodba je res ljudska in jo imajo Slovenci radi, zato je bil pred leti po njej posnet in 
leta 1973 tudi premierno predvajan zelo popularen film z Mileno Zupančič in Poldetom Bibičem v glavnih vlogah. Tudi 
Ljubljana Festival je ta popularni muzikal, ki je medtem doživel že preko sto ponovitev, 23. julija uvrstil v svoj program na 
Kongresni trg. Zgodba je preprosta, mestni odvetnik Janez (tenorist Matjaž Robavs) se naveličan mestnih lepotic, ki bi ga 
želele za moža, odpravi k bratrancu Boštjanu (igral ga je Marjan Bunič) na deželo pod Blegošem. Tam se mu oko ustavi na 
mladi Meti (Nina Pušlar) in med njima vzklije ljubezen. Po vrnitvi v Ljubljano neprestano misli nanjo, vendar ne ve, kako bi 
jo, kot kmečko dekle, pridobil, ker nekako ne spada v mesto. Boštjan mu svetuje naj kupi Mlačanovo kmetijo in se oženi z 
Meto. Res tako naredi, Meta je presrečna ko to izve in od same sreče umre. 
 

 
Slika: Matjaž Vlašič, učitelj violine, pevec, pisec besedil in skladatelj zabavne glasbe, je že leta 2014 za muzikal priredil 
znano povest Ivana Tavčarja Cvetje v jeseni. Foto: Novice 
 
Režiser muzikla Vojko Anzeljc je posrečeno izbral pevce in igralce za glavne vloge, Robavs  je dobro igral in odlično odpel 
malo starejšega odvetnika in bil malo toda simpatično neroden v ljubezenskih prizorih. Znana pevka zabavne glasbe Nina 
Pušlar je bila izvrstna Meta, nežna, krhka, s primernim glasom za to vlogo. Zelo dober je bil igralec Jure Ivanušič v vlogi 
šepavega Danijela, ki je ves čas na odru in je s svojo prisotnostjo namenoma motil ostale, istočasno pa bogatil odrsko 

http://www.novice.at/kultura/glasba/muzikal-cvetje-v-jeseni-in-operne-zvezde-iz-sankt-peterburga/


dogajanje. Karakterno izvrstna je bila Nives Mikulin kot Liza, ki je s svojo mimiko večkrat zelo dobro nakazovala in predvidela 
situacijo na odru. Tri mestne gospodične, puhoglave lepotice, ki so jih odigrale Maša Tiselj, Ana Ferme in Antea Mramor, so 
popestrile dogajanje in zlasti z dobro igro poizkušale osvojiti mestnega odvetnika. 
Namesto stoječe scenografije so nam tehniki na zadnji steni ves čas odprtega odra predvajali razne odrskemu dogajanju 
ustrezne video slike mesta Ljubljane. Za zanimivo ustrezno glasbeno spremljavo je za odrom poskrbel kvintet v sestavi 
klaviature, dve kitari, bobni in violina, pod vodstvom Tomija Puricha.  Tudi to ponovitev popularnega muzikla je publika 
nagradila z dolgimi aplavzi. 
 

 
Slika: Operne zvezde iz Sankt Peterburga. Foto. Novice 
 
Isti teden, 27. julija smo v Cankarjevem domu v okviru Dnevov Sankt Peterburga v Sloveniji in v koprodukciji z Ljubljana 
Festivalom ter Društvom Slovenija – Rusija poslušali štiri Operne zvezde iz Sankt Peterburga, ki jih je spremljal italijanski 
orkester Mitteleuropa iz Udin pod vodstvom priznanega slovaškega dirigenta Petra Feraneca. Zborovski del je odpel 
Koncertni zbor iz Sankt Peterburga. Tako smo po odličnem koncertu pevke Diane Damrau že drugič v Ljubljani poslušali 
pravo parado opernih arij najpomembnejših opernih skladateljev. Na začetku sta prisotne pozdravila direktor Festivala 
Darko Brlek in viceguvernerka mesta Sankt Peterburg, nato nam je pa orkester vehementno zaigral uverturo k operi Ruslan 
in Ljudmila M. Glinke. V drugem delu koncerta nam je orkester zaigral še nepogrešljivo »Ob lepi modri Donavi«. 
Solisti so v dvournem koncertu odpeli dvaindvajset opernih arij ter popularnih italijanskih pesmi. Sopranistka Oksana Šilova 
nas je navdušila z arijo Violete iz Verdijeve opere Traviata, občudovali smo njene visoke kolorature, za odrom ji je kot Alfred 
odgovarjal tenorist Sergej Skorohodov.  Zelo nežno je zapela tudi znano arijo »O mio bambino caro« iz Puccinijeve opere 
Gianni Schicchi. Temperamentna mezzosopranistka Ekaterina Sergejeva nas je očarala ne samo s svojim žametnim glasom, 
ampak tudi z odlično igro, saj se je kot Carmen iz istoimenske Bizetove opere med petjem sprehodila mimo celotne prve 
vrste publike in šarmirala zlasti moške. Navdušila je tudi s popularno Granado. Skupaj s Šilovo sta zapeli tudi znani ženski 
duet iz Offenbachove opere Hoffmanove pripovedke. Baritonist Roman Burdenko, ki ga odlikuje močan junaški bariton, nam 
je najprej zapel popularno arijo Escamilja iz opere Karmen in zelo občuteno tri popularne italijanske pesmi »Parlami d 
´amore« C. Bixia, Core ´ngrato S. Cardilla in Non ti scordar di me – Ne pozabi me E. Curtisa. Tenorist Sergej Skorohodov, ki 
poje v vseh velikih opernih hišah, nas je navdušil s svojim zvonkim tenorjem in ekstremnimi višinami. Znanim popularnim 
tenorskim arijam iz Rigoletta in Dežele smehljaja je dodal že ponarodeli italijanski pesmi »O sole mio« in »Mamma son 
tanto felice«. Seveda smo vsi navdušeno ploskali, zlasti na koncu, ko so vsi štirje skupaj ob spremljavi včasih malo 
premočnega orkestra zapeli napitnico iz Traviate in italijansko uspešnico »Funiculi, funicula«. Izvrsten pevski zbor je žal 
dopolnjeval soliste samo pri nekaterih arijah. Publika je z aplavzi izsilila dodatek. 

• Briljantna sopranistka Diana Damrau na Festivalu Ljubljana z možem basbaritonistom Nicolasom Testejem z arijami 
Giuseppea Verdija. Avtor: Lovro Sodja. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 31, 17.08.2018, str. 13  

http://www.novice.at/novice/po-svetu/briljantna-sopranistka-diana-damrau-na-festivalu-ljubljana-z-mozem-
basbaritonistom-nicolasom-testejem-z-arijami-giuseppea-verdija/  
V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma smo 18. julija poslušali Koncert opernih arij – VERDIssimo, s težko pričakovano 
svetovno sopranistko Diano Damrau, ki poje v vseh pomemb-nejših svetovnih opernih hišah in njenega moža 
francoskega basbaritonista Nicolasa Testeja. Napovedi o sijajnem koncertu so se uresničile. 
 

 
Slika: Orkester Slovenske filharmonije in dirigent Ivan Repušiç. Foto: Novice 

http://www.novice.at/author/lovro-sodja/
http://www.novice.at/novice/po-svetu/briljantna-sopranistka-diana-damrau-na-festivalu-ljubljana-z-mozem-basbaritonistom-nicolasom-testejem-z-arijami-giuseppea-verdija/
http://www.novice.at/novice/po-svetu/briljantna-sopranistka-diana-damrau-na-festivalu-ljubljana-z-mozem-basbaritonistom-nicolasom-testejem-z-arijami-giuseppea-verdija/


 
Ljubljana. Solista je spremljal Simfonični orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Ivana Repušiça, ki je 
trenutno šef dirigent Mšnchenskega radijskega orkestra. Celoten koncert je bil posvečen delom znamenitega skladatelja 
Giuseppa Verdija. Za uvod je orkester izvrstno zaigral Uverturo k operi Sicilijanske večernice, v kateri so bili posebej zelo 
homogeni čelisti. Nato je Nicolas Testé zapel Arijo Fiesca iz opere Simon Boccanegra. Pevec ima izvrstne višine, dobro 
srednjo lego in prijetne nižine. Nato nam je težko pričakovana sopranistka zapela redko slišano arijo Amalie iz pri nas skoraj 
neznanega Verdijevega glasbeno-scenskega dela »I masnadieri«. V dveh arijah se je poigravala z izredno visokimi 
briljantnimi koloraturami in z izredno vživetostjo v igro. Naslednji je bil duet Massimiliana in Amalie iz istega glasbeno-
scenskega dela, v katerem smo ugotovili, da se pevca tudi glasovno-barvno izredno ujemata, Damrau je ponovno blestela s 
svojimi višinami. Nato je Testé sam zelo prepričljivo z odlično vsebinsko interpretacijo zapel znano arijo Ferranda iz opere 
Trubadur, v kateri razlaga svojim vojščakom zgodbo o grofu Luni in ciganki Azuceni. Sledil je uvodni preludij s sijajnimi 
godali, k eni verjetno najbolj znani Verdijevi operi Traviata, še med igranjem preludija je na oder prišla Diana Damrau in zelo 
občuteno zapela pretresljivo arijo »Mlada ljubezen, kako si ti čudežna«, o slavni kurtizani, ki je bolna, vendar želi do konca 
polno živeti s svojim Alfredom. 
Po odmoru je sledila orkestrska uvertura k Verdijevi sedmi operi Giovanna d´Arco, ki opisuje znano francosko junakinjo 
Ivano Orleansko, ki konča na grmadi. V uverturi so se s svojimi soli zlasti izkazala pihala, predvsem odlični flavta in oboa ter 
klarinet, ki so jih s pizzicati podpirala godala. Uverturo zaključi celoten orkester v stilu koračnice. Opero Machbeth, ki jo je 
Verdi napisal po Shakespearejevi drami z istim imenom, krasi nepretrgani dramaturški lok, ki se je poznal tudi v basovski 
ariji, ki jo je zelo prodorno zapel Testé. Na vrsti je bila ponovno sopranistka, ki je znamenito molitev »Ave Maria«, ki jo zmoli 
ob slutnji smrti, preden pride črnec Othello, zapela enkratno, pretresljivo ob odličnem solu angleškega roga in ob tihi 
spremljavi godal. Njen amen je bil res tak, kakor da bi se ravnokar poslovila od sveta! Na misel mi je prišla naša odlična, žal 
že pokojna sopranistka ljubljanske opere Vilma Bukovec, ki nas je pred leti vedno ganila s to arijo! 
 

 
Slika: Briljantna sopranistka Diana Damrau na Festivalu Ljubljana z možem basbaritonistom Nicolasom Testejem z arijami 
Giuseppea Verdija. Foto: Novice 
 
Nato so slovenski filharmoniki sami zaigrali redko samostojno izvajane plese iz opere Othello, dirigent je ves čas odlično 
vodil orkester, ki sicer ne igra veliko operne glasbe. Sledila je še ena znamenita Verdijeva arija iz opere Don Carlos, ko kralj 
Filip zapoje »Amor per me non a – ljubezen ni za me«. Testé je arijo dobro interpretiral, mogoče mu manjka malo basovskih 
temnih nižin. Pri naslednji skladbi, uverturi k operi Luisa Miller, ki je zelo hitra, je dirigent Repušiç orkester pognal do 
virtuoznega tempa. Odlična gosta Festivala Ljubljana sta izvrsten koncert, ki je igral kakor prerojen, zaključila z duetom Luise 
in Wurma iz opere Luisa Miller, v katerem je imela glavno vlogo sopranistka, ki je ponovno navdušila s sijajno interpretacijo 
in briljantnimi višinami. Navdušena publika je izsilila dva dodatka obeh pevcev. 
Pri tem se vprašujem, zakaj ljubljanska opera odlične Verdijeve opere Luisa Miller ne da na svoj redni repertoar? Bomo res 
morali v Salzburg ali na Dunaj, da bomo slišali tudi druge Verdijeve opere? 

• Štefan Ferm: zadel je v črno – postal je na Breškem jezeru koroški prvak. Avtor: Janko Kulmesch. Novice, slovenski 
tednik za Koroško, Celovec, št. 31, 17.08.2018, str. 14 

Lokostrelstvo 
Štefan Ferm (46), ki je doraščal v Šentjakobu v Rožu, se je iz knjigovezca preusmeril v lokostrelstvo (razred dolgi lok). 
Julija 2018 se je povzpel na uradni vrh koroških lokostrelcev. 
http://www.novice.at/novice/sport/stefan-ferm-zadel-je-v-crno-postal-je-na-breskem-jezeru-koroski-prvak/ 
 

http://www.novice.at/novice/sport/stefan-ferm-zadel-je-v-crno-postal-je-na-breskem-jezeru-koroski-prvak/


 
Slika: Štefan Ferm: zadel je v črno – postal je na Breškem jezeru koroški prvak. Foto: Novice 
 
Breška vas/ Šentvid ob Glini. Štefan Ferm, sin vse prerano umrlega Šentjakobčana ter šolskega ravnatelja v Šentlenartu pri 
Sedmih studencih in odličnega šahista Ivka Ferma (1943-2001), je bil vrsto let sodelavec Mohorjeve tiskarne. Rad in uspešno 
se že vrsto let ukvarja tudi s slikarstvom in je na več razstavah že dokazal, da ima posrečeno umetniško žilico. Njegov 
slikarski učitelj je bil med drugim Robert Schöffmann, ki je prihajal iz Ledinc ob Baškem jezeru in se, enako kot njegov oče, 
leta 2001 vse prezgodaj za vedno poslovil od svojih najdražjih. Leta 1996 je Štefan Ferm na enem svojih obiskov pri 
slikarskem kolegu Schöffmannu videl, da se ta ukvarja tudi z lokostrelstvom. Izposodil si je njegov lok, ker ga je zanimalo, 
kako se tudi sam znajde s puščico v roki. »Že od prve sekunde sem bil fasciniran,« poudarja v pogovoru z Novicami.  
Naslednji cilj: avstrijski prvak 
Medtem je kot član lokostrelskega kluba KBSV Poreče sodeloval na več kot 1.200 turnirjih na Koroškem, kjer je trenutno 
registriranih več kot 1.500 lokostrelcev, ter v ostalih avstrijskih zveznih deželah, Sloveniji in Nemčiji. Tekmuje v razredu dolgi 
lok-tradicionalno, kar pomeni, brez pripomočkov, npr. vizirja. Na vseh tekmovanjih je bilo njegovo najslabše mesto peto, v 
glavnem pa je med prvimi tremi. Na tekmovanju 21. julija letos ob Breškem jezeru, kjer obstaja prav tako lokostrelski klub, 
pa se je sploh povzpel na uradni vrh koroških lokostrecev, in to, »čeprav imam«, poudarja novopečeni koroški prvak, »šele 
pol leta licenco, ki je pogoj za udeležbo na uradnih tekmovanjih.« Na vprašanje, kako si svoje uspehe razlaga, odgovarja 
Ferm: »Pri lokostrelstvu je poleg trenirane tehnike pomembno, da ostaneš miren in si samozavesten.« Zdaj se koncentrira 
na svetovno prvenstvo, ki bo 2. septembra letos v Možberku. Najavilo se je 650 tekmovalcev s skoraj celega sveta. Štefan 
Ferm: »Upam, da se bom lahko kvalificiral vsaj za finale. Konkurenca je velika. Sicer pa je moj naslednji cilj, da bom v 
doglednem času postal avstrijski prvak.« 
 

 

• Kardinal Rode obiskal Slovence v Reziji. ORF, Celovec, 17.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2930604/  
Da jih potrdi v njihovi slovenski istovetnosti, kakor je razložil kardinal Franc Rode v pogovoru za RTV Slovenija, je bil za 
sredin Marijin praznik na obisku v Reziji v Furlaniji-Julijski krajini. Krajani so ga pospremili v ravansko cerkev, kjer je med 
bogoslužjem z italijansko pridigo pozdravil slovenske vernike. 
Obisk na povabilo duhovnika Zaniera 
V Rezijo je kardinala povabil novi dušni pastir Don Alberto Zanier, ki je pred nedavnim končal svoj študij v Rimu. Zdelo se mu 
je vredno, da ga povabi, saj je Slovenija soseda, je dejal. 
 

 
Slika: Kardinal Rode obiskal Slovence v Reziji. Foto: primorski.eu  
 
„Pomiritev razmer“ 
Župan Občine Rezija Sergio Chinese pa je izrazil pričakovanje, da bo kardinal Rode ponudil podporo in pomoč. Glede na 
kresanje mnenj in večkratne poskuse zanikanja obstoja slovenske manjšine Luigia Negro iz Zveze slovenskih kulturnih 
društev v Reziji z obiskom slovenskega kardinala povezuje pomiritev razmer. 

• Praznik združitve Prekmurja z matico. ORF, Celovec, 17.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2930594/  

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2930604/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2930594/


17. avgust je v Sloveniji praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ko se spominjajo množičnega 
ljudskega zborovanja v Beltincih 17. avgusta 1919, na katerem so plebiscitarno podprli priključitev Prekmurja matici. 
Osrednja slovesnost je bila v četrtek v Črenšovcih, kjer je spregovoril predsednik RS Borut Pahor. 
„Politika mora dajati zgled“ 
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na njej poudaril, da moramo storiti vse, da v državi prevlada duh 
sodelovanja, ne delitev. „Vse se začne pri spoštovanju dostojanstva drugega, razlike moramo upoštevati in se truditi za 
oblikovanje skupnosti na tistem, kar nam je skupno, politika pa mora dajati zgled,“ je povedal Pahor in pozval k 
okrepljenemu političnemu in vsestranskemu sodelovanju za krepitev države. 
 

 
Slika: 17. avgust je v Sloveniji praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ko se spominjajo 
množičnega ljudskega zborovanja v Beltincih 17. avgusta 1919, na katerem so plebiscitarno podprli priključitev Prekmurja  
matici. Osrednja slovesnost je bila v četrtek v Črenšovcih, kjer je spregovoril predsednik RS Borut Pahor. Foto: sta.si 
 
V DZ se bodo 99. obletnice združitve prekmurskih Slovencev z matico spomnili z razstavo Pomurskega muzeja iz Murske 
Sobote z naslovom Znamke prekmurskih in medmurskih izdaj 1919. S krajšim programom in vodenjem po razstavi jo bodo 
odprli ob 9. uri v preddverju velike dvorane, zbrane bo nagovoril predsednik DZ Matej Tonin. 
Tradicionalnega dneva odprtih vrat v počastitev praznika v uradu predsednika republike tokrat zaradi obnove ne bo. 
V Beltincih, kjer imajo občinski praznik v spomin na ljudsko zborovanje pred tamkajšnjo cerkvijo 17. avgusta, bo slovesnost 
nocoj ob 19. uri, slavnostni govornik bo župan Milan Kerman. 
Jugoslovanska vojska je oblast v Prekmurju prevzela 12. avgusta leta 1919, potem ko velesile po koncu prve svetovne vojne 
na pariški mirovni konferenci soglašale, da ta del ozemlja pripade Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, 17. avgusta pa jo je 
prepustila civilni oblasti. 
Dan združitve prekmurskih Slovencev kot državni praznik, ki ni dela prost dan, v Sloveniji praznujejo od leta 2006. Po sklepu 
vlade so državne proslave ob tem prazniku organizirane vsako peto leto, vmesne pa pripravijo prekmurske občine same. 

• V Pliberku napočil „peti letni čas“. ORF, Celovec, 17.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2930625/  
Dva tedna pred uradnim začetkom 625. Pliberškega jormaka bo v soboto v Pliberku prvo pomenljivo dejanje - postavitev 
sejemskega tržnega znamenja, tako imenovane „Freyunge“. S postavitvijo znamenja in slovesnim odprtjem medice se v 
Pliberku in okolici začenja „peti letni čas“. 
 

 
Slika: Dva tedna pred uradnim začetkom 625. Pliberškega jormaka bo v soboto v Pliberku prvo pomenljivo dejanje - 
postavitev sejemskega tržnega znamenja, tako imenovane „Freyunge“. Foto: bleiburg.at  
 
Slovesnost se bo začela ob 11. uri na trgu 10. oktobra. Pliberški jormak, največji in najstarejši ljudski praznik na južnem 
Koroškem, bo letos potekal od 31. avgusta do 3. septembra, kakor v preteklih letih tudi tokrat pričakujejo do 140.000 
obiskovalcev. 

• V Alpbachu o raznolikosti in odpornosti. ORF, Celovec, 20.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2931028/  
Na Tirolskem so uradno odprli tradicionalni Evropski forum Alpbach. Govorniki so v nasprotju s prejšnjimi leti, ko so bile 
v ospredju migracije, tokrat podčrtali Evropo med koreninami in enotnostjo. Predsednik foruma Franz Fischler je največ 
pozornosti namenil sloganu letošnjega foruma „Raznolikost in odpornost“. 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2930625/
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Kot je dejal nekdanji evropski komisar Fischler, je raznolikost bogastvo Evrope. Dejal je še, da bi Evropa znova morala 
pridobiti več zaupanja vase. Deželni glavar Tirolske Günther Platter (ÖVP) je v govoru na slovesnem odprtju poudaril pomen 
običajev. 
Evropski forum Alpbach, ki poteka že od leta 1945, tokrat pa sovpada z avstrijskim predsedovanjem EU. Med številnimi 
politiki iz inozemstva bo tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Po napovedih bo v Alpbachu 25. in 26. avgusta. 

• Ob 105. obletnici Pahorja knjiga o Kocbeku. ORF, Celovec, 20.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2931112/  
V nedeljo, 26. avgusta, bo dopolnil tržaški pisatelj Boris Pahor 105 let. Kakor piše „Primorski dnevnik“ na svojem 
spletnem mestu, sta si Cankarjeva založba in Mladinska knjiga zamislili ob častitljivem jubileju čisto posebno „kulturno 
zdravico“. 
Slavljencu bodo nazdravili v petek, 24. avgusta, ob 11. uri v knjigarni Dom knjige v Kopru (Pristaniška cesta 5). Na srečanju 
bodo ob tej priložnosti predstavili knjižico z naslovom „Brez Kocbekovega sodelovanja ne bi bilo Osvobodilne fronte“. 
Publikacijo, ki jo je izdala Cankarjeva založba, je Boris Pahor „kot iskren Kocbekov prijatelj“ v sodelovanju z Mihaelom 
Glavanom in Petrom Kovačičem Peršinom napisal prav za to priložnost. 

• Minister „izredno pomembna vez“. ORF, Celovec, 20.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2931080/  
Od nove vlade v Sloveniji pričakuje slovenska narodna skupnost na Koroškem nadaljevanje kontinuitete odnosov zadnjih 
let in upa na ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu tudi v naslednji mandatni dobi. To da se je izkazalo kot izredno 
pomembna vez med Koroško in Ljubljano, poudarja predsednik NSKS Valentin Inzko. 
 

 
Slika: Predsednik NSKS Valentin Inzko. Foto: ORF 
 
Do predvidoma 13. septembra potekajo postopki 
V petek popoldne je bil Marjan Šarec izvoljen za novega predsednika vlade Republike Slovenije. Sedaj mora Šarec listo 
ministrskih kandidatov vložiti v 15 dneh. Koalicija se že usklajuje o kadrovskih rešitvah, kandidati bodo morali biti najprej 
zaslišani in potrjeni pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Glasovanje o ministrih in ministricah je predvideno za 13. 
september. 
Številni novi sogovorniki za narodno skupnost 
Kakršenkoli bo sestav nove slovenske vlade, tudi narodna skupnost na Koroškem bo imela v vsakem primeru številne nove 
sogovornike oz. pogovorne partnerje. Predvsem je pomembno in potrebno, da bo dobila tudi nova vlada ministra ali 
ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, poudarja predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) Valentin 
Inzko, ki sicer glede odnosov Ljubljane z manjšino na Koroškem ne pričakuje bistvenih novosti. 

• „Sine legibus“ na festivalu v Mariboru. ORF, Celovec, 21.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2931213/  
Dokumentarni film „Sine legibus - po poteh 1976“ režiserke in scenaristke Milene Olip je bil sprejet v program 
mednarodnega festivala dokumentarnega filma DOKUDOC v Mariboru. Festival bo potekal od 29. avgusta do 2. 
septembra. 
 

 
Slika: Režiserka in filmska ustvarjalka Milena Olip iz Sel. Foto: ORF 
 
Sinopsis filma: Misli 105-letne Mice Olip dobijo glas in nas popeljejo v leto 1976 na dvojezično južno Koroško. Avstrijske 
zvezna vlada po vsej Avstriji izvede tako imenovano ugotavljanje manjšin - ljudsko štetje. To naj bi bilo podlaga za postavitev 
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dvojezičnih krajevnih napisov. Slovenska narodna skupnost na Koroškem se odloči kljubovati preštevanju. V majhni gorski 
vasici Sele se štirje fantje odločijo za „akcijo“ posebne vrste, ugrabitev volilne skrinje. 
Otvoritveni film festivala 
Film „Sine legibus - po poteh 1976“ je doživel predpremiero v celovškem kinu Wulfenia 10. julija letos, zdaj je bil uvrščen v 
festivalski program prav na dan odprtja festivala DOKUDOC v Sodnem stolpu v Mariboru v sredo, 29. avgusta. 
Dokumentarec režiserke Milene Olip osvetljuje okoliščine v zvezi s 14. novembrom 1976, ko so štirje selski fantje ob 
„ljudskem štetju posebne vrste“ ugrabili volilno skrinjo in sežgali glasovnice. 
Marjan Olip, Nanti Olip, Flori Jug in medtem že pokojni Peter Olip so se takrat odločili za radikalen način političnega 
protesta. Politična in pravna ozadja tistega časa v filmu pojasnjujeta politolog Anton Pelinka in Matevž Grilc, ki je bil takrat 
predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS), obenem pa tudi odvetnik obtoženih. 

• 3. srečanje mreže Alpe Jadran MAJ. ORF, Celovec, 21.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2931377/  
Po prvem srčanju mreže Alpe Jadran MAJ konec meseca maja v Vrbi s prireditejico Slovensko gospodarsko zvezo (SGZ) in 
drugem sredi junija v Trstu, katero je pripravilo Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ) iz Trsta, ima Slovenska 
gospodarska zveza v svojem napovedniku tretje srečanje. 
7. in 8. septembra na Reki na Hrvaškem 
Na sporedu bo 7. in 8. septembra na Reki na Hrvaškem. Med drugim bo predsednica Zveze slovenskih kulturnih društev na 
Hrvaškem Barbara Riman spregovorila o zgodovinskem razvoju regije. Organizator je Društvo za razvoj civilne družbe „EU 
korak“. 

• „25 let jezikovne pustolovščine“. ORF, Celovec, 21.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2931281/  
V času, ko so ljudje širom po Evropi dobili občutek brezmejne odprtosti in svobode, meje pa so čez noč postale 
prepustne, je zaživela „Poletna šola“ v Bovcu. Univerza v Celovcu je misel sodelovanja med regijami sprejela v svoje ime 
kot univerza Alpe-Jadran leta 2004, je ob počastitvi 25. Poletne šole spomnila prorektorica Doris Hattenberger. 
„5 jezikov, 25 let“ 
„25 let jezikovne pustolovščine“ se je glasilo vodilo za slovesnost, s katero so na začetku letošnje Poletne šole v Bovcu v 
Sloveniji v prijateljskem ozračju pripravili prireditev z glasbo, nastopi študentk in študentov alpsko-jadranskih univerz o temi 
„5 jezikov, 25 let“, ter govori nekaterih ključnih dejavnikov, brez katerih pobuda ne bi uspela, niti se ne bi razvila naprej. 
Jubilej, ob katerem so se zbrali v Bovcu, ni vsakodneven, je s pogledom na 25 let ocenil izredni univerzitetni profesor v 
pokoju Vladimir Wakounig, od leta 2009 naprej vodja Poletne šole. Posebno je bilo tudi politično obdobje, ko je bila leta 
1994 na sporedu prva, takrat še „Poletna univerza“, je dejal Vladimir Wakounig. 
Zaživela je v času, ko so „ljudje širom po Evropi dobili občutek brezmejne odprtosti in svobode, meje so čez noč postale 
prepustne in treba se je bilo navaditi na politično situacijo brez utrjenih meja“. V treh točkah povzema Wakounig posebnost 
in nezamenljivost tega mednarodnega srečanja in izobraževanja: Poletna šola je kraj učenja jezikov, je kraj politične vzgoje 
in izobrazbe, je kraj socialnega učenja. 
Vladimir Wakounig omenja tudi lektorice in lektorje, ter izbrane osebnosti, ki vodijo delavnice in ekskurzije. Vsak po svoje 
da omogoča približevanje skupnemu cilju: širjenju obzorij. Tako bodo v ponedeljek obiskali Muzej 1. svetovne vojne v 
Kobaridu, vodja ekskurzije je Stefan Pinter. V petek bo na sporedu druga ekskurzija pod vodstvom Pinterja, tedaj k trdnjavi 
Kluže. 
Ob razmišljanjih Vladimirja Wakouniga o doseženem in morebitnih poudarkih v prihodnje, je iz svojega zornega kota o 
izkušnjah, pridobljenih v 25 letih, spregovorila strokovna tajnica Poletne šole Andreja Wernig. 
Če se je ena vodilnih tem v preteklosti glasila „Moč socialnih medijev“, pa se Andreja Wernig spominja začetkov, ko še ni 
bilo spleta. Predvsem pa je Poletna šola za Andrejo Wernig skozi četrt stoletja poletna stalnica. 
 

 
Slika: Prof. dr. Vladimir Wakounig . Foto: ORF 
 
Doktor geografskih znanosti Anton Gosar je po tem, ko se mu je Wakounig zahvalil za dolgoletno sooblikovanje Poletne 
šole, pripovedoval o tem, kako ga je k sodelovanju povabil zgodovinar Andrej Moritsch. Pravtako je omenil, da je bila 
Poletna šola s temelji za čezmejno sodelovanje in živeto večjezičnost zgled za skupno kandidaturo za zimske olimpijske igre 
brez meja (Senza Confini - Grenzenlos - Brez meja). 
Univerza v Celovcu je misel sodelovanja med državami in regijami sprejela v svoje ime kot univerza Alpe-Jadran leta 2004, je 
v svojem prispevku ob počastitvi 25. Poletne šole spomnila prorektorica univerze Doris Hattenberger. 
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Ko sta marca letos obiskala Andreja Wernig in Vladimir Wakounig občino Bovec, je župan Valter Mlekuž zatrdil, da je 
poletna šola res nekaj posebnega, saj udeleženci ob nabiranju novih jezikovnih znanj spoznavajo tudi kraje, šege in običaje. 
Pravtako, da občina Bovec izvedbo vseskozi podpira tako na načelni kot tudi finančni ravni. Ob petindvajseti župan Mlekuž 
med drugim omenja še drugo raven naklonjenosti v preteklosti. 
V Bovcu nastala prijateljstva so produktivni zametki za poznejše prekomejno sodelovanje – poklicno in zasebno, je svoja 
razmišljanja sklenil Vladimir Wakounig, ki je ob zahvali udeleženkam in udeležencem posebno omenil zaupanje, sodelovanje 
in podpiranje občine Bovec. 
Vladimir Wakounig, vodja Poletne šole, pa je besede zahvale namenil tudi soprirediteljicam - univerzam Ljubljana, Koper, 
Trst, Videm, Rijeka in Celovec. Glasbeno so 25 let Poletne šole Bovec oblikovali bobnar Emil Krištof, Aleksander „Ipo“ Ipavec 
na harmoniki in basist Stefan Gfrerrer, poznani kot Trio univerze Alpe-Jadran. 
25. Poletna šola pa bo tudi tema v eni izmed naslednjih slovenskih televizijskih oddaj „Dober dan, Koroška/ Dober dan, 
Štajerska“. Letošnja jubilejna se bo končala v četrtek, 30. avgusta 2018. 

• Spodbuda podjetjem Madžarov v Sloveniji. ORF, Celovec, 22.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2931575/  
Iz programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti v Sloveniji v letih 2017-2020 bo za 
spodbujanje gospodarskih naložb 260.000 evrov dobilo pet podjetij na območju Lendave: Arma, Legartis, Martmetal, 
Purlen ter Izdelava nagrobnih spomenikov in cementnin Vinko Kramar. 
Pogodbe so podjetniki podpisali s predsednikom sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) 
Ferencem Horvathom, projekti pa morajo biti končani do 30. septembra. 
Podjetje Legartis bo za 80 tisočakov kupilo gradbeni žerjav z dosegom 40 metrov, podjetje Martmetal bo dobilo 80.000 
evrov za modernizacijo tehnološke opreme in štiri nova delovna mesta, podjetje Purlen bo za 26.000 evrov kupilo stroj za 
izdelavo predizoliranih kolen. Tiskarsko podjetje Arma bo kupilo nove opremo za tisk, Vinko Kramar pa osnovna sredstva za 
nove izdelke. 
Razpis za spodbujanje gospodarskih naložb na območju, kjer živi manjšina, je maja objavila PMSNS. Od 17 vlog, večina jih je 
bila iz lendavske občine, jih je strokovna komisija sedem zavrnila, dve zavrgla, osem pa jih je razvrstila po doseženih točkah. 
Štirim vlogam je pripadlo sofinanciranje v višini zaprošenih sredstev, eden prijavitelj pa je po pozivu prilagodil finančno 
konstrukcijo. Skupna vrednost vseh prijavljenih vlog je znašala slabih 663.000 evrov. 
Program za spodbujanje gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti v višini 2,1 milijona evrov za obdobje 2017-
2020 je lani sprejela slovenska vlada, pogodbi za spodbujanje gospodarskega razvoja ter za spodbujanje turistične 
dejavnosti madžarske narodne skupnosti sta marca podpisala gospodarski minister RS Zdravko Počivalšek in predsednik 
sveta PMSNS Ferenc Horvath. 
Za lani predvidenih 350.000 evrov niso razdelili, zato sta bili pogodbi sklenjeni na osnovi sprememb in dopolnitev programa. 
Po njem je letos za spodbujanje gospodarskih naložb namenjenih 260.000 evrov, za spodbujanje turistične dejavnosti ter 
produktov 320.000 in za promocijo regije 120.000 evrov. 
Zakonska podlaga za program je zakon RS o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, in na območju, kjer živijo 
pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti, zagotavlja možnosti za ustvarjanje dohodka ter izboljšuje zmogljivost 
zadrževanja mladih izobražencev. 

• Srbi „najbolj ogrožena nacija v Sloveniji“. ORF, Celovec, 22.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2931577/  
V Ljubljani bo ob koncu tedna potekal protest proti slovenskemu pravosodju. Protest organizira Zveza društev srbske 
diaspore, ki želi pripraviti tudi predlog zakona, s katerim bi odstranili po njihovem „nestrokovne in skorumpirane“ 
sodnike, poroča RTV Slovenija. 
 

 
Slika: V Ljubljani bo ob koncu tedna potekal protest proti slovenskemu pravosodju. Protest organizira Zveza društev 
srbske diaspore, ki želi pripraviti tudi predlog zakona, s katerim bi odstranili po njihovem „nestrokovne in skorumpirane“ 
sodnike, poroča RTV Slovenija. Foto: rtvslo.si 
 
Predsednik Socialne stranke Srbov Slovenije (SSSS) in Zveze društev srbske diaspore Saša Gajić je, kakor poroča RTV 
SLovenija, napovedal, da bodo konec tedna, ob tradicionalnih „Veselih dnevih srbske diaspore“, potekali protestni shodi v 
Ljubljani pred državnim zborom, pred vlado, na Prešernovem trgu, kot tudi pred poslopjem notranjega ministrstva in pred 
sodno palačo na Tavčarjevi. 
Povod za protest je po njegovih besedah sodni proces proti mladoletnici, ki se je sprla z vrstnico v šoli, zaradi česar se mora 
zdaj zagovarjati na ljubljanskem okrožnem sodišču, njenim staršem pa sodnica ni dovolila, da bi bili prisotni pri zaslišanju. 
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Gajić je prepričan, da gre pri tem za nov primer, ki so ga policija, tožilstvo in sodstvo uperili proti Srbom v Sloveniji. Sodišče 
obravnava verbalni delikt, ki sodi na center za socialno delo, ne pa na policijo in sodišče, meni predsednik srbske diaspore v 
Sloveniji. Zaradi podobnih primerov in po njegovem mnenju tudi montiranih dokazov, je posledica dejstvo, da naj bi bilo v 
slovenskih zaporih največ jetnikov srbske narodnosti. 
 

 
Slika: Predsednik Socialne stranke Srbov Slovenije (SSSS) in Zveze društev srbske diaspore Saša Gajić je, kakor poroča RTV 
SLovenija, napovedal, da bodo konec tedna, ob tradicionalnih „Veselih dnevih srbske diaspore“, potekali protestni shodi 
v Ljubljani pred državnim zborom, pred vlado, na Prešernovem trgu, kot tudi pred poslopjem notranjega ministrstva in 
pred sodno palačo na TavčarjeviFoto: rtvslo.si 
 
„Imamo se za najbolj ogroženo nacijo v Sloveniji,“ poudarja Gajić, ki je napovedal, da bodo s pravnimi strokovnjaki pripravili 
predlog zakona, s katerim bi odstranili nestrokovne in skorumpirane sodnike. Poleg tega je opozoril, da samo albanska in 
slovenska sodišča zahtevajo, da se morajo osebe na sodišču javno izjasniti, kateri narodnosti pripadajo. „Zakaj morajo 
sodniki poleg naslova bivališča, imen očeta in matere spraševati še po naciji in nacionalnosti. Kot vemo, je to samo še v 
Albaniji in Sloveniji. To se mora nehati,“ je dejal Gajić po navedbah RTV Slovenija. 
Kakšna bo usoda srbske knjižnice? 
Srbska diaspora je opozorila tudi na spor z ljubljansko občino (MOL) glede prostorov njihove Knjižnice Vuk Karadžić, ki po 
Gajićevih besedah poseduje več kot 20.000 knjig. Knjižnica je imela sprva prostore v Šiški na Celovški, ki so jih morali pred 
tem temeljito obnoviti. MOL je nato, kot pravi Gajić, omenjene prostore prodal, zato so dobili sodno odločbo za izselitev. Po 
pritožbi na sodišče so za petletno obdobje dobili nadomestne prostore v prostorih stavbe nekdanje občine Bežigrad. Toda v 
začetku letošnjega leta so dobili odločbo, da bo MOL izselil vse najemnike (omenjena stavba je bila prenesena v državno last 
in vanjo se bodo, kot je načrtovano, drugo leto preselili uradniki ljubljanske upravne enote). 
Kot pravijo na zvezi srbske diaspore, so se prijavili na razpis za nove prostore, vendar z MOL-a niso dobili odgovora, temveč 
le tožbo, s katero jih želijo izseliti. Proti MOL-u in nekaterim njenim uradnikom, tako Gajić, so vložili nasprotno tožbo, za 
katero pa sicer ne verjamejo, do bo uspešna. „Z vsako našo pritožbe je seznanjen župan Zoran Janković in dobro ve za 
celotno zadevo,“ je še poudaril. 
Če se bo morala knjižnica izseliti in zanjo ne bo primernih novih prostorov, so v omenjeni zvezi društev že sprejeli sklep, da 
bodo vse knjižno gradivo tudi protestno zažgali, piše Gregor Cerar na spletnem portalu MMC RTVSLO. 

• O šegah in navadah zilskega žegna. ORF, Celovec, 22.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2931518/  
Med žegnanji na Koroškem po svojem poteku in načinu zagotovo najbolj izstopajo praznovanja na Zili, tako imenovani 
žegni. Prihodnjo nedeljo, 26. avgusta, vabijo Zahomčani na svoj žegen. Posebnosti ter starodavne običaje, ki jih še gojijo 
ob zilskih žegnanjih, pozna etnologinja Martina Piko-Rustia. 
 

 
Slika: Martina Piko-Rustia. Foto: ORF 
 
 „Več pripovedk o izvoru“ 
Ob 10. uri bo v nedeljo sveta maša in ob 14.30 minut bo v Zahomcu na sporedu štehvanje s petjem pod lipo in prvim rejem, 
ki mu sledi veselica v večnamenski hiši. Vodja narodopisnega inštituta Urban Jarnik, etnologinja Martina Piko-Rustia, je za 
Slovenski spored ORF razložila izvor teh običajev okoli štehvanja in reja pod lipo. 

• Dan spomina na žrtve totalitarizmov. ORF, Celovec, 23.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2931623/  
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Po vsej Evropi v četrtek, 23. avgusta, zaznamujemo evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih 
režimov. Ta dan je leta 2009 določil Evropski parlament, ker je bil 23. avgusta 1939 sklenjen pakt Ribbentrop-Molotov o 
nenapadanju med nacistično Nemčijo in Sovjetsko zvezo. 
Temu dogovoru je le nekaj dni pozneje sledil nemški napad na Poljsko in s tem začetek druge svetovne vojne. 
„Da v prihodnosti ne bomo delali enakih napak“ 
Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans in evropska komisarka za pravosodje Vera Jourova sta pred 
praznikom izpostavila, da je naša dolžnost ohranjati spomin na milijone žrtev vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. To je 
po njunih besedah še posebej pomembno, ker so naše skupne vrednote človekovega dostojanstva, temeljnih pravic, 
demokracije in vladavine prava znova na preizkušnji zaradi skrajne in nacionalistične retorike, ki deli ljudi. „Še naprej 
moramo pripovedovati zgodbo iz evropske preteklosti, da v prihodnosti ne bomo delali enakih napak,“ sta še poudarila. 
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo ob spominskem dnevu obiskal Dolgo vas pri Lendavi, kjer bo dopoldne 
položil venec k spomeniku žrtvam nacifašističnega nasilja na tamkajšnjem judovskem pokopališču. V času druge svetovne 
vojne je bila judovska skupnost v Sloveniji najštevilčnejša prav na območju Lendave in Murske Sobote, vendar je zaradi 
holokavsta tako rekoč izginila. Pokopališče v Dolgi vasi je največje judovsko pokopališče v Sloveniji, ki je ostalo neokrnjeno. 
Zatem se bo Pahor udeležil še slovesnega odprtja večnamenskega prostora v romskem naselju Dolga vas. Nacifašistično 
nasilje v času druge svetovne vojne je ogrozilo tudi obstoj romske skupnosti. 
Vodstvo NSi in poslanci te stranke pa bodo danes na Kongresnem trgu v Ljubljani položili venec k spomeniku žrtvam vseh 
vojn. 

• Umrl je Andrej Capuder. ORF, Celovec, 23.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2931665/  
V 76. letu starosti je v sredo umrl romanist, pisatelj, prevajalec in politik Andrej Capuder. Bil je eden najbolj vsestranskih 
slovenskih literarnih ustvarjalcev, na ljubljanski Filozofski fakulteti je predaval zgodovino francoske književnosti in bil 
slovenski minister za kulturo. 
Profesor in docent francoske književnosti 
Capuder se je rodil leta 1942 v Ljubljani. Diplomiral in doktoriral je na romanskem oddelku Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani, kjer je nato kot docent in profesor 30 let predaval zgodovino francoske književnosti. Študijsko se je izpopolnjeval v 
Franciji, na univerzah v Nancyju in Aix-en-Provence. 
Že zgodaj je začel pisati poezijo, nato pa se je posvetil prevajanju integralne Dantejeve Božanske komedije in jo po desetih 
letih končal leta 1972. Zanjo je prejel Sovretovo nagrado, doživela je tri ponatise. Sledili so še drugi prevodi, med drugim 
Petrarca, Camoes, Teilhard de Chardin, Ernesto Sabato in Kierkegaard. 
Capuder je bil član evropske Akademije v Salzburgu, odlikovan je bil s francosko legijo časti in z italijanskim viteškim 
križcem. 
Zatem se je posvetil romanu, sporočajo z Mohorjeve založbe v Celovcu. Njegov prvenec Bič in vrtavka iz leta 1975 je vzbudil 
nezaželeno pozornost cenzure takratne države in bil umaknjen iz prodaje. V svoji romaneskni trilogiji Rapsodija 20, Iskanje 
drugega in Reka pozabe, ki je izšla med letoma 1982 in 2005, je izpisal fresko Slovencev v 20. stoletju. 
 

 
Slika: Prof. dr. Andrej Capuder. Foto: mohorjeva.at 
 
Minister za kulturo v prvi slovenski vladi 
Po osamosvojitvi Slovenije se je podal v politične vode. Bil je poslanec v parlamentu in minister za kulturo v prvi slovenski 
vladi med letoma 1990 in 1993. Nato je bil veleposlanik v Parizu in Rimu. Vmes se je neprekinjeno posvečal pedagoški, 
znanstveni in literarni dejavnosti. 
Med objavami so pri Mohorjevi založbi izpostavili še knjige Mozaik svobode, Pariški dnevnik, Slovenija brez meja, Henri 
Bergson, intuicija in misel, Rimski soneti, Povest o knjigah, za katero je prejel Rožančevo nagrado, in Zamrznjene besede. 

• Lesni sejem vabi z inovacijami. ORF, Celovec, 23.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2931681/  
„Mednarodni lesni sejem“ v Celovcu se letos ponaša s posebnim območjem inovacij. S sejmom „Les in gradnja“ se 
predstavlja kot ena največjih sejemskih prireditev v srednji in jugovzhodni Evropi. Poslovodja celovške sejemske družbe 
Erich Hallegger ob tem razlaga pomen gozdarstva in lesarstva s podatki o zunanji trgovini. 
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Slika: Poslovodja celovške sejemske družbe Erich Hallegger. Foto: ORF 
 
 „Les je fascinanten“ 
Pomen gozdarstva in lesarstva kot gospodarske panoge je razviden iz podatkov o zunanji trgovini, s katero avstrijska 
gozdarska in lesarska podjetja letno ustvarijo štiri milijarde evrov presežka, s pogledom na bližajoči se mednarodni lesni 
sejem poudarja poslovodja celovške sejemske družbe Erich Hallegger. 
Zavedajoč se dejstva, da se lesni sejem ponaša s posebnim območjem inovacij, je sejemski dvojček 55. „Mednarodni lesni 
sejem/ Les in gradnja“ v Celovec privabil 502 razstavljavca iz 21 držav, vsi pa bodo predstavili celotno verigo dodane 
vrednosti. Razstavna površina znaša 46.000 kvadratnih metrov. 
 

 
Slika: Mednarodni lesni sejem v Celovcu. Foto:  kaerntnermessen.at 
 
„Najpomembnejši sejem na Koroškem“ 
Hallegger napoveduje obiskovalkam in obiskovalcem, da bodo spoznali vsa vodilna podjetja na trgu in najnovejše trende. 
„Mednarodni lesni sejem“ s sejmom „Les in gradnja“ bo priložnost za srečanje lesarske in gozdarske panoge in povezovanje. 
Mogoče bo pridobiti optimalen pregled trga, v spremljevalnem sporedu pa informacije o trendih in novostih v panogi. Da se 
bo sejem začel v sredo, 29. avgusta, končal pa v soboto, 1. septembra, Hallegger razlaga z željo stroke. 
Na spletu objavlja sejemska družba zloženke v nemščini, italijanščini, hrvaščini in slovenščini, pravi Hallegger. 
 

 
Slika: Mednarodni lesni sejem v Celovcu. Foto:  kaerntnermessen.at 
 
Gozdarstvo, bioenergija, žagarska tehnika, transport in logistika, lesni proizvodi, mizarski stroji in oprema bodo teme 
mednarodnega lesnega sejma, ki se odvija vsaki dve leti. 
Mednarodni lesni sejem bo potekal od srede, 29. avgusta, do sobote, 1. septembra, na sejmišču v Celovcu in bo odprt od 9. 
do 18. ure, v soboto do 17. ure. Dnevna vstopnica za odrasle stane 14 evrov, za otroke in mladino do 16. leta šest evrov, za 
mladino od 17. do 19. leta pa osem evrov. Za skupine več kot deset oseb znaša cena vstopnice osem evrov na osebo. 
Če kdo želi parkirati v neposredni bližini sejmišča, je proti plačilu na voljo dovolj parkirnih mest pri glavnem vhodu na 
sejmišče in v sejemski parkirni hiši. 
Regionalne razvojne agencije iz Slovenije v hali 1 



Kakor pred dvema letoma, se tudi na 55. mednarodnem lesnem sejmu predstavlja Regionalna razvojna agencija Koroška iz 
Slovenije. Vodja projekta Jana Vauh-Buhvald navaja, da bo v četrtek, 30. avgusta, srečanje podjetnikov v hali 1, stojišče B 09. 
Regionalne razvojne agencije V-kohezijske regije skupaj z regijskimi svetovalci organizirajo mreženje podjetnikov na stojnici, 
ki so jo agencije najele v času sejma z namenom predstavljati podjetnike iz lesarske panoge. Z možnostjo poslovnih srečanj 
na stojnici da želijo dodatno okrepiti aktivnosti na področju internacionalizacije podjetij. 

• Film o izginjanju lužiških vasi. ORF, Celovec, 23.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2931714/  
V Ljubljani poteka v teh dneh 4. mednarodni festival kratkega filma, na katerem bodo do sobote predstavili več kot 140 
kratkih filmov. Med njimi je tudi film koroškega umetnika Karla Vouka z naslovom „Narava, narava“, ki so ga na festivalu 
predvajali že v ponedeljek. 
 

 
Slika: V Ljubljani poteka v teh dneh 4. mednarodni festival kratkega filma, na katerem bodo do sobote predstavili več kot 
140 kratkih filmov. Med njimi je tudi film koroškega umetnika Karla Vouka z naslovom „Narava, narava“. Foto: ORF 
 
Izginilo 136 vasi 
Za umetnika iz Rinkol je to sicer filmski prvenec, tema pa ga spremlja že leta. Film prikazuje postopek pridobivanja rjavega 
premoga v Lužici, od sekanja dreves do renaturacije dnevnega kopa. Že skoraj 100 let odkopavajo lužiške vasi in z njimi 
lužiškosrbsko kulturo. Od leta 1924 dalje je izginilo 136 vasi, od teh 125 lužiškosrbsko-nemških, pravi Karl Vouk. 
Vouk: „Izkovapanje korenin“ 
Poleg festivala kratkega filma v Ljubljani pa so film Karla Vouka sprejeli še na festivalu slovenskega filma v Portorožu in na 
festivalu v Cottbusu. Film „Narava, narava“, ki traja 12 minut, bo Vouk vključil tudi v svoje razstave. Na Koroškem ga bomo 
videli še leta 2020 v sklopu trilateralnega projekta med Koroško, Slovenijo in Lužico. 
 

Primorski dnevnik, Trst 

• (st) »V Reziji živijo tudi Slovenci«: Ravanca – kardinal Rode na tradicionalni Šmarni miši. (Kardinal Rode spodbujal 
Rezijane k zaščiti domačega narečja. Primorski dnevnik, št.  192 (17. avg. 2018), str. 1/3 

• Žiža za dosledno izvajanje dvojezičnosti. Primorski dnevnik, št.  192 (17. avg. 2018), str.  3 

• Nič več pomoči tisku?: manjšine – Italijane v tujini skrbi ukinitev financiranja medijev. Primorski dnevnik, št.  192 
(17. avg. 2018), str.  15 

• Regionalne jezike je treba zaščititi z ustrezno reformo francoske ustave : zahteva 38 poslancev vladi Emmanuela 
Macrona. Primorski dnevnik, št. 194 (19. avg. 2018), str. 9 

• Severnoirski protestantski poslanec Jim Shannon z lažnimi podatki nasprotuje zakonu o zaščiti irščine. Primorski 
dnevnik, št. 194 (19. avg. 2018), str. 9 

• (sta, pv) Stranki Alenke Bratušek vodenje urada za zamejce: Slovenija – koalicijski partnerji so si na sestanku z 
Marjanom Šarcem razdelili ministrstva. Primorski dnevnik, št. 195 (21. avg. 2018), str. 3 

• (st) Otroci se bodo na prvo obhajilo lahko pripravili tudi v slovenščini: Špeter – razveseljiva novica iz Benečije. 
Primorski dnevnik, št. 196 (22. avg. 2018), str. 3 

• Sandor Tence. »Cerkvena oblast pri nas zaostaja za civilno družbo«: Benečija – Marino Qualizza. Primorski 
dnevnik, št. 196 (22. avg. 2018), str. 3 

• Avgust Černigoj 1898/1985/2018: Sežana – spominska razstava v Kosovelovi knjižnici. Primorski dnevnik, št. 196 
(22. avg. 2018), str. 10 

• Rudi Pavšič. Med politično dialektiko in intelektualno mizerijo. Primorski dnevnik, št. 196 (22. avg. 2018), str. 18 

• SLORI bo koordiniral pripravo nalog INVALSI: FJK – na podlagi konvencije z zavodom INVALSI in Uradom za 
slovenske šole. Gre za nacionalno preverjanje iz slovenščine, angleščine in matematike na osnovnih, nižjih in višjih 
srednjih šolah. Primorski dnevnik, št. 197 (23. avg. 2018), str. 3 

• Peter Verč. 23. avgust skozi primorske oči: danes obeležujemo evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in 
avtoritarnih režimov. Primorski dnevnik, št. 197 (23. avg. 2018), str. 2 

• (dav) Zanimivi za tovorne vlake, za potniške pa nikakor ne: Gorica – v pričakovanju na železniški vezni lok. 
Primorski dnevnik, št. 197 (23. avg. 2018), str. 12 

• (km) Župan: »Čezmejnega vlaka si želimo tudi na Goriškem«: Nova Gorica – na relaciji Ljubljana-Videm Gorice ni. 
Primorski dnevnik, št. 197 (23. avg. 2018), str. 12 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2931714/


• Stojan Spetič: »Praška pomlad je v Trstu pomenila konec informbirojevskega spora« (Odprta tribuna). Primorski 
dnevnik, št. 197 (23. avg. 2018), str. 15 

 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• Če ni galerije, dela ne služijo svojemu namenu. Marijana Sukič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 23. avgusta 2018 - Leto XXVIII, št. 34, str. 2-3 

Od 13. do 21. avgusta se je v Slovenskem kulturnem in informacijskem centru v Monoštru odvijala 17. Mednarodna likovna 
kolonija, ki sta jo organizirali Zveza Slovencev na Madžarskem in Galerija-muzej Lendava. 
 

 
Slika. Tako je izgledal razstavni prostor Slovenskega doma v času mednarodne likovne kolonije. Foto: Porabje 
 
Kot že nekaj let je tudi letos bila soorganizator Občina Monošter, ki pokrije tudi del stroškov kolonije. Večji del stroškov krije 
Zveza Slovencev na Madžarskem s podporo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Ministrstva za človeške 
vire Madžarske. 
»Letos smo povabili deset eminentnih likovnih ustvarjalcev in prepričan sem, da bomo ponovno nadgradili čudovito in 
bogato zbirko, ki je zaenkrat deponirana v hotelu Lipa,« nam je povedal strokovni vodja likovnih kolonij Feri Gerič in s tem 
nakazal, da se največji cilj in obenem problem nadgradnje kolonije še zmeraj ni rešil. Letos so umetniki prišli večinoma iz 
Madžarske in Slovenije ter sosednjih držav. 
Nekateri prihajajo že več let, med njimi kipar Ferenc Király, slikarji Erdre Göntér in Dubravko Baumgartner iz Slovenije ter 
György Csuta iz Madžarske. Bilo je tudi nekaj novih obrazov iz Slovenije, med njimi Aleš Sedmak, ki je tudi predsednik Zveze 
likovnih umetnikov Slovenije, in László Herman, Prekmurec, ki živi v Ljubljani, in je že dvakrat razstavljal v Monoštru. Ivana 
Bajcer in Gordana Bakić sta prišli s Hrvaške, mlada umetnika Tünde Szász in László Máthé pa iz Romunije.  
Porabje že 17. leto gosti umetnike umetnike iz veliko držav, ki na različne načine doživljajo naše okolje. Kot je rekel Aleš  
Sedmak, ga zanimajo Porabski Slovenci, saj je to prav tako narodnostno mešano območje kot tisto, od koder prihaja, le da v 
Kopru in okolici živijo Slovenci in Italijani, tu pa Slovenci in Madžari. V kolonijah, tako tudi v monoštrski, se mu zdi zanimivo 
tudi to, da je intenzivno delo, le-temu se lahko posveti v celoti, možno je stestirati tudi kakšne nove koncepte in nove 
pristope. 
»Vsak, ki ustvarja v lastnem ateljeju, razvija svojo posebno tehnologijo, svoj poseben koncept, ki je včasih težko prenesljiv v  
drugo okolje ali pa recimo na teren, kjer je potem potrebno na novo adaptirati svoje koncepte.  Tudi tukaj vidim izziv  
kolonije, saj smo postavljeni v neko okolje, kjer moramo ustvarjati v drugačnih pogojih,« pravi o delu v kolonijah. Čepraj se 
je gospod Sedmak prvič udeležil monoštrske kolonije, se je takoj soočil z največjim problemom kolonije, in sicer kdaj bo 
imelo mesto galerijo, kjer bi se umetnine lahko pokazale širši javnosti. »Galerija je zelo pomembna zadeva,« pravi Aleš  
Sedmak, »ker imajo občani možnost kontinuirano spoznavati likovna dela. Če nastajajo v nekem okolju likovna dela, je tudi 
smiselno le-ta pokazati javnosti. Če ni galerije, dela ostajajo v depoju in ne služijo svojemu namenu, saj likovno delo 
komunicira z javnostmi. To je primarna naloga neke umetnine, da pride med ljudi, da vpliva na občutljivost ljudi, na 
spoznavanje novih idej. To je sestavni del kulture in kultura je gonilo vsake družbe, vsakega razvoja.«  
»Upamo, da bodo ti  prostori primerni za galerijo, seveda obstajajo tudi druge možnosti,« je rekel monoštrski župan Gábor 
Huszár, medtem ko je pokazal prostore v centru mesta, kjer naj bi bila galerija. »Takrat, ko smo z  Občino Lendava podpisali 
pogodbo o prijateljstvu, sem v svojem prvem stavku rekel, da se bomo šli – kar se tiče umetnosti – učit od Lendavčanov, 
radi bi jih posnemali pri dogajanju na lendavskem gradu. V Monoštru se že 17-ič odvija mednarodna likovna kolonija, in so 
se že nakopičile umetnostne slike in druge stvaritve. Tem moramo najti primeren prostor. Prejšnja leta sem obljubil, da bom 
naredil vse, da bi v Monoštru imeli galerijo. Ti prostori bi verjetno bili primerni za galerijo, toda niti občina niti Slovenska 
zveza nista zmožni, da bi jo naredili z lastnimi močmi. Vsekakor potrebujemo vladino pomoč,« je povedal župan Huszár, Feri 
Gerič pa meni, da mora narediti prvo potezo mesto: »Vsekakor je potrebno narediti prvi korak, ki bo omogočil, da bo mesto 
ponudilo več doživetij tudi turistom. Sicer vidimo nek premik, politična elita nam ves čas obljublja, ampak jaz sem človek 
prakse, rad bi slišal, kaj smo sposobni narediti v letošnjem letu in kaj v naslednjih fazah. Prepričan sem, da bi prvo, glavno 
potezo moral narediti župan, ki razpolaga s svojim proračunom,« pravi o zapletih okrog galerije Feri Gerič, ki je prepričan, da 
bi se dalo zagotoviti tudi manjkajoča sredstva, saj je monoštrska galerija zajeta tudi v zapisnikih zasedanj madžarsko - 
slovenske manjšinske mešane komisije. Prepričan je tudi v to, da brez stroke galerija ne bo primerno zaživela, torej mesto 
ali  manjšina bi morala imeti štipendijsko politiko, s katero bi iz Monoštra ali okolice našli nekaj ljudi, ki bi se na tem 



področju šolali in se potem vračali v Monošter. Lahko se na začetku iščejo tudi zunanji sodelavci, toda dolgoročno je 
vsekakor potrebno – tako na muzejskem kot galerijskem področju – imeti strokovnjaka.  
Po desetdnevnem ustvarjanju podari vsak umetnik po dve sliki organizatorjem, iz teh slik se bo proti koncu leta odprla  
razstava z večjezičnim katalogom. Umetniški vodja kolonije bi bil najbolj srečen, če bi se to zgodilo v prostorih nove galerije. 

• Spominčice ob 99. letnici združitve Prekmurja z matico. Tekst: Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 23. avgusta 2018 - Leto XXVIII, št. 34, str. 3 

Spominčice je bil naslov osrednje regijske prireditve, ki jo je ob prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom pripravila Občina Črenšovci ob pomoči domačega kulturno - turističnega društva in Prekmurskega društva 
generala Maistra. Kot je pojasnil župan Anton Törnar, so v njihovi občini že dvanajsto leto po vrsti pripravili proslavo v 
počastitev dogodkov izpred 99 let, ko so se Prekmurci združili s preostalim delom slovenskega naroda. Potem ko je po 
odločitvi pariške mirovne konference 12. avgusta 1919 redna vojska Kraljevine SHS zavzela Prekmurje, je 17. avgusta oblast 
predala civilnemu upravitelju. Na ljudskem zborovanju v Beltincih se je na ta dan, ki je bil v Sloveniji kot državni praznik 
uzakonjen leta 2005, zbralo več kot 20 tisoč ljudi in podprlo priključitev Prekmurja matici. 
»Storiti moramo vse, kar je v naši moči, da prevlada duh sodelovanja in ne delitev duhov. Vse se začne pri spoštovanju 
dostojanstva drugega. Potem razlike in polemike o njih niso problem, pač pa rešitev. Vsi smo različni, te razlike moramo 
upoštevati. Truditi pa se moramo za oblikovanje skupnosti na tistem, kar nam je skupno. Tudi in morda najprej v politiki. Ta 
mora dajati zgled,« je na slovesnosti dejal slavnostni govornik, predsednik države Borut Pahor, in poudaril, da združitev 
prekmurskih Slovencev z matičnim narodom skupaj z vrnitvijo Primorske k matični domovini in Maistrovo odločnostjo o 
Štajerski zaokroža prelomne zgodovinske dogodke, ki so v osnovi omogočili ozemeljsko celovitost za razglasitev samostojne 
slovenske države. Vsak od teh dogodkov izkazuje modrost o pomenu ljudske povezanosti in enotnosti, zato si Pahor želi, da 
bi to modrost razumeli tudi za potrebe sedanjega časa, ki ga ne doživljamo kot zgodovinsko prelomnega. 
Na slovesnosti, ki je bila na predvečer praznika, so tudi odkrili kip Jožefa Godine, Maistrovega borca, duhovnika in urednika, 
pred tem pa je Pahor položil venec pred spomenik Jožefa Klekla starejšega, katerega publikacije so med ljudmi širile najprej 
prekmurski in nato slovenski jezik. 

• Usoda naših dni – spomini na taborišče Sárvár. Tekst: Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 23. avgusta 2018 - Leto XXVIII, št. 34, str. 5 

Spomini na taborišče Sárvár je dokaj redka knjiga, v kateri imajo objavljene pesmi (Agneze Papež - Neže) enako ali še 
pomembnejše sporočilno težo, kot krajši ali daljši teksti, tudi razprava odličnega poznavalca tematike in uveljavljenega 
zgodovinarja. Knjigo je izdalo Društvo Primorci in Istrani v Prekmurju, predsednik Stanko Bensa, predstavljena pa je bila v 
avgustu. Dodana vrednost je objava faksimil in natisnjenih pesniških besedil. 
 

 
Slika: Knjiga Usoda naših dni – spomini na taborišče Sárvár. Foto. Porabje 
 
Denimo: „Mi prekmurski kolonisti huda burja je za nas. Vzela nam je premoženje, pustila nam je le življenje, ker pravice ni za 
nas.“ (Pesem interniranih) »Zgodovina naših prednikov Primorcev in Istranov je zelo kruta. V času prve svetovne vojne so jih 
na silo odselili iz njihovih domov in jih odpeljali v avstrijska taborišča. Ko so napolnili taborišča v Avstriji, so jih razselili po 
deželi Moravski na Češkem. Tako so ostali brez doma in brez vseh pogojev za normalno življenje. Ob koncu prve svetovne 
vojne se niso imeli kam vrniti. Primorska je bila popolnoma porušena,« poudarja Stanko Bensa, predsednik društva Primorci 
in  strani v Prekmurju. Izseljenih je bilo namreč približno 100 tisoč prebivalcev iz Posočja. S Trianonsko mirovno pogodbo je  
Prekmurje pripadlo Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Na vzhodnem delu Prekmurja je bil glavni veleposestnik knez 
Eszterházy. Njegova zemlja in gozdovi so bili podržavljeni in obdelovalna zemlja je prešla na agrarno komisijo za delitev 
kmetom. 
»Agrarna komisija je zemljo ponudila tudi primorskim in istrskim beguncem. Do leta 1934, ko je bila zaključena delitev 
agrarne zemlje, je v Prekmurju bilo 5% te zemlje razdeljene primorskim in istrskim beguncem. Z letom 1921 so se 
začeli priseljevati v Prekmurje. Ustanovili so 4 samostojne kolonije in eno k že obstoječi vasi.« V Prekmurje se je priselilo 
125 družin, ki so takoj po okupaciji 1941 ostale brez agrarne zemlje. Ostala jim je le ohišnica in hiša, zato so živeli v zelo 
težkih razmerah. Tudi državljanskih pravic niso imeli, otroci pa niso obiskovali šole. Nekako so uspeli preživeti zimo 1941-42 
in na začetku poletja slišali, da ne bodo dolgo ostali na svojih domovih. »Nastopil je eden od najtežjih dni v njihovi  



zgodovini prebivanja v Prekmurju.« Dan, ko so madžarske oblasti okupirale vseh pet kolonij. Ljudi so začeli izganjati iz 
domov, s sabo so smeli vzeti le nekaj malenkosti, zavezanih v culo. Kako so otroci občutili ta dan, je opisal interniranec 
Jože Vidič v svojih spominih. Za Porabje je pred dvema letoma dejal, da je stražarja, ki je jedel kruh, v madžarščini prosil 
»Kenyér, kérem!« in skorjo kruha dobil. »To so bile moje prve besede v madžarščini,« je pristavil.  
Taboriščnica Marija Peric pa je v dnevnik zapisala: »Sárvár, naš strašni novi dom«. Junija leta 1942 so Madžari odpeljali v 
Sárvár 589 Slovencev, 37 jih je tam umrlo. Med taboriščniki je bila tudi Agneza Papež- -Neža, Primorka, Kraševka. Svoje 
hrepenenje po srečnem domu in svobodi je zapisovala v zvezek. Na naslovnico je napisala: »Spominska knjižica življenja 
v taboru /  taborišču/ ali Usoda naših dni«. K temu so avtorji pričujoče knjige dodali naslov: »Hotižanka v taborišču Sárvár«. 
Zvezek, knjižico, skrbno zalepljeno z zbirko pesmi je muzeju društva Prekmurcev in Istranov v Prekmurju podarila Marica 
Antolin. Naslovi pesmi Agneze Papež so zelo zgovorni: „Postaja (Állomás – Železniška postaja; Pesem interniranih, Miklavžev 
god, Taborska tolažba, Božič, Svoboda, Hotiza, Murarev spomin; Pomlad v taboru; Slika naših dni; Naši prijatelji; Adam; 
Jesen; verz brez naslova: »V prostosti vsak se vesel i...«; zapis »Življenje v taboru«, in tekst »Misli: Nisem si mislila, da bom 
mogla tako dobro in tako dolgo zdržati ...« 
Spominske zapise objavljajo: Jože Vidič: »Z mamo sva hitela proti naši vasi (prej sta spremljala starejšega brata na delo v 
Martjance). Ko sva se bližala Kamovcem, je možak iz sosednje vasi zmajeval z glavo in mami rekel: „V vas se lahko še vrneta, 
vendar iz vasi nihče več ne more. Vašo vas je obkolila madžarska vojska in žandarji.“ V torek zjutraj je prišlo nekaj voz iz 
smeri Dobrovnika. Na vozove so natovorili nas, male otroke in starce. Vsi ostali so morali peš. Žalostna je bila ta procesija.« 
Žalostno je bilo tudi, da so pred odhodom kolonisti ljudem iz sosednjih vasi pod ceno prodali vse, česar niso smeli vzeti s 
sabo in le-tega je bilo zelo malo. Med potjo so lahko peli slovenske pesmi, tudi: »O zdaj gremo, nazaj še pridemo«. 
Sedemintrideset se jih ni vrnilo. 
Kruta je bila tudi usoda Marije Peric, ki je bila med I. svetovno vojno v taborišču v Avstriji, nato v Strnišču (Kidričevem) pri 
Ptuju in tretjič v Sárváru. Pisno izpoved je naslovila Sárvár – naš strašni dom. Kratek spomin na Sárvár je opisala Majda 
Varga, nekoliko podrobneje pa sta vtise strnila tedaj osemletni deček Marjan Peric in še Zorica Skalar: Polje, kdo bo tebe 
ljubil? „Imeli smo svojo zemljo, travnike in njive, lepo kmečko hišo, velik zelenjavni in cvetlični vrt... „ Življenje so zaustavili 
orožniki z odlokom o aretaciji. Pretresljivi so njeni opisi v taborišču: lakota, zaradi tega smrti otrok, pretepanje 
taboriščnikov, tudi žensk - mater.  
„Taborišče Sárvár so nekateri ocenili za »letovišče za begunce«. Tisti seveda ni bil tam. Sárvár se sicer ne more primerjati 
z genocidnimi taborišči Auschwitz, Dachau in drugimi. Sárvár ni imel krematorija in v bodeči žici ni bilo električnega toka. 
Sankcije in travme pa niso izostale, kar je zelo vplivalo na vso generacijo.« 
Knjigo zaključuje podrobna, temeljita študija dr. Attile Kovácsa: Represija v Prekmurju med drugo svetovno vojno – primer 
internacije kolonistov iz okolice Dolnje Lendave v Sárvár. V Zaključku tudi izpostavi: »Internacijsko taborišče Sárvár so 28. 
marca 1945 osvobodili vojaki Rdeče armade. V taborišču so naleteli le na starce ter obolele in oslabele jugoslovanske 
internirance. Preostale internirance ter civilne begunce je vodstvo taborišča 26. in 27. marca preselilo v Avstrijo oziroma so 
bili na delu zunaj taborišča. Večina interniranih kolonistov iz Prekmurja se je vrnila na domove šele po koncu druge svetovne 
vojne, kjer so v glavnem našli izropane hiše in opustošene kmetije.«  
Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija Petanjci je na tradicionalno majsko prireditev, 15. dan spominov in tovarištva 2016 – Naši 
zakladi, moč besede, povabila tudi župana Sárvára Istvána Kondoro. Skupaj z akademikom dr. Jožetom Pirjevcem sta v Vrtu 
spominov in tovarištva zasadila spominski drevesi, prvi iz nekdanjega taborišča rumeni rumeni dren, Tržačan pa rdeči 
dren. Župan Sárvára je na Petanjcih dejal: »Drevo, ki sem ga prinesel, opozarja, da grehov iz preteklosti ne smemo ponoviti. 
Gre za našo skupno odgovornost, pa tudi za to, da mladim pravilno predstavimo dogodke, ki so se zgodili.« 
Za konec še nekaj vtisov avtorja zapisa: Kar nekaj desetletij nazaj sem med daljšim bivanjem v Budimpešti od tam imel 
priložnost prvič obiskati Sárvár, ko so na tamkajšnji železniški postaji, ki je bila med vojno spremenjena v taborišče, odkrili 
spominsko ploščo v spomin umrlim in vsem taboriščnikom. Dogodek je s kamero (še na črno beli film) za TV Ljubljana 
zabeležil pokojni Jože Šabjan, kar pomeni, da je novica v arhivu RTVS. Kdor bi pripravljal dokumentarec  o taborišču, bi 
materiale lahko koristno uporabil. Nato sem vrsto let poročal za RTVS o polaganju vencev in prižiganju sveč ob dnevu mrtvih 
(večkrat objavljeno tudi v Porabju).  
Ob slovenskih diplomatskih predstavnikih in predstavnikih lendavske občine so se dogodka udeleževali predstavniki mesta 
Sárvár, se pogovorili z gosti iz Slovenije in vzorno skrbeli in še skrbijo tako za spominsko ploščo na nekdanjem taborišču 
kot za pokopališče, na katerem so pokopani tudi Slovenci. 

• Na vaškem dnevu na Verci dišalo po ričetu. L. R. Horváth. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 23. avgusta 2018 - Leto XXVIII, št. 34, str. 5 

Veriški utrinki – s tem naslovom so odprli fotorazstavo Györgya Pappa, obenem tudi vaške dneve v veriškem kulturnem 
domu v organizaciji lokalne samouprave in Društva za Verico-Ritkarovce. 
Na fotografijah so ovekovečeni utrinki iz življenja vasi, kot jih navadni gledalec ne vidi ali ne opazi.  
Naslednji dan so se vaščani zbrali pri kapelici v Ritkarovcih, kjer sta dvojezično mašo služila domači župnik Tibor Tóth in 
markovski župnik Dejan Horvat. Blagoslovila sta tudi obnovljeni Patrajni križ. Kot nam je povedal župan András Dončec, si 
prizadevajo, da bi ohranili stavbno dediščino naslednjim rodovom, zato so lani začeli program, v okviru katerega so obnovili 
že šest obcestnih križev na območju občine. 
Tudi na Verici-Ritkarovcih niso mogli brez najbolj priljubljene točke vaških dnevov, to je tekmovanja v kuhanju. Le-tega se 
je udeležilo šest ekip, ki so kuhale tradicionalno slovensko jed – ričet – v bograču. Enolončnica je priljubljena jed planincev, 
seveda si je ne moremo zamisliti brez prekajenega mesa in zelenjave, je povedal predsednik Slovenske samouprave Verica-
Ritkarovci Pišti Trajbár. Ta dan je skuhala najboljši ričet števanovska ekipa (Iluš Dončec, Csaba Trajber, Norbert Dončec, 
Laszlo Kovač in Lajos Gábor Holec). 



Po kulturnem programu, v katerem je nastopila tudi folklorna skupina ZSM iz Sakalovcev, so obiskovalce pogostili z golažem 
in langošem, vaške dneve pa zaključili z veselico. 
 

Delo, Ljubljana 

• Hrvaška policija brutalno proti migrantom. Željko Matić. Delo, Ljubljana, 18. avgust 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/hrvaska-policija-brutalno-proti-migrantom-82559.html  
Begunci se pritožujejo zaradi postopkov policije. Država dokazuje, da lastno mejo lahko nadzoruje.  
Zagreb – Dva od dvanajstih migrantov, ki sta se iz Bosne in Hercegovine poskušala skozi Hrvaško prebiti do Slovenije, sta 
umrla v bizarni in kruti nesreči. Blizu Ogulina je nanju padla velika stena. Enega je dobesedno zmrcvarila, drugi pa je zaradi 
prepozne zdravniške pomoči umrl. Deseterica preživelih je imela sirske dokumente, ki jih je treba jemati z rezervo, ker so se 
nekoč vsi migranti odzvali na ime Mohamed Ali. Pravijo, da so hoteli priti do Trsta. 
Od začetka tega leta je bilo deset smrtnih primerov med poskusom ilegalnega prehoda hrvaške meje. Lani so glede na 
policijsko evidenco umrli štirje migranti, po podatkih nevladnih organizacij pa šest. Najstrašnejša nesreča se je zgodila konec 
maja, ko je ob prehodu Kolpe utonilo pet migrantov. Preživeli za to krivijo hrvaško policijo, ki je nanje menda streljala. 
Nekateri od njih so se prestrašeni (čeprav neplavalci) vrgli v Kolpo in utonili. 

 

To pa ni edina obtožba na račun hrvaške policije. O njeni brutalnosti poročajo tudi svetovni mediji. Britanski Guardian brez 
ovinkov že v naslovu trdi, da »Hrvaška policija tepe in ropa migrante«. To vsekakor ni brez dokazov, saj o tem pričajo 
številne dokumentirane izpovedi in fotografije migrantov in tudi pričanja prostovoljcev, ki si prizadevajo pomagati 
migrantom na področju Bihaća in Velike Kladuše, od koder poskušajo priti na Hrvaško. Med njimi je polovico poletnega 
dopusta preživel tudi saborski poslanec Bojan Glavašević (SDP), sin legendarnega novinarja, ubitega v Vukovarju, Siniše 
Glavaševića. Sin se je pridružil Jezusovi družbi za begunce. Glavašević piše, da se begunci pritožujejo zaradi postopkov 
hrvaške policije, ki ujetim migrantom dobesedno vzame vse: obuvala, denar in dokumente. Pa tudi mobitele. Nove modele 
zadržijo zase, starejše pa razbijejo. Tepež po stopalih je pogost, da ni modric. Pod policijskimi palicami trpijo tudi hrbti. 
Nekateri se tudi pritožujejo, da so jih pretepli z železnimi palicami. Ko so v javnost pricurljali posnetki pretepenih migrantov, 
je policija poškodbe pripisala obračunom med migranti. Vendar je iz dokazov jasno razvidno klasično policijsko pretepanje z 
gumijavkami. Kje konča odvzeti denar? Nekateri migranti so se pritožili, da so jim odvzeli do tisoč evrov in mobitele. Na 
Hrvaškem se za to nihče ne zanima, zato tudi nihče ne odgovarja. 
Uporabljeno tudi strelno orožje 
Obmejni policisti uporabljajo tudi strelno orožje. Posledica tega so bile ranjene deklice v prepolnem kombiju. Tragedija bi 
bila lahko še večja, saj je bilo v kombiju 29 oseb, od tega 15 otrok. Po krvavem ustavljanju so policisti starejše menda 
pretepli. Da pa obtožbe migrantov niso neutemeljene, nam je potrdil tudi eden od članov Jezusove družbe za begunce, ki 
živi v Bihaću (osebni podatki so znani uredništvu). Težko, da bi toliko migrantov različnih narodov in jezikov lahko povedalo 
enake obtožbe. Vendar njihove obtožbe na račun hrvaške policije niso enake kot obtožbe na račun hrvaške vojske, ki 
migrante zavrača, a ne tepe. Včasih jim da čokolado ali kekse, za kar jih pohvalijo. 
Letos je bilo že 10 smrtnih primerov med ilegalnim prehodom hrvaške meje. 
Obmejni policisti uporabljajo tudi strelno orožje. 
EU bo za migrante zgradila taborišče. 
Taborišča morajo biti oddaljena vsaj 25 kilometrov od najbližje meje.  
Deseterica migrantov, ki so preživeli grozljivo potovanje, so vložili zahtevo za mednarodno zaščito, kar jih je pripeljalo v 
sprejemni center za iskalce mednarodne zaščite. Vendar pa hoče hrvaška policija z brutalnimi postopki in namernim 
zastraševanjem preprečiti prehod bosonogih in oropanih beguncev, ki jih vrača v BiH. Četudi Hrvaška ne bi hotela iti v 
schengen, po vsej sili dokazuje, da lahko nadzoruje lastno mejo. Pripravlja dvesto novih policistov, da ne bi postala hot spot 
za migrante. Postavljanje žične ograje glede na dolžino meje (z BiH zgolj tisoč kilometrov) ne pride v poštev. Vendar te 
rastejo na njenih zahodnih mejah. Po utopitvi šestih migrantov v Kolpi se je na slovenski strani namesto bodeče žice pojavila 
tri metra visoka ovira. Medtem ko hrvaška policija ne izbira sredstev, da bi ustavila neželene migrante, vlada popolnoma 
sodeluje z EU pri sprejemanju migrantov. Kmalu bo več sto migrantov, večinoma Sirci, ki živijo v begunskih taboriščih v 
Turčiji, prišlo na Hrvaško, kjer bodo vključeni v proces reintegracije. Imigrantov v BiH je med sedem in osem tisoč. Pred 
dvema letoma je bila ta številka zanemarljiva, a se je vse skupaj spremenilo s političnimi okoliščinami. Zdaj je ta številka 
alarmantna in EU bo zanje zgradila taborišče. Vendar je malo verjetno, da bo to v Veliki Kladuši, ker direktive določajo, da 
morajo biti taka taborišča oddaljena vsaj 25 kilometrov od najbližje meje. Z denarjem evropskih državljanov za migrante, ki 
želijo prestopiti mejo EU, in to čim dlje od meje EU. Zveni licemersko, kakor tudi vse, kar je povezano s temi nesrečniki. 

• So Italijani še »dobri ljudje«?. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, 20. avgust 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/so-italijani-se-dobri-ljudje-82650.html  
Nacionalizem vs. humanizem: Skrajna desnica prevprašuje nrav Italijanov – so na strani ksenofobnega Mattea Salvinija ali 
obstaja tudi druga Italija  
Italija se je spremenila, salvinizirana Italija je videti zelo drugačna od tiste, ki jo poznamo. Zdaj je bliže državam Višegrajske 
skupine kakor Evropi, bolj ksenofobna kot humanitarna. Oziroma to velja vsaj za njeno politiko. Toda, na kateri strani so 
sami Italijani? 
Če antirasizem v Italiji tačas obstaja, potem je malo slišen in malo viden. Prvak skrajno desne Lige Matteo Salvini, ki je postal 
minister za notranje zadeve in podpredsednik vlade, v celoti obvladuje italijansko politiko, navzven projicira imidž države, 
podobne Orbánovi Madžarski. Pri čemer je advokat Giuseppe Conte v palači Chigi mali princ, kot da ne opazi bistva, ki 
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ostaja očem skrito, kot da ne vidi, za kaj gre. Salvini s ksenofobnimi in rasističnimi izjavami, v preteklih dneh se je skliceval 
celo na Mussolinija, vznemirja evropsko politiko in javnost. Italijanom, tako kažejo javnomnenjske ankete, skrajno desna 
stališča godijo. Smo pri vprašanju, koliko so se spremenili sami Italijani in ali je dramatični zasuk v nacionalizem in 
suverenizem po spomladanskih parlamentarnih volitvah res izraz stanja italijanske družbe.  
Na čigavi strani ste 
»Smo Italijani še 'dobri ljudje'?« je dilemo pred kratkim povzel milanski Corriere della Sera. Sintagma »italiani-brava-gente«, 
mit o Italijanih, ki so bili, denimo, med drugo svetovno vojno tako zelo drugačni od Nemcev in nesposobni ubijati, je mit; gre 
vendar za kolektivni izbris zgodovinskega spomina in prevlado mitologije o dobrih in lepih ljudeh, kar je imelo ključno vlogo 
pri težkem spopadanju z zgodovinskimi dejstvi. Ob bremenih zgodovine pa ni mogoče prezreti, da so bili na evropski celini v 
zadnjem desetletju in več prav Italijani tisti, ki so zelo humano obravnavali prišleke z druge strani Sredozemlja, ki so bili 
velikodušnejši in bolj odprti do Drugega. Priseljensko breme je bilo neskončno neenakomerno razdeljeno in Italija je 
predolgo prevzemala levji delež. 
Migracijska problematika je v zadnjih letih in tudi v zadnjih mesecih globoko spremenila kolektivno mentaliteto, Italija ne 
more pozabiti, da jo je Evropa puščala zaporedoma na cedilu. In vendar se s prihodom Salvinija na glavni politični oder 
odpira dilema, ali se je italijansko volilno telo čez noč zelo spremenilo, postalo nestrpno, ksenofobno in obsedeno z 
varnostjo, ali torej podpira radikalno politiko, ki jo uteleša skrajni desničar Matteo Salvini, zdaj de facto predsednik vlade. Ali 
pa obstaja še neka druga Italija, sicer manj opazna in fragmentirana, predstavljajo jo intelektualci, neenotna levica, 
predstavniki Cerkve. 
Prejšnji mesec, ob blokadi ladje Aquarius, se je oglasil državni tajnik Svetega sedeža kardinal Pietro Parolin. Številni politični 
opazovalci ugotavljajo, da je bolj kot parlament oziroma levosredinska Demokratska stranka, ki je videti ohromljena, 
dejanska opozicija protipriseljenski in rasistični politiki skrajne desnice postala Cerkev. Proti Salviniju že več let nastopa tudi 
umbrijski duhovnik Gianfranco Formenton, izzival ga je davno, preden je postal član vlade. Najpomembnejše v zvezi s tem 
je vprašanje, koliko lahko stališče Cerkve vpliva na italijansko javno mnenje. 
Težko je presoditi, ali nova vlada izraža predrugačeno italijansko družbo in radikalizirano volilno telo, še posebno na 
področju priseljenske politike, ali pa je Salvinijeva govorica – Lige, ki je na volitvah dobila 17 odstotkov, in je zdaj preglasila 
zmagovalno stranko Gibanje 5 zvezd z 32 odstotki podpore – bolj kričanje in odraz kompleksnosti italijanske parlamentarne 
politike ter odmev širših populističnih trendov v Evropi in svetu. Pa vendar vsi ne morejo verjeti nenehnemu stigmatiziranju 
priseljencev kot grešnih kozlov za nakopičene italijanske težave, povzročilo jih je, kot pred kratkim zrušenje viadukta pri 
Genovi, desetletja slabo upravljanje. 
Preštevilni se sramujejo salvinizirane Italije, citiranje duceja jim vzbuja srh. Konec julija, ob obletnici diktatorjevega rojstva, 
je Salvini na twitterju citiral propagandno frazo Benita Mussolinija, da veliko sovražnikov pomeni veliko spoštovanja. Levi 
pol italijanske politike se je zgrozil, da njegove izjave niso več samo ksenofobne in rasistične, temveč se z nostalgijo ozirajo k 
fašizmu. Vsekakor je videti, da Salvini stopa na dolgo pot, ki je videti uničujoča za Italijo, kot je nedavno zapisal eden od 
italijanskih komentatorjev. 
Sintagma »italiani-brava-gente«, mit o Italijanih, ki so bili, denimo, med drugo svetovno vojno tako zelo drugačni od 
Nemcev in nesposobni ubijanja, je mit.  
Ljudje in neljudje 
Sredico problema je zajela manifestativna junijska naslovnica revije L'Espresso. Z naslovne strani sta drug ob drugem zrla 
Matteo Salvini, notranji minister, ki hoče ustaviti migrante, in Aboubakar Saoumahoro, italijanski sindikalist, ki prihaja s 
Slonokoščene obale, zdaj se na rimskem sodišču bori za pravice delavcev. Na eni strani torej cinizem, brezbrižnost, nabiranje 
politične podpore s prodajanjem strahu, na drugi strani moralna drža, empatija, poziv k zaščiti šibkih. Nad njima je visel 
naslov »Ljudje in neljudje«, ki je povzel istoimenski roman Elia Vittorinija. »In na kateri strani ste vi?« je svoje bralce 
nazadnje vprašal rimski tednik. 
Naslovnica je brž postala predmet politizacije, takojšnjim žaljivim Salvinijivim kritikam na twitterju, ki so bile neizogibne, je 
sledil odgovor direktorja časnika, naj presojo stvari vendar prepusti bralcem. Kar pa se kontroverznega ministra in njegove 
Lige tiče, sta ta že dolga leta sinonim za žalitve: potvarjata podatke o priseljevanju, ustvarjata vtis invazije, ki je ni. »Želimo 
se odzvati in podeliti glas tistemu delu italijanske družbe, ki se ne strinja s politiko in vlado, ves čas usmerjeno samo na 
priseljence, s politiko, ki že leta in leta diskriminira državljane in jih razvršča na prvorazredne in drugorazredne. Naj 
presodijo bralci, kdo ob obeh je človek: minister, ki je prepričan v svojo politično in medijsko moč, ali sindikalist na ulici, ki 
brani svoje tovariše.«  
Fragmentirana nacija 
Za razumevanje italijanskega javnega mnenja so pomenljivi podatki raziskave ustanove Ipsos (Attitudes towards National 
Identitiy, Immigration and Refugees in Italy). Ti kažejo, kako globoke so frustracije državljanov s politiko, korupcijo in 
neenakostjo. Veliko je tudi razočaranje nad Evropsko unijo, ki jih je ob migracijah pustila same pri upravljanju meje na 
morju. Tudi zato so izbrali vlado sprememb, verjeli sloganu Lige »Najprej Italijani« (prima gli Italiani). 
Pa vendar raziskava kaže, da pretežni del Italijanov še vedno izraža solidarnost in premore empatijo do ljudi z druge strani 
Sredozemlja. Tri četrtine vprašanih pritrjuje pravici do azila za nekatere prišleke in samo redki se strinjajo z vračanjem ladij 
prek morja, če to predstavlja tveganje za življenja priseljencev. 
Italijansko javno mnenje je torej bolj niansirano, kot je videti na prvi pogled, in Italija je močno fragmentirana družba. Kljub 
vsemu si je treba priznati, da so preštevilni Italijani na volitvah podprli Salvinija in ga še vedno podpirajo, kot so nasploh 
naklonjeni močnim voditeljem. Brez razumevanja tega tudi rešitve ni.  

• Pred obalo Malte rešili 100 migrantov. STA. Delo, Ljubljana, 22. avgust 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/pred-obalo-malte-resili-100-migrantov-84364.html  
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Od junija, ko je v Rimu oblast prevzela populistična vlada, je na Sredozemskem morju obtičalo več ladij z migranti.  
Valletta - Malteška obalna straža je južno od Malte iz čolna v slabem stanju rešila 100 migrantov, našli pa so tudi dve trupli. 
Prepeljali so jih v pristanišče v Valletti in nato v center za migrante, je sporočila obalna straža. 
Malteška vlada se je medtem odzvala na obtožbe italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija, da Malta še vedno ni 
prevzela 50 od 450 migrantov, ki jih je Italija sprejela pred petimi tedni. 
»Malteške oblasti so bile že v stiku z italijanskimi, da bi čim prej izpolnile svoje zaveze. Vendar pa Italija še ni predlagala 
jasnega postopka, da bi mu Malta sledila,« so zapisali v Valletti, kot navaja francoska tiskovna agencija AFP. 
Italija ni sprejela migrantov 
Ob tem so opozorili, da tudi Italija ni sprejela migrantov z ladje nevladne organizacije Lifeline, ki so se izkrcali na Malti. 200 
rešenih ljudi naj bi poleg Italije sprejelo še več drugih evropskih držav. 
Vlada v Valletti vztraja, da »vedno sodeluje v solidarnostnih mehanizmih in da je bila prva država, ki je izpolnila svoje zaveze 
v okviru solidarnostnega mehanizmu Evropske komisije za Italijo in Grčijo«. Poudarili so, da na področju reševanja 
migrantov na morju spoštuje mednarodno pravo. 
Bruselj še išče rešitev 
Od junija, ko je v Rimu oblast prevzela nova populistična vlada, je na Sredozemskem morju obtičalo že več ladij z rešenimi 
migranti, saj Italija in Malta odgovornost zanje prelagata druga na drugo. 
Še vedno se niso izkrcali migranti z ladje italijanske obalne straže Diciotti, ki jih je rešila pretekli četrtek. Italija jim je dovolila 
vplutje, vendar jim ne dovoli izkrcanja, dokler druge države Evropske unije ne potrdijo, da jih bodo sprejele. Bruselj še 
vedno išče rešitev. 

• Slovenski policisti zavračali prošnje tujcev za azil. STA. Delo, Ljubljana, 22. avgust 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/slovenski-policisti-zavracali-prosnje-tujcev-za-azil-84292.html  
Varuh človekovih pravic se je seznanil s primeri pričevanj o domnevno neustreznih ravnanjih slovenskih policistov.  
Varuh človekovih pravic je v preverjanju obravnave tujcev na policijskih postajah v Črnomlju in Metliki ugotovil 
pomanjkljivosti. Pogrešal je namreč resno obravnavo osebnih okoliščin vsakega posameznika, ki bi odpravila dvom, ali je 
imela oseba namero podati prošnjo za mednarodno zaščito oziroma ali jo je podala, pa je bila morda preslišana. 
Varuh človekovih pravic se je seznanil s primeri pričevanj o domnevno neustreznih ravnanjih slovenskih policistov. Ti naj bi 
ob prijetju teh oseb na meji med Hrvaško in Slovenijo ter v notranjosti, večinoma pri Črnomlju, zavračali njihove prošnje za 
azil. Da bi te navedbe preveril, je varuh brez predhodne najave 19. junija obiskal policijski postaji v Črnomlju in Metliki. 
Na podlagi ugotovitev so pri varuhu pripravili vmesno poročilo o aktivnostih in ugotovitvah varuha glede očitkov zavračanja 
možnosti podajanja prošenj za mednarodno zaščito s strani slovenskih policistov. Kot so navedli, so v pregledanih primerih 
pogrešali resno obravnavo osebnih okoliščin vsakega posameznika. 
V uradnih zaznamkih povzete izjave tujcev so praviloma izredno skope in se večinoma nanašajo na potovanje ter prehod 
meje, ugotavljajo pri varuhu. Prav tako so skope tudi izjave o razlogih za zapustitev matične države, ki so lahko pomemben 
dejavnik pri morebitni nameri za mednarodno zaščito. 
V enem izmed zapisnikov o izročitvi in sprejemu osebe je bilo denimo kot razlog za zapustitev matične države navedeno, da 
je oseba ekonomski migrant. Iz uradnih zaznamkov pa izhaja, da sta dva od obravnavanih tujcev na vprašanje policista 
povedala, da sta matično državo zapustila zaradi groženj. 
Policisti bi morali zagotoviti ustrezne informacije 
Čeprav je iz zakona o mednarodni zaščiti mogoče razbrati, da posameznik svojo željo po mednarodni zaščiti izrazi sam, 
varuh meni, da je v primerih, ko je odločitev o vrnitvi praviloma izvedena v roku enega dne od trenutka pridržanja, 
pomembno, da policisti vsem osebam, ki potrebujejo mednarodno zaščito, čim prej zagotovijo ustrezne informacije glede 
azilnih postopkov. 
Omogočiti jim morajo tudi dovolj časa, da se lahko izrazijo, če bi želeli podati prošnjo za azil, in če to želijo, jim tudi to 
omogočiti. Zlasti v primerih, ko je odločitev o vrnitvi sprejeta v zelo kratkem času in brez pisne odločbe ter tudi brez 
možnosti uveljavljanja učinkovitega pravnega varstva, bi bilo smiselno od posameznika pridobiti izjavo, ali ima namero 
podati prošnjo za mednarodno zaščito v Sloveniji, in to tudi ustrezno dokumentirati, predlaga varuh. 
Kot so še navedli pri varuhu, so pričakovali, da se bo notranje ministrstvo (MNZ) do očitkov opredelilo, vendar pa je v 
odgovoru zgolj zagotovilo, da policija pri izvajanju postopkov v celoti upošteva pravice tujcev, vključno s pravico dostopa do 
mednarodne zaščite. 
A varuh še vedno pogreša resno opredelitev do izpostavljenih pomislekov, zato so v torek ministrstvu ponovno posredovali 
dopis. Predlaga pa tudi sprejem ukrepov v smeri doslednejšega dokumentiranja vseh okoliščin policijskih postopkov s tujci, 
da bi to tudi kasneje dopuščalo vpogled v pravilnost in zakonitost sprejetih odločitev, so še navedli pri varuhu. 

• Zadnjo besedo si lastijo Američani. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 22. avgust 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/zadnjo-besedo-si-lastijo-americani-83467.html 
Beograd in Priština o meji med državama nista in tudi še ne bosta imela neomejene svobode delovanja. 
Osrednja tema prihodnjega srečanja kosovskega predsednika in njegovega srbskega kolega v Bruslju naj bi bila sprememba 
meje. Hashim Thaçi se zavzema za popravke meje, Aleksandar Vučić pa za razmejitev z Albanci. Zadnjo besedo bo imel 
Washington, in ne Beograd ali Priština. 
Ameriško veleposlaništvo v Prištini je brez dlake na jeziku poudarilo, da bo dovolilo stranema, da se dogovorita, končni 
sporazum pa bo odobril Washington. To velja tudi za idejo o spremembi ali korekciji meje med državama, kajti Srbija in 
Kosovo nimata neomejene svobode delovanja. ZDA so pozvale Beograd in Prištino, naj dosežeta uresničljiv in stabilen 
sporazum, ki ne bo povzročal napetosti in nestabilnosti v nobeni državi na Balkanu. 
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Korekcija meje ali menjava ozemlja 
Kosovo je na poziv premiera Ramusha Haradinaja že začelo priprave na demarkacijo meje s Srbijo. Predsednik vladne 
komisije za demarkacijo meje Shpejtim Bulliqi je pojasnil, da gre za pripravo faktografskih dokumentov in pripravo 
strategije. Ker so se meje v zadnjih letih spremenile, je Priština ocenila, da je treba spremembe zajeti v dokumentaciji. 
Vodja srbske diplomacije Ivica Dačić je opozoril, da Priština demarkacije meje ne more izvesti enostransko, tako kot je 
razglasila samostojnost. Po njegovem ni možen noben korak v tej smeri, dokler se ne doseže dogovor. Prvi podpredsednik 
srbske vlade je sklenil z besedami, da si želijo rešitve, ki bo najboljša za vse. 
Popravke meje si Thaçi predstavlja tako, da bi večinsko albanske občine na jugu Srbije priključili Kosovu. V zameno za 
Preševo, Bujanovac in Medvedjo naj ne bi bilo niti delitve Kosova niti avtonomije kosovskih Srbov. Vućić si predstavlja 
razmejitev kot menjavo večinsko albanskih območij na jugu Srbije za večinsko srbski sever Kosova. 
Če bomo v položaju, da lahko odločamo, je še poudaril Vučić, bo o tem odločal srbski narod. Vučića je najbolj strah 
patološkega sovraštva do Srbov na Kosovu, na obtožbe, da je izdajalec, pa je odgovoril, da ga obtožujejo tisti, ki so podpirali 
predhodno oblast in vse izgubili. Pojasnil je, da imajo na posameznih območjih na Kosovu le prebivalstvo, ne pa tudi 
ozemlja, vojske in policije, ki so osnovni dejavniki države. 
Glede ohranitve severa Kosova je Vučić izjavil, da gre za pomembno in strateško ozemlje, kar pa ne pomeni, da je 
pomembnejše od Kosovskega Pomoravlja ali človeških življenj. Srbija se bo zato borila za vse svoje rojake na Kosovu. Vučić 
se strinja tudi s predsednikom Republike Srbske Miloradom Dodikom, da si Srbi ne želijo, da bi postal njihov predsednik ali 
premier Albanec, kar bi se zgodilo, če bi bili Albanci potrpežljivi in čakali petnajst let. 
Delitev Kosova kot uvod v delitev BiH: Ker Srbija ne bo dobila odpustkov, se je za delitev Kosova jasno izrekel tudi njen 
predsednik.  
Kosovo je neodtujljivi del Srbije 
Šesterica srbskih strokovnjakov je objavila študijo o normalizaciji odnosov Beograda s Prištino, ki vključuje scenarije z 
menjavo ozemlja ali brez nje, popolno implementacijo bruseljskega sporazuma iz leta 2013 in ohranitev statusa quo. Po 
njihovem je najbolj realno, da bosta Srbija in Kosovo tako ali drugače normalizirala odnose in da bo Srbija postala članica EU 
do leta 2030. To bi pomenilo, da bi se večinsko srbske občine na Kosovo, ki bi imele delno avtonomijo in samoupravo, 
povsem integrirale v pravni in politični sistem Kosova. 
Pesimistična različica bi bila ohranitev statusa quo, ki bi pomenila propad evrointegracije, največji upad prebivalstva, 
poslabšanje gospodarskih razmer in zaostanek za razvitimi državami EU. V tem primeru bi se BDP Srbije do leta 2030 
zmanjšal za 20 milijard evrov, število prebivalstva pa bi se do leta 2060 zmanjšalo za 1,6 milijona ljudi. 
Albanska območja na jugu Srbije bi menjali za srbski sever Kosova. 
Srbija na Kosovu nima osnovnih prvin države. 
Pravoslavne svetinje so bistvo srbske cerkveno-nacionalne biti in obstoja.  
Kot so še ocenili, bi bila možna le menjava nacionalno homogenih ozemelj, kar v primeru Srbije pomeni, da bi lahko menjala 
le občino Preševo z večinskim 91-odstotnim albanskim prebivalstvom. V zameno bi dobila občine Zvečan, Zubin Potok, 
Leposavić in severni del Kosovske Mitrovice z več kot 42.000 prebivalci. Po tem scenariju bi pridobila 12.000 prebivalcev, 
tisoč kvadratnih metrov površine in prihranek v višini 90 milijonov evrov na leto. 
Na Kosovu delitvi države nasprotujejo tako vladne stranke kot opozicija, v Srbiji pa je največji kritik te ideje srbska 
pravoslavna cerkev (SPC). Po oceni SPC bi delitev največji del kosovskih Srbov prepustila na milost in nemilost Albancem. 
Uresničitev te ideje ne izključuje reprize marčnega pogroma Srbov iz leta 2004. 
Vrh cerkve vztraja, da je 1500 srbskih pravoslavnih svetinj neodtuljivi del Srbije, ker da ne gre za vprašanje nacionalne 
ideologije in mitologije ali ozemlja, temveč za bistvo srbske cerkvene in nacionalne biti in obstoja. Sklenil je z oceno, da 
spoštovanje ustave in resolucije varnostnega sveta Združenih narodov 1224 ne pomeni konfrontacije s svetom, ampak zgolj 
afirmacijo stališča, da na Kosovu brez pravic in svobode srbskega naroda, njegove identitete, duhovnosti in kulture ni 
mogoče najti stabilne dolgoročne rešitve. 

• Umrl je pisatelj, prevajalec in politik Andrej Capuder. STA. Delo, Ljubljana, 23. avgust 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/umrl-je-pisatelj-prevajalec-in-politik-andrej-capuder-84512.html 
Bil je eden najbolj vsestranskih slovenskih ustvarjalcev, na ljubljanski filozofski fakulteti je predaval zgodovino francoske 
književnosti in bil minister za kulturo v prvi slovenski vladi.  
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V 76. letu starosti je v sredo umrl romanist, pisatelj, prevajalec in politik Andrej Capuder, so sporočili z Mohorjeve založbe 
Celovec. Bil je eden najbolj vsestranskih slovenskih ustvarjalcev, na ljubljanski filozofski fakulteti je predaval zgodovino 
francoske književnosti in bil minister za kulturo v prvi slovenski vladi. 
Capuder se je rodil leta 1942 v Ljubljani. Diplomiral in doktoriral je na romanskem oddelku Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani, kjer je nato kot docent in profesor 30 let predaval zgodovino francoske književnosti. Študijsko se je izpopolnjeval v 
Franciji, na univerzah v Nancyju in Aix-en-Provence. 
Že zgodaj je začel pisati poezijo, nato pa se je posvetil prevajanju integralne Dantejeve Božanske komedije in jo po desetih 
letih končal leta 1972. Zanjo je prejel Sovretovo nagrado, doživela je tri ponatise. Sledili so še drugi prevodi, med drugim 
dela Petrarce, Camoesa, Teilharda de Chardina, Ernesta Sabata in Kierkegaarda. 
Na ministrstvu za kulturo so v izjavi za javnost ob Capudrovi smrti zapisali, da je bil »ustvarjalec, ki je umetniško občutljivost 
vedno tesno povezoval s svojo izjemno erudicijo in svetovljanstvom«. 
»Pogosto slišimo, da koga bolj cenijo v tujini kot doma, žal je to v precejšnji meri veljalo tudi zanj: prejel je francoski red 
legije časti in italijanski viteški križec, v domovini pa že leta 1972 dobil Sovretovo nagrado za prevod Dantejeve Božanske 
komedij, nato pa šele 2014 Rožančevo za zbirko esejev Povest o knjigah,« so dodali. 
Kot so še zapisali, je Capuder kulturo in svoje delovanje v njej ter zanjo pojmoval v širših okvirjih, kot je to običajno v 
slovenskem kulturnem dogajanju. »Odnos do njegove zapuščine bo odraz odnosa Slovencev do vrhunske izobrazbe, 
izbrušenega sloga in svobodne misli,« so sklenili.  
Zatem se je posvetil romanu. Njegov prvenec Bič in vrtavka iz leta 1975 je vzbudil nezaželeno pozornost cenzure takratne 
države in bil umaknjen iz prodaje. V svoji romaneskni trilogiji Rapsodija 20, Iskanje drugega in Reka pozabe, ki je izšla med 
letoma 1982 in 2005, je izpisal fresko Slovencev v 20. stoletju. 
Po osamosvojitvi Slovenije se je podal v politične vode. Bil je poslanec v parlamentu in minister za kulturo v prvi slovenski 
vladi med letoma 1990 in 1993. Nato je bil veleposlanik v Parizu in Rimu. Vmes se je neprekinjeno posvečal pedagoški, 
znanstveni in literarni dejavnosti. 
Med objavami so pri Mohorjevi založbi poudarili še knjige Mozaik svobode, Pariški dnevnik, Slovenija brez meja, Henri 
Bergson, intuicija in misel, Rimski soneti, Povest o knjigah, za katero je prejel Rožančevo nagrado, in Zamrznjene besede. 
Capuder je bil član evropske Akademije v Salzburgu, odlikovan je bil s francosko legijo časti in z italijanskim viteškim 
križcem. 

• »Spreminjanje meja vodi v vojno«. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 23. avgust 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/spreminjanje-meja-vodi-v-vojno-84648.html  
Ramush Haradinaj je opozoril, da bo vsak poskus spreminjanja meja označil kot nacionalno izdajo.  
Kosovski premier je poudaril, da nihče nima mandata za pogajanja o meji. Za Ramusha Haradinaja bi to bil poziv na vojno. 
Blizu tisoč Kosovcev je na protivladnem protestu zahtevalo odstop premierja in državnega tožilca, ker so ocenili, da se 
politika vmešava v pravosodje. 
Ramush Haradinaj je opozoril, da bo vsak poskus spreminjanja meja označil kot nacionalno izdajo. To velja tudi za 
predsednika Hashima Thaçija, ki so mu kosovske institucije podelile mandat, da v okviru bruseljskega dialoga Prištine z 
Beogradom, doseže medsebojno priznanje, ne pa tudi za pogajanja o mejah.  
»Sanje nekaznovanih teroristov« 
Kot je še izpostavil premier, se morajo vsi zavedati, da bi spreminjanje meja vodilo v novo vojno. Kosovo je po ustavi 
zavezano za obrambo svojih državljanov in ozemlja. Če bi srbski tanki prestopili kosovsko mejo, imajo pravico do 
samoobrambe, na katero so pripravljeni, ne glede na to, ali jim bo Nato pomagal ali ne. 
Po njegovem priključitev Preševske doline Kosovu ni možna. Če bi se je Srbija rada znebila, jo bodo vzeli z veseljem, nihče pa 
se nima pravice pogajati o spremembi meja kosovskega ozemlja, ki je bilo določeno z raglasitvijo neodvisnosti. To ne velja 
le za Thaçija, temveč tudi za predsednika parlamenta Kadrija Veselije. Za te meje so bila izgubljena številna življenja, je še 
poudaril Haradinaj. 
Srbski obrambni minister Aleksandar Vulin se je odzval s pozivom EU, naj nadene Haradinaju vajeti, ker je v njenem 
interesu, da prepreči spopade in destabilizacijo Balkana. Njegove grožnje z vojno so zadosten argument, je menil, zakaj 
Kosovo ne sme imeti lastne vojske in zakaj je potrebna jasna razmejitev med Srbijo in veliko Albanijo. Sklenil je z oceno, da 
gre za sanje nekaznovanih teroristov, ki bi radi ponovili lastne zločine in se skrili pod dežnik velikih sil, da bi se izognili kazni 
in porazu.  
Seznam lažnih vojnih veteranov 
Povod za protest v Prištini so bile žaljive izjave politikov na račun tožilca Eleza Blakaja, ki odstopil s položaja zaradi groženj. 
Poleg odstopa Haradinaja in državnega tožilca Aleksandra Lumezija so protestniki, ki so prepričani, da je tožilstvo v službi 
politike, zahtevali tudi od EU, naj se ne vmešava v delo pravosodja. Nosili so številne transparente s parolami, kot je »Ni 
države brez neodvisnega sodstva«. 
Blakaj je obtožil Lumezija, da ovira preiskavo o lažnih veteranih in da mu je grozil z disciplinsko komisijo, ko je za pričo 
pozval Veselija, predsednika parlamenta in prvaka Demokratske stranke Kosova. Lumezi je izjavil, da je pripravljen odstopiti, 
če bo svet tožilcev ocenil, da je prekršil zakon in etični kodeks, Haradinaj pa je označil Blakaja za lopova in kokošjega tatu. 
Vulin: Grožnje z vojno so zadosten argument proti oblikovanju kosovske vojske. 
Povod za proteste v Prištini so bile grožnje zaradi lažnih vojnih veteranov OVK. 
Protestniki zahtevajo odstop Haradinaja in državnega tožilca Aleksandra Lumezija.  
Hajki zoper bivšega posebnega tožilca, ki so ga znane in neznane osebe svarile, naj bo previden, pri čemer so se sklicevale 
na boj Osvobodilne vojske Kosova (OVK), so se pridružili tudi drugi politični funkcionarji. Urad EU v Prištini je pozval 
predstavnike političnih strank in kosovskih institucij, naj se ne vmešavajo v delo pravosodnih organov in naj ne 
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spodkopavajo vladavine prava.  
Socialdemokratska stranka Kosova je zahtevala izredno zasedanje parlamenta, Veseli pa je od sveta tožilcev zahteval, naj 
nadaljujejo preiskavo, ki je po odstopu Blakaja ostala na pol poti. Kot bivši borec OVK je še poudaril, da na seznamu vojnih 
veteranov ne sme biti lažnih veteranov. 

• Rešenim otrokom dovolili izkrcanje. STA, P.V. Delo, Ljubljana, 23. avgust 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/resenim-otrokom-dovolili-izkrcanje-84462.html  
Sto petdeset migrantov na krovu še vedno čaka na odobritev.  
Ladjo italijanske obalne straže Diciotti, ki je od začetka tedna zasidrana v pristanišču v Catanii, je v sredo zvečer lahko 
zapustilo 27 otrok. Mladoletniki so brez staršev ali drugih odgovornih oseb lahko odšli na kopno, pri tem pa so jih spremljali 
pristojni z Rdečega križa, Visokega komisariata ZN za begunce in organizacije Save the Children. 
Dostop do obale so otrokom omogočili po številnih pozivih javnosti. Med drugim je izkrcanje otrok zahteval tudi oddelek za 
mladoletnike na sodišču v Catanii. 
Še vedno se niso izkrcali preostali migranti, saj na krovu čakajo na odobritev. Italija jim je dovolila vplutje, vendar jim ne 
dovoli izkrcanja, dokler druge države Evropske unije ne bodo potrdile, da jih bodo sprejele. Bruselj še vedno išče rešitev, saj 
se nobena članica ni ponudila, da bi sprejela kakšnega izmed njih. 
V mestu Agrigento na Siciliji naj bi medtem tožilstvo uvedlo preiskavo zaradi ugrabitve. »Me želijo obtožiti ugrabitve? Moja 
naloga je zaščita italijanskih meja,« je odločitev, da migrante zadržuje na ladji, upravičeval italijanski notranji minister 
Matteo Salvini. Ta je član italijanske desne populistične stranske Liga, druge najmočnejše stranke v parlamentu, ki želi 
uvesti ostre ukrepe proti ilegalnim priseljencem. 
Pregovarjanje okoli migrantov na ladji Diciotti je povzročilo tudi trenja znotraj italijanske vladne koalicije. Predsednik 
poslanske zbornice Roberto Fico iz koalicijskega Gibanja 5 zvezd je zahteval, naj se vsem rešenim migrantom dovoli vstop na 
kopno. 
Salvini mu je v odgovor dejal, da je Fico zgolj predsednik poslanske zbornice, on pa notranji minister z jasnim vladnim 
programom. Fico mu je hitro odvrnil, da je njegova naloga v vlogi predsednika poslanske zbornice poskrbeti, da država 
nikdar ne zanika temeljnih vrednot in človeškega dostojanstva. 
Niti Italija in Malta še nista rešili konflikta, saj je Salvini malteški vladi očital nespoštovanje dogovorjenih obveznosti. Od 
junija, ko je v Rimu oblast prevzela nova populistična vlada, državi le prelagata odgovornost druga na drugo. V tem času je v 
Sredozemskem morju obtičalo že več ladij z rešenimi migranti. 
Italijanske oblasti so pred tem prejele več pozivov, da dovolijo izkrcanje otrok. FOTO: Antonio Parrinello/Reuters  

• Molotov, Ribbentrop in Stalinova cigareta. Ali Žerdin. Delo, Ljubljana, 23. avgust 2018  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/molotov-ribbentrop-in-stalinova-cigareta-84157.html 
Praznovanja poenostavljajo zgodovinsko kompleksnost. Če so zadeve preveč zapletene, težko veseljačimo.  
Ko sta 23. avgusta 1939 nemški in sovjetski zunanji minister Joachim von Ribbentrop in Vjačeslav Mihajlovič Molotov 
podpisala sporazum med Nemčijo in Sovjetsko zvezo, je v dvorani, kjer je potekal slovesni podpis, stal tudi v svetlo 
maršalsko uniformo napravljeni Josif Visarjonovič Stalin. Med rokovanjem s Hitlerjevim zunanjim ministrom je sovjetski 
voditelj v levi roki držal cigareto. Ko je revija Newsweek oktobra 1939 na naslovnici objavila fotografijo rokovanja Stalina in 
Ribbentropa, je tlečo cigareto v Stalinovi levici prekrival naslov. Zaradi prikrite drobne neotesanosti sovjetskega voditelja so 
Stalinove žareče oči prišle bolj do izraza. Ribbentrop in Molotov ob Stalinovem botrstvu namreč nista podpisala le pakta o 
nenapadanju, ki naj bi trajal deset let, ampak tudi skrivni protokol, s katerim sta razdelila interesne sfere v vzhodni Evropi. Z 
drugimi besedami: zapečatila sta usodo Poljske in na novo risala zemljevide Baltika. 
23. avgust nosi globoko simbolno sporočilo. Podpisa zunanjih ministrov nacistične in komunistične sile sta hkrati tudi 
uvertura v začetek druge svetovne vojne, pakt pa simbolizira še zahrbtnost. Sovjetska zveza se je namreč sočasno pogajala 
tudi z Veliko Britanijo in Francijo. S podpisom pakta Ribbentrop-Molotov je morebitno zavezništvo zahodnih demokracij in 
Stalina proti Hitlerju padlo v vodo. 

 

Hkrati pa pakt, podpisan pred 79 leti, vendarle predstavlja le eno od številnih epizod, ki so se dogajale med letoma 1933 in 
1945. Pakta, ki simbolizira tudi koalicijo dveh totalitarnih režimov, ne bi bilo, če zahodne demokracije pod vodstvom 
ministrskega predsednika Velike Britanije Nevilla Chamberlaina v zgodnih jutranjih urah 30. septembra 1938 ne bi privolile v 
razkosanje Češkoslovaške. In münchenskega sporazuma ne bi bilo, če zgodovinski kontekst že od leta 1918 ne bi bil tako 
obupno zapleten. 
Odločitev zahodnih demokracij iz leta 2009, da 23. avgust razglasi za dan vseevropskega spominjanja na žrtve totalitarnih 
diktatur, je seveda simpatična – obsodba totalitarizma je vedno upravičena. Hkrati pa prikriva neprijetno dejstvo, da je 
slabo leto pred Molovom tudi zahod podpisal sporazum s Hitlerjem in pri tem privolil v razkosanje Češkoslovaške. Tako kot 
je Stalin avgusta 1939 obrnil hrbet zahodu, je Stalina leta 1941 prevaral Hitler in napadel Sovjetsko zvezo. In ko zahodne 
demokracije danes obsojajo pakt Ribbentrop-Molotov, vendarle ne gre spregledati, da je zahrbtni Gruzinec med letoma 
1941 in 1945 Sovjetski zvezi naložil največje breme spopada s Hitlerjem. Nacistični totalitarizem je bil zlomljen, ker je 
diktator Stalin svoje tankovske divizije poslal proti Berlinu. Ni šlo zgolj za železje, ampak tudi za skoraj devet milijonov 
sovjetskih vojakov, ki so umrli med drugo svetovno vojno, in še več civilnih žrtev. 
Praznovanja poenostavljajo zgodovinsko kompleksnost. Če so zadeve preveč zapletene, težko veseljačimo. Prevelike 
poenostavitve pa so lahko vzrok za nelagodje. In 80 let po tem, ko je zahod Sudete podaril Hitlerjevi Nemčiji, 79 let po tem, 
ko sta si interesne sfere delila Stalin in Hitler, bi bilo nedopustno, če bi ob mednarodnem dnevu črnega traku, kot se 
imenuje 23. avgust, zgolj praznovali, mislili pa ne bi. Dan, ko se spominjamo pakta, ki sta ga sklenila dva totalitarna režima, 
ima svoj smisel le, če pri tem mislimo tudi na nedopustne poteze zahodnih demokracij, ki so nacizmu dale pospešek. Hkrati 
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pa velja razmišljati tudi o smiselnih ravnanjih zahodnih demokracij, zaradi katerih komunizem za zahod pač ni bil atraktiven. 
Komunizem je namreč za zahodni delavski razred postal manj atraktiven v tistem trenutku, ko je zahod v kapitalizem začel 
vgrajevati mehanizme regulacije. 

• Propagandna vojna rumene barve. Mimi Podkrižnik. Delo, Ljubljana, 23. avgust 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/propagandna-vojna-rumene-barve-84138.html  
Unionisti zahtevajo ponovno aktivacijo 155. člena španske ustave  
Barve imajo izjemno moč: z rumeno (pentljo), denimo, množice Kataloncev izražajo solidarnost s priprtimi nekdanjimi 
voditelji in s tistimi, ki še vedno bivajo v eksilu. Ko bo ta simbolično močna barva enkrat zbledela ali izginila z javnih površin, 
bo menda pomenilo, da javnost počasi pozablja nanje in njihovo usodo, tudi na nekdanjega predsednika Carlesa 
Puigdemonta. Zato po eni strani ni malo strastnega independentističnega barvanja Katalonije v rumeno in po drugi strani 
nič manj gorečnega unionističnega brisanja rumenih odtenkov.  
Napad na državo 
Razmere v katalonski politiki so kaotične, napete in negotove, je za Delo komentiral neimenovani vir iz Barcelone, ki je bil 
blizu nekdanji regionalni vladi. Kakor spremlja dogajanje, se spet ostrijo skrajna politična čustva, čeprav poskuša predsednik 
Quim Torra delovati kolikor toliko zmerno (in lojalno do predhodnika Puigdemonta, ki intenzivno deluje iz tujine). Problem 
še zdaleč ni le v razmerju z Madridom, kjer je s Pedrom Sánchezom na čelu oblasti zavladala spravljivejša politika, konflikti 
so poudarjeno notranji, zato ne manjka preigravanj, da bodo morali Katalonci morda že kmalu na predčasne volitve. 
Na svojo stran vlečejo tako zagovorniki neodvisnosti kakor na nasprotnem bregu unionisti, a vse močnejša trenja so prav 
tako med independentističnimi strankami: v CUP, denimo, še naprej brezkompromisno silijo v neodvisno državo ... In ker se 
zatorej utegne zaplesti pri sprejetju proračuna za leto 2019, bo predsednik generalitat morda prisiljen predčasno razpisati 
volitve (ki so vedno tudi nesrečna zgodba o službah). Še za odtenek pa se je zapletlo prejšnji petek, na obletnico 
terorističnih napadov, ko je Torra (ponesrečeno ali zanalašč?) izjavil, kako je treba »napadati državo«. 

 

Potem ko so katalonski Ciutadans mahoma skočili, je predsednica stranke Inés Arrimadas pozvala nacionalno vlado, da 
mora nujno spet aktivirati 155. člen španske ustave in nadvladati Katalonijo. Podobno je brž zatem predlagal Albert Rivera, 
predsednik vsešpanskih Ciudadanos, prepričan, da nova katalonska vlada že nekaj časa ruši državo. Hkrati je premieru, 
socialistu Pedru Sánchezu, predlagal, naj »zamenja zaveznike«. Da si kaže znova podrediti Barcelono, pritrjujejo tudi v 
opozicijski Ljudski stranki, menda zaskrbljeni, ker je španski predsednik vlade vsak dan šibkejši, medtem ko se katalonsko 
independentistično gibanje iz dneva v dan krepi.  
Prelomno jesensko srečanje 
V tako razburkanem razpoloženju potekajo priprave na ponovno srečanje Quima Torre in Pedra Sáncheza, ki naj bi se po 
dokaj uspešnem julijskem srečanju v Madridu, kot je v ponedeljek potrdila katalonska vlada, kmalu srečala v Barceloni. 
Točen datum ni znan, a predvidoma se bosta sestala septembra. Iz Katalonije je medtem uradno slišati, kako pričakujejo, da 
bo drugi sestanek »dialog dveh enakovrednih predsednikov, ne pa pogovor španskega premiera z voditeljem ene od regij«. 
Čeprav obe strani kažeta nemalo politične omike, je prvo srečanje pri (gorečnih) Kataloncih pustilo grenek priokus: Sánchez 
– ki se je strinjal, da je katalonsko vprašanje politični problem, zato ga je treba rešiti po politični poti – je takrat zavrnil 
Torrovo pobudo, da bi smeli organizirali osamosvojitveni referendum. In vendar, kot je v nedavnem intervjuju za Katalonsko 
tiskovno agencijo pomirjajoče ponovil katalonski voditelj, španska stran kaže pripravljenost na dialog, kar je »zelo 
pomembno«, sploh ker privoli v »dialog brez vnaprejšnjega pogojevanja«. Pričakuje pa, da bodo »pogovori vodili v 
pogajanja o prihodnosti Katalonije in da bodo besede prerasle v dejanja.«  
Ključni datumi kot kazalec 
Kaj si o vsem mislijo Katalonci – kot poudarja neimenovani vir, je čutiti naveličanost zaradi politične nestabilnosti –, se bo na 
ulicah razkrilo v prihajajočih tednih, ko bo več pomembnih obletnic. Politiko mora še kako zanimati, koliko zagovornikov 
neodvisnosti in nasprotnikov bo Barcelono preplavilo na nacionalni praznik 11. septembra; zadnja leta je bilo dogajanje na 
ta zgodovinsko prelomen dan, ko je leta 1714 padla Barcelona, nazoren kazalnik razpoloženja v javnosti in vodilo za naprej. 
Podobno ključno bo 1. oktobra, ko bo prva obletnica referenduma, in nič manj 27. oktobra, ko je pred letom dni po 
večtedenskih kolobocijah Carles Puigdemont končno razglasil neodvisnost. Pot v prihodnost bo v Kataloniji določila rumena 
barva (solidarnosti): koliko je (še) bo. 
 

Dnevnik, Ljubljana 
 

• Nemčija z Grčijo dosegla dogovor glede vračanja beguncev. STA. Dnevnik, Ljubljana, 17. avgust 2018  
https://www.dnevnik.si/1042836657/svet/nemcija-z-grcijo-dosegla-dogovor-glede-vracanja-beguncev  
Nemčija se je z Grčijo v četrtek zvečer dogovorila glede vračanja beguncev iz Nemčije, ki so bili pred tem registrirani v 
Grčiji. Dvostranski dogovor morajo le še podpisati, je danes pojasnila tiskovna predstavnica notranjega ministrstva. 
Nemčija je podoben dogovor pred tem že sklenila s Španijo, z Italijo pa pogajanja napredujejo. 
Tiskovna predstavnica nemškega notranjega ministrstva sicer ni želela razkriti podrobnosti dogovora, poroča nemška 
tiskovna agencija dpa. 
Nemška kanclerka Angela Merkel je poudarila, da je dobro, da so prišli do rešitve. Po njenih besedah so pogajanja praktično 
zaključena. Dogovor pa naj bi odražal duh pogovorov, ki jih je na to temo vodila z grškim premierjem Aleksisom Ciprasom. 
Z Italijo pa trenutno potekajo pogajanja na ravni ministrov in predvidevajo, da bodo tudi z Rimom dosegli podoben dogovor. 
Merklova se je medtem ponudila, da po potrebi tudi sama vodi pogovore z italijansko vlado. 
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V Atenah pričakujejo, da bodo v okviru dogovora vrnili le malo migrantov, saj številnim uspe prečkati državo, ne da bi se 
registrirali. Migrantov, ki se niso registrirali v Grčiji, v okviru dogovora z Berlinom namreč ne bodo vračali. 
Glede na nepotrjena poročila, sta se državi med drugim dogovorili o hitrejšem združevanju družin. V Grčiji trenutno okoli 
3000 beguncev čaka, da jim bodo odobrili združitev s svojci v Nemčiji. 
Berlin in Madrid sta prejšnji teden dosegla dvostranski dogovor o vračanju migrantov. V skladu z njim morajo biti migranti 
vrnjeni 48 ur po prihodu v Nemčijo. 
Merklova je konec junija soglasje o vračanju migrantov po njenih navedbah dobila še od okoli 15 drugih držav članic EU. 
Med njimi ni bilo Slovenije. Kdaj bodo dogovori sklenjeni, ni znano. 
Nemški notranji minister Horst Seehofer je sicer junija dejal, da želi dogovore skleniti do konca julija ali v začetku avgusta. 

• Vse manj migrantov v EU, a vse več mrtvih v Sredozemlju. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 17. avgust 2018 
https://www.dnevnik.si/1042836540/svet/vse-manj-migrantov-v-eu-a-vse-vec-mrtvih-v-sredozemlju  
Italijanska in evropska protimigrantska politika je v Sredozemlju zgolj v dveh mesecih terjala močan porast utopljenih 
ljudi, a se število migrantov na poti proti Evropi še naprej močno zmanjšuje. Medtem ko Italija in Španija tarnata, da sta 
puščeni na evropskem cedilu brezbrižnosti, Rim in Bruselj s svojimi politikami polnita mrtvašnice. Amnesty International 
terja odločen preobrat takšne politike. 
Število migrantov, ki prihaja v Evropsko unijo, je v prvih sedmih mesecih letos v primerjavi z enakim obdobjem lani upadlo 
za 43 odstotkov. Zaradi ostrejše protimigrantske politike čez Sredozemlje in močnejšega nadzora na Balkanu je v EU letos 
prispelo 73.500 migrantov. Po podatkih Frontexa, evropske agencije za mejno in obalno stražo, največ migrantov v Evropo 
prihaja po zahodnosredozemski poti (v Španijo) in osrednjosredozemski poti (v Italijo in na Malto).  
Močan upad števila migrantov je sicer v popolnem nasprotju z močno razvneto politično razpravo o upravljanju migrantskih 
tokov in reformi azilnega sistema, ki v Evropski uniji poteka že tri leta, ponovno pa se je močno okrepila pred letošnjim 
poletjem. Prav tako je vse manjše število migrantov premo sorazmerno s porastom števila smrtnih žrtev pri prečkanju 
Sredozemlja.  
Amnesty International je v nedavnem poročilu Med hudičem in globokim modrim morjem postavil ogledalo evropski 
migracijski politiki, ki je s svojimi ukrepi v Sredozemskem morju poskrbela za večje število smrtnih žrtev med migranti v 
letošnjem juniju in juliju. V zgolj dveh mesecih jih je v Sredozemlju utonilo najmanj 721. Toliko trupel so namreč uspeli 
potegniti iz vode.  
Čeprav je v primerjavi z letoma 2015 in 2016 število migrantov, ki prečkajo Sredozemsko morje, upadlo za kar 80 odstotkov, 
se je močno povečal delež migrantov, ki so utonili. V zadnjih dveh mesecih pri prehajanju morja utone vsak 16. migrant, 
poprej so bili valovi Sredozemlja usodni za vsakega 64. migranta. Neznanka pa ostaja, koliko ljudi je v teh dveh mesecih pri 
poskusu prečkanja v Evropo utonilo, ne da bi odkrili njihove posmrtne ostanke.  
Migrante se izkorišča kot pogajalske adute 
»Odgovornost za naraščajoče število mrtvih leži izključno pri evropskih vladah, ki si bolj prizadevajo ljudi zadržati zunaj 
(Evrope), kot da bi jih rešili,« je prepričan Matteo del Bellis, raziskovalec o azilu in migracijskih vprašanjih v organizaciji 
Amnesty International. Velik delež utopljenih pripisujejo tudi Italiji, konkretneje novi populistični vladi, kjer spremenjeno 
migracijsko politiko narekuje notranji minister Matteo Salvini. Od junija, ko je nova vlada prevzela oblast v Italiji, je ta 
država opustila svojo vodilno vlogo pri koordinaciji reševanj v srednjem Sredozemlju.  
Salvini je z zaprtjem pristanišč za ladje nevladnih organizacij, ki so dotlej v akvatoriju med Libijo in Apeninskim polotokom 
rešile 40 odstotkov migrantov, dosegel, da je tista peščica ladij, ki je še delovala v Sredozemlju, morala rešene migrante 
voziti v tiste države, ki so jih bile pripravljene sprejeti, ne pa do najbližjega pristanišča, kot to veleva mednarodno pravo.  
Italijanska politika si je prizadevala svoja pristanišča popolnoma zapreti za rešene migrante. Tudi šest vojaških ladij evropske 
pomorske operacije Sophia je za dan obtičalo v pristaniščih, dokler evropske države Rimu niso dale jasno vedeti, da takšne 
enostranske akcije, ki dejansko pomenijo prekinitev pomorske misije, ne pridejo v poštev.  
»Pri teh nagnusnih zavrnitvah, ko migrantom ne dovolijo, da se izkrcajo v njihovih pristaniščih, Italija uporablja človeška 
življenja kot pogajalski adut. Obupani ljudje so obtičali na morju s premalo hrane in vode, medtem ko je Italija poskušala 
okrepiti politični pritisk na druge evropske države, da bi z njo delile odgovornost,« ocenjuje del Bellis.  
Poziv za spremembo evropske politike 
Hkrati s temi političnimi prijemi je Italija nadaljevala s pomočjo libijskim oblastem. Tako kot prejšnja socialistična vlada je 
tudi nova italijanska vlada Libiji sedaj podarila italijanske patruljne čolne. Libijska obalna straža, ki jo pomaga uriti Evropska 
unija (njeni pripadniki pa sodijo tudi med milice, ki se okoriščajo s tihotapljenjem migrantov), je glavni partner Evropske 
unije pri preprečevanju migracij. In to zelo uspešen. Ker libijska obalna straža prestreže vedno več migrantov in jih vrača na 
svoje ozemlje, se je tudi skokovito povečalo število pridržanih oseb v libijskih centrih za migrante. Po uradnih libijskih 
podatkih je bilo konec julija priprtih že približno 10.000 (med njimi tudi 2000 žensk in otrok) prestreženih migrantov, kar 
predstavlja več kot podvojitev zgolj v slabih štirih mesecih.  
Čeprav so razmere v libijskih centrih za pridržanje tako nehumane, da Libije EU ne pojmuje za varno državo, kamor bi bilo 
možno vračati migrante, vendarle pristaja na to, da libijska obalna straža prestrežene migrante vrača prav tja.  
Nemška podpora Španiji 
Zaradi italijanskih ukrepov se je tok migrantov iz Libije močneje preusmeril v Maroko, od koder migranti čez Alboransko 
morje prispejo na Iberski polotok. “Španija je pod močnim migracijskim pritiskom držav južno od Sahare,” je med nedavnim 
obiskom nemške kanclerke Angele Merkel dejal španski premier Pedro Sanchez. Merklova se je med srečanjem zavzela za 
partnersko porazdelitev prispelih beguncev med države članice EU, saj se prispeli migranti po njeni oceni ne tičejo zgolj 
države, v kateri so stopili na evropska tla. Hkrati je kanclerka Sanchezu zagotovila vso podporo pri vodenju pogovorov o 
upravljanju migracij z Marokom.  
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• Organizacija za človekove pravice: Madžarska prosilcem za azil odreka hrano. STA. Dnevnik, Ljubljana, 17. 

avgust 2018  
https://www.dnevnik.si/1042836660/svet/organizacija-za-clovekove-pravice-madzarska-prosilcem-za-azil-odreka-hrano 
Madžarska nekatere prosilce za azil z odrekanjem hrane prisili, da umaknejo svojo prošnjo, je danes sporočila 
Organizacija za človekove pravice Helsinški monitor Madžarske. Kot so pojasnili, gre za tiste, ki so jim prošnjo za azil na 
prvi stopnji zavrnili in želijo vložiti pritožbo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
V času pritožbenega postopka so prosilci za azil nameščeni v zaprtem tranzitnem območju na meji med Madžarsko in Srbijo. 
Nekaterim odrekajo hrano. Med pritožbenim postopkom ne morejo vstopiti na Madžarsko, se pa lahko kadarkoli vrnejo v 
Srbijo, navaja organizacija, ki se sklicuje na navedbe prosilcev za azil in njihovih odvetnikov. 
Madžarski premier Viktor Orban je v času večmesečne migrantske krize v Evropi v letih 2015 in 2016 prvi zaprl meje države 
ter uvedel stroge ukrepe in zakone proti nezakonitim migrantom in beguncem. 
Deležen je tudi ostrih kritik Bruslja zaradi nasprotovanja uresničevanju dogovora o sprejemu beguncev iz drugih članic EU, 
medtem ko migracijo označuje kot "trojanskega konja terorizma". Evropska komisija je proti Madžarski zaradi neskladnosti 
madžarske zakonodaje z zakonodajo EU na področju azila in vračanja julija začela postopek pred Sodiščem EU. 

• Policisti v Bovcu Kubance oglobili za 14.000 evrov. Jani Alič. Dnevnik, Ljubljana, 19. avgust 2018 
https://www.dnevnik.si/1042836748/kronika/oglobili-kubanske-plesalce-brez-dokumentov 
Z grenkim priokusom so v petek zvečer na osrednjem bovškem trgu pred več kot tisoč Bovčani in tujimi turisti, ki se te dni 
mudijo v zgornjem Posočju, brezplačno nastopili mladi kubanski plesalci. Pred nastopom so namreč doživeli pravi šok. 
Kubanski plesalci so gostje festivala Dei Cuori v italijanskem Čentu, občini, ki je pobratena z Bovcem. Enega izmed Kubancev 
so policisti ustavili med sprehodom po Bovcu in zatem od vseh zahtevali dokumente. Kot je ugotovil njihov vodja, so torbo z 
dokumenti pozabili v Čentu, kjer so prebivali. Organizatorji festivala so iz Italije v dobri uri pripeljali dokumente v Bovec, 
vendar policistov to ni omehčalo. Pet policistov je več ur zadrževalo mlade plesalce in jih stražilo. Vsakemu so naložili za 500 
evrov kazni, dokumente pa so zasegli. Vrnili naj bi jim jih šele, ko bodo plačali kazen. 
Zaplet, ki bo mladim Kubancem za vedno ostal v grenkem spominu, je skušal že v petek rešiti bovški župan Valter Mlekuž. 
»Predlagal sem, naj kaznujejo samo vodjo, preostale pa pustijo. Nič ni pomagalo. Škoda, da je do tega prišlo, saj to ne koristi 
niti Bovcu niti Sloveniji. Mladi niso bili nič krivi. Po incidentu so razmišljali, da ne bi nastopili. Z enournim zamikom so le 
nastopili in poželi ovacije občinstva. Dejali so mi, da so v Bovcu oziroma v Sloveniji v enem dnevu doživeli dva šoka. Najprej 
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policijski, ko so jih zaprli, nato pa nagrado publike,« nam je povedal župan Mlekuž, ki je danes zvečer obiskal mlade plesalce 
in njihovo vodstvo v Čentu. Mlekuž je še dodal, da bodo poskušali narediti vse, da bi prevladal razum in bi se zadeva končala 
z opominom, mladim kubanskim plesalcem pa čim prej vrnili dokumente, saj imajo že sredi tedna povratni let na Kubo. 
Prekršek neznatnega pomena  
Eden izmed nekdanjih policijskih komandirjev na severnem Primorskem nam je v zvezi z incidentom povedal: «Ne poznam 
vseh podrobnosti in ne vem, kako je z diskrecijsko pravico policista v tem primeru, da bi se odločil izreči opozorilo. Menim 
pa, da je prekršek neznatnega pomena, sploh ker so Kubanci vstopili v Evropsko unijo z verjetno veljavnimi dokumenti, ki so 
jih nato takoj dostavili za njimi iz Italije.  
Če primerjamo s tisoči migrantov, ki so pred letom ali dvema prehajali Slovenijo in so jih policisti odpeljali od meje do meje. 
Bili so brez dokumentov in nihče ni plačal kazni. To se mi ne zdi ravno enakost postopanja z vsemi. Po drugi strani pa, če se 
je en tog policijski uradnik odločil izreči tako kazen, ga ni njemu nadrejenega junaka, ki bi mu ukazal, naj omili ukrep, ker 
pomeni to kaznivo dejanje z vsemi posledicami. V tem primeru nisem ponosen na svoje nekdanje sodelavce.« 
Predstavnik za odnose z javnostmi novogoriške policijske uprave Dean Božnik je za Slovensko tiskovno agencijo potrdil, da 
so v petek popoldne obravnavali večje število tujcev iz tako imenovanih tretjih držav. Med postopkom so policisti ugotovili, 
da gre za državljane Kube. Policisti so pri ugotavljanju zakonitosti vstopa in prebivanja v Sloveniji za omenjene tujce 
ugotovili tudi, da ti niso imeli ustreznih dokumentov, niti potnih listov niti potrebnega vizuma. Zaradi kršitve zakona o tujcih 
so 25 državljanom Kube izrekli denarno kazen, zoper mladoletnika pa podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče. 

• Sodišče odločilo v prid Kubancev. Jani Alič. Dnevnik, Ljubljana, 20. avgust 2018 
https://www.dnevnik.si/1042836851/kronika/globe-mladim-kubanskim-plesalcem-gredo-na-sodisce  
Potem ko so novogoriški policisti v petek kubanskim plesalcem, ki so svoje osebne dokumente pozabili v Italiji, naložili za 
12.500 evrov kazni, je bovška občina danes pri novogoriškem sodišču vložila zahtevo za sodno varstvo zoper plačilne 
naloge. To je sinoči odločilo, da namesto z globo Kubance kaznuje z opominom, postopek zoper mladoletnika pa so 
ustavili. 
Na severnem Primorskem je tudi danes še odmeval zaplet z mladimi kubanskimi plesalci, ki so jih v Bovcu prijeli policisti in 
šestindvajseterici zaradi pozabljenih osebnih dokumentov naložili za 12.500 evrov kazni. Potem ko so jim organizatorji 
festivala v italijanski Čenti, kjer mladi Kubanci gostujejo, pozabljene dokumente pripeljali v Bovec, so jim policisti te 
zaplenili, prizadete pa je peterica policistov zadrževala oziroma popisovala pet ur. 
Vložili zahtevo za sodno varstvo 
Občina Bovec je na novogoriško policijsko upravo vložila zahtevo za sodno varstvo zoper plačilne naloge, ki so jih izrekli 
kubanskim plesalcem, policija pa je zahtevo za sodno varstvo posredovala novogoriškemu okrožnemu sodišču.  
Sodišče je odločitev sprejelo sinoči. Kubancem bo potne liste danes zvečer na zaključno prireditev v italijanski Čenti odnesel 
bovški župan Valter Mlekuž. »Prevladal je razum. Vse se je dobro končalo in mladi Kubanci se bodo v sredo lahko vrnili v 
domovino. Žal jim Bovec ne bo ostal v najlepšem spominu, saj si zaradi prijetja na policijski postaji niso mogli ogledati lepot 
naših krajev, kot je bilo sprva načrtovano,« je bil kljub vsemu zadovoljen župan, ki je veselo novico objavil na sinočnji 
prireditvi na bovškem trgu. 
Na novogoriški policijski upravi so sicer danes sklicali novinarsko konferenco, na kateri so pojasnili dogajanje v Bovcu v 
petek popoldne, ko so policisti novogoriške postaje za izravnalne ukrepe skupaj s tržno inšpekcijo in finančno upravo izvajali 
poostreni nadzor na Bovškem.  
Vodja sektorja uniformirane policije policijske uprave Nova Gorica Evgen Govekar je zatrdil, da so policisti ravnali zakonito in 
strokovno. Govekar še dodaja, da je šlo v tem primeru za vstop v Slovenijo brez dokumentov, kot državljani tretjih držav pa 
so Kubanci tudi sicer podvrženi strožjemu vizumskemu režimu. 
Klub županov bi zbiral denar 
Bovški župan je pred odločitvijo sodišča izrazil upanje, da bo sodišče upoštevalo olajševalne okoliščine, da bo prevladal 
razum in da se bodo mladi Kubanci lahko pravočasno vrnili domov. Dogodek sicer močno odmeva po vsej Sloveniji in tudi v 
zamejstvu v Italiji. Na facebooku se je celo pojavila pobuda za zbiranje denarja za plačilo kazni.  
Na dogodek so se danes odzvali tudi v Klubu županov pri SLS. »V Slovenski ljudski stranki se ne strinjamo s sankcijami, ki so 
jih v petek policisti v Bovcu izrekli mladim kubanskim plesalcem, zato pozivamo vodstvo policije, da odpravi izrečene 
denarne kazni ter jih spremeni v opomin. V nasprotnem primeru bomo župani SLS začeli z zbiranjem denarja za plačilo te 
neživljenjske kazni,« je pozival predsednik Kluba županov pri SLS Miran Gorinšek, župan občine Slovenske Konjice.  

• Preventiva je najboljše zdravilo za migracije. Jorge Moreira da Silva. Dnevnik, Ljubljana, 20. avgust 2018 
Jorge Moreira da Silva je direktor za razvoj in kooperacijo pri OECD, bil pa je tudi portugalski minister za okolje in 
energijo. 
Project Syndicate © 
Komentar 
https://www.dnevnik.si/1042836784/mnenja/odprta-stran/preventiva-je-najboljse-zdravilo-za-migracije  
V časopisih je polno zgodb o izzivih, s katerimi se soočajo družine migrantov, in lahko bi domnevali, da je pozornost 
usmerjena predvsem k vzrokom preseljevanja. Vendar je v večini primerov takšna domneva napačna. Prisilne migracije se 
danes rešujejo skoraj izključno s pomočjo za begunce po tem, ko so ti že zbežali s svojih domov, ne pa z osredotočanjem 
na vzroke njihovega bega. Da pa bi rešili svetovno begunsko krizo, je treba usmeriti pozornost tako na vzroke kot na 
posledice.  
Zakaj starši tvegajo svoje življenje ali življenje svojih otrok, da bi zapustili svoj dom in se napotili v neznano? In kaj bi bilo 
treba storiti, da bi preprečili, da družine sploh ne bi bile prisiljene v izselitev? To sta dve od ključnih vprašanj, na katera sem 
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poskušal odgovoriti s kolegi v novi študiji OECD Stanja krhkosti (States of Fragility). Rezultati študije so poučni, a tudi skrb 
zbujajoči.  
Do leta 2030 bo na svetu več kot 80 odstotkov revnih ljudi živelo na območju, ki je opredeljeno kot »krhko« – status, ki 
lahko kaže na vrsto političnih, družbenih, varnostnih, gospodarskih ali okoljevarstvenih vzrokov. Če pa se bodo sedanje 
težnje nadaljevale, bo žal na razpolago veliko premalo pomoči za razvoj, da bi se zoperstavili faktorjem, ki prispevajo h 
»krhkosti«. Leta 2016 je tako šlo na primer od 68,2 milijarde dolarjev, namenjenih za javno pomoč razvoju (official 
development assistance – ODA) krajem, prizadetim zaradi »krhkosti«, le 2 odstotka za dejavnosti, ki naj bi preprečevale 
konflikte, in samo 10 odstotkov za projekte, ki naj bi spodbujali mir. Iz vsega tega lahko sklenemo samo eno: spremeniti 
moramo način dodeljevanja ODA.  
Po podatkih Agencije Združenih narodov za begunce (UNRA) je bilo leta 2017 na nasilen način izseljenih 68,5 milijona ljudi. 
Veliko teh ljudi prihaja iz petih držav – Afganistan, Mjanmar (Burma), Somalija, Južni Sudan in Sirija. A medtem ko države, ki 
sprejemajo begunce, nujno potrebujejo denar, da bi podprle dolgoročna prizadevanja za preselitev beguncev, je večina 
javne razvojne pomoči (ODA) še vedno usmerjena v kratkoročne rešitve. Humanitarne pobude – kot tiste glede hrane in 
strehe nad glavo – so lani predstavljale približno tretjino vse pomoči ODA in ta delež že desetletje narašča.  
Pač pa zaostaja financiranje gradnje šol, bolnišnic in druge infrastrukture. Razumljivo je, da se donatorji zanimajo za rešitve, 
ki izgnancem omogočajo takojšnjo pomoč, vendar je zanemarjanje dolgoročnih potreb beguncev kratkovidno. Preprosto 
povedano, ambicije mednarodne skupnosti, da pomaga, se ne bi smele zadovoljiti s tem, da ljudi ohrani pri življenju, ampak 
bi se morale razvijati tudi v smeri, da bi migrantom zagotavljale prihodnost.  
Če bi bila pomoč ODA ustrezno razdeljena, bi lahko postala zelo učinkovit instrument za preprečevanje konfliktov in za 
obrnitev trendov, ki prispevajo h »krhkosti«. Sploh je ta vrsta izdatkov pogosto vir upanja za migrante, saj je na številnih 
območjih, ki jih je prizadela kriza, ODA med najzanesljivejšimi viri financiranja. To še posebej velja, kadar nujna potreba po 
pomoči postane stalna, saj raven financiranja pade, ko donacije iz drugih virov usahnejo.  
Vsekakor ne bo lahko spremeniti sedanjih trendov pri izdatkih ODA. »Krhkost« se kaže na mnogo načinov in obvladovanje 
tako različnih izzivov, kot so nasilni ekstremizem, podnebne spremembe, organizirani kriminal in spolna diskriminacija, bo 
zahtevalo nov scenarij za stroške razvoja.  
Še vedno pa je nujno takojšnje ukrepanje. Če se ne bomo zganili, bodo konflikti, nasilje in druge oblike »krhkosti« za več 
desetletij izničili vse pridobitve razvoja in okrepili dinamiko, ki vodi v nestabilnost. Če mednarodna skupnost ne bo 
spremenila načina investiranja v »krhkih« regijah, svet ne bo dosegel glavnega namena Združenih narodov pri globalnih 
ciljih trajnostnega razvoja: da se nikogar ne pusti ob strani.  
Dolgoročni izdatki so smiselni tudi z vidika financ. Po ZN in Svetovni banki bi lahko na leto prihranili do 70 milijard ameriških 
dolarjev stroškov pri preseljevanju beguncev, če bi bilo več denarja namenjenega za programe preprečevanja konfliktov. 
Medtem ko je svet sprejel premiso stroškovno učinkovite preventive v zdravstvu (s tem, da se na primer spodbuja redne 
preglede v okviru presejalnih programov in kontrole), bi bilo treba to filozofijo uveljaviti tudi v migracijski politiki. To se 
lahko in se mora zgoditi.  
Globalna migracijska kriza – najhujša po koncu druge svetovne vojne – je vodila v porabo velikih vsot finančnega in 
političnega kapitala. Da bi se res učinkovito lotili tega problema, bi bilo treba težišče prenesti na izboljšanje stabilnosti in 
varnosti ter ustvarjanje upanja na boljši jutri, in sicer tam, od koder migranti prihajajo. To pa pomeni, da mora skupnost v 
razvoju, posebno pa uradni donatorji, na novo premisliti prednostne naloge in politike.  

• Kosovo začelo priprave na demarkacijo meje s Srbijo. STA. Dnevnik, Ljubljana, 20. avgust 2018 
https://www.dnevnik.si/1042836860/Svet/kosovo-zacelo-priprave-na-demarkacijo-meje-s-srbijo-  
Kosovo je začelo priprave na demarkacijo meje s Srbijo, je danes poročala srbska državna radiotelevizija. Po oceni 
Prištine je namreč treba upoštevati spremembe zadnjih let. Srbski zunanji minister Ivica Dačić je že opozoril, da Priština 
demarkacije meje ne more izvesti enostransko, tako kot je razglasila samostojnost. 
Priprave na označevanje meje s Srbijo so se pričele na poziv kosovskega premierja Ramusha Haradinaja in sicer s pripravo 
faktografskih dokumentov in oblikovanjem strategije, je dejal predsednik vladne komisije za demarkacijo meje Shpejtim 
Bulliqi. 
V zadnjem času so se namreč pojavile ugotovitve, da so se meje ponekod spremenile. Spremembe pa je treba zajeti v 
dokumentaciji, je dodal. 
Prvi podpredsednik srbske vlade je danes v odzivu dejal, da je Kosovo enostransko razglasilo samostojnost, a da o 
demarkaciji ne more odločati na isti način. »Ne bo nikakršnih korakov tej smeri, dokler se ne doseže dogovor,« je dejal 
Dačić na novinarski konferenci. 
Pojasnil je, da so se večkrat zavzeli za kompromis, ampak da se mora druga stran odločiti, kaj si želi. »Želimo si rešitve, ki bo 
najboljša za vse,« je dejal. Naprej pa se bodo pogajali na septembrskem srečanju, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. 
Po poročanju prištinskih medijev bosta kosovski predsednik Hashim Thaci in njegov srbski kolega Aleksandar Vučić o 
spremembi meje predvidoma spregovorila na prihodnjem srečanju v Bruslju. 
Popravek meje ali razmejitev 
Medtem ko Thaci uporablja izraz »popravki meje«, Vučić govori o »razmejitvi« z Albanci. 
V okviru popravkov meje bi večinsko albanske občine na jugu Srbije - Preševo, Bujanovac in Medvedja - priključili Kosovu. To 
pa po njegovih besedah pomeni, da ne bo prišlo do delitve Kosova niti avtonomije za Srbe na Kosovu. Vučić pa sicer ni 
pojasnil svoje razmejitve, a naj bi šlo za menjavo večinsko albanskih območij na jugu Srbije za večinsko srbski sever Kosova. 
V zadnjem času nekateri srbski in kosovski politiki vse pogosteje govorijo o rešitvi, po kateri bi si državi izmenjali omenjena 
območja. Na pogajanjih o normalizaciji odnosov med državama, ki pod okriljem EU potekajo od leta 2011, to sicer uradno ni 
nikoli bila tema pogovorov. 
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Na Kosovu delitvi države nasprotujejo tako vladne stranke kot opozicija, v Srbiji pa je največji kritik te ideje srbska 
pravoslavna cerkev. 

• Kako je sodišče utemeljilo, da je opomin kubanskim plesalcem povsem dovolj. Peter Lovšin. Dnevnik, Ljubljana, 
21. avgust 2018 

https://www.dnevnik.si/1042837049/slovenija/kako-je-sodisce-utemeljilo-da-je-opomin-kubanskim-plesalcem-povsem-
dovolj  
Sodišče je ocenilo, da je skupina kubanskih plesalcev, ki med obiskom Bovca pri sebi niso imeli potnih listov, resda storila 
prekršek, vendar pa so bili izpolnjeni tudi pogoji, da se jim izreče le opomin. Policija se na odločitev sodišča ne bo 
pritožila.  
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v primerjavi s policijo pokazalo več usmiljenja do 25 kubanskih plesalcev, ki so od policistov 
prejeli položnice za 500 evrov, do plačila pa so jim zadržali potne liste, brez katerih se po zaključku plesnega festivala v Italiji 
seveda ne bi mogli vrniti v domovino. 
Kot je razvidno iz sodbe novogoriškega sodišča, ki smo jo pridobili po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (v pdf 
obliki jo lahko prenesete na tej povezavi), je okrožni sodnik Anton Rebrica pritrdil policistom, da so Kubanci s tem, ko so po 
Sloveniji hodili brez osebnih dokumentov, storili prekršek, vendar pa je hkrati presodil, da je povsem dovolj, da se karibskim 
gostom izreče le opomin. 
Prejeta sodba novogoriškega okrajnega sodišča se nanaša na zahtevo za sodno varstvo enega izmed kubanskih plesalcev, ki 
je pojasnil, da si kazni 500 evrov enostavno ne more privoščiti ter da je v Slovenijo iz Italije, kjer je gostoval na festivalu, 
pripotoval v dobri veri, da dokumenti potujejo z njim. Za dokumente vseh članov skupine je bil namreč zadolžen direktor 
folklorne skupine, ki pa je v naglici ob odhodu iz italijanskega kraja Tarčento potne liste pozabil v hotelu. 
Namen dosežen že z opominom 
Sodnik je v sodbi zavzel stališče, da je pritožnik, ki je v Slovenijo pripotoval brez potne listine, izpolnil vse znake očitanega 
prekrška in je zanj odgovoren, vendar pa so hkrati podane posebne okoliščine, ki omogočajo izrek opomina.  
Po zakonu o prekrških je namreč opomin mogoče izreči, če ga kršitelj zagreši v takšnih olajševalnih okoliščinah, ki prekršek 
delajo »posebno lahkega«, ali pa če je kršitelj pred izdajo odločbe oziroma sodbe o prekršku že izpolnil predpisane 
obveznosti ali popravil oziroma povrnil povzročeno škodo. Sodnik Rebrica je zato poudaril, da je direktor festivala potne 
liste kmalu dostavil slovenski policiji, da je šlo za veljavne dokumente, da je pritožnik dejanje priznal in obžaloval, upošteval 
pa je tudi njegovo nekaznovanost in premoženjske razmere. 
»Po mnenju sodišča bo tudi s takšno opozorilno sankcijo dosežen namen, da se bo storilec v prihodnje tovrstnih dejanj 
vzdržal in jih ne bo ponavljal,« je sklenil Rebrica, ki je globo 500 evrov torej spremenil v opomin, sicer pa je zahtevo za 
sodno varstvo zavrnil kot neutemeljeno. Dean Božnik iz novogoriške policijske uprave nam je pojasnil, da se policija na 
odločitev sodišča ne bo pritožila.  
Še v Benetke 
Bovški župan Valter Mlekuž, ki se je močno zavzel za kubanske goste, je moral kljub sodbi danes najprej počakati na 
pooblastilo kubanskih plesalcev, da lahko na policiji prevzame njihove potne liste. To je nekaj časa trajalo, saj so se Kubanci, 
ki se očitno niso bali podobnega zapleta v Italiji, brez potnih listov vmes odpravili še na izlet v Benetke. Toda popoldne nam 
je župan potrdil, da je pooblastilo dobil, potne liste prevzel, zvečer pa jim jih je nameraval odpeljati v Italijo. S tem se je saga 
za Kubance in bovškega župana, ki je bil zadovoljen s končnim ugodnim razpletom, končala in Kubanci se bodo lahko vrnili v 
domovino.  

• Priština zbira razmejitveno dokumentacijo. Dejan Kovač. Dnevnik, Ljubljana, 21. avgust 2018  
https://www.dnevnik.si/1042837058/svet/pristina-zbira-razmejitveno-dokumentacijo  
Komisija kosovske vlade za demarkacijo meja je začela zbirati dokumentacijo za določitev mejne črte s Srbijo. Pri tem 
Priština pričakuje, da se bosta o popravkih meje na prihodnjem sestanku pogovarjala predsednika držav Hashim Thaci in 
Aleksandar Vučić. 
Priprave za označevanje meje s Srbijo je kosovska komisija za demarkacijo pod vodstvom Shpetima Bulliqija začela po 
navodilu premierja Ramusha Haradinaja, najprej z zbiranjem dokumentov o njej ter oblikovanjem izvedbene strategije. 
»Obstajajo določene spremembe mejnih črt, ki so se zgodile v različnih obdobjih, toda vse te spremembe so razvidne iz 
dokumentov in političnih odločitev,« je trenutni položaj za prištinske medije pojasnil Bulliqi in z objavo priprav vznemiril 
Beograd. 
V imenu srbske vlade se je prvi oglasil njen podpredsednik in zunanji minister Ivica Dačić, ki je dejal, da je Kosovo 
enostransko razglasilo neodvisnost, da pa o določitvi meje ne more odločati na enak način. »Nobenih potez ne bo v tej 
smeri, dokler ne bo dosežen dogovor,« je dejal na ponedeljkovi tiskovni konferenci, na kateri je še dejal, da se bo dialog s 
Prištino nadaljeval septembra, kot je že napovedal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Dodal je, da ne razpolaga z 
informacijami o morebitnih sestankih zunaj omenjenega dialoga Vučića in njegovega kosovskega kolega Hashima Thacija 
ter da trenutno ne obstaja predlog razmejitve, o katerem bi bil dosežen dogovor. Glede omenjanja, da bi Priština prevzela 
južni srbski občini Bujanovo in Preševo ob zamenjavi za občine s srbskim življem na kosovskem severu, pa je Dačić dejal, da 
so to »prazne govorice«.  
Patriarh Irinej o sveti zemlji 
V zvezi s Kosovom se je v nedeljski pridigi oglasil srbski patriarh Irinej. Poudaril je, da Kosovo nikoli ne sme postati ozemlje 
nekoga drugega, še posebej ne »naroda, ki je leta in stoletja uničeval naše svetinje na Kosovu in v Metohiji«. Ob omembi 
ljudskega pregovora, da se na silo odvzeto na neki način tudi vrne, pa je dejal, da za to obstaja dokaz pri Judih, ki so 2000 let 
čakali na vrnitev Jeruzalema, ki se jim je zdaj vrnil.  
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Beograd sicer začenja tudi jesensko diplomatsko ofenzivo v zvezi s kosovskim vprašanjem. Danes se je v ta namen v Sočiju z 
ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom že sešel Dačić in pripravljal teren za jesenski obisk Vučića pri Vladimirju 
Putinu. Srbski predsednik ima zatem v svojem itinerarju še srečanje s kitajskim kolegom Xi Jinpingom, ki ga je povabil na 
svetovni gospodarski forum (poletni Davos) v Tianjinu, nato pa nastop na generalni skupščini ZN in srečanje z ameriškim 
predsednikom Donaldom Trumpom. Na globalni ravni se rešitev v zvezi s Kosovom pričakuje do konca letošnjega ali na 
začetku prihodnjega leta. Po oceni srbskega sociologa Vladimirja Vuletića ta ni odvisna samo od Srbov in/ali kosovskih 
Albancev, saj se tudi na tem delu Balkana lomijo interesi tako regionalnih igralcev kot svetovnih velesil.  

• Policisti pred migranti ščitijo počitniške hiške, ki jih že leta niso uporabljali in vzdrževali. Klemen Košak. 
Dnevnik, Ljubljana, 21. avgust 2018  

https://www.dnevnik.si/1042836897/slovenija/zaradi-migrantov-krsena-pravica-javnih-usluzbencev-do-poceni-oddiha  
Potem ko so se po dveh letih v javnosti pojavila nasprotovanja vladni rezervaciji prostorov na Debelem rtiču za prosilce 
za azil, se ponovno postavlja vprašanje, ali država počitniške zmogljivosti, ki so namenjene oddihu zaposlenih, upravlja 
učinkovito. 
Dve leti po tem, ko je vlada počitniške zmogljivosti notranjega ministrstva na Debelem rtiču rezervirala za prosilce za 
mednarodno zaščito, v Policijskem sindikatu Slovenije razmišljajo, da bi vlado pozvali, naj spremeni svojo odločitev. 
Medtem ko Sabina Homjak na spletu zbira podpise zoper vladno odločitev z zahtevo, naj se prostori namenijo državljanom 
Slovenije in ne tujcem, imajo policisti drugačne argumente. Menijo namreč, da jim je kršena pravica do počitniških objektov, 
ki so jih sami plačali, tudi z odrekanjem regresu. 
Vlada je počitniške zmogljivosti ministrstva za notranje zadeve na Debelem rtiču za potencialno namestitev 120 
najranljivejših prosilcev za mednarodno zaščito, torej družin z otroki, namenila že spomladi 2016, od takrat pa tam ni bilo 
nikogar. Na uradu za oskrbo in integracijo migrantov še vedno trdijo, da gre samo za potencialno namestitev, ki jo bodo 
uporabili, če bodo prosilci za azil prišli v »povečanem številu« in če bosta izpostavi azilnega doma v Ljubljani in Logatcu 
zasedeni.  
Ministrstvo za notranje zadeve na Debelem rtiču upravlja območje z bungalovi in stavbo, v katerih je prostora za okoli 150 
ljudi, ocenjuje Alen Pečarič iz Policijskega sindikata Slovenije. Bungalove so obnovili v začetku prejšnjega desetletja, večja 
stavba pa naj bi bila po nekaterih navedbah v slabšem stanju, tako kot prostori, namenjeni lokalom. 
Leta 2015, ko so bili ti prostori nazadnje vse leto na voljo za oddih, so tam našteli 6880 nočitev, kar je manj kot tretjina 
povprečnega števila nočitev v letih 2004 do 2012. Na ministrstvu pojasnjujejo, da se je v letih 2011 in 2012 spremenilo več 
stvari. Takrat je namreč ministrstvo, domnevno zaradi dotrajane električne napeljave, zahtevalo odstranitev več kot 60 
prikolic in bivalnikov iz tamkajšnjega kampa; osnovnošolci so nehali tja hoditi v šolo v naravi; skoraj v celoti so prenehali 
izvajati različna usposabljanja policistov, ki so bila do takrat pogosta: potapljanje, reševanje v morju in usposabljanje 
specialnih enot…  
Poleg tega na ministrstvu krivijo varčevanje. Ker je bilo prepovedano zaposlovanje, sklepanje podjemnih pogodb in 
najemanje študentov, naj bi ostali brez receptorjev, delavcev v kuhinji, čistilcev in vzdrževalcev, zato so prostore oddali 
zunanjim izvajalcem storitev. »Prišlo je do zvišanja cen storitev, kar je imelo za posledico tudi upad obiska,« pravijo na 
ministrstvu. 
To so edine enote, ki jih ima ministrstvo za notranje zadeve v slovenskem primorju, ima pa še bungalov s štirimi ležišči v 
Barbarigi pri Pulju v hrvaški Istri. Čeprav je med poletno sezono na voljo za 43 evrov na dan, je bil lani zaseden samo dobro 
polovico poletnih dni. Precej pogosteje uslužbenci ministrstva in policisti najemajo stanovanja v Bohinju, Kranjski Gori, Logu 
pod Mangartom in Termah Čatež, še manj kot polovico dni v lanski sezoni pa so bile zasedene enote na Bledu, v Vinici, na 
Veliki Planini, v Ratečah in Brežicah. 
Računsko sodišče dvomi o učinkovitosti 
Poleg ministrstva za notranje zadeve imata počitniške zmogljivosti samo še dve ministrstvi, ministrstvo za javno upravo in 
ministrstvo za obrambo. Lani je računsko sodišče zapisalo, da se postavlja vprašanje učinkovitosti vladnega lastništva 
počitniških zmogljivosti, saj nikoli niso bile opravljene analize o njihovi potrebnosti za poslovanje vlade in ministrstev 
oziroma o razmerju med koristmi in stroški počitniških zmogljivosti.  
Na ministrstvu za notranje zadeve ob tem poudarjajo, da njihove počitniške zmogljivosti niso namenjene klasični turistični 
dejavnosti. Pravzaprav je smisel vseh počitniških enot, ki so v lasti ministrstev, da v njih sedanji in nekdanji uradniki (ter 
policisti, vojaki, sodniki, tožilci, družinski člani policistov in vojakov, ki so bili poškodovani pri delu, ipd.) najdejo možnost za 
oddih in rekreacijo ter vzdrževanje psihofizičnih sposobnosti. Nekatere počitniške enote so na voljo tudi zunanjim 
uporabnikom.  
Zato so na ministrstvu za notranje zadeve prepričani, da ne potrebujejo analiz o potrebnosti počitniških zmogljivosti za 
poslovanje ministrstva in policije. Take analize po njihovem namreč ne bi smele biti kazalec merjenja učinkovitosti in koristi 
počitniške dejavnosti. 
V zadnjih letih prodali nekaj počitniških enot 
Tri ministrstva imajo v lasti nekaj več kot dvesto počitniških enot, kar je za približno desetino manj kot v letih 2014 in 2015, 
ki ju je pregledalo računsko sodišče. Takrat je bilo med lastniki tudi ministrstvo za pravosodje, ki je nato prodalo stavbo s 
šestimi stanovanji v Piranu ter stanovanje v Kranjski Gori. Ob tem so na ministrstvo za javno upravo prenesli še eno 
stanovanje v Kranjski Gori ter stanovanje na Miklošičevi ulici v Ljubljani, ki je zdaj poslovni prostor. Na pravosodnem 
ministrstvu pojasnjujejo, da so ocenili, da bi bilo nadaljnje ukvarjanje s počitniškimi zmogljivostmi negospodarno, kupnino 
pa so uporabili za izboljšanje prostorskih in drugih pogojev pravosodnih organov. 
Ministrstvo za javno upravo pa je v zadnjih dveh letih prodalo pet počitniških enot na Cresu, dve na Pagu in dve v naselju 
Lopari na Lošinju, pri čemer niso natančneje obrazložili, zakaj so se odločili za njihovo prodajo. To ministrstvo, ki ne daje 

https://www.dnevnik.si/1042836897/slovenija/zaradi-migrantov-krsena-pravica-javnih-usluzbencev-do-poceni-oddiha


prednosti svojim zaposlenim pred drugimi iz državne uprave ali zunanjimi uporabniki, ima še 83 počitniških enot, od tega 32 
v Sloveniji in 51 na Hrvaškem, cena pa je od 40 evrov do 60 evrov na dan. »V poletni in zimski sezoni so skoraj polno 
zasedene,« pravijo. 
Največ počitniških enot med ministrstvi ima obrambno, 110, vse pa so v Sloveniji, med drugim tudi na Debelem rtiču. 
Ponujajo 34 prikolic, 25 apartmajev, 21 sob, dvajset stanovanj, sedem bungalovov, dve mobilni hišici in brunarico. Ker so 
bile cene najema prenizke, da bi pokrile stroške, so jih leta 2012 zvišali za četrtino, a so bile še vedno trikrat nižje od tržnih, 
je takrat poročal Dnevnik.  
Počitniške zmogljivosti se ne financirajo iz proračuna, saj prihodki kljub razmeroma nizkim cenam najema pokrijejo stroške. 
Mimogrede, Slovenske železnice imajo v lasti več počitniških enot kot vsa ministrstva skupaj.  

• Varuh opozarja na pomanjkljivo obravnavo tujcev glede prošenj za azil. STA. Dnevnik, Ljubljana, 22. avgust 
2018 

https://www.dnevnik.si/1042837091/Slovenija/varuh-opozarja-na-pomanjkljivo-obravnavo-tujcev-glede-prosenj-za-azil-  
Varuh človekovih pravic je v preverjanju obravnave tujcev na policijskih postajah v Črnomlju in Metliki ugotovil 
pomanjkljivosti. Pogrešal je namreč resno obravnavo osebnih okoliščin vsakega posameznika, ki bi odpravila dvom, ali je 
imela oseba namero podati prošnjo za mednarodno zaščito oziroma ali jo je podala, pa je bila morda preslišana. 
Varuh človekovih pravic se je na podlagi medijskega poročanja oziroma vprašanj seznanil s primeri pričevanj o domnevno 
neustreznih ravnanjih slovenskih policistov. Ti naj bi ob prijetju teh oseb na meji med Hrvaško in Slovenijo ter v notranjosti, 
večinoma pri Črnomlju, zavračali njihove prošnje za azil. Da bi te navedbe preveril, je varuh brez predhodne najave 19. 
junija obiskal policijski postaji v Črnomlju in Metliki. 
Na podlagi ugotovitev so pri varuhu pripravili vmesno poročilo o aktivnostih in ugotovitvah varuha glede očitkov zavračanja 
možnosti podajanja prošenj za mednarodno zaščito s strani slovenskih policistov. Kot so navedli, so v pregledanih primerih 
pogrešali resno obravnavo osebnih okoliščin vsakega posameznika. 
V uradnih zaznamkih povzete izjave tujcev so praviloma izredno skope in se v pretežni meri nanašajo na potovanje ter 
prehod meje, ugotavljajo pri varuhu. Prav tako so skope tudi izjave o razlogih za zapustitev matične države, ki so lahko 
pomemben dejavnik pri morebitni nameri za mednarodno zaščito. 
V enem izmed zapisnikov o izročitvi in sprejemu osebe je bil denimo kot razlog za zapustitev matične države navedeno, da 
je oseba ekonomski migrant. Iz uradnih zaznamkov pa izhaja, da sta dva od obravnavanih tujcev na vprašanje policista 
povedala, da sta matično državo zapustila zaradi groženj. 
Policisti morajo zagotoviti potrebne informacije glede azilnih postopkov 
Čeprav je iz zakona o mednarodni zaščiti mogoče razbrati, da posameznik svojo željo po mednarodni zaščiti izrazi sam, 
varuh meni, da je v primerih, ko je odločitev o vrnitvi praviloma izvedena v roku enega dne od trenutka pridržanja, 
pomembno, da policisti vsem osebam, ki potrebujejo mednarodno zaščito, čim prej zagotovijo ustrezne informacije glede 
azilnih postopkov. 
Omogočiti jim morajo tudi dovolj časa, da se lahko izrazijo, če bi želeli podati prošnjo za azil, in če to želijo, jim tudi to 
omogočiti. Zlasti v primerih, ko je odločitev o vrnitvi sprejeta v zelo kratkem času in brez pisne odločbe ter tudi brez 
možnosti uveljavljanja učinkovitega pravnega varstva, bi bilo smiselno od posameznika pridobiti izjavo, ali ima namero 
podati prošnjo za mednarodno zaščito v Sloveniji, in to tudi ustrezno dokumentirati, predlaga varuh. 
Kot so še navedli pri varuhu, so pričakovali, da se bo notranje ministrstvo (MNZ) do očitkov opredelilo, vendar pa je v 
odgovoru zgolj zagotovilo, da policija pri izvajanju postopkov v celoti upošteva pravice tujcev, vključno s pravico dostopa do 
mednarodne zaščite. 
A varuh še vedno pogreša resno opredelitev do izpostavljenih pomislekov, zato so v torek ministrstvo ponovno posredovali 
dopis. Predlaga pa tudi sprejem ukrepov v smeri doslednejšega dokumentiranja vseh okoliščin policijskih postopkov s tujci, 
da bi to tudi kasneje dopuščalo vpogled v pravilnost in zakonitost sprejetih odločitev, so še navedli pri varuhu. 
Na MNZ dodatnega dopisa varuha človekovih pravic še niso prejeli. »Vsekakor pa ga bomo po prejetju temeljito preučili, še 
zlasti glede njegovih dodatnih vprašanj na že posredovana in konkretna pojasnila MNZ,« so za STA sporočili z ministrstva. 

• Varuhinja: Čudno ravnanje belokranjskih policistov z migranti. Uroš Škerl Kramberger. Dnevnik, Ljubljana, 22. 
avgust 2018 

https://www.dnevnik.si/1042837091/slovenija/varuh-opozarja-na-pomanjkljivo-obravnavo-tujcev-glede-prosenj-za-azil-  
Varuhinja človekovih pravic je danes objavila dolgo pričakovano sporočilo o dogajanju na policijskih postajah v Metliki in 
Črnomlju. Na teh policijskih postajah policisti obravnavajo največ migrantov, ki prebrodijo Kolpo, in jih tudi največ vrnejo 
Hrvaški. Vse kaže, da belokranjski policisti ravnajo nezakonito in ignorirajo prošnje za azil. 
Po dveh mesecih medijskega poročanja o tem, da policisti v Beli krajini nezakonito zavračajo prosilce za azil, je varuhinja 
človekovih pravic Vlasta Nussdorfer opozorila, da se na policijskih postajah v Črnomlju in Metliki res dogajajo nepojasnjene 
kršitve. Obe postaji je urad varuhinje nenapovedano obiskal že 19. junija, takoj po tem, ko sta o domnevnih nepravilnostih 
poročala Dnevnik in RTV Slovenija. 
»V pregledanih primerih smo med drugim pogrešali (resno) obravnavo osebnih okoliščin vsakega posameznika na način, ki 
bi lahko odpravil dvom, ali je imela oseba, ki je bila pridržana na policijski postaji, namero podati prošnjo za mednarodno 
zaščito oziroma ali jo je podala, pa je bila ta morda preslišana,« je zapisala varuhinja. 
Policijski zapisniki v lastni zanki 
Varuhinja je denimo naletela na neskladje med tem, kar je bilo zapisano v dokumentaciji o vračanju migrantov na Hrvaško in 
v dokumentaciji, ki so jo policisti sestavili po pogovoru z migranti. »V enem izmed zapisnikov o izročitvi in sprejemu osebe – 
ta je namenjen izvedbi vračanja na podlagi sporazuma o vračanju, sklenjenega med vladama Slovenije in Hrvaške – je bilo 
kot razlog za zapustitev matične države navedeno, da je oseba 'ekonomski migrant'. Iz uradnih zaznamkov pa izhaja, da sta 
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dva od obravnavanih tujcev na vprašanje policista povedala, da sta matično državo zapustila zaradi groženj,« je ugotovila 
varuhinja. »V drugem zapisniku o izročitvi in sprejemu oseb po skrajšanem postopku pa so bile pri vseh petih posameznikih 
kot razlog za zapustitev matične države navedene vojne razmere oziroma versko preganjanje. Kot njihova ciljna država pa je 
navedena Slovenija oziroma Nemčija,« je še ugotovila. Takšno neskladje nastane, ker prvi dokument sestavi policist, ki 
prime migranta na meji in se z njim pogovori, drugi dokument (o vračanju), pa sestavi policist, ki je zadolžen za to, da 
upraviči vračanje (v tem dokumentu ne more pisati, da vračajo preganjano osebo, saj takšnih po hitrem postopku ni 
dovoljeno vračati). 
Da slovenska policija v Beli krajini le redko komu še dovoli zaprositi za azil, sicer pričajo desetine migrantov, s katerimi smo 
novinarji ter nevladni organizaciji Amnesty International Slovenije in Pravno-informacijski center PIC govorili v Bosni in 
Hercegovini. Tam končajo vsi, ki jih slovenska policija vrne hrvaški policiji. Hitrih policijskih postopkov na obeh obmejnih 
postajah v Črnomlju in Metliki nihče ne nadzoruje, vse se zgodi »na štiri oči« med migranti in policisti. Velja le beseda proti 
besedi. Zato varuhinja policiji predlaga, da poslej od vsakega migranta pridobi pisno izjavo, ali bo zaprosil za azil ali ne. 
MNZ zanika in se izmika 
Varuhinja je policijo in MNZ z očitki že soočila, a je MNZ zagotovilo »da slovenska policija pri izvajanju svojih postopkov v 
celoti upošteva pravice tujcev, tudi pravico dostopa do postopka mednarodne zaščite«. Na današnja vprašanja Dnevnika je 
MNZ odgovorilo le, da očitke varuhinje še proučujejo, policija pa se na naša vprašanja danes ni odzvala. 
»Glede na to, da se policija ni podrobneje opredelila do zaznanih nepravilnosti in pomanjkljivosti, pričakujemo, da bodo v 
čim krajšem času predmet podrobne preiskave,« je dogajanje danes komentirala direktorica PIC Katarina Bervar Sternad. 
»Poročilo varuha človekovih pravic potrjuje, da obstaja veliko sivo polje na področju učinkovitega dostopa do azilnega 
postopka in ustrezne obravnave tistih, ki pomoč najbolj potrebujejo,« dodaja. 

• Uradniški pogum. Uroš Škerl Kramberger. Dnevnik, Ljubljana, 22. avgust 2018  
https://www.dnevnik.si/1042837056/mnenja/komentarji/uradniski-pogum  
Slovenija je dočakala pogumno sodno odločitev s področja tujske zakonodaje in migracij! Župani stranke SLS, ki so v potu 
lastnega obraza in z lastnimi denarnicami branili zmedene Kubance, ki so v državo vstopili na nelegalen način, pa se še 
niti ne zavedajo, kaj so pomagali doseči socialdemokratskemu županu Bovca Valterju Mlekužu, ki je Kubance branil prvi. 
Po tem, ko je SLS Slovenijo oblepila s predvolilnimi plakati proti »Ahmadu«, so strankini župani izvedli salto mortale: 
odslej bo lahko vsak na meji prijeti migrant brez ustreznih dokumentov, ki ga bodo hoteli oglobiti s 500 evri (kar se zgodi 
vsem Iračanom, Afganistancem in preostalim prebežnikom, ki z zadnjimi evri družinskih prihrankov preplavajo Kolpo), 
policistom rekel, naj račun pošljejo kar SLS. Sodišče v Novi Gorici je namreč odločilo, kar so trdili tudi župani SLS: da 
takšne globe za obubožane prišleke iz držav tretjega sveta niso humane. 
Za to, kar so morali v Sloveniji doživeti plesalci s Kube, pa v resnici niso krivi policisti, temveč njihovo politično vodstvo. 
Policijska enota za »izravnalne ukrepe« (obmejne postopke) je storila zgolj to, kar počne tudi na južni meji, ob Kolpi, in 
drugod. Če v državi vlada politični in domnevno tudi družbeni konsenz, da je Slovenija pod »invazijo« migrantov, od policije 
drugega kot represije ni mogoče pričakovati. Da turistična dejavnost in kultura bivanja (Kubanci so nastopili na kulturno-
turistični prireditvi) zaradi tega trpita kolateralno škodo, je postalo jasno že, ko je vlada ob Kolpo namestila žico. Pravilo pa 
je začrtal že fašizem: ko so na udaru človekove pravice, so na udaru pravice vseh – tujcev, domačinov, turistov in gostiteljev. 
V včerajšnji številki Dnevnika je bil hkrati s poročilom o sodnem odrešenju iz Nove Gorice objavljen tudi odličen članek 
Klemna Košaka o absurdnem prizadevanju policijskih sindikalistov, da bi prosilcem za azil odrekli namestitev na Debelem 
rtiču. Pripadniki ministrstva, ki naj bi skrbelo za prosilce za azil, ne bi gostili prosilcev za azil? Oče, odpusti jim…, bi rekel 
Jezus. Sledijo le svojemu vodstvu. Namestitev beguncev je pred časom res formalno prevzel novoustanovljeni urad za 
migrante. A vloga MNZ s tem ni prekinjena, saj urad, MNZ ter policija delujejo z roko v roki. 
Niso pa redki uslužbenci teh institucij, ki v zasebnih pogovorih priznajo, da celotna politično-uradniška struktura, ki načrtuje 
ukrepe za tujce in begunce, »ne ve, kaj hoče«. Edina konsistentna strategija Slovenije v zvezi s priseljevanjem in mejnimi 
zadevami je restriktivnost, sumničavost in odvračanje. Vse druge strategije, tudi tiste do tujcev benevolentne, so občasne in 
oportunistične. Ko s skrajno ksenofobno retoriko pritisne SDS in začne podirati vladne načrte, celo notranji ministrici Vesni 
Györkös Žnidar ni težko dajati vtisa humanitarke. 
Matevž Krivic, borec za človekove pravice vseh, tako Ahmada kot Janeza Janše, je že davno ugotovil, da slovenskim 
uradniškim strukturam manjka osebnega poguma. Za to, da v protimigrantski histeriji plesalce s Kube odrešiš denarne kazni, 
je potreben pogum. Tudi za to, da počitniško hišico prepustiš beguncem, ko vsi okrog tebe vpijejo, da si jo bolj zaslužijo 
revni slovenski otroci, je potreben pogum. Pogumno bi bilo reči, da si jo zaslužijo oboji, saj imajo oboji pravice, država pa do 
njih dolžnosti. Kanček korajže bi koristilo tudi NIJZ pri obveščanju pacientov, da se lahko pridejo cepit proti potencialno 
usodnemu klopnemu meningoencefalitisu, četudi uredba o varstvu osebnih podatkov obveščanje menda prepoveduje. Tudi 
o tem smo poročali včeraj. 
Izbrati je treba med človekom in oblastjo. Ni namreč oblasti, ki bi javnemu uslužbencu preprečila, da služi ljudem.  

• Umrl je pisatelj, prevajalec in politik Andrej Capuder. STA. Dnevnik, Ljubljana, 23. avgust 2018 
https://www.dnevnik.si/1042837186/kultura/knjiga/umrl-je-pisatelj-prevajalec-in-politik-andrej-capuder-  
V 76. letu starosti je v sredo umrl romanist, pisatelj, prevajalec in politik Andrej Capuder, so sporočili z Mohorjeve 
založbe Celovec. Bil je eden najbolj vsestranskih slovenskih ustvarjalcev, na ljubljanski Filozofski fakulteti je predaval 
zgodovino francoske književnosti in bil minister za kulturo v prvi slovenski vladi. 
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Slika: Dr. Andrej Capuder. Foto: Maja Marko 
  
Capuder se je rodil leta 1942 v Ljubljani. Diplomiral in doktoriral je na romanskem oddelku Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani, kjer je nato kot docent in profesor 30 let predaval zgodovino francoske književnosti. Študijsko se je izpopolnjeval v 
Franciji, na univerzah v Nancyju in Aix-en-Provence. 
Že zgodaj je začel pisati poezijo, nato pa se je posvetil prevajanju integralne Dantejeve Božanske komedije in jo po desetih 
letih končal leta 1972. Zanjo je prejel Sovretovo nagrado, doživela je tri ponatise. Sledili so še drugi prevodi, med drugim 
Petrarca, Camoes, Teilhard de Chardin, Ernesto Sabato in Kierkegaard. 
Zatem se je posvetil romanu. Njegov prvenec Bič in vrtavka iz leta 1975 je vzbudil nezaželeno pozornost cenzure takratne 
države in bil umaknjen iz prodaje. V svoji romaneskni trilogiji Rapsodija 20, Iskanje drugega in Reka pozabe, ki je izšla med 
letoma 1982 in 2005, je izpisal fresko Slovencev v 20. stoletju. 
Po osamosvojitvi poslanec in minister za kulturo 
Po osamosvojitvi Slovenije se je podal v politične vode. Bil je poslanec v parlamentu in minister za kulturo v prvi slovenski 
vladi med letoma 1990 in 1993. Nato je bil veleposlanik v Parizu in Rimu. Vmes se je neprekinjeno posvečal pedagoški, 
znanstveni in literarni dejavnosti. 
Med objavami so pri Mohorjevi založbi izpostavili še knjige Mozaik svobode, Pariški dnevnik, Slovenija brez meja, Henri 
Bergson, intuicija in misel, Rimski soneti, Povest o knjigah, za katero je prejel Rožančevo nagrado, in Zamrznjene besede. 
Capuder je bil član evropske Akademije v Salzburgu, odlikovan je bil s francosko legijo časti in z italijanskim viteškim 
križcem. 

• Kaj bi delali z nami, če bi bili črni? Ervin Hladnik – Milharčič. Denevnik, Ljubljana, 23. avgust 2018 
https://www.dnevnik.si/1042837167/mnenja/kolumne/kaj-bi-delali-z-nami-ce-bi-bili-crni  
Po avtocesti sem se peljal skozi mejo v Vrtojbi v Gorico.  Namenil sem se kupiti parmezan, mortadelo in kavo. Stara 
navada še iz časov, ko tam ni bilo avtoceste, blok pa je bil zgoraj v Rožni dolini in spodaj v Braniku. Italijani so na nadvoz 
postavili velik rdeč lok, da se vidi, kje teče meja. Malo pred izhodom je bil parkiran avtomobil karabinjerjev. Dva sta stala 
ob njem in gledala, kdo se vozi mimo. To je novost iz leta 2015, ko je Italijo zagrabil strah, da bodo Afričani in Arabci 
začeli prihajati tudi čez njihovo vzhodno mejo. Gorica ima običajno konservativno oblast, ki tudi za Slovane misli, da so 
horde z vzhoda. Na tej strani vlada prepričanje, da so vsi Italijani fašisti, in čustva se izravnajo. Ali meja je ali je ni, je po 
prvih romantičnih trenutkih leta 2004 postalo vprašanje z zamotanimi odgovori. Je in ni. Ni je več, ampak v resnici je še 
vedno tu. Karabinjerji pred izvozom so bili znak, da je še vedno tu, tudi če je ni. Mejo določa uniforma. 
Ob pogledu nanje sem se spomnil, da s seboj nimam nobenega dokumenta. Denarnico sem pustil doma. Za senčnik nad šipo 
zataknjeno sivo prometno dovoljenje je bilo edini dokument v avtomobilu. To pa še na slovenskih cestah ni dovolj ugleden 
papir. Ob pogledu na karabinjerje mi je vedno nekoliko tesno pri srcu, vendar sta gledala skozi mene, ko sem s pohlevno 
nizko hitrostjo zapeljal mimo. Nisem bil njuna ciljna publika. 
Nazaj grem običajno čez nekdanji blok pri Rdeči hiši v Rožni dolini in takoj zavijem na levo mimo Laščakove vile, ki se ruši v 
prah tako kot njegove vile v Aleksandriji in Kairu. Pot čez Pristavo do Kostanjevice poleti na trenutke spominja na tropske 
dežele, ker so se rastline iz botaničnega vrta ob Laščakovi vili razrasle v hrib. Ob cesti je bambusov gozd. Na vrhu hriba je 
Kapela, kjer je grob zadnjih iz rodu Burbonov in prelep grm vrtnic z njihovim imenom. Tja sem pred časom peljal prijateljico 
Bronwyn iz Združenih držav. Delala je za ameriško organizacijo na Kosovu in je prišla pogledat, kakšna dežela je Slovenija. 
Moral sem ji pokazati mejo, ob kateri sem rasel. Bila je ena od mnogih obiskovalcev, ki sem jih peljal na ta neobičajno miren 
kraj nad Gorico in Novo Gorico. Sijajno mesto za ponazoritev kompliciranih razmerij na območju, kjer se stikata slovanski in 
latinski svet. Nikoli nihče ni zmotil obiska. 
Ko sva z Bronwyn stala pod drevesi in gledala proti goriškemu gradu, pa je iz Nove Gorice prišel policijski avtomobil. 
Zahtevali so legitimacije. Trenutek je bil zares čuden. Nazadnje ko so od mene tam zahtevali dokumente, je bila nad 
železniško postajo še rdeča zvezda, ki jo je pokojni direktor goriškega muzeja Andrej Malnič spravil v muzej meje. Mene so 
na hitro odpravili, ameriški potni list Bronwyn pa jih je zbegal. Vpraševali so, kdo je, kaj tam dela, gledali njo, potni list, 
kopico rezidenčnih vizumov in razočarano sklenili, da ne bo nič. Odpeljali so se nazaj v dolino. 
»Kaj je bilo to?« je vprašala Bronwyn. Rekel sem ji, da so prišli pogledat, če nameravava prestopiti mejo, ki  teče takoj 
spodaj pod Kapelo. Vprašala je, ali je to običajno, ko pa smo vendar znotraj meja EU. Rekel sem ji, da jaz tega še nisem 
doživel. 
»To je zato, ker sem črnka, ne? Mislila sta, da sem prišla iz Afrike?« 
Moral sem priznati, da je najbrž res tako. Enkrat sem v Zagreb in nazaj, v času, ko je bila na Brežicah panika zaradi beguncev, 
peljal kolegico, ki je v Ljubljani pozabila dokumente. Ko smo šli proti Zagrebu, so samo zamahnili z roko in nas pustili naprej. 
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Na poti nazaj pa so kolegici rekli, naj bo drugič pazljiva, ker iti čez mejo brez dokumentov res ni v redu.  Ampak ona je bila 
bela. 
Iz Bronwyn se je usula ploha psovk, kakršne v New Yorku nisem nikoli slišal. Doma je iz Bronxa in tam govorico ulice jemljejo 
zelo zares. Policista bi bila presenečena, kaj vse je mogoče reči o njunem živalskem poreklu in sorodstvenih vezeh njunih 
mam. Simpatična podoba Slovenije, ki sem jo poskušal predstaviti Bronwyn, je skopnela v meglo predsodkov in 
pomanjkanja manir. 
Spomnil sem se Hašime v Sarajevu leta 1993. Mesto je bilo obkoljeno in blokirano. Primanjkovalo je hrane. Hašima je v hudi 
zimi brez centralne kurjave in peči poskušala ogreti nekaj mesecev staro hčerko. Stanovanje je bilo pritlično. Na oknih ni bilo 
šip, ampak plastične ponjave, ki jih je meščanom delila UNHCR, ker so jim detonacije odnesle stekla. V vrt pod kuhinjskim 
oknom  je potem udarila granata in v kuhinjo zmetala zemljo. Takrat sem jaz psoval Srbe v hribih z vso artilerijo izrazov, ki 
sem se jo naučil, ko sem služil mornarico. Hašima pa je čistila kuhinjo, medtem ko je njen mož čez okna vlekel plastično 
folijo.  Odkimavala je, da pretiravam. 
»Ervin, to še ni tako hudo. Pomisli, kaj bi delali z nami, če bi bili črni.« 
Saj res. Kako bi delali z nami, če bi bili črni? Tudi samo malo črni? Za začetek bi nam predpisali globo 500 evrov samo zato, 
ker smo. Davek na obstajanje. 
Vem, da je kopica razumljivih razlogov za čudaško postopanje v Bovcu. Slovenija je uradniško toga država. Ne pozna 
fleksibilnosti v situacijah, ki jih zazna kot krizne. Res je tudi, da ekipa, ki se ukvarja s tujci, na ministrstvu za notranje zadeve 
že desetletja goji sovražno politiko, ki jih obravnava kot sovražno vojsko. Res je politika ustvarila vzdušje ogroženosti, ki v 
vsakem tujcu vidi sovražnika. Na policijskih postajah se zgodi, da zmanjka zdrave pameti. 
Ampak v resnici je moteča temna polt. 
»Veš, kaj je čudno v Ljubljani?« me je po treh dneh bivanja v mestu pozimi vprašal prijatelj Hani Šukrala iz Kaira. »Danes 
sem prvič srečal črnega moškega. Vsi ste beli.« 
Čuden fenomen. Rasizem v državi, kjer živi skoraj samo ena rasa.  

• Prehitro olajšanje po bovškem “kubanskem” škandalu. Matevž Krivic, Spodnje Pirniče.  Dnevnik,  Ljubljana, 23. 
avgust 2018  

https://www.dnevnik.si/1042837150/mnenja/odprta-stran/prehitro-olajsanje-po-bovskem-kubanskem-skandalu  
Izjemno hiter sodni razplet sramotnega, običajnemu razumu nedoumljivega škandala s policijskim ravnanjem proti 
mladim plesalcem s Kube, ki so iz Čente prišli na brezplačen nastop v Bovcu, pri tem pa je njihov vodja v italijanskem 
hotelu pozabil njihove potne liste, je v javnosti seveda prinesel razumljivo olajšanje. A prehitro – in deloma tudi napačno 
motivirano. 
Zakaj prehitro? Ker z odstranitvijo vršička ledene gore seveda še ni izginila niti njena preostala vidna gmota, kaj šele tista 
skrita pod morsko gladino. Ker tu ni časa in prostora za razblinjanje megle, ki širši javnosti zastira boljši vpogled v vidne in 
skrite dele »ledenih gora« naše zakonodaje, tujske in druge, naj se tu omejim le na tisto najbolj vidno, a vendarle ob tej 
priložnosti v medijskih komentarjih prezrto: zakaj se tujec, ki ga oko postave zaloti brez potnega lista, kaznuje kar s 500 do 
1200 evri? Kot da bi bilo vstopanje ilegalnih migrantov možno preprečevati z visokimi globami – ki so od revežev brez 
denarja tako in tako sploh neizterljive?! Popoln nesmisel. Za naštevanje drugih, še hujših nesmislov v zakonu o tujcih kot 
enem od najslabše napisanih zakonov, kar jih poznam, bi bilo potrebnih mnogo časopisnih strani. Bi pozornost javnosti ob 
sedanjem škandalu nova vlada morda hotela in znala izkoristiti za to, da bi iz zakona o tujcih odstranila vsaj najhujše 
nesmisle? 
In zakaj je to olajšanje javnosti te dni deloma tudi napačno motivirano? To vidim v medijskih komentarjih, da je bila sramota 
in zadrega odstranjena »s pogumno sodno odločitvijo«, torej da so šele sodniki pokazali pogum, ki ga je policistom tokrat 
zmanjkalo. No, če pri nas razumno in strokovno pravilno uporabo predpisov lahko doseže le tisti, ki je dovolj pogumen, 
potem smo pa že precej globlje v smrdečem močvirju, kot sem doslej mislil. Da ne bo zamere in nesporazuma: take 
medijske ocene (o pogumu za zakonito odločanje) temeljijo na zmoti (na napačni domnevi), da je bilo ravnanje policije v 
tem primeru zakonito – češ, saj ji zakon dovoljuje, če že ne nalaga, da tujca brez potnega lista kaznuje z najmanj 500 evri 
globe. Da, res – vendar le, če je bila taka kazen izrečena in odmerjena v skladu s smislom in namenom zakona. Ta pa gotovo 
ni drakonsko kaznovanje k nam povabljene kulturne skupine, če njihov vodja nekaj kilometrov za mejo pozabi njihove potne 
liste – čeprav je res, da je tudi kakršenkoli drug razumen smisel take drakonske denarne kazni težko najti. A tisto prvo to 
prav gotovo ni. Šlo je torej za znani pojav »jahanja na črki zakona« brez upoštevanja njegovega smisla. To pa ni zakonito, 
ampak nezakonito ravnanje. Da, prekršek je bil res storjen – nikakor pa niso bili izpolnjeni tudi pogoji za njegovo denarno 
sankcioniranje. In upravno sodišče v Novi Gorici je le pravilno uporabilo zakon. Za to je bilo potrebno le ustrezno strokovno 
znanje, brez kakšnega poguma zraven – vsaj upam tako. 
A zdaj naprej. Bi tako strokovno znanje morala imeti in tu pokazati že policija? Da se je tu »zalomilo« policistom na cesti, bi 
človek lahko še vsaj do neke mere razumel, čeprav odobravati tudi tega seveda ni mogoče. Hujši škandal pa je to, kar je 
sledilo od tu naprej. Brž ko so bovški župan in drugi opozorili na to, kaj se je v resnici zgodilo, bi policija morala ugotoviti 
svojo napako in jo popraviti. Zakon ji za to daje vsa potrebna pooblastila. Najhujše in najbolj skrb zbujajoče pa je bilo to, kar 
smo v torek zvečer lahko v Odmevih slišali od visokega predstavnika generalne policijske uprave: da policija tudi po vloženi 
zahtevi za sodno varstvo svoje odločitve ni mogla več spreminjati. Da je res ravno nasprotno, ve vsak, ki je kdaj prebral 
plačilni nalog, ki ga je dobil za prekršek: tudi tam jasno piše, da policija to pošlje v obravnavo sodišču samo, če svoje 
odločitve že sama prej ne spremeni. Ker znajo, kot smo tudi slišali po TV, že policisti »srednjega ranga« vse policijske 
predpise zdrdrati na izust, je povsem nemogoče, da tisti visoki policist ne bi vedel, kaj javnosti po TV razlaga. Torej jo je 
namenoma zavajal. 
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• Občina Ankaran napoveduje sodno izpodbijanje načrtovane nastanitve migrantov v domu Debeli rtič. STA. 
Dnevnik, Ljubljana, 23. avgust 2018  

https://www.dnevnik.si/1042837180/slovenija/obcina-ankaran-napoveduje-sodno-izpodbijanje-nacrtovane-nastanitve-
migrantov-v-domu-debeli-rtic-  
V Občini Ankaran so napovedali, da bodo pred sodišči izpodbijali kontingentni načrt za zagotovitev nastanitve in oskrbe v 
primeru povečanega števila prosilcev za mednarodno zaščite v počitniškem domu Debeli rtič. Kot opozarjajo, v mesecu 
dni, odkar so na vlado naslovili poziv za takojšnjo spremembo načrta, niso dobili odgovorov. 
Novi kontingentni načrt že v prvi fazi povečanega števila prosilcev predvideva spremembo Počitniškega doma Debeli rtič v 
izpostavo azilnega doma in namestitev do 120 ali 17 odstotkov migrantov, ki naj bi jih v primeru povečanih potreb sprejela 
Slovenija. Kot trdijo v občini, s tem niso bili uradno seznanjeni, niti pri tem niso sodelovali, prav tako od vlade niso dobili 
odgovora na uradni poziv. 
V kontingentnem načrtu iz leta 2015, ki je prenehal veljati s sprejetjem novega v juliju letos, je bila v primeru humanitarne 
krize v drugi (rezervni) fazi predvidena na Debelem rtiču morebitna enkratna in začasna namestitev manjše skupine družin 
beguncev z otroki na njihovi poti iz nevarnih vojnih območij v ciljne države EU. Danes pa so azilni domovi in njihove 
izpostave namenjeni predvsem ugotavljanju upravičenosti prosilcev do mednarodne zaščite ter vrnitvi ekonomskih 
migrantov v države, iz katerih so prišli. 
Strmčnik: Z enostransko odločitvijo posegli v pristojnost občine 
Župan Gregor Strmčnik je opozoril, da je vlada povsem pozabila na Ankarančanke in Ankarančane. »Lokalna skupnost ima 
pravico do skladnega razvoja in odločanja o njem, ne glede na razpršene interese in potrebe države. S povsem enostransko 
odločitvijo je vlada posegla v pristojnosti občine. V kolikor nam ne bo prisluhnila, bomo novi načrt prisiljeni izpodbijati pred 
sodišči,« je dodal. 
V občini ocenjujejo, da bi bili z uresničitvijo načrta, to je z enim migrantom na 27 prebivalcev, nesorazmerno obremenjeni. 
Taka odločitev je po njihovem mnenju strokovno vprašljiva glede na razvitost občinske infrastrukture, velikost občine, njeno 
obmejno lego in število prebivalstva. 
So pa pripravljeni sodelovati s pristojnimi ustanovami in organi ter glede na svoje zmožnosti pomagati pri integraciji mlade 
migrantske družine, ki ji je že priznana mednarodna zaščita v Sloveniji, ter pri vseh aktivnostih za njeno uspešno integracijo, 
trdijo. 
Soglasja ne nameravajo podati 
Varovano območje Krajinskega parka Debeli rtič z mladinskim zdraviliščem ter Ankaran s 3209 prebivalci pa sta, kot menijo, 
neprimerna lokacija za delovanje izpostave azilnega doma. Nastanitev prosilcev in izvajanje upravnih postopkov za 
ugotavljanje njihove upravičenosti do mednarodne zaščite sta tudi pravno sporna. Po odloku o ustanovitvi in zaščitnih 
ukrepih za varovanje narave na zavarovanem območju Krajinskega parka Debeli rtič med drugim ni dovoljeno izvajati 
upravnih postopkov. 
Namembnost počitniškega doma Debeli rtič po veljavnem gradbenem in uporabnem dovoljenju prav tako ne dovoljuje 
dejavnosti azilnega doma, za spremembo namembnosti pa je potrebno soglasje Občine. 
»Kontingentnega načrta ni mogoče sprejeti in uresničiti brez sodelovanja lokalne skupnosti. Občina Ankaran pa k načrtu za 
preoblikovanje Počitniškega doma Debeli rtič v izpostavo azilnega doma ne bo podala soglasja,« so še sporočili iz občine. 
 

Večer, Maribor 

• Mednarodni forumi: Bled za Alpbachom, a pred Dubrovnikom, vsi pa daleč za Davosom. Uroš Esih. Večer, 
Maribor, 22.8.2018 

https://www.vecer.com/mednarodni-forumi-bled-za-alpbachom-a-pred-dubrovnikom-vsi-pa-dalec-za-davosom-6547768 
Sloveniji se s Strateškim forumom Bled ni uspelo približati avstrijskemu Evropskemu forumu Alpbach, je pa po 
pomembnosti in odmevnosti prehitela hrvaško izvedbo v Dubrovniku.  
Druga polovica avgusta in prva polovica septembra sta čas, ko v treh sosednjih državah, Avstriji, na Hrvaškem in v Sloveniji, 
potekajo trije odmevni mednarodni forumi, po katerih je tudi mogoče meriti vpliv, položaj in mednarodni doseg države. Kot 
kažejo podatki, primat v srednje- in jugovzhodnem evropskem prostoru še vedno ohranja forum v Alpbachu, ki ima med 
vsemi naštetimi od leta 1946 tudi najdaljšo tradicijo. Tako Strateški forum Bled (BSF) kot Dubrovnik forum sta bistveno 
mlajša, letos bomo lahko spremljali njuno trinajsto izvedbo. 
Globalna sporočila iz Alpbacha 
Evropski forum Alpbach v nasprotju z blejskim in dubrovniškim, ki trajata dva dni, traja dva tedna in že zaradi tega pritegne 
bistveno več sodelujočih vidnih politikov in drugih udeležencev. Glavni tematski poudarek letošnjega foruma odstopa od 
uradne politika Dunaja, ki pod konservativnim kanclerjem Sebastianom Kurzem s podporo skrajno desne konservativne 
stranke zagovarja vse bolj ostro in izključevalno politiko do prebežnikov. Predsednik foruma, nekdanji evropski komisar 
Franz Fischler, je na otvoritvi foruma prejšnji konec tedna govoril o raznolikosti in odpornosti, pri čemer raznolikost razume 
kot bogastvo Evrope. Fischer je še poudaril, da bi moral forum spričo aktualnih razprav o beguncih, ki razčlovečujejo in 
ustrahujejo, podati močan signal za odprto družbo. Nobelov nagrajenec za ekonomijo, Američan Joseph Stiglitz, je v 
nadaljevanju odločno povedal, da vojno proti odprti družbi vodi ameriški predsednik Donald Trump. 
"Upam si trditi, da je v raznolikosti naš zaklad v Evropi. Raznolikost bi morali ohraniti in jo še povečevati. To nas krepi, da se 
bomo lahko uspešno soočili z neznanim v prihodnosti," je poudaril Fischler. Takšnih jasnih političnih kot tudi univerzalnih in 
humanitarnih sporočil najvidnejši udeleženci blejskega in dubrovniškega foruma niso bili nikoli sposobni podati, saj oba 
foruma v prvi vrsti veljata za orodje javne diplomacije obeh držav. Tako Slovenija kot Hrvaška se usmerjata na vprašanje 
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odnosov med državami v regiji Zahodnega Balkana, ki je obremenjena z bilateralnimi spori, kar upočasnjuje pot držav regije 
v evroatlantske integracije. 
Tako Slovenija kot Hrvaška se usmerjata na vprašanje odnosov med državami v regiji Zahodnega Balkana 
BSF se ambiciozno predstavlja kot tradicionalni forum, ki vsako leto privabi vodilne politike, gospodarstvenike, predstavnike 
akademskih krogov in nevladnih organizacij od blizu in daleč ter spodbuja tvoren dialog in iskanje mirnih poti za učinkovito 
reševanje svetovne problematike. A v prvi vrsti je lani organizator BSF, ministrstvo za zunanje zadeve pod vodstvom 
ministra Karla Erjavca, forum močno izkoristili za bilateralno in multilateralno promocijo in lobiranje za pridobitev podpore 
za implementacijo arbitražne razsodbe, ki je Hrvaška ne priznava. Iz mnogih virov je bilo kasneje mogoče slišati ocene, da je 
slovenska stran tuje visoke udeležence že pravzaprav posiljevala z arbitražnim dosjejem. Zato je na mestu vprašanje, ali bo 
organizatorjem uspelo na ta način doseči "vedno večjo prepoznavnost tudi na globalni ravni". 
Regionalni konflikti na Bledu in v Dubrovniku 
Bled po pomembnosti precej zaostaja za Alpbachom, je pa v zadnjih letih povečal prednost pred Dubrovnikom. Mimogrede, 
vsi omenjeni forumi pa močno zaostajajo za davoškim forumom, ki vsako leto v švicarske Alpe pripelje politično in 
gospodarsko smetano sveta. Je pa spletni časopis Politico Forum v Alpbachu označil za najpomembnejši poletni politični 
kamp na svetu. 
Zaščitni znak BSF ostaja tudi letos visokoprofilna razprava o Zahodnem Balkanu, ki se je tradicionalno udeležijo zunanji 
ministri držav iz regije. Če bo predsednik republike Borut Pahor eden izmed več predsednikov držav ali vlad v Alpbachu, bo 
na Bledu edini v tej kategoriji. Ob njem gre omeniti še sedem zunanjih ministrov pa številne predstavnike različnih 
mednarodnih organizacij, izmed katerih po širši prepoznavnosti najbolj izstopa predsednik Evropske nogometne 
zveze Aleksander Čeferin. Še skromnejša udeležba visokoprofilnih politikov bo letos v Dubrovniku, kjer forum poteka pod 
naslovom Krepitev odpornosti - Sredozemlje, Evropa in Zahodni Balkan. 
 

Vestnik, Murska Sobota 

• Znanje je v pomoč in daje moč. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 34, 23. avgusta 
2018, str. 16-17 

Mednarodna konferenca o pomenu izobraževanja za Rome 
Kako spodbuditi mlade Rome, da bodo nadaljevali šolanje – Zgodnje vključevanje v vrtec in ustrezna učna pomoč sta 
lahko ključna 
Z mednarodno konferenco Znanje kot steber osebne moči se je v ponedeljek v Lendavi začel štiridnevni festival romske 
glasbe, plesa in kulinarike, ki poteka na različnih lokacijah po Lendavi in okolici. Spregovorili so o pomenu izobraževanja za 
Rome, moči, ki jim jo znanje lahko da, ter razmišljali tudi o tem, kako bi čim več Romov motivirali, da bi se izobraževali in da 
bi znanje postalo vrednota. Kot smo lahko slišali, se je doslej v romski skupnosti dajal velik poudarek kulturi in kulturnemu 
ustvarjanju, prihaja pa čas, ko to ne bo več dovolj, ampak bo treba sprejeti znanje in izobraževanje kot temelj, ki omogoča 
večji napredek in bolj suvereno vključevanje romske skupnosti v družbo.  
Občina Lendava je v minulih letih veliko naredila za izboljšanje bivanja Romov, tako so vsi objekti v romskem zaselku v Dolgi 
vasi, kot je dejal podžupan Stanislav Gjerkeš, priključeni na vodovodno omrežje in elektriko. Da bodo tamkajšnji ljudje imeli 
še boljše razmere za delovanje, pa so v naselju postavili večnamenski prostor, v katerem se bodo odvijale tudi aktivnosti 
projekta Večnamenski romski center (VNRC) Dolinsko ter učna pomoč romskim dijakom in učencem. Financirala ga je 
Občina Lendava, slavnostni govornik ob   odprtju ta četrtek pa bo predsednik države Borut Pahor. 
Da bodo otroci uspešnejši 
Kako pomembna, pravzaprav ključna je učna pomoč za mlade Rome, ki v domačem okolju velikokrat nimajo prave 
spodbude, je poudarila večina govorcev na konferenci. Med drugim je Nataša Horvat, članica občinskega sveta in romska 
spodbujevalka v okviru projekta VNRC Dolinsko, dejala, da je tudi sama, potem ko je predčasno končala šolanje, šele 
pozneje spoznala, da se, če ne bi pridobila vsega potrebnega znanja, nikakor ne bi mogla spopasti z izzivi, s katerimi se vsak 
dan srečuje tako v življenju kot pri delu v romski skupnosti. Po svojih močeh danes pomaga  romskim otrokom, da pridobijo 
znanje in izobrazbo, ravno ta objekt, ki so ga postavili v romskem naselju, ter boljše razmere za delo z najmlajšimi pa lahko 
veliko pripomorejo, da bodo romski otroci v šoli uspešnejši. 
Že deset let otroke in mlade k izobraževanju na različne načine spodbuja Romski akademski klub, vodenje katerega je 
nedavno prevzel Marcel Baranja Baranja, absolvent arhitekture. »Naš klub, ki združuje izobražene Rome, mora biti steber 
napredka in mora spodbujati mlade, da se bodo zavedali, kako pomembna je izobrazba. Mi moramo biti tisti, ki bomo delali 
z vsakim posameznikom in mlade v pravem trenutku motivirali, da ne bodo obupali, ko bo morda kaj šlo narobe, ko dobijo  
slabo oceno ali doživijo neuspeh,« je dejal. Tudi sam je obljubil podporo in pomoč  pri delu z mladimi, da bo z njimi delil 
svoje izkušnje pri reševanju različnih problemov. 
»Sam sem imel pri izobraževanju podporo staršev, vse drugo je bilo odvisno od mene, trma in vztrajnost pa sta me vedno 
vodili do želenega cilja,« je povedal Baranja. Zaveda se, da lahko danes mlade najbolj pritegnejo tako, da najdejo nove 
pristope k izobraževanju ter nove možnosti za delo z njimi. Končal pa je z napovedjo, da bo njihov klub skušal sooblikovati in  
vplivati tudi na politiko izobraževanja Romov. 
Romi potrebujejo pozitivno spodbudo 
S tem se je strinjal tudi Stanko Baluh, direktor urada Vlade RS za narodnosti, ki je poudaril, da če želi družba doseči in 
pritegniti tiste, ki so izključeni iz izobraževanja, bo treba klasične načine izobraževanja dopolniti in nadgraditi. Kako 
pomembno je izobraževanje Romov, se dobro zavedajo tudi na Ljudski univerzi (LU) Lendava, kjer za Rome že vrsto let 
pripravljajo različne aktivnosti. »Znano je, da so Romi v formalnih programih izobraževanja mnogokrat neuspešni, ker 



nimajo  potrebnih socialnih in družbenih izkušenj,« je povedala direktorica LU Lendava Rahela Hojnik Kelenc. Ker Romi 
nemalokrat prihajajo iz nestimulativnih  okolij, jih je treba bolj spodbujati za izobraževanje. Da bi odnos do znanja izboljšali, 
pa je treba veliko delati tudi s starši in najprej spremeniti njihove vzorce razmišljanja in življenja ter jih prepričati, da je lahko 
ravno znanje tisto, ki tako njim kot njihovim otrokom daje moč. Poleg tega, da Rome izobražujejo, na LU Lendava svoje 
poslanstvo vidijo tudi v tem, da jim pomagajo na različnih ravneh življenja in vključevanja v družbo. Hojnik Kelenčeva je še 
poudarila, da se je zdi VNRC Dolinsko, ki bo deloval v romskem naselju, ključen za razvoj celotne romske skupnosti. 
O tem, da je na terenu pogosto popolnoma drugače, kot si mnogokrat zamišljajo v pisarnah, pa je spregovorila Samanta 
Baranja, strokovna sodelavka Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, ter dala nekaj praktičnih nasvetov, kako se približati 
Romom in biti učinkovitejši pri vključevanju romskih otrok v izobraževanje in tudi pri izobraževanju odraslih. Večji problem 
kot otroci so njihovi starši, ki jim izobraževanje ni kakor ni prioriteta, tak odnos pa prenašajo tudi na svoje otroke, je dejala. 
Recept za uspeh 
Samanta Baranja pravi, da bi bilo smiselno poskrbeti ali vplivati na to, da Romi svoje otroke čim prej vpišejo v vzgojno- 
izobraževalne programe, v vrtce, in to ne šele tedaj, ko je obvezno. »Romi so prepričani, da je skrb za otroka v njihovi 
domeni, in le s težavo zaupajo vzgojo drugim, nedvomno pa bi z zgodnjo vključenostjo otroci pridobili ustrezne socialne in  
jezikovne kompetence in bi jim bilo potem tudi pri nadaljnjem šolanju lažje.«  
Sicer pa se je treba, pravi, romskih tem lotevati celostno, v povezavi različnih ustanov, ter pridobiti zaupanje Romov. »Lahko 
je odločilno, kako se vzpostavi stik z družinami v romskem okolju.« Bolje je, pove, da so obiski na njihovih domovih vnaprej 
dogovorjeni, saj lahko Romi na prišleka gledajo kot na nekoga, ki jim bo odpeljal otroke. Treba jim je prisluhniti in za 
pogovor z njimi uporabiti njim razumljiv in ne strokovni, uradni jezik, ki ga ne razumejo. Razloge za svoj uspeh vidi v  
tem, da so jo starši zgodaj vpisali v vrtec, da je imela ves čas podporo družine ter da je imela v procesu izobraževanja ves čas 
profesionalne in hkrati strpne ter razumevajoče učitelje in profesorje. Za otroka, tako romskega kot tudi neromskega, pa je 
včasih lahko ključen posameznik, ki mu v pravem trenutku da spodbudo, da bo zablestel, ali pa mu samo z enim dejanjem 
vzame vso voljo in veselje do nadaljnjega dela. 
Mednarodno konferenco ob prvem letu izvajanja VNRC Dolinsko in 10-letnici delovanja Romskega akademskega kluba so 
pripravili LU Lendava, Zveza za razvoj romske manjšine Preporod, Klub študentov Lendava, Romski akademski klub in 
Občina  Lendava, pri štiridnevnem festivalu pa je poleg omenjenih sodelovalo še Romsko kulturno društvo Romnji. 

• Okusi in ritmi, ki pritegnejo. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 34, 23. avgusta 2018, str. 16 
S koncertom romske glasbene skupine iz Madžarske Kanizsa Csillagai na letnem odru lendavske gledališke in koncertne 
dvorane se je v ponedeljek začel štiridnevni Festival romske kulture in kulinarike. Omenjena skupina je predstavila romsko 
glasbo z različnih območij Madžarske in sosednjih držav.  
Večere v Lendavi so v preteklih dneh z glasbo popestrili še prekmurski romski glasbeniki Romano Glauso s Pušče s plesno 
skupino Romano Jilo iz Dolge vasi in slovenska glasbena skupina Šukar, ki igra predvsem romsko glasbo iz vzhodne in 
jugovzhodne Evrope. Glasbene večere Festivala romske kulture in kulinarike pa bo danes zaokrožil Bojan Ristić Brass Band iz 
Srbije, enajstčlanska zasedba vsestranskih glasbenikov, večkratna zmagovalka festivala Guča. Iz njihovih trobent zveni 
tradicionalna balkanska glasba. 
Namen je lokalni skupnosti in gostom od drugod predstaviti romsko kulturo in kulinariko, je povedala vodja organizacije 
festivala Nataša Horvat. »V sredo smo zato pri letnem odru gledališke in koncertne dvorane pripravili še predstavitev 
tradicionalne romske kulinarike, tako naših krajev kakor tudi od drugod. Predstavili smo tudi novo jed, ki temelji na 
Zatradicionalni romski kulinariki, gypsy burger. Seveda so te jedi lahko obiskovalci tudi poskusili. Take dogodke 
želimo organizirati tudi v prihodnje, saj mislim, da so zelo pomembni za medkulturno sožitje v lokalni skupnosti. Pa tudi 
glasba je zelo temperamenta in ji mnogi radi prisluhnejo,« 
pove Horvatova. Zadnji dan festivala bodo v romskem naselju Dolga vas odprli še večnamenski prostor. Organizator je 
Romsko kulturno društvo Romnji, festival pa so pripravili v sodelovanju z Ljudsko univerzo Lendava, Občino Lendava, Zvezo 
za razvoj romske manjšine Preporod, Klubom študentov Lendava in Romskim akademskim klubom. 
Nataša Horvat 
Romska spodbujevalka v večnamenskem romskem centru Dolinsko in občinska svetnica v Lendavi poleg tega, da je aktivna 
na številnih področjih v svojem okolju, veliko dela tudi z otroki in mladostniki iz romskega naselja v Dolgi vasi. Spodbuja jih, 
da bi bili v šoli uspešnejši in bolj motivirani za učenje, saj je tudi sama na podlagi lastnih izkušenj spoznala, da je ravno 
v znanju moč za premagovanje različnih ovir. 

• V Prekmurju bije slovensko srce. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 34, 23. avgusta 
2018, str. 17 

99. obletnica združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom 
Osrednja prireditev ob državnem prazniku letos v Črenšovcih – Slavnostni govornik Borut Pahor 
Osrednjo slovesnost ob državnem prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom je letos gostila Občina 
Črenšovci, ki temu prazniku vsako leto nameni posebno pozornost. Na slovesnosti, poimenovani Spominčice, so v ospredje 
postavili življenje ljudi v pokrajini ob Muri ter se spomnili narodnih buditeljev, tako z levega kot desnega brega reke 
Mure, ki so si prizadevali za ohranitev in krepitev narodne zavesti. 
Osrednji govornik je bil predsednik države Borut Pahor. V svojem nagovoru je poudaril, da združitev prekmurskih Slovencev 
z matičnim narodom poleg vrnitve Primorske matični domovini in Maistrove odločnosti glede Štajerske zaokroža prelomne 
zgodovinske dogodke, ki so omogočili ozemeljsko celovitost in pozneje razglasitev samostojne slovenske države. 
Spomnil je tudi na staro ljudsko modrost pomena ljudske povezanosti in enotnosti, ko so Slovenci znali stopiti skupaj in 
doseči zastavljene cilje, in tega se moramo zavedati tudi v današnjem času, zato naj po njegovih besedah prevlada duh 
sodelovanja, ne pa delitev. Čeprav danes pred nami ni očitnih in vidnih prelomnih zgodovinskih dogodkov, ki bi terjali 



narodno enotnost, tako Pahor, ne moremo izključiti možnosti preizkušenj, ki lahko terjajo vso našo pozornost, izkušenost, 
odločnost in enotnost. 
In to utemelji s tem, da se moramo v takem položaju zavedati izrednega pomena naše državne suverenosti kot orodja  
nadaljnjega obstanka in napredka. Za Slovenijo je skoraj enakega življenjskega pomena obstoj in razvoj Evropske unije in 
Nata, kar je zagotovilo evropskega miru in varnosti. »Znašli smo se v položaju, ki zahteva okrepljeno medsebojno politično 
in vsestransko sodelovanje za krepitev naše države, to je krepitev demokratične, pravne, socialne in kulturne države,« je še 
povedal. 
Na osrednji prireditvi, ki so jo skupaj z občino zasnovali člani Kulturno - turističnega društva Črenšovci in Prekmurskega 
društva generala Maistra Črenšovci, so se z glasbo, besedo in pesmijo spomnili tudi pomembnih ljudi, ki so v teh krajih in 
širše budili narodno zavest. V Parku spominov so odkrili doprsni kip Jožefa Godine, katoliškega duhovnika, urednika in 
Maistrovega borca, ki je bil tudi prvi govornik na slovesnosti pred 99 leti. Letos mineva 120 let od njegovega rojstva. 
Tudi letos pa je predsednik države Borut Pahor pred osrednjo slovesnostjo pred kipom Jožefa Klekla starejšega, duhovnika, 
politika, publicista in narodnega buditelja, položil venec. Ob tej priložnosti je Anton Törnar, župan Občine Črenšovci, dejal, 
da smo Prekmurci vedno bili in smo pomemben del ali – kot se je izrazil – zelena veja slovenskega narodnega telesa. 
»Svojo pripadnost in svoje slovenstvo smo v pravem trenutku izkazali že v preteklosti in jo z visoko stopnjo narodne zavesti 
izkazujemo tudi danes. Hkrati pa spoštujemo vse, s katerimi sobivamo v tem prostoru.« Dodal je  še, da so tukajšnji ljudje s 
svojimi dejanji vedno državotvorno dokazali, da v Prekmurcih utripa slovensko srce.  
Prav na to pa ne bi smela pozabiti država, zato naj začne izvajati politiko skladnega regijskega razvoja, je poudaril Jožef 
Horvat, poslanec v državnem zboru, ter dodal, da je samo država z močnim in razvitim obrobjem močna država.  
Prireditev v Črenšovcih na predvečer državnega praznika je bila uvod v aktivnosti ob prihajajoči stoti obletnici združitve, te 
pa bodo do prihodnjega praznika potekale pod krovnim geslom Prekmurje v srcu. Osrednja slovesnost ob okrogli obletnici 
bo v Beltincih, kjer se je 17. avgusta leta 1919 zbralo dvajset tisoč ljudi z levega in desnega brega Mure in podprlo 
priključitev Prekmurja matici. Prav bi bilo, da bi bilo v Prekmurju prihodnje leto bolj slovesno, saj nekega splošnega 
prazničnega vzdušja v tej pokrajini letos ni bilo zaznati, pa tudi slovenskih zastav bi si ob prazniku želeli (še) več. 

• Kaj zmore pesniška govorica. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 34, 23. avgusta 2018, 
str. 20 

Dnevi poezije in vina 2018 
Priznani slovenski in španski pesniki v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih vzajemno prevajali in prebirali svojo 
poezijo 
Ni nujno, da poznamo jezik, včasih je dovolj, da zamižimo in se prepustimo melodiji in zvokom besed, pa bomo pomen 
pesmi, čeprav ne razumemo vseh besed, razumeli, je povedal pesnik, pisatelj in urednik Aleš Šteger na pesniškem branju 
španske in slovenske poezije v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih. Z literarnimbranjem udeležencev špansko -  
slovenske prevajalske delavnice, na kateri sodelujejo slovenski pesnice in pesniki Glorijana Veber, Andrej Medved in Tibor 
Hrs Pandur ter španski Mercedes Cebrian, Carlos Aganzo in Erica Martinez, se je v nedeljo začel 22. festival Dnevi poezije in 
vina. 
V mednarodni fokus letošnjega festivala je postavljena španska poezija, slovenski in španski pesniki pa skupaj s prevajalko 
Veroniko Rot vzajemno prevajajo svojo poezijo. Najprej dobesedno, potem pa iščejo prave izraze ali verz z enako mislijo 
in sporočilom, se pogovarjajo o poeziji, kako je nastajala, kaj jih je navdihnilo, pa tudi o tem, kako zvenijo besede v jeziku  
drugega. To je lepa priložnost, da se skupaj najdejo prave besede in se vzpostavijo taki stiki med pesniki, o kakršnih smo 
lahko nekoč samo sanjali, je povedal Šteger, ki je tudi direktor omenjenega festivala. Hkrati pa se vzpostavlja tudi 
intelektualni most med španskim in slovenskim prostorom. 
Delček poezije in njen zven v slovenskem in španskem jeziku so avtorji in njihovi kolegi pesniki predstavili v spominskem 
vrtu na Petanjcih. Mercedes Cebrian je priznana španska pesnica, ki ima izjemen čut za jezik in besede, iskreno zanimanje  a 
je pokazala tudi za slovenski jezik in takoj začela izbirati prave izraze. V svoji poeziji med drugim govori o tem, kako se lahko 
slabi časi naselijo v človeku. Svojo poezijo je predstavila tudi Glorijana Veber, vitezinja poezije, in z lastno interpretacijo 
svoje poezije doživela bučen aplavz. 
Španci in Slovenci si ravno ne delimo jezika, tudi podobnih izrazov ne, skupna pa nam je ljubezen do poezije in do vina, je 
povedala Erica Martinez, tudi dobitnica številnih pesniških nagrad. Carlos Aganzo pa je prav tako priznani španski pesnik, ki  
poroča o kulturi za različne španske časopise, prisluhnili pa smo lahko tudi njegovim pesmim, ki govorijo o smrti in temeljnih 
človekovih pravicah. Izbor njegove poezije je bil pravšnji za ta vrt, ki je bil zasnovan v spomin in opomin na grozote vojne in 
človeško trpljenje. Prav pesniška govorica je tista, ki zmore izjemno tankočutno spregovoriti tudi o najhujših človeških 
tragedijah. 
Za konec se je predstavil še pesnik Andrej Medved, avtor kakšnih stotih knjig, ki v svojih delih povezuje različne 
intelektualne prostore in sooblikuje slovensko vizualno sceno. Svojo pesem, ki smo ji lahko prisluhnili še v španski različici, 
pa je prebral tudi Aleš Šteger, moderator delavnice. 
Literarno branje so pripravili v sodelovanju z Ustanovo dr. Šiftarjeva fundacija, slovenski in španski pesniki pa se bodo 
predstavili tudi po drugih krajih. Dogodki festivala Dnevi poezije in vina potekajo v več krajih po Sloveniji ter tudi na 
Hrvaškem in v Avstriji, v naši bližini pa so vključili še Ljutomer, Lendavo in Potrno.  
 

MMC RTV SLO   
 

• Kosovo začelo priprave na demarkacijo meje - oster odziv Srbije. J. R. Priština, Beograd - MMC RTV SLO, STA, 
20. avgust 2018  



Septembra naj bi se v Bruslju sestala Thaci in Vučić 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/kosovo-zacelo-priprave-na-demarkacijo-meje-oster-odziv-srbije/463680  
Kosovska vlada je sporočila, da je začela priprave na demarkacijo meje s Srbijo, od koder opozarjajo, da Priština 
demarkacije ne more izvesti enostransko. 
Priprave na označevanje meje s Srbijo so se začele na poziv kosovskega premierja Ramusha Haradinaja, in sicer s pripravo 
faktografskih dokumentov in oblikovanjem strategije, je dejal predsednik vladne komisije za demarkacijo meje Shpejtim 
Bulliqi. Dodal je, da so se v določenih obdobjih meje ponekod spremenile, kar je po njegovem mnenju treba zajeti v 
dokumentaciji, srbska radiotelevizija RTS navaja prištinske medije. 
Srbski zunanji minister Ivica Dačić je že opozoril, da Priština demarkacije meje ne more izvesti enostransko, tako kot je 
razglasila samostojnost. "Ne bo nikakršnih korakov v tej smeri, dokler se ne doseže dogovor," je na novinarski konferenci 
dejal prvi podpredsednik srbske vlade. Pojasnil je, da so se večkrat zavzeli za kompromis, ampak da se mora druga stran 
odločiti, kaj si želi. 
Po poročanju prištinskih medijev bosta kosovski predsednik Hashim Thaci in njegov srbski kolega Aleksandar Vučić o 
spremembi meje predvidoma spregovorila na prihodnjem srečanju v Bruslju. Medtem ko Thaci uporablja izraz "popravki 
meje", Vučić govori o "razmejitvi" z Albanci. 
Vprašanje večinsko albanskih občin na jugu Srbije 
V okviru popravkov meje bi večinsko albanske občine na jugu Srbije – Preševo, Bujanovac in Medvedja – priključili Kosovu. 
To po Thacijevih besedah pomeni, da ne bo prišlo do delitve Kosova niti avtonomije za Srbe na Kosovu. Vučić sicer ni 
pojasnil svoje razmejitve, a naj bi šlo za menjavo večinsko albanskih območij na jugu Srbije za večinsko srbski sever Kosova. 
V zadnjem času nekateri srbski in kosovski politiki vse pogosteje govorijo o rešitvi, po kateri bi si državi izmenjali omenjena 
območja. Na pogajanjih o normalizaciji odnosov med državama, ki pod okriljem Evropske unije potekajo od leta 2011, to 
uradno ni bila nikoli tema pogovorov. 
Pravoslavni kleriki proti razmejitvi 
Na Kosovu delitvi države nasprotujejo tako vladne stranke kot opozicija, v Srbiji pa je največji kritik te ideje Srbska 
pravoslavna cerkev. Več kot sto srbskih duhovnikov iz 20 samostanov na območju Kosova je vložilo pritožbo, v kateri so 
izpostavili, da pozivi k razmejitvi postavljajo v nevarnost vso srbsko skupnost. "Kosovo je s svojimi 1.500 srbskimi 
pravoslavnimi krščanskimi samostani, cerkvami, bogastvi in spomeniki srbske kulture, neodtujljiv del Srbije," so zapisali po 
poročanju Balkan Insighta. 

• Varuh: Policija v Črnomlju in Metliki zanemarja osebne okoliščine prebežnikov. Varuh meni, da je obravnava 
tujcev pomanjkljiva. La. Da. Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, 22. avgust 2018  

http://www.rtvslo.si/slovenija/varuh-policija-v-crnomlju-in-metliki-zanemarja-osebne-okoliscine-prebeznikov/463823  
Varuh človekovih pravic je nenapovedano obiskal policijski postaji Črnomelj in Metlika in ugotovil, da osebne okoliščine 
tujcev, na podlagi katerih bi morda lahko zaprosili za azil, niso bile dovolj resno obravnavane ali pa so bile preslišane. 
Da bi preveril navedbe medijev o domnevno neustreznem ravnanju slovenskih policistov, je varuh policijski postaji obiskal 
19. junija. Policisti naj bi namreč ob prijetju prebežnikov na meji med Hrvaško in Slovenijo ter v notranjosti, večinoma pri 
Črnomlju, zavračali njihove prošnje za azil. Varuh je v pregledanih primerih pogrešal predvsem resno obravnavo osebnih 
okoliščin vsakega posameznika. 
V uradnih zaznamkih povzete izjave tujcev so namreč izredno skope in se nanašajo predvsem na potovanje ter prehod meje, 
ugotavljajo pri varuhu. Prav tako so skope tudi izjave o razlogih za zapustitev matične države, ki pa bi lahko predstavljale 
pomemben dejavnik pri morebitni nameri za mednarodno zaščito. 
V zapisniku "ekonomski migrant", čeprav je državo zapustil zaradi groženj 
V enem izmed zapisnikov o izročitvi in sprejemu osebe je bil denimo kot razlog za zapustitev matične države navedeno, da 
je oseba ekonomski migrant. Iz uradnih zaznamkov pa izhaja, da sta dva od obravnavanih tujcev na vprašanje policista 
povedala, da sta matično državo zapustila zaradi groženj. 
Čeprav je iz zakona o mednarodni zaščiti mogoče razbrati, da posameznik svojo željo po mednarodni zaščiti izrazi sam, 
varuh meni, da je v primerih, ko je odločitev o vrnitvi praviloma izvedena v enem samem dnevu, pomembno, da policisti 
vsem osebam, ki potrebujejo mednarodno zaščito, čim prej zagotovijo ustrezne informacije glede azilnih postopkov. 
Omogočiti jim morajo tudi dovolj časa, da se lahko izrazijo, ali bi želeli podati prošnjo za azil, in če to želijo, jim morajo tudi 
to omogočiti. Zlasti v primerih, ko je odločitev o vrnitvi sprejeta v zelo kratkem času in brez pisne odločbe ter tudi brez 
možnosti uveljavljanja učinkovitega pravnega varstva, bi bilo smiselno od posameznika pridobiti izjavo, ali ima namero 
podati prošnjo za mednarodno zaščito v Sloveniji, in to tudi ustrezno dokumentirati, predlaga varuh. 
Ministrstvo brez konkretnega odgovora 
Kot so še navedli pri varuhu, so pričakovali, da se bo notranje ministrstvo do očitkov opredelilo, vendar pa je v odgovoru 
zgolj zagotovilo, da policija pri izvajanju postopkov v celoti upošteva pravice tujcev, vključno s pravico dostopa do 
mednarodne zaščite. 
A varuh še vedno pogreša resno opredelitev do izpostavljenih pomislekov, zato so v torek ministrstvu znova poslali dopis. 
Predlaga pa tudi sprejetje ukrepov za doslednejše dokumentiranje vseh okoliščin policijskih postopkov s tujci, da bi to tudi 
kasneje dopuščalo vpogled v pravilnost in zakonitost sprejetih odločitev, so še navedli pri varuhu. 
Na MNZ-ju dodatnega dopisa varuha človekovih pravic še niso prejeli. "Vsekakor pa ga bomo po prejetju temeljito preučili, 
še zlasti glede njegovih dodatnih vprašanj na že posredovana in konkretna pojasnila MNZ-ja," so sporočili z ministrstva. 

• Boris Pahor pred 105. rojstnim dnevom v Kopru o Kocbeku in OF. Prispevek Neve Zajc: MMC RTV SLO, 23. 
avgust 2018  
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http://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/novice/boris-pahor-pred-105-rojstnim-dnevom-v-kopru-o-kocbeku-in-
of/463976  
Tržaški pisatelj bo prestavil novo knjigo z naslovom Brez Kocbekovega sodelovanja ne bi bilo Osvobodilne fronte. 
 

 
Slika: Štiri dni pred svojim 105. rojstnim dnevom je Boris Pahor doma med drugim povedal, zakaj je napisal novo knjigo z 
naslovom Brez Kocbeka ne bi bilo Osvobodilne fronte. Foto: Radio Koper  
 
Pisatelj Boris Pahor bo v nedeljo praznoval 105. rojstni dan. Njegov praznik vselej pospremi kakšna javna prireditev oziroma 
srečanje. To bo tokrat v Kopru, v Domu knjige, kjer bo jutri, v petek, 24. avgusta, ob 11. uri, predstavil novo knjigo Brez 
Kocbekovega sodelovanja ne bi bilo Osvobodilne fronte. Več v prispevku Neve Zajc. 
Ob svojem novem jubileju si je Pahor želel pokloniti spominu prijatelja in vzornika Edvarda Kocbeka. Odločitev pojasnjuje 
tako: "Zato ker Kocbeka ne mara levica, ga napada desnica, slabo ravnajo tudi tisti, ki pišejo o njem; pišejo na način, ki je 
nesprejemljiv za takega pisatelja, kakor je bil Edvard Kocbek, brez katerega ne bi imeli Osvobodilne fronte. To sem hotel 
poudariti." 
Tako je zapisano tudi v naslovu knjige, ki je izšla pri Cankarjevi založbi. Poleg Pahorjevega ponovnega razmisleka o dogajanju 
ob nastajanju OF in nekaj pisem, ki sta si jih izmenjala s Kocbekom v različnih obdobjih njunega prijateljevanja, ter odlomka 
iz dnevniških zapisov o njunem srečanju v Münchnu, je v knjigi še pogovor Petra Kovačiča Peršina s Pahorjem, njegov esej in 
esej Mihaela Glavana. Navkljub letom, ki jih ni malo, pa Pahorja obdaja želja po novih izpovedih. Pravi, da mu je žal: "Da 
nisem napisal ene Nekropole tudi o fašizmu. Materiala imam objavljenega zadosti, da bi imel knjigo, ampak mi ni še prišel 
na misel kraj, kjer se je zgodilo, ne bi rad pustil Trst." 
Ob prazniku pa ostaja tudi želja, da bi še enkrat šel v slovenske gore. 

• Umrl je književnik in univerzitetni profesor Andrej Capuder. Ljubljana - MMC RTV SLO. 23. avgust 2018  
Prvi kulturni minister v samostojni Sloveniji 
http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/umrl-je-knjizevnik-in-univerzitetni-profesor-andrej-capuder/463907  
V 76. letu starosti je umrl eden najbolj vsestranskih slovenskih ustvarjalcev, književnik, univerzitetni profesor, politik in 
diplomat Andrej Capuder, ki je življenje posvetil predvsem romanskim jezikom in književnostim. 
 

 
Slika: Andrej Capuder je bil med drugim dolgoletni profesor francoske književnosti na ljubljanski filozofski fakulteti. Foto: 
Mohorjeva založba 
 
Umrl je v sredo, so sporočili z Mohorjeve založbe. Andrej Capuder se je rodil leta 1942 v Ljubljani v profesorski družini. Po 
končanem šolanju na klasični gimnaziji v Ljubljani je leta 1967 diplomiral in pozneje tudi doktoriral na romanskem oddelku 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Tam je nato kot docent in profesor 30 let predaval zgodovino francoske 
književnosti. 
Študijsko se je izpopolnjeval v Franciji, na univerzah v Nancyju in Aix-en-Provenceu. Zgodaj se je začel posvečati poeziji, 
ukvarjal pa se je tudi s prevajalstvom in leta 1972 opravil izjemno delo s prevodom celotne Dantejeve Božanske komedije. 
Literarno klasiko je prevajal deset let, za delo pa mu je Društvo slovenskih prevajalcev podelilo Sovretovo nagrado. 
Poslovenil je tudi vrsto drugih del svetovne književnosti in misli, med drugim dela Petrarke, Luísa de Camõesa, Teilharda de 
Chardina, Ernesta Sabata in Kierkegaarda. 

http://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/novice/boris-pahor-pred-105-rojstnim-dnevom-v-kopru-o-kocbeku-in-of/463976
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Leta 1975 je izšel njegov romaneskni prvenec Bič in vrtavka, ki je pod naslovom Peitsche und Kreisel izšel tudi v nemškem 
prevodu. Capuder je z delom vzbudil nezaželeno pozornost cenzure, zaradi česar so ga umaknili iz prodaje. Med letoma 
1982 in 2005 je izšla njegova romaneskna trilogija, sestavljena iz del Rapsodija 20, Iskanje drugega in Reka pozabe (Izšlo je 
pri Slovenski matici v Ljubljani), v kateri je izpisal fresko nacionalnega romana Slovencev v 20. stoletju. Sicer pa je ena 
poglavitnih tem v njegovi prozi in liriki odnos med moškim in žensko. 
Ob slovenski pomladi v politiko 
V času osamosvojitve je postal dejaven tudi v politični sferi. Sam je to nekoč ubesedil, da ga je literarni demon ob slovenski 
pomladi pripeljal v politiko. Bil je poslanec v parlamentu in prvi kulturni minister v samostojni Sloveniji (1990–93). Sledil je 
odhod v tujino; najprej v Pariz, kjer je bil veleposlanik med letoma 1993 in 1997, zatem še Rim, kjer je služboval med 2005 in 
2009. 
Obenem nikoli ni opustil svoje znanstvene, literarne in pedagoške dejavnosti. Njegov opus obsega med drugim še dela 
Mozaik svobode, Pariški dnevnik, Slovenija brez meja, Henri Bergson, intuicija in misel, Rimski soneti, Povest o knjigah in 
Zamrznjene besede. 
Za svoje delo je prejel vrsto nagrad, v zadnjih letih med drugim Rožančevo nagrado za zbirko esejev Povest o knjigah. Znan 
je bil tudi v tujini, in sicer so mu podelili italijanski viteški križec in red francoske častne legije, ki ga je prejel leta 2002 za 
zasluge na področju frankofonije. Leta 2011 je bil izvoljen v Evropsko akademijo znanosti in umetnosti v Salzburgu. 
Utvarjalec, ki je umetniško občutljivost vedno povezal s svetovljanstvom 
Na ministrstvu za kulturo so v izjavi za javnost ob Capudrovi smrti zapisali, da je bil "ustvarjalec, ki je umetniško občutljivost 
vedno tesno povezoval s svojo izjemno erudicijo in svetovljanstvom". "Pogosto slišimo, da koga bolj cenijo v tujini kot doma, 
žal je to v precejšnji meri veljalo tudi zanj: prejel je francoski red legije časti in italijanski viteški križec, v domovini pa že leta 
1972 dobil Sovretovo nagrado za prevod Dantejeve Božanske komedij, nato pa šele 2014 Rožančevo za zbirko esejev Povest 
o knjigah," so dodali. 
Capuder je kulturo in svoje delovanje v njej ter zanjo pojmoval v širših okvirjih, kot je to običajno v slovenskem kulturnem 
dogajanju, so še zapisali. "Odnos do njegove zapuščine bo odraz odnosa Slovencev do vrhunske izobrazbe, izbrušenega sloga 
in svobodne misli", so sklenili. 
 

Mladina, Ljubljana 

• Civilna pobuda SDS : s Škofij je val lažnih civilnih pobud pljusknil na Debeli rtič /Igor Jurekovič. – št. 33, 
17.08.2018, str. 10 

• Sreča za vse : ne le za peščico /Grega Repovž. – št. 33, 17.08.2018, str. 17-20 

• »Znanje jezika dobesedno pomeni razliko med življenjem v raju ali peklu« : Ramin Shadani, begunec /Peter 
Petrovčič. – št. 33, 17.08.2018, str. 33-37 

• Lale in Gita: 32407 in 34902 /Marjan Horvat. – št. 33, 17.08.2018, str. 44-46 

 
Reporter,  Ljubljana 

• Novi mandatar starih obrazov /Igor Kršinar. – št. 34, 20.08.2018, str. 18-21 

• Odprte meje in socialna država : o težavah levice glede priseljevanja /Aleš Žužek. – št. 34, 20.08.2018, str. 26 
 

Boris Pahor po Šarčevi izvolitvi ne vidi sprememb: Spet bo imela moč levica. STA. Reporter, Ljubljana, 19. avg. 2018  
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Slika: V Trstu živeči pisatelj Boris Pahor bo 26. avgusta obeležil častitljivih 105 let. Foto: STA 
Foto: Bobo - Boris Pahor se je rodil leta 1903. 
V Trstu živeči pisatelj Boris Pahor bo 26. avgusta obeležil častitljivih 105 let. Za STA je ob jubileju, ki sovpada z 
dolgotrajnim sestavljanjem slovenske vlade, ponovno poudaril misel, ki se mu zdi izjemno pomembna: "Da bi Slovenija 
našla toliko modrosti, da bi razumela, da država ne more živeti zdravega življenja brez enotnega vodstva." 
Po Pahorjevih besedah znajo "tako ali drugače modre države", denimo Francija ali severne dežele, najti način, kako voditi 
državo, da ta uspeva. Tudi Slovenija mora najti način, kako pregledati preteklost, nekako obžalovati, kar je treba obžalovati, 
in drugo pustiti ob strani: "Naj bo mrtvo, kar je bilo, in naj živi ideja o enotnosti in bratstvu v sporazumu za rešitev slovenske 

https://reporter.si/clanek/magazin/boris-pahor-po-sarcevi-izvolitvi-ne-vidi-sprememb-spet-bo-imela-moc-levica-655035


države," je Pahor povzel misel, za katero je dejal, da bi jo napisal tudi v oporoki, kar pa ne bo storil, ker, kot sam pove, 
poudarja vselej eno in isto. 
V slovenski politiki po volitvah ne bo večjih sprememb. 
Na vprašanje, ali pričakuje morebitne spremembe po zadnjih državnozborskih volitvah, je Pahor odgovoril, da v bistvu ne bo 
nobene prave zamenjave: "Spet bo imela moč levica, tako v parlamentu kot v vladi. Zadovoljen sem, da so prišli do 
dogovora glede mandatarja, a kakor spremljam, je Marjan Šarec spet levica." Tudi nova vlada bo tako po Pahorjevih 
besedah ostala zvesta levici in bo priključena na kapitalistično ureditev Evrope in sveta, kljub temu, da sicer ima neke nove 
ideje na področjih plač, davkov in pokojnin. 
Pahor meni, da bi se morala slovenska vlada, zato, da bi lahko nekatere stvari izboljšala, odločiti, da levica ne bo imela 
glavne besede: "Najti je treba neko tako varianto, ki bo sprejemljiva tudi za človeka, ki se ne deklarira za levo," je menil. 
Spomnil je na severne države, kjer so stavke prava redkost: "Ko je levica zahtevala preveč, so delodajalci rekli, da tako daleč 
ne morejo iti. Vlada, ki hoče zadovoljno ljudstvo, mora doseči dogovor s sindikati in delodajalci in biti pri tem zmerna." 
V Sloveniji po besedah sogovornika do tega dogovora ne pride: "In kolikor jaz do sedaj vem, pri vseh teh vladah zmeraj 
zmaga leva stran. Leva stran pa ne more pravilno zmagati v kapitalizmu." Tisti, ki ima večino, želi, tako Pahor, doseči vse 
tisto, kar sam zahteva, to pa potem ni več državotvorna politika, ampak politika strank: "Enkrat zmaga ena stranka, drugič 
druga. Medtem ko mora država, če želi stati pokonci in želi ohraniti ravnotežje za določen čas, delovati v nekem modrem 
sklepu. Lahko da bo propadla čez pet let, a tistih pet let bo skupaj uravnavala neke stvari, ki so zdržale." Graditi je treba na 
podlagi potreb države, ne pa tega, katera stranka je najmočnejša, ob tem pa je treba preseči zgodovinsko neenotnost, je še 
poudaril Pahor. 
Kandidatura na deželnih volitvah s 104 leti 
Kljub častitljivim 104. letom se je Pahor odločil in aprila letos vložil kandidaturo na deželnih volitvah v Furlaniji-Julijski 
krajini. S tem je postal doslej najstarejši kandidat na teh volitvah. Kot je povedal, so ga politiki Slovenske skupnosti (SSk) 
vprašali, ali bi kandidiral, da bi zbrali dovolj glasov in dobili svojega predstavnika v deželnem parlamentu v Trstu. 
To je na koncu tudi uspelo predstavniku stranke Igorju Gabrovcu. Pahor je v kandidaturo privolil, ker ga v Italiji dobro 
poznajo, še posebej po letu 2008, ko je v italijanščini izšla njegova knjiga Nekropola. Med letoma 2008 in 2014 so ga okoli 
300-krat povabili na različna predavanja v različne institucije in šole. 
Izvolitve sicer ni pričakoval, je pa dodal, da bi za poslanca v deželnem parlamentu zagotovo priporočil prav Gabrovca, ki je 
"najbolj moder politik ta hip na strani slovenske skupnosti". Je pa Pahor v katerem od okrajev prejel več glasov od 
Gabrovca, skupno pa je sicer zbral 600 glasov. 
Pogovor je pisatelj navezal tudi na slovensko literaturo. Kljub temu, da smo bili Slovenci podložni toliko stoletij, Pahor meni, 
da je slovenska literatura, literatura humanizma: "Vsa naša literatura je dokazovanje pravice, poštenosti in demokracije. Od 
Trubarja dalje, s Cankarjem na čelu. Trubar je bil izredno pomemben za slovensko identiteto, ki tedaj še ni pomenila države, 
je pa pomenila, da se ljudstvo nekako zave, kakšne so njegove pravice. In pravice ljudstva so se pokazale prav v 
protestantizmu, pri katerem smo bili mi poleg s Trubarjem. Že tedaj smo obstajali. In pomembno je, da imamo tako velikega 
kulturnika, ki je prevajal sveto pismo v slovenščino in je v Nemčiji tiskal dele svetega pisma," je spomnil. 
"Ni prav, da se imamo še zmeraj za neke podložnike. Glejte, zdaj smo podložni svojim strankam, namesto, da bi bili podložni 
ideji slovenskega uveljavljanja, do katerega imamo vso pravico," je poudaril Pahor. 
Ob 105. osebnem jubileju delo o odnosu med Pahorjem in Kocbekom 
V spomeniku, ki so ga pisatelju lani postavili v Tivoliju ob spomeniku Edvarda Kocbeka, Pahor prepoznava spomenik reviji 
Zaliv in njenim sodelavcem. Kot je Pahor povedal pred slabim letom dni, Kocbeka častimo kot elitnega pesnika in pisatelja, a 
bi ga morali ceniti tudi kot snovalca slovenske usode. Označil ga je za "globokega in pogumnega humanista in velikega 
Slovenca". 
Prav prijateljstvu med Pahorjem in Kocbekom ter političnemu pomenu tega odnosa bo posvečena knjižica Brez 
Kocbekovega sodelovanja ne bi bilo osvobodilne fronte, ki bo pri Cankarjevi založbi izšla ob 105. rojstnem dnevu tržaškega 
pisatelja in jo bodo predstavili na petkovem praznovanju Pahorjevega jubileja v Kopru. "To je bil dogovor z mano in Petrom 
Kovačičem Peršinom, ki je bil Kocbeku blizu v povojnem času kot urednik Revije 2000. Zagovarjam tezo, da brez Kocbeka ne 
bi bilo narodnoosvobodilnega boja. Kovačič Peršin se s tem strinja. V knjigi bo predstavljen moj pogovor z njim, tudi na to 
temo, poleg tega pa bodo objavljena nekatera moja in Kocbekova pisma." 
Med drugim je v knjigi opisano zadnje srečanje Pahorja in Kocbeka v Münchnu, do katerega je prišlo pet let po odmevnem 
pogovoru Pahorja in Alojza Rebule s Kocbekom, objavljenim v brošuri založbe Zaliv leta 1975 z naslovom Edvard Kocbek, 
pričevalec našega časa. V njem je Kocbek obsodil zunajsodni poboj 11.000 slovenskih domobrancev, ki so jih Britanci vrnili 
Jugoslaviji. Brošura je v Jugoslaviji dvignila veliko prahu, Pahorju pa so do leta 1979 prepovedali tudi vstop v državo. 
Pridi, da si stisneva roko! 
Po objavi intervjuja so se mnogi spravili na Kocbeka in mu govorili, da "ga je Pahor naokrog prinesel", ob čemer je po 
sogovornikovem razmišljanju Kocbek moral trpeti. V danih razmerah Pahor Kocbeka v Ljubljani ni uspel obiskati, je pa 
Kocbek izrazil željo po srečanju z njim v januarskem pismu, ki ga je na njegovi pisalni mizi našla žena Zdravka Kocbek in ga je 
posredovala Pahorju. V njem je Kocbek, kot je Pahor prosto povzel, zapisal: "Dragi Boris, bolan sem na zelo nesrečen način, 
ampak ne razširjaj preveč te novice. Jaz sem ostal tvoj človek, kakor sem zmeraj bil. In pridi, da si stisneva roko." 
Po Pahorjevih besedah je Kocbek v tem pismu potrdil, da se ni spremenil. In da se ga vse tisto, kar so slabega govorili o 
Pahorju, ni dotaknilo, s stiskom roke pa je želel potrditev njunega prijateljstva. Pahor se je v začetku februarja odpravil na 
nočno potovanje z vlakom do Münchna, kamor se je Kocbek podal na zdravljenje, ker je izgubljal sposobnost govora in 
mišljenja, in ga presenetil z obiskom. Kot je za STA povedal Pahor, je Kocbek na tem srečanju izrekel dve pomembni misli, ki 
pričata o njunem odnosu. 



V kavarni mu je najprej dejal: "Ti, imenitno sva vse skupaj izpeljala.", dan kasneje pa je pred odhodom k zdravniku še dodal: 
"Dobro si znal vse urediti." Ti dve izjavi Pahorju potrjujeta, da Kocbek ni verjel tistim, ki so govorili, da ga je prinesel 
naokrog, medtem ko je on mislil zgolj na Slovenijo. Pahor je bil ob tej drugi izjavi v zadregi, odvrnil pa mu je, da mogoče ni 
vse poteklo tako, kot bi si človek želel, ob tem pa izrazil upanje, da je bilo "vsaj vse na dostojni ravni". Delu bosta dodani 
besedili, ki ju podpisujeta Kovačič Peršin in Mihael Glavan. 
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