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• Umrl je pesnik in akademik Ciril Zlobec. ORF, Celovec, 24.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2931919/  
V 94. letu starosti je umrl pesnik in akademik Ciril Zlobec, je poročal Radio Slovenija. Bil je zadnji še živeči pesnik slavne 
četverice, ki je po vojni presekala takratno pesniško usmeritev z intimistično zbirko Pesmi štirih. Podpisal je približno 30 
zbirk poezije, številna njegova dela so prevedli v tuje jezike. Ukvarjal se je tudi s politiko. 
„Med resignacijo in vitalizmom“ 
Zlobec je bil pesnik, romanopisec, publicist, prevajalec, novinar, urednik, član Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter 
nekdanji politik. V slovenski kulturni spomin se je vtisnil že z intimistično pesniško zbirko Pesmi štirih, ki jo je leta 1953 izdal 
skupaj s Kajetanom Kovičem, Janezom Menartom in Tonetom Pavčkom. Od takrat je objavil približno 30 pesniških zbirk ter 
dva romana, več knjig esejev in publicistike. 
„Motivika njegove poezije največkrat niha med resignacijo in vitalizmom. To doživetje prikazuje zlasti v treh območjih - v 
spominih na otroštvo, v erotiki in vsakdanji stvarnosti. Zlobčev verz je prost, notranji ritem se neprestano spreminja in je 
zato nenavaden, slog je mešanica abstraktnih pojmov in konkretnih podob, kar ustreza vsebini. Ta je večidel refleksivna, 
vendar z naslonitvijo na konkretne situacije, dogodke in osebe,“ je o njegovi poeziji v Pregledu slovenskega slovstva zapisal 
Janko Kos. 
 

 
Slika: Ciril Zlobec. Foto: sta.si 
 
Znan kot pesnik ljubezni 
Širšemu bralstvu je najbolj znan kot pesnik ljubezni. Ob njegovem 90. rojstnem dnevu leta 2015 mu je Mladinska knjiga 
namenila izbor njegove ljubezenske poezije v knjigi Ljubezen - čudež duše in telesa. Izmed več kot 200 ljubezenskih pesmi je 
izbor opravil sam, in kot je tedaj povedal za STA, je iz svoje ljubezenske lirike naredil življenjsko zgodbo ter skoznjo prikazal 
fenomen ljubezni, kot ga je živel sam. 
Med njegovimi pesniškimi zbirkami so še Pesmi jeze in ljubezni (1968), Dve žgoči sonci (1972), Vračanja na Kras (1974), 
Beseda (1985), Nove pesmi (1985), Rod (1988), Moja kratka večnost (1989), Ljubezen dvoedina (1993), Stopnice k tebi 
(1995), Mojih sedemdeset (1995), Skoraj himna (1995) in Ti-jaz-midva (1995). Številna njegova dela so prevedli v tuje jezike, 
prevajal pa je tudi sam, med drugim nekatera vrhunska imena svetovne literature, kot je Dante. 
Pesnik, rojen na Krasu, je obiskoval gimnazijo v malem semenišču v Gorici in Kopru, od koder so ga izključili, ker so odkrili, 
da piše pesmi v slovenščini. Leta 1942 je postal aktivist OF, ob razpadu Italije pa se je pridružil partizanom. Kasneje je 
diplomiral na ljubljanski slavistiki, se zaposlil kot novinar ter deloval v kulturnih uredništvih različnih medijev. Ukvarjal se je 
tudi s politiko, med drugim je bil na prvih večstrankarskih volitvah leta 1990 izvoljen v predsedstvo prve samostojne 
slovenske države. Ob kopici priznanj je leta 1982 dobil Prešernovo nagrado. 

• Olip častni občan mestne občine Pliberk. ORF, Celovec, 24.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2931911/  
Občinski svet mestne občine Pliberk je na svoji zadnji seji začetek avgusta soglasno imenoval župnika in dekana Ivana 
Olipa za častnega občana. Pri utemeljitvi za to častno imenovanje je pliberški župan Stefan Visotschnig (SPÖ) poudaril 
dobro in harmonično sodelovanje med mestno občino in faro, ki jo že 25 let vodi dekan Olip. 
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Slika: Občinski svet mestne občine Pliberk je na svoji zadnji seji začetek avgusta soglasno imenoval župnika in dekana 
Ivana Olipa za častnega občana. Foto: ORF 
 
„Zanesljiv partner za razvoj jormaka“ 
Visotschnig je pri utemeljitvi poudaril tudi pozitiven razvoj Pliberškega jormaka, ker je fara kot lastnica zemljišča zanesljiv 
partner za dober vsestranski razvoj jormaka. 
Poleg tega je občina kot vzrok za častno imenovanje navedla odločilen prispevek župnika Olipa za ureditev cerkvenega trga 
v okviru evropske razstave 2009 z novo ureditvijo celotnega trga okoli cerkve, z vrtom religij, župnijskim vrtom ter celotno 
obnovo mestne farne cerkve zunaj in znotraj, piše v sporočilu pliberškega farnega sveta, objavljenem na spletni strani krške 
škofije. 

• Česnik minister za zamejce? ORF, Celovec, 24.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2931867/  
O ministru za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu v novi slovenski vladi piše Primorski dnevnik, da bo za naslednika 
Gorazda Žmavca morda določen Peter Jožef Česnik iz Stranke Alenke Bratušek (SAB). Česnik, letnik 1945, je najstarejši 
poslanec v tem sklicu slovenskega državnega zbora. 
 

 
Slika: O ministru za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu v novi slovenski vladi piše Primorski dnevnik, da bo za 
naslednika Gorazda Žmavca morda določen Peter Jožef Česnik iz Stranke Alenke Bratušek (SAB). Foto: ORF 
 
35 let živel v Avstraliji 
On da vprašanja, ki zadevajo Slovence onkraj meja Slovenije, dobro pozna, saj je 35 let preživel v Avstraliji. Pred vrnitvijo v 
Slovenijo je bil član upravnega odbora slovenskega izseljenskega društva v Sydneyju, nato pa deloval v Slovenski izseljenski 
matici, piše Primorski dnevnik. Bil je član stranke Zares, s katero je neuspešno kandidiral za parlament, še dodaja časnik. 

• „V ponedeljek bom napisal dve strani“. ORF, Celovec, 27.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2932353/  
V nedeljo je obhajal 105. rojstni dan tržaški pisatelj Boris Pahor. Dva dni prej je v Kopru ob predstavitvi knjige še enkrat 
pozval Slovence k enotnosti, slovenski državi, ki dobiva novo vlado, pa je privoščil, naj bo socialna. 
 

 
Slika: Boris Pahor. Foto: primorski.eu/p.v. 
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Pahor pa je zagotovil, da še piše, „ob pomoči drage hišne sodelavke Vere“ pa da bo v ponedeljek napisal za dve strani vtisov, 
poroča Primorski dnevnik. 

• EU in Zahodni Balkan tema v Alpbachu. ORF, Celovec, 27.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2932359/  
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na evropskem forumu v Alpbachu ocenil politiko Evropske unije do 
Zahodnega Balkana v zadnjem letu. Kot je poudaril, je zelo dobro in koristno, da je po dolgih letih strateške politične 
abstinence evropska politika znova uvrstila širitev na Zahodni Balkan na vrh svoje agende v Sofiji. 
 

 
Slika: EU in Zahodni Balkan tema v Alpbachu. APA/Herbert Neubauer 
 
„Gre za simbolen in stvaren politični napredek, ki vzbuja upanje, da kljub svojim internim težavam v Evropski uniji širitev na 
Zahodni Balkan ne bo odložena,“ je dejal Pahor, ki je z avstrijskim predsednikom Alexandrom Van der Bellnom, srbskim 
predsednikom Aleksandrom Vučićem, predsednikom Kosova Hashimom Thacijem, evropskim komisarjem Johannesom 
Hahnom in predsednikom foruma Franzem Fischlerjem spregovoril na političnem simpoziju z naslovom „Nove perspektive 
širitve EU“. 
Pahor je dejal, da je dobro tudi to, da je Evropska komisija sprejela strategijo širitve na Zahodni Balkan in pozdravil njeno 
odločitev, da kot pogoj za širitev zahteva poprejšnjo rešitev dvostranskih mejnih vprašanj držav kandidatk, so sporočili iz 
urada predsednika RS. 
O komisiji in arbitraži: „Zelo slabo in škodljivo“ 
Slovenski predsednik je poudaril, da je zelo slabo in škodljivo, da Evropska komisija ne zahteva spoštovanja odločbe 
arbitražnega sodišča, ki je določilo mejo med Slovenijo in Hrvaško. „To je toliko bolj čudno, ker je dvostranskemu 
sporazumu med Slovenijo in Hrvaško o določitvi meje botrovala prav Evropska komisija“, je dejal. 
Ob tem je opozoril na nedoslednost Evropske komisije, ki utegne imeti dolgoročne posledice za reševanje dvostranskih 
vprašanj med državami na Zahodnem Balkanu in posledično širitve Evropske unije na to regijo. „Po eni strani Evropska 
komisija terja rešitev mejnih vprašanj, po drugi strani pa ne vztraja pri njihovi neposredni implementaciji, ko se mukoma 
taki dogovori dosežejo“, je dejal. 
Prioritete za mir, varnost, blaginjo, perspektivo 
Pahor je kot prvo neposredno prioriteto vseh, ki želijo mir, varnost, blaginjo in evropsko perspektivo Zahodnega Balkana, 
izpostavil uspešno implementacijo dogovora med makedonsko in grško vlado o imenu Makedonija. „Tukaj gre več kot samo 
za Makedonijo ali za reševanje dvostranskega spora s sosednjo Grčijo. Gre za okrepitev splošnega zaupanja v nujnost 
dialoga in dogovor o rešitvah po mirni poti“, je poudaril. 
Enako po njegovem mnenju velja tudi za dialog med Beogradom in Prištino. „Od teh dveh procesov bo zelo odvisen tudi 
razvoj v BiH in z BiH. Zato je zdaj čas za aktivno politično in diplomatsko dejavnost držav EU in Evropske komisije ter 
Evropskega sveta za vsestransko spodbudo mirnemu reševanju sporov v tem delu Evrope, spoštovanju sklenjenih 
dogovorov in nadaljevanju pogajanj o vstopu držav v tej regiji v EU glede na njihovo stvarno pripravljenost“, je še povedal 
predsednik Slovenije. 
Bilateralna srečanja ob robu foruma 
Pahor se je ob robu foruma na Tirolskem na kratko srečal z avstrijskim predsednikom Van der Bellnom, srbskim 
predsednikom Vučićem, kosovskim predsednikom Thacijem, nekdanjim generalnim sekretarjem Združenih narodov Ban Ki-
moonom in nekdanjim avstrijskim predsednikom Heinzem Fischerjem, so še sporočili iz predsedniške palače v Ljubljani. 

• Mladi odkrivali svet komorne glasbe. ORF, Celovec, 27.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2932396/  
Od leta 2006 vabi mednarodna delavnica za komorno glasbo „Sonus“ nadarjene glasbenice in glasbenike na Bistrico pri 
Pliberku. V delovnem prostoru „Werkhof“ se ob pomoči docentk in docentov učijo raznih glasbenih stvaritev ter 
spoznavajo in odkrivajo svet glasbe. 
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Slika: Od leta 2006 vabi mednarodna delavnica za komorno glasbo „Sonus“ nadarjene glasbenice in glasbenike na Bistrico 
pri Pliberku. Foto: hudl 
 
Teden dni je „Werkhof“ na Bistrici pri Pliberku bil od 18. avgusta do 24. avgusta 2018 dom mladim glasbenim ustvarjalcem 
in ustvarjalkam, ki so sodelovali na delavnici za komorno glasbo „Sonus“. Letos se je trinajste izvedbe delavnice udeležilo 40 
učenk in učencev od kitar do godal, sicer pa tudi pihal in nekaj klavirjev. 
 „Mladi spoznavajo vse zvrsti glasbe“ 
Pri tem odgovorni polagajo izreden pomen na pedagoško profesionalnost, hkrati pa želijo udeležencem posredovati veselje 
pri igranju in skupnim glasbenim ustvarjanjem. Prav to veselje je bilo občutno, vidno, predvsem pa tudi slišno na zaključnem 
koncertu, kjer so glasbenice in glasbeniki občinstvu predstavili, kaj so se naučili v tednu dni, je bil zadovoljen umetniški 
vodja glasbene delavnice, glasbeni pedagog in kitarist Janez Gregorič. 
 „Prevzeta, pravzaprav ganjena“ 
Spored koncerta je bil obsežen in raznolik, segal je od renesanse do baroka, klasike in romantike tja h glasbi 20. in 21. 
stoletja. Ob tej priložnosti pa so krstno izvedli skladbo tako imenovanega Artist in Residence, Juliana Gamischa, ki jo je po 
naročilu napisal skladbo za mešani ansambel. Nastopajočim je z zanimanjem prisluhnila tudi komorna pevka mednarodnega 
slovesa, mezzosopranistka Bernarda Fink-Inzko, ki je bila izredno navdušena nad tem, kako profesionalno so nastopili mladi 
talenti. 
Od leta 2006 vabi delavnica za komorno glasbo „Sonus“ vsako poletje nadarjene glasbenice in glasbenike na Koroško. Pod 
taktirko izkušenih glasbenih vzgojiteljev in vzgojiteljic se učijo in vadijo, pri tem pa med drugim razvijajo tudi lastno glasbeno 
virtuoznost. 
Pouk je tudi letos kot običajno potekal tako posamično kot v majhnih skupinah in raznih zasedbah komorne glasbe, je 
pojasnil Janez Gregorič in dodal, da nenazadnje na ta način pridejo mladi talenti v stik s takšno zvrstjo glasbe, kar da je med 
drugim tudi cilj delavnice. 
Poleg razvoja glasbenega talenta, kar je seveda glavni namen dela v delavnicah, nudijo vsem udeleženkam in udeležencem 
zanimiv okvirni program. Pri le-tem se lahko ukvarjajo z vsebinami, ki neposredno vplivajo na glasbeno ustvarjanje in 
podprejo ter razvijejo ustvarjalnost. 

• 53. Študijski dnevi Draga. ORF, Celovec, 27.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2932424/  
V Trstu so v ponedeljek predstavili program za 53. Študijske dneve Draga, ki od petka do nedelje vsebujejo niz predavanj, 
diskusij, omizij in spremni program. „Draga“ nikoli ni bila politični forum, temveč priložnost izražanja svobodnih misli - in 
to je še danes, ugotavljajo prireditelji. 
Predavanja, diskusije, okrogle mize 
V ponedeljek dopoldne so na novinarski konferenci v Trstu predstavili program letošnjih 53. Študijskih dnevov Draga, ki 
bodo potekali od prihodnjega petka do vključno nedelje v parku Finžgarjevega doma na Opčinah pri Trstu v Italiji. Prireditelj 
tega svežnja predavanj, diskusij in okroglih miz je Društvo slovenskih izobražencev, ki deluje pod okriljem Slovenske 
prosvete v Trstu. 
Draga je majhna vas v bližini Trsta, tam so se pred več kot 50 leti srečali slovenski izobraženci z vsega sveta. To je bil od 
vsega začetka namen tega večdnevnega dogodka, pravi Marij Maver, odbornik Društva slovenskih izobražencev. 
Draga da nikoli ni bila politični forum, temveč priložnost izražanje svobodnih misli. Pred demokratizacijo in osamosvojitvijo 
Slovenije je bila Draga za nekatere še kako potrebna, za režim morda celo nevarna, ker so na debatah, predavanjih in 
omizjih dobile prostor in glas mnenja, misli, izkušnje in spodbude ki v določenem času v določenem sistemu niso smeli biti, 
pravi Maver. 
Geslo letošnjih Študijskih dnevov Draga so besede slovenskega pisatelja Ivana Cankarja „Prijatelji, rečem Vam besedo iz 
srca: Verujmo, ker le v veri je moč in zmaga in odrešenje“, besede ki jih je nekoč povedal v Trstu. 
V sklopu študijskih dnevov bodo v soboto na akademiji praznovali 70-letnico Slovenske prosvete, 7. Peterlinovo nagrado pa 
bo prejel predsednik prve slovenske vlada in evropskih poslanec Lojze Peterle. 

• Sodelovanje podpira tudi vlada FJK. ORF, Celovec, 28.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2932657/  
Vlada italijanske dežele Furlanije - Julijske krajine (FJK) pozdravlja odločitev 22 občin, da skupaj z Bovcem, Kanalom ob 
Soči, Kobaridom in Tolminom v Sloveniji poišče način za gospodarski razvoj čezmejnega območja, ki zaobjema Benečijo in 
severno Posočje. 
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„Dežela bo vedno podpirala sodelovanje med občinami, še zlasti če se povežejo manjši kraji, ki imajo kopico razvojnih težav. 
V tem primeru pa je še toliko bolj hvalevredno, da so v skupnemu naporu povezane še občine z druge strani meje,“ je po 
poročanju časnika Primorski dnevnik ocenil Pierpaolo Roberti, ki je v vladi zadolžen za lokalno samoupravo. 
Vsega skupaj 26 občin je v začetku julija podpisalo dogovor, da bodo sodelovale na področju infrastrukture, turizma in 
energetike. Projekte bodo skušali financirati z evropskim denarjem, za katerega se bodo potegovali s skupnimi projekti, tako 
„Primorski dnevnik“. 

• Pomembno povezovanje kmetov. ORF, Celovec, 28.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2932666/  
Še do četrtka poteka v Gornji Radgoni mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA. V sklopu sejma bo v sredo zasedala 
Slovenska zamejska kmetijska koordinacija AGRASLOMAK. Zbornični svetnik Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov 
(SJK) Štefan Domej opozarja ob tem na pomen povezovanja kmetov sosednjih držav. 
Izmenjava informacij, znanja, dobrih praks 
Še do četrtka, 30. avgusta, poteka v Gornji Radgoni v Sloveniji 56. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA. Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, v imenu katerega usklajuje Vladimir Čeligoj delovanje Slovenske 
zamejske kmetijske koordinacije AGRASLOMAK, je prireditelj srečanja v torek, 29. avgusta opoldne v Hali A. Svojo udeležbo 
je napovedala tudi državna sekretarka na slovenskem kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša. 
 

 
Slika: Štefan Domej. Foto: orf 
 
Zbornični svetnik Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) Stefan Domej, sopodpisnik Slovenske zamejske kmetijske 
koordinacije AGRASLOMAK, v luči prihajajočega delovnega srečanja podčrtuje pomen povezovanja, sodelovanja, izmenjave 
informacij, znanja in dobrih praks na področju kmetijstva in podeželja med slovenskimi zamejskimi kmetijskimi 
organizacijami v vseh štirih sosednjih državah. 

• Prosilcem za azil onemogečeno vajeništvo. ORF, Celovec, 29.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2932791/  
Zvezna vlada na Dunaju namerava prosilcem za azil v prihodnje onemogočiti pripravništvo in vajeništvo. Gre za novo 
omejitev za migrante, ki jih je uvedla zdajšnja desna vlada. Po sedaj veljavni zakonodaji lahko v programih vajeništva za 
deficitarne poklice sodelujejo prosilci za azil, mlajši od 25 let. 
V skladu s predlogom zakona, ki ga je vlada na Dunaju predstavila v ponedeljek, prosilci za azil v Avstriji ne bodo več mogli 
sodelovati v shemah za pripravništvo in vajeništvo, je pojasnil tiskovni predstavnik vlade Peter Launsky-Tieffenthal. 
Bodo pa pripravniška in vajeniška mesta na voljo drugim državljanom tretjih držav ter tistim, ki so že dobili azil, je zagotovil 
Launsky-Tieffenthal. „Kdor nima pravice ostati v državi, ne bi smel začeti vajeništva,“ je v nedeljo poudaril vodja 
svobodnjakov, vicekancler Heinz-Christian Strache. 

• Festival o pisanju in preživetju v 21. stoletju. ORF, Celovec, 29.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2932793/  
V Ljubljano in na Kras se bo med 4. in 9. septembrom vrnil mednarodni literarni festival Vilenica, ki se bo v 33. izdaji 
dotaknil vprašanja pisanja in preživetja v 21. stoletju. Organizatorji so prepričani, da se tema ne dotika le avtorjev, 
ampak tudi drugih družbenih skupin, ki se dandanes borijo za eksistenco. Festival bo gostil 20 avtorjev. 
Po oceni podpredsednika vileniške žirije Aljoše Harlamova je Vilenica kot festival srednjeevropske literature eden tistih 
festivalov v Sloveniji, ki je najbolj usmerjen na avtorja. Ti se danes, ko svet zaznamujejo hitri načini komunikacije, na 
„staromoden način“ med seboj družijo ter izmenjujejo poglede in ideje, na enak način pa jih lahko spozna tudi občinstvo, je 
povedal na današnji predstavitvi. 
Na 33. izdajo so povabili 20 avtorjev, ki jih bo mogoče srečati na prav toliko dogodkih. Torkova dopoldanska uvertura v 
Ljubljani bo po njegovih besedah gostila tri najpomembnejše: lanskoletnega dobitnika nagrade vilenica Jurija Andruhoviča, 
letošnjega dobitnika Ilijo Trojanowa in slovensko avtorico v fokusu Mojco Kumerdej. 
Prvega bo spremljal prevod knjige Moskoviada, ki je nedavno izšla pri Cankarjevi založbi, zadnja bo pri ameriški založbi 
Dalkey Archive Press dobila angleški prevod zbirke kratkih zgodb Fragma, Trojanowu pa bodo 8. septembra v jami Vilenica 
podelili osrednjo nagrado, vredno 10.000 evrov. 

• Zadnje slovo od pesnika Cirila Zlobca. ORF, Celovec, 29.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2932795/  
Na ljubljanskih Žalah so se v torek svojci, prijatelji, kolegi in državni vrh, med njimi predsednik RS Borut Pahor, poslovili 
od pesnika in akademika Cirila Zlobca. Zlobec, ki so ga pokopali z vojaškimi častmi, je bil po besedah pisatelja Iva Svetine 
globoko predan pesmim ter je izkazoval širino srca in duha, pokončnost in samozavest. 
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"Življenje napolnil s pesmijo in se ji ves predal“ 
Pesnik in akademik Ciril Zlobec je umrl v petek v 94. letu starosti. Bil je zadnji še živeči pesnik slavne četverice, ki je po vojni 
presekala takratno pesniško usmeritev z intimistično zbirko Pesmi štirih. Podpisal je približno 30 zbirk poezije, številna 
njegova dela so prevedli v tuje jezike. 
Zlobec je bo besedah pesnika Iva Svetine desetletja romal k svojim pesmim, s katerimi je ozvočil tako svoje kot naše 
življenje. „S svojimi tremi tovariši je sredi časov, ki so slavili zmago in delo, zapel ljubezni, o čudežu, ki človeka spreminja v 
angelsko bitje, a tudi v žival, polno divje in slepe strasti. Pesnikova odločitev, da se poda na romanje k zadnji pesmi, je 
odločitev modrega starca, ki je svoje življenje napolnil s pesmijo in se ji ves predal,“ je dejal Svetina. 
 

 
Slika: Zadnje slovo od pesnika Cirila Zlobca. Foto: sta.si 
 
Širino srca in duha, pokončnost in samozavest je po Svetinovem prepričanju pokazal, ko so ga izključili iz semenišča v Kopru, 
ko so odkrili, da piše pesmi v takrat prepovedanem slovenskem jeziku. Pesnik se je tistim, ki mu niso dovolili, da poje v 
maternem jeziku, maščeval tako, da je prevajal njihove najodličnejše pesnike, kot sta Dante in Quasimodo. 
Odšel je človek, ki se je po Svetinovih besedah celo svoje življenje trudil razvozlati skrivnost ljubezni in smrti. Smrt otrok ga 
je neizogibno zaznamovala in ga napolnila z „brezdanjo bolečino, iz katere se je končno znova rodila pesem, pesem 
odrešenica, pesem tolažnica“. A nič drugače ne bi pisal, če ga življenje ne bi izdalo, je prepričan Svetina, saj je spoznal, da po 
lepoti, harmoniji in simetriji hrepenimo, ker je svet krut, a hkrati zaradi tega je tudi lep, „kajti romanje ni le spokojna hoja, 
napolnjena s smislom, ampak nevarna hoja po ostrini noža“. 
 „Ustvaril si je vsesplošno spoštovanje“ 
Zlobec se je ukvarjal tudi s politiko, kjer si je po prepričanju predsednika Republike Slovenije Pahorja „s svojo pomirjujočo, 
razumevajočo in ljubeznivo osebnostjo ustvaril vsesplošno spoštovanje“. Vse svoje življenje je bil moralno in politično 
premočrten, začenši z antifašizmom in domoljubjem. Imel je jasna stališča, a spoštoval je sogovornika z drugačnim 
mnenjem. V javno življenje je želel vnesti umetnost in hotel, da bi bila tudi politika lepa. Da bi navdihovala in bila 
ustvarjalna. 
Zlobec po Pahorjevih besedah da vedeti, da je močna politična osebnost lahko tudi nežna in ljubezniva: „Ta njegov prefinjen 
občutek za sintezo ga je nevsiljivo, naravno izoblikoval v ljudskega tribuna, ki so mu prisluhnili tudi tisti, ki se z njim niso 
strinjali. V napetost zaradi političnih in drugih razlik je znal vnesti milino. Nestrpen politični občutek, da eno stališče preživi 
le, če pobije drugo, je umiril s sožitjem obeh, ne da bi zaradi tega premaknil resnico na sredino med njima. To pa je tiste 
vrste dediščina, ki postavlja politične mejnike prihodnosti.“ 
Akademik Matjaž Kmecl je dejal, da tako „zvestega, ponosnega, dejavnega in ustvarjalnega Slovenca zlepa ni in ni bilo“. Bil 
je partizanski borec za primorsko slovensko svobodo, eden najzaslužnejših slovenskih osamosvojiteljev, pesnik, varuh 
kulture in svobode v njej, urednik, vizionar, večletni podpredsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Tam se 
bodo Zlobcu z žalno sejo poklonili v četrtek ob 11. uri. 

• Odpiranje novih poslovnih priložnosti. ORF, Celovec, 29.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2932862/  
Mednarodni lesni sejem je priložnost, da si udeleženci medsebojno izmenjajo ideje, poglede in vzpostavijo nove poslovne 
stike za nadaljnje sodelovanje. Na mreženje podjetnikov in odpiranje poslovnih priložnosti so svoje člane povabili tudi pri 
SGZ. 
Sejem novosti in inovacij 
Na sejmišču v Celovcu se je v sredo začel Mednarodni lesni sejem, ki bo potekal do sobote, 1. septembra. Odprt je dnevno 
od 9. do 18. ure, v soboto pa do 17. ure. Največji razstavni segment je tradicionalno področje gozdarstva. V ta sklop sodijo 
gozdarski stroji, žični žerjavi s stolpom in vozički, stroji za sečnjo in spravilo ter ne nazadnje vozovi za spravilo lesa in 
gozdarske prikolice. 
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Slika: Mednarodni lesni sejem v Celovcu. Foto: kaerntnermessen.at 
 
Nadalje se bodo srečali najvidnejši med priznanimi ponudniki s področja žagarstva, prav tako v svežnju žagarske tehnike ne 
smejo manjkati mobilne žage. Med tesarji in mizarji najbolj priljubljen je strokovni sejem „Les in gradnja“. Potekal bo 
medtem četrtič, tokrat s poudarkom na mizarstvu. Predstavljeno bo vse o gradnji z lesom. Nova na Mednarodnem lesnem 
sejmu je japonska razstava, novo je tudi zbirališče za lov. Tehnična univerza Gradec v sodelovanju z zbornico civilnih 
tehnikov Koroške in Štajerske že tretjič v Celovcu organizira „Celovški strokovni posvet lesene gradnje“, ki bo v četrtek 
popoldne. 
 

 
Slika: Poslovodja sejemske družbe Erich Hallegger. Foto: ORF 
 
Nov poklic gozdarskega tehnika 
Nedvomno je poslovodja sejemske družbe Erich Hallegger s sodelavci poskrbel za vsebinske poudarke, vredne poglobljene 
pozornosti in ogleda. Ena novost, o kateri govori Hallegger, je območje inovacij. 
Ker pa prihodnost sloni na mladih, bodo predstavniki združenja gozdarskih podjetij in strokovnega združenja obrtniških 
ponudnikov gozdarskih storitev gospodarske zbornice Avstrije predstavili nov vajenski poklic „gozdarski tehnik“. Zbirališče 
gozdarskih podjetij in lastnikov gozdov bo na sporedu drugi dan, v četrtek, v sejemskem centru 5, dvorana 2. Deželno 
zborovanje kmetov lastnikov gozdov bo na zadnji dan sejma, pravi Hallegger. 
Hallegger: „Pripavljene so delavnice za gradnjo“ 
Odlična priložnost za mreženje 
V četrtek, s pričetkom ob 10. uri, imajo regionalne razvojne agencije vzhodne kohezijske regije skupaj z regijskimi svetovalci 
mreženje podjetnikov na stojišču B9 v hali 1. Pobudniki poudarjajo, da je sejem „Les in gradnja“ odlična priložnost, da si 
udeleženci na podlagi poslovnih sestankov medsebojno izmenjajo ideje, poglede in vzpostavijo nove poslovne stike za 
nadaljnje sodelovanje. 
 

 
Slika: Predsednik Slovenske gospodarske zveze v Celovcu Benjamin Wakounig. Foto: ORF 
 
Na mreženje podjetnikov in odpiranje poslovnih priložnosti so svoje člane povabili tudi pri Slovenski gospodarski zvezi. 
Nazadnje na temeljih večletnih izkušenj, med drugim pridobljenih prav na sejmih v preteklosti, ustvarja vzorčno povezavo 
predsednik SGZ Benjamin Wakounig. 
Na lesnem sejmu leta 2010 je SGZ kot vodilni partner projekta Alpe-Adria Holz/Les z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije 
in gospodarsko zbornico Koroške ustanovila čezmejno lesno skupnost. Leta 2012 pa je dala z razstavo „Pohištva s stilom“ 
krono prizadevanjem. Na izkušnjah in znanju iz preteklosti je mogoče sodelovanje nadgrajevati, je prepričan Wakounig. 
Wakounig: „Ostajamo na stični točki“ 
Predstavitev projekta Connect SME Plus s poudarkom na čezmejnem sodelovanju malih in srednjih podjetij bo prihodnjo 
sredo na generalnem konzulatu RS v Celovcu. Tretje srečanje mreže Alpe-Jadran MAJ bo 7. in 8. septembra na Reki, kjer je 



prireditelj Društvo za razvoj civilne družbe „EU korak“. Še prej, od petka do ponedeljka, pa bo 625. Pliberški jormak za SGZ 
priložnost, da se predstavi v šotoru Alpe-Jadran. 

• Merklova in Plenković o sporih na Balkanu. ORF, Celovec, 29.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2932804/  
Nemška kanclerka Angela Merkel je v torek sprejela hrvaškega premierja Andreja Plenkovića, ki je bil na dvodnevnem 
delovnem obisku v Nemčiji. Merklova in Plenković sta se pogovarjala o krepitvi odnosov med Nemčijo in Hrvaško, 
govorila pa sta tudi o odnosih Hrvaške s sosedami, med drugim o sporu o meji s Slovenijo. 
O možnosti rešitev sporov s sosedi 
Hrvaška kot članica EU ima pomembno vlogo na jugovzhodu Evrope. Vemo, da je kljub berlinskemu procesu in majskemu 
vrhu EU in držav Zahodnega Balkana v Sofiji stanje v hrvaški soseščini „precej zapleteno“, je dejala Merklova na novinarski 
konferenci po srečanju s Plenkovićem, ki jo je v živo predvajalo hrvaško uredništvo regionalne televizije N1. 
Merklova je potrdila, da sta se s Plenkovićem pogovarjala o možnostih za rešitev sporov, ki jih ima Hrvaška s Slovenijo, BiH 
in ostalimi državami v soseščini. Nemška kanclerka je v luči hrvaške pridružitve območju schengna poudarila, da hrvaška 
policija odlično opravlja delo na zunanji meji EU ter da je Hrvaška na tem področju napredovala. Kot je dejala, podpira 
priključitev Zagreba schengenskemu območju. 
Plenković je dejal, da Hrvaška načrtuje vstop v schengen do leta 2020, ko bo prevzela predsedovanje v EU, a bo to odvisno 
od ocene Bruslja, ali je Zagreb izpolnil vse pogoje za uveljavitev schengenskih pravil na vzhodnih mejah. Kot drugi hrvaški 
strateški cilj v EU je izpostavil vstop v območje evra. Pričakuje, da bodo skupno evropsko valuto uvedli v mandatu naslednje 
hrvaške vlade, ki se bo predvidoma začel konec leta 2020. 
 

 
Slika: Merklova in Plenković o sporih na Balkanu. Foto: orf 
 
Pri spreminjanju meja „treba biti previden“ 
Novinarje so zanimala stališča Merklove in Plenkovića do poskusa dogovora med Srbijo in Kosovom o spremembi meje. 
Merklova je odgovorila, da se je o tem pogovarjala tudi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ter ocenila, da je 
treba biti pri spreminjanju državnih meja previden, da ne bi sprožili sporov pri razmejitvi drugih držav. Plenković je 
izpostavil, da Hrvaška ne bo stala v prvi vrsti tistih, ki podpirajo spremembe meja, ker bi se te lahko odražale „nekje drugje“. 
Ponovil je stališče Zagreba, da je treba spoštovati dediščino Badinterjeve komisije. 
Merklova in Plenković sta večkrat poudarila, da imata Nemčija in Hrvaška odlične dvostranske odnose, ki jih nameravajo 
okrepiti s sprejetjem akcijskega načrta za sodelovanje na desetih področjih, kot so zunanja in evropska politika, energetika, 
kultura, parlamentarno sodelovanje ... Izrazila sta pričakovanje, da bosta zunanja ministra akcijski načrt podpisala v 
prihodnjih mesecih. 
Prvi hrvaški zunanjetrgovinski partner 
Ocenila sta tudi, da bi lahko gospodarsko sodelovanje še okrepili. Plenković je dejal, da je Nemčija prvi hrvaški 
zunanjetrgovinski partner s 5,2 milijarde evrov blagovne menjava v lanskem letu. Nemčija je tudi med največjimi vlagatelji 
na Hrvaškem, saj je v 25 letih tja vložila 3,1 milijarde evrov, na Hrvaškem pa vsako leto obišče tudi več kot dva milijona 
nemških turistov. 

• „Priložnost spoznati zgodbe zamejcev“. ORF, Celovec, 29.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2932785/  
V Mariboru že sedmič prirejajo Mednarodni festival dokumentarnega filma DOKUDOC. Začel se bo v sredo, kot prvi film 
bodo v Mariboru predstavili celovečerni dokumentarec Milene Olip z naslovom „Sine legibus - po poteh 1976“, ki ga 
programska selektorica festivala Maja Malus Azdhari označuje kot pomemben dokument. 
„Dokument, za katerega morajo izvedeti vsi Slovenci“ 
Prizorišče festivala je Sodni stolp v samem središču štajerske prestolnice, tam se bo festival v sredo zvečer uradno začel. 
Sicer bodo na festivalu do vključno nedelje predvajali 32 slovenskih dokumentarcev, pet tujih filmov in dva filma iz 
retrosekcije, pojasnjuje ustanoviteljica in programska selektorica festivala Maja Malus Azdhari. O filmu „Sine legibus - po 
poteh 1976“ selektorica pravi, da je „pomemben dokument, za katerega morajo izvedeti vsi Slovenci“. 
Festival se bo začel ob 20. uri z uradnim odprtjem. Nato si bo občinstvo ogledalo celovečerni dokumentarec Milene Olip z 
naslovom „Sine legibus - po poteh 1976“. Film pripoveduje o štetju posebne vrste leta 1976, na katerem naj bi ugotovili 
številčnost manjšin v Avstriji in določili število dvojezičnih tabel. To je povzročilo najrazličnejše oblike upora, v Selah so štirje 
mladi fantje ugrabili volilno skrinjo. Dokumentarec je na predpremierni projekciji v Celovcu požel veliko pohvale. 
Zapiranje praznih bivališč za begunce. ORF, Celovec, 30.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2933004/  
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Na Koroškem trenutno živi okoli 2.300 prosilcev za azil, medtem ko jih je ob višku begunskega vala bilo že 5.700. 
Posledica tega je, da je mnogo bivališč za begunce praznih. Ker pa dežela plačuje samo zasedena mesta, mnogo bivališč ni 
več mogoče ekonomsko voditi, pravi deželna referentka za begunce Barbara Roschitz. 
Med drugim so zaprli že dom v Šentilju, pred zaprtjem je tudi kvartir na Djekšah. Prav tako so zaprli prazna bivališča v 
Beljaku, Celovcu in Bekštanju, ki jih upravlja zveza, poroča časnik Kleine Zeitung. V primeru ponovnega vala pa bi bila dežela 
vsak čas pripravljena, zagotavljajo odgovorni. 

• Tematika mu ni tuja. ORF, Celovec, 30.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2932975/  
Peter Jožef Česnik stopa na čelo Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Glede na to, da je kar 36 let živel kot 
izseljenec v Avstraliji in da je še vedno povezan s Slovenci po svetu, mu tematika, s katero se bo kot minister ukvarjal, ne 
bo tuja. 
Peter Jožef Česnik je bil na listi Stranke Alenke Bratušek s 73 leti izvoljen v DZ kot najstarejši poslanec. 
Izselitvi botrovali politični razlogi 
Česnik se je rodil leta 1945 v Ljubljani, leta 1967 pa se je izselil v Avstralijo, čemur naj bi, kot je pred časom zapisal sam, 
botrovali politični razlogi. V deželi tam spodaj je preživel 36 let. Po prihodu v Melbourne se je najprej zaposlil v 
zavarovalnici, nato pa je po študiju na akademiji za kontrolo letenja leta 1971 postal kontrolor flote pri letalski družbi 
Australian Airlines - Qantas. Kontrolor letenja pri Qantasu je bil 32 let, najprej v Melbournu, kasneje v Sydneyju. 
Bil je sindikalni predstavnik v podjetju s 46.000 zaposlenimi, delal pa je tudi kot prevajalec v glavni melbournski bolnišnici in 
kot sodni tolmač za slovenski in srbohrvaški jezik, navajajo v SAB. 
Aktiven je bil tudi v izseljenskih vrstah, kot predsednik in član upravnega odbora slovenskega izseljenskega društva v 
Sydneyju, po upokojitvi in vrnitvi v Slovenijo leta 2003 pa je deloval v izvršnem odboru Slovenske izseljenske matice in je še 
danes povezan s Slovenci po vsem svetu. 
 

 
Slika: Peter Jožef Česnik stopa na čelo Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Foto:  sta.si 
 
Vodil je ustanovno sejo 
Čeprav v javnosti ni preveč znan, je že nekaj let dejaven v slovenski politiki. Bil je ustanovni član in podpredsednik leta 2007 
ustanovljene stranke Zares, na listi te stranke je leta 2009 tudi neuspešno kandidiral za poslanca v Evropskem parlamentu. 
Sicer pa je imel kot najstarejši poslanec 22. junija čast voditi ustanovno sejo državnega zbora in na njej je poslancem položil 
na dušo, da morajo znova vzpostaviti zaupanje v politiko. 
Česnik je bil vseskozi aktiven tudi v različnih športnih dejavnostih, večinoma s pridihom slovenskosti. Pod okriljem Slovenske 
izseljenske matice je tako večkrat pripravil pohode izseljencev na Triglav. Kot tajnik Avstralske smučarske zveze letalcev pa 
je organiziral smučarske izlete v Slovenijo in tudi drugače promoviral matično domovino. 
V Avstraliji je bil tudi tajnik lokalnega kajakaškega kluba in leta 1998, pred olimpijskimi igrami v Sydneyju leta 2000, je uredil 
potrebne logistične priprave za udeležbo slovenskih kajakašev in veslačev na tekmovanje. Na samih olimpijskih igrah pa je 
bil Česnik eden od koordinatorjev med avstralskimi organizatorji iger in slovensko reprezentanco. Že 20 let je prostovoljec 
pri Kajakaški zvezi Slovenije in med drugim tudi gospodar Kajak kanu kluba Ljubljana. 
Kot so še zapisali v njegovi stranki, se Česnik ravna po avstralskem načelu Ljubeznivost je nalezljiva, uživa v slovenski 
literaturi in rad citira Franceta Prešerna, Simona Gregorčiča, Antona Aškerca ter Ivana Cankarja. Z ženo živi v Ljubljani, ima 
hčerko ter vnuka in vnukinjo. 

• Poglobitev sodelovanja z Međimurjem. ORF, Celovec, 30.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2933002/  
V sklopu odprtja Mednarodnega lesnega sejma v Celovcu je koroškega deželnega glavarja Petra Kaiserja (SPÖ) obiskal 
župan Međimurja, pokrajine na severnem delu Hrvaške, Matija Posavec. Spregovorila sta o možnostih sodelovanja 
znotraj Alianse Alpe Adria in kooperacijah koroških in hrvaških podjetnikov. 
Kaiser je opozoril na možnosti, ki jih pokrajini Međimurje ponuja evropski odbor regij. Politika ustvarja pogoje, podjetniki 
so, ki kooperacije zapolnjujejo z vsebino, je poudaril deželni glavar Peter Kaiser. V tem smislu sta svoji podjetji predstavila 
Peter Urbas, ki vodi posle istoimenskega podjetja - pri SGZ je član nadzornega odbora - ter Burkhard Lüdke, poslujoči član 
uprave podjetja Agro Forst & Energietechnik GmbH iz labotskega Šentpavla. 
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Slika: V sklopu odprtja Mednarodnega lesnega sejma v Celovcu je koroškega deželnega glavarja Petra Kaiserja (SPÖ) 
obiskal župan Međimurja, pokrajine na severnem delu Hrvaške, Matija Posavec. Foto: ktn.gv.at 
 
Zadovoljen s povabilom je bil župan Međimurja Posavec, ki računa s Koroško kot močno partnerico znotraj Alianse Alpe 
Adria. Pokrajini sta sicer podobni, vendar je Posavec opozoril na prednjačenje Koroške. Tudi sam je ob obisku predstavil 
uspešno podjetje iz lesne industrije. 
Že na začetku prihodnjega leta naj bi Kaiser vrnil sredin obisk gostu iz Međimurja, pokrajine na severnem delu Hrvaške, med 
Muro in Dravo. 

• Nova predsednica komisije DZ za zamejce. ORF, Celovec, 30.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2932989/  
Slovenski Državni zbor je v sredo ustanovil odbore in komisije, ki bodo delovali v tem mandatu. Poslanka stranke Nova 
Slovenija (NSi) Ljudmila Novak je bila izvoljena za predsednico komisije Državnega zbora za Slovence v zamejstvu in po 
svetu. Komisiji je v preteklem mandatu predsedoval Ivan Hršak iz stranke DeSUS. 
Komisija spremlja in obravnava problematiko avtohtonih slovenskih narodnih manjšin v zamejstvu in Slovencev po svetu ter 
s tem povezano usmerjanje finančne podpore za Slovence v zamejstvu in po svetu. Spremlja in skrbi za izvajanje resolucije o 
položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov 
Republike Slovenije ter vzdržuje redne stike s predstavniki Slovencev v zamejstvu in po svetu. 
Državnemu zboru poroča o pomembnih zadevah s tega področja ter pripravlja predloge sklepov in odločitev ter obvešča 
pristojna delovna telesa DZ o zadevah, ki se nanašajo na posamezne predloge zakonov in drugih aktov v zvezi s Slovenci v 
zamejstvu in po svetu. Novakova je bila svoj čas ministrica za zamejce, poroča Primorski dnevnik. 

• Srečanje kmetov s prihodnjo ministrico. ORF, Celovec, 30.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2932991/  
56. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA v Gornji Radgoni je v sredo obiskala kandidatka za ministrico za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS Aleksandra Pivec. Po ogledu sejemske dejavnosti se je srečala s kmeti iz zamejstva. 
 

 
Slika: Aleksandra Pivec. Foto: orf 
 
„Ohranila bom dobre prakse“ 
Aleksandra Pivec, zdaj državna sekretarka na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, je po srečanju med 
drugim poudarila izjemen pomen ohranjanja in pomoči kmečkim zvezam v zamejstvu, kar prihaja do izraza tudi v zvočnem 
zapisu, objavljenem na spletni strani prireditelja, družbe „Pomurski sejem“. 
Kakor je poudarila, so si na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu resnično prizadevali, da so bili v pomoč tudi 
na tem področju, da so to dejavnost ohranjali. Pivčeva je prepričana, da se različne ekonomske dejavnosti ne samo 
podpirajo, ampak so dejansko tudi temelj ohranjanja slovenstva v zamejstvu, tako slovenske zemlje kakor tudi slovenske 
kulture in jezika. 
Dejala je, da bo izjemno vesela in ponosna, v kolikor uspe stopiti na novo funkcijo in je tudi že ponudila svojo podporo in 
pomoč na novem področju, se pravi na ministrstvu za kmetijstvo, ki da je že do sedaj odlično podpiralo in sodelovalo z 
zamejskimi združenji. 
Seveda bo to ohranjala tam, kjer so dobre prakse bile razvite in je prepričana, da je še kakšno področje, kjer je mogoče to 
nadgraditi oziroma izboljšati. Potem je kandidatka za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS Aleksandra Pivec 
še ocenila, da se nahajamo v zelo pomembnem obdobju, ko se oblikuje skupna kmetijska politika v EU. 
 

 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2932989/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2932991/


Primorski dnevnik, Trst 

• Felice Žiža.  Zdravnik, ki se začasno preizkuša v parlamentu : intervju - Felice Žiža, zastopnik italijanske manjšine v 
slovenskem državnem zboru. Primorski dnevnik, št. 198 (24. avg. 2018), str. 1,3 

• Česnik Žmavčev naslednik?: Slovenija – Ministrstvo za Slovence v zamejstvu in po svetu. Primorski dnevnik, št. 198 
(24. avg. 2018), str. 3 

• Aljoša Fonda, Mitja Volcic. V zasedeni in ponosni Pragi: intervju – novinar Mitja Volcic petdeset let po zatrtju 
praške pomladi. Primorski dnevnik, št. 198 (24. avg. 2018), str. 4 

• Tudi priseljencem je treba omogočiti učenje jezika okolja, v katerem delajo : zanimiva raziskava o rabi manjšinskih 
jezikov v zdravstvu in skrbstvu. Naslov raziskave: A report on migrants and the role of the minority language in 
healthcare: a theoretical and practical analysis. Primorski dnevnik, št. 200 (26. avg. 2018), str. 11 

• Jaruška Majovski. Slovenska prosveta že 70 let ... z roko v roki: Opčine – bližajo se 53. Študijski dnevi Draga: gosti 
Jazbar, Šteger, Jerebic, Peterle in Nežmah. Primorski dnevnik, št. 201 (28. avg. 2018), str. 7 

• (st) »Živeči kip odpornika«: Milano – časopisa Corriere della Sera in Il Sole 24 Ore o Borisu Pahorju. Primorski 
dnevnik, št. 201 (28. avg. 2018), str.10 

• Jaruška Majovski. Strelišče in bazoviški junaki: Dipiazza je za sodelovanje: Trst – Svab, Repini, Lissiach in Mezgec 
pri županu občine Trst. Na srečanju tudi o ploščadi pred Kulturnim domom in usodi nekaterih šolskih poslopij. 
Primorski dnevnik, št. 202 (29. avg. 2018), str. 5 

• Jaruška Majovski. Samo Pahor: rasna diskriminacija na avtobusih: Trst – prijava sodstvu, ker kontrolorji in 
varnostniki sprašujejo za vozovnice le v italijanščini. Primorski dnevnik, št. 202 (29. avg. 2018), str. 6 

• Costanza Frandolic. Z vilo podedoval košček zgodovine : Gorica - grofica, zaradi katere so premaknili mejo. 
Primorski dnevnik, št. 202 (29. avg. 2018), str. 13 

• Županja zahteva ukrepe: Tržič – priseljenci. Primorski dnevnik. 6669, št. 202 (29. avg. 2018), str. 14 

• (maj) Iz Trsta, Gorice in Vidma v ljubljanske šolske klopi: Praprot – Slov.I.K. – deset dijakov se bo šolalo v Ljubljani. 
Primorski dnevnik, št. 203 (30. avg. 2018), str. 7 

 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• Prauškarge so molili za matere. Marijana Sukič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 30. 
avgusta 2018 - Leto XXVIII, št. 35, str. 2 

Prauška »Po isti pauti« 
Vsakšo leto kauli velke meše se organizira prauška po t. i. Marijini pauti, stera vodi od Marizella v Avstriji do Csiksomlyóna 
na Vsakšo leto kauli velke meše se organizira prauška po t. i. Marijini pauti, stera vodi od Marizella v Avstriji do 
Csiksomlyóna na Erdelskom. Vsakšo leto molijo romarge na tej pauti, stera se zové »Po isti pauti« za gnaki cilj, letos se je po 
cejlom rosagi pa zvün rosaga molilo za matere. Molitev za tau je napiso sombotelski püšpek dr. János Székely. Varaška 
cerkev, posvečena B.D. Mariji, je tüdi ena od postojališč Marijine poti, zatok se k njej iz več pravcov (smeri) organizira 
prauška. Ena vodi iz Halogya mimo kapejle, posvečene Jánoši Brenneri na Židovi, druga je »slovenska paut« od Markovec 
prejk Porabja do Varaša. 
Zdaj že peto leto se romarom priklüčijo prauškarge, steri pridejo iz Markovec v Sloveniji po pauti »Daniela Halasa«. Tak so  
se letos tö napautili 25. Avgustuša vernicke markovske fare, stere je vodo markovski župnik Dejan Horvat. Najprva so se 
stavili na Verici, gde so se njim pridrüžili ništrni domanji lidgé, tak so te prejk po gauški prišli do Sakalauvec, gde so nji 
počakali pri svetlobnom križi nej samo domanji lidgé, liki tisti tö, steri so prišli z Gorenjoga Senika. Vküper so prišli v kapejlo, 
gde nji je blagoslovo župnik Horvat. Organizatorge so pa znali, ka na prauški trbej skrbeti nej samo za düšo, liki za tejlo tö, 
etak je sakalovska samouprava (županja Valerija Rogan) pripravila mau (pogostitev) za vse romare, steri so potistin šli tadale 
do Slovenske vesi. 
Med pautjov so ništrni molili raužni vejenec (naprej sta molili Iren Cserkúti pa Aniko Gredlič), drugi se pogučavali med 
sebov. Romare so pri kapejli v Slovenski vesi počakale domanje pesmarce z Marijinov pesmijov, v kulturnom daumi pa njim 
ponidili sendviče, pokaraj pa pijačo. V kapejli se je gospod Dejan Horvat ob blagoslovitvi prauškarov spaumno pokojnoga 
Lacina Žampara tö, steri je dosta pa dosta stopajov napravo za tau, ka naj se organizira ta prauška s slovenske smeri tö. 
Iz Slovenske vesi je kauli osemdeset romarov nadaljevalo paut, do varaške cerkve so prišli malo pred šesto vörov, gde so se 
njim pridrüžili romarge, steri so prišli iz smeri Židove. Na stumbaj cerkve sta nji počakala soboški püšpek dr. Peter Štumpf pa 
slovenska zagovornica Erika Köleš Kiss. Püšpek Štumf so veseli bili, ka če rejsan je skurok cejli den dež išo, se je telko lidi   
Podalo na Marijino paut. (Med tem časom so se zdavanjci stavili pri cerkvi.) Kak je gospaud Štumf pravo, ustvarja se nauva 
držina, tau je simbolično, vej pa družina je osnovna celica nej samo družbe, liki cerkve tö. 
Dvojezično sveto mešo na konci prauške je slüžo gospaud soboški püšpek, somaševali so škofov vikar za manjšine Franc 
Režonja, dolenski župnik Vili Hribernik, markovski župnik Dejan Horvat in domačin András Takács. V cerkvi je bilau največ 
slovenski vernikov iz Slovenije pa Porabja, njim so se pridrüžili člani Društva za krščanska gibanja. Gospaud škof je v svojoj 
pridigi izpostavo, ka skurok nejga nej katoliške pa nej pravoslavne cerkvi na svejti, v steroj bi nej bilau Marijinoga oltara ali 
bar Marijinoga kipa (szobor). Opozoriu je na tau, ka se znautra katoličanov tö vse več sekt dela, stere pravijo, ka je Baug z 
njimi. Prej če takšni lidgé poklonckajo na naši dveraj, naj je pitamo, če je Marija tö z njim. Če povejo, ka nej, te njim leko 



odgovorimo, ka je te Baug tö nej z njimi. Vej pa vsepovsedi, gé je Baug, je Marija tö. Po končani meši so prauškare čakali na 
agape v gledališki dvorani. 

• Kos kruha je simbol ljubezni. L. R. Horváth. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 30. avgusta 
2018 - Leto XXVIII, št. 35, str. 3 

Posebej svečana in prisrčna je bila sveta maša ob 20. Avgustu v Slovenski vesi, dnevu sv. Štefana, obenem državnem 
prazniku, na koncu katere je nadškofov svetovalec v pokoju Štefan Šömenek blagoslovil kruh kot simbol dela in življenja. 
Kruh, ki so ga ponudili svojim gostom naši predniki in ki ga ponujamo še tudi danes, če k nam pride priljubljen gost. 
 

 
Slika: Po maši je župnik Štefan Šömenek blagoslovil kolače kruha. Foto: Porabje 
 
Zvonovi so ob 11. uri vabili vernike k sveti maši, dvojezičnega obreda se je udeležilo kakih sto ljudi, ki so v obeh jezikih 
prisluhnili berilu in zmolili Gospodovo molitev, Oče naš. Gospod Šömenek je v svoji pridigi govoril o tem, da so pred 
šestdesetimi- sedemdesetimi leti želi in mlatili še z roko in vsak teden v krušni peči spekli od osem do deset kolačev kruha.  
Torej je bilo težko delo, da so si zagotovili vsakdanji kruh, in tako je tudi danes, za kruh, ki je življenje, je potrebno trdo 
delati. Govoril je tudi o tem, da je bil kruh zmeraj tesno povezan s krščanstvom: v evharistiji je Jezus navzoč v obliki kruha, v 
Gospodovi molitvi prosimo za vsakdanji kruh. Apostol Pavel govori o kruhu kot bistvu Cerkve, ko pravi: »Ker je en kruh, 
smo mi, ki nas je veliko, eno telo, ker smo vsi deležni enega kruha.« (1 Korinčanom 10,16-17)  
Kruh je preprosta, toda najbolj razširjena, vsakdanja pa vseeno praznična jed. Je plod zemlje, hkrati darilo sonca in dežja. Je 
darilo narave, ki ne le simbolizira, temveč resnično ponazarja Jezusa, simbolizira, da je bil pravi Bog in pravi Človek.  
Proti koncu maše, med petjem slovenske Marijine pesmi, so se verniki zbrali pred kapelico, kamor so mladi, oblečeni v noše 
(Nikolett Lovenjak v madžarsko, Noémi Illés in Martin Štajer v slovensko) prinesli kolače kruha, spečene iz nove pšenične 
moke. »Gospod Jezus Kristus, ki si hrana angelov in kruh večnega življenja, prosimo te, blagoslovi ta kruh, kot si blagoslovil 
kruh v puščavi. Daj, da bi tisti, ki ga bo zaužil, pridobil moč za svojo telo ter zveličanje za dušo,« je blagoslovil kolače gospod 
župnik, ki so jih potem razrezali na koščke (bilo je pet kolačev kot v puščavi) in razdelili med vernike. Večina vernikov je – 
preden je zaužila blagoslovljen kruh – tiho zmolila kratko molitev in ga poljubila, kakor je to videla od svojih prednikov.  

• Njegvo delo je povezano tüdi s Porabjom. Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 30. 
avgusta 2018 - Leto XXVIII, št. 35, str. 6 

Janko Durič - ravnatelj OŠ Tišina 
Par dni pred začetkom nauvoga šolskoga leta sam gorziskala ravnatela tišinske osnovne šaule Janka Duriča. Prva mi je pravo, 
ka de se v Sloveniji šolsko leto začnilo 3. in nej 1. septembra, zatau majo v šolskom kalendari letos celau tri delovne sobote: 
»Dobro je, ka si leko kakšo od sobot po svoje zbrodimo, tak ka mo mi meseca maja šli na maraton v Radence in mo te meli 
športni den.« 
 

 
Slika: Pred dvema letoma je Janko Durič ob pomauči Bernarde Roudi vödau knjigo z naslovon Spomini ne zbledijo. Foto: 
Porabje 
 



Tišinska šaula je nej tak mala, ma malo več kak tristo šaularov (majo tüdi podružnično šaulo v Gederovcaj), v šolski zidini pa 
je tüdi vrtec, zove se Plavček, v sterom je stau mlajšov. Na šauli je 34 škonikov in leranc, štirinajst pa je vzgojiteljic v vrtci. 
Janko Durič je biu za ravnatelja na OŠ Tišina vöodabrani pred začetkom preminaučoga šolskoga leta: »Dvanajsti lejt sam na 
toj šauli včiu slovenščino, te pa sam brodo, ka ške sprobam, kak je tau biti ravnatel. Znau sam, ka de dosta brige, je pa tüdi 
več dela, kak sam si prva brodo.« Tüdi v cajti šolski počitnic je meu samo dva kedna dopusta, vej pa je trbelo ške pred 
nauvim šolskim letom dosta vsega pripraviti: »Škoniki in lerance so meli malo dukši dopust. Ges sam meu med počitnicami 
tü tüdi tutorco, ravnateljico iz Trbovelj, stero so mi dolaučili v šauli za ravnatelje. Cejlo leto sam odo v Ljubljano, 34-krat sam 
šau na seminare in na konci sam ške vižgo meu. Tutorca mi je pravla, ka je tau takše delo, ka tüdi drügi ravnatelji nemajo 
vleti več kak dva kedna dopusta.« 
Sogovornik je svoj kratki dopust izkoristo, malo je biu na mordji na Rovaškom, malo pa v planinaj: »Z ženo Edito sva šla na 
Kanin, tak visko, ka sva ške sneg najšla. V ene jame sva se spüščala, ka me tüdi tau po nauvom zanima. Srečala sva tüdi 
jamare. Den po tistom, ka sva bila tam, se je nevola zgodila, ka je en Talijan v jamo spadno in je skvardjeni biu, tak ka so ga 
mogli jamari vö rešavati. Te sva si brodila, ka je čedno bilou, ka sva nej preveč batrivniva bila. Ovak pa smo v gore začnili 
oditi te, gda sta čerki, Katarina in Tina, sterivi zdaj študerata v Ljubljani, v osnovno šaulo začnili oditi. Stela sva, ka ne bi 
skauz za računalnikom visele. In te smo se začnili špancerati po bregaj. Prva smo ojdli na Pohorje, te pa že v viske planine. 
Gda sta bili v sedmom in osmom razredi, smo šli na Triglav.« 
Janko Durič je skor prehodo že celo slovensko planinsko pout, falita njemi samo ške dva žiga, za vzpona na Škrlatico in Mrzlo 
goro. V etom leti več nede šau, ka nema več cajta, pa tüdi zavolo vremena nej. Po tistom, ka je meu pred tremi leti slabo 
izkušnjo, zdaj bole pazi in dé v brege samo te, gda je lepo vreme napovedano. »S pajdašom iz Sobote sva šla v gore. Bežala 
sva pred nevihto. Prišla sva do planinske koče, v steroj je nej bilou nikoga drügoga kak samo oskrbnik. On je pravo, ka sva 
müva tisti den prviva in zadnjiva obiskovalca, vej pa je vreme bilou slabo. Te pa je gnauk samo fejst vdarilo. Njiva sta sedela 
pri velkom stoli, ges pa sam stau pri okni. In gda je vdarilo v kočo, sam začüto po celom teli, od glave doj do pet, po hrbtni 
strani krepko bolečino. Te sta mi pravla, ka sam se po tistom k lesenomi trami nagno in sam se povoščo, ka sam steu tau 
bolečino odgnati. Gda je viher mimo odišo, smo šli poglednot, kakši je kvar. Električne stvari so bile vse vničene, vö so 
zgorele. In v tistom je pá strela vdarila, mene pa je tak zabolelo kak te, gda smo bili v rami. Tisti den sam si rejsan trno  
zapoumno,« ške raztolmači Janko, steri je gor raso in ške gnes den žive na Goričkom, v vesnici Gerlinci, stero domačini 
zovejo tüdi Göronci.  
Najbole veseli je biu te, gda so k staromi oči, steri je biu tišlar, ojdli pajdaši, ka jih je on frizero, pa so si moški tau in drügo 
zanimivo pripovejdali. Dosta toga je te sam sledkar ponüco pri skečaj, pauleg toga je tüdi avtor  monodrame Za vse je kriva 
rdečka in soavtor zgodovinske igre V Ameriko. Pred dvema letoma je ob pomauči profesorice zgodovine Bernarde Roudi 
vödau knjigo z naslovom Spomini ne zbledijo, v steroj so zbrana pričevanja in razmišljanja o bojni  za Slovenijo 1991. leta v 
Pomurji. Njegvo delo je povezano tüdi s Porabjom. Na Filozofski fakulteti v Maribori je diplomero z nalogo, stera ma naslov 
Jezikovna analiza nagrobnih napisov v Porabju in na Goričkem. »Predavateljica za folkloristiko dr. Marija Stanonik me je 
navdušila za tau temo, stero sam ges brž zgrabo. Šau sam na vsa graubišča na Goričkom in v Porabji, ge sam zapiso vse v 
slovenskom geziki zapisane nagrobne spomenike. Tau je bilo pred dvajstimi lejti. Nej dugo toga nazaj, gda san pa odo 
po Porabji, sam vido, ka so že dosta nagrobnikov vöminili, tak ka sam rad, ka sam ške pravi cajt tau delo opravo,« je na konci 
ške cujdau Janko Durič. 

• »Potica dobra jed , boljše nima celi svet«. Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 30. 
avgusta 2018 - Leto XXVIII, št. 35, str. 6 

Kulinarična delavnica na Slovenski vzorčni kmetiji 
»Potica dobra jed, boljše nima celi svet,« pravi slovenski pregovor. 
 

 
Slika: Slovenska potica.  Foto: Porabje 
 
Zanimivo je, ka je ta sladica, stera je tüdi nacionalni simbol, v Sloveniji zaščitena (védett) kak »zajamčena tradicionalna 
posebnost « komaj od letošnjoga sprtoletja, na zaščito v Evropski uniji pa ške čaka. Tau se je zgaudilo eno leto po tistom, ka 
sta papež Frančišek in žena ameriškoga predsednika Melania Trump (Slovenka) poskrbela za njeno svetovno slavo. Papež 
Frančišek, steri se je v Argentini, gé žive dosta dosta Slovencov, spozno s potico, je Melanio Trump ob obiski v Vatikani pito, 
če mouži Donaldi za gesti davle tüdi potico. In po tistom so se vsi svetovni mediji razpisali otoj slovenskoj kulinaričnoj  
dobrauti, stera je napravlena iz kvašenoga testa, zaščitena pa ma leko pet tradicionalnih nadevov: orejovoga, orejovoga z 
rozinami, rozinovoga, pehtranovoga ali pehtranovoga s škipkami.  
Zaščitena je leko pečena samo v okraugli posaudi, steroj se pravi potičnik. »Letos, gda je bila na Ptuji prireditev Dobrote 
slovenskih kmetij, so meli tüdi razstavo potic. Pravli so, ka naj tüdi mi s sebov prinesemo svojo potico. Mi smo pravli, ka v 



Porabji potice, takše kak jo mate v Sloveniji, ne poznamo. Nadejve, steri se devajo v potico, poznamo, samo mi s toga 
delamo retaše (zavitke), pri sterih je testo malo načiše kak pri potici,« je povedala Andreja Kovač, direktorica Razvojne 
agencije Slovenska krajina, stera je na Slovenski vzorčni kmetiji pripravila kulinarično delavnico, na steroj sta Manca Kovačec 
iz KGZ Maribor in Darinka Gostenčnik, stera je napisala že več knjig o sladicaj, pokazali kak se pripravi in speče potica. 
Porabske vertinje – pauleg nji so na delavnico prišlo ške ženske iz Šalovec - so z zanimanjom poglednole, kak je  
Gostenčnikova prva pripravila testo. Pravla jim je, ka leko pauleg bele pšenične mele nücajo tüdi takšo, ka je zmešana z 
drügimi melami (ajdinska, kukurčna, ržena). Pauleg petih nadejvov, steri so zaščiteni, pa vertinje v Sloveniji nücajo ške tüdi 
drüge nadejve, v Prekmurji se sploj rad nüca mak. Udeleženke delavnice so med tistim, ka so čakale, ka se testo gene, čüle 
ške dosta koristnih informacij, pa tüdi tau, kakše so najbole pogouste falinge, stere napravijo sakačice pri pripravi potice. 
Hilda Žohar, stera rada peče retaše in drüge dobraute, je pravla: »Če se tü dobro posreči, pa si zamerkam, kak jo trbej 
napraviti, te mo jo tüdi ges doma probala spečti«. Kak leko vidite na kejpaj, se je pršikalo, tak ka pridemo na Gorenji Senik 
koštavat Hildino potico. 

• Otvoritev prenovljenega vaško-gasilskega doma v Peskovcih. Tekst in foto: Ernest Ružič. Porabje, časopis 
Slovencev na Madžarskem, Monošter, 30. avgusta 2018 - Leto XXVIII, št. 35, str. 10 

Gornji Petrovci: 21. občinski praznik 
Gornjepetrovska občina je praznovanje 21. praznika povezala z otvoritvijo vaško-gasilskega doma v Peskovcih.  
 

 
Slika: Župan Franc Šlihthuber je čestital Peskovčanom ob odprtju vaškogasilskega doma, na slavnostni seji pa zagotovil, 
da si bo občina še naprej prizadevala za razvoj posameznih vasi. Foto: Ernest Ružič 
 
Za praznik je izbrala 18. avgust, v spomin na dogodek iz leta 1934, ko sta v Ženavljah s strasosferskim balonom pristala 
belgijska raziskovalca profesor Max Cosinc in njegov asistent Nere van der Elst. Pristanek balona je bil dogodek, ki je 
odmeval daleč čez lokalne goričke meje vse do Beograda. Nepozaben dogodek je Milana Vincetiča vzpodbudil, da je napisal 
krajši roman Nebo nad Ženavljami, ki je pozneje nekoliko razširjen izšel (v knjižnem jeziku in porabščini) v zbirki med Rabo 
in Muro z naslovom Lebdeča prikazen – Lebdeča prilika. Po romanu je Filip Robar Dorin posnel igrano-dokumentarni film 
Nebo nad Ženavljami ali Dan, ko nam je Evropa padla na glavo. 
Tudi letošnje praznovanje je bilo v Kulturnem domu v Stanjevcih in se nadaljevalo v Peskovcih. Na slovesnosti so prišli gostje 
iz pobratene občine Obrazov na Poljskem (župan Krištof Tvorek) in predstavnik Združenja občin jugozahodne Mozavije 
Gregor Svetlik ter gostje iz slovaške občine Budimir (župan Vojteh Stanjo). Med pomurskimi poslanci pa se je na občinsko 
slovesnost izmed treh povabljenih ljubilo priti kot vrsto let doslej Jožefu Horvatu (Nova Slovenija) in bivšemu dolgoletnemu 
poslancu Gezi Džubanu. 
Župan Franc Šlihthuber je ocenil dosežke občine med praznikoma, zbrani v prijetno ohlajeni dvorani pa s(m) o spremljali 
kulturni program (ženski pevski zbor Primož Trubar iz Križevec, lepo odigran skeč kulturno-umetniškega društva Goričko, 
plesalci pa so zaplesali splet goričkih plesov. Podelili so priznanja Moja dežela, lepa in gostoljubna (za urejene okolice hiš in 
najlepše balkone) in občinska priznanja (za dosežke v izobraževanju, kulturi in športu). 
Čeprav zadolžena (kot velika večina občin v Sloveniji) se lahko gornjepetrovska občina pohvali s pomembnimi rezultati med 
praznikoma in tudi od ustanovitve sem. Zagotovo bi bila naselja v občini manj urejena in razvoj počasnejši, če bi ostala 
velika soboška občina. 
Nedvomno je osrednji problem številnih slovenskih občin v njihovem ne najbolj domišljenem financiranju. Vsaj tako trdijo 
župani z vseh koncev države. Gornjepetrovska ima še dodatno težavo, ker se razprostira na veliki, redko poseljeni površini z 
manj prebivalci, od števila pa je odvisno državno financiranje. Ostaja tudi večletni problem, ker umre dvakrat več ljudi, kot 
je novorojenčkov. 
Kljub vsem zadregam uspeva občini uresničiti več projektov, letos in prihodnje leto bodo za razvoj in naložbe namenili okoli 
400 tisoč evrov. Del vodovodnega omrežja deluje, kar se tiče kanalizacije bodo vzpodbujali biološke čistilnice, kajti toliko 
denarja, kot bi ga za to bilo potrebno, recimo v Križevcih, občina zelo verjetno ne bo imela nikoli. Uredili so tudi druge vaške 
domove, posodobili več cest in športnih igrišč. Občina tudi zgledno skrbi za urejenost krajev, zlasti vaških središč. Sicer pa je 
osrednja letošnja naložba gornjepetrovske občine v Peskovcih, kjer so ob prazniku odprli prenovljen vaško-gasilski dom, v 
katerem imajo prostore tudi vaška skupnost, upokojenci, Društvo starodobnikov Abraham in kulturno turistično društvo 
Vesele vidre, ki so zadnja leta vnesle v življenje nekaj kulturnega utripa. Pomembno vlogo v razvoju Peskovec imata vaška 
predsednica Marta Habjanič in član občinskega sveta Stanko Habjanič Habjanič. 
V otvoritvenem programu je sodelovalo več kulturnih skupin: pel je evangeličanski pevski zbor, ki ga vodi tudi v Porabju 
znana zborovodkinja Marija Rituper, soboška godba na pihala, petrovska foklorna skupina in skupina Vrtanek, ki goji ljudsko 
glasbo.  



 

 
Slika: Obiskovalci so ob otvoritvi vaško-gasilskega doma povsem napolnili šotor in spremljali govore in kulturni program. 
Foto: Ernest Ružič 
 
Seveda so do besede prišli domači gasilci, o katerih je govoril njihov poveljnik Janez Kerčmar, prijazne pozdrave pa so 
zbranim izrekli tudi gostje s Poljske in Slovaške. Ob jubileju gasilcev in obnovljenem vaško-gasilskem domu je izšla 
publikacija Peskovci (predstavili jo bomo v eni prihodnjih številk Porabja), ki jo je napisal naš občasni sodelavec Aleksander 
Ružič, nekaj pomenljivih informacij pa je prispeval nedavno umrli novinar in urednik Štefan Kutoš.  
 

Delo, Ljubljana 

• Umrl Ciril Zlobec, ki je poezijo videl kot možnost, da se »človek poglobi vase in ohrani samospoštovanje«  
A. I., STA. Delo, Ljubljana, 24. avgust 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/umrl-je-ciril-zlobec-84865.html  
Poslovil se je še zadnji iz četverice, ki je ustvarila izjemno pesniško zbirko Pesmi štirih.   
 
 

 
Slika: Ciril Zlobec, slovenski pesnik, pisatelj, publicist, prevajalec, novinar, urednik in nekdanji politik. FOTO: Tomi 
Lombar/Delo 
 
V 94. letu starosti je umrl slovenski pesnik, prevajalec in publicist, urednik in novinar Ciril Zlobec, je poročal Radio 
Slovenija. Pisal je lirične, čustvene pesmi in bil za svoja dela večkrat nagrajen. Med drugim je prejel Tomšičevo, Župančičevo 
in Veronikino nagrado, leta 1982 pa tudi Prešernovo. 
Prve pesmi je 4. julija 1925 rojeni pesnik objavil že med vojno, leta 1953 pa slovensko javnost navdušil s pesniško zbirko 
Pesmi štirih, ki jo je izdal skupaj s še tremi velikani moderne domače poezije – Tonetom Pavčkom, Janezom Menartom in 
Kajetanom Kovičem. Zbirka je doživela več ponatisov in služila kot izjemen dokaz medsebojnega povezovanja – štirje tako 
zelo različni pesniki, združeni kot eno – v eno.  
Zadnji od antologijske četverice se je poslovil prav Zlobec; Janez Menart je umrl leta 2004, Tone Pavček leta 2011, Kajetan 
Kovič pa tri leta kasneje. 
In vendar je preživel ... tudi najhujša udarca, ki ju lahko človeku nameni usoda 
Ob številnih pesniških zbirkah je Ciril Zlobec  izdal tudi dva romana, več esejističnih del, leta 1974 pa pripravil antologijo 
slovenske poezije. Številna njegova dela so prevedena v tuje jezike. 
»Motivika njegove poezije največkrat niha med resignacijo in vitalizmom. To doživetje prikazuje zlasti v treh območjih – v 
spominih na otroštvo, v erotiki in vsakdanji stvarnosti. Zlobčev verz je prost, notranji ritem se neprestano spreminja in je 
zato nenavaden, slog je mešanica abstraktnih pojmov in konkretnih podob, kar ustreza vsebini. Ta je večidel refleksivna, 
vendar z naslonitvijo na konkretne situacije, dogodke in osebe,« je o njegovi poeziji v Pregledu slovenskega slovstva zapisal 
Janko Kos. 
V zasebnem življenju je doživel dva huda udarca. Najprej mu je umrla ljubljena hči Varja, nato še sin Jaša. 

https://www.delo.si/novice/slovenija/umrl-je-ciril-zlobec-84865.html
https://www.delo.si/kultura/knjiga/ciril-zlobec-devetdesetletnik.html
https://www.delo.si/sobotna/prisel-je-s-prostrane-kraske-gmajne.html


»In vendar je preživel obe smrti in ju sprejel v svoj triadni sistem dvoma, upanja, ljubezni, kakor je naslovil pesniško zbirko 
ob 80-letnici. Hčerki Varji je v pesmi, v kateri ji je poskušal ponovno obuditi opustošeno voljo do življenja, zapisal: Razlogi za 
življenje so! Celo / ko je življenja v nas vse manj in manj,« je o najhujšem času pesnikovega življenja zapisal Peter Kolšek.  
»Od nekdaj sem verjel, da če sem radikalen v sebi, moram predpostavljati, da imajo tudi vsi sobivajoči to pravico« 
»Zmeraj bolj odkrivam, da so bili nastavki vsega mojega poznejšega življenja vendarle zasajeni že v zgodnjem otroštvu, od 
tistega, čemur pravimo kraška trma, in tolerantnosti do drugačnih do absolutne neizprosnosti do samega sebe. Od nekdaj 
sem verjel, da če sem radikalen v sebi, moram predpostavljati, da imajo tudi vsi sobivajoči to pravico. Znam pa poslušati: 
danes vsi ponujajo svojo resnico, a nihče ne ponuja popolne, saj je zanjo potrebna sinteza nečesa, kar nam venomer uhaja,« 
je povedal pred tremi leti  v intervjuju za naš časnik.  
Njegov celotni opus bi bilo mogoče strniti v naslednjo besedno zvezo: iskanje smisla samega sebe in širšega družbenega 
okolja prek osrednje sestavine njegove poezije pa tudi njegovega družbenega angažmaja, to je ljubezni do drugega. Na 
mestu drugega v osrednji vlogi nastopa partnerica, vendar se pojem drugega nanaša tudi na širše družbeno okolje, je delo 
velikana slovenske poezije opisal Božidar Kante.  
Ob njegovem 90. rojstnem dnevu leta 2015 mu je Mladinska knjiga namenila izbor njegove ljubezenske poezije v knjigi 
Ljubezen – čudež duše in telesa. Izmed več kot 200 ljubezenskih pesmi je izbor opravil sam, in kot je tedaj povedal, je iz 
svoje ljubezenske lirike naredil življenjsko zgodbo ter skoznjo prikazal fenomen ljubezni, kot ga je živel sam.  
Poezijo videl kot možnost, da se človek poglobi vase in razmišlja 
Svoje življenje je videl kot potovanje iz sebe vase. A kot je dejal ob visokem jubileju, je bil še vedno zelo daleč od tega, da bi 
se res spoznal: »Toda le ko spoznaš sebe, lahko vzpostaviš etičen, pošten dialog z nekom, ki je drugačen od tebe.« V 
današnjem času, ko je svet po njegovem mnenju na tržišču, zadovoljstvo človeka pa je popolnoma izločeno, pa je poezija po 
njegovih besedah možnost, da se človek zbere, poglobi vase, razmišlja in ohrani samospoštovanje. 
Pesnik, rojen na Krasu, je obiskoval gimnazijo v malem semenišču v Gorici in Kopru, od koder so ga izključili, ker so odkrili, 
da piše pesmi v slovenščini. Leta 1942 je postal aktivist OF, ob razpadu Italije pa se je pridružil partizanom. 
Kasneje je diplomiral na ljubljanski slavistiki, se zaposlil kot novinar ter deloval v kulturnih uredništvih različnih medijev. 
Ukvarjal se je tudi s politiko, med drugim je bil na prvih večstrankarskih volitvah leta 1990 izvoljen v predsedstvo prve 
samostojne slovenske države. Ob kopici priznanj je leta 1982 dobil Prešernovo nagrado.  

• 105-letnik Pahor: »Hočem doseči pravico za Edvarda Kocbeka«. Intervju: Boris Pahor. Pogovarjala se je:  
Valentina Plahuta Simčič. Delo, Ljubljana, 24. avgust 2018  
https://www.delo.si/kultura/knjiga/105-letnik-pahor-hocem-doseci-pravico-za-edvarda-kocbeka-83543.html  
Visoki jubilej je pisatelj proslavil z izdajo knjige Brez Kocbekovega sodelovanja ne bi bilo osvobodilne fronte.  
 

 
Slika: Boris Pahor trenutno največ razmišlja o obstoju slovenske države. Foto Jože Suhadolnik 
 
Rahlo neverjetno se sliši, ampak da - Boris Pahor se je rodil leta 26. avgusta 1913, v času, ko se je kuhala prva svetovna 
vojna. Postal je pričevalec in premišljevalec stoletja, v katerem se je nakopičilo veliko burne zgodovine. Na svoji koži je 
okusil italijanski fašizem, nacistična taborišča, komunistično sprenevedanje ... kar je opisal tudi v svoji literaturi. 
Markantni intelektualec v nedeljo praznuje 105. rojstni dan. Mladinska knjiga in pisatelj ga proslaviljajo že danes v Kopru s 
predstavitvijo knjige Brez Kocbekovega sodelovanja ne bi bilo osvobodilne fronte, ki jo je pisatelj napisal v sodelovanju z 
Petrom Kovačičem Peršinom in Mihaelom Glavanom.   
Kako se počutite pri 105. letih? 
Na splošno se počutim kar dobro, muči me edino kila med požiralnikom in želodcem, ki se poslabša, ko je vročina. Treba jo 
je miriti, zdravnik mi je priporočil, da si dajem koščke ledu na jezik. Zaradi te kile zadnjih petnajst dni nisem imel miru, sicer 
pa moje telo dobro deluje.   
Čemu pripisujete svojo dolgoživost? 
Največ kraškim genom. Oba moja starša sta bila Kraševca, oče je bil iz Kostanjevice na Krasu, mama pa iz Pivke. Je pa tudi 
res, da sem vedno prisluhnil svojemu telesu, dopustil sem mu stvari, ki jih je maralo, in zavrnil stvari, ki jih ni. Nikoli recimo 
nisem bil navdušen nad mesom. Vedno sem pil mleko, za moč organizma pa sem poskrbel tudi s sladkorjem. Ko sem denimo 
šel na Triglav, povzpel sem se šestnajstkrat, sem imel vedno imel s seboj kocke sladkorja. 
Ljudje se čudijo, da pri svojih letih nimam sladkorne bolezni, jaz pa odgovarjam, da je moj organizem sladkor sprejel kot 
darilo, kot dober, naklonjen element. Nikoli nisem imel težav z njim. Nikoli pa nisem z njim pretiraval, nisem si sladkal hrane 

https://www.delo.si/kultura/knjiga/105-letnik-pahor-hocem-doseci-pravico-za-edvarda-kocbeka-83543.html


tako, da bi bila zoprno sladka, temveč tako da je bila okusna. Bila so obdobja, ko sem jedel vojaško hrano, denimo, ko sem 
bil vojak v Libiji ali severni Italiji, obdobja, ko sem stradal, denimo v času taborišča, ko smo dobili samo malo kruha in neke 
brozge, ob tem pa smo morali po ves dan delati. V tem obdobju sem skoraj umrl.   
Ali trenutno kaj pišete? 
Bil sem na operaciji oči zaradi sive mrene. Operacija je na levem očesu dobro uspela, na desnem pa je nastala krvavitev, 
upali smo, da se bo kri v nekaj mesecih sprala, vendar se to še ni zgodilo. Na to oko trenutno vidim samo sence. Zato imam 
težave pri branju in pisanju, težko razločno berem majhne črke, težko se podpišem s svinčnikom ali peresom, lahko pa še 
vedno pišem s pisalnim strojem.   
O čem največ razmišljate, o čem pišete? 
Največ pišem o obstoju slovenske države, to je zadeva, ki me najbolj skrbi. Ljudje nimajo dovolj zavesti o svoji identiteti, o 
svoji narodnosti. Država je v rokah levice, še vedno je v rokah Kardelja, ki je menil, da je narodna zavest isto kot 
nacionalizem. 

 

To seveda ni res. Večina evropskih narodov je ponosnih na svojo nacionalnost in jih zato ne obsojajo, da so nacionalisti. 
Samo Slovence ožigosajo s tem izrazom, če hočejo ostati Slovenci. Že za časa Jugoslavije smo morali biti predvsem 
Jugoslovani. Če je bil kdo preveč Slovenec, če je skrbel za svojo domovino, so ga takoj obsodili nacionalizma.   
Predstavite nam nekoliko podrobneje knjigo Brez Kocbekovega sodelovanja ne bi bilo osvobodilne fronte, ki je pravkar 
izšla. 
S to knjigo hočem doseči pravico za Edvarda Kocbeka. Komunisti so ga kot predstavnika krščanskega socializma hoteli imeti 
v vladi osvobodilne fronte, ker so s tem hoteli ljudi prepričali, da gre res za osvobodilni in ne samo komunistični boj, da gre 
za zavezništvo Franciji, Angliji, Rusiji ... 
Tudi Evropi so hoteli dokazati enako, namreč da je slovenska osvobodilna fronta predstavnica vse Slovenije. Če ne bi bilo 
Kocbeka v vodstvu osvobodilne fronte, te fronte ne bi bilo. 
Drugi kristjani so bili proti sodelovanju s komunisti. Organizirali so se kot protipartizanstvo in iskali pomoč pri fašistih, pri 
okupatorjih. Katoliška skupnost je imela na čelu ljubljanskega škofa, ki je Kocbeka obsodil, ko je prebral njegovo 
Premišljevanje o Španiji, v katerem je ta kritiziral španske škofe, ki so se pridružili Francu. 
Kocbek je verjel, da bodo komunisti državo vodili na pošten način, oni pa so začeli z diktaturo. Ker se s tem ni strinjal, so ga 
kot politika likvidirali, za izgovor pa so vzeli njegove novele. Deset let se ni smel javiti niti z besedo ne s pisanjem. Nekateri v 
katoliških krogih ga imajo še danes za služabnika komunizma, ki ga je potem zavrgel.   
Kaj vam v življenju najpomembnejše - ljubezen, literatura ali narod? 
Ljubezen ponavadi dojemamo kot ljubezen med partnerjema. Obstajajo pa tudi druge vrste ljubezni. Ljubezen do naroda je 
tudi prvotna. Ljubiti je treba svoj narod, njegovo zgodovino, jezik, literaturo. Ljubezen je potrebo uporabljati povsod. 
Krščanstvo nas uči, da moramo ljubiti sočloveka, tudi sovražnika. 
To je po mojem preveč, lahko pa mu odpuščamo in mu pustimo živeti. So pa tudi kristjani, ki so to dosegli. Obstaja tudi 
socialna ljubezen, ki je tudi povezana s krščanstvom, ljubezen do družbe kot organizacije, v kateri ima vsak državljan to, kar 
potrebuje.   
Kakšno mesto se vam danes zdi Trst? 
Mesto ima neke vrste srečo. Italijani so hoteli zadržati njegov multikulturni razvoj, niso hoteli, da postane emporij, glavno 
mesto trgovine in ladjedelništva ter narodne raznovrstnosti. Hoteli so ga zadržati kot italijanskega. Sedaj so Italijani spoznali, 
da tega razvoja ne morejo več zaustavljati. Med drugim so dali v najem skladišča v starem pristanišču in s tem odprli vrata 
evropskemu svetu, od katerega je bil prej odrezan.   
Na katero svojo knjigo ste najbolj ponosni? 
Na Nekropolo, saj sem v njej napisal, kar je bilo potrebno napisati o nacizmu in diktaturi. Knjigo sem napisal tako, da sem 
pripovedovalca, to je sebe, postavil kot obiskovalca taborišča v Franciji, v Alzaciji. To taborišče sem obiskal najprej deset let 
po vojni in nato še dvajset let po vojni. Takrat sem se ustavil za en popoldan in poskušal ugotoviti, kaj vse se spominjam. In 
tako sem začel snovati roman, v katerem sem popisal svoj čas taborišča.   
So stvari, ki jih v življenju obžalujete? 
Obžalujem, da nisem napisal podobne knjige o fašizmu. Sicer obstaja knjiga, kjer so objavljeni moji teksti o fašizmu, njen 
naslov je Trg Oberdan. Ta trg je bil središče zla za Slovence v času fašizma in nacizma. Imam tudi nekaj drugih tekstov na to 
temo, nisem pa napisal knjige, ki bi bila po literarni in sporočilni vrednosti enakovredna Nekropoli.   
Pred nekaj leti so vas predlagali za Nobelovo nagrado. Kaj menite o tem? 
Cenim, da so me predlagali, seveda pa je ne bom dobil. Že zato ne, ker sem italijanski državljan, a me v Italiji pri tem ne bi 
podprli. Italijani bi kot pisatelja Trsta za to nagrado verjetno predlagali Claudia Magrisa. Kot pisatelj sem cenjen v določenih 
krogih v Evropi, denimo v Franciji in Nemčiji, v Sloveniji pa do neke mere. Nikoli ni v Sloveniji nihče napisal, da je Nekropola 
velika knjiga. So pa to napisali Nemci in Francozi, Nemci so denimo Nekropoli dali nagrado za najboljšo knjigo leta 2001. 

• »Ora et labora«. Luka Lisjak Gabrijelčič. Delo, Ljubljana, 25. avgust 2018 
Luka Lisjak Gabrijelčič je zgodovinar, urednik Razpotij, raziskovalec na CEU, Budimpešta 
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/ora-et-labora-84882.html  
Poslavlja se generacija intelektualcev z visoko ravnjo javne razprave.  
Slovenska kultura je v minulem tednu izgubila dva velikana. Čeprav sta tako Ciril Zlobec kot Andrej Capuder zapustila 
obsežen opus, se ju večji del javnosti spominja predvsem po njunem političnem prispevku. Žalostna usoda politikov, ki 
ostajajo v drugi ali celo tretji vrsti parterjev moči, je, da se v kolektivni spomin bolj kot po svojih dejanjih vpišejo s 
polemikami, ki so jih sprožili s svojimi besedami. To še toliko bolj velja za intelektualce brez dlake na jeziku. Takšen 
intelektualec je bil Andrej Capuder. 
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Capuder je bil zaslužen, da je Dante, s katerim so se pred njim manj uspešno spoprijeli mnogi drugi prevajalci – nekateri 
med njimi, npr. Alojz Gradnik, z večjim literarnim talentom – prvič zares prepričljivo spregovoril v slovenščini. Toda v spomin 
širše javnosti se je zapisal predvsem kot tisti kulturni minister, ki je Slovence pozval k obnovi srednjeveške etike »dela in 
molitve« – ora et labora. 

 

Capudrova izjava si v politični zgodovini sodobne Slovenije ne zasluži več od bežne opombe pod črto, a odziv, ki ji je sledil, je 
sprožil tip polemik, ki so nato zaznamovale politično razpravo še globoko v naslednje desetletje. Te so se začele s 
provokativno ali nerodno izjavo katerega katoliškega politika ali cerkvenega dostojanstvenika (praviloma je šlo za izjave, 
mnogo redkeje za dejanja in skoraj nikoli za ukrepe z otipljivimi političnimi učinki), ki sta jo nato levo-liberalno časopisje in 
najbolj bojeviti segment kulturnega esteblišmenta uporabila za krepitev antiklerikalnega občutja, ki je pogosto zdrsnilo v 
odkrit antikatolicizem, nemalokrat pomešan z ateističnim zavračanjem vsakršne religioznosti. 
S Capudrovo smrtjo nismo izgubili le prvovrstnega učenjaka, temveč se z njim poslavlja generacija intelektualcev, ki so brez 
kompleksov ohranjali visoko raven javne razprave.  
Te polemike so bile po eni strani odraz politične strategije, s katero je postkomunistični liberalizem utrjeval svojo 
hegemonijo na Slovenskem. Toda bile so tudi odraz realnih strahov dela prebivalstva, ki se je bal restavracije družbene moči 
Katoliške cerkve. 
Ti strahovi so bili realni v smislu, da so odražali pristno eksistenčno izkušnjo širokih srednjih slojev, za katere je socialistična 
urbanizacija pomenila družbeno emancipacijo od omejitev podeželskega sveta, ki je do druge svetovne vojne ostajal pod 
trdim nadzorom političnega katolicizma. Ta je zlasti na Kranjskem in na Štajerskem (kjer je živela velika večina slovenskega 
prebivalstva) do bridkega konca ohranjal kapilarno oblast na mikroravni, ki jo je plastično prikazal Ivan Cankar v Hlapcih. 
Socializem se je zato za mnoge kazal kot osvoboditev od tega dušečega nadzora; če je bila cena za osvoboditev izpod 
»klerikalnega jarma« sprva nesorazmerno visoka, je predvsem od šestdesetih let dalje komunistična oblast manko političnih 
pravic nadomeščala s širjenjem polja svoboščin v zasebni sferi. Demokratizacija v devetdesetih je za večino prebivalstva 
pomenila kronanje postopne evolucije od represivnega socializma k socialni demokraciji. Ideja, da bi morali v imenu 
»vrnitve k tradicionalnim vrednotam« obuditi nekdanje družbene vzorce in se nemara celo odreči prispevkom seksualne 
revolucije, od ženske emancipacije do pravice do splava, je bila za večino Slovencev nesprejemljiva. 
Ta strah je bil preveč otipljiv, da bi ga levo liberalne sile ne izkoristile v politične namene; hkrati pa je krščanska demokracija 
slabo ocenila njegovo moč, nemara tudi zato, ker bi to terjalo kritični pretres globinskih vzrokov zanj in s tem bolečo 
samokritiko glede vloge političnega katolicizma v medvojnem in vojnem obdobju, na katero ni bila pripravljena ali pa se ji je 
zdelo, da je to domačo nalogo že opravila. 
Toda ta strah sekularizirane javnosti ni bil realen v smislu, da katoliška namera »vrnitve na pozicije pred letom 1941« v 
resnici nikoli ni obstajala. Ni obstajala kot politični projekt, saj sta tako Peterletova SKD (katere vidni član je bil Andrej 
Capuder) kot SLS Franca Zagožna in bratov Podobnik vseskozi delovali znotraj predstave o sporazumni politiki, kjer bi 
katoliške in konservativne sile sodelovale pri oblasti kot enakovreden partner – nikakor pa ne kot novi despot. Redki 
posamezniki, ki so gojili tovrstne skomine, so bili zgodaj odrinjeni na rob. 
Reakcionarni katolicizem pa ni obstajal niti kot intelektualni trend. Capudrov ora et labora ni bil poziv k obnovi srednjeveške 
miselnosti, temveč k valorizaciji prispevka krščanske dediščine v kulturno zakladnico modernega Zahoda. Capuder je 
pripadal generaciji slovenskih intelektualcev, ki so bili rojeni še pred letom 1945, a niso imeli odrasle izkušnje življenja v 
»starem režimu«. 
Vanjo so spadali številni posamezniki – na primer Marjan Rožanc ali Taras Kermauner –, ki so se krščanstvu približali šele v 
zrelih letih. Privlačila jih ni »knezoškofovska« cerkev iz predvojnega obdobja, temveč podoba prenovljenega katolištva 
drugega vatikanskega koncila, cepljenega na skrbno izbrane cepiče razsvetljenske zapuščine. Krščansko misel – ki so jo 
odkrivali na novo, pogosto po posredovanju francoskih in nemških avtorjev, ki so navdihnili katoliški aggiornamento – so 
hoteli opremiti za iskren dialog s tem, kar bi zgodovinar Janko Prunk imenoval »racionalistična civilizacija«. Capuder je bil 
resda eden politično konservativnejših, a tudi najbolj svetovljanskih in vsestransko razgledanih pripadnikov te generacije. 
S Capudrovo smrtjo nismo izgubili le prvovrstnega učenjaka, temveč se z njim počasi poslavlja generacija intelektualcev, ki 
jih je, kot je pred kratkim opozoril Marko Crnkovič, »držal gor katolicizem« in so zato brez kompleksov ohranjali visoko 
raven javne razprave. Z njihovim odhodom se ustvarja vakuum, ki ga zasedajo desničarski polemičarji, ki niso zrasli iz 
prizadevanja za demokratizacijo, temveč iz resentimenta, ker so ob njenem prihodu ostali na robu mainstreama. Z njimi se 
uveljavlja nov tip desničarske politike, ob kateri utegne liberalna javnost kmalu pogrešati razumnike, kakršen je bil Capuder. 
To bi bil dober trenutek, da razmisli o lastni vlogi pri njihovem zatonu. 

• Kolpo nameravajo kmalu dodatno omrežiti. Bojan Rajšek. Delo, Ljubljana, 25. avgust 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/kolpo-nameravajo-kmalu-dodatno-omreziti-84924.html 
MNZ v pričakovanju prihoda večjega števila prebežnikov. Bart Twaalfhoven: Gradili smo Evropo, da ograj ne bi bilo.  
Črnomelj – Zaradi povečanega števila nelegalnih prehodov državne meje bodo pristojne službe v prihodnjih dneh in tednih 
na območju Preloke in Učakovcev postavile tehnične ovire, del že postavljene rezilne žice pa nameravajo zamenjati s 
panelno ograjo. 
»V prihodnjih mesecih lahko pričakujemo nekoliko povečane nezakonite migracije, ki pa bodo po našem mnenju manj 
obsežne, kot so bile tiste v letih 2015 in 2016. Ministrstvo in policija imata pripravljene načrte za ravnanje ob morebitnem 
bistveno povečanem migrantskem valu,« so sporočili z ministrstva za notranje zadeve (MNZ). 
2103 prebežnike so varnostni organi prijeli letos v Beli krajini.  
449 prebežnikov so policisti prijeli v zadnjem mesecu dni.  
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Za tak primer imajo pripravljene nekatere scenarije in ukrepe, njihova aktivacija oziroma uporaba pa bo odvisna od razmer 
in ocene stanja. Gre za operativne ukrepe na zeleni meji, v notranjosti države in tudi na mejnih prehodih, mednje pa sodi 
tudi dodatna postavitev tehničnih ovir. 
Na celotni meji s Hrvaško je bilo doslej postavljenih 176 kilometrov tehničnih ovir, od tega 114 kilometrov rezilne ograje in 
62 kilometrov panelne ograje. Za nabavo in postavitev zaščitnih tehničnih ovir je bilo doslej različnim dobaviteljem plačano 
13,7 milijona evrov. Ob Kolpi v Beli krajini je trenutno postavljenih 20 kilometrov tehničnih ovir.  
Hrvaška nezadostno varuje mejo EU 
»Republika Hrvaška si prizadeva, da bi razmere na svoji in hkrati zunanji meji Evropske unije obvladovala, kljub temu pa je 
ljudi, ki prečkajo zunanjo mejo EU in prihajajo k nam čez ozemlje sosednje države, po naši oceni še vedno preveč. 

• Država ima pripravljene načrte za primer novega migrantskega vala. 

• Policisti v Beli krajini imajo s prebežniki polne roke dela. 

• Prebivalci ob Kolpi dodatnim tehničnim oviram ne nasprotujejo. 
Zelo jasno moramo povedati, da Slovenija trenutne razmere v celoti obvladuje z lastnimi resursi,« je povedala Sabina 
Langus Boc z MNZ. Na omenjenem ministrstvu so prepričani, da se mora nezakonito priseljevanje v EU zaustaviti že na 
njenih zunanjih mejah, za kar so se na zasedanju evropskega sveta konec junija zavzeli voditelji držav in vlad. Po besedah 
obramboslovca Klemna Grošlja je v BiH po neuradnih ocenah trenutno okoli 5000 prebežnikov. Izrazil je pomislek glede 
učinkovitosti bosanske mejne policije pri varovanju tamkajšnje meje, medtem ko je Črna gora zaostrila mejno politiko, kar bi 
lahko vplivalo na manjši pretok prebežnikov v BiH in posledično tudi v EU. Meni, da bi morala EU pomagati balkanskim 
državam pri zaustavitvi migracij ne le s finančnimi sredstvi, ampak tudi organizacijsko. 
Po njegovem prepričanju se je informacija, da se po kopnem in morju vse teže pride v EU, močno razširila med 
prebežniškimi skupinami, zato večjega migrantskega vala tudi po t. i. balkanski poti ne pričakuje. Stvar se lahko precej 
zaplete in zaostri le, če se odpre kakšno novo krizno žarišče v Afriki ali na Bližnjem vzhodu, a so to za zdaj zgolj špekulacije.  
Vse več dela za policiste 
Policisti imajo s prebežniki, ki prebredejo Kolpo ali se pripeljejo s čolni, na območju črnomaljske in metliške občine v 
zadnjem času polne roke dela, saj jih ti nič več ne kličejo po telefonih, kakor se je dogajalo v preteklih mesecih, ampak se jih 
želijo na daleč izogniti. V zadnjem času tujce opažajo tudi na območju semiške občine, kar je za Delo potrdila tamkajšnja 
županja Polona Kambič. Od 22. julija do včeraj so policisti na območju Bele krajine prijeli 449 oseb, letos že 2103 
prebežnike, lani v tem obdobju pa so prijeli pet oseb, so za Delo sporočili z novomeške policijske uprave.  
Prebivalci naklonjeni mreži 
Prebivalci vasi Žuniči, Dolnja Preloka, Preloka in Učakovci dodatni omrežitvi Kolpe ne nasprotujejo. Prav nasprotno; vseh 
deset naših sogovornikov pričakuje od naših varnostnih organov, da to čim prej storijo. 
Varovanje 
Za učinkovito varovanje državne meje in odkrivanje ter preprečevanje nezakonitih prehodov čez njo na novomeški 
policijski upravi vse aktivnosti, oblike dela in kadrovske resurse ves čas prilagajajo varnostnim razmeram. Ob zaznanem 
povečanju nezakonitih prehodov v Beli krajini so se za varovanje državne meje okrepili s policisti drugih enot. Policistom 
pri vsakdanjem delu pomagajo vodniki službenih psov, specializirana enota za nadzor državne meje in občasno tudi 
policisti konjeniki iz Ljubljane. Območje pregledujejo s helikopterjem, ponoči pa mejo nadzorujejo z napravami za nočno 
opazovanje.  
»Tujci niso nasilni, če pridejo, jim pomagamo s hrano in pijačo. Najraje bi videl, da jih ne bi bilo, saj nikoli ne veš, s kakšnim 
človekom imaš opraviti, zato ograji ne nasprotujem,« je povedal lastnik žage v Žuničih. Sogovorniki tudi pravijo, da 
prebežniki od dobrega ne bežijo in zagotovo tudi ne bredejo reke, ker bi jim bilo to v veselje, ampak preprosto bežijo od 
vojne vihre. 
V četrtek je občino Črnomelj obiskal veleposlanik Kraljevine Nizozemske Bart Twaalfhoven in se ob panelni ograji na Vinici 
sestal z vodjo oddelka za državno mejo in tujce z novomeške policijske uprave Antonom Štubljarjem, ki je visokega gosta 
temeljito seznanil z varnostno situacijo v Beli krajini. 
Po pogovoru je Twaalfhoven za Delo povedal, da mu je zelo žal, da v današnjih časih potrebujemo ograje, »saj smo gradili 
Evropo, da ograj ne bi bilo«. Problem očitno obstaja in policija zgolj želi s pomočjo ograje prebežnike usmeriti na legalne 
mejne prehode, da bi varno prečkali mejo, je prepričan nizozemski veleposlanik. 

• Vsi rešeni migranti končno zapustili krov ladje. Petra Vadas. Delo, Ljubljana, 26. avgust 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/vsi-reseni-migranti-koncno-zapustili-krov-ladje-85230.html  
Zoper notranjega ministra Salvinija sprožena tudi uradna preiskava.  
Po poročanju tujih medijev so se v noči iz sobote na nedeljo izkrcali migranti z ladje italijanske obalne straže Diciotti, ki ja na 
začetku tedna vplula v pristanišče v Catanii. Italijanski notranji minister Matteo Salvini namreč dober teden ni dovolil 
izkrcanja, saj druge države Evropske unije niso potrdile, da bodo eritrejke begunce sprejele.  
Po šestih dneh so ujeti migranti končno lahko zapustili ladjo, ki je bila od ponedeljka zasidrana v italijanskem pristanišču, 
spor med Italijo in preostalimi državami Evropske unije pa se je tako vsaj začasno ustavil. Salvini je ob tem sicer poudaril, da 
države, ki bodo sprejele migrante, s tem odpirajo svoja vrata, srca ter denarnice. 
Irska je sicer v soboto sporočila, da bo sprejela med 20 in 25 migrantov, poroča BBC. Nekaj naj bi jih sprejela Albanija, za 
preostale pa naj bi poskrbele krščanske dobrodelne organizacije v Italiji.  
Od leta 2014 je na italijanskih obalah pristalo več kot 640 tisoč migrantov. Samo v letu 2018 pa je po podatkih Združenih 
narodov svoje življenje na begu izgubilo več kot 1600 ljudi.   
V sredo je Salvini sicer na zahtevo sodišča dovolil, da je 13 hudo bolnih ter 27 mladoletnih oseb zapustilo krov ladje, a usoda 
preostalih 137 migrantov je ostala neznana.  

https://www.delo.si/novice/svet/vsi-reseni-migranti-koncno-zapustili-krov-ladje-85230.html
https://www.delo.si/novice/svet/resenim-otrokom-dovolili-izkrcanje-84462.html


Državni tožilec v Agrigentu je medtem proti Salviniju sprožil uradno preiskavo zaradi ugrabitve oseb, zlorabe uradnega 
položaja in nezakonitih aretacij. Zoper Salvinija bodo v prihodnjih dneh začeli zbirati dodatne dokaze.  
Visoki komisar združenih narodov za begunce Filippo Grandi je v obvestilu javnosti pojasnil, da Evropa zagovarja temeljno 
pravno obveznost vsake države, da pomaga ljudem, ki bežijo pred nasiljem, vojno in pregonom.  
»Sedaj je čas, ko moramo zaustaviti to štafetno podajanje krivde. Države namreč prav tekmujejo v tem, katera bo prevzela 
manj odgovornosti,« je še poudaril ter dodal: »Ogrožati življenja migrantov in ljudi, ki iščejo azil, med iskanjem dolgoročnih 
rešitev je nevarno in nemoralno.« 
Premier Giuseppe Conte je v soboto zvečer v izjavi javnosti poudaril, da bo Italija vzstrajala pri svojih načelih, v kolikor jim 
bodi tudi druge države stale ob strani.  
V znak protesta proti italijanski politiki je v nedeljo odstopil prvi mož  italijanske agencije za zdravila AIFA Stefano 
Vella. »Kot zdravnik ne morem voditi javne zdravstvene ustanove v času, ko so ljudje na našem ozemlju obravnavani na tak 
način,« je zapisal v odstopni izjavi.  

• Visoka cena za evropsko perspektivo, menijo kritiki. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 27. avgust 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/visoka-cena-za-evropsko-perspektivo-menijo-kritiki-85233.html  
Nasprotnike novega imena države ignorirajo tako na domačem dvorišču kot v zahodnih medijih.  
Zahod podpira sporazum med Makedonijo in Grčijo tudi zato, ker v njem vidi model za reševanje drugih dolgotrajnih 
konfliktov v večkulturnih družbah. Kritikov preimenovanja države v Severno Makedonijo ne ignorirajo le na domačem 
dvorišču, temveč tudi v zahodnih medijih. 
Britanski časnik The Guardian je objavil pismo podpore kompromisni rešitvi spora o imenu med Atenami in Skopjem, ki ga je 
podpisalo 45 razumnikov večinoma iz EU in ZDA, brez pojasnila pa je zavrnil objavo pisma kritikov sporazuma, ki ga je 
podpisalo 60 razumnikov večinoma iz EU in Balkana s strokovnjakinjo za mirovne študije iz Skopja Biljano Vankovsko na 
čelu. Ker so na podoben odziv naleteli tudi v drugih zahodnih medijih in provladnih domačih medijih, svoje mnenje 
objavljajo le v osebnih blogih in na družbenih omrežjih. 
Podporniki sporazuma so prepričani, da spoštuje dostojanstvo in pravico do samoodločbe obeh narodov in potrjuje željo 
obeh držav za mirno sožitje. Zanje je ključna obljuba o začetku pristopnih pogajanj z Natom in EU. Po njihovem so se proti 
sporazumu tako v Makedoniji kot v Grčiji mobilizirali le trdovratni skrajneži. 
Vankovska je za Delo pojasnila, da so vsi podpisniki najprej proučili originalni sporazum in se šele potem podpisali pod 
kritično pismo. Po njenem bodo makedonski državljani izgubili identiteto in ime tako za zunanjo kot za notranjo uporabo. 
Problem vidi tudi v tem, ker je bil sporazum podpisan v nasprotju z ustavo, vlada pa je razpisala posvetovalni referendum, 
kar prav tako ni skladno z ustavo. Če bo Skopje naredilo vse, kar zahtevajo Atene, je še poudarila Vankovska, bo na koncu o 
sporazumu glasoval grški parlament. 
Preveliko popuščanje Grčiji? 
Z drugimi besedami, makedonski državljani lahko spremenijo vse osebne podatke in dokumente od osebne izkaznice do 
potnih listov, vozniških dovoljenj in diplom ter spremenijo ustavo, pa to še ne bo jamstvo, da bo grška vlada pridobila 
potrebno večino za sprejetje sporazuma v parlamentu. In kaj se bo zgodilo potem, se še sprašuje. To je previsoka cena za 
obljubo o oddaljeni evropski perspektivi. Vankovska se ne boji niti mednarodne izolacije, s katero strašijo Makedonijo že 
desetletja, ker ne vidi vzroka, zakaj bi jih kaznovali, če se nočejo ukiniti sami. Strah jo je ustoličenja policijske države. 
Kritiki sporazuma so v pismu uredništvom zahodnih medijev zapisali, da dogovor med Atenami in Skopjem ne spoštuje 
mednarodnega prava, človekovih pravic in demokratičnih načel. Po njihovem je makedonska vlada poklenila pod 
mednarodnim pritiskom proti volji lastnih državljanov. Sporazum negira ustavno suverenost Makedonije in jo predaja 
sosednji Grčiji. Zahtevo po brisanju imena Makedonec iz vseh uradnih dokumentov in javne uporabe doživljajo kot grožnjo z 
orwellovskimi sankcijami. 

• Na sežanski občini so se poklonili Cirilu Zlobcu. STA. Delo, Ljubljana, 27. avgust 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/na-sezanski-obcini-so-se-poklonili-cirilu-zlobcu-85586.html 
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Pogreb z vojaškimi častmi bo jutri ob 12.30 na ljubljanskih Žalah.  
Z današnjo žalno sejo so se na občini Sežana poklonili pred kratkim umrlemu slovenskemu pesniku in akademiku Cirilu 
Zlobcu. Leta 2000, ob njegovem 75. rojstnem dnevu, mu je občina za neprecenljiv prispevek na področju umetnosti, za 
razvoj in promocijo Krasa ter za zasluge za slovenski narod podelila naziv častnega občana. 
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Zlobec se je rodil v Ponikvah na Krasu in ga je vedno nosil v srcu. Njegova navezanost na prostrano kraško gmajno in 
tamkajšnje ljudi je bila posebna in brezmejna. Svoji rojstni pokrajini je posvetil velik del svojega pesniškega ustvarjanja. 

 

Sežanski župan Davorin Terčon je v nagovoru na žalni seji povedal, da je bil Zlobec eden največjih Kraševcev. »Njegov 
pesniški in prevajalski opus je bogat, prežema ga mogočna ljubezen do življenja, do slovenske domovine in njenega jezika, 
za katerega je zastavil tudi svojo politično avtoriteto,« je dejal Terčon. 
Sežanski župan je opozoril tudi na to, da je bil Zlobec »junaški borec za osvoboditev Primorske in slovenskega naroda izpod 
fašizma in nacizma v drugi svetovni vojni. Bil je eden najbolj prevajanih slovenskih pesnikov, tkal je prijateljske vezi z velikimi 
duhovi po vsem svetu ter bil moder, priljubljen in velik človek.« 
Spomine na velikega slovenskega pesnika je v nadaljevanju delil tudi njegov ožji sorodnik Stojan Zlobec. V krajšem 
kulturnem programu so nastopili učenci Glasbene šole Sežana in recitator. 
Na sedežu občine Sežana je do srede odprta tudi žalna knjiga, pogreb z vojaškimi častmi pa bo jutri ob 12.30 na ljubljanskih 
Žalah. 

• Andrej Capuder ni samo molil in delal. Jožica Grgič. Delo, Ljubljana, 28. avgust 2018  
https://www.delo.si/kultura/razno/andrej-capuder-ni-samo-molil-in-delal-84637.html  
Bil je tradicionalističen, a na tekočem s sodobnim dogajanjem v kulturi, politiki, družbi.  
 

 
Slika: Dr. Andrej Capuder Foto Jože Suhadolnik 
 
Dr. Andrej Capuder je bil klasični tip intelektualca, kakršnih je po njegovi smrti ostalo v Sloveniji zelo malo. 
Tradicionalističen, za mnoge konservativen, a priori že zgolj zato, ker je bil iz katoliškega miljeja. Manj znano je, da je bil na 
tekočem s sodobnim dogajanjem v kulturi, politiki, družbi, da njegovi pogledi niso bili zamejeni s plašnicami akademskega 
intelektualizma, pravovernega cerkvenega krščanstva, desničarskih političnih strank. 
Ni bil vernik nikogar in ničesar, kar je na tem svetu, njegovi pogledi so se spreminjali sorazmerno z novimi spoznanji. Večkrat 
so ga razočarali ljudje in dogodki, če so bila izneverjena njegova pričakovanja, bil je občutljiv, zato je do vsega razvil ironično 
distanco. V svoji pikrosti je bil duhovit, z besedami je bil neposreden, pogosto impulziven, kar so mnogi težko prenašali, zato 
so se z njim ali on z njimi razhajali. Skrhali so se odnosi z njegovimi nekdanjimi političnimi sopotniki in cerkvenimi možmi. Bil 
je bolj izobražen od večine drugih in to je rad dal vedeti, brez zadržkov pa se je loteval tudi težkih zidarskih del na 
družinskem vikendu v Vremski dolini, domačiji svoje žene Majde. 
Poslavlja se generacija intelektualcev z visoko ravnjo javne razprave.  
V konfliktu z dobo 
Zdelo se je, da so ga razhajanja včasih bolela, saj je bil zelo družaben človek, rad je pripovedoval zgodbe, bil je mojster 
anekdot, prav tako jih rad poslušal. Rad se je čutil cenjenega, morda je bila to tudi samovšečnost, ampak razumljivo je, da 
človek, ki naredi velike stvari, za povrh v samoti, želi, da je to opaženo, kolikor toliko konsenzualno družbeno in državno 
verificirano. A njegovo delo – prevajalsko, literarno, filozofsko – ni bilo tako verificirano, ni dobil najvišjih nagrad, čeprav so 
bile nekatere njegove stvaritve prepoznane kot monumentalne. Vseskozi je bil v konfliktu z dobo, tako po ideološki kot 
estetski plati. 
O Andreju Capudru njegovi dijaki s Šubičeve gimnazije in študenti s Filozofske fakultete v Ljubljani govorijo spoštljivo. Bil je 
pač eden tistih legendarnih profesorskih likov, ki se učencem za vekomaj vtisnejo v spomin. Večina pa si je o njem ustvarila 
mnenje v času, ko je bil dve leti kulturni minister v prvi vladi samostojne Slovenije, v koaliciji Demosa, sam je bil takrat član 
Slovenskih krščanskih demokratov. 
Drugačen minister 
Bil je drugačen minister, kot smo jih bili vajeni, ampak vse je bilo drugače po prvič večstrankarskih volitvah, vsi ministri so 
bili drugačni, vključno s prvim. Toda kulturniki so bili, kakor vedno in kakor jim pritiče, najglasnejši, ko je vpeljal spremembe, 
predvsem v povezavi z njim namenjenim denarjem. Ko pa so iz ministrovih ust slišali ora et labora, moli in delaj, so v tem 
prepoznali oznanilo restavracije krščanskih podobic v umetnosti in prepisovanje srednjeveških rokopisov. 
Minister Capuder ni imel rad zatohlega sveta, rad pa je imel stare reke, ki jih je tu in tam navrgel, da bi spomnil na neke 
stare vrednote in da bi provociral. On sam sploh ni samo molil in delal, preveč rad je imel življenje v vsej njegovi pestrosti, za 
njegovo prevzgojo pa so, kolikor je bilo treba, poskrbele njegove ženske: žena, tri hčere in dolgoživa mati pa tudi številni 
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vnuki. 
Fantovska leta je intenzivno preživljal na ulicah v središču Ljubljane, bil je saksofonist v jazzovskem orkestru.  
Politična epizoda 
Tudi sama sem bila med tistimi, ki smo si mnenje o njem ustvarili na podlagi njegovih političnih izjav, pa čeprav sem vedela, 
da je bila politika le čisto kratka epizoda v njegovem življenju; navsezadnje ni postal znan zaradi politike, ampak zaradi 
epohalnega prevoda Dantejeve Božanske komedije, s katerim se je ukvarjal deset let, med svojim dvajsetim in tridesetim 
letom. Dr. Capuder se je od takrat naprej trudil združevati védenje in izkušnjo, po vzoru Danteja, ki je s svojo Božansko 
komedijo posrkal vso vednost in izkušnjo srednjega veka. Dante je bil za Capudra prava univerza. Bili so še številni drugi 
prevodi iz francoščine, španščine, portugalščine, italijanščine, in čeprav je bil romanist, tudi iz nemščine – zahtevnih in 
pomembnih del, in njegova avtorska dela – akademska, poezija, proza, politični spisi in esejistika, v kateri se je posvetil tako 
antičnim kot modernim avtorjem. Od prvega romana Bič in vrtavka (1975) prek Rimskih sonetov do Povesti o knjigah in čisto 
nazadnje esejev Zamrznjene besede (2017) v zadnjih letih življenja, vmes pa je napisal in prevedel zelo veliko, med drugim 
Petrarkove sonete. S prevodi je brusil svoj slog in tudi okus, razširjal si je obzorje in vadil misliti. 
Veleposlanik in Pariški dnevnik 
Vmes je bil veleposlanik v Parizu in Rimu, od koder se je vrnil s knjigama, Pariškim dnevnikom in Rimskimi soneti. Pariški 
dnevnik sem brala z velikim zanimanjem, ko je izhajal kot podlistek v Družini, in potem še kot knjigo. Ko je izšel v knjigi, so ga 
brali mnogi, in še danes, dve desetletji po izidu, je tema pogovorov. Velik odziv na knjigo mu je godil, ni pa to bilo delo, na 
katero je bil sam najbolj ponosen. A tako pač je, okusi bralcev in avtorjev se vselej ne ujemajo. V knjigi ne manjka 
trivialnosti, ki jih ljudje radi prebirajo in na katere tudi sam ni bil imun. Vrh tega je knjiga napisana berljivo, kar v slovenskih 
literarnih krogih včasih 
velja za žaljivo oznako. 
Moj pogled na Andreja Capudra se je spremenil, ko sem leta 2012 na knjižnem sejmu prisluhnila njegovi predstavitvi knjige 
Sørena Kierkegaarda Dejanja ljubezni, ki jo je takrat prevedel. Bil je retorično vešč, luciden in duhovit, predstavitev 
Kierkegaarda je pospremil z opazkami o življenju, ljubezni in aktualni politiki, prav fascinantno je bilo, kako je znal z 
občinstvom. Kierkegaarda je prevajal iz nemščine, kajti francoski prevod je hitro odložil kot površen, pri roki pa je imel še 
danski izvirnik. Nemščine ni študiral, se je je pa v šoli učil osem let, a za prevajalca je pomembno, da najde sozvočje z 
avtorjem, je povedal takrat, in pozneje v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo še to, da so za enakovredno »prestavo« v 
materni jezik potrebne malone iste kvalitete kot pri pisatelju ali pesniku. 
Na tisti predstavitvi na knjižnem sejmu v Cankarjevem domu sva se začela pogovarjati. Takrat mi je povedal, da piše knjigo 
Povest o knjigah, potem sva se tu in tam slišala po telefonu. Ko je bil že pri koncu, mi je dejal, da se mu zatika pri zadnjem 
poglavju, bolj kot pri vseh drugih. V njem je govoril o cerkvi. 
Ko je knjigo končal, mi jo je prinesel in leta 2015 sva naredila intervju za Sobotno prilogo. To je eden mojih najljubših 
intervjujev, kajti Capudrovi odgovori so bili odlični. Med nama se je takrat vzpostavila nekakšna kemija, ki se je ohranila še 
po tem.  
Kritičen do cerkve 
V intervjuju je na vprašanje, zakaj mu je šlo tako težko pisanje o cerkvi, odgovoril: »To pa zato, ker dvoličnosti nisem iskal 
samo pri režimu, ki nam je vladal skoraj petdeset let, pač pa tudi pri cerkvi, ki ji še vedno pripadam. Vidite, v teoriji je stvar 
jasna, cerkev je z enim licem obrnjena k Bogu, z drugim pa k človeku. A kako boš v praksi ločil oboje? Ko je papež Urban v 
12. stoletju pognal krščansko Evropo v križarske vojne z bojnim klicem Bog hoče (Deus vult), kam je gledal, koga je poslušal? 
To vprašanje se je vseskozi ponavljalo v zgodovini in se ponavlja še danes. Zato pa sem tako pozoren na dogodke zadnjih 
dvesto let, od francoske revolucije dalje, ko se je začel prazniti krščanski mit, tja do padca berlinskega zidu, ki je na novo 
premešal politične in ideološke karte v Evropi. Papeži tega obdobja, dvanajst jih je bilo, so pri tem mešanju kart odločno in 
odločilno sodelovali. 
Najbolj usodno nas je Evropejce zadel in nas še zadeva t. i. kulturni boj, ki ga je sprožil v svoji znameniti encikliki Sillabus iz 
leta 1864 papež Pij IX., ki je nota bene danes razglašen za svetnika. Provokacije za ta ideološki spor so kajpak prišle z levice, 
z liberalne in framasonske strani, a cerkev je z obema rokama pobrala rokavico in jo je vrgla Evropi v obraz. Takrat je 
papeštvo en bloc zavrglo vse, kar je danes dediščina sodobnega sveta. Posledice tega usodnega dejanja, ki se je obenem 
pokrilo še z avtoriteto papeške nezmotljivosti, so vidne še danes, tudi in predvsem pri Slovencih, ki smo vedno veljali za 
najbolj papeške med vsemi. Naša bratomorna vojna 1941–45 je zrasla na tej gredi, ki so jo s tako skrbjo okopavali Mahnič et 
consortes. Tej patološki skrbi za čistost vere, ki jo z modernim izrazom imenujemo fundamentalizem, še danes ni videti 
konca, četudi se že samo papeštvo obrača na bolje. In je že skrajni čas.«  
Sprava še ni za jutri 
Na Andreja Capudra se je usul plaz pisem bralcev v Družini, potem ko je v intervjuju dejal, da tragični dogodki leta 1945 niso 
prišli iz nič in da si kristjani ne bi smeli zatiskati oči pred nasiljem, ki ga je v zgodovini našega naroda izvajala katoliška stran. 
Prav tako je razburjala, še posebej Slovence v Argentini, njegova izjava, da je bila NOB hkrati verska in državljanska vojna. 
Enak odziv v tako imenovanem njegovem taboru je imela njegova trditev iz knjige Mozaik svobode, kjer pravi, da je »enako 
kriv tisti, ki je žrtev privedel pod meč, kot ta, ki je z mečem udaril«. 
Po Capudrovem mnenju je vprašanje krivde pri zgodovinskih dogodkih dvorezni meč. »Največ, kar zmoremo, je, da 
opozorimo na razvoj dogodkov in jim skušamo otipati peclje. Zakaj smo na Slovenskem leta 1945 tako grdo in množično 
pobijali t. i. narodne izdajalce? Najbolj preprosto je, da ta zločin vržemo na račun 'brezbožnega komunizma' in damo prav 
Piju IX. in njegovim naslednikom. Vprašanje pa je, ali ni vzrok morda globlji, oddaljen samo nekaj generacij od nas. Ali ni 
morda vzrok v tem, da smo bili Slovenci med krščanskimi narodi Evrope najmanj kristjani, čeprav najbolj katoliški? Ali pa da 
preprosto sploh še nismo bili narod in da smo (ali bomo) skozi ta bratomor (blažena krivda, mu pravi Kocbek) to šele 
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postali? Kakorkoli že, narodna sprava še ni za jutri. Preden si začnemo kaj odpuščati, moramo najprej razumeti.« 
V Povesti o knjigah nastopajo številni liki, tako tisti, ki jih je Capuder spoznaval prek knjig, kakor tisti iz njegovega osebnega 
življenja, predvsem tisti, ki so ga imeli radi in mu pomagali naprej. »Z njimi se bom pogovarjal šele na oni strani, če je tam v 
resnici kaj, pravi Sokrat v svojem poslednjem govoru. Ali pa se bom vso večnost pogovarjal z Jezusom, tako kot si je dal na 
grob zapisati Søren Kierkegaard, ranjeni mladenič iz dežele Danske. Naši pravi sogovorniki se z leti vse bolj selijo 'onstran', 
izgubljajo svoje stvarne poteze in postajajo 'liki'«. Morda pa smo že z njimi prišli na svet?« je dejal v tistem intervjuju. 

• Slovo od Cirila Zlobca z vojaškimi častmi. Tina Lešničar. Delo, Ljubljana, 28. avgust 2018  
https://www.delo.si/kultura/knjiga/slovo-od-cirila-zlobca-z-vojaskimi-castmi-86359.html  
Danes ob 12:30 uri se bomo na ljubljanskih Žalah poslovili od pisatelja, urednika, akademika in politika.  
 

  
Slika: Pesnik, pisatelj, pevajalec in član SAZU Ciril Zlobec.Foto: Delo 
 
Slovenskemu pesniku in akademiku Cirilu Zlobcu, ki je umrl prejšnji petek v 94. letu starosti, so se včeraj z žalno sejo že 
poklonili na sežanski občini. Leta 2000, ob njegovem 75. rojstnem dnevu, mu je tamkajšnja občina namreč podelila naziv 
častnega občana za neprecenljiv prispevek na področju umetnosti, za razvoj in promocijo Krasa ter za zasluge za slovenski 
narod. Prav tako si ga je prisvajala Ljubljana, ki ga je za častnega meščana imenovala pred dvema letoma. Zlobec bo tako 
pokopan v Ljubljani, na Žalah. 
Pogrebna slovesnost še zadnjega pesnika slavne četverice, bo na Žalah potekala z vojaškimi častmi. V slovo spoštovanemu 
literatu pa bo nekaj besed spregovoril tudi predsednik države Borut Pahor. 

• Sandro Gozi: Nacionalisti uporabljajo metode, ki bi morale biti naše. Intervju: Sandro Gozi, italijanski politik. 
Pogovarjala se je: Mimi Podkrižnik. Delo, Ljubljana, 28. avgust 2018  

https://www.delo.si/novice/svet/sandro-gozi-nacionalisti-uporabljajo-metode-ki-bi-morale-biti-nase-85552.html  
Se bo naprednim silam uspelo povezati v zavezništvo in dobiti evropske volitve 2019?  
 

 
Slika: Sandro Gozi ima za sabo bogato evropsko kariero in angažma »ministra« za evropske zadeve, imenovanega v vladi 
Mattea Renzija. FOTO: osebni arhiv 
 
Evropske volitve bodo kmalu, na širši politični sceni pa se zdi, da so bolj kot proevropske sile dejavni desničarski populizmi. 
V Italiji in Evropi se proti njim bije demokrat Sandro Gozi, ki ima za sabo bogato evropsko kariero in angažma »ministra« za 
evropske zadeve, imenovanega v vladi Mattea Renzija. Za boljšo Evropo se povezuje tudi z vrhom francoske politike, celo s 
predsednikom Emmanuelom Macronom, ki bi lahko po njegovem mnenju rešil EU pred uničujočimi nacionalizmi; če se mu 
bo s somišljeniki le uspelo čim prej povezati v napredno zavezništvo. 
Kaj se dogaja v Italiji? Kam jo obrača evroskeptična vlada Giuseppeja Conteja? 
Naj poudarim, da Conte ni pravi premier, ampak marioneta. Podpredsednika Matteo Salvini, voditelj Lige, in Luigi Di Maio, 
vodja Gibanja petih zvezd, sta tista, ki imata v rokah vajeti. Vodita skrajno desničarsko politiko skrajnega oportunizma. 
Radikalno desničarski je Salvini, ki ga je mogoče primerjati z Marine Le Pen v Franciji, medtem ko je Di Maio ekstremni 
oportunist s prav tako ultradesničarskimi stališči: o njem ne moremo reči, da je človek jasnih idej, saj se predvsem prilagaja 
javnemu mnenju. 
Kot je videti, mednarodno že vodita Italijo v konfliktne situacije. 
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Italija, ki je nenehno, rekel bi dnevno, v konfliktu z Evropsko unijo, postaja čedalje bolj protievropska. Bojim se njene 
osamitve znotraj EU, kar lahko ponazorim z dvema primeroma. Prvi je migracija: čeprav ima Italija vso pravico, da bi kot 
dolga leta močno prizadeta država zahtevala, da bi pod njenim vodstvom končno organizirano poskrbeli za pravo politiko 
upravljanja migracij v Sredozemlju in Evropi, se umika nazaj in zavzema pozicijo, ko izsiljuje Evropsko unijo in evropske 
partnerje; saj vemo, kaj se dogaja z ladjo Diciotti na Siciliji. Med tem pa pobude sprejemajo druge države, denimo francoski 
predsednik Emmanuel Macron ali malteški premier Joseph Muscat. Drugi primer, ko ne delamo nič dobrega Italiji, še 
dodatno pa prispevamo k razdeljenosti znotraj EU, zadeva evro, italijanski proračun in monetarno unijo. V Ligi in Gibanju 
petih zvezd bi želeli izstopiti z evrskega območja. Vlada je zdaj resda nekoliko previdnejša v izjavah, in vendar je očitno, da 
sta programa, ki ga zagovarjata Liga – o nižanju davkov – ali Gibanje petih zvezd – o univerzalnem temeljnem dohodku –, 
med seboj nekompatibilna, kakor nimata nič skupnega z zavezami Italije na evrskem območju. Finančnega tveganja zato ni 
malo in rekel bi, da se napoveduje hud spor Rima z evropsko komisijo. Pri ladji Diciotti, denimo, je očitno, da ne spoštujemo 
evropskih direktiv in sporazumov na področju azilantske politike in osebnih svoboščin.  
Koliko mislijo populisti resno, ko strašijo z italijanskim izstopom iz evrske skupine? 
Več vodilnih politikov iz Lige in Gibanja petih zvezd razmišlja tako, prvi med njimi je Salvini, ki je v nekem intervjuju izjavil, 
kako evro ni proces, ki se ga ne bi dalo obrniti. Take izjave so resne, če prihajajo iz ust politikov, in še posebno so skrb 
vzbujajoče, če jih izreka podpredsednik vlade. Kontradiktornosti ni malo, saj je po eni strani uradno stališče italijanske vlade, 
da bomo ostali v monetarni uniji, po drugi strani pa opažamo izjave, zahteve in dejanja, ki kažejo v nasprotno smer. Tako 
politika močno škodi kredibilnosti države.  
Koliko je za tako stanje kriva (na volitvah poražena) levica, socialna demokracija? 
Saj veste, da smo Demokratska stranka nova, mlada stranka, ni nas mogoče primerjati s tradicionalnimi formacijami 
socialne demokracije, kot so SPD v Nemčiji ali socialisti v Franciji. Naša zgodba je drugačna. Seveda smo imeli nemalo težav 
in smo delali napake: vprašanja migracij, ki so zdaj Salvinijevo bojno polje, bi se morali lotiti prej. Ukrepe, s katerimi je naš 
notranji minister Marco Minniti korenito zmanjšal migrantske tokove iz Libije, bi bilo treba sprejeti že leta 2014. Drugo 
napako smo naredili pri spopadanju z revščino in odpravljanju neenakosti, kar zdaj v ospredje postavljajo v Gibanju petih 
zvezd: saj smo uvedli socialne podpore, vendar smo to storili ob koncu Gentilonijeve vlade. Veliko časa smo izgubili pri 
sprejemanju reform, kot je reforma trga dela ali reforma javnega izobraževanja, katerih učinki bodo vidni šele na srednji ali 
dolgi rok. Prehitro smo imeli volitve, da bi lahko javnost videla, kaj vse dobrega smo naredili. Seveda ni mogoče zamolčati 
niti poraza, ki smo ga prelomno doživeli na referendumu o ustavi leta 2016, s katerim smo hoteli spremeniti državo. Po 
tistem smo bili ves čas v defenzivi, referendumski fiasko je imel strašne posledice. 
Koliko se moramo populizma bati v Evropi? Nacionalistična mentaliteta je močna od Francije do Poljske ter v številnih 
državah okrog in vmes, maja prihodnje leto pa bodo volitve v evropski parlament. 
Treba bo preseči stare tradicionalne delitve ter seči tudi čez sedanje evropske politične družine. Ker te ne pomenijo več 
veliko, kaže osnovati novo napredno zavezništvo za Evropo, ki bo ciljalo na večino v evropskem parlamentu. Vanj naj bi se 
pred volitvami povezale demokratske sile, od liberalnih demokratov in zelenih do Naprej, republika! Emmanuela Macrona, 
ki je zame edini evropski voditelj, ki ima moč in voljo, da bi na novo postavil Evropo in bi lahko premagal nacionaliste in 
desničarske skrajneže; v nasprotnem primeru bodo ti paralizirali evropski parlament. Če bomo izgubili boj za evropsko 
demokracijo, tvegamo, da bomo izgubili še bitko za Evropo. Nujno bo torej ustvariti novo politično platformo, v katero naj bi 
se povezalo tri, štiri ali pet političnih avtoritet, ki si res želijo reformirati Evropo: to bi, med drugim, pomenilo novo 
varnostno-obrambno politiko, enotno širitveno politiko, pravo migracijsko politiko, pomenilo bi novo Evropo, kjer se bodo 
ljudje počutili varne in ne bo malo priložnosti.  
Kdaj je pričakovati veliki dogovor med naprednimi silami? Zamuda je precejšnja, kajti po drugi strani so desničarski 
tokovi močni in se povezujejo. 
Grdo zamujamo. Moramo se prebuditi in se povezati z vsemi, ki imajo podobno vizijo Evrope. Paradoksalno je, da 
nacionalisti uporabljajo metode, ki bi morale biti naše: poskušajo osnovati transnacionalna zavezništva in govorijo o 
transnacionalnih listah. In to je v resnici pravilen način delovanja. Če si res želimo evropske demokracije, potrebujemo 
čeznacionalna demokratična gibanja. V tej luči se angažiram v Italiji in tudi v Evropi.  
Kdaj lahko torej pričakujemo osnovanje nove platforme za Evropo? 
Na jesen bi jo že lahko uradno predstavili. Vanjo naj bi bili vključeni vsi – od proevropskih političnih strank do 
civilnodružbenih gibanj –, ki si prizadevajo na novo zagnati Evropo.   
Koga imate na svoji strani? Španija je pod premierom Pedrom Sánchezom zdaj proevropsko spremenjena, tudi 
Portugalska bi lahko bila v klubu proevropskega zavezništva, z Nemčijo bo težje in sploh ne bo preprosto na vzhodu EU. 
Kako vidite Slovenijo? 
Ko sem bil še v vladi, smo dobro sodelovali, zdaj pa nimamo stikov, vendar jih bo treba poiskati – tako v Sloveniji kot v 
drugih državah Srednje in Vzhodne Evrope. Povezati se bomo morali z novimi gibanji, ki se postavljajo kot alternativa 
nacionalizmom. Ti nas morajo skrbeti, mislim, da tudi v Sloveniji, ki je kot Italija prav tako padla pod čare in vpliv spretnega 
in inteligentnega protievropskega skrajneža, kakršen je Victor Orbán. 

• Zadnje sirske družine pridejo v Velenje. Brane Piano. Delo, Ljubljana, 28. avgust 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/zadnje-sirske-druzine-pridejo-v-velenje-86509.html  
Z naselitvijo 19 ljudi urad vlade za migrante upošteva tudi želje občine.  
Velenje – V integracijsko hišo v velenjski Stari vasi bo urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov nastanil tri sirske družine 
z otroki. Prvi družini z 12 člani do 25. septembra, do 25. oktobra pa družino s sedmimi člani. 
Zadovoljen je tudi velenjski župan Bojan Kontič, saj urad s tem upošteva sklepe občine, da lahko Velenje sprejme le 
preverjene družine z otroki in skupaj največ 30 ljudi. 
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Urad je občino seznanil, da s tem Slovenija dokončuje svojo obveznost po sklepu iz leta 2016, da bo sprejela 567 emigrantov 
iz Italije in Grčije ter trajno še 60 ljudi iz tretjih držav. »Do končne uresničitve izvedbenega načrta je preostala zgolj trajna 
preselitev treh sirskih družin oziroma 19 ljudi, od tega 12 otrok, iz Turčije,« so zapisali. 
Urad je integracijsko hišo v Velenju uredil v samskem domu na Cesti Simona Blatnika 5. Kontič je povedal, da družine, ki 
prihajajo iz Turčije, že imajo mednarodno zaščito in so varnostno preverjene. Večja izmed družin morda ne bo ostala za 
stalno, saj že ima sorodnike v Ljubljani, z vsemi pa bodo predstavniki urada prihodnji teden obiskali bližnjo osnovno šolo, 
zdravstveni dom in center za socialno delo, saj imajo osebe pod mednarodno zaščito enake ugodnosti kot državljani 
Slovenije. Družine bodo imele v Velenju tudi pomoč prevajalca. 
Kontič o velenjski opoziciji, ki je predlani in lani nasprotovala kakršnikoli možnosti, da bi v Velenju naselili tujce pod 
mednarodno zaščito, pravi, da gotovo ne bo zamudila priložnosti in se bo spet oglasila.  

• Merklova: Hrvaška policija na meji dela dobro. STA. Delo, Ljubljana, 29. avgust 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/merklova-hrvaska-policija-na-meji-dela-dobro-86589.html  
Plenković in Merklova sta se pogovarjala predvsem o krepitvi odnosov med Nemčijo in Hrvaško, Nemčija je na srečanju 
zelo jasno podprla hrvaško kandidaturo za članstvo v schengnu.  
Hrvaški premier Andrej Plenković je bil od ponedeljka na dvodnevnem obisku pri nemški kanclerki Angeli Merkel. 
Pogovarjala sta se predvsem o okrepitvi odnosov med državama, dotaknila pa sta se tudi odnosov Hrvaške s sosedami, tudi 
o obmejnem sporu s Slovenijo. 
Hrvaška kot članica EU ima pomembno vlogo na jugovzhodu Evrope. Vemo, da je kljub berlinskemu procesu in majskemu 
vrhu EU in držav Zahodnega Balkana v Sofiji stanje v hrvaški soseščini »precej zapleteno«, je dejala Merklova na novinarski 
konferenci po srečanju s Plenkovićem. 

 

Merklova je potrdila, da sta se s Plenkovićem pogovarjala o možnostih za rešitev sporov, ki jih ima Hrvaška s Slovenijo, BiH 
in ostalimi državami v soseščini. 
Kanclerka podpira priključitev Zagreba schengnu 
Nemška kanclerka je v luči hrvaške pridružitve območju schengna poudarila, da hrvaška policija odlično opravlja delo na 
zunanji meji EU ter da je Hrvaška na tem področju napredovala. Kot je dejala, podpira priključitev Zagreba schengenskemu 
območju. Nemčija je tako prižgala luč za priključitev Hrvaške schengenskemu območju. 
Plenković je dejal, da Hrvaška načrtuje vstop v schengen do leta 2020, ko bo prevzela predsedovanje v EU, a bo to odvisno 
od ocene Bruslja, ali je Zagreb izpolnil vse pogoje za uveljavitev schengenskih pravil na vzhodnih mejah. 
Kot drugi hrvaški strateški cilj v EU je izpostavil vstop v območje evra. Pričakuje, da bodo skupno evropsko valuto uvedli v 
mandatu naslednje hrvaške vlade, ki se bo predvidoma začel konec leta 2020. 
Previdnost glede spreminjanja meja 
Novinarje so zanimala stališča Merklove in Plenkovića do poskusa dogovora med Srbijo in Kosovom o spremembi meje. 
Merklova je odgovorila, da se je o tem pogovarjala tudi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ter ocenila, da je 
treba biti pri spreminjanju državnih meja previden, da ne bi sprožili sporov pri razmejitvi drugih držav. 
Plenković je izpostavil, da Hrvaška ne bo stala v prvi vrsti tistih, ki podpirajo spremembe meja, ker bi se te lahko odražale 
»nekje drugje«. Ponovil je stališče Zagreba, da je treba spoštovati dediščino Badinterjeve komisije. 
Merklova in Plenković sta večkrat poudarila, da imata Nemčija in Hrvaška odlične dvostranske odnose, ki jih nameravajo 
okrepiti s sprejetjem akcijskega načrta za sodelovanje na desetih področjih, kot so zunanja in evropska politika, energetika, 
kultura, parlamentarno sodelovanje ... Izrazila sta pričakovanje, da bosta zunanja ministra akcijski načrt podpisala v 
prihodnjih mesecih. 
Ocenila sta tudi, da bi lahko gospodarsko sodelovanje še okrepili. Plenković je dejal, da je Nemčija prvi hrvaški 
zunanjetrgovinski partner s 5,2 milijarde evrov blagovne menjava v lanskem letu. Nemčija je tudi med največjimi vlagatelji 
na Hrvaškem, saj je v 25 letih tja vložila 3,1 milijarde evrov, na Hrvaškem pa vsako leto obišče tudi več kot dva milijona 
nemških turistov. 
Plenković je obisk v Berlinu sklenil s srečanjem z nemškim ministrom za gospodarstvo in energetiko Petrom Altmeierjem. 

• Od srede do srede: O odnosih s Hrvaško in drugih temah. Be. B. Delo, Ljubljana, 29. avgust 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/od-srede-do-srede-o-odnosih-s-hrvasko-in-drugih-temah-video-86827.html  
»Sporočilo, ki bi ga sam potegnil iz srečanja med Plenkovićem in Merklovo, je, da bi morali v slovenski politiki zvoniti z 
zvonci, ker se tam nekaj v zvezi z arbitražo dogaja.«  
Delova komentatorja sta v uvodu začela z obiskom hrvaškega premiera Andreja Plenkovića pri Angeli Merkel in odzivom 
hrvaškega tiska, ki »interpretira dogodek kot brezkompromisno podporo nemške strani pravičnemu boju hrvaškega ljudstva 
za razmejitev v Piranskem zalivu«. 
»Po poslušanju izjave nemške kanclerke nisem imel občutka, da bi ta prav zelo navdušeno sprejemala hrvaško stališče,« 
ugotavlja Ali Žerdin. Merklova je govorila o problemih, ki jih je treba rešiti. Iz njene izjave pa je bilo tudi prepoznati, da naša 
soseda nima le enega, ampak najmanj dva problema, drugi je mejni spor z Bosno in Hercegovino. Iz tega bi se dalo sklepati, 
da Hrvaško pravzaprav poziva, da te probleme reši – ni pa bilo razpoznavno, kako naj te probleme reši. 
Janez Markeš opaža, da se Merklova v tem srečanju ni nameravala pretirano ukvarjati z arbitražnim sporazumom. »Jasno 
pa je, da se hrvaška diplomacija zelo trudi, da bi svoje travme zapakirala v neke velike teme in javno mnenje obrnila politiki 
v prid, kar se kaže v tradicionalnem hrvaškem tisku.« 
»Sporočilo, ki bi ga sam potegnil iz tega, je, da bi morali v slovenski politiki zvoniti z zvonci, ker se tam nekaj dogaja,« 
ugotavlja Markeš, medtem pa se pri nas v zvezi s tem ne dogaja nič. Ni prepričan, ali je Miro Cerar kot nekdanji predsednik 
vlade in zunanji minister kos tej nalogi. Nekako sta nas hrvaški tisk in Plenković opozorila na to, da se ne sme spati. 
Markeš ugotavlja, da želi Merklova z neko »inteligentno« politiko nevtralizirati širše probleme Evrope tudi nasproti Ameriki 
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– kaže se, da bo Nemčija zelo motivirano poskušala priti do najvišjega položaja v evropski komisiji. 
Navezala sta se tudi na druge sorodne teme: od Salvinija in Erdoğana do vprašanja demokracije, svobode medijev, Trumpa  
Omenila sta tudi novo vlado, ki je danes podpisala koalicijsko pogodbo. Po njunem bi se morala nova vlada čim prej začeti 
ukvarjati tudi z vprašanjem meje oziroma arbitražo. 

• Premišljevanje o Kataloniji. Dr. Dimitrij Rupel. Delo, Ljubljana, 29. avgust 2018  
Dr. Dimitrij Rupel, pisatelj, publicist in nekdanji zunanji minister 
https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/premisljevanje-o-kataloniji-86379.html  
Hitlerjevo sklicevanje na versajsko iznajdbo samoodločbe je ponovil Putin, ko je priključeval Abhazijo, Južno Osetijo, 
Krim, Doneck in Lugansk.  
Delo je 23. avgusta 2018 objavilo dva zanimiva članka: Molotov, Ribbentrop in Stalinova cigareta (Alija Žerdina) in 
Propagandna vojna rumene barve (Mimi Podkrižnik). Teksta pripovedujeta o političnih polòmih, pravzaprav o zgrešenem 
pojmovanju pravice narodov do samoodločbe, ki je bilo značilno za državnike, kot so (bili) Adolf Hitler, Josip Stalin, Neville 
Chamberlain in Mariano Rajoy. Iztočnica Žerdinovega komentarja je bila »odločitev zahodnih demokracij iz leta 2009, da 23. 
avgust razglasi za dan vseevropskega spominjanja na žrtve totalitarnih diktatur«, pri čemer se avtorju zdi, da bi se morali ob 
paktu Molotov-Ribbentrop oziroma Stalin-Hitler spomniti tudi »neprijetnega dejstva, da je slabo leto pred Molotovom tudi 
Zahod (tj. Chamberlain) v Münchnu podpisal sporazum s Hitlerjem in pri tem privolil v razkosanje Češkoslovaške«. Skratka, 
iver v očesu svojega brata vidimo, bruna v svojem očesu pa ne. 
V začetku se me je bolj kot Žerdinov dotaknil tekst Mimi Podkrižnik, ki opisuje nesrečni položaj nekdanjega voditelja 
(zaenkrat) neuspešnega katalonskega gibanja za osamosvojitev Carlesa Puigdemonta, trdoglavost (in iz nje izvirajoči poraz) 
desne vlade Mariana Rajoya pa taktiziranje leve vlade Pedra Sáncheza. Skoraj leto dni po referendumu o neodvisnosti je 
Katalonija še vedno ali pa vse bolj razdvojena. Sprti so Madrid in Bruselj, Barcelona in Bruselj, Madrid in Barcelona, v sami 
Kataloniji pa si ognjevito nasprotujejo »unionisti« in »independentisti«, po naše osamosvojitelji. Poročilo o Kataloniji se me 
je, kot sem rekel, dotaknilo, in je sploh vznemirljivo, ker pod vprašaj postavlja splošno veljavnost načela o samoodločbi. Za 
slovenske opazovalce in poročevalce sta v zvezi s Katalonijo aktualni dve spoznanji: po eni strani navdušeno spoznanje, da je 
Sloveniji uspelo, kar ni uspelo Kataloniji; po drugi strani žalostno spoznanje, da pravičnost ni vedno/nujno nagrajena, ampak 
ima trdožive in maščevalne nasprotnike. Ko sem prebral članek o Kataloniji, sem pomislil na slovensko posebnost: trdoživih 
in maščevalnih nasprotnikov nima le poraz, ampak jih ima tudi zmaga pravičnosti, kot se je izkazala leta 1991. 

 

Maščevalnih, če hočete izprijenih nasprotnikov nimajo le krivice, ampak tudi pravice, kot je na primer pravica naroda do 
samoodločbe. To seveda ni neko senzacionalno odkritje, ampak bolj ugotovitev, ki vsebuje veliko zapletov in protislovij. 
Pred osemdesetimi leti Edvard Kocbek ni premišljeval o Kataloniji, ampak o Španiji. Pisec teh vrstic ni prvi, ki si postavlja 
vprašanje, koliko se Kocbekov problem pozna pri aktualnem katalonskem problemu. V njegovem znamenitem eseju 
Premišljevanju o Španiji, ki je podrlo lep del predvojnega literarnega establišmenta, je Edvard Kocbek napisal, da je treba 
obsojati tako levičarsko brezobzirnost kot tudi desničarsko silovitost. Odobravati ni mogoče niti rdečega nasilja niti belega 
terorja. In tu smo pri zapletu, ki ga vsebuje tudi komentar Alija Žerdina. 
Žerdin bi se strinjal, da je treba obsoditi tako desničarsko silovitost kot tudi levičarsko brezobzirnost. Recimo Hitlerjev 
fašizem in Stalinov komunizem. Na tej točki se spomnim – Kocbekovemu nasprotnega – članka, ki ga je za ameriško revijo 
Foreign Affairs leta 1956 napisal Edvard Kardelj, v njem pa trdil, da so lahko diktature tudi koristne in da so lahko 
demokracije tudi škodljive. Od te domneve ni daleč do teorije, ki pravi, da je komunistična diktatura dobra, zahodna 
demokracija pa slaba. Ta teorija je v mnogih letih svojih permutacij doživela tudi trditve, da komunistična diktatura ni prava 
diktatura ali da obstaja socializem s človeškim obrazom, ki mu poveljuje prosvetljena Partija. Od teh trditev že spet ni daleč 
do predpostavke, da so levičarske vlade napredne, desničarske pa zaostale in da je treba za vsako ceno izključiti sodelovanje 
Levice z Desnico. 
Ali Žerdin – seveda – graja Hitlerjevo politiko, čeprav se je Hitler pri sudetskem vprašanju skliceval na odločitve versajske 
konference leta 1919, ki je uveljavila pravico narodov do samoodločbe. Sudetski Nemci naj bi imeli pravico do samoodločbe. 
Ob tem Žerdin omenja oportunizem Nevilla Chamberlaina in Zahoda, češ da sta leta 1938 podprla razkosanje 
Češkoslovaške. Lahko bi dodal še sovjetsko okupacijo iste države dvajset let pozneje, leta 1968. 
Morda kdo misli, da so zahodne demokracije lahko škodljive, medtem ko je bila sovjetska diktatura dobra zaradi uničenja 
fašizma, ki je à propos zahtevalo devet milijonov življenj? Ali Žerdin se seveda zaveda omenjenih zgodovinskih težav, zato 
nasprotuje poenostavljanju, pri čemer mu je treba pritrditi. 
Demokracije namreč vsebujejo relativno zanesljive mehanizme učenja in rehabilitacije, medtem ko imajo diktature oziroma 
njihovi zagovorniki pri tem precej zadržkov. (Recimo, ko govorijo, da so povojni množični pomori sekundarna tema.) 
Chamberlaina je zaradi oportunistične politike zamenjal načelni Winston Churchill. Moderna Španija tudi ni več diktatura. 
Samovšečnega Rajoya je relativno hitro zamenjal Sanchez, katalonski osamosvojitelji pa tudi niso vrgli puške v koruzo. Druga 
reč je povezana s samoodločbo. Hitlerjevo sklicevanje na versajsko iznajdbo samoodločbe, čeprav ga je demantirala druga 
svetovna vojna, je leta 2008 in 2014 ponovil ruski predsednik Vladimir Putin, ko je priključeval Abhazijo, Južno Osetijo, Krim, 
Doneck in Lugansk. 
Chamberlainov oportunizem nas potemtakem ne bi smel ovirati pri obujanju spomina na žrtve totalitarnih diktatur. 

• Namesto nikabu so se odpovedale javnemu življenju. Gašper Završnik. Delo, Ljubljana, 29. avgust 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/namesto-nikabu-so-se-odpovedale-javnemu-zivljenju-86294.html  
Maloštevilne muslimanke, ki na Danskem nosijo nikab, opozarjajo na negativne posledice prepovedi zakrivanja obraza na 
javnih mestih.  
Mesec dni po uveljavitvi prepovedi zakrivanja obraza v javnosti na Danskem je jasno, da so se maloštevilne muslimanke, ki 
nosijo nikab, namesto obrazni tančici odpovedale javnemu življenju. Prepoved burke, kot zakon poljudno imenujejo na 
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Danskem, je ženskam, ki niso pripravljene sneti nikaba, močno okrnil življenje in jih potisnil v domačo izolacijo. Njihovo 
javno življenje je omejeno le na neizogibne odhode od doma. 
»Od doma grem le, ko je nujno ali ko imam avto, saj ta velja za zasebni prostor, kjer ne kršim zakona, če nosim nikab,« je 
svoje življenje po 1. avgustu, ko je prepoved začela veljati, strnila Sabina, 21-letna študentka pedagoške fakultete iz 
Københavna. »Ne morem iti na avtobus ali vlak, ne morem se sprehajati po ulici. Počutim se popolnoma izolirano.« 
Podobno izkušnjo imajo tudi druge muslimanke v kolektivu Ženske v dialogu, v katerem zagovarjajo pravico do nošenja 
nikaba na javnih mestih. 
»Politiki pravijo, da so zakon sprejeli, da nas, zatirane ženske, osvobodijo in iz varnostnih razlogov. Toda posledice so 
uničujoče; od izolacije do tega, da smo se prisiljene odpovedati delu, izobraževanju ali pa se moramo proti svoji volji odločiti 
za učenje na domu,« pojasnjuje Sabina, ki je nikab kot edina v družini začela nositi pred dvema letoma. Prepričana je, da je v 
jedru prepovedi islamofobija in da želi vlada prisiliti ženske, da nehajo nositi nikab, ker ta simbolizira islam. »Raje se 
odpovem svobodi in javnemu življenju ter živim z nikabom. Zakaj bi se morala odpovedati nečemu, kar mi daje mir, kar 
ljubim in kar delam zaradi boga in sem zato boljši človek, če to nekdo ukaže?« 

 

Do zdaj le ena izrečena kazen 
Kot pravijo v kolektivu, v katerem so tudi Danke, ki si ne zakrivajo obraza, nikab v državi nosi okoli 50 žensk, ki se med seboj 
poznajo in imajo tesne vezi. Burke, po kateri je zakon dobil tudi svoje neformalno ime, pa, tako v kolektivu, na Danskem ne 
nosi nihče. Vladne ocene izpred desetih let, da si v državi obraz zakriva od 150 do 200 muslimank, so po njihovem pretirane. 
Zakon, ki je na Danskem razplamtel politično debato, prepoveduje nošenje nikabov, balaklav, smučarskih mask, ki pokrivajo 
celoten obraz, obraznih mask in lažnih brad. Za prvo kršitev znaša kazen 134 evrov, z vsako naslednjo pa se ta poveča do 
največ 1340 evrov. Od uveljavitve zakona je danska policija kaznovala eno osebo. Tako majhno število izrečenih glob je, kot 
pojasnjujejo v kolektivu, posledica izjemno majhnega števila žensk, ki si zakrivajo obraz, in dejstva, da so te skoraj 
popolnoma omejile svoje javno življenje. 
Po njihovem védenju se za zdaj nobena ni odpovedala nikabu – nekatere ga snamejo le redko, ko je to neizogibno. »Ženske 
opogumljamo, naj ga nosijo, saj se moramo boriti naprej. A ker prepoved tako zelo hromi vsakdanje življenje, nobene, ki bi 
se odločila drugače, ne bi obsojale,« je jasna Sabina. »Še naprej bi jo podpirale.« 
Zdaj, ko so občutile, kaj zakon pomeni za njihovo vsakdanje življenje, v kolektivu napovedujejo, da se bodo še naprej 
zavzemale za odpravo zakona. V prihodnjih dneh pripravljajo dan odprtih vrat, na katerega bodo povabile sodržavljane, da 
jih spoznajo mimo podobe, ki jo o njih ustvarjajo politiki. Kot predavateljice jih vabijo na univerze in v druge izobraževalne 
ustanove. Na začetku oktobra, ko se na Danskem končajo parlamentarne počitnice, pa po državi pripravljajo protestne 
shode.  

• Nemir in strah pred centrom za prebežnike. Bojan Rajšek. Delo, Ljubljana, 29. avgust 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/nemir-in-strah-pred-centrom-za-prebeznike-86401.html  
Urad z javnimi naročili za nakup postelj razburil civilno iniciativo.  
Metlika, Brežice – V primeru novega migrantskega vala se bodo ob meji s Hrvaško vzpostavili sprejemno-registracijski centri 
(SRC), kar med delom javnosti v jugovzhodnem delu države povzroča nasprotovanje. Ponovno se je aktivirala civilna 
iniciativa (CI) proti centru za prebežnike v Beli krajini, ki je jeseni leta 2016 organizirala množični protestni shod v Črnomlju. 
Med Metličani je završalo, da naj bi bil bodoči sprejemno-registracijski center vzpostavljen na zemljišču Meščanske 
skupnosti in Kmetijske zadruge Metlika v Mestnem logu blizu tamkajšnjega mejnega prehoda, o čemer vodstvi zadruge in 
skupnosti ne vesta ničesar. Civilno iniciativo so v zadnjih tednih zmotila štiri javna naročila vladnega urada za oskrbo in 
integracijo prebežnikov za nakup in dobavo 1200 kovinskih ležišč, nakup oblačil, higienskih pripomočkov, posteljnine ... 

 

1200 postelj je naročil urad za migrante  
»Razpisi so preveč natančno opredeljeni, da bi to lahko bile le priprave na SRC. V njih je navedeno, da gre za potrebe v 
jugovzhodnem delu Slovenije, od Ljubljane oddaljene od 100 do 120 kilometrov. V CI Bela krajina se bomo vsakršni nameri 
postavitve takšnega centra v kakršnikoli obliki ostro uprli. Menimo, da je Bela krajina že preveč zapostavljena, da bi si lahko 
privoščila še dodatne obremenitve,« pravi članica črnomaljskega občinskega sveta iz vrst SDS Maja Kocjan. 
Župan Molan ogorčen 
Metliški župan Darko Zevnik je povedal, da o morebitnem centru ni seznanjen in ga o taki nameri tudi nihče z urada za 
begunce ali ministrstva ni obvestil. »Edini stik z državo na temo beguncev smo imeli pred dvema letoma. Takrat smo 
povedali, da primernih lokacij nimamo. Omenjeno je bilo zemljišče v Mestnem logu, ki je v lasti meščanske skupnosti, a je 
neprimerno, ker je na poplavnem območju, zemljiškoknjižno pa ima 69 lastnikov, od katerih je večina mrtvih in je pred 
razpolaganjem z njim treba izvesti zapuščinske razprave,« je v odgovoru CI zapisal Zevnik. 
Da Bela krajina ni primerna za postavitev begunskega centra meni tudi črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič. 
Semiška županja Polona Kambič pa je civilni iniciativi odgovorila, da med ljudi vnaša zgolj nemir in strah, saj že dve leti 
govorijo o begunskem centru, ki ga ni. 
Belokranjski župani o morebitni vzpostavitvi sprejemno-registracijskega centra niso seznanjeni. 
Civilna iniciativa napoveduje upor proti postavitvi migrantskega centra v Beli krajini. 
Brežiški župan Ivan Molan zahteva takojšnji sestanek z MNZ in uradom za migrante.  
Med lokacijami za SRC se omenja tudi Obrežje. Brežiški župan Ivan Molan pravi, da ga o tem nihče ni obvestil, da ima na to 
temo veliko klicev ter da občina ne bo dovolila ponovitve iz leta 2015, ko je migrantska kriza državo presenetila in je morala 
občina s svojimi službami reševati nastale razmere. »Zahteval bom takojšen sestanek na ministrstvu za notranje zadeve in 
na vladnem uradu za oskrbo in integracijo migrantov,« je napovedal Molan.  
Lokacije niso določene 
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Direktorica urada za oskrbo in integracijo migrantov Mojca Špec Potočar nam je povedala, da je vlada s posebnim sklepom 
uradu naložila, da v primeru morebitnega povečanja števila prihodov prebežnikov v našo državo skupaj s policijo in MNZ 
poskrbi za vzpostavitev in delovanje SRC na posameznih lokacijah ob državni meji. Tak center je predviden tudi na območju 
jugovzhodne Slovenije, vendar le, če bi bilo treba. Smiselno je, da se vse osebe, ki jih policija prestreže pri prehodu meje, 
obravnava čim bliže meji in kraju vrnitve Hrvaški. 
Centri bi bili vzpostavljeni le za potrebe sprejema in omogočanja začetnih najnujnejših vrst oskrbe prebežnikov ob prihodu v 
našo državo ter ne bi delovali kot trajnejša nastanitvena kapaciteta zanje. 

• V poklic negovalca bi pritegnili tudi migrante. Barbara Kramžar. Delo, Ljubljana, 29. avgust 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/v-poklic-negovalca-bi-pritegnili-tudi-migrante-86398.html  
Staranje prebivalstva: Zaradi velikega pomanjkanja osebja za zdravstveno oskrbo starejših se je nemški zdravstveni 
minister zavzel za lažje zaposlovanje kandidatov iz južne Evrope  
Hitro starajoča se Nemčija akutno občuti pomanjkanje osebja za oskrbo bolnih in ostarelih, zato bi minister za zdravstvo 
Jens Spahn rad privabil več izučene delovne sile iz drugih evropskih držav, tudi tistih na Zahodnem Balkanu, ki še niso 
članice Evropske unije. Že to kaže na razsežnost težav, saj je bil krščanskodemokratski politik pred prevzemom položaja med 
vodilnimi kritiki begunske politike kanclerke Angele Merkel. 
Več kot milijon negovalcev v Nemčiji skrbi za 3,3 milijona ljudi, potrebnih pomoči v vsakdanjem življenju, samo pri oskrbi 
starejših pa bi po podatkih ministrstva za zdravstvo takoj potrebovali 30 tisoč dodatnih parov rok in sčasoma še veliko več. 
Pristojno ministrstvo okrepitve predvideva že za prihodnje leto, saj v bližnji prihodnosti pričakujejo hitro naraščanje števila 
potrebnih stalne nege. Ko gre za negovalce, na migrante drugače gledajo tudi nekateri drugi kritiki zadnjega begunskega 
vala. 
21 prosilcev za negovalno delo se prijavi na sto razpisov  
Bavarska vlada pravkar napoveduje strožji nadzor nad prihodom migrantov, hkrati pa namerava pred takojšnjim izgonom 
zaščititi tiste, ki bi se bili pripravljeni izučiti za negovalce, pa čeprav nimajo pravice do zatočišča. Pravilo tri plus dva 
dovoljuje kandidatom, da ostanejo v državi med učenjem poklica in nato še dve leti.  
Nova zakonodaja o priseljevanju 
Nemčija migrantom, ki nimajo pravice do azila, vseeno noče vzbujati lažnega upanja, zato pa zvezna vlada pospešeno 
pripravlja novo celovito zakonodajo o priseljevanju, o kateri so se dogovorili socialdemokratski in konservativni koalicijski 
partnerji kanclerke Merklove. Ta se bo osredotočila prav na delovno silo, ki jo gospodarstvo in država najbolj potrebujeta, 
kamor spadajo tudi negovalci bolnih in ostarelih. Nekateri pomanjkanje tega kadra že spretno izkoriščajo; vsaj münchenski 
bolničarki, ki je nedavno z oglasom ponujala svoje delo v zameno za večje stanovanje v pregrešno dragi bavarski prestolnici, 
ni mogoče očitati pomanjkanja izvirnih zamisli. Ni znano, ali je ženska dobila večje stanovanje, vendar vse številnejši Nemci, 
potrebni pomoči, negovalcem ne bodo mogli ponujati posebnih privilegijev. 
Kriza zaradi hitrega staranja prebivalstva ne grozi le Nemčiji, ampak tudi številnim drugim evropskim in svetovnim 
državam, zato se bo konkurenca za najboljšo oskrbo le še povečevala.  
Roboti celostne oskrbe (še) ne zmorejo 
Za zdaj tudi ni videti, da bi jih lahko kmalu nadomestili roboti, čeprav v nekaterih centrih že preizkušajo njihovo pomoč pri 
pranju perila ali razvažanju hrane. Na kölnski univerzitetni kliniki, kjer so začeli že zgodaj vlagati v nove tehnologije, pravijo, 
da avtomatizirane platforme nadomeščajo kakšnih sto zaposlenih, a le pri spremljevalnih opravilih, pomoč pacientom še 
vedno zagotavljajo samo ljudje. Po raziskavah javnega mnenja si zgolj četrtina Nemcev lahko predstavlja, da bi jim v starosti 
ali bolezni pomagali roboti, četudi bi bili boljši od sedanjih pomanjkljivih prototipov. 
Za zdaj strokovnjaki ugotavljajo, da je za umetno inteligenco igranje šaha prava malenkost v primerjavi s celostno oskrbo 
ljudi. Največ upanja roboti vzbujajo kot pomočniki pri dvigovanju pacientov in gibalni rehabilitaciji, a tudi to le v spremstvu 
človeškega kadra. 
Pri oskrbi starejših in pomoči potrebnih so seveda še kako potrebne inovacije. Nekaj primerov najdemo na visoki šoli za 
uporabne znanosti v Kemptnu. Tam razvijajo straniščne školjke, ki znajo izmeriti sladkor v krvi ali pritisk, senzorji na tleh ob 
padcu oddajo znak za preplah, kuhinjske police je mogoče spustiti nižje, vrtljiva omara olajša oblačenje. 
Za oskrbo ostarelih v Nemčiji bi takoj potrebovali 30 tisoč dodatnih parov rok, sčasoma še več. 
Ko gre za negovalce, kritiki zadnjega begunskega vala drugače gledajo na migrante. 
Na kölnski kliniki so avtomatizirane platforme nadomestile kakšnih sto zaposlenih le pri spremljevalnih opravilih. 
Strokovnjaki opominjajo, da je problem znan že dolgo, a ga politika ni reševala s prave strani.  
Po podatkih nemškega statističnega urada bo leta 2060 že tretjina prebivalcev starejša od 65 let in mnogi od teh bodo z 
ustrezno pomočjo lahko živeli samostojno, posebno če bo domači hladilnik sam ugotovil potrebe po živilih in jih naročil ali 
če se bodo lahko s samovozečim avtomobilom odpeljali do zdravnika. Milijoni pa bodo tudi v prihodnosti najverjetneje 
potrebovali celovito pomoč, ki jo lahko zagotovijo le ljudje.  
Boljše plačilo bi pritegnilo tudi Nemce 
Morda bi pomagale že višje plače za takšna dela, saj bi bila tako nemara bolj privlačna tudi za Nemce. Zdaj v državi vlada 
prepričanje, da je to delo težko in slabo plačano, in na sto razpisov se v povprečju prijavi le 21 prosilcev. Nekateri 
strokovnjaki opominjajo, da je problem znan že dolgo, pa ga politika doslej ni reševala s prave strani. Ne gre le za 
pridobivanje novih delovnih moči, mnogi negovalci zapuščajo poklic zaradi izčrpanosti in slabega plačila, pri čemer ne bodo 
pomagale niti enkratne premije za zaposlitev, pa naj štejejo več tisoč evrov. Najboljši negovalci so tisti, ki si tudi sami 
resnično želijo pomagati in se za ta poklic ne odločajo zaradi denarja, a vendarle pričakujejo primerno plačilo in dobre 
delovne razmere.  
Kazni za bolnišnice, ki ne zagotavljajo kadra 
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Minister za zdravstvo govori o pravi krizi zaupanja, vlada pa namerava med drugim pomagati s subvencijami za zaposlovanje 
novih delavcev in kaznovanjem tistih bolnišnic, ki ne zagotavljajo dovolj zaposlenih. Poleg tega naj bi zmanjšali birokratsko 
breme ter olajšali prehajanje iz drugih poklicev. Bodo s tem preprečili vsaj odhajanje že izučenih? Ukrepi so toliko bolj nujni, 
ker kriza zaradi hitrega staranja prebivalstva ne grozi le Nemčiji, ampak tudi številnim drugim evropskim in svetovnim 
državam, zato se bo konkurenca za najboljšo oskrbo le še povečevala. 

• Meja med Srbijo in Kosovom ni sveta. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 29. avgust 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/meja-med-srbijo-in-kosovom-ni-sveta-86299.html  
V varnostnem svetu ZN sta proti spremembi meja na Balkanu predvsem Velika Britanija in Kitajska.  
Beograd pred srečanjem srbskega in kosovskega predsednika v Bruslju izpostavlja, da so spremenili zabetonirano stališče 
Zahoda, da je kosovsko vprašanje rešeno. To še ne pomeni, da bo Srbija prodrla z idejo o spremembi meje in zamenjavi 
ozemlja s Kosovom. 
Sprememba meja na Balkanu je bila doslej tabu tema, strokovnjaki in družba pa so takšne zamisli zavračali. Morebitni 
dogovor o zamenjavi ozemlja med srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in njegovim kosovskim kolegom 
Hashimom Thaçijem ne bi bil pravno zavezujoč. Poleg tega mnogi na Kosovu ne priznavajo Thaçiju vloge legitimnega 
pogajalca, v varnostnem svetu ZN pa sta proti razpravi o spremembi meja predvsem Velika Britanija in Kitajska.  
Za in proti spremembi meja 
Nova razmejitev med Srbijo in Kosovom bi ogrozila tudi regionalno stabilnost. Ko je razpadla nekdanja Jugoslavija, je 
mednarodna skupnost sledila načelu, da mednarodne meje novonastalih držav ob razglasitvi neodvisnosti ustrezajo 
obstoječim administrativnim mejam. EU je na tem načelu zasnovala svojo politiko do bivše SFRJ in nekdanje Sovjetske 
zveze. 
To izpostavlja tudi nemška kanclerka Angela Merkel, ki je odločno proti spreminjanju meja. Da lahko ima že sama razprava 
o risanju novih meja destabilizacijsko vlogo, dokazuje predsednik Republike srsbke (RS) Milorad Dodik, ki ne izključuje 
delitve BiH in združitve RS in Srbije. 
Drugačnega mnenja je evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn, ki je za portal EurActiv izjavil, da bi moral 
Bruselj sprejeti dogovor Srbov in Albancev, ki bi lahko postal zgled za reševanje drugih dvostranskih vprašanj. Po mnenju 
analitikov je Hahn skušal s to izjavo zavreči strahove, da bi vsaka sprememba meja na Balkanu povzročila nove probleme v 
regiji. Hahn je še ocenil, da je dogovor Beograda s Prištino v okviru bruseljskega dialoga geopolitična nujnost.  
Definicija držav na krivici 
Prištinski mediji poročajo, da je Srbija uspela pridobiti podporo v delu administracije ameriškega predsednika Donalda 
Trumpa, ki si prizadeva, da bi prikazal vse poteze predhodne administracije kot napačne. V tem kontekstu srbski mediji 
navajajo ameriškega politika Georgea Friedmana, da je zdaj idealen trenutek za neposredni dogovor Beograda in Prištine 
brez vmešavanja tretjih. Po njegovem so bile meje Srbije spremenjene že med vojno, tako da ni razloga, da bi bile sedanje 
meje svete. 
Sprememba meja na Balkanu je bila doslej tabu tema. 
Angela Merkel je odločno proti spreminjanju meja. 
ZDA naj ne bi bile proti, če bo to vodilo k miru in stabilnosti v regiji.  
Friedman vidi problem za udejanjenje te ideje v Kosovu in Srbiji, ki želita naprtiti tretji strani krivdo za nujna odstopanja, ki 
bi jih zahtevala takšna rešitev. ZDA ne bodo nasprotovale nobeni ideji, tudi ne spremembi meja, če bo vodila k miru in 
stabilnosti. Če se bo v reševanje problema globje vmešala Rusija, se bodo ZDA ustrezno odzvale, kar bi pomenilo, da bi 
imela Srbija vlogo žetona v igri na šibkejši strani. Srbiji svetuje, naj čim prej reši problem Kosova in krene naprej, pri čemer je 
spomnil, da so bile številne države definirane s silo in krivico.  
Srbi in Albanci brez tretje strani 
Evropska komisija ocenjuje, da mora dati Srbiji in Kosovu dovolj prostora za dogovor o vsebini sporazuma o popolni 
normalizaciji odnosov. Po forumu v Alpbachu v Avstriji, kjer je Vučić ostal zadržan, Thaçi pa je izpostavil, da se nikomur ni 
treba bati morebitnega mirovnega sporazuma Kosova s Srbijo, se bosta predsednika znova srečala 7. septembra v Bruslju. 
Vučić ocenjuje, da so razlike med Srbijo in Kosovom tako velike, da ni prepričan v možnost preobrata. Doseči kakršen koli 
kompromis ne bo lahko in enostavno, čeprav je ta možen, vendar pa Vučić ne ve, ali je tudi realen. Kljub temu meni, da bi 
morala mednarodna skupnost pustiti Srbom in Albancem, da sami rešijo kosovsko vprašanje. Vodja srbske diplomacije Ivica 
Dačić je na drugi strani prepričan, da ima Srbija, ki ne vztraja, da bi celotno Kosovo ostalo v njenih mejah, zgodovinsko 
priložnost, da nekaj doseže za Srbe na Kosovu, namesto da bi vse izgubila. 
Thaçi pravi, da Srbija in Kosovo ne bi bili niti prvi niti zadnji, ki bi rešile konflikt s korekcijo meje, nobena država pa ne bi 
smela nasprotovati sporazumu. Po njegovem bi bil dogovor Beograda s Prištino zgodovinski uspeh, v nasprotnem primeru 
pa bodo ostala na Balkanu številna odprta vprašanja. V zaključni fazi dialoga bo nujna podpora EU in ZDA, da bi dosegli 
pravno obvezujoč sporazum, brez katerega bosta Kosovo in Srbija druga drugo blokirali na poti v EU. 

• Thaci na Kosovu nima podpore za spreminjanje meja. STA. Delo, Ljubljana, 29. avgust 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/thaci-na-kosovu-nima-podpore-za-spreminjanje-meja-86864.html  
Njegovim načrtom nasprotujeta tako vladajoča koalicija kot opozicija, ki je zahtevala izredno sejo parlamenta na to 
temo.  
Kosovski predsednik Hashim Thaci doma nima podpore za spreminjanje kosovskih meja. Temu nasprotujeta tako vladajoča 
koalicija kot opozicija, ki je zahtevala izredno sejo parlamenta na to temo. 
Spreminjanju meja nasprotujeta vladajoče Zavezništvo za prihodnost Kosova premierja Ramusha Haradinaja in tudi druga 
vladna stranka Nisma, poroča srbska tiskovna agencija Beta. 
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»Stališče moje vlade je, da se stremi k pravno zavezujočemu sporazumu o medsebojnem priznanju Kosova in Srbije. Meje in 
ozemlje niso teme za pogovore,« je v torek povedal Haradinaj. 
Opozicija pa je zahtevala sklic izredne seje kosovskega parlamenta. Na njej bo vložila resolucijo, v kateri bo pisalo, da nihče 
nima mandata za pogovore o ozemlju Kosova. Podporo resoluciji sta napovedali tudi obe vladni stranki, ki nasprotujeta 
spreminjanju meja. Seja bi lahko potekala 4. septembra. 
Po mnenju pravnih strokovnjakov sicer predsednik brez soglasja skupščine ne more voditi pogajanj o pravno zavezujočem 
dogovoru, saj to ne bi bilo v skladu s ustavo. 
Thaci se bo na naslednjih pogovorih s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem v Bruslju sestal 7. septembra. Ali bosta 
govorila tudi o morebitnem spreminjanju meja, ni znano. Oba sta sicer konec tedna nakazala možnost nove razmejitve med 
Srbijo in Kosovom. Mediji pišejo tudi o možnosti izmenjave ozemlja. 

• Prijatelj Orbán. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, 30. avgust 2018  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/prijatelj-orban-86645.html 
Suverenista Salvini in Orbán imata isti politični projekt.  
Os med novo italijansko vlado in madžarskim premierom je nesmiselna v več ozirih: državi sta politično različni, 
neprimerljivi po velikosti in tradiciji, njun geopolitični kontekst je daleč narazen. Med Italijo in Madžarsko obstaja malo 
skupnega. Pa vendar si Matteo Salvini in Viktor Orbán ne bi mogla biti bliže. Stališč notranjega ministra, podpredsednika 
rimske vlade in premiera iz vzhodne Evrope skoraj ni mogoče razločiti. Oba imata isti politični projekt. V tem smislu je njuna 
suverenistična, nacionalistična fronta zelo oportuna. In problem je, da so slogani in projekti, ki jih razglašata – tako zelo 
daleč od interesov zahodne Evrope in vrednot liberalnih demokracij – v EU čedalje manj osamljeni. 
V torek sta se voditelja sestala v Milanu, izrazi vzajemne naklonjenosti in vznesenega spoštovanja so se vrstili eden za 
drugim. Če je za Salvinija Orbán »heroj«, je za madžarskega premiera italijanski podpredsednik vlade »interesni partner«. In 
Orbán je partnerstvo zelo elokventno razložil: on sam, češ da je dokazal, »da je mogoče zaustaviti migracije na kopnem, 
čeprav so vsi govorili, da je slednje tako pravno kot fizično nemogoče«. Medtem ko je Salvini »prvi pokazal, da je mogoče 
migracije zaustaviti tudi na morju«. O migrantskem vprašanju sta torej docela usklajena, zavzemata se za najvišjo možno 
zaščito zunanjih meja, eden in drugi ima ambicijo predrugačiti Evropo z volitvami v evropski parlament, izzivata 
tradicionalno politiko, ki vlada v EU. 

 

Vodja Lige je na lombardijski sestanek v milanski prefekturi dopotoval z zadnjega dneva počitnic na Tridentinskem, premier 
iz Budimpešte je prišel na ekskluzivno srečanje s somišljenikom in zaveznikom ter brez kakega drugega programa. Obisk ni 
bil institucionalen, temveč strankarski, velik del italijanske politike, med drugim Luigi Di Maio, podpredsednik vlade in 
voditelj Gibanja 5 zvezd, se je od italijansko-madžarskega dialoga distanciral. Pred blindirano prefekturo je potekala 
protestna manifestacija, demostracije, uperjene proti skrajno desni, ksenofobni, protievropski politiki. 
V zavezništvu Orbán-Salvini je še ena pomembna raven. Prvi je predsednik vlade, njegova ultrakonservativna stranka Fidesz 
je na volitvah dosegla 49,5 odstotka glasov, drugi je minister z 17,4 volilno podporo, neuradno ima tako rekoč status 
premiera. In vendar, kdo na novo pozicinira Italijo, ne da bi bila o tem sprejeta kakšna vladna odločitev? 
Po poročanju medijev je bilo srečanje posvečeno tudi ekonomskim temam. Očitno je, da voditelj skrajno desne Lige v 
Madžarski prepoznava pomemben model za Italijo; z občudovanjem navaja njeno gospodarsko rast, enotno davčno stopnjo, 
znižanje davka na dodano vrednost, rast plač in dolg, ki je pod nadzorom. Medtem ko se je gost pohvalil, da so uspeli z 
reformami, ker pač pri njih ni sindikatov. 
To je bil konfuzen dan za italijansko zunanjo politiko, dan vzorednih obiskov. V Rimu je premier Giuseppe Gonte gostil 
češkega premiera Andreja Babiša, neuspešno ga je skušal prepričati o relokaciji prišlekov. Podpredsednik vlade Di Maio je 
bil na misiji v Egiptu in minister za gospodarstvo in finance Giuseppe Tria na Kitajskem. 
 

Dnevnik, Ljubljana 
 

• Umrl pesnik in akademik Ciril Zlobec. STA. Dnevnik, Ljubljana, 24. avgust 2018  
https://www.dnevnik.si/1042837293/kultura/splosno/1042837293  
V 94. letu starosti je umrl pesnik in akademik Ciril Zlobec, je poročal Radio Slovenija. Bil je zadnji še živeči pesnik slavne 
četverice, ki je po vojni presekala takratno pesniško usmeritev z intimistično zbirko Pesmi štirih. Podpisal je približno 30 
zbirk poezije, številna njegova dela so prevedli v tuje jezike. Ukvarjal se je tudi s politiko. 
 

 
Slika: Ciril Zlobec (Foto: Tomaž Skale) 
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Zlobec je bil pesnik, romanopisec, publicist, prevajalec, novinar, urednik, član Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter 
nekdanji politik. V slovenski kulturni spomin se je vtisnil že z intimistično pesniško zbirko Pesmi štirih, ki jo je leta 1953 izdal 
skupaj s Kajetanom Kovičem, Janezom Menartom in Tonetom Pavčkom. Od takrat je objavil približno 30 pesniških zbirk ter 
dva romana, več knjig esejev in publicistike. 
»Motivika njegove poezije največkrat niha med resignacijo in vitalizmom. To doživetje prikazuje zlasti v treh območjih - v 
spominih na otroštvo, v erotiki in vsakdanji stvarnosti. Zlobčev verz je prost, notranji ritem se neprestano spreminja in je 
zato nenavaden, slog je mešanica abstraktnih pojmov in konkretnih podob, kar ustreza vsebini. Ta je večidel refleksivna, 
vendar z naslonitvijo na konkretne situacije, dogodke in osebe,« je o njegovi poeziji v Pregledu slovenskega slovstva zapisal 
Janko Kos. 
Pesnik ljubezni 
Širšemu bralstvu je najbolj znan kot pesnik ljubezni. Ob njegovem 90. rojstnem dnevu leta 2015 mu je Mladinska knjiga 
namenila izbor njegove ljubezenske poezije v knjigi Ljubezen - čudež duše in telesa. Izmed več kot 200 ljubezenskih pesmi je 
izbor opravil sam, in kot je tedaj povedal za STA, je iz svoje ljubezenske lirike naredil življenjsko zgodbo ter skoznjo prikazal 
fenomen ljubezni, kot ga je živel sam. 
Med njegovimi pesniškimi zbirkami so še Pesmi jeze in ljubezni (1968), Dve žgoči sonci (1972), Vračanja na Kras (1974), 
Beseda (1985), Nove pesmi (1985), Rod (1988), Moja kratka večnost (1989), Ljubezen dvoedina (1993), Stopnice k tebi 
(1995), Mojih sedemdeset (1995), Skoraj himna (1995) in Ti-jaz-midva (1995). 
Številna njegova dela so prevedli v tuje jezike, prevajal pa je tudi sam, med drugim nekatera vrhunska imena svetovne 
literature, kot je Dante. 
Pesnik, rojen na Krasu, je obiskoval gimnazijo v malem semenišču v Gorici in Kopru, od koder so ga izključili, ker so odkrili, 
da piše pesmi v slovenščini. Leta 1942 je postal aktivist OF, ob razpadu Italije pa se je pridružil partizanom. 
Kasneje je diplomiral na ljubljanski slavistiki, se zaposlil kot novinar ter deloval v kulturnih uredništvih različnih medijev. 
Ukvarjal se je tudi s politiko, med drugim je bil na prvih večstrankarskih volitvah leta 1990 izvoljen v predsedstvo prve 
samostojne slovenske države. Ob kopici priznanj je leta 1982 dobil Prešernovo nagrado. 
Dokler se še imava 
“Ah, kakšna sreča, da se še imava!” 
si vsako jutro dahneva v pozdrav, 
a trpka misel naju spreletava: 
“Prej ali slej bo eden sam ostal.” 
Razvajenca ljubezni dvoedine, 
kako le s pol življenja, s pol srca 
ne bi ostala lahek plen praznine, 
v njen mrtvi svet, pohabljenca, zašla? 
Drug drugemu zdaj vsa se podariva, 
drug v drugem prebudiva, okrepiva, 
moj? tvoj? - nikar ne ugibajva, čigav - 
odrešujoči jutrišnji spomin, 
ki bo življenje živemu, čeprav 
odprtih ran, še živih brazgotin, 
da ne bo sam, kdor bo - kdaj? - sam ostal. 
(Ciril Zlobec: Ljubezen, čudež duše in telesa) 

• Zbogom, poet!  Tanja Lesničar – Pučko. Dnevnik, Ljubljana, 24. avgust 2018  
https://www.dnevnik.si/1042837293/kultura/splosno/1042837293  
V 94. letu starosti je danes umrl pesnik, prevajalec, publicist in urednik Ciril Zlobec. Pisal je liriko, prevajal italijanske in 
srbohrvaške avtorje. Bil je soavtor slavne pesniške zbirke Pesmi štirih. Leta 1982 je prejel Prešernovo nagrado, za 
Nobelovo so ga predlagali Španci. V prvi vrsti pa je bil Primorec, rojen v katoliški družini, borec za slovenske pravice, 
partizan, pesnik in tudi politik.  
 

 
Slika:  Ciril Zlobec ( 1925- 2018) (Foto: Tomaž Skale) 
 
Predvsem pa je bil Ciril Zlobec človek neverjetnega temperamenta, s svojo skoraj diabolično pojavo in s svojim basovskim 
glasom je v polemikah pogosto deloval impozantno kot kakšen očak, s svojo ljubeznivostjo in dobro voljo pa ravno 
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nasprotno kot večno radoveden in odprt sogovornik, prav takšen, kakršnega razpoznamo v njegovih pesmih. Včasih se je 
zdelo, kot da je ves čas dobre volje celo proti svoji volji; šele smrt otrok je vanj zanesla neozdravljivo rano.  
Ciril Zlobec se je rodil leta 1925 v revni katoliški primorski družini, »nacionalist« pa je, kot je povedal, postal že kot otrok, ko 
ga je med prvim obiskom Trsta, ki ga je na ves glas hvalil, zaradi slovenščine pljunil neki Italijan. Tudi šolanje v semenišču je 
prekinil zaradi prepovedi slovenščine in še ne polnoleten, tako kot veliko njegovih sorodnikov, odšel v partizane.  
O svojem partizanstvu je spregovoril, ko je osvobodilni boj postal demoniziran in je kot pričevalec nastopil zoper ideološke 
črno-bele poenostavitve o nezdružljivosti vere in boja proti fašizmu: »Nekoč smo med vojno stanovali pri zelo religiozni in 
zelo partizanski družini. Zvečer je bilo treba moliti rožni venec. Jaz sem kot nekdanji gojenec semenišča molil naprej, ostali 
komunisti pa za mano.«  
Nikakor ni mogel pristati na relativizacijo odpora, četudi so mu grozili tudi z nekakšnimi neobstoječimi obremenilnimi 
dosjeji: »Obračajte, kolikor hočete, ampak sodelovanja z okupatorjem tudi pod zastavo iskrenega antikomunizma ne morete 
enačiti z dejanjem dejanskega upora proti vojaškim silam fašizma. Vojne ne morete reducirati na ideološki spopad.« 
Prve pesmi je objavil že med vojno, leta 1953 pa je izšla pesniška zbirka Pesmi štirih, ki jo je napisal skupaj s Tonetom 
Pavčkom, Janezom Menartom in Kajetanom Kovičem in ki velja za prelomni znak slovenskega literarnega modernizma. 
Zbirka je že ob prvi izdaji izšla v za današnje čase nedosežnih 1300 izvodih, po izidu pa doživela še vsejugoslovansko 
priznanje. O njenem nastanku je šaljivo povedal, da je štirim, ki so prinesli vsak svoje pesmi na založbo, urednik Miško 
Kranjec takole razložil položaj: »Fantje, ni papirja, stroški štirih knjig bi bili preveliki. Združite se za eno knjigo.« 
Zanimanje za poezijo je bilo v tistem času izjemno, pesniška četverica je nastopala na vseh koncih in krajih, med drugim v 
Mariborski tekstilni tovarni: »Za naš obisk so skrajšali delovnik, da so vsi, od direktorja do delavcev, lahko prišli poslušat štiri 
mlade fante. Za nagrado je vsak od nas dobil blago za eno srajco.« 
Vzporedno s pisateljsko kariero – skupno je izdal okoli trideset pesniških zbirk, dva romana, nekaj esejističnih del – ter 
uredniškim delom v reviji Sodobnost se je od osemdesetih let naprej angažiral tudi politično. Bil je član centralnega komiteja 
Zveze komunistov Slovenije, poslanec v skupščini SRS, od 1987 podpredsednik SZDL Slovenije, predsednik Zveze pisateljev 
Jugoslavije, leta 1990 pa je bil na neposrednih volitvah izvoljen za člana predsedstva Republike Slovenije (do 1992). Aktiven 
je bil tudi kot član SAZU in drugih ustanov, njegove analize družbenih sprememb in človeka znotraj njih pa so tudi v poznih 
letih kazale na jasnost njegovega uvida. V enem zadnjih intervjujev je o položaju današnjega človeka povedal: »Nisi več glas 
vpijočega v puščavi, ampak nemi glas. Ne sliši se več utemeljen glas protesta, nezadovoljstva, ker je socialna razčlovečenost 
že tako globoko izpeljana.«  
Pesniška zbirka 
Njegove pesniške zbirke: Pesmi jeze in ljubezni (1968), Dve žgoči sonci (1972), Vračanja na Kras (1974), Beseda (1985), Nove 
pesmi (1985), Rod (1988), Moja kratka večnost (1989), Ljubezen dvoedina (1993), Stopnice k tebi (1995), Mojih sedemdeset 
(1995), Skoraj himna (1995) in Ti-jaz-midva (1995). 
Dolgo in srečno pesniško življenje 
Smrt Cirila Zlobca je odmevala v slovenski javnosti. »Pesnik in akademik Ciril Zlobec je imel dolgo in srečno pesniško 
življenje, z leti je njegova priljubljenost med bralci le naraščala in dosegla kulminacijo z zadnjo antologijsko knjigo Ljubezen – 
čudež duše in telesa, ki je v več ponatisih izšla v nakladi deset tisoč izvodov. To ga je osrečevalo in držalo nad gladino ob 
hudih življenjskih preizkušnjah,« je ob slovesu kraškega poeta zapisala urednica pri Mladinski knjigi Nela Malečkar.  
Predsednik republike Borut Pahor je poslal sožalno pismo vdovi akademika Zlobca Veroniki in v njem med drugim zapisal, da 
je Ciril Zlobec zanj poosebljal slavne Antigonine besede: »Ne da sovražim, da ljubim, sem na svetu!« 
Oglasil se je tudi predsednik vlade v odhajanju Miro Cerar, ki ugotavlja, da je »Zlobec zapustil izjemen pesniški opus, pečat 
pa je pustil tudi na političnem parketu, kot član prvega predsedstva RS in kot avtor mnogih pronicljivih misli o političnem 
dogajanju«. 
Dokler se še imava 
“Ah, kakšna sreča, da se še imava!” 
si vsako jutro dahneva v pozdrav, 
a trpka misel naju spreletava: 
“Prej ali slej bo eden sam ostal.” 
Razvajenca ljubezni dvoedine, 
kako le s pol življenja, s pol srca 
ne bi ostala lahek plen praznine, 
v njen mrtvi svet, pohabljenca, zašla? 
Drug drugemu zdaj vsa se podariva, 
drug v drugem prebudiva, okrepiva, 
moj? tvoj? - nikar ne ugibajva, čigav - 
odrešujoči jutrišnji spomin, 
ki bo življenje živemu, čeprav 
odprtih ran, še živih brazgotin, 
da ne bo sam, kdor bo - kdaj? - sam ostal. 
(Ciril Zlobec: Ljubezen, čudež duše in telesa) 
 
Samo beseda sem  
Vse bolj postajam že jaz sam beseda,  
v deročem toku skozme se pretaka,  



kot usedlina, pena v meni čaka,  
kdaj spet bo – ptica pevka ali ujeda? –  
v vnaprej zgubljeni večni tekmi s časom,  
zagostolela, kriknila v tišino  
minljivosti vso mojo bolečino,  
strah in pogum in srečo – z mojim glasom.  
Ponosno vzklikam si: Saj to sem jaz!,  
beseda, ki oživlja jo moj glas,  
jaz – stvarnik… a kot stari, jezni Bog,  
ki razočaran ves čas se spotika  
nad delom svojega duha in rok,  
nergam: Oblika sem, samo oblika.  
Kot vsak, ko si ustvari svoj obraz. 
Sodobnost 2005 
 
Sveta mesta tvojega telesa 
V ljubezen verujoč kot plah kristjan 
v boga nad sabo ves čas mislim nate, 
z zaupanjem vse stiske, vse zagate 
srca in duše predte dan na dan 
razgrinjam in te strastno molim: 
v telo s poljubi vžigam ti svoj križ 
pripadnosti, in ti pod njim goriš,  
jaz dogorevam, vendarle nikoli 
ne ugasnem v medel romarski spomin 
na sveta mesta tvojega telesa, 
še zmerom vabijo me iz višin 
nečesa lepega, globin nečesa, 
kar je kot čudež čudežev. Morda 
spet stara vrtoglavica srca.  
(Iz knjige Cirila Zlobca Samo beseda sem; Mladinska knjiga, 2003) 

• So prostori na Debelem rtiču, ki so rezervirani za migrante, prazni brez razloga? Klemen Košak. Dnevnik, 
Ljubljana, 24. avgust 2018  

https://www.dnevnik.si/1042837265/slovenija/so-prostori-na-debelem-rticu-ki-so-rezervirani-za-migrante-prazni-brez-
razloga  
Čeprav vladna rezervacija prostora na Debelem rtiču razburja SDS, policiste in vodstvo občine Ankaran, v resnici ni jasno, 
kaj ta rezervacija sploh pomeni. Na uradu za oskrbo in integracijo migrantov namreč pravijo, da bi se objekti, ki so prazni 
že več kot dve leti, lahko uporabljali. 
Objekti ministrstva za notranje zadeve na Debelem rtiču so prazni že od pomladi 2016, ko jih je vlada s kontingentnim 
načrtom namenila za potencialno namestitev 120 ljudi iz najbolj ranljivih skupin prosilcev za azil, torej družin z otroki. Tja jih 
bodo naselili pod pogojem, da bo prosilcev za azil zelo veliko, v izpostavah azilnega doma na Viču in v Kotnikovi ulici v 
Ljubljani pa bo zmanjkalo prostora. 
Nasprotovanje se krepi 
Včeraj je ankaranski župan Gregor Strmčnik sporočil, da bo občina, če bo treba, na sodišču izpodbijala kontingentni načrt 
oziroma njegovo morebitno izvajanje. Pri tem se sklicuje na odlok, ki prepoveduje upravne postopke na območju 
krajinskega parka Debeli rtič, pa tudi na vsebinske razloge. Občina Ankaran je namreč po njegovem pripravljena pomagati 
pri integraciji družine, ki ima priznano mednarodno zaščito, namestitev 120 prosilcev za zaščito pa bi bila po njegovem 
nesorazmerna z velikostjo občine, njeno obmorsko lego, razvitostjo infrastrukture in številom prebivalcev. Iz vladnega urada 
za oskrbo in integracijo migrantov so sporočili, da napovedi ankaranske občine obžalujejo, zanikali pa so navedbe, da občina 
o kontingentnem načrtu ni bila obveščena.  
Pred dobrim mesecem dni je Sabina Homjak ob podpori medijev iz kroga SDS na spletu začela zbirati podpise pod peticijo, 
da se ti prostori namenijo slovenskim državljanom in ne tujcem. Pred kratkim so se oglasili tudi predstavniki Policijskega 
sindikata Slovenije, ki razmišljajo, da bi vlado pozvali, naj jim ponovno dovoli uporabo objektov za počitnice, saj so bili 
zgrajeni s prispevki iz policijskih plač in regresov. 
Ni prepovedano prespati 
Ministrstvo za notranje zadeve na spletni strani ponuja počitniške nastanitve na enajstih lokacijah, za tiste na Debelem rtiču 
pa je navedeno, da jih do nadaljnjega ni mogoče uporabljati, ker je tamkajšnji počitniški dom od pomladi 2016 vključen v 
kontingentni načrt. Izvajanje tega je sicer lani od notranjega ministrstva prevzel urad za integracijo, kjer pa pravijo, da bi se 
objekti pravzaprav lahko uporabljali. Problem naj bi bil samo v tem, da doslej o tem ni nihče vprašal.  
Ko je neki državni organ na uradu pred kratkim vendarle povprašal, ali bi lahko ta prostor nekaj dni uporabljali za 
usposabljanje in prenočevanje, so z urada odgovorili, da za to ni ovir. Toda hkrati na uradu niso vedeli povedati, ali je to 
edina možna uporaba objekta v času, ko je rezerviran za prosilce za azil. Na vprašanje, ali bi se dalo objekt uporabljati tudi 
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za počitnikovanje (policistov), so odvrnili, da ne vedo in da bodo preverili, ali so v kontingentnem načrtu kakšne omejitve, ki 
bi to onemogočale. Tudi po več dneh jasnega odgovora nismo dočakali. 
Potrebno prenove 
Za potencialno nastanitev migrantov je na Debelem rtiču določen počitniški dom, a dve leti so prazni tudi tamkajšnji 
bungalovi in lokali. Bungalovi so bili obnovljeni pred petnajstimi leti z denarjem iz proračuna ministrstva za notranje zadeve, 
pravi Alen Pečarič iz Policijskega sindikata Slovenije. Drugi viri so nam povedali, da so drugi objekti v precej slabem stanju.  
Število prenočitev v objektih ministrstva za notranje zadeve na Debelem rtiču je sicer padlo že več let pred migrantsko krizo. 
V letu 2011 je ministrstvo, domnevno zaradi slabe električne napeljave, izselilo 60 prikolic in bivalnikov iz kampa. Kamp je 
ministrstvo upravljalo, lastnica pa je občina – do ustanovitve ankaranske je bila to koprska. 
Znižal se je tudi obisk v zgrajenih objektih ministrstva, kjer pojasnjujejo, da je za to krivo varčevanje, zaradi katerega niso 
mogli zagotoviti receptorjev, delavcev v kuhinji… Zato so lokale od leta 2012 v poletnih sezonah oddajali najemnikom, ki pa 
so zvišali cene za trideset odstotkov, pravijo na ministrstvu.  
Nazadnje, poleti 2016, so oddajali samo lokala na parceli nekdanjega kampa, torej v lasti ankaranske občine. Takrat je bil 
počitniški dom že rezerviran za begunce, tako da so lokala obiskovali samo dnevni gostje oziroma kopalci. Zadnji najemnik je 
bil Andrej Šantič, ki pravi, da bi želel tam ostati še naprej. Pojasnil je, da je ankaranska občina prekinila pogodbo z 
ministrstvom, nato pa lokalov ni več oddajala. »Škoda je, da vse to propada,« pravi Šantič.  

• V Alpbachu o izzivih Evrope. STA. Dnevnik, Ljubljana, 25. avgust 2018  
https://www.dnevnik.si/1042837435/svet/v-alpbachu-o-izzivih-evrope  
Izzivi, s katerimi se sooča Evropa, so tema evropskega foruma Alpbach, ki se ga v vasi Alpbach v Avstriji danes in v 
nedeljo udeležuje tudi slovenski predsednik Borut Pahor. Ta je imel ob robu tudi več bilateralnih srečanj. 
Pahor se je danes ob robu foruma, kot je sporočil na Twitterju, srečal z avstrijskim predsednikom Alexandrom Van der 
Bellnom, z nekdanjim avstrijskim predsednikom Heinzem Fischerjem ter predsednikoma Srbije in Kosova, Aleksandrom 
Vučićem in Hashimom Thacijem, ter tudi z nekdanjim generalnim sekretarjem ZN Ban Ki-moonom. 
Slogan letošnjega foruma, ki so ga uradno odprli preteklo nedeljo, je Raznolikost in odprtost, Pahor pa je nastopil na 
političnem simpoziju z naslovom Nove perspektive širitve EU. 
Evropa se mora okrepiti 
Precej pozornosti je letos namenjene vprašanju izstopa Velike Britanije iz EU. Avstrijski predsednik Van der Bellen je po 
poročanju avstrijske tiskovne agencije APA opozoril pred brexitom brez dogovora, ki bi bil po njegovem prepričanju 
najslabši možen scenarij za Veliko Britanijo. 
Van der Bellen je še poudaril, da se mora EU okrepiti, saj se sooča s pomembnimi izzivi, med katerimi je omenil migracije, 
pojav nacionalizma ter transatlantske odnose. Spomnil je tudi na podnebne spremembe in dejal, da je naša generacija 
zadnja, v rokah katere so ukrepi proti nadaljevanju segrevanja ozračja. 
Predsednik foruma Franz Fischler pa je opozoril, da je Evropa vse bolj ranljiva pred napadi od zunaj in od znotraj. 
Populistična gibanja, svetovna politika na Twitterju, lažne novice, vse to liberalno demokracijo postavlja pred doslej še 
neznane grožnje, je dejal. 
V Alpbachu bodo do 31. avgusta mnenja izmenjevali predstavniki politike, znanosti, gospodarstva, kulture in civilne družbe. 
Na skupno okoli 200 dogodkih na forumu pričakujejo več kot 800 govorcev iz 100 držav in približno 5000 udeležencev. 

• Boris Pahor slavi 105 let. Dnevnik, Ljubljana, 26. avgust 2018 
https://www.dnevnik.si/1042837442 
 

 
Slika: Boris Pahor (Foto: Bojan Velikonja)  
 
Pisatelj Boris Pahor danes slavi 105 let in ob tej priložnosti praznuje tudi izid dveh novih knjig: knjige Darke Zvonar Predan z 
naslovom Boris Pahor - Najini pogovori in Brez Kocbekovega sodelovanja ne bi bilo Osvobodilne fronte. Pahor še vedno 
govori zanosno in ostaja neomajen pri svoji ideji o samostojnosti in samozavesti slovenskega naroda. sta 

• Pahor v Alpbachu o politiki EU do Zahodnega Balkana: Nujno je podpirati dialog in mirno reševanje sporov. STA. 
Dnevnik, Ljubljana, 26. avgust 2018  

https://www.dnevnik.si/1042837451/slovenija/1042837451  
Predsednik republike Borut Pahor je v soboto na evropskem forumu v Alpbachu ocenil politiko Evropske unije do 
Zahodnega Balkana v zadnjem letu. Kot je poudaril, je zelo dobro in koristno, da je po dolgih letih strateške politične 
abstinence evropska politika znova uvrstila širitev na Zahodni Balkan na vrh svoje agende v Sofiji. 
»Gre za simbolen in stvaren politični napredek, ki vzbuja upanje, da kljub svojim internim težavam v Evropski uniji širitev na 
Zahodni Balkan ne bo odložena,« je ocenil Pahor, ki je z avstrijskim predsednikom Alexandrom Van der Bellnom, srbskim 
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predsednikom Aleksandrom Vučićem, predsednikom Kosova Hashimom Thacijem, evropskim komisarjem Johannesom 
Hahnom in predsednikom foruma Franzem Fischlerjem nastopil na političnem simpoziju z naslovom Nove perspektive 
širitve EU. 
Pahor je dejal, da je dobro tudi to, da je Evropska komisija sprejela strategijo širitve na Zahodni Balkan in pozdravil njeno 
odločitev, da kot pogoj za širitev zahteva poprejšnjo rešitev dvostranskih mejnih vprašanj držav kandidatk, so danes 
sporočili iz urada predsednika republike. 
Predsednik je poudaril, da je zelo slabo in škodljivo, da Evropska komisija ne zahteva spoštovanja odločbe arbitražnega 
sodišča, ki je določilo mejo med Slovenijo in Hrvaško. »To je toliko bolj čudno, ker je dvostranskemu sporazumu med 
Slovenijo in Hrvaško o določitvi meje botrovala prav Evropska komisija,« je dejal. 
Uspešna implementacija dogovora med makedonsko in grško vlado o imenu Makedonija 
Ob tem je opozoril na nedoslednost Evropske komisije, ki utegne imeti dolgoročne posledice za reševanje dvostranskih 
vprašanj med državami na Zahodnem Balkanu in posledično širitve Evropske unije na to regijo. »Po eni strani Evropska 
komisija terja rešitev mejnih vprašanj, po drugi strani pa ne vztraja pri njihovi neposredni implementaciji, ko se mukoma 
taki dogovori dosežejo,« je dejal. 
Predsednik je kot prvo neposredno prioriteto vseh, ki želijo mir, varnost, blaginjo in evropsko perspektivo Zahodnega 
Balkana, izpostavil uspešno implementacijo dogovora med makedonsko in grško vlado o imenu Makedonija. »Tukaj gre več 
kot samo za Makedonijo ali za reševanje dvostranskega spora s sosednjo Grčijo. Gre za okrepitev splošnega zaupanja v 
nujnost dialoga in dogovor o rešitvah po mirni poti,« je poudaril. 
Enako po njegovem mnenju velja tudi za dialog med Beogradom in Prištino. »Od teh dveh procesov bo zelo odvisen tudi 
razvoj v BiH in z BiH. Zato je zdaj čas za aktivno politično in diplomatsko dejavnost držav EU in Evropske komisije ter 
Evropskega sveta za vsestransko spodbudo mirnemu reševanju sporov v tem delu Evrope, spoštovanju sklenjenih 
dogovorov in nadaljevanju pogajanj o vstopu držav v tej regiji v EU glede na njihovo stvarno pripravljenost,« je še povedal. 
Pahor se je ob robu foruma na kratko srečal z avstrijskim predsednikom Van der Bellnom, srbskim predsednikom Vučićem, 
kosovskim predsednikom Thacijem, nekdanjim generalnim sekretarjem ZN Ban Ki-moonom in nekdanjim avstrijskim 
predsednikom Heinzem Fischerjem, so še sporočili iz predsedniške palače. 
Dialog in mirno reševanje sporov 
Pahor je danes na novinarski konferenci dejal, da je nujno treba podpirati dialog in mirno reševanje sporov, dosežene 
dogovore pa je treba tudi spoštovati. »V kolikor bomo v tem uspešni, menim, da je pred nami svetla prihodnost,« je povedal 
slovenski predsednik in izrazil zadovoljstvo, da predsednika Srbije in Kosova poskušata doseči trajen dogovor. S Pahorjem se 
je strinjal tudi evropski komisar Hahn, ki je dejal, da je pomembno, da se doseženi dogovori spoštujejo, so sporočili iz 
Pahorjevega urada. 
Srbski predsednik Vučić pa se je na novinarski konferenci posebej zahvalil Pahorju za podporo Srbiji na njeni evropski poti 
ter spodbujanje dialoga med Beogradom in Prištino. Ob robu foruma sta se dogovorila za uradni obisk slovenskega 
predsednika v Beogradu, in sicer v začetku prihodnjega leta, so še navedli v uradu predsednika republike. 

• Macron napovedal predloge za okrepitev varnosti EU. STA. Dnevnik, Ljubljana, 27. avgust 2018  
https://www.dnevnik.si/1042837575/svet/macron-napovedal-predloge-za-okrepitev-varnosti-eu-  
Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes napovedal, da bo v prihodnjih mesecih predstavil predloge za 
okrepitev varnosti Evropske unije. Ob tem je ocenil, da se EU na področju varnosti ne sme več zanašati samo na ZDA 
»Evropa se pri svoji varnosti ne more več zanašati samo na ZDA. Prevzeti moramo odgovornost, zagotoviti varnost in s tem 
evropsko suverenost,« je povedal na današnjem srečanju okoli 250 francoskih diplomatov, poslancev in strokovnjakov za 
mednarodne odnose ob koncu poletnih počitnic. 
»Želim, da sprožimo temeljit premislek o naši varnosti z vsemi evropskimi partnerji, vključno z Rusijo,« je poudaril. Izpostavil 
je, da bo za izboljšanje odnosov z Moskvo potreben »bistven napredek pri reševanju ukrajinske krize«. Vendar pa to po 
njegovih besedah ni ovira, da ne bi začeli sodelovati že zdaj, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
Macron je predloge napovedal, potem ko so se ZDA pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa začele oddaljevati od 
tradicionalnih zaveznic v zvezi Nato. Trump je Nato večkrat označil za zastarelo organizacijo, druge članice pa poziva tudi k 
povečanju izdatkov za obrambo. 
Francoski predsednik si tudi sicer prizadeva za reformo EU, med drugim predlaga prenovo območja evra. Podporo za svoje 
predloge bo v prihodnjih dneh iskal na tridnevnem obisku na Danskem in Finskem, ki ga bo začel v torek. Njegovi predlogi 
pa so doslej naleteli na mlačen odziv drugih članic. 

• Na Debelem rtiču se lahko usposabljajo, na počitnice pa tja ne morejo. Klemen Košak. Dnevnik, Ljubljana, 27. 
avgust 2018  

https://www.dnevnik.si/1042837528/Slovenija/na-debelem-rticu-se-lahko-usposabljajo-na-pocitnice-pa-tja-ne-morejo  
Policisti očitno ne morejo počitnikovati na Debelem rtiču, saj na uradu za oskrbo in integracijo migrantov pravijo, da 
nimajo pooblastila za oddajanje počitniških zmogljivosti. Lahko pa odstopijo prostore državnim uslužbencem, ki jih 
potrebujejo za usposabljanje. 
Razlog, zaradi katerega policisti ne morejo poceni počitnikovati na Debelem rtiču, je v tem, da urad za oskrbo in integracijo 
migrantov ni pristojen oziroma pooblaščen za opravljanje dejavnosti oddajanja počitniških objektov v najem, pravijo na 
uradu. Iz tega pojasnila pa izhajajo dodatna vprašanja, na primer, zakaj se objekti niso oddajali, preden je bilo upravljanje z 
njimi preneseno na urad. Prostor na Debelem rtiču je bil namreč kot potencialna namestitev begunskih družin določen 
spomladi 2016, urad pa je bil ustanovljen slabo leto dni pozneje. Do lanskega leta je z objekti upravljalo ministrstvo za 
notranje zadeve, ki svojim zaposlenim in nekdanjim zaposlenim oddaja počitniške objekte na drugih lokacijah. 
Nedostopne prazne nepremičnine 
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Situacijo je težko razumeti tudi zato, ker na uradu pravijo, da so pripravljeni v duhu dobrega sodelovanja začasno odstopiti 
uporabo teh prostorov državnim organom, ki bi jih potrebovali za izpolnjevanje svojih nalog, delovnih obveznosti in 
pristojnosti. Na primer za usposabljanje zaposlenih, pri čemer bi bilo možno tam tudi prespati. »Seveda pa zgolj ob pogoju, 
da so te kapacitete v trenutku, ko se pojavi potreba po odstopu posamezne kapacitete v začasno uporabo posameznemu 
državnemu organu, še vedno nezasedene oziroma še ni treba sprožiti potrebnih postopkov za njihovo vzpostavitev kot 
nastanitveno kapaciteto za  najbolj ranljive skupine prosilcev za mednarodno zaščito,« pojasnjujejo na uradu. 
Zakaj točno je ena oblika bivanja tam mogoča, druga pa ne, ni jasno. Zakon o upravljanju s stvarnim premoženjem države 
določa, da je mogoče državne nepremičnine, ki jih začasno ne potrebuje noben uporabnik, odstopiti v brezplačno uporabo 
osebam javnega prava, nevladnim organizacijam ter mednarodnim organizacijam, katerih članica je Slovenija, ali imajo 
sedež v Sloveniji. 
Da se, če se hoče 
Če gre pri objektih na Debelem rtiču za nepremičnine, ki jih urad trenutno ne potrebuje, dejstvo, da nima omenjenega 
pooblastila, ne bi smelo biti prevelika ovira, so nam neuradno povedali poznavalci tega področja. Pomembno je, kako točno 
sta notranje ministrstvo in urad uredila prenos upravljanja, a načeloma naj bi se dalo, na primer z aneksom, začasno vrniti 
upravljanje nazaj na ministrstvo, ki bi lahko lokacijo spet ponudilo za počitnice zaposlenih. Seveda ob pogoju, da ob 
množičnemu prihodu beguncev objekte takoj prevzame urad. V sedanji situaciji so pač na eni strani prazne nepremičnine, 
na drugi pa policisti, ki se pritožujejo, da bi jih uporabljali, a jih ne smejo.  

• Nihče več si Švedom ne upa reči, naj odprejo srce tujcem. Mihael Šorl. Dnevnik,  Ljubljana, 27. avgust 2018  
https://www.dnevnik.si/1042837526/svet/nihce-vec-si-svedom-ne-upa-reci-naj-odprejo-srce-tujcem-  
Švedska je naslednja država, v kateri se na bližnjih volitvah obeta uspeh skrajno desne stranke, ki svari pred migracijami. 
Kaže pa, da nihče ne bi z njo oblikoval vlade. 
Čez dva tedna bodo na Švedskem parlamentarne volitve, ankete pa kažejo, da se krepi skrajno desna in evroskeptična 
stranka Švedskih demokratov. Po zadnjih raziskavah bi dobila 20 odstotkov glasov. Pred njo bodo samo še vladajoči 
socialdemokrati, ki naj bi padli z 31 na 24 odstotkov, čeprav gre gospodarstvu pod njihovo vlado dobro in je brezposelnost 
na samo še 6-odstotni ravni.  
Razlog je ta, da je demokratom v veliki meri uspelo Švedom vsiliti svoj pogled na realnost: Švedska naj bi bila pred razsulom 
zaradi vse več nasilja, ki naj bi bilo posledica slabe integracije migrantov. Demokratom je med drugim prišel prav požig okoli 
sto avtomobilov v Göteborgu 13. avgusta, ki naj bi ga zagrešila kurdska tolpa. Po zadnji raziskavi agencije Ipsos že 25 
odstotkov Švedov meni, da je glavni problem države priseljevanje – in ti večinoma volijo demokrate. Največ, 44 odstotkov 
Švedov meni, da je najpomembnejše vprašanje zdravstveni sistem.  
Številke ne pritrjujejo strahovom 
Švedska je v zadnjih letih sprejela res veliko migrantov. Samo leta 2015 je prišlo 163.000 prosilcev za azil (kot če bi jih 
Slovenija, ki ima petkrat manj prebivalcev, sprejela 32.600). Odtlej jih vlada spusti čez mejo 26.000 na leto. Vendar se v 
zadnjih letih na Švedskem – ob vsej medijski pozornosti, ki so je deležni spopadi tujerodnih tolp – v veliki večini kategorij ni 
povečalo število kaznivih dejanj. Nedavna študija finančnega ministrstva pa kaže, da je vsak od beguncev, ki je prišel na 
Švedsko pred letom 2014, torej pred tako imenovano migrantsko krizo v Evropi, državo stal 7000 evrov na leto, podobna 
ocena velja tudi za tiste kasneje, ne pa tudi za ekonomske migrante, ki jih čaka delo.  
Paradoks na desnici 
Zaradi krepitve demokratov so se glede priseljevanja tudi vse druge stranke v svojih programih pomaknile v desno. 
Socialdemokratski premier Stefan Lofven je omejil število migrantov, ki lahko pridejo na Švedsko. Še leta 2014 je takratni 
desnosredinski premier Fredrik Reinfeldt pozval Švede, naj odprejo svoje srce, danes si tega ne upa reči noben vodilni politik 
več. Le zeleni in levica še naprej ostajajo gostoljubni. 
Paradoksalno so tako prav demokrati tisti, ki so v zadnjem času, v nasprotju z drugimi strankami, celo malo izboljšali odnos 
do migrantov in beguncev. To je voditelj stranke Jimmie Akesson storil zato, ker hoče pridobiti tudi zmerne volilce. Tako 
zdaj med drugim pravi, da Švedi ne bodo mogli večno ohraniti svetlih las in modrih oči. Osredotoča se na integracijo, pri 
čemer so njegovi govori o priseljenski politiki pogosto podobni govorom socialdemokratskega premierja Lofvena. 
Devetintridesetletni Akesson, ki sicer sam nikoli ni bil rasist, a se z njimi druži, vladi očita, da ji ni uspelo vključiti migrantov v 
družbo, ker se imajo redki med njimi za Švede. Vendar zahteva, da Švedska podeli azil samo tistim, ki so zatirani v sosednjih 
državah. Toda težko si je predstavljati, da bi kak Norvežan, Finec ali Danec prosil za azil na Švedskem.  
Švedska pri tem obratu ni osamljena. Tudi v drugih skandinavskih državah se krepijo stranke, ki izrazito nasprotujejo 
priseljevanju. Norveška Stranka napredka je lani dosegla dober volilni rezultat in sedi v desnosredinski vladi, danska skrajno 
desna Ljudska stranka pa podpira manjšinsko vlado. Toda s Švedskimi demokrati bo najbrž drugače, saj vendarle kaže, da se 
po volitvah 9. septembra z njimi spet ne bo hotela povezati nobena stranka.  

• Hrvaški premier Plenković začel dvodnevni delovni obisk v Nemčiji. STA. Dnevnik, Ljubljana, 27. avgust 2018 
https://www.dnevnik.si/1042837640/Svet/hrvaski-premier-plenkovic-zacel-dvodnevni-delovni-obisk-v-nemciji 
Predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković je danes prispel na dvodnevni delovni obisk v Nemčijo. V Berlinu se bo v torek 
srečal z nemško kanclerko Angelo Merkel. Poleg dvostranskih odnosov, evropskih vprašanj in približevanju evropskega 
jugovzhoda EU naj bi bila tema njunega pogovora tudi spor o meji med Hrvaško in Slovenijo. 
Plenković je po prihodu v Berlin za hrvaške medije izrazil pričakovanje, da bo njegov dvodnevni obisk prispeval h krepitvi 
odnosov z »največjo evropsko državo«. Gre za drugi obisk Plenkovića pri Merklovi, potem ko sta se uradno srečala 
decembra 2016 nekaj tednov po Plenkovićevem prevzemu vodenja hrvaške vlade. 
Hrvaški premier je v Berlinu tudi dejal, da bosta s kanclerko govorila o vseh temah, ki jih ima Hrvaška s sosednjimi državami, 
predvsem z BiH in Srbijo. 
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Nemčija je zainteresirana tudi, da bi se čim prej uredil spor o meji med Hrvaško in Slovenijo, je danes poročal Jutarnji list, ki 
je našteval teme pogovorov Merklove in Plenkovića. Kot dodaja, si Hrvaška močno prizadeva, da bi izboljšala odnose z 
Nemčijo ter jih vrnila na nekdanjo raven. 
Plenković si želi več nemškega vlaganja v hrvaško gospodarstvo 
Pred odhodom v Berlin je Plenković izjavil, da bo srečanje z Merklovo priložnost, da bi se morda tudi zmenili o akcijskem 
načrtu o temeljnih področja dvostranskega sodelovanja med Nemčijo in Hrvaško na ravni zunanjih ministrstev. Med drugim 
je omenil sodelovanje notranjih ministrstev dveh držav, posebej ko gre za ilegalne migracije. 
Izpostavil je, da si Zagreb želi več nemških vlaganj v hrvaško gospodarstvo, ter spomnil na »izjemno dobro sodelovanje« 
Hrvaške z nemškima zveznima deželama Bavarsko in Baden Württemberg. 
V uradu Merklove so napovedali, da bodo v ospredju srečanja s Plenkovićem dvostranski odnosi, evropske teme in stanje v 
regiji. 
Hrvaški premier se je danes v Berlinu srečal s predstavniki hrvaške skupnosti v Nemčiji, v torek je predvideno tudi njegovo 
predavanje o prihodnosti EU v organizaciji fundacije Konrada Adenauerja. 
Plenković bo obisk v Berlinu sklenil v torek s srečanjem z nemškim ministrom za gospodarstvo in energetiko Petrom 
Altmeierjem, so še napovedali v hrvaški vladi. 

• In memoriam: Andrej Capuder (1942–2018). Miha Pintarič. Dnevnik, Ljubljana, 28. avgust 2018 
https://www.dnevnik.si/1042837613/mnenja/odprta-stran/in-memoriam-andrej-capuder-19422018  
Kadar koli se zgodi, je prekmalu in nepričakovano. Andrej Capuder je veliko dal na izkušnjo, in, glej, tudi pri tej zadnji 
izkušnji mu ni bilo dano, da bi ga obšla. Ne smrt, njena nepričakovanost. Načrte je še imel in kar koli bi iz njih nastalo, bi 
bilo slovenskemu narodu v ponos. Bil je upokojen, predaval ni več, samo občasno, in ta predavanja, ki jih je imel po 
različnih krajih naše domovine, so vedno znova dokazovala, da še zdaleč ni pozabil svojega osnovnega poklica. Toda 
njegova ustvarjalnost je bila zdaj dokončno drugje, nič več v pedagoškem poklicu. 
 

 
Slika: Dr. Andrej Capuder. Foto: Dnevnik 
 
Andrej Capuder je imel otroštvo kakor toliko drugih, niti brezskrbno niti brezupno, popisal ga je v svojih romanih (Mali cvet) 
in esejih (Povest o knjigah, za katero je predlani prejel Rožančevo nagrado). Knjige so bile njegov svet, njegov »drugi« svet. 
Nihče drug kot on se ni znal tako vživeti v predmet, ki ga je knjiga obravnavala, bodisi kot bralec bodisi kot avtor. Posledica 
je bil zanj tako značilen, bojevniško nepopustljiv, »grčast« slog. 
Konec šestdesetih let je diplomiral na ljubljanski filozofski fakulteti, nato je poučeval francoščino na Šubičevi gimnaziji, 
potem je dobil službo na »svoji« fakulteti, in sicer na oddelku za romanske jezike in književnosti. Naredil je doktorat iz 
moderne književnosti (nadrealizem) in paralelno prevajal Dantejevo Božansko komedijo, delo je sklenil leta 1972, ko je 
prevod izšel. Obenem so nastajali njegovi romani, eseji, dnevniški zapisi, poezija (prevodna in izvirna). Za prevod Božanske 
komedije je Andrej Capuder prejel Sovretovo nagrado. 
Kakor je prevajal Petrarkov Canzoniere, tako so nastajali njegovi Rimski soneti: Petrarkov navdih v njih je opazen. Prevajal je 
Sabata in pisal svoje romane Bič in vrtavka ter trilogijo, sago slovenskega »posamičnika« (ta kierkegaardovski izraz v 
slovenščini je njegov), ki v širnem svetu išče svojo identiteto, torej samega sebe (Rapsodija 20, Iskanje drugega, Reka 
pozabe). 
Nekaj knjig je napisal ob slovenskem osamosvajanju in so dragoceni dokumenti polpreteklega časa, ki se je iztekel tako 
nenadoma, kot je prišel (denimo Pariški dnevnik – v obliki dnevnika, Mozaik svobode – zbrani govori in odmevni članki v 
časopisju). V tem osamosvajanju je tudi sam sodeloval, kot poslanec in minister za kulturo v prvi slovenski vladi, pozneje pa 
kot veleposlanik v Parizu in v Rimu. Obe državi, Italija in Francija, sta Andreju Capudru podelili visoki državni odlikovanji za 
(so)ustvarjanje prijateljskih meddržavnih odnosov (Francozi viteza legije časti, Italijani pa viteški križec). Bil je tudi akademik, 
član Evropske akademije v Salzburgu. 
Andrej je bil zvest prijatelj in kolega, zvest mož, zvest tudi svojim temam in svojim avtorjem. Lepo ga je bilo imeti za 
prijatelja. Z Andrejem Capudrom smo Slovenci izgubili izjemnega intelektualca, ki ga je naša stvarnost zadevala v živo. Tudi v 
najširši javnosti je imel trenutke, ko je bilo očitno, da bi nam lahko dal še mnogo več, kot je. Vendar hitro izčrpano telo 
pogosto ne sledi veličini duha, za kar nam zgodovina daje mnogo primerov. Andrej Capuder sodi mednje. 
Slovenija je brez Andreja Capudra v duhovno-intelektualnem smislu revnejša, kot je bila poprej. Kolikokrat sem si dejal, ko 
sem se znašel pred kakšno dilemo, da bom moral povprašati prof. Capudra. Zdaj ne bo več koga vprašati.  

• Orban in Salvini sta začela kovati politiko, ki bi iz Evrope naredila trdnjavo pred migranti. Aleš Gaube. Dnevnik, 
Ljubljana, 28.08.2018 
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https://www.dnevnik.si/1042837763/svet/orban-in-salvini-sta-zacela-kovati-politiko-ki-bi-iz-evrope-naredila-trdnjavo-
pred-migranti  
Madžarski premier Viktor Orban je z italijanskim notranjim ministrom Matteom Salvinijem usklajeval protimigrantsko 
politiko. Oba bi iz Evrope rada naredila trdnjavo. 
»On je moj heroj. Je sopotnik moje usode. Zelo si ga želim tudi osebno spoznati. Sem njegov velik občudovalec in imam 
nekaj izkušenj, ki bi jih rad delil z njim.« To je po kosilu v eni izmed milanskih restavracij madžarski premier Viktor Orban 
povedal o svojem gostitelju. Orbana v Italijo na obisk ni povabil italijanski premier Giuseppe Conte, ki je prav takrat v Rimu 
gostil češkega premierja Andreja Babiša, temveč neformalni italijanski premier – notranji minister Matteo Salvini. Na 
meniju desničarskih populističnih politikov je bila ena sama točka: usklajevanje protimigracijske politike. 
Sladke besede za Salvinija 
Politika sta hotela na spoznavnem srečanju obrniti nov list v evropski migrantski politiki, o čemer je že konec junija govorila 
tudi avstrijska politika. Čeprav Italija že ima načelno podporo višegrajske četverice, se je usklajevanje politik pred 
prihajajočimi neformalnimi zasedanji obrambnih in zunanjih ministrov EU nadaljevalo tudi danes. Za pomoč pri nadaljnjem 
kovanju evropske protimigrantske politike – politike popolnega zapiranja evropske celine – se je italijanska skrajna 
populistično-desničarska vlada obrnila na pravi naslov. Čeprav višegrajci nočejo slišati o solidarnosti pri porazdelitvi 
migrantov po Evropi, pa so najboljši možen naslov, ko se išče zaveznike za ostrejše ukrepe na zunanjih mejah Unije. 
»Približujemo se zgodovinskemu preobratu v prihodnosti Evrope,« je po pogovorih z Orbanom dejal Salvini in napovedal, da 
je bilo njuno današnje srečanje le začetek v nizu podobnih pogovorov v Evropi. Madžarski premier je novo italijansko vlado 
označil za prijateljsko, hkrati pa je za svojega gostitelja po uro trajajočih pogovorih premogel le najboljše besede. Salviniju je 
dejal, da ne sme odnehati pri zaščiti morskih meja, saj da pri teh dejanjih uživa vso madžarsko podporo. Pohvalil ga je kot 
prvega politika v Sredozemlju, ki je prevzel odgovornost, da bi migrantom preprečil prihod v Evropo.  
Italija in Madžarska sta se zaradi kritik njunih migrantskih politik znašli na skupnem bregu, zunanji sovražnik pa je isti, je bilo 
razumeti Orbana: »Evropska unija Madžarsko napada, ker smo dokazali, da je mogoče zaščititi meje. Madžarska je dokaz, da 
je migrante na kopnem mogoče zaustaviti. In zdaj računamo tudi na Salvinija. Pokazati mora, da je migrante mogoče ustaviti 
tudi na morju.« 
Edino razhajanje z gostiteljem je bilo zaznati v Orbanovem nasprotovanju predlogu, da se rešene migrante porazdeli med 
države članice, torej tudi Madžarsko. »Ta zahteva ni razumna. Če so v Evropi pristali migranti, ni naloga držav, da se jih 
porazdeli, temveč da se jih vrne v njihove domovine. V tem pogledu lahko Italija računa s podporo Madžarske. Prevzem 
pobeglih bi bil signal, da so tihotapci zmagali,« je menil Orban. 
Protesti proti obisku Orbana 
Ob obisku Orbana na Salvinijem terenu (Severne) Lige je levi politični blok pozval k protestom proti vse ostrejši italijanski 
migrantski politiki. Demonstracije so naslovili Evropa brez zidov, na njih pa je središče Milana zapolnilo več tisoč ljudi, ki so 
zapeli tudi znano uporniško pesem Bella Ciao. »Ne demokraciji, ne sredstvom EU!« je pisalo na enem izmed plakatov, ki so 
jih nosili protestniki in se je navezoval na napovedi italijanske vlade, da bo blokirala pogajanja o večletnem evropskem 
proračunu za obdobje 2021–2027, če EU ne bo prisluhnila njenim zahtevam glede migracijske politike. Italija ne grozi le z 
blokado novega večletnega proračuna EU, o katerem se pogajanja šele dobro začenjajo, temveč tudi s prenehanjem vplačil 
italijanskega prispevka v tekoči evropski proračun, ki znaša od 14 do 16 milijard evrov na letni ravni.  
Salvini zavrnil očitke iz preiskave 
Salvini, ki se je znašel v preiskavi tožilstva iz Agrigenta, ker je na ladji Diciotto kar deset dni zadrževal 150 migrantov pred 
izkrcanjem, se je na demonstracije ob obisku Orbana odzval zaničevalno. »Sedaj me žali levica, ki si želi braniti evropske 
bankirje in imigracijo brez ovir. Na Madžarskem je brezposelnost pod 5 odstotki, davek za podjetja je 9-odstoten, za ljudi 
15-odstoten, migracije so pod nadzorom, gospodarstvo pa raste s 4 odstotki,« je pred pogovori z Orbanom zapisal Salvini. 
Tudi po srečanju z madžarskim premierjem je dejal, da se za preiskavo tožilstva ne zmeni, kot tudi ne za kritike, da se 
srečuje z Orbanom. 

• Merklova in Plenković v Berlinu tudi o slovensko-hrvaškem sporu. STA. Dnevnik, Ljubljana, 28. avgust 2018 
https://www.dnevnik.si/1042837701/svet/merklova-in-plenkovic-v-berlinu-tudi-o-slovenskohrvaskem-sporu  
Nemška kanclerka Angela Merkel je danes sprejela hrvaškega premierja Andreja Plenkovića, ki je v ponedeljek začel 
dvodnevni delovni obisk v Nemčiji. Merklova in Plenković sta se pogovarjala predvsem o krepitvi odnosov med Nemčijo 
in Hrvaško, govorila pa sta tudi o odnosih Hrvaške s sosedami, med drugim o sporu o meji s Slovenijo. 
Hrvaška kot članica EU ima pomembno vlogo na jugovzhodu Evrope. Vemo, da je kljub berlinskemu procesu in majskemu 
vrhu EU in držav Zahodnega Balkana v Sofiji stanje v hrvaški soseščini »precej zapleteno«, je dejala Merklova na novinarski 
konferenci po srečanju s Plenkovićem, ki jo je v živo predvajalo hrvaško uredništvo regionalne televizije N1. 
Merklova je potrdila, da sta se s Plenkovićem pogovarjala o možnostih za rešitev sporov, ki jih ima Hrvaška s Slovenijo, BiH 
in ostalimi državami v soseščini. 
Nemška kanclerka je v luči hrvaške pridružitve območju schengna poudarila, da hrvaška policija odlično opravlja delo na 
zunanji meji EU ter da je Hrvaška na tem področju napredovala. Kot je dejala, podpira priključitev Zagreba schengenskemu 
območju. 
Vstop v schengen do 2020 
Plenković je dejal, da Hrvaška načrtuje vstop v schengen do leta 2020, ko bo prevzela predsedovanje v EU, a bo to odvisno 
od ocene Bruslja, ali je Zagreb izpolnil vse pogoje za uveljavitev schengenskih pravil na vzhodnih mejah. 
Kot drugi hrvaški strateški cilj v EU je izpostavil vstop v območje evra. Pričakuje, da bodo skupno evropsko valuto uvedli v 
mandatu naslednje hrvaške vlade, ki se bo predvidoma začel konec leta 2020. 
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Novinarje so zanimala stališča Merklove in Plenkovića do poskusa dogovora med Srbijo in Kosovom o spremembi meje. 
Merklova je odgovorila, da se je o tem pogovarjala tudi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ter ocenila, da je 
treba biti pri spreminjanju državnih meja previden, da ne bi sprožili sporov pri razmejitvi drugih držav. 
Plenković je izpostavil, da Hrvaška ne bo stala v prvi vrsti tistih, ki podpirajo spremembe meja, ker bi se te lahko odražale 
»nekje drugje«. Ponovil je stališče Zagreba, da je treba spoštovati dediščino Badinterjeve komisije. 
»Odlični dvostranski odnosi« 
Merklova in Plenković sta večkrat poudarila, da imata Nemčija in Hrvaška odlične dvostranske odnose, ki jih nameravajo 
okrepiti s sprejetjem akcijskega načrta za sodelovanje na desetih področjih, kot so zunanja in evropska politika, energetika, 
kultura, parlamentarno sodelovanje ... Izrazila sta pričakovanje, da bosta zunanja ministra akcijski načrt podpisala v 
prihodnjih mesecih. 
Ocenila sta tudi, da bi lahko gospodarsko sodelovanje še okrepili. Plenković je dejal, da je Nemčija prvi hrvaški 
zunanjetrgovinski partner s 5,2 milijarde evrov blagovne menjava v lanskem letu. Nemčija je tudi med največjimi vlagatelji 
na Hrvaškem, saj je v 25 letih tja vložila 3,1 milijarde evrov, na Hrvaškem pa vsako leto obišče tudi več kot dva milijona 
nemških turistov. 
Plenković bo obisk v Berlinu sklenil s srečanjem z nemškim ministrom za gospodarstvo in energetiko Petrom Altmeierjem. 

• Vučić dobil soplesalca za mejo s Kosovom. Zoran Senković. Dnevnik, Ljubljana, 28. avgust 2018  
https://www.dnevnik.si/1042837670/svet/vucic-dobil-soplesalca-za-mejo-s-kosovom  
Še nedavno je bila zamisel o morebitni izmenjavi ozemelj med Srbijo in Kosovom, da bi dosegli “etnično čistejšo” sliko, 
bogokletna. Zdaj so takšni rešitvi vse bliže. Ponudil jo je srbski predsednik Vučić, kosovski predsednik Thaci pa je ni 
zavrnil. 
Za tango sta potrebna dva, je pred dvema tednoma dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić v mesnopredelovalnem 
obratu v Šidu, ko je govoril o možnih rešitvah za Kosovo. Takrat je bilo mogoče med vrsticami dokaj jasno razbrati, da bi 
lahko bila ena izmed rešitev kosovskega vozla zamenjava ozemlja z večinsko srbskim prebivalstvom, ki je zdaj v okviru 
Kosova (sever okoli Kosovske Mitrovice), za jugozahodni del Srbije, kjer živijo večinoma Albanci in mu poenostavljeno 
pravijo Preševska dolina. 
Takšna opcija ni nič novega. V Srbiji, v zakulisju uradne politike, ki je in še vedno vztraja, da priznanja in izmenjave ozemlja 
nikoli ne bo, je že nekaj časa prisotna zamisel, da bi vsaj del kosovskih Srbov dobili »nazaj« v okvir matične domovine in se 
hkrati »znebili« Albancev iz občin Preševo, Bujanovac in Medveđa, kjer živi zelo malo Srbov. 
Osamljena Merklova 
Vučić je bil v svoji izjavi, ki sodi v njegovo politično paradigmo izpred leta dni, da bodo Srbi »morali začeti o Kosovu drugače 
razmišljati«, dokaj osamljen. Nasprotovali so ji v (sicer šibki) srbski opoziciji. Celo tisti, ki so se v Srbiji upali govoriti o 
priznanju kosovske »realnosti«, torej suverenosti, kot je vodja liberalne stranke Čedomir Jovanović, so nasprotovali 
izmenjavi ozemlja. Zamenjavi so nasprotovali na Kosovu in tudi v mednarodni skupnosti so ji bili vse prej kot naklonjeni. Bali 
so se učinka domin oziroma, da bi prišlo do vala tovrstnih poskusov reševanja mejnih sporov v regiji, kar bi morda 
povzročilo nove napetosti. 
Na nedavnem forumu v Alpbachu v Avstriji pa je Vučić vendarle dobil soplesalca. V resnici celo več soplesalcev. 
Nepričakovano se mu je, ne tako jasno, a vendarle, pridružil kosovski predsednik Hashim Thaci, ki je dejal, da bi rad 
zagotovil sosednjim državam, EU in svetu, naj se ne bojijo Kosova, ki je za rešitev spora s Srbijo pripravljeno tudi na 
morebitne korekcije meja. Thacijeva izjava je presenetila, kajti še pred dobrim tednom je napovedal, da bo Priština začela 
enostransko razmejitev na meji med državama, kar je Beogradu znova »dvignilo pritisk«. 
Odklonilno mnenje do izmenjave ozemlja so začele spreminjati tudi druge države. Oglasil se je ameriški svetovalec za 
nacionalno varnost John Bolton in dejal, da predsednik ZDA Donald Trump ne bo nasprotoval morebitni izmenjavi ozemlja 
med Beogradom in Prištino. Bolton je, spomnimo, leta 2007 govoril, da je priznanje Kosova »velika napaka«.  
Zamisli, da bi kosovski vozel morda veljalo razpletati tudi z izmenjavo etnično težko obvladljivih območij, se je pridružil tudi 
evropski komisar za širitev EU Johannes Hahn, ki mu od Alpbacha dalje to ni več tako nesprejemljiv način reševanja sporov. 
Zakaj pa ne, če se obe državi strinjata, je dejal. Še najbolj »trda« glede kakršnih koli sprememb balkanskih meja ostaja 
nemška kanclerka Angela Merkel, ki je tudi včeraj po srečanju s črnogorskim premierjem Duškom Marovićem dejala, da 
temu nasprotuje. A je, vse kaže, pri tem čedalje bolj osamljena. 
Kljub močnim srbskim nacionalnim čustvom glede Kosova Vučić zaradi svoje široke priljubljenosti najbrž ne bi imel večjih 
težav pri uveljavljanju takšne rešitve, čeprav bo težko branil tezo, da Srbija nikoli ne bo priznala Kosova, če se bo z njim 
dogovorila o zamenjavi ozemlja kot mednarodno priznanim subjektom. 
Več težav bo imel Thaci, čigar koalicija ima dokaj šibko večino v parlamentu. Kosovarje, ki večinoma menijo, da jim ob 
severu Kosova, kjer so sicer v manjšini, pripada tudi Preševska dolina, bo moral prepričati, da bo končni izplen, torej manj 
zapletena pot v EU, dovolj velika nagrada za takšno »žrtev«.  

• Prestižni položaj med politiko in družbo zanima dosedanjo generalno sekretarko vlade Lilijano Kozlovič. Uroš 
Škerl Kramberger. Dnevnik,  Ljubljana, 28. avgust 2018  

https://www.dnevnik.si/1042837654/slovenija/prestizni-polozaj-med-politiko-in-druzbo-zanima-dosedanjo-generalno-
sekretarko-vlade-lilijano-kozlovic  
O prijavi za novo varuhinjo človekovih pravic trenutno razmišlja odhajajoča generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič. 
Dosedanja varuhinja Vlasta Nussdorfer je že napovedala, da ne namerava ponovno kandidirati. Razpis je odprt še do 
sredine oktobra, končno odločitev pa bosta sprejela predsednik Borut Pahor in parlament. 
Razpis, s katerim predsednik republike Borut Pahor zbira kandidate za novega varuha ali varuhinjo človekovih pravic, 
zanima odhajajočo generalno sekretarko vlade Lilijano Kozlovič. »V stranki SMC smo se že pogovarjali o tem, da bi 
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kandidirala. Položaj varuha je pomemben, na tej funkciji je mogoče veliko storiti za ljudi. Imam empatijo do tega področja. 
Ali se bom prijavila, pa še ne vem,« nam je Kozlovičeva povedala včeraj. Naši viri v stranki SMC menijo, da bi bila magistra 
prava Kozlovičeva dobra kandidatka za položaj varuhinje človekovih pravic. V pogovorih se je pojavljala tudi kot možna 
kandidatka za ministrico za delo, a so ti razmisleki, kot kaže trenutno, že opuščeni. Pojavljala se je tudi kot možna 
kandidatka za koprsko županjo na prihajajočih lokalnih volitvah. 
Dvotretjinska večina v parlamentu 
Predsednik Pahor bo predloge za kandidate za varuha zbiral še do 15. oktobra. Kandidati se lahko prijavljajo sami, lahko pa 
jih predlagajo tudi drugi, pri čemer kandidati zgolj podajo soglasje h kandidaturi. Na koncu odloča predsednik sam in lahko 
državnemu zboru v izvolitev predlaga kandidata po lastnem izboru. Izbor varuha ali varuhinje človekovih pravic, ki poteka 
vsakih šest let, je pomemben političen proces, saj mora biti varuh ali varuhinja izvoljena s kar dvotretjinsko večino vseh 
poslancev. 
Sedanji varuhinji Vlasti Nussdorfer se bo mandat iztekel 23. februarja 2019. Kandidirala bi lahko sicer še enkrat, saj zakon 
dopušča služenje (največ) dveh zaporednih mandatov, a je Nussdorferjeva že napovedala, da se ne namerava več prijaviti in 
tudi ne podati soglasja k morebitni kandidaturi, ki bi jo v njenem imenu podal kdo drugi. »Zgolj v primeru, da nihče od 
kandidatk ali kandidatov ne bi imel podpore predsednika republike in tudi zadostnega števila glasov poslank in poslancev, bi 
razmislila o morebitni podaji soglasja k novi in hkrati zadnji možni kandidaturi,« je sporočila sedanja varuhinja. Drugi 
morebitni kandidati se v javnih oziroma poljavnih debatah za zdaj še niso izpostavili. 
Trn v peti politike 
Položaj varuha, ombudsmana, je v državni strukturi eden najpomembnejših in najprestižnejših. Primerljiv je s položajem 
predsednika ustavnega ali vrhovnega sodišča oziroma predsednika komisije za preprečevanje korupcije. Šteje se, da gre za 
nepolitično funkcijo, ki pa s stališča človekovih pravic pod drobnogled postavlja politiko. Zato je funkcija tudi nenehna tarča 
napadov iz političnih vrst. 
Naloga varuha človekovih pravic je zaščita različnih družbenih skupin – od otrok in starejših do invalidov, žensk ali verskih 
manjšin – pred posegi oblasti. Med nekdanjimi varuhi je po »aktivistični« drži izstopal predvsem Matjaž Hanžek, nekaj 
pogumnih odločitev pa sta sprejeli tudi nekdanja varuhinja Zdenka Čebašek - Travnik in sedanja Vlasta Nussdorfer. 
Čebašek-Travnikova je med drugim pred ustavnim sodiščem »napadla« Janšev diskriminacijski zakon o uravnoteženju javnih 
financ (Zujf, ki je na sporen način porezal javne finance), Vlasta Nussdorfer pa je v ustavno presojo poslala diskriminacijsko 
protimigracijsko zakonodajo, zakon o tujcih, ter zakon o nalogah in pooblastilih policije, s katerim država pod krinko 
odvračanja »nevarnosti« invazivno posega v zasebnost državljanov in prebivalcev Slovenije. Pred tednom dni je 
Nussdorferjeva objavila tudi pomembno poročilo, ki razkriva skrivno nezakonito zavračanje beguncev na Kolpi.  

• Heroja sovraštva kujeta zavezništvo. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 29. avgust 2018 
https://www.dnevnik.si/1042837760/mnenja/komentarji/heroja-sovrastva-kujeta-zaveznistvo  
Neformalni vodja italijanske vlade, notranji minister Matteo Salvini, se je podal na domač teren, kjer je sprejel vzornika 
vseh protimigrantskih politikov Evrope, ki so z na videz politično korektnim besediščem oviti in skriti v zagovorniške barve 
dejansko rasističnih skrbi za rodno grudo, živelj in kulturo. Deset mesecev pred novimi evropskimi volitvami, s katerimi bi 
utegnila pisana populistična gibanja v Evropi postati tretja najmočnejša sila v evropskem parlamentu in tako korenito 
spremeniti podobo sprejemanja odločitev v EU, se je v Milanu kovalo zavezništvo po okusu glavnega ameriškega 
izvoznika populizma v Evropo – Steva Bannona. Madžarski premier Viktor Orban, ki je v minulih treh letih s svojo skorajda 
ideologijo zaščite Evrope z žičnato ograjo postal takšen evropski politični mainstream, da se ga ne zna in ne zmore rešiti 
niti njegova Evropska ljudska stranka, se je srečal z ministrom, ki bi dal vse za to, da bi njegova država imela takšno 
geografsko lego, kot jo ima Madžarska. Brez morja in z lepo visoko žičnato ograjo. Ker Salvini pač ne more Apeninskega 
polotoka preseliti v srednjo Evropo, že mesece brez ovinkarjenja plete žičnato politiko ustvarjanja dejstev na 
Sredozemskem morju. 
Ta strašljivi uspeh – zaradi italijanskega oviranja reševanja migrantov na morju se je namreč povečalo število utopljenih – 
hoče po poletnem dopustniškem premoru zdaj na evropski politični ravni nadgraditi še s korenito drugačno evropsko 
migracijsko politiko. Ta čaka na uresničitev že vse od konca lanskega junija, ko je EU sramotno blagoslovila načelno 
ustanavljanje centrov za izkrcavanje migrantov na tleh Evropske unije in v tretjih državah. Za reševanje kanclerskega 
položaja Angele Merkel je takrat evropska politika privolila v rešitve desničarskih populistov. Toda med poletjem je levo in 
konservativno politiko etabliranih evropskih strank doletela streznitev. Ugotovili so namreč, da nočni sklepi za pomiritev 
Italije še zdaleč niso kar preprosto izvedljivi, če Evropska unija z ustanovitvijo takšnih centrov noče pristati na tisti strani 
zgodovine, kjer je teptanje človekovih pravic dovoljeno z zakonskimi akti. 
V Milanu sta se srečala politika, ki hočeta tako nakazano drugačno evropsko politiko do migracij po poletnih počitnicah 
dokončno spraviti iz sklepov evropskega sveta v realnost. Predsednik madžarske vlade, ki je pripravljen migrantom v 
domačih sprejemnih centrih odreči prehrano, zato da bi si premislili in ne bi več hoteli zaprositi za azil, zase ne more terjati 
avreole človekoljuba. Namesto sedeža za mizo evropskega sveta bi mu morala pripadati zatožna klop pred sodiščem za 
človekove pravice. Tudi notranji minister Salvini, ki je pripravljen deset dni na ladji v pristanišču zadrževati rešene migrante, 
zato da bi od EU izsilil sprejetje rešenih oseb, bi sodil na zatožno klop domačega sodišča. A tako kot se Salvini požvižga na 
preiskavo italijanskega sodišča oziroma na vladavino prava, saj da je le skrbel za nacionalno varnost, je z isto argumentacijo 
tudi za Orbana opravičljiva politika stradanja ljudi. 
Tako je videti populistično razumevanje moderne EU, v kateri je treba rodno grudo, živelj in kulturo ohraniti ter zaščititi z 
vsemi sredstvi. Takšno nerazumevanje večkulturnosti stare celine vodi korak bliže zdrsu v fašizem in nacizem. A na lastnih 
notranjepolitičnih parketih močna Orban in Salvini zdaj izvajata povečan pritisk na Unijo, evropsko ljudsko stranko in celo 
naskakujeta politično presenečenje na evropskih volitvah. Ker EU ni uspelo migracijske politike urediti v zadnjih treh letih, jo 
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zdaj v prihajajočih mesecih čaka najslabši scenarij. V obdobju lizanja političnih ran po brexitu in med kampanjo za evropski 
parlament bo poskušala doreči nov evropski proračun. To bo čas, ko bo soočena s populistični heroji, njihovimi preprostimi 
in površnimi sporočili ter spogledovanjem etablirane politike, da pri gradnji evropskih zidov sledi razmislekom Salvinija in 
Orbana. Toda vsako sledenje temu dvojcu herojev sovraštva bo njen največji poraz.  

• Macron se tudi sam vidi kot glavni nasprotnik Orbana in Salvinija. STA. Dnevnik, Ljubljana, 29. avgust 2018  
https://www.dnevnik.si/1042837881/Svet/macron-se-tudi-sam-vidi-kot-glavni-nasprotnik-orbana-in-salvinija  
Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes sporočil madžarskemu premierju Viktorju Orbanu in italijanskemu 
notranjemu ministru Matteu Salviniju, da imata prav, ko v njem vidita svojega glavnega nasprotnika v Evropi, kar se tiče 
vprašanja migracij. 
»Nič ne bom popuščal nacionalistom in tistim, ki zagovarjajo sovražni govor. Če želita v meni videti svojega glavnega 
nasprotnika, imata prav,« je dejal Macron med obiskom na Danskem. 
Madžarski premier Orban je v torek med obiskom v Milanu, kjer se je srečal s Salvinijem, italijanskega notranjega ministra in 
vodjo skrajne desničarske stranke Liga označil za svojega heroja, Macrona pa za svojega glavnega tekmeca v Evropi. »V 
Evropi sta trenutno dva tabora in enega vodi Macron,« je dejal Orban. 
Sedem mesecev pred volitvami v Evropski parlament, v ospredju katerih bo gotovo vprašanje migracij, je Macronu očital, da 
je na čelu tistih političnih sil, ki podpirajo priseljevanje, medtem ko želi sam zaustaviti nezakonite migracije. 
»Če v Franciji vidita sovražnika nacionalizma, politike sovraštva, Evrope, ki plačuje, kar ji paše, in ne nalaga nobene 
odgovornosti in solidarnosti, imata prav,« je Orbanu in Salviniju še sporočil Macron. 

• Thaci na Kosovu nima podpore za spreminjanje meja. STA. Dnevnik, Ljubljana, 29. avgust 2018  
https://www.dnevnik.si/1042837884/svet/thaci-na-kosovu-nima-podpore-za-spreminjanje-meja-  
Kosovski predsednik Hashim Thaci doma nima podpore za spreminjanje kosovskih meja. Temu nasprotujeta tako 
vladajoča koalicija kot opozicija, ki je zahtevala izredno sejo parlamenta na to temo. 
Spreminjanju meja nasprotujeta vladajoče Zavezništvo za prihodnost Kosova premierja Ramusha Haradinaja in tudi druga 
vladna stranka Nisma, poroča srbska tiskovna agencija Beta. 
»Stališče moje vlade je, da se stremi k pravno zavezujočemu sporazumu o medsebojnem priznanju Kosova in Srbije. Meje in 
ozemlje niso teme za pogovore,« je v torek povedal Haradinaj. 
Opozicija pa je zahtevala sklic izredne seje kosovskega parlamenta. Na njej bo vložila resolucijo, v kateri bo pisalo, da nihče 
nima mandata za pogovore o ozemlju Kosova. Podporo resoluciji sta napovedali tudi obe vladni stranki, ki nasprotujeta 
spreminjanju meja. Seja bi lahko potekala 4. septembra. 
Po mnenju pravnih strokovnjakov sicer predsednik brez soglasja skupščine ne more voditi pogajanj o pravno zavezujočem 
dogovoru, saj to ne bi bilo v skladu s ustavo. 
Thaci se bo na naslednjih pogovorih s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem v Bruslju sestal 7. septembra. Ali bosta 
govorila tudi o morebitnem spreminjanju meja, ni znano. Oba sta sicer konec tedna nakazala možnost nove razmejitve med 
Srbijo in Kosovom. Mediji pišejo tudi o možnosti izmenjave ozemlja. 

• Na Hrvaškem ugibajo o premikih v Berlinu. Goran Ivanović, STA/Zagreb. Dnevnik, Ljubljana, 30. avgust 2018  
https://www.dnevnik.si/1042837946/svet/na-hrvaskem-ugibajo-o-premikih-v-berlinu-  
Po srečanju nemške kanclerke Merklove in hrvaškega premierja Plenkovića mediji na Hrvaškem navajajo, da uradni 
Berlin spreminja stališče do arbitraže med Slovenijo in Hrvaško. Vendar o tem ni nobenih uradnih izjav. Besede 
Merklove, da sta se pogovarjala o reševanju sporov Hrvaške s sosedami, so ostale brez nadaljevanja. 
Nemška kanclerka Angela Merkel je po torkovem srečanju s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem na njuni skupni 
novinarski konferenci v Berlinu potrdila, da sta se pogovarjala tudi o možnostih za rešitev sporov, ki jih ima Hrvaška s 
Slovenijo, BiH in drugimi državami v soseščini. Plenković v svoji izjavi Slovenije ni omenjal, pa tudi prisotnih novinarjev ni 
zanimalo kaj več o mnenju Merklove glede reševanja spora o meji med Hrvaško in Slovenijo, potem ko je Zagreb zavrnil 
izvajanje arbitražne razsodbe, tako da je izjava Merklove ostala brez pravih pojasnil.  
Še pred berlinskim srečanjem je več hrvaških medijev poročalo, da je Nemčiji v interesu, da se slovensko-hrvaški spor čim 
prej uredi. Trdili so, da je Berlin spremenil mnenje od lanskega poletja, ko je od Zagreba zahteval, naj spoštuje odločitev 
arbitražnega sodišča. Po torkovem srečanju Merklove in Plenkovića pa hrvaški mediji trdijo, da Nemčija podpira hrvaške 
argumente, da je spor o meji s Slovenijo dvostransko vprašanje in ne vprašanje Evropske unije ter da morata Zagreb in 
Ljubljana soglašati o določitvi meje.  
Večernji list tako trdi, da bo nemška podpora hrvaškim stališčem zapisana tudi v akcijskem načrtu, ki ga pripravljata zunanji 
ministrstvi obeh držav. Gre za dokument, ki bo v prihodnjih mesecih določil cilje, izvajalce in časovni potek za bolj tesno in 
dinamično dvostransko sodelovanje na desetih področjih, kot so notranje zadeve, zunanja in evropska politika, energetika, 
kultura, parlamentarno sodelovanje in še nekatera. 
Plenković v Nemčiji uspešno lobira 
Hrvaški premier se je v Berlinu posredno dotaknil odnosov s hrvaškimi sosedami, ko je izpostavil nedotakljivost meja v 
odgovoru na novinarsko vprašanje o tem, da bi Srbija in Kosovo lahko dosegla dogovor o zamenjavi ozemelj. Izpostavil je, da 
Hrvaška ne bo stala v prvi vrsti tistih, ki podpirajo spremembe meja, ker bi se te lahko odrazile »nekje drugje«. Ponovil je 
stališče Zagreba, da je treba spoštovati dediščino Badinterjeve komisije. Tudi Merklova je ocenila, da so spremembe 
obstoječih meja občutljivo vprašanje in da je treba biti previden, da ne bi povzročili težav na drugih koncih. 
Zdi pa se, da je Plenković v preteklem letu dni uspešno lobiral za hrvaška stališča glede arbitraže na srečanjih z Merklovo, ki 
so večinoma potekala ob robu evropskih konferenc. Večkrat je izjavil, da arbitražne odločbe ni mogoče uveljaviti brez 
soglasja obeh držav, tudi če Slovenija ne bi kompromitirala arbitražnega postopka z afero Drenikova-Sekolec. Pričakuje, da 
bodo z novo slovensko vlado nadaljevali dialog o vseh odprtih vprašanj. Ves čas tudi poudarja, da niso sprejemljiva 
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izsiljevanja s katere koli strani, kot je bilo razumeti naznanila, da bo Slovenija morda blokirala hrvaško članstvo v 
schengenskem območju in v OECD. 
Vstop v schengen v roku dveh let 
Vstop v schengensko območje je ena izmed prednostnih nalog hrvaške zunanje politike. Po torkovem srečanju na Hrvaškem 
ocenjujejo, da je Nemčija prižgala zeleno luč hrvaški kandidaturi za vstop v schengen. Merklova je pohvalila hrvaško policijo 
v njenih prizadevanjih za nadzor migrantskih poti, ki prečijo jugovzhodno zunanjo mejo EU.  
Plenković pa je prepričan, da bo Hrvaška kmalu izpolnila vse tehnične pogoje za širitev območja schengna na hrvaške meje s 
Srbijo, BiH in Črno goro. Pričakuje, da bo temu sledila pozitivna ocena evropske komisije ter politično soglasje vseh članic 
Unije za vstop Hrvaške v schengen, še preden bo Zagreb prevzel predsedovanje Evropski uniji v prvi polovici leta 2020. 
Večernji list je ob tem izpostavil, da je podpora Nemčije izjemno pomembna, ker bo tako močna zaveznica zelo koristna, če 
bo kakšna članica EU nasprotovala hrvaškemu članstvu v schengnu.  
Zunanje ministrstvo in veleposlaništvo Nemčije o spremembi ne vesta nič 
Slovensko zunanje ministrstvo in nemško veleposlaništvo v Ljubljani sta odgovorili, da nimata podatkov o spremembi 
nemških stališč do arbitražne razsodbe. Nemčija je vse od njene objave junija lani ponavljala, da jo je treba uresničiti in da 
gre za vprašanje spoštovanja mednarodnega prava. S tem je pritrdilo stališču Slovenije, medtem ko Hrvaška po svojem 
odstopu od arbitraže trdi, da gre z dvostransko vprašanje, ki ga morata državi rešiti sami. Hrvaški mediji so po torkovih 
pogovorih hrvaškega premierja Andreja Plenkovića s kanclerko Angelo Merkel in še pred njunim sestankom v Berlinu 
navajali, da Nemčija spreminja stališča in da zdaj meni, da je vprašanje arbitraže dvostransko. Na slovenskem zunanjem 
ministrstvu so včeraj na vprašanje o tem navedli, da »po naših informacijah Nemčija ni spremenila svojega stališča in je še 
naprej zavezana načelom pravne države. V tej zadevi je tudi večkrat javno opozorila, da je sodbe mednarodnih sodišč treba 
spoštovati.« Na nemški ambasadi v Ljubljani pa pravijo, da »veleposlaništvo nima informacij o spremembi stališč nemške 
zvezne vlade glede arbitražne razsodbe v zvezi s potekom slovensko-hrvaške meje«. ba 

• Salvini deležen novih očitkov zaradi ladje Diciotti. STA. Dnevnik, Ljubljana, 30. avgust 2018 
https://www.dnevnik.si/1042837989/Svet/salvini-delezen-novih-ocitkov-zaradi-ladje-diciotti  
Italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija po drami z migranti na ladji Diciotti, ki jim več dni ni dovolil izkrcanja v 
pristanišču v Catanii, sumijo še več kaznivih dejanj. Potem ko je tožilstvo v Agrigentu proti njemu sprožilo preiskavo 
zaradi suma ugrabitve, mu sedaj očitajo še odvzem svobode, nezakonite aretacije in zlorabo položaja. 
Poleg tega podpredsednika vlade in vodjo desničarske Lige obtožujejo tudi pritiska na institucijo, to je EU, s čimer naj bi 
želel izsiliti porazdelitev migrantov, danes poroča časnik La Repubblica. Za očitana mu dejanja bi lahko Salviniju glede na 
italijanski kazenski zakonik prisodili tudi do 30 let zapora, navaja avstrijska tiskovna agencija APA. 
»Po mnenju državnega tožilstva je Salvini 177 ljudi zadrževal kot talce, s čimer je želel EU, proti dublinskemu sporazumu, 
prisiliti v razdelitev migrantov,« piše La Repubblica. Očitke, ki jih na račun Salvinija izreklo tožilstvo v Agrigentu, bo preučilo 
t. i. ministrsko sodišče. Gre za organ, ki je pristojen za »prestopke na položaju«. To sodišče lahko sicer deluje le, če je zanj 
parlamentarna večina. 
Salvini je sredi meseca odredil, da se migrante, rešene v Sredozemlju, z ladje izpusti šele, ko bodo pripravljenost, da jih 
sprejmejo, izrazile druge članice EU. Po večdnevnem prerekanju so Albanija, Irska in katoliška cerkev v Italiji pristale, da 
sprejmejo preostalih okoli 140 migrantov. 
Spor med Salvinijem in Macronom 
Italija od imenovanja nove vlade v sestavi Lige in Gibanja petih zvezd vodi ostro protimigrantsko politiko in pritiska na EU. 
Najprej je vplutje v svoja pristanišča preprečila ladjam nevladnih organizacij, nato pa je tudi vojaške in trgovske ladje po več 
dni blokirala na odprtem morju. 
Salvini meni, da Italija le ščiti sebe in svoje državljane, za enega glavnih nasprotnikov v EU pa ima francoskega predsednika 
Emmanuela Macrona. Danes ga je znova ostro napadel in mu očital, da naj bi, čeprav sam trdi, da ne bo popušča 
nacionalistom, sam zavračal migrante. 
»Macron, ki igra dobrega človeka, je lani na meji z Italijo zavrnil 48.000 migrantov. Je to solidarna Evropa, o kateri govorijo 
Macron in tisti, ki se delajo dobre,« je v radijskem pogovoru danes povedal Salvini. 
Macrona je označil tudi za hinavca in nakladača. »Ravna zgolj iz gospodarskih interesov. Italija je storila več kot dovolj, rešila 
in plačala. Ne bomo sprejeli govora o solidarnosti. Italija ni več evropsko begunsko taborišče. Sladkega življenja za tihotapce 
in za ljudi, ki se delajo dobre, je konec,« je dodal po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA. 

• Italijani so evropskim ministrom na Dunaju vsilili svoj dnevni red. sz. Dnevnik, Ljubljana, 30. avgust 2018  
https://www.dnevnik.si/1042838050/svet/italijani-so-evropskim-ministrom-na-dunaju-vsilili-svoj-dnevni-red  
Z dunajskega neformalnega srečanja obrambnih ministrov niso prišle dobre novice glede morebitnega dogovora držav 
članic EU o prerazporeditvi begunskega bremena, ki ga zahteva Italija. Predlog italijanske obrambne ministrice, da bi se 
evropska pristanišča izmenjavala pri izkrcavanju v Sredozemlju pobranih migrantov oziroma beguncev, je pri njenih 
kolegih naletel na gluha ušesa.  
Zato je visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini članice EU pozvala, naj vendarle prevzamejo več 
odgovornosti za misijo Sophia in zagotovijo, da se bodo operacije spopadanja s tihotapci migrantov v Sredozemlju lahko 
nadaljevale. Misija je po besedah Mogherinijeve odločilnega pomena za EU in za boj proti tihotapcem ljudi. Visoka 
predstavnica EU je obrambne ministre pozvala, naj bodo konstruktivni v prizadevanjih za nadaljevanje misije.  
Skromen rezultat srečanja obrambnih ministrov je slaba popotnica za dvodnevno, prav tako neformalno srečanje zunanjih 
ministrov v avstrijski prestolnici. Ne le, da se nadaljuje politika pomanjkljive empatije članic EU do težav, ki jih imajo države, 
kamor se najprej zateče večina beguncev, in da se krepi desni blok strank in držav, ki bi nepredušno zaprle evropske meje, 
pomanjkanje solidarnosti in proaktivnega iskanja rešitev za begunsko krizo hromi delovanje EU tudi na drugih področjih. 
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Vse kaže, da bo tudi srečanje zunanjih ministrov potekalo v senci spora glede sprejema beguncev, čeprav naj bi po 
napovedih največ pozornosti namenili širitvi EU. Danes naj bi se ministrom pridružili kolegi iz Albanije, Črne gore, 
Makedonije, Srbije in Turčije. Izogniti se ne bodo mogli niti najbolj aktualnemu vprašanju v regiji – mejam. Srbski in kosovski 
predsednik Aleksandar Vučić in Hashim Thaci sta nedavno požela veliko pozornosti pa tudi nelagodja, ko sta se izrekla za 
menjavo ozemelj. Toda italijanski politiki imajo očitno v mislih drugačen dnevni red.  
 
 

Večer, Maribor 

• Umrl je pesnik in akademik Ciril Zlobec. B.P. Večer, Maribor, 24.8.2018 
https://www.vecer.com/umrl-pesnik-in-akademik-ciril-zlobec-6550288  
Po poročanju Radia Slovenija je umrl pesnik in akademik Ciril Zlobec, ki se je rodil 4. julija 1925 v Ponikvah. Izredni član 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti je bil od 23. maja 1985, redni član pa od 18. maja 1989. Podpredsednik SAZU je 
bil med letoma 1992 in 1999, član predsedstva SAZU pa v obdobju 1999- 2002. 
Ciril Zlobec je bil član kar štirih akademij znanosti in umetnosti, poleg slovenske še evropske in mediteranske ter dopisni 
član Hrvaške akademije znanosti in umetnosti. 
"Po vojni je v Ljubljani dokončal gimnazijske študije in (1953) diplomiral na slavistiki, se že kot študent poročil (1950), postal 
dvakrat oče, si služil 'vsakdanji kruh' kot novinar pri Ljudski pravici, Delu, na RTV, bil kulturni urednik in odgovorni urednik za 
kulturo; privabili so ga tudi v politiko, bil je dvakrat delegat Republiške ljudske skupščine, podpredsednik SZDL in, zadnja 
funkcija, član Predsedstva RS (1990–1992). En mandat je bil predsednik Zveze pisateljev Jugoslavije (1985–1986), skupaj z 
Jankom Kosom je urejal literarno revijo Beseda (1952–1957), ki je bila sodno prepovedana; polnih trideset let (1969–1999) 
pa je bil glavni in odgovorni urednik Sodobnosti," lahko preberemo na spletni strani SAZU. 
Zlobec je prevedel in v knjižni obliki izdal nad trideset tujih pesnikov in romanopiscev, med njimi so vrhunska imena 
svetovne in nacionalnih kultur. Za svoje prevode je Zlobec prejel tudi številne nagrade in priznanja. Največ v Italiji. Zlobčeva 
poezija je doživela in še doživlja številne prevode. 
Iz Španije je prišel tudi predlog za Nobelovo nagrado (1984). 

• "Lepo je biti Slovenec, ni pa lahko". Melita Forstnerič Hajnšek. Večer, Maribor, 25.8.2018 
 https://www.vecer.com/ciril-zlobec-1925-2018-6550873  
Odšel je Ciril Zlobec, akademik, pesnik, član prvega predsedstva Republike Slovenije v časih tik pred osamosvojitvijo, 
sijajni prevajalec in dobitnik mnogih prestižnih nagrad.  
Ciril Zlobec (1925-2018)  
Tragično naključje je, da sta v zadnjih dneh odšla kar dva velika slovenska umetnika in izvrstna, mednarodno priznana 
prevajalca pa tudi politika, vsak s svojega političnega brega - Andrej Capuder in Ciril Zlobec, za prijatelje Čiro. Zadnji je odšel 
iz znamenite četverice - Kovič, Menart, Pavček, Zlobec, ki so pred petinpetdesetimi leti izdali Pesmi štirih in z intimno 
izpovednostjo in poetičnim individualizmom prvič preglasili tedaj zapovedano graditeljsko socrealistično umetnost. 
V zadnjem intervjuju za našo prilogo V soboto pred dvema letoma, ko sva se sestala v hotelu Lev v Ljubljani, blizu njegovega 
doma, je bil miselno še čil in zbran, a tistega njegovega vitalizma in nabritosti ni bilo več. Doživel je mnoge življenjske 
kalvarije, pokopal oba otroka. Njegov angažma v politiki je bil močan, že v predosamosvojitvenem času je opravljal mnoge 
vidne funkcije, tudi predsednik Zveze književnikov Jugoslavije je bil. Leta 1990 je bil na neposrednih volitvah izvoljen za 
člana predsedstva Slovenije. Dobil je največ glasov. Od leta 1985 je bil akademik in član štirih akademij znanosti. 
Vedno se je zavzemal za to, da bi bilo v politiki čim več kulture, v kulturi pa nikakršne politike. Tipično epizodo iz njegovega 
življenja mi je tedaj razkril: "Sergej Kraigher me je hotel za predsednika nekdanjega četrtega zbora skupščine za kulturo. 
Slovesno me je poklical in mi rekel, da je to ministrski položaj in veliko priznanje. A sem mu rekel, da me ne zanima. 
Ogorčeno me je obdeloval in mi rekel: 'Misliš, da je pomembneje izdati pesniško zbirko ali biti štiri leta prvi človek slovenske 
kulture.' Odvrnil sem mu, da je 'zame pomembneje, če v štirih letih napišem eno samo pesem, s katero sem zadovoljen, kot 
če sem do smrti minister'. 

Zasluge za narod 
Med narodnoosvobodilno vojno je bil vse mogoče, čeprav silno mlad, je bil v štabih, minerec, obveščevalec proti koncu 
vojne, dopisnik … Po vojni bi lahko naredil vojaško kariero, a je zavrnil. Tudi odlikovanje za hrabrost je zavrnil. 
Prejel je veliko Prešernovo nagrado (1982), Župančičevo (1976) in Veronikino nagrado (2000), zlatnik poezije (2005) ter 
Lavrinovo diplomo (2013) za prevode. V tujini je bil največkrat nagrajen v Italiji, prejel je nagrado Eugenia Montaleja in 
Tomizzovo nagrado. Leta 1995 je bil odlikovan z zlatim častnim znakom svobode RS za "delo in zasluge v dobro slovenskemu 
narodu". 
Ob 30 pesniških zbirkah je izdal dva romana in več knjig esejev.  

Enega največjih priznanj je doživel, ko ga je za Nobelovo nagrado predlagal neki španski pesnik. Dolga leta je živel v 
Stockholmu in švedska akademija ga je pooblastila, da bi svetoval kot potencialne kandidate za nobelovce pisatelje iz 
sredozemskih držav. Ko je zbral nekaj zanimivih pesnikov, je izdal priložnostno revijo Equivalencias, Enakovrednost, in v njej 
deset imen kandidatov. Vsi so bili objavljeni s po desetimi pesmimi v izvirniku, v španščini in angleščini. To revijo so pošiljali 
na tristo naslovov po svetu samim kvalificiranim literarnim kritikom, ki so točkovali. Tistega, ki je dobil največ glasov, je 
sporočil švedski akademiji. In v številki, kjer so objavili Zlobčeve pesmi in spremno besedo o njih, je med deseterico dobil 
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največ točk. Pa so bila ob njem velika mednarodna imena. To je bil zanj, kot je priznal, eden največjih komplimentov, da je 
prepričal tujce kot pesnik. 
Od prve pesniške zbirke Pobeglo otroštvo iz leta 1957 do zadnjih - Tiho romanje k zadnji pesmi, 2010, in Biti človek iz 2014 - 
je ostal pesnik ljubezni. Ob 90-letnici je izšel izbor njegovih najboljših pesmi, ki jih je sam izbral, na temo ljubezni: Ljubezen - 
čudež duše in telesa. Pesmi, ki so nekakšna avtobiografija, je posvetil soprogi Veroniki, s katero sta bila skupaj 
oseminšestdeset let. Poezija je bila za Čira "vse tisto, kar gre navadno mimo ljudi in jih pozabi prebuditi, da bi bili to, kar v 
resnici zmorejo biti". 
Rodil se je 4. julija na Ponikvah na Krasu, v tedanji italijanski državi. Zavedni Slovenec je že od mladosti s slovensko pesmijo 
in pregovorno kraško trmo kljuboval fašizmu, zaradi česar so ga, semeniščnika, leta 1941 izključili iz gimnazije v Gorici in 
Kopru. Leta 1942 se je vključil v narodnoosvobodilno gibanje, postal aktivist OF, po konfinaciji in kapitulaciji Italije pa se je 
pridružil partizanom. Po vojni je diplomiral na filozofski fakulteti, se posvetil novinarstvu, prevajanju in pesnjenju. Tri 
desetletja je bil urednik revije Sodobnost. 
"To, da smo postali narod s svojo državo, danes sploh nikogar več ne zanima, kajti v ospredju je predvsem uspešnost v 
tekmovanju. In kar je naravnost perverzno, povsod je govor o svobodi, vse je nekako opremljeno s starim hrepenenjskim 
izrazom svoboda, saj govorimo o svobodnem trgu, svobodni konkurenci, svobodnem pretoku kapitala, ljudi – vse je 
svobodno. Če pa pogledate realnost, vidite, kako je s to svobodo. Imaš toliko svobode, kot imaš moči, da jo pridobiš in 
uveljavljaš," je dejal med drugim v svoji kritični, a zmeraj konstruktivni maniri, v intervjuju pred tremi leti. In da smo 
zastrupljeni z negativiteto, kar sam nikoli ni bil. "Moja človeška preokupacija je, da upam in obupujem hkrati," je sklenil. 
Karizmatičnega, vsestranskega in med splošnim bralstvom tako zelo priljubljenega pesnika bomo silovito pogrešali. Z 
njegovim odhodom se končuje era, ki jo je Čiro sam najbolj označil z besedami "Lepo je biti Slovenec, ni pa lahko". 

• Darka Zvonar Predan: Boris Pahor - Najini pogovori. Darka Zvonar Predan. Večer, Maribor, 25.8.2018 
https://www.vecer.com/darka-zvonar-predan-boris-pahor-najini-pogovori-6551208  
Darka Zvonar Predan, letnik 1955, z diplomo iz sociologije na ljubljanski FDV, je nekdanja novinarka Večera, ki je tudi po 
upokojitvi ostala naša sodelavka. V njenem časnikarskem delu, za katero je bila nagrajena z nagradama Tomšičevega in 
Jurčičevega sklada, še posebej izstopajo intervjuji z zanimivimi sodobniki. Boris Pahor - Najini pogovori je njena tretja 
knjiga, lani so izšli Tržaški pogovori in predlani Beograjski pogovori.  
 

 
Slika:  Darka Zvonar Predan: Boris Pahor. Najini pogovori. Založba: Kulturni center Maribor. Leto izida: 2018. Strani: 230. 
Foto: Večer 
 
Že Dante jih je ožigosal kot šlape 
(Nova revija, letnik XXII, avgust/september/oktober 2003) 
Knjižica o Kocbeku je v tedanjem partijskem režimu povzročila pravi pretres, zaradi nje niste smeli v Slovenijo. Tam je 
oblast zaradi vašega kritičnega pisanja že pred tem razširila oceno, “da je treba del Pahorjevega nezadovoljstva in 
ostrine pripisati težkim izkušnjam iz taborišča, kjer je moral mesece in mesece metati okostnjake v peč” … 
“To pomeni, da bi me, če bi živel v Sloveniji, zaprli v umobolnico, češ, od vsega hudega v taboriščih se je Pahorju pač 
zmešalo.” 
Ob izidu nezaželene knjižice so se pojavili glasovi, da ste Kocbeka zlorabili. Kako je vajino prijateljstvo to preneslo in kako 
vse ste še skusili na svoji koži dolgo roko režima in njegove Udbe? 
“Kako je prišlo do Kocbekovega intervjuja in kaj se je dogajalo po njem, sem popisal v dnevniških zapiskih Ta ocean strašno 
odprt. V njih opisujem tudi svoje zadnje srečanje s Kocbekom — pred njegovo smrtjo 1980. leta v Münchnu — ki dokazuje, 
da je najino prijateljstvo prestalo vse preizkušnje in da je bil Kocbek s svojim pristankom na intervju in z mojim ravnanjem 
zadovoljen. Gotovo so me imeli udbovci pod kontrolo na vsej črti in so me zasledovali — tako na slovenskem Krasu, kjer sem 
imel v Dutovljah v gostilni Marice Živec triindvajset let sobico, v kateri sem delal, kot v Trstu, kjer je veljalo, da ima Udba 
vsakega tretjega človeka na tak ali drugačen način na svoji strani. V glavnem je komunistični režim kontroliral vse tiste, ki so 
se ukvarjali s trgovino; Slovenska kulturno-gospodarska zveza je predstavljala Ljubljano, človek je lahko uspel, a je moral 
imeti njen blagoslov, ljudje, ki so hoteli uspeti brez nje, pa so bili v težkem položaju, razen če so imeli zveze s tedanjo Srbijo 
ali z drugimi južnimi republikami in jim je trgovina uspela že prej. Tak človek je bil potem s srbske ali druge strani nekako 
zavarovan, da mu ni mogla tukajšnja Udba nič, je pa moral zato on tukaj nadzirati druge. Komunistični režim je imel tukaj 
tudi svojo banko, vsi tam res niso bili komunisti, tudi drugi so bili zraven s svojimi interesi, a komunisti so vsekakor imeli 
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glavno vlogo. Sam sem bil slabo zapisan pri vseh tistih, ki so imeli te interese, zaradi sodelovanja z mano oziroma pri Zalivu 
pa so bili slabo zapisani tudi drugi. Zato so se tudi književniki tukaj v glavnem držali daleč od Zaliva — razen Irene Žerjal, ki je 
bila v glavnem zraven, proti koncu pa je tudi ona zmanjkala.” 
(…) 
Izdajanje revije je bilo nehvaležno delo tudi zaradi političnih, ideoloških delitev v tržaški slovenski skupnosti. Lahko o tem 
poveste kaj več? 
“Težavno je bilo dobiti potrebna sredstva, saj so razen prispevka dežele vse drugo prispevali prijatelji in znanci, sodelavci pa 
so vsi od prvega do zadnjega 24 let oddajali spise brez vsakršnega honorarja. Vse, kar je bilo levo, je bilo seveda proti, to 
pomeni, da tudi ustanove in tvrdke, ki so bile kakor koli odvisne od Ljubljane ali od njene tržaške depandanse, niso 
prispevale niti oglasa v reviji. Banka, ki je potem falirala, ni dala oglasa, ker da mora štediti.” 
(…) 
Kako ste v Trstu doživljali padec železne zavese, razkroj partijskega monizma in osamosvojitev Slovenije?Je samostojna 
Slovenja izpolnila vaša pričakovanja? 
“Vse, kar je organiziranega na levo, je bilo v bistvu razočarano in v najboljšem primeru hladno, brezbrižno; to je bodlo v oči 
kar precej časa, marsikdo je seveda še danes za “bratstvo in edinstvo”, čeprav se je vse izrodilo v nezaslišano tragedijo. 
Seveda smo tisti, ki nas je zmeraj skrbela rešitev slovenske identitete, pozdravili čudež rojstva samostojne države. Naj 
dodam, naj se ponavljam, da je Zaliv zmeraj poudarjal samobitnost kot realizacijo države v konfederaciji z drugimi, ker nas je 
skrbel vpliv močnih sosedov; polstoletna partijska vzgoja pa ni vzgojila Slovencev v zavedne patriote, nasprotno. Zato je zdaj 
vprašanje, kako bomo reševali svojo prihodnost.” 
Predsednik naj gre v Rim, ne pa v Sudan  
25. 3. 2006, Večer, V soboto 
Zdaj pretiravate?  
“Prav nič. V bistvu za levico tu pri nas in v Kopru ne smete biti preveč Slovenec, malo že, a ne preveč. Veste, nimam dosti 
vabil iz Kopra, če pa že imam kakšno, potem je v dvorani deset ljudi, ker je javno mnenje pod vplivom takšnega prepričanja. 
V življenju sem se naposlušal očitkov o nacionalizmu na tej in na oni strani meje. Tudi v Sloveniji so me v času tako 
imenovane avantgarde še posebno napadali, poleg mene pa še Janka Messnerja, Erika Prunča in Janeza Gradišnika. 
Gradišnik je imel revijo Prostor in čas, a jo je izdajal le malo časa, ker so vse, kar je zadevalo narodno identiteto, zadušili. 
Dobršen del sedanje slovenske elite je v mladosti sledil filozofiji in umetnosti te avantgarde, ki je nedvomno bogatila kulturo 
s tehtnimi neideološkimi pogledi, ni pa čutila potrebe po poglobitvi problema slovenske samobitnosti.” 
Vendar so se prav kulturniki potem znašli med slovenskimi osamosvojitelji.  
“To je res, vendar se je naša draga kulturna elita začela zavedati, šele ko ji je pritekla voda do ust, ko so videli, da bodo Srbi 
slovensko kulturo fagocitirali. Ta elita je imela vse v rokah, tudi revije, čeprav so skušali biti opozicija na kulturni način, 
govorili so o Sartru, Camusu, reizmih, ludizmih, v bistvu pa so bili anacionalni. Dimitrij Rupel, recimo, je to v nekem smislu še 
danes, igra vlogo svojega osebnega dosežka, enako Janez Drnovšek, ko je bil predsednik vlade in je bil do Rima popustljiv.” 
Kaj pa zdaj? 
“Zdaj hodi po Aziji in drugod; povejte, kakšno avreolo imamo zdaj mi, kaj je Slovenija s tem pridobila!? Ko je sredi januarja 
Društvo slovenskih pisateljev priredilo v Ljubljani srečanje pisateljev s predstavniki vlade in je njihov predsednik povabil tudi 
mene, so me izzvali, naj spregovorim. Rekel sem, da nisem pripravljen, da pa vendar lahko kaj povem. Omenil sem tudi 
Ruplove besede, kako je rekel Gianfranco Fini, da je kondicioniran od Trsta. Lepo vas prosim, Fini ima tu, v Trstu, svoje 
“purše”, ki ukrepajo pod njegovo kontrolo. Kakšna zunanja politika je to, vas vprašam, to je vendar pingpong Rupel-Fini, ne 
pa zunanja politika. Mi, manjšinci, pa smo sredi tega pingponga, enako kot manjšina v Avstriji, kjer je predsednik vlade 
naklonjen Slovencem, komandira pa Jörg Haider. Taka zunanja politika je žalitev do ljudi, ki so se na Koroškem borili proti 
nacizmu. 
Potem sem na tistem srečanju stopil do premiera Janeza Janše, nisva se videla že od osamosvojitve, prej sva bila v 
prijateljskem razmerju, v tistih osamosvojitvenih časih me je celo obiskal, ko je prišel v Trst na srečanje v Društvo slovenskih 
izobražencev. Zdaj sem mu rekel: “Gospod Janša, čestitam vam, da ste predsednik vlade, se pa čudim, da imate v vladi 
istega zunanjega ministra, kot so ga imeli prejšnji.” On pa je odvrnil: “Ni vse odvisno od Rupla.” Bil sem v zadregi, nisem 
hotel reči, potem ste vi ta, ki odločate, zato sem mu samo še rekel, da bi si želel, da vodi Slovenijo tako, kot jo je vodil leta 
1990, ko je bilo vroče. Moram reči, da nisem edini, ki se čudi temu slovenskemu vdanostnemu razmerju do Italije. Drži pa, 
da jaz tako pohlevne politike brez pravega razloga ne razumem. Morajo že biti kakšni skriti dejavniki. Bojim se, da je nekaj 
gnilega v deželi slovenski.” 
Ni ta oznaka malo premočna?  
“Prav nič. Obnašamo se, kakor da smo že italijanski protektorat. O tem sem že večkrat govoril in pisal. Ostro sem kritiziral 
Milana Kučana, ki je, ko je bil še predsednik republike, za Primorski dnevnik rekel, da ima Slovenija v Italiji “zaveznike, 
kakorkoli se mogoče zgodovinsko to sliši absurdno, prav pri ohranjanju slovenske nacionalne identitete in slovenske kulture 
v tem velikem multikulturnem evropskem prostoru”. To, da bo naša identiteta odvisna od Italije, čeprav se zdi zgodovinski 
absurd, je rekel nekaj mesecev prej, preden je nehal biti predsednik, in je zapisano črno na belem v Primorskem dnevniku!” 
En zločin ne pere drugega  
23. 8. 2010, Večer, V žarišču 
Gospod Pahor, najbrž bi težko našli ustreznejšega govornika za današnjo slovesnost od vas, kritičnega zamejskega 
intelektualca, ki je preživel vse tri totalitarizme minulega stoletja. Kateri je bil najhujši? 
“Res je, imeli smo tri totalitarizme, ki jih je mogoče spraviti na skupni imenovalec, a najhujši je bil fašizem. Za Primorsko 
vsekakor, skupaj s Hrvati smo utrpeli sto tisoč beguncev, okoli 50 tisoč priimkov je bilo spremenjenih v italijanske, morda še 



več, saj se izračuni razlikujejo. Če samo to seštejemo, dobimo 150 tisoč Slovanov manj. Žrtve italijanskega totalitarizma so 
bili že otroci, ki so se morali v šolah odreči svojemu jeziku in postati Italijani, in to je trajalo 25 let. O tem sem pisal v romanu 
Parnik trobi nji, ki je leta 1964 izšel pri Cankarjevi založbi, a ga skoraj nihče ne pozna, saj slovenskih titovcev ni zanimal; 
govoril je namreč o tajni organizaciji Tigr, oni pa so se razglašali za edine organizatorje upora. Kdor ga prebere, mu bo jasno, 
zakaj je bila za nas na Primorskem italijanska diktatura najhujša, čeprav je bila huda tudi nemška s svojimi lagerji.” 
Kaj pa komunizem? Na levici so mnogi nejevoljni, da je v evropski resoluciji o evropski zavesti in totalitarizmu med vsemi 
tremi totalitarizmi potegnjen enačaj. Najbrž bo tudi zato prišel na nocojšnjo slovesnost le malokateri politik iz 
slovenskega državnega vrha. 
“Gotovo je bila tudi komunistična diktatura, ki je uničila socializem, totalitarna. Ta totalitarizem je res manj škodil nam 
Primorcem, je pa zato v Sloveniji veliko pokvaril. Svobode ni dopuščal, ljudi je zapiral, policija jim je bila vedno za petami ... 
Še zdaj so nekako vsi v strahu. Prav včeraj mi je rekla neka gospa iz Slovenije: Gospod Pahor, vi nam vračate pokončno 
hrbtenico. Res žalostno, daleč smo prišli, če zdaj čakajo mene, da bi Slovencem zravnal hrbtenico. Sploh pa prave 
demokratične levice Slovenija tudi danes nima, zagovorniki delavcev so se prelevili v bogataše, potem ko so barabsko pustili 
propasti podjetja, država pa jim je to dovolila.” 
Brez ljubezni danes ne moremo nič 
26. 8. 2017, Večer, V soboto 
Z Jožetom Pirjevcem sta si torej prišla navzkriž že pred mnogimi leti zaradi Kardelja?  
“Navzkriž sva si prišla za časa Tita, ko je pisal v Primorskem dnevniku pohvalno o jugoslovanskem režimu. Napadel me je, ker 
sem kritiziral Kardelja. Potem sem mu javno odgovoril v posebni zgibanki …” 
Zdaj pa si spet javno dopisujeta zaradi Omerzove knjige o tem, kako vas je zalezovala Udba, v kateri je objavljen tudi 
Udbin dokument, da naj bi vas bil Pirjevec v letih 1988, 1989 ovajal italijanski tajni policiji Digos, pristojni za terorizem, 
organizirani kriminal in druge občutljive zadeve. Tržaški zgodovinar je zaradi tega zelo prizadet, podvrgel se je celo 
preizkušnji na detektorju laži. 
“To nima pomena. Digos je policija, ampak je za red in mir, ni Udba, ona se je zanimala zame, ker sem bil pri nastopu vedno 
glasen, tudi zdaj sem, to imam od šole, ker sem kot profesor hotel, da dijaki poslušajo, ne pa malicajo pod klopjo. Ključnega 
pomena je, da me je bil gospod Pirjevec očrnil v javnosti kot kritika Kardelja, torej kot sovražnika režima. Zdaj se v svojem 
javnem pismu meni sklicuje na to, da je bil takrat predsednik Narodne in študijske knjižnice in Slovenskega narodnega 
gledališča – to vse so bile institucije Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) –, češ, režim v Ljubljani bi težko dovolil, 
da bi opravljal takšne funkcije “italijanski špicelj”. No, če bi me kdorkoli očrnil italijanski policiji, bi bilo slovenski oblasti 
samo zelo všeč. Sicer pa je nad SKGZ bdel visoki partijski funkcionar Boris Race - Žarko, res tesno povezan z Udbo, ki je pisal 
v Ljubljano, da Boris Pahor piše takšne stvari, ker ima posledice iz taborišča, kjer je nosil mrtve … V tem svojem pisanju se je 
Race nekako opravičeval, ker so me oni imeli za levičarja. “ 
Čeprav sem levičar bil in sem tudi danes, seveda demokratičen. Za katoliške časopise nisem niti hotel pisati, sem pa za 
Besednjakov Novi list, za katerega je, to je treba priznati, finančno pomagala tudi oblast iz Ljubljane, vanj je pisal Franc Jeza, 
velik zagovornik slovenske samostojnosti …” 
(…) 
Ko že omenjate Hrvate: ste se v zvezi z arbitražo že malo pomirili? 
“Ravno danes zjutraj sem razmišljal o tem. Hrvati so vztrajali pri arbitraži, zdaj jo imajo. Proti arbitražnemu sporazumu smo 
bili trije, Tine Hribar, France Bučar in jaz, ki smo rekli, naj najprej Hrvatje priznajo mejo, potem pa mi priznamo njih, da 
pridejo v Evropo. Da smo otročji in sentimentalni, je takrat rekel predsednik Borut Pahor. Zdaj pa imajo arbitražo in stik z 
odprtim morjem tako, da morajo tisti, ki so glasovali za arbitražo, prek hrvaškega morja in jim lahko Hrvati za vsako figo 
ustavijo kakšno ladjo; kakšen svoboden dostop je to?! Hrvati hočejo imeti morje skupaj z Italijani, po zgledu nekdanje 
Beneške republike, ki je segala do Grčije, Dalmatinci imajo iz tistih časov še danes polno izrazov benečanskega izvora. Ni mi 
mar, če hočejo biti prijatelji z Italijani, a nas na vsak način ne marajo ne Italijani ne Hrvati. Prvi zaradi izgube ozemlja, ki so ga 
imeli po letu 1918, drugi pa so nas nekoč imeli celo za alpske Hrvate. Hrvati so rekli, hočemo arbitražo, ko so izvedeli, da 
Slovencem zaradi pravice in naklonjenosti nekaterih dobro kaže, pa so arbitraži takoj začeli nasprotovati. Ker so upali, da 
bodo imeli pomoč Vatikana, kar so tudi jasno povedali. Tudi Donald Trump je danes za Hrvate, ne za Slovence, čeprav ima 
ženo Slovenko. Hrvati se znajo znajti, in oni bodo na Balkanu zamenjali Srbe ali jih že zamenjujejo. Tako kot so pred leti 
Američani upali v Miloševića, dokler ni vsega pokvaril s Kosovom.” 

O fašizmu, nacizmu in komunizmu 
Tržaški Slovenec Boris Pahor, ki je tudi častni občan Maribora, ni samo mednarodno priznan pisatelj, marveč tudi človek, 
čigar življenje je skoncentrirana zgodovina minulega stoletja, zaznamovanega s totalitarizmi in vojnami, zato je sleherni 
pogovor z njim dragocen prispevek k spoznavanju in razumevanju tega časa in prostora, so ob izdaji knjige upokojene 
Večerove časnikarke in publicistke Darke Zvonar Predan z naslovom Boris Pahor - Najini pogovori zapisali pri založbi. V knjigi 
so zajeti avtoričini intervjuji s pisateljem v zadnjih štirinajstih letih, od prvega, antologijskega, ki je nastal ob Pahorjevi 
devetdesetletnici, do doslej zadnjega, ki ga je opravila z njim avgusta lani, ko je praznoval 104. rojstni dan. Večinoma jih je 
objavljala v Večeru in tedniku 7D, prvega, najobsežnejšega, v katerem sta s Pahorjem temeljito obdelala tedanjih 90 let 
njegovega življenja in dela, pa v Novi reviji. 
Kot pojasnjuje Darka Zvonar Predan, so intervjuji nastajali ob različnih priložnostih in z različnimi povodi, v vseh pa je pisatelj 
brez dlake na jeziku spregovoril o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Za današnje sobotno branje je avtorica izbrala 



odlomke iz prvega in zadnjega intervjuja, vmes pa še iz dveh priložnostnih, ki sta precej odmevala, tisti iz leta 2006 
(Predsednik naj gre v Rim, ne pa v Sudan) je denimo sprožil živahno polemiko Dimitrija Rupla s Pahorjem. Hkrati je knjiga 
tudi nekakšen prerez različnih novinarskih žanrov, saj so poleg intervjujev objavljeni tudi avtoričini članki, glose, komentarji, 
napisani ob raznih dogodkih, tako ali drugače povezanih s Pahorjem, pa tudi njuno dopisovanje za rubriko Fluid v Večerovi 
sobotni prilogi. 
Knjiga Najini pogovori - Boris Pahor tako ni samo dragocen prispevek k spoznavanju slovenskega zamejstva oziroma 
skupnega slovenskega kulturnega prostora, marveč k spoznavanju naše zgodovine in kulture nasploh. V njej eden 
najstarejših in največjih živečih Slovencev, živa priča zgodovine, jasno in jedrnato spregovori o fašizmu, nacizmu in 
komunizmu pa tudi o drugih stvareh in dogodkih, ki bi jih morali (s)poznati vsi. Poučno branje za vse generacije. Knjigo 
bogatijo številne fotografije, ki jih je pisatelj prijazno odstopil iz svojega osebnega arhiva. 
Knjiga bo premierno predstavljena prihodnjo nedeljo, 2. septembra, teden dni po Pahorjevem 105. rojstnem dnevu, na 
letošnjih Študijskih dnevih Draga na Opčinah. Seveda ob prisotnosti jubilanta. 
Zvezdana Bercko 
   

• Kosovo in Srbija za menjavo ozemelj. Vojislav Bercko. Večer, Maribor, 27.8.2018 
https://www.vecer.com/kosovo-in-srbija-za-menjavo-ozemelj-6552428 
Vse glasneje se govori, da naj bi sprti državi zamenjali Preševsko dolino na jugu Srbije za deset pretežno srbskih občin na 
severu Kosova.  
Deset let po razglasitvi neodvisnosti Kosova in dve desetletji po začetku vojne v tej (tedanji) srbski pokrajini, ki so jo 1999 
končala letala zveze Nato, sta predsednika obeh držav, srbski Aleksandar Vučić in kosovski Hashim Thaci, ob robu foruma v 
avstrijskem Alpbachu podala morda prvi konstruktivni predlog za zmanjšanje napetosti med državama. Javno sta povedala 
tisto, kar se je ugibalo že dalj časa, in sicer da se pogovarjata o morebitni menjavi ozemelj z večinskim srbskim 
prebivalstvom na Kosovu in albanskim v Srbiji. Na ta način bi morda v bližnji prihodnosti zakoličila meje med državama, kar 
je v interesu predvsem uradnemu Beogradu; Evropska unija, ki se ji Srbija približuje z velikimi koraki, namreč kot enega od 
pogojev za članstvo postavlja rešena vsa mejna vprašanja novih članic. 

180 tisoč ljudi bi bilo vključenih v menjavo ozemelj med Srbijo in Kosovom  

Konkretno gre v tem primeru za Preševsko dolino na jugu Srbije, kjer v občinah Preševo, Bujanovac in Medveđa živi okoli 70 
tisoč ljudi, v veliki večini albanske narodnosti, in deset občin na severu Kosova (Leposavić, Zvečan, Zubin Potok, Parteš, 
Ranilug, Novo Brdo, Gračanica, Štrpce, Klokot in Severna Kosovska Mitrovica), kjer prebiva okoli 110 tisoč ljudi, večinoma 
kosovskih Srbov. Na obeh območjih vlada stalna napetost, zlasti Preševska dolina je bila večkrat prizorišče spopadov med 
srbsko vojsko in pripadniki Osvobodilne vojske Kosova. 
"Kosovo je odločeno, da s Srbijo sklene dogovor. Čas za to je zdaj, toda časovni okvir za to je majhen. To ne bo niti najmanj 
lahko, bo zelo, zelo težavno. Zato bi morali vsi to podpreti," je v Alpbachu po srečanju z Vučićem dejal kosovski voditelj. 
Strinjal se je tudi srbski predsednik, ki uživa veliko podpore v Evropski uniji. "Prizadevamo si za mir med Srbi in Albanci. Imeli 
smo ogromno konfliktov in radi bi jih rešili." Nato pa je nenavadno ostro dodal: "Zdaj, ko smo se končno začeli pogovarjati o 
občutljivih vprašanjih, pa ostali sprašujejo: okej, kaj se greste? Kaj jih zanima, kaj počnemo? Delamo nekaj dobrega za 
prihodnost Srbov in Albancev. Moramo poskrbeti zase, ne prizadeti nikogar in ne vplivati na ostale razmere v regiji." Ob tem 
je Vučić odkrito priznal, da ga Thaci sicer ne mara in tudi on ne mara Thacija. 

Efekt domin 
Morebitna pogajanja o menjavi ozemelj bodo še posebej pozorno spremljali v eni od dveh bosansko-hercegovskih entitet, v 
Republiki srbski. Nobena skrivnost ni, da si že dolgo želijo združitve s Srbijo, kot možnost menjave pa so že večkrat omenili 
srbsko pokrajino Sandžak, kjer živijo večinoma muslimani. Mednarodna skupnost tovrstne ideje najostreje zavrača.  

Evropa nad morebitnimi spremembami meje ni navdušena. Britanski veleposlanik v Beogradu Denis Keefe je tako opozoril, 
da je vsaka sprememba meja tvegana in nevarna. "Pa zakaj ste potem spremenili meje leta 2008?" se je odzval Vučić na 
britansko opozorilo. "Vsakih deset let, ko vam ustreza, lahko spremenite meje, a ko nekdo drug, ki ga to zadeva, skuša nekaj 
narediti brez vaše vednosti, potem komentirate, da je to tvegano in bo zahtevalo svoj davek," je v povezavi z izjavo Keefa 
dejal Vučić novinarjem srbske radiotelevizije B92. Zato pa dogovarjanje o mejah presenetljivo podpira administracija 
ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Njegov svetovalec za nacionalno varnost John Bolton se bo v prihodnjih dneh 
sestal s kosovskim zunanjim ministrom Behgjetom Pacollijem, ki poudarja, da so ZDA "ključni in dosmrtni" partner mlade 
države. Kako na vse skupaj gleda Evropska unija, pa bo bolj jasno po 7. septembru, ko se bosta Vučić in Thaci v Bruslju 
sestala z visoko zunanjepolitično predstavnico EU Federico Mogherini. 

• Azil je še vedno beseda, ki odpira vsa vrata. Elizabeta Planinšič. Večer, Maribor, 28.8.2018 
https://www.vecer.com/azil-je-se-vedno-beseda-ki-odpira-vsa-vrata-6552478 
Vesna Györkös Žnidar, notranja ministrica v odhajanju: "O zlorabah azilnih postopkov bo treba spregovoriti"  
Odhajate z mesta notranje ministrice. Migracije pa so nekaj, kar je zaznamovalo skorajda vaš celotni mandat. Kakšne so 
napovedi pred zimo? 
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"V naslednjih obdobjih lahko pričakujemo povečanje nezakonitih migracij, vendar ocenjujemo, da obseg ne bo primerljiv s 
tistim, kar smo doživeli v letih 2015 in 2016. Spremljamo vse migracijske poti in zelo intenzivno sodelujemo z državami tako 
na operativnem kot političnem nivoju, saj je to edina prava pot, ki lahko prinese uspešno upravljanje migracijskega toka v 
primeru poslabšanja scenarija." 
Centralna balkanska pot je nekoliko manj na udaru, zdaj se je tok migrantov preusmeril proti Španiji. Kaj to pomeni za 
Slovenijo? 
"Balkanska migracijska pot je še vedno aktivna. Preusmeritev v Španijo pa je na neki način tudi signal, da se zunanje meje 
EU, vključno s tistimi najbolj ranljivimi, torej morskimi, da bolj učinkovito upravljati. A to mora biti projekt EU, ki temelji na 
političnem sporazumu držav članic o nadzoru evropskih meja in azilne politike. Nevladne organizacije z načrtnim 
prevažanjem ljudi nikakor ne morejo diktirati politike priseljevanja v EU. Za vzdržnost sistema je pomembno, da se 
najkasneje na zunanjih mejah EU razčisti status ljudi. Da se tam zagotavlja dostop do mednarodne zaščite v smislu Ženevske 
konvencije in da se tudi dosledno vrača tiste, ki nimajo pravice do zakonitega bivanja v EU. Če tega ne razčistimo, pa res 
vzdrži argument držav višegrajske skupine, da gre za ilegalne migracije. Je pa nujno, da je solidarnost med članicami EU 
steber upravljanja migracij in tudi skupnega evropskega azilnega sistema, a ne more biti vsiljena na način, da se delijo med 
države članice vsi, ki pridejo v EU, in to ne glede na razlog." 
"Niti mednarodno niti evropsko pravo ne dovoljujeta pravice izbirati državo, v kateri bo oseba zaprosila za mednarodno 
zaščito" 
Policija ravna odgovorno, strokovno in zakonito 
Slovenija je obdana z državami, kjer vlade bolj kot ne zapirajo meje za migrante. Vpliva to na razmere pri nas in na delo 
slovenske policije? 
"Slovenska policija se ne ravna glede na politične usmeritve v soseščini. Prav tako se tudi ne ravna glede na stanje duha 
politike v državi, kot pri drugih področjih dela je povsem apolitična. Po dosedanjih preverjanjih očitkov o sistematičnih 
prisilnih vračanjih in onemogočanju dostopa do postopkov mednarodne zaščite z vso odgovornostjo in gotovostjo trdim, da 
ti očitki ne držijo. MNZ in slovenska policija ravnata odgovorno, strokovno in zakonito, pri tem upoštevata evropsko in 
nacionalno zakonodajo. Ob upoštevanju vseh sklepov, dogovorov ter usmeritev Evropskega sveta in Evropske komisije. Tudi 
pri naših političnih razmišljanjih se upoštevajo izhodišča, ki temeljijo na nujnosti preprečevanja sekundarnih migracij in 
izbiranja države azila, torej tako imenovani azilni šoping. Treba pa je vedeti, da se tudi Slovenija sooča z zelo očitnimi 
zlorabami azilnih postopkov, s čimer se bo nujno ukvarjati tudi v bodoče." 
So te vaše odločne besede o strokovnosti, odgovornosti in zakonitosti plod ugotovitev nadzora, ki je bil uveden po očitkih 
o sistematičnih prisilnih vračanjih, ki naj bi jih nad begunci izvajali slovenski policisti? 
"Po dosedanjih preverjanjih nismo ugotovili nepravilnosti, ki se jih očita slovenski policiji. V določenem delu smo že 
odgovarjali varuhinji človekovih pravic, kjer smo zelo jasno odgovorili na vse tiste ključne očitke, ki so leteli na delo 
slovenske policije." 
Varuhinja v vmesnem poročilu glede očitkov slovenskim policistom o zavračanju možnosti podajanja prošenj za 
mednarodno zaščito opozarja na premalo skrbno obravnavo osebnih okoliščin vsakega tujca in na dejstvo, da tujcem ni 
bil pojasnjen razlog za vrnitev tujim varnostnim organom. Predlaga doslednejše policijsko dokumentiranje, ministrstvu za 
notranje zadeve pa očita, da se do njenih pomislekov in ugotovitev ni resno opredelilo. 
"To ne drži. Mi smo zelo konkretno odgovorili. Zelo resno jemljemo prizadevanja varuhinje in vsa priporočila pa tudi vse 
očitke, ki prihajajo iz katere koli smeri. Seveda bomo tudi vmesno poročilo varuhinje zelo temeljito preučili in se nanj 
odzvali. Upoštevati pa je treba, da se zlorabe azilnih postopkov dogajajo, so tudi zelo očitne. Izhajajo iz javno razglašene, a 
po mojem napačne teze, da naj bi bil azil način za legalno prehajanje državnih meja. To pa ne drži, ker tudi Ženevska 
konvencija tega ne omogoča. Slovenija spoštuje temeljne postulate begunskega prava in tudi slovenska policija sistematično 
nikomur ne onemogoča, da vloži prošnjo za mednarodno zaščito v Sloveniji. A v okviru skupnega evropskega azilnega 
sistema je pomembno, v kateri državi oseba vloži prošnjo in katera država je dejansko odgovorna za obravnavo. Namen 
tega sistema sta pomoč tistim, ki jo dejansko potrebujejo, in vračanje tistih, ki nimajo pravice zakonito bivati v EU. Zato tudi 
imamo niz teh pravil. Če se postaviva na stališče nekaterih, da lahko v EU vstopijo vsi, potem te zakonodaje sploh ne 
rabimo. A niti mednarodno niti evropsko pravo ne dovoljujeta pravice izbirati državo, v kateri bo oseba zaprosila za 
mednarodno zaščito, ampak napotujeta, da je treba prošnjo vložiti v prvi varni oziroma prvi državi vstopa v EU. Tudi 
Ženevska konvencija iz sankcioniranja zaradi nedovoljenega prehajanja državne meje izvzema samo tiste, ki neposredno 
prihajajo z območij, kjer sta življenje in svoboda te osebe ogrožena. 
Dejansko stanje pa je, da nekdo zaprosi za mednarodno zaščito v Sloveniji, pred tem pa preide Grčijo, Makedonijo, Srbijo, 
BiH, morda Črno goro in nato na Hrvaško. To so urejene in varne države, nekatere tudi kandidatke za EU. Ali to potem, če se 
vloži prošnja v Sloveniji, pomeni, da pred tem ta oseba ni bila preganjana po Ženevski konvenciji?" 

Stališče, da varnost škodi stranki, je absurd 
Ko boste zapustili ministrstvo, ostajate v politiki? Ali se vračate v odvetniško pisarno? 
"Morebiti vam bo odgovorilo pojasnilo, zakaj se sploh nisem odločila kandidirati. Dejstvo je, da sem bistveno drugače 
gledala na določena vprašanja kot v SMC, to je bilo očitno tudi navzven. Varnosti nikoli nisem želela jemati kot ideološko 
vprašanje, saj se mi je zdelo absurdno stališče, da je to nekaj, o čemer naj se ne bi preveč govorilo, ker naj bi to odmikalo 
SMC od neke inherentne liberalnosti. Stališče, da varnost škodi stranki, je absurd. 
Pred volitvami bi težko zagovarjala program stranke, ki zmanjšuje pomen varnosti državne meje. S tem bi povzročila 



dodaten nemir v stranki, ki je upala na boljši rezultat, a je bila velikokrat sama sebi v nasprotju. Mogoče sem slab politik, ker 
nisem rada v nasprotju sama s seboj, a tako pač je. 
Upam, da se bo novi predsednik vlade odločno postavil za resor notranjih zadev in razmejil med zakonskimi nalogami tega 
resorja in morebitno drugačno državno strategijo v odnosu do migracij, da ne bo več takšnega državnega aktivizma, kot smo 
mu bili priča v minulem mandatu. To je izjemno škodilo tako MNZ kot tudi ugledu države." 
Kritični ste do stranke. Jo zapuščate? 
"Bomo videli, kaj bo."  

Obdani smo z varnimi državami 
Torej so po vašem osrednji problem zlorabe azilnih sistemov? 
"To bo eno od težišč problema migracij v prihodnosti. Zato je nesprejemljivo, da se slovenski policiji očitajo nepravilnosti pri 
izvajanju veljavne zakonodaje, vključno z bilateralnimi sporazumi o vračanju tistih, ki so očitno nezakoniti migranti. Ki torej 
očitno želijo izrabiti azilni sistem za pomikanje proti severu in izogibanje policijskim postopkom vračanja. To potrjuje tudi 
razlika med številom obravnavanih oseb in številom vloženih prošenj za mednarodno zaščito. Gre za osebe, ki izrazijo 
namero za mednarodno zaščito, potem pa prostovoljno zapustijo azilni dom, preden sploh pride do vložitve prošnje za 
mednarodno zaščito. 
Del sistema mednarodne zaščite je tudi boj zoper zlorabe azilnega sistema, kar pa je po obstoječi zakonodaji zelo oteženo. 
Azil je še vedno tista beseda, ki odpira vsa vrata. 
Mednarodna zaščita ni zaščita pred varnostnimi organi, ki morajo opravljati svoje naloge po predpisih, ki jih je sprejel 
državni zbor, glede varovanja naše meje, schengenskega prostora. To je zaščita pred preganjanjem v izvorni državi osebam, 
ki prebežijo v prvo varno državo, najpogosteje je to sosednja država. Slovenija pa je obdana s samimi državami, ki so članice 
EU, v katerih ni sistemskih pomanjkljivosti azilnih sistemov, zato se načelo nevračanja ne more kršiti v tem kontekstu." 

Levica je v tem mandatu močnejša kot kadarkoli prej 
Je torej problem zakonodaja? 
"V tem mandatu smo predlagali določene rešitve oziroma spremembo 51. člena zakona o mednarodni zaščiti. Po vzoru 
Dublinske uredbe smo želeli vpeljati koncept tretje varne države, ki v evropski zakonodaji že obstaja, da bi ga lahko uporabili 
za tiste, ki evidentno prihajajo iz varne države članice EU, s čimer bi se lažje soočali z očitnimi zlorabami azilnih sistemov. A 
ta predlog je bil zavrnjen in trdim, da smo danes zaradi tega bolj ranljivi. In dokazalo se je, da smo v MNZ gledali v 
prihodnost, kajti ravno te rešitve, ki so bile gibalo spremembe 51. člena, so identične razmišljanju o rešitvah, ki so v zadnjem 
obdobju zelo aktualne. Tudi tako imenovana os voljnih v boju zoper ilegalne migracije - Nemčija, Italija, Avstrija - s svojo 
logiko temelji ravno na teh rešitvah, ki pri nas niso bile sprejete. 
Skrbi me, da je iz zadnje verzije koalicijske pogodbe izpadlo to, kar je bilo v eni prejšnjih variant. Tam je bilo izrecno 
navedeno, da se bo sprejemala zakonodaja, ki bo onemogočala zlorabe azilnega sistema. Zdaj sicer piše, da bo treba bolj 
učinkovito varovati schengen, ampak če se zakonodaja ne bo prilagodila situaciji, bo to bolj kot ne floskula. Tudi Levica po 
mojem ne bo privolila v karkoli takega. Dejstvo pa je, da je Levica v tem mandatu močnejša kot kadarkoli prej. Kakorkoli 
obrnemo, je to ena redkih strank, ki vodi zelo konsistentno politiko in to je tudi izvor njene moči. 
V tem mandatu nismo opravili nobene resne migracijske razprave, kljub jasnim pozivom MNZ, da je to nujno. Morebitna 
bolj odprta migracijska politika države ni stvar uradniškega poguma pri presojanju zakonskih pogojev za upravičenost do 
azila, ki se ne more deliti kar na počez mimo zakona, kot je to povzročilo politično krizo v Nemčiji, ampak političnega 
konsenza, ki bi moral biti temelj za celovito državno strategijo, ki je še vedno nimamo. In očitek, da MNZ kriminalizira 
migracije, je zelo slab izgovor, saj je ravno enačenje mednarodne zaščite in migracij tisto, kar povzroča, da se nekontroliran 
migracijski dotok čez številne varne države na ozemlje EU obravnava kot varnostno vprašanje. Raztegovanje Ženevske 
konvencije do onemoglosti vodi v propad mednarodne pravnega reda begunskega prava in ne bo doprineslo k bolj pravični 
globalni ureditvi na tem področju, ki je nujna." 

• Srečanje protimigrantskih somišljenikov. Vojislav Bercko. Večer, Maribor, 28.8.2018 
https://www.vecer.com/srecanje-protimigrantskih-somisljenikov-6553303  
Podpredsednika italijanske vlade Mattea Salvinija in madžarskega premierja Viktorja Orbana druži neprikrito sovraštvo 
do migrantov.  
Nekaj manj kot teden dni je 177 iz čolnov rešenih migrantov čemelo na reševalni ladji italijanske obalne straže Diciotti v 
mednarodnih vodah in nato še več dni v pristanišču v sicilskem mestu Catania, ker oblasti na zgražanje vseh, tudi Združenih 
narodov, niso dovolile izkrcanja. V istem času je Evropsko sodišče za človekove pravice razsodilo, da je Madžarska dolžna 
prosilcem za azil zagotoviti hrano, kar so tamkajšnje oblasti v dveh begunskih taboriščih na meji s Srbijo zavračale, saj so na 
ta način želeli, da migranti čim prej zapustijo madžarsko ozemlje. 
Za obema nečloveškima ukrepoma sta stala dva politika: podpredsednik italijanske vlade Matteo Salvini in madžarski 
premier Viktor Orban. Prvi, voditelj skrajno desne stranke Liga, ni na oblasti še niti tri mesece, pa je že pokazal vso svojo 
ostrino in Italijo usmeril vse bolj desno. Drugi, vodja desničarskega Fidesza, je veteran protimigrantske politike, ki je kot prvi 
v Evropi po hladni vojni na južno mejo svoje države namestil bodečo žico. Zastavonoši evropske ksenofobne in populistične 
politike sta se danes sešla v Milanu, na dnevnem redu pa sta imela le dve temi: kako povsem preprečiti prihod migrantov v 
Evropo in hkrati poenotiti evropske skrajno desne populistične stranke v enotno politično formacijo pred volitvami v 
evropski parlament konec maja prihodnje leto. Če bi se srečanja udeležila na primer še avstrijski podkancler Heinz-Christian 
Strache iz svobodnjaške stranke in nemški notranji minister Horst Seehofer iz bavarske Krščansko-demokratske unije CDU, 
bi bili zametki nove močne evropske politične grupacije povsem otipljivi. Salvini in Orban sta se pogovarjala predvsem o 
alternativnem protimigrantskem načrtu, ki ga nameravata predstaviti ostalim članicam Evropske unije, in popolnem zaprtju 
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zunanjih meja EU. Italijanska vlada se je od srečanja ogradila z besedami, da gre zgolj za srečanje dveh politikov. Orban je 
sicer danes izjavil, da je Salvini njegov heroj. "On je moj heroj in moj partner na poti," je dejal novinarjem pred srečanjem. 
"Madžarska je dokaz, da je migrante možno ujeti na kopnem," je dodal. "Tu se začne Salvinijeva vloga. On mora pokazati, 
kako je možno prijeti migrante tudi na morju." In pribil: "Madžarsko več čas napadajo, ker je pokazala, da je meje možno 
zaščititi, medtem ko Bruselj pravi, da migrantov ni možno ustaviti in jim je treba omogočiti vstop." 

Tudi Avstrija zaostruje zakonodajo 
Avstrijska vlada namerava prosilcem za azil onemogočiti pripravništvo in vajeništvo. Gre za novo v vrsti omejitev za 
migrante, ki jih je uvedla desna vlada na Dunaju. Po zdaj veljavni zakonodaji lahko v programih pripravništva in vajeništva za 
deficitarne poklice sodelujejo prosilci za azil, mlajši od 25 let. "Kdor nima pravice ostati v državi, ne bi smel začeti 
vajeništva," je za nedeljsko izdajo časnika Österreich poudaril vodja vladajočih svobodnjakov (FPÖ), podkancler Heinz-
Christian Strache.  

Le dan prej je drugi podpredsednik italijanske vlade Luigi Di Maio iz populističnega, a ne ksenofobnega Gibanja pet zvezd 
zagrozil, da bo Italija z vetom preprečila sprejetje sedemletnega finančnega okvira EU, če povezava z njo ne bo delila 
bremena migrantske krize. "V Evropi bomo obrnili ploščo," je Di Maio zapisal na družbenem omrežju Facebook dva dni po 
zadnjih prerekanjih Rima z Brusljem o tem, kdo bi moral sprejeti migrante, rešene v Sredozemskem morju. 
Poudaril je, da v EU želijo potrditi večletni finančni okvir za obdobje med letoma 2020 in 2027 še pred evropskimi volitvami. 
"Ne bomo jim dovolili in če se situacija z migranti v bližnji prihodnosti ne bo spremenila, je veto zagotovljen," je še zapisal Di 
Maio. Tudi prejšnji teden je zagrozil Bruslju, da bo Italija nehala plačevati v skupni evropski proračun, če ne bodo našli 
rešitve za 177 rešenih migrantov, ki so obtičali na ladji Diciotti. Toda Italija je obvezana prispevati v proračun, medtem ko 
sedemletni finančni okvir dopušča več prostora za pogajanja in grožnje, kar je po pisanju bruseljskega spletnega biltena 
Euractiv v preteklosti večkrat uporabil nekdanji britanski premier David Cameron. 

• Makedonci vidijo Nato kot okno v zahodno družbo. Aleš Kocjan. Večer, Maribor, 28.8.2018  
https://www.vecer.com/makedonci-vidijo-nato-kot-okno-v-zahodno-druzbo-6552463  
Slovenski častnik Gorazd Bartol zaključuje vodenje Natove povezovalne pisarne v Skopju 30. septembra, ko bodo 
Makedonci na posvetovalnem referendumu odločali o novem imenu države.  
Častnik Slovenske vojske drugič v zgodovini Slovenije samostojno vodi Natovo misijo oziroma predstavništvo 
severnoatlantskega zavezništva. Vodja Natove povezovalne pisarne v Skopju Gorazd Bartol, po činu kapitan bojne ladje, 
svoje delo na položaju zaključuje 30. septembra, torej prav na dan, ko se bodo Makedonci na posvetovalnem referendumu 
izrekali o novem imenu države: Severna Makedonija. Morebitno preimenovanje je po več kot 20 letih prizadevanj za vstop v 
evroatlantske integracije postalo vstopnica v zvezo Nato. Do zdaj je namreč začetek povabilu te nekdanje jugoslovanske 
republike v zvezo Nato vztrajno blokirala Grčija, saj se tudi pokrajina na severu Helenske republike imenuje - Makedonija. 
Zato svoji severni sosedi ni dovolila uporabe istega imena. 
Makedonci niso imeli takšnega privilegija kot Slovenci, da bi v zadnjem četrt stoletja uživali relativno varnost 
Ne glede na to, da bodo Makedonci odločali na posvetovalnem referendumu o novem imenu države, je lahko to za 
prihodnost Makedonije, politično gledano, zelo kočljiv trenutek? 
"Izid referenduma je težko predvidljiv. Bistvo referenduma je, da vlada republike Makedonije okrepi legitimnost 
dvostranskega sporazuma z Grčijo o novem imenu. Sporazum z Grčijo sicer ne zahteva od Makedonije izvedbe 
referenduma. Je pa obvezujoče izvesti ustavne spremembe, za te pa bo referendum ponudil nekakšno legitimno platformo 
za nadaljevanje in zaključek procesov, povezanih s spremembo imena. Kot predstavnik Nata in kot Slovenec si zares želim, 
da bi prebivalci Makedonije sprejeli zgodovinsko priložnost, da najkasneje v obdobju osemnajstih mesecev postanejo 30. 
članica Nata in se začnejo pospešeno približevati članstvu v Evropski uniji." 
Makedonija ni bila nikoli zgodovinsko povezana z Rusijo 
Kako ocenjujete razpoloženje med makedonskim prebivalstvom? So naklonjeni povezovanju s severnoatlantskim 
zavezništvom? Kot veste, v Sloveniji ni bilo nikoli pretirane naklonjenosti zvezi Nato. Tudi na referendumu je precej manj 
ljudi podprlo vstop v Nato kot vstop v EU. 
"V Sloveniji sta vendarle prisotni močna podpora in naklonjenost Natu, kar je ne nazadnje pred 15 leti s podporo vstopu 
Slovenije potrdilo tudi 66 odstotkov volivcev, a je po drugi strani treba priznati, da je bila podpora za EU vedno višja. V 
Makedoniji je nekoliko drugače, saj niso imeli takšnega privilegija, da bi v zadnjega četrt stoletja uživali relativno varnost. Ne 
smemo pozabiti, da je bil zadnji večji oboroženi konflikt na ozemlju nekdanje Jugoslavije ravno v Makedoniji leta 2001. Po 
javnomnenjskih raziskavah približno 80 odstotkov Makedoncev podpira vstop v Nato in EU, saj ljudje eno in drugo razumejo 
kot vstop v zahodno družbo, kamor Makedonija kot evropska država tudi spada. Slovenci smo bili na drugi strani 
zgodovinsko bolj vpeti v zahodno družbo in zahodnoevropske standarde v vseh vidikih, tudi obrambno-varnostnih, kar ni 
značilno za Makedonijo. Ta je bila stoletja pod turškim vplivom, kar je mogoče čutiti še danes, njeno ozemlje pa je bilo 
predmet interesa številnih držav. Zato je zanje vstop v zavezništvo ogromen korak naprej. Močnejša integracija v Nato je 
tudi kvalitetna odskočna deska za pogajanja o vstopu v EU. Treba se je zavedati, da je članstvo v Natu investicija v varnost in 
brez varnosti tudi ne more biti razvoja države." 
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80 odstotkov Makedoncev po javnomnenjskih raziskavah podpira vstop v Nato in EU, saj ljudje eno in drugo razumejo kot 
vstop v zahodno družbo  

Vendar so v Makedoniji vplivi z vzhoda, konkretno iz Ruske federacije, prav tako močni. 
"Zgodovinsko in tradicionalno Makedonija ni bila nikoli pomembno povezana z Rusijo, tako kot denimo Srbija. Pa tudi v 
Srbiji se je ta vpliv močneje izrazil šele po letu 1990. V Makedoniji se je ta nenavadni ruski vpliv pojavil šele po zadnjih 
notranjih težavah, s katerimi se je država soočala, proti koncu vladavine Nikole Gruevskega, ko je politična kriza dobila tudi 
druge vidike krize. Tedaj se je ruski interes za Makedonijo nenavadno povečal. Tedaj je začela ruska politika zelo odločno, 
dinamično, včasih kar agresivno nastopati proti Makedoniji. Zakaj uporabljam besedo agresivno? Pred kratkim je namreč 
ruski veleposlanik javno in povsem odkrito povedal makedonskemu premierju Zoranu Zaevu, da bo Makedonija ob vstopu v 
Nato postala legitimna tarča za Rusijo. To je skrajno nenavadna retorika v diplomatskih krogih, da kdo kaj takega, kar lahko 
razumemo kot neposredno grožnjo, izreče premierju druge države. Interes Rusije za ta delček Balkana se je v zadnjem času 
resnično povečal." 
Rusija je na drugi strani na Balkanu vse bolj prisotna s finančnimi vzvodi. 
"Vedno je bila na neki način prisotna, vendar Zahodni Balkan ni bil nikoli v primarni coni geopolitičnega interesa Rusije, kot 
so denimo baltske države ali pa države vzhodne Evrope. Vstop v Nato je stvar zavezništva in države kandidatke ter njenih 
prebivalcev. Vsaka zunanja intervencija v nacionalnih demokratičnih procedurah je nesprejemljiva. Vsaka država ima 
pravico, da si sama izbira svojo prihodnost." 
Dve bataljonski skupini minimum za Slovenijo 
Verjamete, da bo Makedonija lahko izpolnjevala pričakovanja zveze Nato, ko pa vemo, kakšne težave imamo s tem v 
Sloveniji? 
"Da, verjamem. Z vsemi segmenti politike je Makedonija dala vedeti vsem drugim 29 članicam zavezništva, da so se resnično 
pripravljeni maksimalno potruditi za vstop v ta klub. To so prepoznale tudi zavezniške države in tudi zato je bilo julija na 
vrhu Nata v Bruslju odločeno, da se Makedonijo povabi v Nato. Ko govorimo o pričakovanjih, je treba vedeti, da se je na 
minulem vrhu v Bruslju oblikovala tudi formula treh c-jev (cash/denar, capabilities/zmogljivosti in contribution/prispevek, 
op. p.). Govorimo torej o finančnem prispevku, živi sili na misijah in zmogljivostih, ki jih država prispeva k skupni obrambi. 
Slovenija je povečala obrambne izdatke v nominalnem smislu in jih stabilizirala, kar pomeni, da obrambni proračun ne pada 
več v odstotku BDP. Slovenija pa se je tudi zavezala, da bo v bodoče postopno povečevala odstotek BDP, namenjen za 
obrambo. Glede razvoja zmogljivosti pa vsi izračuni in analize kažejo, da država, kot je Slovenija, lahko prispeva z razvojem 
dveh srednjih bojnih bataljonskih skupin. To je minimum in prepričan sem, da bo država to uspela tudi doseči." 
Kako se bo Makedonija spopadla z izgradnjo zmogljivosti in ustrezno visokimi obrambnimi izdatki? 
"Na makedonski strani obstaja zavedanje, da je treba določene zaveze spoštovati. Z deklaracijo, ki jo je potrdil parlament, so 
se že zavezali, da bodo za obrambne zadeve namenjali dva odstotka BDP. Verjamem, da jim bo to do leta 2025 uspelo, saj 
so že 2008. za obrambo namenjali več kot 2,2 odstotka BDP, ki pa je kasneje zaradi nepovabila v Nato upadel. Tudi če bi se v 
Makedoniji zamenja vlada, po moji oceni glede izpolnjevanja zavez ne bi smelo biti težav, saj tudi parlamentarna opozicija 
podpira vstop države v Nato." 
Natovo pisarno ste vodili v ključnem obdobju za Makedonijo in njeno približevanje Natu, ko se je zgodil ta politični 
premik. Kakšno vlogo je pri tem odigrala Slovenija? 
"Za politični premik in normalizacijo razmer v državi so odgovorni predvsem Makedonci sami. Za zgodovinski dogovor - 
najprej z Bolgarijo o dobrososedskem sodelovanju in nato z Grčijo glede imena - pa je odgovorna predvsem aktualna vlada. 
Z diplomatskega zornega kota, ki ga lahko opišem kot obdobje korenitih političnih sprememb v državi, pa bi lahko rekel, da 
je Slovenija preko naše pisarne, predstavništva EU v Makedoniji, ki ga vodi nekdanji minister za zunanje zadeve Samuel 
Žbogar, in preko aktivnega veleposlanika Milana Jazbeca odigrala zelo pomembno vlogo. V tem kontekstu je seveda naša 
država imela pomembno funkcijo s tremi slovenskimi predstavniki na ključnih pozicijah, stopnja in tudi vidnost slovenskih 
diplomatskih predstavnikov pa sta, zgodovinsko gledano, najmočnejši. Nato in EU sta namreč dva temeljna strateška cilja za 
Makedonijo, Slovenija pa je prijateljska država, do katere Makedonci zgodovinsko gojijo veliko zaupanje, saj Slovenija nima 
nekih razlogov za prikrite motive. Z našim načinom dela, povezavami, ki smo jih vzpostavili, predvsem pa v mednarodnem 
okolju smo odigrali zelo pomembno vlogo, tudi kot razlagalci in poznavalci razmer. Če se orientiram na Natovo povezovalno 
pisarno Skopje, pa moram izpostaviti, da je delo izjemno zanimivo in da sem si v malo več kot dveh letih vodenja Natove 
pisarne tudi osebno pridobil izjemno veliko neprecenljivih izkušenj na strateški ravni v zgodovinskem, izjemno pomembnem 
obdobju za Makedonijo. Naj omenim, da smo med drugim v pisarni aktivno sodelovali tudi pri pripravi vrste najvišjih 
obiskov predstavnikov Nata, vključno z obiskom generalnega sekretarja in nedavnim obiskom vrhovnega zavezniškega 
poveljnika za Evropo. V začetku septembra pa pred referendumom o imenu s sedežem Nata in makedonskimi oblastmi 
pripravljamo še drugi obisk generalnega sekretarja Nata v Skopju v zadnjih osmih mesecih." 

• Političen, akcijski in poetičen. Petra Vidali. Večer, Maribor, 30.8.2018  
https://www.vecer.com/politicen-akcijski-in-poeticen-6554858  
Otvoritveni film 7. festivala dokumentarnega filma Dokudoc je bil Sine legibus - po poteh 1976 režiserke Milene Olip  
Predfilm sedmega festivala Dokudoc je bil Playing Men Matjaža Ivanišina. Dobitnika nagrade Vesna za najboljši 
dokumentarec na lanskem Festivalu slovenskega filma je bilo v Mariboru že mogoče videti, celo dvakrat, v GT22 in v 
Minoritih. Ampak sinočnja projekcija je pokazala, da se za dobre filme vedno najde nekaj zamudnikov in tistih, ki utrjujejo 

https://www.vecer.com/avtor/petra-vidali
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snov, tako da se je Sodni stolp spet lepo napolnil in je publika potem tudi izkoristila režiserjevo prisotnost in dobila odgovor 
na zastavljena vprašanja. 
"Intermezzu" v obliki otvoritvene ceremonije je sledil otvoritveni film, Sine legibus - po poteh 1976 režiserke Milene Olip. 
Režiserka je diplomantka ljubljanske AGRFT, koroška Slovenka in z zgodbo osebno povezana. Leta 1976 je še ni bilo na svetu 
(letnica 1982), zato pa je bil njen oče eden od štirih mladeničev, ki so v Selah na volilni dan, ko je hotela dežela Koroška 
prešteti koroške Slovence, ugrabili volilno skrinjico in zažgali volilne listke. 
Kontekst smo poznali - rezultati preštevanja naj bi služili kot protiargument dvojezičnim napisom. Češ, če jih ni dovolj, tudi 
napisov ne potrebujejo. Upor večine manjšine ("Ne pustimo se preštevati!") s podporo demokratičnih akterjev iz tujine in 
tudi nekaterih Avstrijcev je pomembna prelomnica v polpretekli zgodovini koroških Slovencev, dogodek v Selah pa je tisti 
moment tega upora, ki je kar klical po "inscenaciji". 
Milena Olip se seveda zaveda vseh političnih dimenzij dogajanja in dogodka, hkrati pa njegovega "akcijskega naboja". 
Preden pa je lahko prepoznala širše družbene okvire, je kot otrok poslušala napeto zgodbo (ugrabitev skrinjice, zažig, pobeg, 
skrivanje in novi pobegi in zavajanje nasprotnika in policija in sodni proces ...). Leta pozneje, ko je nekoč na Ljubelju v eni 
roki držala mobitel, z drugo pa dala potni list cariniku in je ta cinično pripomnil, da je pač pripadnica tistih, ki kršijo zakone, 
se je začel v njej "odvijati film", ki ga je gledala vse življenje. 
Stoletje legitimnega boja za obstoj 
Sedemdesetminutni film uokvirja podoba 106-letne Mice Olip, njene misli (z izposojenim glasom) iz ozadja vidijo "celo 
Koroško", celo stoletje boja za obstanek. Poleg arhivskega gradiva in prikaza drugih oblik bojkota posebnega ljudskega štetja 
pa akterji tedanjega dogajanja obnavljajo zgodbo. Pravniki oziroma odvetniki pravni potek in vidik (zakon je prej kot 
obtoženi državljani kršila država), štirje junaki (po dolgem času uporabljamo oznako brez distance in ironije, to je bilo res 
pogumno dejanje) pa detajlno, dramaturško napeto pripovedujejo, kaj so naredili in kaj se je z njimi dogajalo. Režiserka je v 
film vključila tudi igrane scene, ki so tako kot pripoved protagonistov v selskem narečju, ritem filma pa določa še izmenjava 
rockovsko uglasbljenih pesmi Valentina Polanška, ljudskih in klasičnih glasbenih motivov. 
Izvrsten film, ki ponudi tudi refleksijo tega, kar se dogaja po koroških vaseh štiri desetletja pozneje, je kronala še prisotnost 
avtorjev, ob režiserki in scenaristki Mileni Olip so bili trije od štirih selskih aktivistov, Marjan in Nanti Olip ter Flori Jug. Peter 
Olip je žal lani umrl. To je bila ena od predpremier filma, uradno premiero bo doživel septembra na Festivalu slovenskega 
filma v Portorožu. 

• Migranti: Misija Sophia v težavah. Vojislav Bercko. Večer, Maribor, 30.8.2018  
https://www.vecer.com/migranti-misija-sophia-v-tezavah-6555048  
Italija, ki je poleg Španije trenutno najbolj na udaru migrantov, zahteva nova pravila in razširitev misije.  
Migrantski krizi v Evropi ni videti konca. Čeprav se število prebežnikov zmanjšuje, pa vztrajno zavračanje nove italijanske 
vlade, da sprejme ladje z begunci in migranti, postavlja pod še večji vprašaj evropsko solidarnost. Zadnja afera z ladjo 
Diciotti, ki jo je skupaj s 177 afriškimi migranti italijanski notranji minister Matteo Salvini pustil več dni na odprtem morju in 
še nekaj dni v pristanišču v Catanii, saj je neuspešno hotel zagotovila o delitvi migrantov med evropske države, je še 
zaostrila odnose med članicami Evropske unije. 
Italijani se počutijo prepuščene sami sebi 
Prav zato je visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini danes na Dunaju članice EU pozvala, naj 
prevzamejo več odgovornosti za misijo Sophia in s tem zagotovijo, da se bodo lahko operacije spopadanja s tihotapci 
migrantov v Sredozemlju nadaljevale. Misija je po besedah Mogherinijeve odločilnega pomena za EU in za boj proti 
tihotapcem ljudi. 
Mogherinijeva je to novinarjem povedala ob začetku drugega dne neformalnega srečanja obrambnih ministrov EU in 
obrambne ministre pozvala, naj bodo konstruktivni v prizadevanjih za nadaljevanje misije. "Doslej soglasja ni bilo. Vsekakor 
si ne moremo privoščiti, da bi operacija EU ostala brez jasnih pravil, ki jim mora slediti," je dodala. "Dobro bi bilo, da bi 
članice prevzele več odgovornosti. Pomembno je, da nam uspe operacijo ohraniti. Ta je izjemen dosežek za celotno 
Evropsko unijo," je dodala Mogherinijeva. Poleg tega je izpostavila, da gre zraven tudi za solidarnost, ko gre za vprašanje 
razdelitve rešenih migrantov. 
Članice EU se že tedne prepirajo okoli misije Sophia, ki jo je EU sprožila junija 2015 po nizu smrtonosnih brodolomov v 
Sredozemlju, doslej pa so z njo rešili na tisoče migrantov. Italija, ki Sophio trenutno vodi, terja nova pravila in razširitev 
misije. Želi si rotacije pristanišč, v katerih lahko ladje na misiji izkrcajo na morju rešene migrante. Pri tem naj bi na prvo 
mesto uvrstili pristanišča v Španiji in Franciji. Rim poleg tega grozi s predčasnim koncem Sophie, katere mandat bo v vsakem 
primeru potekel s koncem leta. Toda po mnenju nemške obrambne ministrice Ursule von der Leyen predčasen konec 
Sophie, ki je po njenih besedah uspešna, ne more biti predmet razprav. Avstrijski obrambni minister Mario Kunasek pa je 
izrazil razumevanje za stališča Rima. Italijani se namreč po njegovem mnenju počutijo prepuščene sami sebi. Avstrija bo po 
njegovih besedah pri tem vprašanju nastopila kot nevtralen posrednik. Izpostavil je, da bodo odločitve na koncu sprejeli 
notranji ministri EU oziroma predsedniki držav in vlad članic. Tudi italijanska obrambna ministrica Elisabetta Trenta je v 
sredo zvečer, ko so na Dunaju odprli srečanje obrambnih ministrov EU, poudarila, da je žogica na strani EU. "Če bo EU 
sprejela naš predlog, bo imela priložnost pokazati, da je resnično skupnost vrednot in namenov, če ga bo zavrnila, bo 
zanikala svoja lastna temeljna načela," je povedala Trenta. Salvini pa je danes znova zagrozil z izstopom države iz operacije 
Sophia, če ne bodo druge članice EU pristale na zahtevane spremembe. "Zahtevali smo sprejem načela rotacije pristanišč in 
ponovno razpravo o pravilih operacije s ciljem delitve odgovornosti. Če bomo znova dobili negativen odgovor, bomo 
razmislili o tem, ali bomo še naprej porabljali denar v operaciji, ki je mednarodna samo na papirju," je dejal na novinarski 
konferenci v Benetkah. 
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Vestnik, Murska Sobota 

• Hiška kot simbol sožitja in sodelovanja. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 35, 30. 
avgusta 2018, str. 13 

Večnamenski romski center Dolinsko 
Center bo namenjen različnim aktivnostim, tudi učni pomoči romskim učencem in dijakom 
V romskem naselju v Dolgi vasi so tudi uradno izročili v uporabo Večnamenski romski center (VNRC) Dolinsko, kjer se bodo 
odvijale različne aktivnosti, namenjene predvsem otrokom, kot je učna pomoč romskim učencem in dijakom.  
 

 
Slika: V romskem naselju v Dolgi vasi je predsednik države Borut Pahor (desno) odprl nov objekt VNRC Dolinsko. Ob njem 
župan Anton Balažek in občinska svetnica Nataša Horvat. Fotografija: Nataša Juhnov 
 
Gre za manjšo investicijo, ampak pomembno pridobitev in veliko gesto, je ob tem povedal lendavski župan Anton Balažek. 
Zbrane pa je nagovoril tudi predsednik države Borut Pahor in poudaril, da si želi, da bi ta majhna hiška, ki tematizira 
druženje romskega in neromskega prebivalstva, dobro izpolnjevala svoj namen ter spodbujala sožitje in spoštovanje. 
Sam namreč opaža, da je strpnost, pa ne toliko v Sloveniji kot v širši družbi, vse redkejša in da je vse več surovega in 
žaljivega govorjenja, žrtve nestrpnosti pa so predvsem manjšine. »Nestrpnosti, ki jo širimo ali spregledamo, smo lahko slej 
ko prej deležni tudi sami.« Povedal je še, da so tudi Romi v Evropi še vedno bolj ali manj diskriminirani. Pripadniki te 10- 
ali 12-milijonske po vsem svetu razseljene skupnosti pa nimajo niti približno enakih možnosti za kakovostno bivanje kot 
preostalo prebivalstvo. Ker so Romi tudi žrtve vseh treh totalitarizmov, je prav, da se 23. avgusta (prav na ta dan so odprli 
center), ob evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, spomnimo Romov, tudi zato, ker 
jih zgodovinski spomin velikokrat pozablja. 
VNRC Dolinsko je tudi prostor, kjer se bodo izvajali različni programi, že od postavitve tu sodelujejo vsi ob občani ne glede 
na to, ali so Slovenci, Romi ali Madžari, je povedal Balažek. Ta objekt je namenjen vsebinam, ki so univerzalne in za Lendavo 
kot večjezično in večkulturno skupnost velikega pomena. »Želim pa si, da Evropska skupnost uvidi, da ima take biserčke 
in da obstajajo območja in regije, kjer se o multikulturnosti ne samo govori, ampak ta tudi v resnici deluje. Tako je tudi v 
Lendavi,« je povedal Balažek. 
Občina Lendava je za ta projekt namenila 20 tisoč evrov, hkrati pa skrbi tudi za urejanje in modernizacijo naselja, v katerem 
živi 150 ljudi. Imajo urejene priključke na pitno vodo, elektriko, ulično razsvetljavo, kot največji problem pa je Balažek 
navedel legalizacijo objektov v naselju. Ampak podobne zgodbe, povezane z legalizacijo, poznamo tudi v drugih krajih po 
Sloveniji in je treba to težavo urediti na nacionalni ravni, vse dotlej bodo črne gradnje rasle še naprej.  
Da je občina podprla in pomagala uresničiti idejo o skupnih prostorih v romskem naselju, je zelo hvaležna tudi Nataša 
Horvat, občinska svetnica in spodbujevalka VNRC Dolinsko, ki dela z otroki in si prizadeva za njihovo boljšo izobrazbo. »Tudi 
s pomočjo različnih projektov in učne pomoči bodo imeli naši otroci več možnosti, da v življenju uspejo,« je dejala. 
Zadovoljni pa so, da je med Romi v naselju 100-odstotni vpis v programe predšolske vzgoje in da prav vsi osnovnošolci 
nadaljujejo šolanje v srednješolskih programih. Poleg hiše in športnega igrišča je podjetje CEROP postavilo še otroško 
igrišče, ki je namenjeno najmlajšim in pomeni prvi korak na poti odraščanja in pomemben element zgodnje socializacije. 
Pahor položil venec na judovskem pokopališču. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 35, 30. 
avgusta 2018, str. 13 
Ob evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov (23. avgust) je predsednik države Borut 
Pahor položil venec k spomeniku žrtvam nacističnega nasilja na judovskem pokopališču v Dolgi vasi pri Lendavi. Spremljala 
ga je Judinja Erika Fürst, Sobočanka, ki je preživela holokavst oziroma šoo, kot Judje raje poimenujejo načrtno iztrebljanje 
Judov. 



 
Slika: Predsednik države Borut Pahor je v spremstvu Judinje Erike Fürst in župana Antona Balažka položil venec na 
judovskem pokopališču v Dolgi vasi. Fotografija: Nataša Juhnov 
 
Dolgovaško judovsko pokopališče je največje judovsko pokopališče v Sloveniji, na njem je 128 označenih nagrobnih 
spomenikov. Epitafi na nagrobnikih iz kamna ali črnega marmorja pa so v madžarščini, hebrejščini, nemščini ali slovenščini. 
Po drugi svetovni vojni so tu postavili spomenik preminulim Judom, ki se niso vrnili iz Auschwitza in bi morali, kot drugi 
njihovi sorodniki in meščani, biti tu pokopani. Zadnji pogreb na tem pokopališču so opravili leta 1998, ko so pokopali 
Ludvika Blaua. 
V Lendavi je še pred drugo svetovno vojno živela izjemno močna judovska skupnost, po drugi svetovni vojni pa je skoraj v 
celoti izginila in danes v Lendavi ni več predstavnikov judovske skupnosti. Še vedno pa stoji sinagoga, a je izgubila svoj 
prvotni verski namen, saj je danes v njej Slovenski muzej holokavsta, judovsko šolo pa so leta 1992 zaradi dotrajanosti 
podrli. 

• Ideja dobiva regionalno in čezmejno razsežnost. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 
35, 30. avgusta 2018, str. 16 

Lendava – kandidatka za evropsko prestolnico kulture 2025 
Program dobil podporo partnerjev iz Slovenije, Madžarske in Hrvaške – Skupaj do večje prepoznavnosti v Evropi 
 

 
Slika: Projekt Lendava – EPK 2025 dobiva s podpisom dogovora z novimi partnerji čezmejni pomen. Fotografija: A. Nana 
Rituper Rodež 
 
»Pred dvema letoma so se mnogi norčevali iz naše ideje, da bi Lendava lahko postala evropska prestolnica kulture, zdaj pa 
smo zasnovali resen program in se resno lotili dela,« je pred podpisom dogovora o sodelovanju poudaril Anton Balažek, 
župan Občine Lendava. Dogovor o sodelovanju so v mestni hiši v Lendavi podpisali predstavniki Mestne občine Murska 
Sobota, mesta Čakovec in mesta Zalaegerszeg, k dogovoru pa so uradno pristopili tudi svet Pomurske razvojne regije, 
Medžimurska županija, Županija Zala, Knjižnica – Kulturni center Lendava, Hrvaško kulturno društvo Pomurje in Pomurska 
madžarska samoupravna narodna skupnost. Lendava ostaja odprta tudi za nove partnerje, v drugem krogu bodo k 
sodelovanju povabili tudi partnerje iz Avstrije. 
Progam bo Lendava gradila na temeljih kulturne dediščine, naravnih lepot, kulinarike, kulturnega sožitja in jezikovne 
različnosti ter na temelju regijskega in čezmejnega sodelovanja. Pri njenih prizadevanjih pa so jo podprli novi partnerji, ki 
prihajajo iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske. Kandidatura in projekt Lendava – evropska prestolnica kulture 2025 (Lendava – 
EPK 2025) s tem dobiva regionalno in čezmejno razsežnost. 
Osnutek programa Lendava – EPK 2025 so v Lendavi nekoliko širše zasnovali, niso se omejili zgolj na kulturno dogajanje in 
ustvarjanje ter investicije v kulturne ustanove, ampak bodo vključili tudi druga področja. Delovali bodo s ciljem, da se bodo 
rezultati in pozitivni učinki poznali tudi pri gospodarski rasti, razvoju turizma in oblikovanju skupne turistične ponudbe, 
v splošnem napredku ter spremembah demografskih trendov in v tem, da bi mladi v tem mestu in regiji spet videli 
možnosti. 
»Lendava je manjše mesto, ki temelji na sožitju in povezovanju različnih kultur, in to je naša prednost,« meni Balažek ter 
dodaja: »Evropa ni samo prostor velikih mest in kapitala, ampak je treba v ospredje postaviti ljudi in sožitje, čemur jaz 
pravim kultura življenja.« Zato upajo, da bodo pri kandidaturi s svojo zgodbo ob podpori in pomoči sosednjih mest in regij 



tudi uspešni in bodo prepričali Evropo. Povedal je še, da evropsko prestolnico kulture ne vidi kot politični projekt, ampak 
gospodarski, ter da se na kulturo ne sme gledati kot na področje, kamor se samo vlaga, temveč kot tisto, ki nam tudi veliko 
da in omogoča, tisto, ki lahko dvigne samozavest in prispeva k razvoju in odpiranju novih možnosti. 
Župan Mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek je ob podpisu povedal, da so se povabilu odzvali, saj je prepričan, 
da ima projekt Lendava – EPK 2025 velik potencial, ob aktivnosti vseh sodelujočih partnerjev pa je lahko ta širša regija zelo 
uspešna. Podpis sporazuma kot nadaljevanje dolgoletnega dobrega sodelovanja v regiji, ki ima bogato skupno kulturno 
zgodovino in tradicijo, razume Stjepan Kovač, župan mesta Čakovec. Da bodo Lendavi ponudili svojo pomoč in si prizadevali 
za uspeh projekta, ki bo imel učinek v širši regiji, pa je obljubil tudi Zoltan Balaicz, župan mesta Zalaegerszeg. 

• Gezi Farkašu (1948–2018). Evgen Emri, Ludvik Filo in prijatelji. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 35, 30. 
avgusta 2018, str. 23 

V spomin 
Prva srečanja z Gezo v srednješolskih letih so bila, ko je prihajal k pokojnemu bratu, saj sta vedno ustvarjala kaj tehničnega, 
fotografirala, sestavljala, bili smo družinski prijatelji – mami zaradi rož, očeta zaradi trgovskih poslov. Študentska leta pa so 
naju ločevala po starosti, tako da sva se redko srečala. 
Geza je bil mladinec, a ne po tem, da je svojo politično pot začel v mladinski organizaciji, bil je mlad po duhu, idejah, po 
svojem načinu razmišljanja in življenja. Biti razsoden in razumen, nekonflikten in potrpežljiv v času političnih sprememb, ki 
smo jih doživljali, je bilo težko. Nekateri tega nismo zmogli, Geza je. 
Njemu v spomin in Prekmurcem v opomin se bom Geze spominjal kot uspešnega mladinca, komunista, brigadirja in 
socialista – tovariša. V politiki je krožila krilatica, da moraš imeti političnega botra, da uspeš. A kdo je bil boter dr. Antonu 
Vratuši, dr. Vaneku Šiftarju, Rudiju Čačinoviču, Milanu Kučanu in vsem Prekmurcem, ki so zaznamovali slovenski prostor? 
So ga potrebovali? 
Geza Bačič in Geza Farkaš sta pojem Socialistične zveze delovnega ljudstva. Prekmurci smo imeli odlično organizirano 
mladinsko organizacijo in socialistično zvezo. 
Po političnih spremembah, ko so socialisti vstopili v koalicijo z LDS, smo imeli odlično organizirano LDS, v kateri je imel 
odločilno vlogo Geza. Ob njem in z njegovimi zaslugami so si mnogi utirali politično pot v LDS, od poslanskih do 
veleposlaniških mest. Tukaj sta se kazali njegova skromnost in preudarnost. Nikoli ni poudarjal, kaj bi morali storiti in česa v 
LDS niso. Bil je komsomolec, partijec, socialist, človek, ki je vedel, kako se je »kalilo jeklo«. Tudi po političnem zatonu LDS ni 
bil človek prestopov in novostrankarski navdušenec. 
Vodil je tudi protestantsko društvo Primoža Trubarja, bil je podpredsednik republiškega vodstva, prijatelj, iskren sodelavec 
dolgoletnega predsednika Viktorja Žaklja. Sodeloval je z mnogimi cerkvenimi dostojanstveniki, luterani in bil med tistimi, ki 
je znal ločiti verske zadeve od društvenih.  
Geza, mogoče pa si imel »botra« v Gezi Kardošu, tvojem ravnatelju, ko si učil v Mačkovcih? Ob kozarcu na Marofu nam je 
rekel: »Jaz od tod pridem v penzijo, vi pa, če me boste ubogali in poslušali, veliko dlje.« Takrat smo se temu smejali, a smeh 
je pol zdravja in poln resnice. 
Ne pozabimo njegovih zaslug na področju tehnične kulture in mnogih društvenih dejavnosti mladih: fotografska dejavnost, 
letalstvo, dolgoletno predsedovanje AMZ, odlično opravljene naloge pri organizaciji srečanja mladih tehnikov Jugoslavije in 
državnega prvenstva v oranju na državnem posestvu v Rakičanu. Slavnostni govornik je bil Stane Dolanc. Zdaj ni več 
državnih posestev in državnih tovarn, ni več tebe, tovariš Geza. 
Tvoja vrtnica bo še cvetela, a kot mi vsi te bo pogrešala, pogrešala tvojo nego, tvojo prijateljsko roko. 

• Tudi prekmurščina jezik za knjige. Besedilo: Maja Hajdinjak. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 35, 30. 
avgusta 2018, Priloga PEN, str. 6 

Za razvoj in obstoj vsakega jezika je pomembna zapisana beseda. 
Ustavimo se najprej pri molitvenih obrazcih iz rokopisnega obdobja (10.–15. stol.) in starejših slovenskih tiskanih obrednih 
besedilih do srede 19. stoletja. Zanimiva je recimo že različna obredna terminologija osrednjeslovenskega in 
vzhodnoslovenskega knjižnega jezika ob koncu 18. stoletja, o čemer piše dr. Martina Orožen. Opazna je v najstarejših 
molitvenih obrazcih, kot so očenaš, spoved in vera, ter je posledica različnih narečnih zasnov, zgodovinskih sociolingvističnih 
dejavnikov (pokristjanjevanje Slovencev iz Ogleja in Salzburga, slovansko bogoslužje v Kocljevi Panoniji 867–874), metod 
pokristjanjevanja in bogoslužja (zahodna upošteva narodni jezik delno, vzhodna v celoti). Ob tem je zahodni slovenski 
kulturni prostor prilagajal in kalkiral nemško-latinsko izrazje in skladnjo, vzhodni pa je dosledno »slovenil« grško ter ohranjal 
starejše latinsko (križ, oltar, zakrament: svetba). 
Najpomembnejša prelomnica za prekmurščino je bila nedvomno v 18. stoletju, ko sta delovala Števan in Mikloš Küzmič in s 
svojimi deli postavila temelje prekmurskega knjižnega jezika. Besedila tega obdobja zajemajo v nasprotju z besedili 
osrednjega knjižnega jezika izvirno slovensko izrazje. Ob njem se v manjšem številu pojavljajo madžarizmi (npr. varoš, 
püšpek, kinč, tanač idr.), nekaj je tudi nemčizmov, ki so jih uporabljali predvsem kot sopomenke (npr. kaštiga, vandrati, 
trošt, ošpotavati, mantrník idr.). V besedju se izraža tudi velika stopnja ujemanja prekmurskih nabožnih besedil s 
kajkavskimi. Ti izrazi se razlikujejo predvsem po glasovni realizaciji (npr. prekmursko skuza : kajkavsko suza, vízem : vuzem, 
vöra : ora idr.), tudi po besedotvornih vzorcih istih besednih vrst (npr. oča : otec, kmica : temnost, püstina : puščína, soudba 
: osudjenje idr.). Kako lahko utemeljimo sorodnost? Obe knjižni različici – kajkavska z začetki v 16. stoletju in prekmurska iz 
18. stoletja – sta nastali kot knjižni »nadstavbi« na območju narečno razčlenjene t. i. panonske slovenščine. Zelo zanimivo je 
dejstvo, da so tudi Madžari v obdobju pokristjanjevanja prevzeli del prvotnega »staroslovenskega « verskega besedja (npr. 
krьstъ = kereszt, hvala = hála, popъ = pap), vendar se o tem zelo redko piše in razpravlja.  
Nouvi zakon Števana Küzmiča 



Preidimo v 18. stoletje: takrat je v Prekmurju prišlo do knjižnega razmaha, najprej so knjižno dejavnost razvijali protestanti, 
nato še katoličani. V tem obdobju so nastala mnoga pomembna dela. Leta 1715 je izšla prva knjiga v prekmurščini Mali 
katechismus, ki ga je Franc Temlin, evangeličanski duhovnik, prevedel iz madžarščine. V tem stoletju sta izšli še dve 
pomembni deli: Szvéti evangyeliomi Mikloša Küzmiča in Nouvi zakon Števana Küzmiča.  
Nouvi zakon velja za najobširnejše in najpomembnejše delo prekmurskega slovstva. Napisal ga je Števan Küzmič, prvič pa je 
bil natisnjen leta 1771 v Halleju v Nemčiji. Izšlo je tudi nekaj ponatisov: 1817. v Požunu (Bratislava), 1848. v Kisegu (Köszeg), 
1883. na Dunaju in 1928. v Beogradu. Pomen tega dela ni bil le verski, ampak je to bila in je slovenskim evangeličanom še 
danes glav na verska knjiga (poleg pesmaric). To delo je tudi močno vplivalo na nadaljnji razvoj slovstva v prekmurščini – ne 
le kot pripomoček in vzor, ampak tudi kot izredna jezikovna stvaritev v narečju, v katerem je bilo do takrat napisanih le 
nekaj knjižic. Delo ima tudi splošni kulturni in narodnostni pomen – posebej Predgovor, ki ga je sicer napisal Jožef Torkoš 
(»šopronski farar«), vendar je vsaj pri odstavkih o Slovencih in slovanskih prevodih Svetega pisma sodeloval tudi Küzmič. 
Predgovor je natisnjen samo v prvi izdaji Nouvega zakona, v naslednjih ga ni več. 
Küzmičev prevod in njegovi uvodi k posameznim svetopisemskim knjigam obsegajo 854 strani. V njih se je uveljavil njegov 
samostojni slog. Prevodu Nouvega zakona je dodan Nedelni i Svétešni Evangyeliomov i Epištol Kazáč, ki mu sledijo Ništere z 
Staroga Zákona vö vzéte Epištole in Molitvi na vsáko Nedelo i Svétek. Po izročilu, ki ga je tudi Mikloš Küzmič sporočil škofu 
Szilyju, naj bi Števan Küzmič prevedel tudi Staro zavezo, kar je zelo verjetno, ni pa ohranjenega dokaza (Novak, 1976). 
Števan Küzmič je glavni pisatelj prekmurskih evangeličanov. Izšel je z ravenskega območja; rodil se je v Strukovcih leta 1723. 
Najprej se je šolal v Kančevcih in Radgoni, nato pa od leta 1733 v evangeličanski višji šoli v Sopronu, od leta 1739 v Györu in 
od leta 1744 v Požunu na liceju. Tam se ni učil le predpisanih predmetov, temveč se je seznanil tudi s slovaškim jezikom in  
njegovim cerkvenim slovstvom. Pomembni so bili tudi nekateri njegovi stiki s slovaškimi učitelji in sošolci, saj so nekateri 
postali podporniki njegovega dela. 
Leta 1751 je prišel v Čobin (Nemescso) in postal kot naslednik Mihaela Severja učitelj v latinski šoli. Tu je napisal  
neohranjeni prekmurski mali katekizem (1752.?), abecednik in čitanko (1753.?) ter madžarsko aritmetiko in razgovore 
o sedmih veroizpovedih Colloquia. Ohranjena pa je njegova najobsežnejša knjiga iz tega časa Voere krsztsánszke krátki 
návuk cziszte rejcsi bo'ze. 
Kasneje se je odzval vabilu prekmurske evangeličanske naselbine v šomodski županiji in sredi leta 1755 prevzel službo 
pastorja v kraju Šurd. K temu ga je nagnil verski nagib, pa tudi skrb za komaj pred dobrimi tremi desetletji tam naseljene 
rojake v enajstih delno slovenskih krajih, kjer je imel tudi vernike nemškega in madžarskega jezika. Tu je deloval v težkih 
družinskih in zunanjih razmerah (napadi, zasliševanja), dokler ni sam začel bolehati za naduho. Umrl je 22. 12. 1779, 
pokopan pa je bil na šurdskem pokopališču, ki je že opuščeno. Verjetno si je tudi sam sestavil latinski nagrobni napis, ki 
govori o njegovem življenju in delu. To je bila v tistih časih navada. Predelal in dopolnil ga je njegov rojak Mihael Bakoš, ki je 
po Küzmičevi smrti prevzel njegovo duhovniško službo v Šurdu. Prav v letih v Šurdu je Küzmič napisal tudi Nouvi zakon. 
Küzmičev Nouvi zakon je velika zbirka besed prekmurskega narečja v obliki ravensko-goričanskega govora, med katerimi so 
mnoge stare, drugod redke ali neznane slovanske besede. V njegovem živem ljudskem jeziku pa se najdejo tudi tujke: 
madžarske, nemške, grške, latinske, kajkavske (npr. vcſinijo – inf. vcſiniti iz učiniti (storiti, narediti) proti delati (nedovršnik); 
besedotvorno nadigno – inf. nadigniti iz nadignuti (povzdigniti)). Težko je za vsako besedo povedati, ali je kajkavska ali pa so 
jo že prej uporabljali tudi v prekmurščini. Küzmič je znan tudi po svojih neologizmih; to so na novo ustvarjene besede 
(npr. s pripono -ec, -avec: odavec, istinec, vodec …, s pripono -ost samostalniki ž. sp. s pomenom lastnosti ali stanja: punost, 
smoutnost …). 
»Prevod« Nouvoga zakona 
Letos smo dobili »prevod« Nouvoga zakona v sodobnejši prekmurski jezik, ki se ga je lotil Evgen Balažic, upokojeni 
evangeličanski duhovnik iz Puconec, ter ga izdal v samozaložbi. Balažic je v prenovljenem delu popravil predvsem tiste 
besede, ki se ne uporabljajo ali jih današnje generacije ne razumejo več. Pri prevodu je odpravil tudi madžarski pravopis ter 
nemške, madžarske in hrvaške besede, popravil je tudi dvojino, kjer je bilo treba. Pomen takih del je neizmeren, saj nam 
pokažejo razvoj in življenje jezika oziroma narečja, omenjeno delo pa je hkrati dokaz, da je prekmurščina še zmeraj »jezik za 
knjige«. V preteklosti je v izobraženih krogih namreč veljalo prepričanje, da so le nekateri jeziki dovolj »lepi« in bogati, da se 
v njih lahko piše. Prekmurščina pa je tako dokazala, da je njen prostor kljub majhnemu številu govorcev ob »velikih« jezikih. 
Za obstoj naroda in jezika torej niso pomembne številke – pomembna je ljubezen do svoje kulture in jezika.  
Zakaj o prekmurščini 
Avgusta 2019 bomo praznovali 100. obletnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Odštevanju mesecev 
do takrat se Vestnik pridružuje tudi na tej strani, in sicer tako, da bomo vsakokrat osvetlili katero od posebnosti, značilnosti 
oziroma vprašanj, ki se porajajo o(b) prekmurščini, saj je prav ta eden tistih elementov, ki Prekmurje opredeljujejo najbolj, 
predstavili bomo tudi ljudi, ki so bili v zgodovini in so danes zaslužni za to, da prekmurščina še živi. 
 
 

Primorske novice, Koper 

•  (KG) Stanovanja v Kopru, namenjena beguncem, so prazna: Koper, Ankaran – ni zanimanja za trajno poselitev v 
Slovenijo. Primorske novice, št. 194, 24.8.2018, str. 5 

• Denis Sabadin. A na koncu ljudstvo vendar zmaga: tudi če so upori zatrti, njihovi voditelji utišani, njihove ideje 
živijo naprej. 50-letnica zatrtja praške pomladi nam spet ponuja v premislek zavedanje o naravi nedemokratičnih 
sistemov, njihovih prefinjenih metodah nadzora in predvsem o smiselnosti golorokega upora zoper monopolno 
oblast. Primorske novice, št. 194, 24.8.2018, str. 11 



• Jana Krebelj. Praga, kraj, kjer je umrla duša komunizma: mineva 50 let od vdora Varšavskega pakta na 
Češkoslovaško in zatrtja ideje o socializmu s človeškim obrazom. Primorske novice, št. 194, 24.8.2018, str. 15 

• Petra Vidrih. Pahorjev poziv k enotnosti: Koper – Boris Pahor se je za svoj 105. rojstni dan želel oddolžiti spominu 
na Edvarda Kocbecka. Primorske novice, št. 195, 25.8.2018, str. 9 

• Andraž Gombač. Pesnik ljubezni in življenja: Ponikve, Ljubljana – Ciril Zlobec je tiho priromal do zadnje pesmi. 
Primorske novice, št. 195, 25.8.2018, str. 8 

 

Boris Pahor se je za svoj 105. rojstni dan želel oddolžiti spominu na Edvarda Kocbeka. Petra Vidrih, Primorske 
novice, Koper, št. 195, 25.8.2018, str. 9 
Pahorjev poziv k enotnosti 

 

 
Slika: Boris Pahor bo jutri dopolnil 105 let, praznoval pa je že včeraj v Kopru, kjer je predstavil svoje najnovejše delo - 
knjižico o Edvardu Kocbeku. Foto: Primorske novice 

"Bilo bi nenavadno, če Boris Pahor svojega rojstnega dne ne bi obeležil z izidom novega knjižnega dela. Vselej se loteva tem, 
ki zadevajo vse nas, ki so aktualne in boleče. Letos je želel izdati knjižico o svojem prijatelju in vzorniku Edvardu Kocbeku," je 
v nabito polni knjigarni Dom knjige uvodoma poudaril urednik Zdravko Duša, ki je poleg slavljenca k omizju povabil še 
soavtorja knjižice, dobra poznavalca Edvarda Kocbeka dr. Mihaela Glavana in Petra Kovačiča Peršina. 
Rešitelj slovenskega osvobodilnega boja 
Boris Pahor se je za svoj 105. rojstni dan želel oddolžiti spominu na prijatelja in vzornika Edvarda Kocbeka (1904-1981), ker 
se, kot poudarja, "spet sprevrača njegov zgodovinski pomen, zanika njegova veličina in ponižuje njegova osebnost". 
V koprski knjigarni Dom knjige so včeraj predstavili novo knjižno delo staroste slovenskih pisateljev Borisa Pahorja, ki bo 
jutri praznoval že 105. rojstni dan. S knjižico z naslovom Brez sodelovanja Edvarda Kocbeka ne bi bilo Osvobodilne fronte, ki  
je izšla pri Cankarjevi založbi, se slavljenec želi pokloniti svojemu iskrenemu prijatelju in vzorniku Edvardu Kocbeku, ki je bil, 
kot je poudaril Pahor, "rešitelj osvobodilnega boja slovenskega naroda" in pravi videč, saj je "že vnaprej videl, da mora 
Slovenija postati del evropske zgodovine". 
"Knjigo sem napisal zato, da bi se o Edvardu Kocbeku začelo govoriti bolj spodobno," je na srečanju v Kopru poudaril Pahor. 
Prav Kocbeku gre namreč po njegovih besedah zasluga, da smo se Slovenci med drugo svetovno vojno združili v 
osvobodilnem boju, da je bila Osvobodilna fronta pluralistična in da so jo zato priznale tudi zavezniške sile. "Kocbek je bil v 
tem pomenu rešitelj osvobodilnega boja slovenskega naroda, ne samo Osvobodilne fronte - ta izraz, ki je tudi v naslovu 
knjižice, je hotel uporabiti komunizem -, ampak celotnega slovenskega narodnega odpora," je poudaril Pahor. "Rekel je: jaz 
bom šel s svojimi krščanskimi socialisti v OF in bodo ljudje šli za mano, s tem bo organizacija pridobila na številčnosti. 
Komunisti pa so s tem, ko so se jim pridružili še Kocbekovi krščanski socialisti, lahko prepričali ostale, da gre za pluralistično 
organizacijo," je pojasnil Pahor. In čeprav se Kocbek ni v vsem strinjal z načinom delovanja OF, si je v prvi vrsti prizadeval za 
enotnost organizacije, saj je - tako Pahor - vedel, da bi njegov odhod ogrozil članstvo, brez enotnosti pa ne bi bilo 
učinkovitega odpora. 
"Bodimo enotni!" 
"Kocbek je bil videč, saj je že vnaprej videl, da mora Slovenija postati del evropske zgodovine. Vendar naj bi bilo po 
njegovem mnenju to težko doseči, ker smo majhni in zato za velike evropske države ne najbolj pomembni," je še poudaril 
Pahor. Kot je še dodal, je v knjigi želel razkriti, kaj se je v preteklosti zares dogajalo, kako je v tistem času nastopala Cerkev in 
kako je prišlo do razklanosti Slovencev v povojnem in sedanjem času. Tudi na račun današnje Cerkve Pahor ne skriva 
ogorčenja: "Jezus je imel sandale, sedel je z ribiči, oni pa so naredili celo konstrukcijo tam zgoraj, ki nima nič opraviti s 
skromnostjo in preprostostjo." 
Zaskrbljen je nad usodo našega naroda. "Danes moramo priti do tega: če želimo rešiti to našo malo državo pred interesi 
velikih, moramo najti toliko modrosti, da uvidimo, da se nobena država ne rešuje brez enotnosti. Vsak moder Slovenec bi 
danes moral reči: bodimo enotni, združimo se, rešimo svojo državo. Ali tako ali pa gremo 'fuč'," je opozoril Pahor. 
Zaveza narodu 
"To 'lomljenje spomina', ki nam ga v svojem novem delu podaja Boris Pahor, je bistveno za razumevanje slovenskega 
naroda in njegove zgodovine," je poudaril Peter Kovačič Peršin. "Pahorjevo in Kocbekovo 'prijateljsko lomljenje slovenskega 
kruha', kot je Pahor označil njuno prijateljsko sodelovanje, nas zavezuje, da moramo našo državo graditi na načelih 



demokracije in socialne svobode. Kajti, kot pravi Pahor: brez zavezanosti demokraciji in svobodi, tudi socialni svobodi, ni 
prihodnosti za slovenski narod." 

 

 
Slika: Ob 105. rojstnem dnevu pisatelj Boris Pahor znova opozarja na resnico o poslanstvu pisatelja in vzornika Edvarda 
Kocbeka pri slovenskem narodnem odporu med drugo svetovno vojno. Nova knjižica s formatom in barvo aludira na 
razvpito »Edvard Kocbek, pričevalec našega časa«, ki sta jo leta 1975 napisala Boris Pahor in Alojz Rebula. Foto: 
Primorske novice 

Pesnik ljubezni in življenja. Andraž Gombač. STA.  Primorske novice, Koper, št. 195, 25.8.2018, str. 8 
Ponikve, Ljubljana  
Ciril Zlobec je tiho priromal do zadnje pesmi 
 
Pred nekaj leti je bil Ciril Zlobec v pesmi prijazen do smrti: "Da le ne bi, ko v meni bo udušila / moj zadnji stih, preveč se - 
utrudila." Z njo je bil na ti, s smrtjo, ki je v zadnjem desetletju navdihnila za več knjig presunljivih Zlobčevih stihov. Pesnik 
življenja in ljubezni, ki je 4. julija dopolnil 93 let, je včeraj tiho priromal do zadnje pesmi. 
 
»10.000 izvodov je dosedanja naklada Zlobčeve zbirke Ljubezen - čudež duše in telesa (2015)« 
 

 
Slika: Ciril Zlobec, trden in trmast Kraševec, ki se je pokončno upiral kruti usodi. Foto: Primorske novice 

"Pesnik in akademik Ciril Zlobec je imel dolgo in srečno pesniško življenje," pravi urednica pri Mladinski knjigi Nela Malečkar. 
"Z leti je njegova priljubljenost med bralci le naraščala in dosegla kulminacijo z zadnjo antologijsko knjigo Ljubezen - čudež 
duše in telesa, ki je v več ponatisih izšla v nakladi 10.000 izvodov. To ga je osrečevalo in držalo nad gladino ob hudih 
življenjskih preizkušnjah." Zlobec je poeziji pripisoval tudi terapevtske učinke, poudarja urednica: "In nam z njo vedno znova 
dopovedoval, da razlogi za življenje so. Zdi se, da se z odhodom še zadnjega viteza znamenite pesniške četverice končuje 
neko obdobje, ki ga je sooblikovala njegova generacija s partizanstvom, idealizmom, pesniškim intimizmom, angažirano 
držo in tovarištvom." 
Partizan in poet 
Ciril Zlobec se je v Ponikvah na Krasu rodil kot najmlajši med sedmimi otroki kmečko-delavske družine. V bližnjem Avberju je 
obiskoval italijansko osnovno šolo in v Gorici opravil prvo gimnazijo. Nadaljeval je v semenišču v Kopru, iz katerega so ga 
izključili, ko so odkrili, da piše pesmi v prepovedani slovenščini in ureja ilegalno glasilo. Pri 17 letih so ga konfinirali v 
Abruzzo, po kapitulaciji Italije pa se je vrnil domov in šel v partizane. Konec vojne je dočakal kot borec IX. korpusa v Trstu, 
zatem pa je vpisal študij slavistike v Ljubljani in leta 1953 diplomiral. Istega leta je z mlajšimi prijatelji Tonetom Pavčkom, 
Janezom Menartom in Kajetanom Kovičem v zbirki Feniks pri Slovenskem knjižnem zavodu v Ljubljani objavil drobno knjižico 
velikanskega pomena: v prelomnih Pesmih štirih so štirje poeti svoj krhki intimizem zoperstavili tedaj zapovedani 
kolektivistični, "kramparski" književnosti. 
"Knjiga je bila takrat redkost. Danes letno izide tristo pesniških zbirk, leta 1953 pa so samo tri: poleg naše še zbirki Maričke 
Žnidaršič in Branka Žužka," se je Zlobec ob 60-letnici zbirke spominjal v pogovoru za naš časopis. 



Pred nekaj leti je bil Ciril Zlobec v pesmi prijazen do smrti: "Da le ne bi, ko v meni bo udušila / moj zadnji stih, preveč se - 
utrudila." Z njo je bil na ti, s smrtjo, ki je v zadnjem desetletju navdihnila za več knjig presunljivih Zlobčevih stihov. Pesnik 
življenja in ljubezni, ki je 4. julija dopolnil 93 let, je včeraj tiho priromal do zadnje pesmi. 
Že v Pesmih štirih se je Zlobec uveljavil kot pesnik ljubezni, ki jo je še bolj opeval v poznejših samostojnih zbirkah Pobeglo 
otroštvo, Ljubezen, Pesmi jeze in ljubezni, Čudovita pustolovščina, Najina oaza, Ljubezen dvoedina... Pesnil je še o ranjenem 
otroštvu, obkoljenem z vojno, o osamljenosti, tesnobi v nasilnem svetu, o slovenstvu, smrti hčerke Varje in sina Jaše pa sta v 
njem zbudili presunljive stihe o bolečini in življenjski sili. 
K sožitju s sosedi in medsebojnemu poznavanju je prispeval kot prevajalec iz italijanščine ter hrvaščine in srbščine, večkrat 
se je izkazal tudi kot most med pesniškimi tradicionalisti iz svoje generacije in naslednjim rodom modernistov, ki jih ni 
zavračal: "Za slovensko poezijo je dobro, da je za nami prišla tako kakovostna generacija, ki je prinesla novo dimenzijo in 
potrdila, da je prav poezija tisti del slovenske literature, ki se najprej odzove." 
Napisal je tudi prozni avtobiografski pripovedi Moj brat svetnik (1970) in Spomin kot zgodba (1998), angažirane zapise pa je 
leta 1992 združil pod naslovom, ki se je povzdignil v že kar ponarodel aforizem: Lepo je biti Slovenec, ni pa lahko. 
Deloval je kot novinar pri Ljudski pravici. Delu in na RTV, bil je predsednik založniškega sveta pri Lipi v Kopru in nekaj časa pri 
Državni založbi Slovenije. Vstopil je tudi v politiko, bil podpredsednik Socialistične zveze delovnega ljudstva in v letih 1990-
1992 član predsedstva Republike Slovenije. Predsedoval je Zvezi pisateljev Jugoslavije (1985-1986) ter bil dolgoletni glavni in 
odgovorni urednik Sodobnosti (1969-1999), z Jankom Kosom pa je urejal tudi literarno revijo Beseda (1952-1957). Prejel je 
več nagrad, med njimi Prešernovo in zlati znak svobode, bil je tudi častni doktor Univerze na Primorskem. 

 

 
Slika 1: Pesniški tovariši ob izidu Pesmi štirih leta 1953 (z leve): Janez Menart, Ciril Zlobec, Kajetan Kovič in Tone Pavček. 
Zlobec je bil najstarejši med njimi. Od včeraj kvartet življenje nadaljuje - v verzih 

Radost med trni 
"Odšel je prijatelj Čiro," je pesnik Miroslav Košuta včeraj žalostno prikimal v prepolnem koprskem Domu knjige, kjer je 
dopoldne gostoval pisatelj Boris Pahor, ki bo jutri dopolnil 105 let. Po izteku uradnega programa smo Košuto prosili za nekaj 
spominov in misli o pesniškem kolegu in kraškem rojaku Zlobcu. "V šestih desetletjih sva se zelo spoprijateljila. Začelo se je z 
mojo oceno Zlobčeve prve samostojne zbirke Pobeglo otroštvo iz leta 1957. Zanimivo je, da je moja ocena izšla v drugi 
številki Pahorjeve revije Zaliv. Zlobca pa sem osebno zatem spoznal v Ljubljani, tam so me vzeli v imenitno družbo," se 
spominja Košuta. "Najini družini sta se spoprijateljili. Bila sva Kraševca v Ljubljani, še bolj pa naju je zbližala usoda, saj sva 
oba izgubila sina, on pa za povrh še hčer. Nazadnje sem ga poklical pred petimi, šestimi dnevi, ker me je zanimalo, kako se je 
izšla operacija njegove žene Veronike. A po telefonu sem slišal, da je zelo šibek..." 
Močne pa ostajajo besede tega kraško trdnega in trmastega, bistrega, pokončnega in družbeno kritičnega Primorca. "Ni 
življenja brez trnja, a človek v življenju najde tudi radost. Ena od radosti je tista, ki ji pravim ljubezen dvoedina," je Zlobec za 
naš časopis dejal ob izidu knjige Trn ali radost v srcu? leta 2012. "Ko sem izgubil svoja otroka, se je ob ljubezni dvoedini v 
moji poeziji izoblikovala še bolečina dvoedina. Ne, naše življenje ni enoznačno, znotraj njega soobstajajo različnosti. Tega bi 
se morali bolj zavedati, sicer se problem razširi: celotna civilizacija danes perverzno deluje po zakonih svobodnega trga, ki 
prinaša absolutno  nadvlado močnih, prevlado denarja nad delom. Denar je sveta vladar kot še nikoli. V taki družbi se mora 
človek toliko bolj boriti za svojo individualno radost. Ob tem mora vnaprej vedeti, da kljub še tako ugodnim življenjskim 
razmeram brez trnov ne bo šlo." 

 
MMC RTV SLO   
 

• Umrl je pesnik in akademik Ciril Zlobec. Ljubljana - MMC RTV SLO. 24. avgust 2018  
Eden izmed avtorjev zbirke Pesmi štirih 
http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/umrl-je-pesnik-in-akademik-ciril-zlobec/464027  
V 94. letu starosti je umrl pesnik, romanopisec, publicist, prevajalec, novinar, urednik, član Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti ter nekdanji politik Ciril Zlobec, poroča Radio Slovenija. Zapušča nam izjemen pesniški opus, z njegovim 
odhodom pa se je poslovil še zadnji iz legendarne pesniške četverice, ki je leta 1953 izdala prelomno zbirko Pesmi štirih.  
 

http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/umrl-je-pesnik-in-akademik-ciril-zlobec/464027


 
Slika: Ciril Zlobec (1925-2018). Foto: BoBo 
 
Rodil se je leta 1925 na Ponikvah v kmečki družini kot najmlajši med sedmimi otroki. Gimnazijo je obiskoval v Gorici in 
Kopru, leta 1941 pa bil iz zaradi izdajanja rokopisne revije izključen. Med drugo svetovno vojno se je pridružil 
narodnoosvobodilnemu boju – leta 1942 je postal aktivist OF, ob razpadu Italije pa se je pridružil partizanom. Po koncu 
vojne je šolanje nadaljeval v Ljubljani, kjer je končal doktorski študij slavistike. Med letoma 1969 in 1972 je bil deloval kot 
urednik kulturne redakcije TV Ljubljana na Radiu Ljubljana, zatem pa bil štiri leta še urednik igranega in odgovorni urednik 
kulturno-umetniškega programa.  
Podpisal je več prevodov klasičnih in modernih del italijanske književnosti, med drugim Danteja Alighierija, Leopardija, 
Carduccija in Quasimoda, prevajal pa je tudi iz srbohrvaščine. Za svoje delo je bil večkrat nagrajen, tako za lastno poezijo, 
prevedeno v italijanščino, kot tudi za prevode ter širjenje sosednje kulture in umetnosti v Sloveniji in slovenske v Italiji. Med 
drugim je prejel Prešernovo (1982), Župančičevo (1976) in Veronikino nagrado (2000), zlatnik poezije (2005) ter Lavrinovo 
diplomo (2013) za prevode. V tujini je bil največkrat nagrajen v Italiji, med drugim je prejel nagrado Eugenio Montale in 
Tomizzovo nagrado. Leta 1995 je bil odlikovan z zlatim častnim znakom svobode RS za "delo in zasluge v dobro slovenskemu 
narodu in še posebej za pomemben prispevek slovenskemu duhovnemu svetu". 
Ljubezni zapisana poezija 
Osrednji del njegovega knjižnega opusa predstavlja prav poezija, katere osrednja tema je bila vselej ljubezen, saj je verjel, 
da lahko skozi metaforo ljubezni spregovori o čemer koli - o odnosu do življenja, svoji filozofiji, socialnih vezeh, povezanosti 
z družbo in časom, ki ga živimo. Prav tako ubeseduje tudi intenzivnost kraške pokrajine, kjer je preživljal otroštvo. Njegove 
pesmi so bile vselej čustvene. 
Prve je objavljal že med vojno. "S pisanjem pesmi med vojno sem iskal ravnovesje v sebi. Iz poezije sem še lahko črpal 
vrednote in smisel, v strankarskih razprtijah pa ne," je dejal. Leta 1953 je s Tonetom Pavčkom, Kajetanom Kovičem in 
Janezom Menartom izdal prelomno intimistično pesniško zbirko Pesmi štirih, ki je po vojni zarezala v takratno pesniško 
usmeritev, do danes pa doživela vrsto ponatisov.  
Kakšnih 30 zbirk poezije 
Pozneje je izdal številne druge zbirke, med drugim Pesmi jeze in ljubezni (1968), Dve žgoči sonci (1972), Vračanja na Kras 
(1974), Beseda (1985), Nove pesmi (1985), Rod (1988), Moja kratka večnost (1989), Ljubezen dvoedina (1993), Stopnice k 
tebi (1995), Mojih sedemdeset (1995), Skoraj himna (1995), Ti-jaz-midva (1995), Dvom, upanje, ljubezen (2005), Tiho 
romanje k zadnji pesmi (2010), Biti človek (2014). Njegovo liriko lahko prebiramo v približno 30 zbirkah. Izdal je tudi ter dva 
romana, več knjig esejev in publicistike, številna njegova dela pa so prevedena tudi v tuje jezike.  
Intimistično pesnjenje, v katerem ima močno vlogo misel, je razvijal ob pobudah slovenske moderne, Alojza Gradnika in 
italijanskih pesnikov različnih obdobij ter prehajal v zmerni modernizem. V tematiki so prihajali v ospredje razkol med 
stvarnostjo in osebnim hotenjem, erotika kot razmerje do bivanja, pesnjenje kot iskanje pomenov sveta, rodni Kras, zavest 
o nujnosti harmonije in razmislek o prehojeni poti, navaja veliki slovenski biografski leksikon Osebnosti. 
Svoj 90. življenjski jubilej je leta 2015 pospremil z izborom svojih ljubezenskih pesmi Ljubezen - čudež duše in telesa, ki so jih 
v knjižni izdaji Mladinske knjige pospremili akvareli Metke Kraševec. Izmed več kot 200 ljubezenskih pesmi je izbor opravil 
sam. "Zbirko sem zasnoval kot življenjsko zgodbo, skoraj kot roman o ljubezni, ki stopa tudi v metaforo življenja samega," je 
ob predstavitvi knjige pred tremi leti dejal Zlobec. In še: "Ljubezen je permanentno odprto čustvo. Jaz si sprostim dušo skozi 
metaforo." 
Zlobec je bil dejaven tudi v politiki - med drugim je bil podpredsednik Socialistične zveze delovnega ljudstva in član 
Predsedstva Republike Slovenije (1990-1992). Predsedoval je Zvezi pisateljev Jugoslavije (1985-1986) ter bil dolgoletni 
glavni in odgovorni urednik Sodobnosti (1969-1999). Skupaj z Jankom Kosom je urejal tudi literarno revijo Beseda (1952-
1957). Do konca so ga kot slavnostnega govornika vabili na različne dogodke. Kot je nekoč dejal, je govoril prosto, iz samega 
sebe, brez vnaprej pripravljenega govora in brez izpostavljanja lastnih interesov. Prepričan je bil, da ga zaradi govorjenja s 
srcem poslušalci začutijo in mu verjamejo. 
V svoje vrste so ga povabile štiri akademije znanosti in umetnosti, poleg slovenske (Sazu), v kateri je bil dva mandata tudi 
podpredsednik, še evropska in mediteranska akademija ter hrvaška akademija, v kateri je bil dopisni član. 
"Moraš vedeti, kaj si in kakšen si" 
O poeziji oziroma pesnikih je nekoč dejal, da pesniki nasprotju s filozofi ne ponujajo resnice, ampak odprta vprašanja ljudi, 
ki resnico iščejo. "Najti pa jo mora vsak sam. Moraš vedeti, kaj si in kakšen si."  
"To sem naredil, za tem stojim" 
Že od otroških let je, ne zmeneč se za zahteve in pričakovanja okolice, ravnal tako, kot se mu je zdelo prav. "To sem naredil, 



za tem stojim. To je postala moja življenjska maksima, tudi za ceno težav, ki so ob tem nastajale. Takrat sem se tudi odločil, 
da bom pesnik – slovenski pesnik – in sem napisal svojo prvo pesem, sonet," je leta 2011 dejal v pogovoru za MMC. 
"Proti 'nasprotniku' sem vedno nastopal spoštljivo in argumentiral svoja prepričanja," pa je odgovoril na vprašanje, kako je 
združeval literarno ustvarjanje in politično delovanje. "Dano mi je bilo, da sem ves čas ostal zvest sam sebi, in vedno sem 
govoril, da bom storil vse, kar je v moji moči, da bi bilo v politiki čim več kulture in v kulturi čim manj ali sploh nič politike." 

• Umrl je pesnik in akademik Ciril Zlobec. Barbara Kampos.  RTV SLO, 24. avgust 2018 
http://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/novice/umrl-je-pesnik-in-akademik-ciril-zlobec/464030  
Zapušča nam izjemen pesniški opus, v katerem je med drugim legendarna zbirka Pesmi štirih. Skupaj s Tonetom 
Pavčkom, Kajetanom Kovičem in Janezom Menartom so jih izdali leta 1953. 
 

  
Slika: Osrednji del Zlobčevega literarnega opisa predstavlja poezija, katere osrednja tema je bila vselej ljubezen. Foto: 
BoBo   
 
V 94. letu starosti je umrl pesnik in akademik Ciril Zlobec. V slovenski kulturni spomin se je vtisnil že z intimistično pesniško 
zbirko Pesmi Štirih. Objavil je več kot 30 pesniških zbirk in velja za najbolj ljubezenskega pesnika svoje in naše dobe.  
Ciril Zlobec, pesnik, bogoslovec, partizan, urednik, prevajalec, politik, akademik in »gospod človek«, kot ga je nekdo 
poimenoval, se je rodil 4. julija v Ponikvah na Krasu, kot najmlajši med sedmimi otroki kmečko-delavske družine. V bližnjem 
Avberju je obiskoval italijansko osnovno šolo in v Gorici opravil prvo gimnazijo. Nadaljeval je v semenišču v Kopru, iz 
katerega so ga izključili, ko so odkrili, da piše pesmi v takrat prepovedanem slovenskem jeziku. Kot pesnik se je prvič 
predstavil skupaj s Kajetanom Kovičem, Janezom Menartom in Tonetom Pavčkom v Pesmi Štirih. 
Podpisal je še 30 pesniških zbirk, njegova poezija pa je doživela in še doživlja številne prevode. Ciril Zlobec je za svoje delo 
med drugim prejel Prešernovo, Župančičevo in Veronikino nagrado, zlatnik poezije ter Lavrinovo diplomo za prevode. Več 
nagrad je dobil tudi v tujini. V svoje vrste so ga povabile štiri akademije znanosti in umetnosti. Bil je tudi politik - med 
drugim je bil podpredsednik Socialistične zveze delovnega ljudstva in član Predsedstva Republike Slovenije. 
Ciril Zlobec velja za pesnika ljubezni. Ob njegovem 90. rojstnem dnevu je pri Mladinski knjigi izšel izbor ljubezenskih pesmi v 
knjigi Ljubezen - čudež duše in telesa. Izbor pesmi je opravil sam, za knjigo pa je rekel, da je njegova avtobiografija. O 
ljubezni pa je povedal takole: "Vsak lahko, lahko v narekovaju, doživi ljubezen. Ampak nikomur pa ni ljubezen dana. Dana je 
samo možnost, da si jo pribori." 

• Josip Osti: Zlobčeva "kraška trdoživost" se je odražala tudi v njegovi poeziji.  Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 24. 
avgust 2018  

Pesnik in akademik Zlobec se je poslovil v 94. letu življenja 
http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/josip-osti-zlobceva-kraska-trdozivost-se-je-odrazala-tudi-v-njegovi-poeziji/464071  
Ciril Zlobec je bil v vsej zgodovini slovenske poezije tisti pesnik, ki mu je uspelo pisati dobre pesmi celo v poznih letih, je 
ob slovesu pesniškega kolega poudaril Josip Osti.  
 

 
Slika: V slovenski kulturni spomin se je Zlobec vtisnil že z intimistično pesniško zbirko Pesmi štirih, ki jo je leta 1953 izdal 
skupaj s Kajetanom Kovičem, Janezom Menartom in Tonetom Pavčkom. Foto: BoBo 
 
Po njegovih besedah je z ljubezenskimi pesmimi ustvaril vrhove tako v slovenski poeziji kot širše. Urednica Nela Malečkar 
pa meni, da se je z njim končalo neko obdobje. 
Dolgo in srečno pesniško življenje 
"Pesnik in akademik Ciril Zlobec je imel dolgo in srečno pesniško življenje, z leti je njegova priljubljenost med bralci le 
naraščala in dosegla kulminacijo z zadnjo antologijsko knjigo Ljubezen - čudež duše in telesa, ki je v več ponatisih izšla v 

http://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/novice/umrl-je-pesnik-in-akademik-ciril-zlobec/464030
http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/josip-osti-zlobceva-kraska-trdozivost-se-je-odrazala-tudi-v-njegovi-poeziji/464071


nakladi deset tisoč izvodov. To ga je osrečevalo in držalo nad gladino ob hudih življenjskih preizkušnjah," je ob slovesu 93-
letnega kraškega poeta zapisala urednica pri Mladinski knjigi Nela Malečkar. 
Zlobec je po njenih besedah poeziji pripisoval tudi terapevtske učinke. "In nam z njo vedno znova dopovedoval, da razlogi za 
življenje so. Zdi se, da se z odhodom še zadnjega viteza znamenite pesniške četverice končuje neko obdobje, ki ga je 
sooblikovala njegova generacija s partizanstvom, idealizmom, pesniškim intimizmom, angažirano držo in tovarištvom," je 
dodala. 
Od starih grških filozofov do novih francoskih filozofov 
Kot je ob slovesu povedal v Sloveniji živeči pesnik iz Bosne Osti, je Zlobčevo poezijo izredno cenil, čeprav je bil "pesnik iz 
drugega testa, prvič zato, ker je bil starejši, drugič zato, ker je pisal v vezanem verzu". Njegova ljubezenska poezija pa po 
Ostijevem mnenju "korenini na razumevanju ljubezni od starih grških filozofov do novih francoskih filozofov". S to vrsto 
ljubezni, kakor je razumljena v Evropi, je, tako Osti, k ljubezenski poeziji veliko prispeval celo zunaj meja Slovenije. 
"Čeprav so njegove pesmi proti koncu, ko se je odzval na smrt svojih otrok, tragične, jih jaz dojemam kot ljubezensko poezijo, 
z več bolečine kot v siceršnjih ljubezenskih pesmih, ki jih je posvetil svoji ženi. Najboljše pesmi, ki jih je napisal v tej vrsti 
poezije, pa so vrhovi tako v slovenski poeziji kot širše," je prepričan Osti, ki je Zlobčevo pesnjenje podrobno razdelal v 
spremnem eseju k zbirki njegovih izbranih pesmi Samo beseda sem – ta je izšla leta 2003 v zbirki Kondor. 
Kraška trdoživost 
Kot je še dejal Osti, se je Zlobčeva "kraška trdoživost" odražala tudi v njegovi poeziji, saj je bil v celotni zgodovini slovenske 
poezije tisti pesnik, ki mu je uspelo pisati dobre pesmi celo v poznih letih: "Imel je to energijo, ki je marsikateri drugi pesnik 
ni imel." 
Pesnik in akademik Zlobec se je poslovil v 94. letu življenja. Novico o njegovi smrti so objavili tudi na spletni strani Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti, katere redni član je bil od leta 1989, kjer so še zapisali, da bo datum žalne seje znan v 
kratkem. 

• Vse najboljše, gospod Boris Pahor. MMC RTV SLO,  26. avgust 2018  
http://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/novice/vse-najboljse-gospod-boris-pahor/464191  
Leta 1913 se je v Trstu rodil priznani, večkrat nagrajeni slovenski pisatelj Boris Pahor. 
 

  
Slika: Rojstnega dneva slavljenec ne bo posebej praznoval. Ko se je rešil taborišča in kasneje jetike, si je rekel, "da se bo 
vsak dan poklonil skrivnosti življenja, da ostaneš živ". Foto: BoBo  
 
Zagovornik zamejcev, pričevalec zgodovine, pisatelj in mislec Boris Pahor praznuje 105. rojstni dan. Njegovo življenje je 
zgoščena zgodovina 20. stoletja, ki so ga zaznamovali totalitarizmi in vojne. Pahor še vedno govori zanosno in ostaja 
neomajen pri svoji ideji o samostojnosti in samozavesti slovenskega naroda. 
Boris Pahor vse svoje dolgo življenje opozarja na nevarnosti totalitarnih režimov, katerih žrtev je bil tudi sam, ter na nujnost 
samozavestne, pokončne drže v najširšem pomenu besede, ki lahko temelji le na dobrem poznavanju zgodovine in lastne 
identitete. 
Tako ni naključje, da je ob njegovi 105-letnici izšla tudi knjiga o Edvardu Kocbeku in njegovi vlogi v Osvobodilni fronti. Z 
delom Brez Kocbekovega sodelovanja ne bi bilo Osvobodilne fronte je želel Pahor še enkrat opozoriti na vlogo prijatelja, 
krščanskega socialista, v času druge svetovne vojne člana OF-a, in na krivico, ki se mu je zgodila v povojnem času, ko se ga je 
hotela oblast odkrižati. 
Pred dnevi je izšla tudi knjiga Darke Zvonar Predan Boris Pahor – Najini pogovori, v kateri so zbrani avtoričini intervjuji s 
pisateljem v zadnjih 14 letih. To pa ni samo knjiga intervjujev, bralcu ponuja tudi polemičen odziv nanje. Pogovore s 
pisateljem dopolnjujejo avtoričina razmišljanja ob različnih jubilejih in dogodkih, tako ali drugače povezanih s "fenomenom 
Pahor". Knjigo bogatijo številne fotografije iz pisateljevega osebnega arhiva. 
Zgodba pisatelja, ki sodi danes gotovo med najbolj poznane slovenske pisatelje v tujini, njegova dela pa so prevedena v 
številne evropske in svetovne jezike, se je torej začela 26. avgusta leta 1913 v Trstu. Komaj sedem let pozneje je kot deček 
gledal, kako je gorel slovenski Narodni dom v Trstu, in to je bil le začetek dolgoletnega preziranja in preganjanja, ki sta 
kasneje zaznamovala njegovo življenje. 
Na lastni koži je izkusil mračne totalitarizme, ki so zaznamovali zgodovino Evrope v 20. stoletju. V 20. in 30. letih je najprej 
doživel pritisk fašističnega preganjanja, pečatu katerega sledimo zlasti v njegovih zgodnjih delih (Grmada v pristanu, Mesto 
v zalivu in Parnik trobi nji), kasneje pa tudi sovraštvo in uničevanje nacističnih taborišč. Zaprt je bil v raznih taboriščih v 
Nemčiji, med drugim tudi v zloglasnem Dachauu, svoje taboriščne izkušnje pa je zapisal v zbirki novel Moj tržaški naslov ter 
romanih Spopad s pomladjo in Nekropola. 

http://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/novice/vse-najboljse-gospod-boris-pahor/464191


Pahor je z Alojzom Rebulo v Trstu leta 1975 izdal knjigo z naslovom Edvard Kocbek: pričevalec našega časa. Knjiga je 
vsebovala intervju s slovenskim pesnikom in mislecem Edvardom Kocbekom, v katerem je javno obsodil poboj 12.000 
slovenskih domobrancev junija leta 1945. Knjiga je povzročila velik škandal v Jugoslaviji in je pomenila začetek velike 
kampanje jugoslovanskih medijev proti Kocbeku. Poleg v Jugoslaviji prepovedane revije Zaliv, ki je knjigo izdala, je bil vse do 
leta 1981 vstop v državo prepovedan tudi Pahorju. 
Pahorjevo značilno pripovedništvo je doživelo novo pomlad šele po osamosvojitvi Slovenije. Z najvišjim slovenskim 
priznanjem za dosežke v kulturi, Prešernovo nagrado, je bil nagrajen leta 1992. Odlikovali so ga s častnim znakom svobode 
Republike Slovenije, Univerza v Ljubljani pa ga je na pobudo filozofske fakultete nominirala za najvišje priznanje literarnega 
sveta – Nobelovo nagrado. 
Pahor prejema priznanja in izraze spoštovanja tudi v tujini. Francija mu je med drugim podelila naziv vitez legije časti, Italija 
pa mu je za roman Nekropolapodelila prestižno nagrado premio napoli. Kot prvi Slovenec je prejel naziv častni meščan 
Trsta. 

• 26. avgust: Vse najboljše, gospod Boris Pahor. G. C. Ljubljana - MMC RTV SLO. 26. avgust 2018  
Na današnji dan 
http://www.rtvslo.si/na-danasnji-dan/26-avgust-vse-najboljse-gospod-boris-pahor/332997  
Leta 1913 se je v Trstu rodil priznani, večkrat nagrajeni slovenski pisatelj Boris Pahor. 
 

 
Slika: Boris Pahor je kot prvi Slovenec postal častni meščan Trsta. Foto: BoBo 
 
Zgodba pisatelja, ki sodi danes gotovo med najbolj poznane slovenske pisatelje v tujini, njegova dela pa so prevedena v 
številne evropske in svetovne jezike, se je torej začela 26. avgusta leta 1913 v Trstu. Komaj sedem let pozneje je kot deček 
gledal, kako je gorel slovenski Narodni dom v Trstu, in to je bil le začetek dolgoletnega preziranja in preganjanja, ki sta 
kasneje zaznamovala njegovo življenje. 
Na lastni koži je izkusil mračne totalitarizme, ki so zaznamovali zgodovino Evrope v 20. stoletju. V 20. in 30. letih je najprej 
doživel pritisk fašističnega preganjanja, pečatu katerega sledimo zlasti v njegovih zgodnjih delih (Grmada v pristanu, Mesto 
v zalivu in Parnik trobi nji), kasneje pa tudi sovraštvo in uničevanje nacističnih taborišč. Zaprt je bil v raznih taboriščih v 
Nemčiji, med drugim tudi v zloglasnem Dachauu, svoje taboriščne izkušnje pa je zapisal v zbirki novel Moj tržaški naslov ter 
romanih Spopad s pomladjo in Nekropola. 
Pahor je z Alojzom Rebulo v Trstu leta 1975 izdal knjigo z naslovom Edvard Kocbek: pričevalec našega časa. Knjiga je 
vsebovala intervju s slovenskim pesnikom in mislecem Edvardom Kocbekom, v katerem je javno obsodil poboj 12.000 
slovenskih domobrancev junija leta 1945. Knjiga je povzročila velik škandal v Jugoslaviji in je pomenila začetek velike 
kampanje jugoslovanskih medijev proti Kocbeku. Poleg v Jugoslaviji prepovedane revije Zaliv, ki je knjigo izdala, je bil vse do 
leta 1981 vstop v državo prepovedan tudi Pahorju.  
Pahorjevo značilno pripovedništvo je doživelo novo pomlad šele po osamosvojitvi Slovenije. Z najvišjim slovenskim 
priznanjem za dosežke v kulturi, Prešernovo nagrado, je bil nagrajen leta 1992. Odlikovali so ga s častnim znakom svobode 
Republike Slovenije, Univerza v Ljubljani pa ga je na pobudo filozofske fakultete nominirala za najvišje priznanje literarnega 
sveta – Nobelovo nagrado. 
Pahor prejema priznanja in izraze spoštovanja tudi v tujini. Francija mu je med drugim podelila naziv vitez legije časti, Italija 
pa mu je za roman Nekropola podelila prestižno nagrado premio napoli. Kot prvi Slovenec je prejel naziv častni meščan 
Trsta. 

• Končno sem tu, pri Borisu Pahorju doma. Juso Ikanović. Verd, 26. avgusta 2018. 26. avgust 2018. Ljubljana - 
MMC RTV SLO 

Borisu Pahorju za 105. rojstni dan. 
Zapis ob pisateljevem rojstnem dnevu 
http://www.rtvslo.si/kolumne/koncno-sem-tu-pri-borisu-pahorju-doma/464168  
V sarajevsko Oslobodjenje sem bosanskim bralcem oddal v branje članek Bosanski Nekropolis, posvečen spominu na 
žrtve Srebrenice. Ideja zanj se mi je porodila ob prebiranju knjige Nekropola, vtise pa sem premleval in urejal na 
tridnevnem pohodu v Srebrenico. 
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Slika: Vedno ponavljam, da je rešitev za človeštvo ljubezen, ljubezen do sočloveka, z ljubeznijo tudi lakoto v svetu 
rešimo." Foto: BoBo 
 
Zapomnil si bom tudi tisto, o čemer nisva govorila. O letih in častitljivi starosti namreč nisva rekla niti besede. Morda 
zato, ker leta za pisca Nekropole niso omembe vredna in jih ne časti. 
Hodil sem po poteh, po katerih je ne tako davno hodilo več deset tisoč ponižanih in razžaljenih Bosancev, na tisoče pobitih. 
Sedaj pa se odpravljam na dolgo pričakovano pot, na obisk k človeku, ki je bil prav tako med ponižanimi in razžaljenimi, toda 
v nekem drugem prostoru in času, ki je trajal precej dlje, predolgo in gorja je bilo še več. Sredi branja puščam na knjižni 
polici odprto knjigo, biografski roman Ponižani in razžaljeni, in se odpravim na pot. 
Prisluhnil bom človeku častitljive preteklosti in ugleda, videl ga bom v živo, prvič v življenju, pisca znamenitega romana 
Nekropola. Ponižan je bil od fašistov in nacistov, razžaljen v komunizmu, za katerega se je predano boril. Zanj so mnogi 
zapisali, da je moralna avtoriteta našega časa. Morala in avtoriteta. Vem, kako živijo materialne avtoritete, o njih se veliko 
govori in piše, njim se klanjajo, so gospodarji in gospodje, a morale in moralnih ljudi je danes malo, pa še ti, ki so še ostali, 
neusmiljeno padajo v pozabo. 
Običajne treme zaradi potovanja nimam, odganja jo romarsko vzdušje v meni, podobno tistemu, ki ga doživljam zadnjih 
nekaj let na pohodu v Srebrenico. Komaj čakam, da se začne. 
Vozimo se proti Trstu in med potjo obnavljam spomine na prvi telefonski pogovor z nekdanjim internirancem, najbolj 
prevajanim slovenskim pisateljem, dobitnikom prestižnih evropskih priznanj na področju literature in humanistike, 
nagrajencem različnih akademij znanosti in umetnosti, častnim državljanom Evrope in velikim borcem za ohranjanje 
nacionalnih vrednot. Brezpogojno zagovarjanje nacionalnega in pri tem ne prestopiti mej nacionalizma je uspelo le redkim. 
Ali obstaja kaj boljšega, kar je treba videti? 
Na moj telefonski klic se odzove osebno. Da, to je Boris Pahor, človek, do katerega že nekaj časa iščem pot. Kako naj začnem 
in kaj naj rečem, kako naj spravim iz sebe prve besede, vsaj besede osnovne olike, da bo izvedel, kdo sem. Ko pogovor 
nekako steče, me kmalu vpraša: "Zakaj se želite srečati z mano?" Nekoliko v zadregi premolknem kot učenec pred strogim 
učiteljem in izrečem, kar sem vseskozi čutil: "Preprosto, želim vas videti." Na drugi strani zavlada molk, ki sem si ga razlagal 
po svoje. 
"Vaš članek, prebral sem vaš članek, zelo zanimivo ste napisali, lepo. Pridite." Pove naslov svojega bivališča in pri tem 
italijansko ime ulice prevede v slovenščino, natančno pojasni, kako naj pridem do njegove hiše, od izvoza avtoceste do prve 
stopnice hišnih vrat. Na koncu pogovora še pomenljivo zaključi: "Pa saj vi imate tiste sodobne naprave, ne spomnim se, kako 
se jim že reče."  
Po stopnicah se spustim do hiše, ki je brez obzidja, okenskih rešetk, videonadzora in utripajočih varnostnih lučk na vhodnih 
vratih, brez opozorilnih tabel z grozilnimi sporočili, kaj se lahko človeku zgodi, če ne upošteva prepovedi. V hišah moralnih 
avtoritet življenje ni ogroženo. Končno sem tu, pri Borisu Pahorju doma. 
"Lahko bi šli v dnevno sobo, a je tam vroče in še najraje sem v kuhinji. Oprostite, niti preoblekel se še nisem, saj vidite, v 
spodnji majici sem." Vse te geste in opravičevanja brez narejene uglajenosti so mi mila in blizka, drugačna od tistih, ki sem 
jih občasno spoznaval v družbi nekih drugih avtoritet. 
Čez spodnjo majico si ogrne srajco in jo zapne le z enim gumbom, v desni roki s koščenimi prsti drži lepo zložen robec, ki ga 
pri tem malce ovira. Ves čas pogovora skrbi za lastno urejenost, z robcem si briše obraz, ki ga potem vsakokrat natančno 
zloži in spretno zatakne pod srajco, da ga ni videti. Občasno sname očala in si obriše levo oko. Njegov govor izžareva 
življenjsko trdnost in akademsko držo hkrati. Opazujem njegove koščene prste. Le koliko muk so prenesli, ponižanj in žalitev, 
kolikokrat so stali pred smrtjo, koliko krivic popravljali in nazadnje tudi o ljubezni pisali? In spomine pišejo še danes. 
"V svojem članku omenjate mojo Nekropolo, iščete vzporednice s Srebrenico. V Nekropoli sem opisal svoje trpljenje, 
ponižanje – in ponižanja so bila del mojega življenja –, opisal sem svoja srečanja z različnimi ljudmi, povedal njihova stališča, 
četudi se z njimi nisem strinjal, vendar je to v romanu Ponižani in razžaljeni storil tudi Dostojevski. V tem romanu se lahko 
najde vsakdo, opisal je tudi mene."  
V pogovoru se večkrat povrne na moj članek: "Dobro ste napisali. Ne krivite naroda niti izvršiteljev, saj niso vedeli, kaj počno, 
to je dobro, krivite tiste, ki bi to veliko zlo lahko preprečili. V Srebrenici se je zgodilo veliko slabega, na izpitu je skupaj z 
žrtvami padla človeška etika. Holandski bataljon ni opravil svoje naloge, general Morillon bi moral ukrepati. Vaš članek bi bil 
primeren za objavo tudi v slovenskem prostoru, v sobotni prilogi Dela ali v Primorskih novicah, če lahko članek prevedete v 



slovenski jezik. Tudi jaz bi vam bil hvaležen. Kaj ste vi po izobrazbi?" Presenečen nad vprašanjem odgovorim malce 
nerazločno, a sam sebi pritrdi, kar se mu je zdelo pomembno: "Ja, to je univerzitetni študij." 
In ko pogovor že steče, ga prekine in reče: "Boste kavico? Moja Bosanka jo bo skuhala – Bosanka v dobrem pomenu besede 
–, Vera ji je ime, od nedavnega skrbi zame." Na Verinem obrazu se izriše nasmeh mile ženske sramežljivosti. Poznam ta 
nasmeh, prihaja iz mojih rojstnih krajev, pogosto je na obrazih mojih sorodnikov, ko na dom pridejo obiski. 
Na kuhinjski mizi leži v stanju pripravljenosti pisalni stroj, iz katerega moli list papirja z nekaj izpisanimi stavki. Ujame moj 
pogled in pojasni: "Tipkam nanj, še je dober, a z njim težko popravljam besedilo. Pišem, čeprav slabo vidim na eno oko. Imel 
sem operacijo na levem očesu. To moje oko je nekaj posebnega. Dolgo je krvavelo, počasi se celi. Tudi današnji obisk je nekaj 
posebnega, zapisan bo v mojih spominih." 
Vera pripravlja kosilo in že vse diši po opojni domačnosti, a kaj, ko se bliža slovo in vrnitev v Ljubljano. In na koncu kot po 
navadi pride na vrsto slikanje za spomin. Iz vljudnosti ga vprašam: "Ali vas lahko objamem?" – "Lahko okrog pasu, a ne čez 
ramo. Nočem pokroviteljstva. Objem z roko na rami je pokroviteljski." Mimogrede si zapenja srajco s preostalimi gumbi, 
dokler jih ne zapne vse do zadnjega. Počakam, da si uredi še lase. 
"Vedno ponavljam, da je rešitev za človeštvo ljubezen, ljubezen do sočloveka, z ljubeznijo tudi lakoto v svetu rešimo. Meni so 
očitali dolgovezenje, res se ne smemo ponavljati ... samo to vam mora nekdo drug povedati, tako kot je meni moja urednica. 
Ugotovil sem, da je imela prav, in sem jo upošteval. Ko pa gre za izkazovanje ljubezni, je ponavljanje dovoljeno." 
Nasproti mene visi na osrednjem delu kuhinjske stene družinska slika. Ne ugibam dolgo, to je Radoslava, slika o Radi, tista 
prelepa in pogumna ženska iz romana Knjiga o Radi. Pripoved o ljubezni, o Radi, nikakor ne steče kot vse drugo; več je 
postankov, več zamišljenosti, obotavljanja v pripovedi. Izpod srajce izvleče skriti robček in si obriše obe očesi. "Ja, bila je 
moja ljubezen več kot petdeset let, moja žena, o njej sem knjigo napisal, vedno je bila lepša, kot je videti na slikah. Plemenita 
ženska je bila, včasih se mi zdi, da je nisem bil vreden. Tako je bilo." 
Poslavljava se že tretjič, pa se nama nikakor ne uspe raziti, vedno je še kaj dodati. Zapomnil si bom tudi tisto, o čemer nisva 
govorila. O letih in častitljivi starosti namreč nisva rekla niti besede. Morda zato, ker leta za pisca Nekropole niso omembe 
vredna in jih ne časti.  
Boris Pahor je torej prebral moj članek, v njegovih spominih bom, spil sem kavo s pisateljem Nekropole na njegovem domu. 
Saj kavo po navadi pijemo s prijatelji in tovariši v kavarnah. Da, danes lahko rečem, da sem dosegel več, kot sem si mislil. 
Odprla se mi je še ena knjiga, knjiga brez naklade, v enem samem izvodu. Kupiti je ni mogoče, le doživeti jo je treba. Sreča, 
sanje ali resničnost, kar koli že to v resnici je, se je zgodilo in je zapisano, vredno je, tudi če bo trajalo samo za časa našega 
spomina. 
Poslavljam se od svojega vzornika, ponosa vseh nas, poslavljam se tudi od Bosanke Vere, ki Borisa Pahorja drži pod roko na 
pragu njegove hiše. 
Doma na knjižni polici leži odprta knjiga z začetka te poti, Ponižani in razžaljeni, in na zadnji platnici preberem izbrano misel: 
To razgrebanje rane in naslajanje nad bolečino sem razumel: to je užitek mnogih ponižanih in razžaljenih … 

• Pahor: Škodljivo je, da Evropska komisija ne zahteva spoštovanja odločbe arbitraže. G. C. Alpbach - MMC RTV 
SLO, STA. 26. avgust 2018  

Pahorjev govor na evropskem forumu v Alpbachu 
http://www.rtvslo.si/slovenija/pahor-skodljivo-je-da-evropska-komisija-ne-zahteva-spostovanja-odlocbe-
arbitraze/464192  
Predsednik republike Borut Pahor je v soboto na evropskem forumu v Alpbachu ocenil politiko Evropske unije do 
Zahodnega Balkana v zadnjem letu. Kot je poudaril, je zelo dobro in koristno, da je po dolgih letih strateške politične 
abstinence evropska politika znova uvrstila širitev na Zahodni Balkan na vrh svoje agende v Sofiji. 
"Gre za simbolen in stvaren politični napredek, ki vzbuja upanje, da kljub svojim internim težavam v Evropski uniji širitev na 
Zahodni Balkan ne bo odložena," je presodil Pahor, ki je z avstrijskim predsednikom Alexandrom Van der Bellnom, srbskim 
predsednikom Aleksandrom Vučićem, predsednikom Kosova Hashimom Thacijem, evropskim komisarjem Johannesom 
Hahnom in predsednikom foruma Franzem Fischlerjem nastopil na političnem simpoziju z naslovom Nove perspektive 
širitve EU-ju. 
Pahor je dejal, da je dobro tudi to, da je Evropska komisija sprejela strategijo širitve na Zahodni Balkan, in pozdravil njeno 
odločitev, da kot pogoj za širitev zahteva poprejšnjo rešitev dvostranskih mejnih vprašanj držav kandidatk, so danes 
sporočili iz urada predsednika republike. 
Nedoslednost EK-ja bi lahko imela posledice 
Poudaril je, da je zelo slabo in škodljivo, da Evropska komisija ne zahteva spoštovanja odločbe arbitražnega sodišča, ki je 
določilo mejo med Slovenijo in Hrvaško. "To je toliko bolj čudno, ker je dvostranskemu sporazumu med Slovenijo in Hrvaško 
o določitvi meje botrovala prav Evropska komisija," je dejal in opozoril na nedoslednost Evropske komisije, ki utegne imeti 
dolgoročne posledice za reševanje dvostranskih vprašanj med državami na Zahodnem Balkanu in posledično širitve 
Evropske unije na to regijo. "Po eni strani Evropska komisija terja rešitev mejnih vprašanj, po drugi strani pa ne vztraja pri 
njihovi neposredni implementaciji, ko se mukoma taki dogovori dosežejo," je dejal. 
Pahor je kot prvo neposredno prioriteto vseh, ki želijo mir, varnost, blaginjo in evropsko perspektivo Zahodnega Balkana, 
poudaril uspešno implementacijo dogovora med makedonsko in grško vlado o imenu Makedonija. "Tukaj gre več kot samo 
za Makedonijo ali za reševanje dvostranskega spora s sosednjo Grčijo. Gre za okrepitev splošnega zaupanja v nujnost 
dialoga in dogovor o rešitvah po mirni poti," je poudaril. 
Enako po njegovem mnenju velja tudi za dialog med Beogradom in Prištino. "Od teh dveh procesov bo zelo odvisen tudi 
razvoj v BiH-u in z BiH-om. Zato je zdaj čas za aktivno politično in diplomatsko dejavnost držav EU-ja in Evropske komisije ter 

http://www.rtvslo.si/slovenija/pahor-skodljivo-je-da-evropska-komisija-ne-zahteva-spostovanja-odlocbe-arbitraze/464192
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Evropskega sveta za vsestransko spodbudo mirnemu reševanju sporov v tem delu Evrope, spoštovanju sklenjenih dogovorov 
in nadaljevanju pogajanj o vstopu držav v tej regiji v EU glede na njihovo stvarno pripravljenost," je še povedal. 
Mirno reševanje sporov je nujno 
Pahor je v nedeljo na novinarski konferenci dejal, da je nujno treba podpirati dialog in mirno reševanje sporov, dosežene 
dogovore pa je treba tudi spoštovati. "Če bomo v tem uspešni, menim, da je pred nami svetla prihodnost," je povedal 
slovenski predsednik in izrazil zadovoljstvo, da predsednika Srbije in Kosova poskušata doseči trajen dogovor. S Pahorjem se 
je strinjal tudi evropski komisar Hahn, ki je dejal, da je pomembno, da se doseženi dogovori spoštujejo, so sporočili iz 
Pahorjevega urada. 

• Vučić in Thaci prvič soglasno za spremembe meje med Kosovom in Srbijo. J. R. Alpbach, Beograd, Priština - 
MMC RTV SLO. 26. avgust 2018  

EU se boji "učinka domin" po Zahodnem Balkanu 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/vucic-in-thaci-prvic-soglasno-za-spremembe-meje-med-kosovom-in-srbijo/464200  
Srbski in kosovski predsednik, Aleksandar Vučić in Hashim Thaci, sta na forumu v Alpbachu soglasno zatrdila, da 
razmišljata o spremembah meja Kosova, in Evropsko unijo pozvala k podpori. 
"Kosovo je odločeno, da s Srbijo sklene zavezujoč dogovor. Čas za to je zdaj," je napovedal Thaci. "Prizadevamo si za mir med 
Srbi in Albanci. Imeli smo ogromno konfliktov," pa je dejal Vučić in občinstvu v Alpbachu še pojasnil, da ga sicer Thaci ne 
mara in "tudi jaz sploh ne maram njega". 
Kljub temu sta se voditelja na evropskem forumu v Alpbachu v avstrijskih Alpah na panelu v družbi slovenskega predsednika 
Boruta Pahorja in avstrijskega kolega Alexandra Van der Bellna naslavljala z osebnimi imeni in med diskusijo večkrat 
pomenkovala, poroča Politico. Vučić je tudi potrdil, da sta se s Thacijem dan prej, v petek, s posredovanjem avstrijskega 
kanclerja Sebastiana Kurza in evropskega komisarja za Zahodni Balkan Johannesa Hahna, sešla na Dunaju. 
EU se boji "učinka domin" 
Voditelji Evropske unije že dolgo nasprotujejo spremembam meja na Kosovu, saj menijo, da bi to lahko sprožilo podobne 
zahteve drugod po Balkanu in vodilo v vnovično medetnično nasilje. Glasna nasprotnica te ideje je nemška kanclerka Angela 
Merkel. ZDA so medtem v petek obrnile ploščo in sporočile, da so odprte do sprememb meja. Komisar Hahn je v Alpbachu 
dejal, da na tej točki pogovorov nič ni izključeno, vendar je voditelja pozval, naj zagotovita dogovor, ki ne bo destabiliziral 
širše regije, in izrazil strah pred "učinkom domin". 
"Države naše regije, države članice EU-ja ali druge države na svetu ne bi smele nasprotovati ali se bati morebitnega 
miroljubnega dogovora med Kosovom in Srbijo, tudi če bi tak dogovor lahko vključeval popravke meja," je pozval Thaci. 
"Imamo zelo kratko priložnost. Ni preprosto, je zelo zelo težko, zato morajo biti vsi z nami," je dodal. 
Srbski predsednik je na drugi strani ubral precej ostrejši ton. "Ko sta Beograd in Priština končno začela komunicirati, vsi 
drugi govorite – kaj pa počnete?" je nagovoril evropske predstavnike na forumu. "Zakaj vam je naenkrat mar, kaj počnemo? 
Delamo nekaj za prihodnost Srbov in Albancev. Za to moramo poskrbeti sami, nikomur škoditi in ne vplivati na kar koli 
drugega v regiji," je dejal po poročanju Politica. 
Vučić: "Meje spremenite, ko vam ustreza" 
Britanski veleposlanik v Beogradu Denis Keefe je medtem opozoril, da je vsaka sprememba meja tvegana in nevarna. "Pa 
zakaj ste potem spremenili meje leta 2008?" se je odzval Vučić na britansko opozorilo. "Vsakih deset let, ko vam ustreza, 
lahko spremenite meje, a ko nekdo drug, ki ga to zadeva, skuša nekaj narediti brez vaše vednosti, potem komentirate, da je 
to tvegano in bo zahtevalo svoj davek," je v povezavi z izjavo Keefa dejal Vučić novinarjem srbske radiotelevizije B92. 
"Želimo prihodnost, vendar ne želimo, da so Srbi ponižani in poraženci," je še dejal Vučić novinarjem. 
Kosovo neodvisnost razglasilo leta 2008 
Kosovo je neodvisno in suvereno državo razglasilo 17. februarja 2008. Velika Britanija, ZDA, Francija in Albanija so bile med 
osmimi državami, ki so Kosovo priznale že naslednji dan, skupno pa je do danes to storilo več kot 110 držav. Srbija 
neodvisnosti močno nasprotuje. 
Evropska unija nad pogovori o normalizaciji odnosov med državama bedi že od leta 2011, vendar na uradnih pogovorih 
predlog spremembe meja še nikoli ni bil na mizi. Na severu Kosova živijo pretežno kosovski Srbi. V Srbiji vzhodno od Kosova 
– okoli mesta Preševo – živi večinoma albansko prebivalstvo. Predsednika sicer o konkretnih spremembah meja v Alpbachu 
nista govorila. 
Pogovori v Bruslju 7. septembra 
Vučić je za B92 še izrazil upanje, da bodo lahko nadaljevali pogovore, ki so jih v petek začeli na Dunaju. "Ne morem vam 
razkriti podrobnosti, ker ni nič dogovorjeno, dokler ni dogovorjeno vse – kakor gre geslo visoke zunanjepolitične predstavnice 
EU-ja Federice Mogherini," je dejal. Vučić in Thaci bosta uradni bruseljski dialog z Mogherinijevo na čelu nadaljevala 7. 
septembra. 

• 105. rojstni dan Borisa Pahorja, ki se "vsak dan poklanja skrivnosti življenja". A. J. Trst - MMC RTV SLO, STA. 27. 
avgust 2018  

Za svoje poslanstvo pa si je zadal, da misli in doživetja in izkušnje širi med mlade 
http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/105-rojstni-dan-borisa-pahorja-ki-se-vsak-dan-poklanja-skrivnosti-zivljenja/464172 
Zagovornik zamejcev, pričevalec zgodovine, pisatelj in mislec Boris Pahor praznuje 105. rojstni dan. Njegovo življenje je 
zgoščena zgodovina 20. stoletja, ki so ga zaznamovali totalitarizmi in vojne. Pahor še vedno govori zanosno in ostaja 
neomajen pri svoji ideji o samostojnosti in samozavesti slovenskega naroda. 
Boris Pahor vse svoje dolgo življenje opozarja na nevarnosti totalitarnih režimov, katerih žrtev je bil tudi sam, ter na nujnost 
samozavestne, pokončne drže v najširšem pomenu besede, ki lahko temelji le na dobrem poznavanju zgodovine in lastne 
identitete. 
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Tako ni naključje, da je ob njegovi 105-letnici izšla tudi knjiga o Edvardu Kocbeku in njegovi vlogi v Osvobodilni fronti. Z 
delom Brez Kocbekovega sodelovanja ne bi bilo Osvobodilne fronte je želel Pahor še enkrat opozoriti na vlogo prijatelja, 
krščanskega socialista, v času druge svetovne vojne člana OF-a, in na krivico, ki se mu je zgodila v povojnem času, ko se ga je 
hotela oblast odkrižati. 
Pred dnevi je izšla tudi knjiga Darke Zvonar Predan Boris Pahor – Najini pogovori, v kateri so zbrani avtoričini intervjuji s 
pisateljem v zadnjih 14 letih. To pa ni samo knjiga intervjujev, bralcu ponuja tudi polemičen odziv nanje. Pogovore s 
pisateljem dopolnjujejo avtoričina razmišljanja ob različnih jubilejih in dogodkih, tako ali drugače povezanih s "fenomenom 
Pahor". Knjigo bogatijo številne fotografije iz pisateljevega osebnega arhiva. 
Boris Pahor je bil že v mladosti priča razraščanju nacionalistične in fašistične ideologije v Italiji. Komajda sedemleten je videl 
požig slovenskega Narodnega doma v Trstu, prav tako pa je kot mladostnik zelo trpel ob prepovedi maternega jezika. Tako 
se je prelevil v zapriseženega borca za pravice ogroženih jezikov in pripadnikov ogroženih kultur. 
Pisateljevo življenje je zelo zaznamovala tudi taboriščna izkušnja, ki jo je strnil v romanu Nekropola. Prav ta knjiga mu je 
prinesla svetovno slavo. Pahor podpisuje vrsto literarnih del, za katera je prejel več nagrad, med njimi Prešernovo nagrado 
in francoski red legije časti. Večkrat se ga omenja kot slovenskega kandidata za Nobelovo nagrado. 
"Naj bo mrtvo, kar je bilo" 
Kot je že večkrat poudaril, so ga v tujini prepoznali prej kot doma. O državi Sloveniji ima tržaški pisatelj vedno jasno mnenje. 
V nedavnem intervjuju je izrazil svojo željo, da bi Slovenija našla način, kako predelati preteklost, "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 države," pravi Pahor. To 
misel bi napisal tudi v oporoki, kar pa ne bo storil, ker, kot sam pove, poudarja vselej eno in isto. In svoje stališče bi rad 
ponovil še velikokrat, predvsem mladim, da bi se ti bolje zavedali svoje umeščenosti v svet, svoje preteklosti in svoje 
prihodnosti. 
Kot je na petkovi predstavitvi knjige o Kocbeku povedal Pahor, sam rojstnega dneva ne bo praznoval. Ko se je rešil taborišča 
in kasneje jetike, si je rekel, "da se bo vsak dan poklonil skrivnosti življenja, da ostaneš živ". 

• Vučić in Thaci prvič soglasno za spremembe meje med Kosovom in Srbijo. J. R.  Alpbach,Beograd,Priština - MMC 
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26. avgust 2018  
EU se boji "učinka domin" po Zahodnem Balkanu 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/vucic-in-thaci-prvic-soglasno-za-spremembe-meje-med-kosovom-in-srbijo/464200  
Srbski in kosovski predsednik, Aleksandar Vučić in Hashim Thaci, sta na forumu v Alpbachu soglasno zatrdila, da 
razmišljata o spremembah meja Kosova, in Evropsko unijo pozvala k podpori. 
"Kosovo je odločeno, da s Srbijo sklene zavezujoč dogovor. Čas za to je zdaj," je napovedal Thaci. "Prizadevamo si za mir med 
Srbi in Albanci. Imeli smo ogromno konfliktov," pa je dejal Vučić in občinstvu v Alpbachu še pojasnil, da ga sicer Thaci ne 
mara in "tudi jaz sploh ne maram njega". 
Kljub temu sta se voditelja na evropskem forumu v Alpbachu v avstrijskih Alpah na panelu v družbi slovenskega predsednika 
Boruta Pahorja in avstrijskega kolega Alexandra Van der Bellna naslavljala z osebnimi imeni in med diskusijo večkrat 
pomenkovala, poroča Politico. Vučić je tudi potrdil, da sta se s Thacijem dan prej, v petek, s posredovanjem avstrijskega 
kanclerja Sebastiana Kurza in evropskega komisarja za Zahodni Balkan Johannesa Hahna, sešla na Dunaju. 
EU se boji "učinka domin" 
Voditelji Evropske unije že dolgo nasprotujejo spremembam meja na Kosovu, saj menijo, da bi to lahko sprožilo podobne 
zahteve drugod po Balkanu in vodilo v vnovično medetnično nasilje. Glasna nasprotnica te ideje je nemška kanclerka Angela 
Merkel. ZDA so medtem v petek obrnile ploščo in sporočile, da so odprte do sprememb meja. Komisar Hahn je v Alpbachu 
dejal, da na tej točki pogovorov nič ni izključeno, vendar je voditelja pozval, naj zagotovita dogovor, ki ne bo destabiliziral 
širše regije, in izrazil strah pred "učinkom domin". 
"Države naše regije, države članice EU-ja ali druge države na svetu ne bi smele nasprotovati ali se bati morebitnega 
miroljubnega dogovora med Kosovom in Srbijo, tudi če bi tak dogovor lahko vključeval popravke meja," je pozval Thaci. 
"Imamo zelo kratko priložnost. Ni preprosto, je zelo zelo težko, zato morajo biti vsi z nami," je dodal. 
Srbski predsednik je na drugi strani ubral precej ostrejši ton. "Ko sta Beograd in Priština končno začela komunicirati, vsi 
drugi govorite – kaj pa počnete?" je nagovoril evropske predstavnike na forumu. "Zakaj vam je naenkrat mar, kaj počnemo? 
Delamo nekaj za prihodnost Srbov in Albancev. Za to moramo poskrbeti sami, nikomur škoditi in ne vplivati na kar koli 
drugega v regiji," je dejal po poročanju Politica. 
Vučić: "Meje spremenite, ko vam ustreza" 
Britanski veleposlanik v Beogradu Denis Keefe je medtem opozoril, da je vsaka sprememba meja tvegana in nevarna. "Pa 
zakaj ste potem spremenili meje leta 2008?" se je odzval Vučić na britansko opozorilo. "Vsakih deset let, ko vam ustreza, 
lahko spremenite meje, a ko nekdo drug, ki ga to zadeva, skuša nekaj narediti brez vaše vednosti, potem komentirate, da je 
to tvegano in bo zahtevalo svoj davek," je v povezavi z izjavo Keefa dejal Vučić novinarjem srbske radiotelevizije B92. 
"Želimo prihodnost, vendar ne želimo, da so Srbi ponižani in poraženci," je še dejal Vučić novinarjem. 
Kosovo neodvisnost razglasilo leta 2008 
Kosovo je neodvisno in suvereno državo razglasilo 17. februarja 2008. Velika Britanija, ZDA, Francija in Albanija so bile med 
osmimi državami, ki so Kosovo priznale že naslednji dan, skupno pa je do danes to storilo več kot 110 držav. Srbija 
neodvisnosti močno nasprotuje. 
Evropska unija nad pogovori o normalizaciji odnosov med državama bedi že od leta 2011, vendar na uradnih pogovorih 
predlog spremembe meja še nikoli ni bil na mizi. Na severu Kosova živijo pretežno kosovski Srbi. V Srbiji vzhodno od Kosova 
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– okoli mesta Preševo – živi večinoma albansko prebivalstvo. Predsednika sicer o konkretnih spremembah meja v Alpbachu 
nista govorila. 
Pogovori v Bruslju 7. septembra 
Vučić je za B92 še izrazil upanje, da bodo lahko nadaljevali pogovore, ki so jih v petek začeli na Dunaju. "Ne morem vam 
razkriti podrobnosti, ker ni nič dogovorjeno, dokler ni dogovorjeno vse – kakor gre geslo visoke zunanjepolitične predstavnice 
EU-ja Federice Mogherini," je dejal. Vučić in Thaci bosta uradni bruseljski dialog z Mogherinijevo na čelu nadaljevala 7. 
septembra. 

• Kaj v novi ribolovni sezoni čaka slovenske ribiče? Koper - MMC RTV SLO. 29. avgust 2018  
http://www.rtvslo.si/slovenija/kaj-v-novi-ribolovni-sezoni-caka-slovenske-ribice/464518  
Kaj se dogaja s slovensko tožbo na sodišču Evropske unije v Luksemburgu? 
Kaj v novi ribolovni sezoni čaka ribiče na slovenskem morju? Ekipa TV Slovenija se je na krovu novega čolna za nekaj ur 
pridružila ribiškemu inšpektorju. V Piranskem zalivu je bilo precej napeto. A tako je, kot pravijo ribiči, skoraj vsak dan. 
Posadki inšpektorata za ribištvo se delovnik začenja zgodaj zjutraj, saj z enim samim plovilom nadzorujejo kar 213 
kvadratnih kilometrov akvatorija.  
V enem letu po razglasitvi arbitražne odločbe je v slovensko morje priplulo več kot 2.200 hrvaških policijskih in ribiških 
plovil, statistike incidentov čez poletje še ni. A ne le to, TV Slovenija je razkrila tudi širjenje školjčišča v slovenskem morju, 
julija pa je bila priča tudi dogodku, ko je hrvaški ribič slovenskemu potrgal mrežo. Dela za pristojne organe je torej ogromno. 

• "Gejzirju ljubezni" Cirilu Zlobcu so se z žalno sejo poklonili še na SAZU-ju. P. G. Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 
30. avgust 2018  

Ciril Zlobec je bil več let SAZU-jev podpredsednik 
http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/gejzirju-ljubezni-cirilu-zlobcu-so-se-z-zalno-sejo-poklonili-se-na-sazu-ju/464574  
"Zase ter za svoje kolege in kolegice, ki zdaj počasi postajamo starejša in bomo še prekmalu najstarejša pesniška 
generacija, lahko le upam, da bomo zmogli zlobčevsko modrost in moralno moč ter da bomo kos zgodovinskim izzivom, ki 
našo družbo neizogibno čakajo," je med drugim dejal Boris A. Novak na žalni seji, s katero so se danes na Slovenski 
akademiji znanosti in umetnosti poklonili Cirilu Zlobcu. 
 

 
Slika: Ciril Zlobec (1925-2018). Foto: BoBo 
 
Na dogodku se je skozi življenje in ustvarjanje literata, prevajalca in politika Cirila Zlobca, ki je umrl v preteklem tednu, 
poleg pesnika Borisa A. Novaka sprehodil še umetnostni zgodovinar Milček Komelj. Zlobec je bil več let tudi podpredsednik 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) in od leta 1989 njen redni član. 
Vselej voden in navdahnjen z ljubeznijo 
Milček Komelj je v svojem govoru poudaril, da je odšel znamenit pesnik, javni delavec, zavzet za kulturno in politično 
afirmacijo slovenstva, pri čemer ga je vselej vodila in navdihovala ljubezen. "Gejzir ljubezni", kot ga je označil, je vse do 
zadnjega ostal poln življenja, zvest kraški pokrajini, za katero je bil prepričan, da Sloveniji blagodejno mehča ostrino alpske 
Gorenjske. 
Kraški svet v poeziji po Srečku Kosovelu 
Komelj je nadalje poudaril, da je Kras v Zlobčevi poeziji prvič po Srečku Kosovelu našel moderno utelešenje, njegov glas pa 
je nezamenljivo izrazit zazvenel v pesniški zbirki Pesmi štirih, ki je po Komeljevih besedah "četverico mladih povojnih 
pesnikov intimistov združila v kulturnozgodovinski pojem in jih za vselej prijateljsko povezala". 
Za vse življenje zavezan slovenstvu 
Zlobec je že kot mlad novinar lucidno opazoval svet in razmišljal o njegovih pojavih. Imel je ljubeče spoštljiv odnos do 
maternega jezika, zaradi katerega so ga v otroštvu, ko je živel in se šolal pod Italijo, zaničevali ter so ga izključili iz koprskega 
malega semenišča. "Tudi zato je toliko bolj živo občutil, kako nas dela samonikle oziroma samobitne prav pripadnost 
slovenskemu jeziku, in je začel v njem pesniti tudi iz žive kljubovalnosti in življenjske strasti ter postal za vse življenje zavezan 
slovenstvu," je poudaril umetnostni zgodovinar. 
Kot je še spomnil Komelj, se je Zlobec zavzemal za slovensko kulturno uveljavitev, glasno poudarjal pomen povojne 
priključitve Primorja Jugoslaviji, se vpletel v politiko in čeprav je bil po naravi mehak in odprt, je bil v odločilnih stvareh 
vendar povsem neizprosen. Ljudem se je približal z veliko dobrohotnostjo in življenjsko modrostjo, ki pa se je zavedala 
nevarnosti in trdoživosti vseh ideologij in ni rinila skozi neprebojen zid. Vseskozi je "ostal svetel lik naše zdaj že polpretekle 
kulturne zgodovine", je še dejal Komelj. 
Literarno vedo čaka še veliko dela 
Boris A. Novak se je kot pesnik osredotočil na Zlobčevo sonetistiko in kult ljubezni, pri čemer je opozoril, da literarno vedo 
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še čaka podrobnejša analiza Zlobčeve metaforike. V njegovem pesniškem slovarju namreč odmeva ena izmed ključnih 
značilnosti Petrarkove sonetistike. Podobno kot pri velikem italijanskem klasiku je tudi pri Zlobcu pesniško podobje na 
naraven način zasidrano v ritmični podstati in sintaktični logiki verza, pogosto pa temelji na dihotomiji uporabljenih pojmov, 
je poudaril Novak. 
Po njegovem mnenju bi veljalo popraviti preveč poenostavljeno podobo o Zlobčevi ljubezenski liriki kot zgolj hvalnici. V 
javnosti je ta poenostavitev šla v smeri sentimentalnega klišeja, kar pa "ne zdrži resnega branja Zlobčeve lirike". Zlobec je 
obenem tako pesnik svetlobe kot sence, njegove hvalnice pa imajo tudi nadih himničnosti. 
Nadvse kolegialen ustvarjalec 
Novak je dejal še, da so številni pesniki hvaležni Zlobcu, tudi on sam. Poudaril je, da je imel Zlobec posluh za njegove 
"čudaške pesmi", ki so se razlikovale tako od tradicionalnih poetik kot od avantgardističnih eksperimentov. Starejši kolega 
mu je tako v 70. in na začetku 80. let, ko je bilo težko objavljati, na stežaj odprl strani Sodobnosti. Novak je svoj poklon 
sklenil s pesmijo, v kateri med drugim pravi, da smo se zdaj, ko Zlobca ni več, znašli na prepihu. 
 
 

Mladina, Ljubljana 
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Nisem rad v izgnanstvu. Intervju: Carles Puigdemont. Pogovarjala sta se: Mathieu von Rohr, Helene Zuber 
Nekdanji katalonski premier je spregovoril o svojem begu, času, ki ga je prebil v nemškem zaporu, in prihodnosti gibanja 
za neodvisnost 
Mladina, Ljubljana, št. 34, 24.08.2018, str. 46-47 (c 2018 Der Spiegel) 
 
 
 

 
Slika: Carles Puigdemont. Foto: Mladina 
 
Carles Puigdemont, mož z značilno mladostno pričesko, je pred letom dni zaslovel po vsem svetu. Kot premier Katalonije je 
1. oktobra lani omogočil referendum o odcepitvi province od Španije, čeprav ga je ustavno sodišče prepovedalo. Boj s 
centralno vlado v Madridu se je stopnjeval v krizo in takratni španski premier Mariano Rajoy je v provinci uvedel prisilno 
upravo, katalonska vlada je bila odstavljena in Puigdemont je bil pred španskimi sodišči obdolžen vstajništva in uporništva. 
Zbežal je v Belgijo, drugi člani njegovega kabineta pa so končali v preiskovalnem zaporu. 
Konec marca so Puigdemonta na podlagi evropskega zapornega naloga prijeli v Nemčiji in pristal je v zaporu. Višje deželno 
sodišče v Schleswig - Holsteinu je sredi julija razsodilo, da ga zaradi vstajništva ne morejo izročiti Španiji. Puigdemont se je 
konec julija vrnil v Belgijo, od koder se še naprej zavzema za neodvisnost svoje province. Pogovor z novinarji je potekal v 
Bruslju, s Puigdemontom je prišel varnostnik - in pokazalo se je, da je pripadnik katalonske policije, vendar premiera lahko 
varuje le v svojem prostem času. To dobro ponazarja absurdno situacijo, v kateri se je znašel Puigdemont.  
Gospod Puigdemont, štiri mesece ste bili v Nemčiji, od tega dvanajst dni v zaporu. Kako se vam je godilo? 
Morda bo zvenelo nenavadno, vendar je bila to zelo koristna izkušnja tako s človeškega kot političnega vidika. V Nemčiji ni 
bilo neprijetnih dogodkov, vsi so bili spoštljivi in vljudni, celo tisti, ki se ne strinjajo z mojimi stališči. Tudi v zaporu so z menoj 
ravnali korektno. Lahko sem se zanesel na to, da sem v pravni državi in v rokah profesionalcev. 
Verjetno želite povedati, da bi bilo v Španiji drugače, čeprav je tudi to pravna država. 

https://www.google.com/search?q=nisem+rad+v+izgnanstvu+mladina+puigdemont&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=k6bS2W01tsybhM:,SJs4ozmFqOLgXM,_&usg=AI4_-kRtanYKaEBPgqHJx0fUahAPR1Gs3A&sa=X&ved=2ahUKEwiR-fLyytjdAhVBliwKHf9xAWIQ9QEwEnoECAUQBA#imgrc=k6bS2W01tsybhM:


Nikoli nisem zagovarjal brezkompromisne odcepitve in je tudi zdaj ne, si pa že od nekdaj želim neodvisne Katalonije. Žal je 
tam drugače. Španski pravni sistem ima več šibkosti. Katalonci se hočemo med drugim odcepiti od Španije tudi zaradi izku-
šenj z režimom ustave iz leta 1978. Sodnik, kije odločal o mojih pritožbah, je nekdanji senator konservativne Ljudske 
stranke. Kako mu lahko zaupamo? Imeli smo sicer možnost oditi na evropsko sodišče, vendar bi se tam morali dolga leta 
cmariti v zaporu, preden bi prišli do razsodbe, ker je Španija kršila naše temeljne pravice. 
Zakaj ste se vrnili v Belgijo? 
Želim nadaljevati svoje delo, kjer sem ga prekinil. Odločili smo se, daje za našo stvar koristno, če imamo sedež v evropski 
prestolnici. Nič od tega, kar počnem od lanske jeseni, ni zasebne narave. Vodi me moj občutek odgovornosti do Katalonije.  
Vendar ste se izognili odgovornosti in zbežali v tujino, namesto da bi šli pred sodnike. 
Če bi razmišljal o osebnih koristih, bi poniknil, pa sem svojo svobodo raje izrabil za to, da sledim svojim političnim ciljem. 
Potoval sem na Dansko, v Švico in na Finsko, imel sem govore. S tem bom nadaljeval. 
Se vam zdi pravično, da so mnogi vaši soborci v zaporu, vi pa ste zaradi bega na prostosti? 
To mi ni všeč, vendar tudi jaz v izgnanstvu ne uživam. Tako kot drugi iz našega gibanja sem odšel v tujino, ker v Španiji 
nimamo. 
Popolne svobode izražanja mnenja in nobenega jamstva za korekten sodni postopek. Uspelo vam je, daje za katalonska 
prizadevanja izvedel ves svet. Ste ponosni na to? 
Saj to ni moja zasluga. Spojila sta se dva pojava: močna mobilizacija državljanov in nova informacijska tehnologija. Kar bi se 
pred nekaj desetletji dogajalo v tajnosti, se danes brez časovnega zamika lahko spremlja po vsem svetu. V Helsinkih, tik 
preden so me marca priprli takoj na drugi strani nemške meje, sem povedal, da želimo družbo, v kateri ima pametni telefon 
večjo moč kot meč. 
Kdo vam je pomagal zgraditi to digitalno gibanje? 
Zgodilo se je spontano. Mnogi mladi Katalonci so študirali v Združenih državah Amerike in drugje po Evropi, med njimi tudi 
specialisti za informatiko. Digitalni protiudarec na napade proti nam smo natančno načrtovali in po zaslugi te strategije smo 
sploh lahko glasovali na referendumu. Naši ljudje se organizirajo sami, prek aplikacije WhatsApp, na Telegramu in Twitterju. 
Država vse to težko nadzoruje.  
Danes ste obraz Katalonije v svetu. Vam to ugaja? 
To mi sploh ni všeč in nočem biti obraz Katalonije, poleg tega pa to ne bi bilo pravično do katalonskega gibanja. Ne potre-
bujemo voditelja in mučenikov. Živim zelo nevpadljivo. Skozi moje roke gre na tisoče pisem in imam vsak dan obiske. Včasih 
se počutim kot v hišnem priporu. 
Evropski uniji zamisel o neodvisni Kataloniji kljub vašim prizadevanjem ni deležna pretirane naklonjenosti. 
To me ni presenetilo. Vedno sem opozarjal, da nas ne bo nihče želel priznati. Kritiziram to, da se EU uradno ni izrekla o tem, 
kakšen odnos bi imela do neodvisne Katalonije. Predvsem pa me je kot evropskega državljana prizadel molk po policijskem 
nasilju na dan referenduma. 
Ko ste pred skoraj letom dni organizirali protizakoniti referendum o odcepitvi, ste prekršili špansko ustavo. 
Nisem prekršil ustave. Ustavno sodišče je leta 2010 prekršilo ustavo, ko je razsodilo proti katalonskemu statutu o 
neodvisnosti, ki gaje leta 2006 potrdilo 74 odstotkov prebivalstva. 
Kako lahko ustavno sodišče deluje v nasprotju z ustavo? 
Čisto enostavno, sploh ker se morajo sodniki za svoje položaje zahvaliti politikom. Poleg tega španska ustava nikjer ne 
prepoveduje referendumov. 
V skladu z drugim členom v uvodu je nerazdružljiva celota španskega naroda sam temelj ustave. 
Enako veljajo kot ustava uživa tudi mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, ki ga je Španija podpisala leta 
1976 
In ki vsem narodom zagotavlja pravico do samoodločbe. 
Ta mednarodni pakt OZN ne zagotavlja pravice do odcepitve, razen v primeru kolonializma ali podjarmljenja v diktaturi. 
Nekateri strokovnjaki za mednarodno pravo niso čisto prepričani o tem. In bilo bi zelo žalostno, če bi bila edina možnost za 
priznanje neodvisnosti nasilna pot. Škotska tudi ni bila kolonija in Velika Britanija ne diktatura. Ko so tam pripravili 
referendum, ni nihče govoril o kršenju ustave in prava.  
Vendar se je vlada v Londonu strinjala z referendumom. 
Bodimo iskreni: Katalonci, ki pomenimo le 16 odstotkov španskega prebivalstva, nimamo možnosti, da bi dosegli ustavno 
reformo. To je v Španiji zelo zapleteno in se je v 40 letih zgodilo le dvakrat na pobudo EU.  
Kako ste postali borec za katalonsko stvar? 
Imel sem 13 let, ko je umrl Franco...  
... španski diktator, pod katerim sta bila katalonski jezik in kultura zatirana. 
Francova smrt je sovpadla z mojim odraščanjem. Čutil sem, da bi bilo za moje življenje odločilno, če bi dejavno, v politiki, so-
odločal o usodi svoje domovine. Med diktaturo sploh nismo mogli svobodno izražati mnenja. Zdaj sem lahko nekaj storil za 
svojo domovino Katalonijo, namesto da bi se samo pritoževal. 
Ste si že od nekdaj želeli samostojne Katalonije? 
Nikoli nisem zagovarjal brezkompromisne odcepitve in je tudi zdaj ne, si pa že od nekdaj želim neodvisne Katalonije. Vendar 
brez nasilja, kot posledico demokratičnega procesa. 
Zakaj? Nacionalizem je ideologija 19. stoletja. 
Nikoli ne govorimo o nacionalizmu, temveč o suverenosti. V Kataloniji ne gre za klasičen nacionalističen boj za neodvisnost. 
Če bi šlo za to, da se ustanovi nova nacionalna država, bi to lahko storili že veliko prej. Nacionalizem je nevarnost za Evropo.  
A konec koncev želite lastno državo in to je nacionalizem. 



Da, želimo neodvisno državo, urejeno kot republiko. Hočemo politično enotno Evropo, v kateri bodo živeli državljani in ne 
pripadniki nacionalnih držav. Verjamemo v evropsko identiteto. Večina Kataloncev bi se strinjala, če bi jim ponudili možnost 
samouprave in evropski potni list. 
Katalonija ima kot avtonomno območje že zdaj precejšnje pristojnosti. Zakaj si sploh želite neodvisnosti? 
Avtonomnost, ki jo imajo španske regije, je zgolj administrativna. In Katalonci smo tako kot Baski sprevideli, da španske 
države ne moremo spremeniti.  
Trdite, da govorite v imenu Kataloncev, vendar bi jih vsaj polovica rada ostala v Španiji. 
Vsaj polovica jih je na regionalnih volitvah glasovala za stranke, ki se bojujejo za neodvisnost. 
Ni vaš boj razdvojil družin in prijateljstev? 
Enako bi lahko trdili, da nas razdvaja enotnost Španije. Demokraciji ne delamo usluge, če molčimo o težavah, da se izo-
gnemo prepiru. Slabo je, ker ni mehanizmov, da bi rešili to kontroverznost. Edino mogoče orodje v demokraciji so 
glasovalne skrinjice.  
Novi socialistični premier Pedro Sanchez je obudil pogovore z Barcelono. Ni to vaša najboljša možnost za iskanje rešitve? 
Tudi Sanchez je v senatu podprl prisilno upravo v Kataloniji. Njegov strankarski prijatelj je gibanje za neodvisnost primerjal z 
virozo. V Španiji le ena stranka podpira predlog, da bi v Kataloniji razpisali zavezujoč referendum, to je nova levica Podemos. 
A priznam, da je ton s socialistično vlado vseeno drugačen. 
Socialisti so že konec lanskega leta potrdili parlamentarno komisijo, ki naj bi preverila možnost ustavne reforme v smeri 
dejanskega federalizma. 
Po naših izkušnjah so socialisti, kadar so bili na oblasti, zavračali federalizem. Ne smemo biti naivni in verjeti, da zdaj mislijo 
resno. Nas zanima le, kakšno ponudbo bo predstavil Sanchez: kaj naj bi spremenili z reformo in kaj naj bi bil njen cilj.  
Ni vaš boj v Bruslju v protislovju s precej pragmatično držo vlade v Barceloni? 
Kdo pa pravi, da to, kar počnemo tukaj v Bruslju, ni pragmatično? Sam in drugi politiki v izgnanstvu si prizadevamo, da bi 
mednarodno javnost obveščali o sporu. Govorimo lahko svobodneje, brez strahu, da nas bodo tožili zaradi objave na 
Twitterju.  
Nazaj ne morete, doma se nadaljuje brez vas. Ste razdvojeni? 
Tako bi bilo, če v katalonski politiki ne bi imel več kaj početi in reči. Moja stranka je najmočnejša v taboru v parlamentu, ki 
se zavzema za neodvisnost. Če bi obstajala možnost, da bi svobodno volili premiera, bi to postal jaz. Sem v stalnih stikih s 
katalonsko vlado in svojo skupino.  
Vas posluša tudi novi katalonski premier Quim Torra? 
Da, in jaz poslušam njega, saj sva v isti ekipi. Usklajujeva se. On je vodja vlade v Barceloni, a vsi vedo, da ima omejen 
manevrski prostor. 
Pred kratkim ste z drugimi ustanovili gibanje Narodni poziv za republiko. Zakaj? 
Prepričani smo, daje takšno gibanje najprimernejše glede na politične razmere v Kataloniji. Vsaka generacija potrebuje svoje 
oblike ustvarjanja politike, do katerih pa ne more priti s starimi, preživelimi partijskimi ostanki. Ti so povsod po Evropi v 
krizi.  
Sodelujete z drugimi gibanji za neodvisnost? 
Seveda. Če hočemo neodvisnost zase, kako potem ne bi zagovarjali podobnega boja v drugih deželah? A vsak proces ima 
svoje posebnosti in gibanja za neodvisnost nimajo svojega sindikata.  
Kdo plačuje vaše stroške bivanja v Belgiji? 
Trenutno dobivam le nadomestilo, ki mi pripada kot nekdanjemu regionalnemu premieru. Posegati moram po prihrankih. 
Na srečo veliko ljudi s prostovoljnimi prispevki podpira naše delo, našo »hišo republike« v Waterlooju in stroške 
zagovornikov.  
Kaj vas čaka v prihodnosti? 
V najbolj šem primeru bom še dolga leta v izgnanstvu. Po pesimistični analizi me lahko čaka veliko let zapora. Po 
optimističnem scenariju pa verjamemo, da se bomo kmalu vrnili domov in se osvobodili. Za to si tudi prizadevamo. Zaupam 
v evropsko sodstvo in v odbor OZN za človekove pravice.  
Gospod Puigdemont, hvala za pogovor.  
©2018 DerSpiegel 
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• Italija grozi EU: Pomagajte nam z migranti, če ne... STA. Reporter, Ljubljana, 28. avg. 2018.   
https://reporter.si/clanek/svet/italija-grozi-eu-pomagajte-nam-z-migranti-ce-ne-656569  
Podpredsednik italijanske vlade Luigi Di Maio je v ponedeljek zagrozil, da bo Italija z vetom preprečila sprejetje 
sedemletnega finančnega okvira EU, če povezava z njo ne bo delila bremena migrantske krize. 
"V Evropi bomo obrnili ploščo," je Di Maio zapisal na družbenem omrežju Facebook dva dni po zadnjih prerekanjih Rima z 
Brusljem o tem, kdo bi moral sprejeti migrante, rešene v Sredozemskem morju. 

https://reporter.si/clanek/svet/italija-grozi-eu-pomagajte-nam-z-migranti-ce-ne-656569


Poudaril je, da v EU želijo potrditi večletni finančni okvir za obdobje med letoma 2020 in 2027 še pred evropskimi volitvami, 
ki bodo maja prihodnje leto. "Ne bomo jim dovolili in če se situacija z migranti v bližnji prihodnosti ne bo spremenila, je veto 
zagotovljen," je še zapisal Di Maio iz populističnega Gibanja pet zvezd. 
Di Maio je prejšnji teden zagrozil Bruslju, da bo Italija nehala plačevati v skupni evropski proračun, če ne bodo našli rešitve 
za 150 rešenih migrantov, ki so obtičali na ladji Diciotti. 
A Italija je obvezana prispevati v proračun, medtem ko sedemletni finančni okvir dopušča več prostora za pogajanja in 
grožnje, kar je po pisanju bruseljskega spletnega biltena Euractiv v preteklosti večkrat uporabil nekdanji britanski premier 
David Cameron. 
Evropska komisija države članice že dlje časa neuspešno prepričuje, naj delijo bremena migrantske krize. Potem ko glede 
tega niso našli dolgoročne rešitve, je po grožnjah Italije prejšnji petek 11 članic skušalo rešiti vsaj vprašanje migrantov z 
ladje Diciotti, a niso dosegli dogovora. Migrante so nato z ladje izkrcali konec tedna. 
Sprejetje večletnega finančnega okvira pred volitvami v Evropskimi parlament je sicer pod vprašajem. Evropski komisar 
Günther Oettinger je zato že posvaril, da če se članice o tem ne bodo dogovorile v prihodnjih mesecih, se bo to zavleklo na 
čas po volitvah. To bi bilo po njegovem pogubno za projekte, ki naj bi iz prihodnjega večletnega proračuna dobili več 
denarja, kot so raziskave in programi za mlade. 

• Hrvati se hvalijo, da jih Nemčija podpira v sporu o meji s Slovenijo. STA. Reporter, Ljubljana, 29. avg. 2018  
https://reporter.si/clanek/svet/hrvati-se-hvalijo-da-jih-nemcija-podpira-v-sporu-o-meji-s-slovenijo-656783  
Hrvaška ima podporo Nemčije pri stališču, da je spor o meji s Sloveniji dvostransko vprašanje in ne vprašanje Evropske 
unije, poroča danes Večernji list po torkovem srečanju nemške kanclerke Angele Merkel in hrvaškega premierja Andreja 
Plenkovića v Berlinu. Kot dodaja, je Nemčija prižgala zeleno luč za vstop Hrvaške v schengensko območje. 
Sodelovanje med Nemčijo in Hrvaško bo poleg politične podpore, ki jo ima Hrvaška v svojih stališčih o dvostranskem sporu s 
Slovenijo, formalno potrjeno tudi z akcijskim načrtom. 
Dokument pripravljata zunanji ministrstvi Nemčije in Hrvaške, vseboval pa bo deset točk, ki bodo vključevale različna 
področja sodelovanja, kot so zunanja politika, kultura in gospodarstvo. V akcijskem načrtu je tudi stališče, da je arbitraža o 
meji s Slovenijo dvostransko vprašanje in ne vprašanje EU, izpostavlja časnik. 
Nemčija je na torkovem srečanju zelo jasno podprla hrvaško kandidaturo za članstvo v schengnu, dodaja časnik. Merklova je 
pohvalila hrvaški nadzor na zunanji meji EU, Plenković pa pričakuje, da bo Hrvaška vstopila v schengensko območje, preden 
bo prevzela predsedovanje EU v prvi polovici leta 2020, nadaljuje. 
Vstop v schengen je ena prednostnih nalog hrvaške zunanje politike. Potem ko bo Zagreb izpolnil vse pogoje in dobil 
pozitivno oceno Evropske komisije, morajo s pridružitvijo Hrvaške schengenskemu območju soglašati vse države članice EU. 
Podpora Nemčije je v tem kontekstu izjemno pomembna. Takšna zaveznica bi lahko bila posebej koristna, če bo kakšna 
država prižgala rdečo luč. Slovenija je omenjala možnost, da bi z blokado njenega vstopa v schengen prisilila Hrvaško k 
uveljavitvi arbitražne sodbe o meji, poudarja Večernji list. 
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