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Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec 

• Zamejski Slovenci dobijo novega ministra. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 32-33, 31.8.2018, str. 12  
http://www.novice.at/novice/po-svetu/zamejski-slovenci-dobijo-novega-ministra/  
Slovenija v pričakovanju nove vlade 
Slovenija Zgodilo se je to, kar smo domnevali že v poročilu (Novice 23/ 2018) o izidu nedavnih državnozborskih volitev v 
Sloveniji: izid volitev je pomenil za Janeza Janšo Pirovo zmago. Prvak SDS (Slovenska demokratska stranka) je bil sicer s 25 
mandati (plus štiri) jasen zmagovalec, toda že takoj po volitvah je bilo zaznati, da bo težko našel zaveznike, s katerimi bi 
lahko sestavil vlado z večinsko podporo v 90-članskem slovenskem parlamentu. Drugouvrščeni Marjan Šarec, ki je s svojo 
listo LMŠ prvič kandidiral in dosegel 13 mandatov, je bil uspešnejši: zbral je okoli sebe koalicijske partnerje SMC (Stranka 
modernega centra), ki jo vodi dosedanji predsednik vlade Miro Cerar, SD (Socialdemokrati), DeSUS (stranka upokojencev) in 
SAB (Stranka Alenke Bratušek). 
Šarca je parlament v petek, 17. avgusta, že izvolil za najvišjega predstavnika vlade, listo ministrskih kandidatov pa mora 
novoizvojeni vladni predsednik vložiti v 15 dneh po njegovi izvolitvi. Kako bo vlada uspevala, je seveda odprto. Gre namreč 
za manjšinsko vlado, ki je odvisna od parlamentarne podpore s strani Levice, dokaj samozavestne stranke, in to zlasti še po 
njenem uspešnem volivnem boju. Katere osebe bodo novi ministri, za del vlade še ni znano. Dogovorjeno je, da bo Miro 
Cerar postal zunanji minister, dosedanji zunanji minister Karl Erjavec (DeSUS) pa bo prevzel ministrstvo za obrambo. 
Minister za kulturo naj bi postal Dejan Prešiček (SD), medtem ko naj bi postala ministrica za kmetijstvo Irena Majcen 
(DeSUS). 
Minister Žmavc se poslavlja 
Za slovenske manjšine v Avstriji, Italiji in na Madžarskem se postavlja seveda vprašanje, kdo bo novi minister za Slovence v 
zamejstvu in po svetu? Pred redakcijskim zaključkom je bilo samo znano, da naj bi bila to oseba iz Stranke Alenke Bratovšek 
(SAB). Šefica SAB je bila kratko časa tudi predsednica slovenske vlade. V tej funkciji se je med drugim srečala z deželnim 
glavarjem Petrom Kaiserjem v Železni Kapli, kjer ju je gostil župan Franc Jožef Smrtnik. 
Kdo bo v bodoče v Ljubljani glavni sogovornik zamejskih Slovencev, torej še ni jasno. Na vsak način jasno pa je, da dosedanji 
minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc (DeSUS), ki je od leta 2014 na krmilu urada za zamejske 
Slovence, ne bo več v tej funkciji in se bo sploh poslovil iz vladne politike. 
Za predsednika ZNP Nantija Olipa je zelo pomembno, da ima Slovenija posebnega ministra za zamejske Slovence. V stališču 
za Novice poudarja: »Navzven je za našo narodno skupnost pristojni minister prepoznaven signal za vse sosedne države, 
navznoter pa je potrdilo samoumevnosti glede širšega slovenskega kulturnega in jezikovnega prostora. Razen tega je 
minister neposredni sogovornik organizacij za hitro reševanje odprtih ali nepričakovano nastalih problemov. Če bi naše 
vprašanje bilo v pristojnosti predsednika vlade ali zunanjega ministra, bi dolgo čakali na rešitve, ker imata objektivno 
gledano zelo zaseden terminski koledar in celo vrsto vladnih obveznosti.« 

• Saj imate ministra. Janko Kulmesch. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 32-33, 31.8.2018, str. 12 
http://www.novice.at/novice/po-svetu/zamejski-slovenci-dobijo-novega-ministra/  
Komentar 
Kot napovedujejo v slovenskih vladnih krogih, bodo Slovenci v zamejstvu in s tem tudi slovenska narodna skupnost na 
Koroškem ter Štajerskem spet dobili svojega ministra. Na prvi pogled gotovo zelo razveseljivo, ker je minister »neposredni 
sogovornik organizacij za hitro reševanje odprtih problemov« (Nanti Olip). Nedvomno je Olipova argumentacija upravičena, 
čeprav se je v dobi Žmavčevega ministrovanja med drugim izkazalo, da ni bilo možno rešiti izrazito praktičnega vprašanja – 
zagotoviti namreč finančna sredstva za Novice tako, da se urednikom in bralcem ni treba iz leta v leto tresti za preživetje 
edinega sekularnega tednika koroških Slovencev.  
Temu se tudi ni treba čuditi. Je pač razlika, če se zavzema v pogajanjih z avstrijsko vlado za rešitev tega vprašanja (in drugih 
odprtih zadev) predsednik vlade (zunanji minister), ali, če obtičijo pogovori ministra pri nekem višjem uradniku, in, če ima 
srečo, pri državnem sekretarju. V pomiritev pa ti rečejo: kaj hočete, saj imate celó ministra … 

• Predsednik ZNP Nanti Olip: Za seje ZNP in skupne sestanke z ZSO in SKS na podeželju. Intervju: Nanti Olip, predsednik 
Zbora narodnih predstavnikov NSKS. Pogovarjal se je: Janko Kulmesch. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 
32-33, 31.8.2018, str. 13 

http://www.novice.at/novice/intervju/predsednik-znp-nanti-olip-za-seje-znp-in-skupne-sestanke-z-zso-in-sks-na-podezelju/ 
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Slika: Nanti Olip: »Zelo potrebujemo interni dialog med organizacijami.«. Foto: Novice 
 
Julija je novi Zbor narodnih predstavnikov NSKS izvolil Nantija Olipa za svojega predsednika, Zdravka Inzka pa potrdil kot 
predsednika NSKS. Pogovarjali smo se z novim predsednikom ZNP 
Po neposrednih volitvah sta predsednik NSKS in predsednik Zbora narodnih predstavnikov (ZNP) že znana. Kdaj bo znano 
novo predsedtvo Narodnega sveta? Nanti Olip: V septembru, ko bo predsednik Zdravko Inzko predložil ZNP predlog za 
predsedstvo, ZNP pa bo o njem sklepal, prav tako pa o posameznih strokovnih odborih. 
Znano je, da je na nedavnih neposrednih volitvah NSKS spet nazadovalo število volilnih udeležencev (od 2.620 leta 2013 
na 1.822). Kako si razlagate to nazadovanje? 
Prvi razlog je splošno pomanjkanje političnega interesa v družbi, ki seveda odseva tudi na volitve narodnopolitične 
organizacije. Drugi razlog je zaskrbljivo zatišje v narodnostni politiki od leta 2012 naprej, po napetem razvoju glede 
reševanja dvojezičnih napisov. 
Toda nazadovanje se ni začelo šele na letošnjih volitvah, temveč že takoj po prvih leta 1995. 
Ta razvoj je zame izraz politične anomalije v narodni skupnosti. Vzrok za to je trotirnost brez skupne nadgradnje, ki bi 
omogočila za vse obvezujoče sklepe. 
Narodnopolitična letargija, negativen imidž osrednjih političnih organizacij, češ da se samo prepirajo: kaj hočete 
podvzeti, da bi se začelo to stanje spreminjati v pozitivno smer? 
Imam trden namen, da bodo seje ZNP na podežlju, odprte in v neposrednem stiku z ljudmi. Pred sejo pa hočemo povabiti na 
skupni sestanek vse glavne komponente kulture, športa, občinske politike ter cerkvenega življenja. 
Vemo, da si teren želi predvsem skupno in usklajeno nastopanje politike. Boste poskrbeli za to, da se bodo sestanki na 
terenu prirejali skupno, tudi s predstavniki ZSO in SKS? 
Proti temu sploh nimam zadržkov. Nasprotno: najboljšo izkušnjo sem naredil s takim sestankom v Dobrli vasi, do katerega je 
prišlo na pobudo predsednika SPD Srce Štefana Kramerja in kjer so bili povabljeni predstavniki vseh treh organizacij. Razvila 
se je zelo živahna diskusija, na koncu pa se je izkazalo: če hočeš reševati aktualne probleme, ni razhajanj, temveč je v 
ospredju iskanje rešitev. 
Bo novo vodstvo NSKS imelo nastopni obisk tudi pri ZSO in SKS? 
To je nujno potrebno. S tem hočemo dati jasen prepoznaven signal, da je z naše strani želja po konstruktivnem sodelovanju 
dana. V kultiviranem dialogu naj bi lahko skupno pripravili teren za nujno potrebne reforme zastopniških struktur. 
Kako si predstavljate reformo za- stopniških struktur? 
Zame je orientacija stvarnost narodnih skupnosti v Evropi. Kje nazadujejo? Kje napredujejo? Največje napredke ugotoviš pri 
nemških narodnih skupnostih v Vzhodni Evropi, ker sta Nemčija in Avstrija dosegli neposredne volitve in si s tem zagotovili 
avtentične sogovornike pri reševanju konkretnih zadev. 
Kakšni so vaši glavni cilji kot predsednik ZNP v vsebinskem oziru? 
Zelo rad bi se osredotočil na izobraževalno ofenzivo. Na srečo imamo v novem ZNP tretjino mladih ljudi, ki se zelo zanimajo 
za zgodovino, politične teme in vizije za preživetje slovenske narodne skupnosti. Mladim je treba nameniti ustrezno 
izobraževanje in si tako ustvariti dobre kadre. Nadaljnji cilj: zelo potrebujemo interni dialog med organizacijami ter 
razčistitev raznih narodnopolitičnih pojmov in orientacij. 
Kje vidite največje probleme in izzive za slovensko narodno skupnost? 
Največji problem je izignitev našega jezika v deželi, vaseh in po družinah. 
Kako ukrepati proti temu? 
Ljudem dati samozavest in biti tudi sam verodostojen. Vedno več je tudi mešanih zakonov. 
Kaj narediti, da ne bo pri njih nastradala slovenščina? 
So primeri pozitivne prakse. Če se vsak zakonski partner dosledno drži svojega jezika, imaš oba jezika na najvišjem nivoju. 
Pri nas v Selah nudi kulturno društvo KPD Planina slovenske jezikovne tečaje. Obisk je nadpovprečen. Naloga osrednjih 
organizacij je, da se take ponudbe uresničujejo kot težiščni projekti. 
Deželna vlada je prvič posredovala poročilo o položaju slovenske narodne skupnosti. Kakšno je stališče NSKS do poročila? 
Rudi Vouk je za NSKS napisal obširno stališče. Srž stališča je, da se opozori na vsakodnevne pomanjkljivosti, ki bi jih lahko 
zlahka odpravili. Na primer: zakaj je treba postaviti po zakonu dvojezični smerokaz v Horcah pri Škocjanu na drugo stran 
ceste samo zato, da je nato enojezičen. Nadaljnji odprti vprašanji: sklad za privatne otroške vrtce bi se moral zvišati na 
deželni nivo, ki velja pri podporah za vsakega otroka. Glede dvojezičnega šolstva predlagamo načelo odjavljanja, kot velja na 
Gradiščanskem. Upam, da se bo uresničil tudi večji kontingent učnih enot za Glasbeno šolo. Skušali smo doseči, da bi bilo to 
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skupno poročilo z dodatki ali korekturami vseh treh organizacij. S strani SKS še ni bilo odziva (Marjan Sturm pa je za Novice 
izjavil: to, s čimer se strinjamo, bomo izpisali in oddali kot stališče ZSO, op.). 

• Sodelavce Novic je zvabil Pliberk. Emanuel Polanšek. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 32-33, 31.8.2018, 
str. 17 

http://www.novice.at/kultura/sodelavce-novic-je-zvabil-pliberk/  
Pred poletnim dopustom se je na uredništvu Novic porodila za-misel, da oblikujemo skupen popoldan, si oddahnemo in 
se nekaj ur izmuznemo celovškemu pripekanju ter to, če bo mogoče, še povežemo z nečim zanimivim in koristnim. 
 

 
Slika. Ves Pliberk je nespregledno v znamenju 50-letnice muzeja. Foto: Novice 
 
Celovec/ Pliberk.  Pičlo uro pozneje je bil projekt začrtan in logistika se je zavrtela. – A vse lepo po vrsti: Najprej smo za 
projektni cilj soglasno izbrali Pliberk. Zakaj? Letos je 50. obletnica muzeja Wernerja Berga z veliko imenitno razstavo 
njegovih del, ki je koroški deželan z osnovno izoblikovanim senzorijem za umetnost in kulturo nikakor ne bi smel zamuditi. 
Drugič pa se je v teh dneh bližal okrogli osebni praznik našega dolgoletnega zvestega sodelavca Marjana Fere. Načrt se je 
torej glasil: obisk Bergovega muzeja in nato kosilo pri pliberškem gostincu, ki je tudi naročnik Novic. 
Najboljšega vodiča 
Kdo bi še hotel z nami, kje dobiti vodiča, in vseh drugih nadrobnosti smo se lotili takoj. Janko je zavrtel telefon, oglasil se mu 
je Raimund Grilc in je radevolje prijazno pristal, da bo naš vodič po razstavi in povrhu še brezplačno. Janko je zadel v črno! 
Boljšega vodiča kot nekdanjega profesorja, večletnega pliberškega župana in deželnega poslanca Raimunda Grilca, ki je tudi 
predsednik Fundacije Wernerja Berga, bi le težko našli. S Sebastjanom sva se lotila ostalega, obvestila Marjana, Franca, 
Sonjo in Marico, Sebastjan pa je poskrbel za rezervacijo mize – in še posebej, kaj bo na njej. 
 

 
Slika: Bivši učitelj in politik Raimund Grilc je obiskovalce iz Celovca kompetentno in brezplačno vodil skozi razstavo del 
Wernerja Berga. Foto: Novice 
 
Dopust in kultura 
V sredo, 25. julija, smo  se srečali v Pliberku, Raimund Grilc nas je pospremil skozi svet slikarja podjunskega človeka in sveta 
Wernerja Berga in nam razkril marsikatero skrivnost iz njegovega življenja in ustvarjanja. Po imenitnem kulturnem delu 
popoldneva smo sedli za mizo, se odžejali in okrepčali, pomarnvali o tem in onem ter se Grilcu zahvalili za izkazano 
prijaznost. Marjanu Feri pa so vsi zaželeli vse najboljše za njegov osebni praznik. 

• Foto: Fera in njegove analogne slike z jormaka. Sebastjan Trampusch. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 
32-33, 31.8.2018, str. 18-19 

http://www.novice.at/novice/po-svetu/foto-fera-in-njegove-analogne-slike-z-jormaka/  
Skoraj 40 let Marijan Fera s kamero dokumentira dogajanje na jormaku 
Od leta 1981 naprej do danes Marijan Fera (slika zgoraj levo) s kamero dokumentira dogajanje na Pliberškem jormaku. Z 
njim smo se podali v arhiv Našega tednika, ki obsega nad 80.000 fotografij in poiskali slike z jormaka, ki jih je »Foto: 
Fera« naredil v obdobju pred digitalno fotografijo. 
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Slika: Skoraj 40 let Marijan Fera s kamero dokumentira dogajanje na jormaku. Foto: Eggenberger  
 
Pliberk.  Jormak ga je zmeraj posebej fasciniral, pravi Marijan Fera, saj so se tam srečali ljudje od blizu in daleč. »Rad sem 
fotografiral ljudi, ki so se v šotorih pogovarjali. Še posebej zanimiv je bil ponedeljek, pavrški dan, torej dan na katerega so 
kmetje prišli na jormak in se pogovorajali o kmetijstvu in drugih stvareh. Zanimiv pa je bil tudi zaradi tega, ker so mnoga 
pliberška podjeta imela v ponedeljek zaprto in so vsi nastavljenci šli skupaj na jormak.« 
Kdor si ogleda analogne slike Marijana Fere s pliberškega jormaka (zadnje analogne so nastale leta 2001) vidi veliko 
nasmejanih obrazov, nekdanje in še aktivne politike, ljudi, ki diskutirajo in dobro jejo, utrinke s povorke, stojnice domačih 
podjetij in marsikaj več. Fotografije hkrati dokumentirajo kako je pliberški jormak spremenil svojo podobo, a kljub temu 
obdržal nemalo prepoznavnih elementov, bodisi lokacije šotorov in kramarskih stojnic ali razne atrakcije zabaviščnega 
parka, ki so še danes aktivne. »Žal mi je, da prej nisem imel kamere, saj bi rad fotografiral stare gugalnice in potujoči živalski 
park podjetja Prechtl, ki se jih danes na žalost ne da več.« 
Ženske z medenimi srci 
Pa še en motiv se vleče skozi vsa leta – ženske z medenim srcem s slovenskimi napisi okoli vratu. »Res je, srce je simbol za 
pliberški jormak. Kupil sem srca in jih obesil ženskam okoli vratu. Šele nato sem jih pa vprašal ali jih lahko fotografiram.« 
Da je jormak zmeraj tudi pritegnil politike raznih strank, se še posebej vidi na slikah s povorke in otvoritve. Pri načepu soda 
piva pa je ponavadi stopil skupaj cel koroški politični vrh. »Pri povorki so sodelovali zmeraj tudi naši slovenski politiki, ki sem 
jim zmeraj namenil posebno važnost,« pravi Fera in dodaja: »seveda pa nisem pozabil na slovenska društva.« 
Kot fotograf Našega tednika (še danes Fera za Novice s kamero spremlja dogajanje na pliberškem jormaku) je bil Fera 
zmeraj vse dni na jormaku. »Tudi če je dva dni skoz deževalo, sem bil s kamero na poti. Vsak dan sem začel ob devetih 
zjutraj in šel domov ob desetih zvečer. Za jormak sem po navadi imel s sabo deset filmov po 36 slik. Fotografi drugih 
časopisov so naredili dve sliki ali tri slike. Eno od povorke, eno od odprtja pa še kako fotografijo z otroki.« Kot poudarja Fera 
v primerjavi z danes, tedaj tudi ni bilo toliko poklicnih fotografov na jormaku in drugih prireditvah. Fotograf je Fera, ki se je 
pri Našem tedniku učil za komercialista, postal po naklučju, ko mu je Florjan Sablatschan stisnil v roke kamero. »Peljal sem 
se s kolesom k Schwarzlnu v Pliberku in fotografiral prvo prireditev. Pri vseh slikah so bile odrezane glave.« Vsakoletna 
centrala Foto: Fera na jormaku je bila Svaveja uta. »Vsaki dve uri sem šel iz ute in naredil en krog po travniku ter iskal nove 
motive. Obvezen pa je vsako leto bil tudi obisk velikanskega kolesa.« 
Ker ni jormaka brez dežja, je Fera večkrat prišel čisto umazan domov. Da v arhivu nismo našli slike, ki prikazuje razmere ob 
slabem vremenu še preden so se na travniku uredile ceste, pa Fera razlaga sledeče: »V eni roki sem nosil dežnik v drugi pa 
kamero in sem moral paziti, da nisem zdrsnil.« 

• KIS bo ob 30-letnici izdala zbornik. Avtor: Jasmine Gutovnik. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 32-
33, 31.8.2018, str. 35 

http://www.novice.at/novice/po-svetu/kis-bo-ob-30-letnici-izdala-zbornik/  
 

 
Slika: Kmečka izobraževalna skupnost bo ob priliki 30-letnice je izvedla poseben projekt: Izdala bo knjigo »Naše kmetije 
na južnem Koroškem«. Foto: Novice 
 
Že od leta 1988 naprej si Kmečka izobraževalna skupnost prizadeva za raznoliko izobraževalno dejavnost in s tem podpira 
domače kmetice in kmete pri njihovih izzivih. Ob priliki 30-letnice je izvedla poseben projekt: Izdala bo knjigo »Naše 
kmetije na južnem Koroškem«. 
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Tinje.  Organizacija izobraževalnih prireditev in seminarjev ter strokovnih svetovanj, izvedba ekskurzij na kmetijskem in 
gozdarskem področju, organizacija praks študentov in šolarjev iz slovenskih kmetijskih šol na koroških kmetijah, izvajanje 
čezmejnih projektov, mednarodno povezovanje kmečkih ustanov – vse to so naloge Kmečke izobraževalne skupnosti, ki s 
svojim delovanjem redno nagovarja več kot 600 včlanjenih slovenskih južnokoroških kmetij. 
Ob letošnjem okroglem jubileju obstoja je Kmečka izobraževalna skupnost zasnovala poseben projekt: Izdajo knjige z 
naslovom »Naše kmetije na južnem Koroškem«. Pomemben sestavni del knjige bodo besedila, ki so bila objavljena na 
kmečkih koledarjih od leta 2008 do 2018. »Zbornik namenjamo domačim kmeticam in kmetom. V njem bomo podrobno 
predstavili vsakdanjik na naših kmetijah in si ga ogledali iz različnih zornih kotov. Poudariti želimo raznolikost našega 
kmetijstva na južnem Koroškem in izpostaviti pomembnost dela na kmetijah. Pregled kmetij vodi skozi vse doline, kjer živijo 
koroški Slovenci in Slovenke in daje vpogled globoko zakoreninjenega kmetijstva in njegovih tradicij v našem selitvenem 
območju,« poudarja predsednik KIS Miha Zablatnik. Skupno bo knjiga torej predstavila nad sto različnih kmetij, ki so se – 
vsaka na svoj način – prilagodile gospodarskim in naravnim danostim. 
Duša knjižnega projekta, projektna sodelavka KIS Olga Voglauer, je skozi vsa leta spremljala projekt »Kmečki koledar«, 
obiskala vse kmetije in ob tem zbrala mnogo vtisov. V sodelovanju z Mohorjevo založbo je uspelo vsebino koledarjev strniti 
v obliko knjige, ki istočasno predstavlja tudi zbornik slovenskega kmetijstva na Koroškem. 

• Raj na zemlji. Intervju: Cornelius Kolig. Pogovarjala se je Ana Grilc. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 
32-33, 31.8.2018, str. 36-37 

http://www.novice.at/novice/intervju/raj-na-zemlji/  
Raj se nahaja v Blačah. Presenetljivo je, da najdeš veliko manj brenkanja harf, vseobsegajoče luči, debelih puttov, 
našopirjenih oblačkov in bradatih mož, kot bi si človek mislil. Kajti raj ali Paradiž je celostna umetnina Corneliusa Koliga. 
Vnuk slikarja Antona Koliga je bil kot umetnik soočen z mnogimi težavami. 2003 je poplava uničila velik del njegovih 
umetnin. Vlada Haiderja ga je vedno spet natolcevala na vse mogoče načine. Javnost ga je opsovala. Cornelius Kolig 
namreč provocira, navdušuje in inspirira v raju in zunaj raja. 
 

 
Slika: Cornelius Kolig. Foto: Novice 
 
Že vaš dedek je bil umetnik na Čajni. Kako se je pričela vaša umetniška pot? 
Cornelius Kolig: Kot pri vzogji je tudi tu težko reči, kaj je bilo odločilno, da sem postal slikar oziroma inštalacijski umetnik. 
Seveda je igral vpliv družine veliko vlogo, ampak menim, da je bil genetski del bolj bistven. Bilo mi je v korist, da sem 
doraščal v bližini slik dedka, starega strica in očeta. Opazil sem že precej zgodaj, da sem talentiran. S trinajstimi leti sem 
začel risati. Najprej mačke. Problem mladincev pri risanju je vedno prehod od perspektive, kot so jo poznali Egipčani, na 
naturalističen vidik. Tega prehoda pri meni ni bilo, risal sem kar od začetka naprej realistično. Ker je oče bil slikar, se mi tudi 
ni zdelo nemogoče, da bi jaz tudi postal po poklicu umetnik. Starša sta pa seveda vedela, s kakšnimi problemi je povezan ta 
poklic. Posebej če živiš na podeželju, skoraj nimaš možnosti za prodajo. 
Zakaj ste se torej odločili ustvariti Paradiž v Blačah, na podeželju? 
Pogoj za umetnost je torej skoraj vedno urbana okoliščina. Če tega nimaš, moraš sam potovati v centre, kot so to na primer 
tudi storili umetniki iz Čajne. Razlog, iz katerega sem se odločil ostati na podeželju je, da sem imel idejo ustvariti umetniški 
hram. To idejo sem le tukaj lahko uresnečil, ker imam tukaj zemljišče. Razvil sem torej drugačen koncept za svoja dela kot je 
to običajno. Drugi umetniki morajo gledati, da se nastanijo v galarijah, v muzejih itd. Vse življenje se morajo ukvarjati z 
reputacijo. Morajo jo vzdrževati in boljšati. Pri meni to bolj ali manj odpade. Ni se mi treba prodajati galerijam. – Vse moje 
umetnine se namreč koncentrirajo na enem kraju in so tematsko na ta ali drug način med seboj povezane. Umetniki 
nasplošno ustvarjajo posamezna dela, ki so primerna za blagovni promet. Mnogokrat potem tudi ustvarijo okrasje za 
dnevne sobe. Moja dela si nihče ne bo postavil v dnevno sobo. Primerna so za sakralne zgradbe ali za nevtralno okolje. 
Najbolj pa za Paradiž. 
V svoji umetnosti se ukvarjate s tekočinami telesa. Zakaj javnost to pogosto občuti kot kršenje tabuja? 
Ni moj cilj, da kršim tabuje. Ukvarjam se z njimi, ker so medčloveške teme. Tabuji imajo pa tudi smisel. Na primer je odpor 
proti fekalijam instinktiven. Živali s tekočinami označujejo teritorij. Zato ljudem tipično lastni ekskrementi ne smrdijo, pri 
iztrebkih drugih pa se tresejo od gnusa. Ta odpor pa velja tudi za menstruacijsko kri, za kri nasplošno, za slino, solze itd. Vsi 
ti sekreti telesa niso neproblematični pri medčloveških odnosih. Ukvarjam se pa tudi s čisto slikarskimi tematikami. Toda 
značilno je, če v neki razstavi kažem 99 cvetličnih slik in en ulitek blata, si ljudje to delo veliko bolje zapomnijo kot ostala. 
Čeprav so rože tudi nekaj zanimivega. Obstaja razlog, zakaj so cvetlice tako barvite in dišeče. Privlačijo naj! Tudi človek riše 
slike, da druge privlači. Umetnik prisili publiko, da tako ali podobno vidi in občuti kot on. Poskuša nanj vplivati. 

http://www.novice.at/author/ana-grilc/
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Kaj pa vaše naprave? 
K napravam, ki jih zgradim, pri razstavah vedno dodam kratek film ali fotografijo, ki kaže, kako delujejo. Ne delam 
performansov ali akcij kot na primer Dunajski akcionisti, ki so vgradili lastno telo v umetnost. Filmi, ki jih ustvarjam, ali sam 
ali s pomočjo modela, se razlikujejo od del drugih umetnikov v tem, da trajajo le nekaj sekund. Pokažem jih v loopu. Na ta 
način delujejo kot slike, pri katerih v delčku sekunde spoznam, ali me upodobitev zanima ali ne. Nočem, da mora opazovalec 
stati pol ure pred videom in na koncu reči: »To je bila popolna izguba časa!« 
V deželnem zboru so nacionalsocialisti odbili freske vašega dedka. Vi ste leta kasneje potem spet opremili prostor z vašo 
umetnostjo. FPÖ je vedno spet natolcevala vašo osebo. Kako se lahko ravna s takšnimi napadi? 
Že desetletja prej me je desni del političnega spektra vedno spet natolceval. Tega sem bil torej že bolj ali manj navajen. Le 
grožnja z bombo je bila nekaj novega. Neverjetno do česa se lahko ljudi nahujska! Nekdo je klical policijo in grozil z bombo, 
da bi preprečili, da končam svoje umetniško delo v prostorih deželnega zbora. Klicali so policijo, čeprav ima le-ta možnost, 
da zasleduje klic. Torej je bil klicatelj prepričan, da je politično zaščiten. Haider bi se verjetno veselil, kajti zaostrovanje 
takšne kulturno-politične kontroverze pod črto prinese glasove za naslednje volitve. Z mojo umetnostjo to ni imelo ničesar 
opraviti. Politika je le izrabila situacijo, ker so se bližale deželnozborske volitve. Če se potem FPÖ zgraža, da »fekalni 
umetnik« zasluži milijon šilingov, potem tudi ljudje postanejo besni. Je vedno ista zgodba, če gre za javni denar in če obstaja 
možnost sramotiti umetnost. To ti bo težko uspelo pri tihožitju rož, ampak če si »fekalni umetnik«, potem to ljudje hitro 
spravi v bes. Takrat so desničarji v Celovcu na ulici blizu Starega trga postavili stojnice in obesili moje slike. Tega v bistvu 
sploh ne bi smeli, ker sem jaz avtor umetnin in bi me morali vprašati. Niso me vprašali. Slike so visele deloma kar narobe, 
opazil si torej, da se ne spoznajo tako dobro. (se smeji) Med drugim so iz mojih knjig kopirali sliko povožene mačke. Nekaj 
časa sem fotografiral vse povožene živali, pri katerih sem prišel mimo. Nato sem naredil kritično delo k tej temi. Iz vezane 
plošče sem izrezljal mačko in jo zelo realistično pobarval. Zadaj pa sem postavil motiko tako, da če se voznik avtomobila 
namerno zaleti v leseno mačko, mu ta razpara pnevmatiko. Desničarji pa so to obrnili. Sprenevedali so se, kot da bi jaz 
povozil to mačko! 
Isto je bilo v Beljaku. Tedaj je v časopisu »Kärnter Woche« pisalo »Smrtni padec pri tekaču vrtnic«. Tekač vrtnic je bila 
umetnina pred matičnim uradom, čez katerega so ženini in neveste lahko stopali v stavbo in iz nje. Ozadje te zgodbe je bilo, 
da je župan v 200 m oddaljeni ulici zdrknil in nato v bolnici umrl za možgansko krvavitvijo. V časopisu pa pišejo »Smrtni 
padec pri tekaču vrtnic«! Seveda je potem moralo mesto Beljak napisati odgovor, ampak to potem berejo čisto drugi ljudje. 
Če nekaj enkrat zagleda svet, se tega težko znebiš. Pri takšnih zgodbah čutiš, kakšno moč imajo mediji. Na primer: takratni 
šef »Kronenzeitung« je tisti čas sodeloval s Haiderjem. Šel je in je vzel iz kataloga MUMOK iz leta 1984 eno mojih risb, na 
kateri se vidi mojo ženo, ki namaže najino hčerko pri previjanju na območju genitalij z »Nivea-kremo«, in jo objavil v 
časopisu s podnapisom »Kaj se dogaja s tem dojenčkom?« Izgledalo je, ko da bi bila upodobljena zloraba otroka. Torej 
desničarji res ničesar niso izpustili, da bi me difamirali. To je imelo seveda tudi posledice za moje življenje. V določenih časih 
ljudje sploh niso več govorili z mano. 
Potem pa ste dobili kulturno nagrado dežele Koroške in pri predaji nagrade ste spet naleteli na Haiderja … 
To je bilo tako: Leta 2000 sem v Koroški deželni galeriji razstavljal. Navadno muzej v takem primeru po koncu razstave kupi 
kako delo umetnika za zbirko. Ker pa imajo ponavadi le malo denarja za katalog, sem rekel, da raje uporabim denar, ki bi ga 
dobil, za katalog. Haider je bil tedaj kulturni referent in je moral vsak izdatek, ki je presegal 10.000 šilingov, odobriti. On je 
zavrnil nakup, ker je bila moja umetnina. Jaz sem že vnaprej financiral katalog in sem potem preostal z dolgom. To sem si 
dobro zapomnil. Leta kasneje, tedaj je bil kulturni referent Strutz, me je gremij predlagal za kulturno nagrado. Strutz je temu 
privolil. Toda potem sta se Strutz in Haider skregala, in Haider je spet zavzel staro stališče. Zato mi je moral potem Haider 
predati nagrado. Dolgo sem premišljal, kako lahko to uporabim, da mu jo zagodem. Prišel mi je potem na misel, da bi 
odklonil stisk roke. Kupil sem si rolator in zmontiral palico s plastično roko nanj. S tem sem potem šel k podelitvi nagrade. 
Haider je spoznal, da mu nočem dati roke in je superintendenta Sauerja od evangeličanske cerkve določil za svojega 
namestnika. Ta je potem stopil na oder in dal roko moji aperaturi, jaz pa sem stal na drugi strani. Nato sem Haiderju rekel, 
da mora on Sauerju dati roko, da je krog več ali manj zaključen. Na koncu smo torej stali v troje tam na odru in drug je 
drugega držal za roko. Šele pozneje sem zvedel, da je Haiderja nekdo posvaril: »Koliga si vedno psoval za ‘fekalnega 
umetnika’, ta ti bo gotovo škropil gnojnico v roko z aparaturo!« Zato je poslal Sauerja! Torej, ta revanša je uspela. 
Odraščali ste v Blačah. Kako ste doživeli slovenščino v otroštvu? 
Knjižne slovenščine skoraj nihče ni obvladal, le župnik in gospa Anderwald, ki je vedno brala Nedeljo. Drugi so govorili v 
narečju, po domače pač. Tudi moja mama je govorila slovensko. Če pa je župnik v cerkvi govoril, ga nikoli nisem razumel. 
Razumel sem pa, kaj ljudje med sabo govorijo. Sam nisem imel te prakse, da bi se lahko pogovarjal po slovensko. Še danes 
razumem nekaj besed in stavkov, imam občutek za melodijo jezika in za gramatiko. 

• Vojaška tehnična dediščina na otip in doživetje. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 32-33, 31.8.2018, str. 39 

http://www.novice.at/novice/po-svetu/vojaska-tehnicna-dediscina-na-otip-in-dozivetje/  
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Slika: Park vojaške zgodovine v Pivki. Foto: Novice 
 
Le streljaj stran od znamenite Postojnske jame, slabih 15 kilometrov južneje, omogoča Park vojaške zgodovine v Pivki 
neposreden stik z izjemnimi vojaškimi eksponati, pomembnim vidikom človekove resničnosti 
 
Pivka. Tam, kjer je pred skoraj 90 leti italijanska vojska postavila ogromen kasarniški kompleks, kjer je Jugoslovanska ljudska 
armada (JLA) po letu 1945 imela nastanjeno ogromno tankovsko brigado in kjer je po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 
Slovenska vojska (SV) imela vadbeni poligon, je pred 12 leti zrasel Park vojaške zgodovine Pivka, največji muzejski kompleks 
v Sloveniji in daleč naokoli, ki obiskovalcem omogoča neposreden stik tudi z vojaško tehnično dediščino. 
Muzejsko turistično središče obiskovalcem, kar tretjina jih danes prihaja že iz tujine, z več razstavami in zbirkami daje na 
ogled vojaško tehniko iz ameriške, sovjetske, nemške ali jugoslovanske produkcije, deloma še iz druge svetovne vojne in iz 
let po njej, kakor sta znamenita ameriška tanka Sherman in Patton ali sovjetski T34/84, ki ga je uporabljala tudi partizanska 
vojska, ali pa legendarni nemški protiletalski top Flak 88. 
  

 
Slika: Park vojaške zgodovine v Pivki. Foto: Novice 
 
Posebej zanimiv je paviljon A. V njem je izredno nazorno prikazana pot Slovenije v samostojnost, tudi z originalnimi video 
posnetki iz desetdnevne vojne za Slovenijo, razstavljena so vojaška vozila in letala, ki jih je uporabljala JLA, med njimi 
ameriška reaktivna lovca Thunderjet in Sabre, ki sta prišla v Jugoslavijo v 50. letih 20. stoletja z vojaško pomočjo ZDA. 
Jugoslavija je bila namreč ena redkih držav, ki je v času hladne vojne uporabljala tako sodobno ameriško in sovjetsko 
oborožitev. Hkrati so bili v uporabi sovjetski lovci Mig-21 in ameriški Sabri ter sovjetski tanki T-55 in ameriški M47. Mig 21 je 
v Pivki tudi razstavljen, posebna pridobitev pa je simulator za to letalo z originalnim sedežem in ročico, ki so ju nadgradili z 
računalniško simulacijo in VR očali. Na njem je v živo mogoče preizkusiti letenje s tem legendarnim reaktivcem. Nekdanji 
piloti, ki so preizkusili simulator v Pivki, ga opisujejo kot zelo realno izkušnjo letenja, pravi direktor Parka vojaške zgodovine 
Janko Boštjančič. Obenem poudarja, da Park s tem sledi sodobnim muzejskim trendom, da eksponati niso samo na ogled, 
temveč tudi na otip in doživetje. V ta koncept sodi tudi najbolj odmeven del muzeja, jugoslovanska diverzantska 
podmornica P-913 Zeta, ki jo je mogoče spoznati in doživeti tudi od znotraj. 
Kot pravi direktor Boštjančič, z muzejem opozarjajo tudi na grozote vojne in trpljenje, ki ga povzroča, kljub usmerjenosti v 
mir ali prav zaradi nje pa nočejo zamolčati pomembne vloge vojske v zgodovini človeštva. Neposredno je marsikaj od tega 
mogoče spoznati v Parku vojaške zgodovine Pivka južno od Postojne www.parkvojaskezgodovine.si  skozi vse leto, med 14. 
in 16. septembrom letos pa še posebej na Festivalu vojaške zgodovine. 

• Kreativen preplet glasbil in jezikov. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 32-33, 31.8.2018, str. 44 
http://www.novice.at/kultura/glasba/kreativen-preplet-glasbil-in-jezikov/  
Mladi dobijo veselje do skupnega muziciranja in do igranja samega, kar se kaže tudi med letom pri vadbi na instrumentu. 
Sonus na Bistrici tako odkriva fascinacijo glasbe. 
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Slika: Glasbena delavnica Sonus. Foto: Novice 
 
Bistrica pri Pliberku.  Ozračje okoli Werkhofa, kreativnega in nastanitvenega središča na Bistrici pri Pliberku, je ta teden 
napolnjevala pisana, a vendarle ubrana mešanica glasbil. Vsake toliko časa so orkestralno sozvočje prekinila navodila in 
popravki docentov in docentk, ki so vadili s 40 udeleženci letošnje glasbene delavnice Sonus komorno glasbo. Slišati je bilo 
slovenske stavke, nemške, tudi kakšne hrvaške besede in angleščino kot sodobni povezovalni jezik. Glasbena delavnica 
Sonus si je v 13-ih letih delovanja pridobila soliden ugled v širšem alpskem prostoru, tretjina udeležencev je letos bila iz 
Koroške z znanjem slovenskega in nemškega jezika, tretjina iz preostale Avstrije in tretjina iz Slovenije. 
Teden, ki je namenjen glasbenikom od desetega leta naprej, največ tečajnikov pa je starih od 14 do 17 let, in na katerem 
docenti poučujejo vsa godala, klavir, kitaro in flavto, se po besedah njegovega umetniškega vodje Janeza Gregoriča od 
drugih glasbenih delavnic razlikuje po posebnem konceptu. Udeleženci namreč vadijo v skupinah – veliko število docentov 
pa omogoča tudi posvečanje posameznikom –, posameznih skladb se v celoti učijo na kraju samem, skupaj z vsakoletnim 
povabljenim skladateljem pa za zaključni koncert naštudirajo naročeno skladbo. »Gre za posredovanje glasbe, pri katerem 
sicer velja disciplina, ni pa prisile. Mladi dobijo veselje do skupnega muziciranja, za katero drugače ni kaj dosti priložnosti, in 
do igranja samega, kar se kaže tudi med letom pri vadbi na instrumentu. Tako spoznajo fascinacijo glasbe,« ugotavlja 
Gregorič, ki je še posebej vesel, da so letos prvič med docenti štirje ne-kdanji udeleženci glasbene delavnice Sonus iz prve 
generacije: Mira in Sara Gregorič, Jani Müller in Timotej Kosovinc. 
Za tečajnike je poskrbljeno tudi za spremni pogram, kakor so ples, či gong, obisk Muzeja Wernerja Berga v Pliberku, prosto 
preživljanje časa in kreativna delavnica, ki jo vodi vsakoletni povabljeni umetnik, ki svoja dela da na ogled na razstavi ob 
uvodnem Sonus koncertu v prostorih šmihelskega občinskega urada. Letos je to avstrijska likovna umetnica Birgit Sauer. 
»Vedno znova sem presenečen, koliko se na tej delavnici naredi v enem tednu, predvsem pri skupnem igranju,« pravi tudi 
dolgoletni docent za klavir pri delavnici Sonus Davorin Mori, pianist in vse bolj uveljavljen dirigent. Rezultat letošnjega 
intenzivnega glasbenega tedna bo mogoče videti in predvsem slišati na zaključnem koncertu Sonus, danes v petek, 24. 
avgusta, ob 17. uri v Kulturnem domu v Pliberku. 

• Farant iz leta v leto odmevnejši. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 32-33, 31.8.2018, str. 44-45 
http://www.novice.at/novice/zabava/farant-iz-leta-v-leto-odmevnejsi/  
Nekoč v davnini je farant pomenil oddih, odmor ob večerih in počitek po napornem delu. Danes je to vsaj v Globasnici 
ravno nasprotno – farant, ki se je začel z nekaj kmečkimi stojnicami, se je v preteklih dveh desetletjih razbohotil v enega 
navečjih in najodmevnejših ljudskih praznikov na južnem Koroškem. 
Globasnica Pri najlepšem visokopoletnem vremenu se je v sredo, 15. avgusta, odvijal v Globasnici vsakoletni in iz leta v leto 
bolj priljubljeni ljudski praznik »Farant« in globaški župan Bernard Sadovnik se je tudi letos znova lahko veselil nad obiskom 
več tisoč ljudi, ki jih je Farant privabil na priljubljeno veselico v njegovi občini. 
 

 
Slika: Ker je Farant star ljudski običaj, je vanj vgrajena tudi vrsta tradicionalnih elementov. Foto: Manfred Hirn 
 
Med domala nepregledno množico gostov je lahko pozdravil tudi imenitno vrsto političnih, kulturnih, gopodarskih in 
kmečkih predstavnikov. Prišli so mdr. deželni glavar Peter Kaiser, Kaiserjev ko-alicijski partner deželni svetnik Martin 
Gruber, evropski poslanec Eugen Freund, državnozborska poslanka Angelika Kuss-Bergner in še posebej župani-kolegi iz 
vseh sosednjih in tudi malo bolj oddaljenih občin, med njimi Franc Jožef Smrtnik, Gottfried Wedenig, Hermann Srienz, 
Gerhard Visotschnig in Stefan Visotschnig. Poleg župana Sadovnika je gostom izrekel dobrodošlico in jim zaželel čudovit 
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praznik v Globasnici tudi predsednik društva Farant kmetov Hubert Kordež. Cesta v Globasnici je bila oder, kjer so se odvijali 
ves čar in vsa presenečenja globaškega Faranta. Seveda pa so tudi letos spet izbrali »aristokracijo« znamenite podjunske 
specialitete – podjunskih salam. 
Kakor vsako leto je bil ob neštetih drugih zanimivostih, ki jih je obiskovalec lahko odkril, višek Faranta seveda ocenjevanje 
kvalitete salam, ki so se potegovale za atraktivne naslove. 
Stefan Pototschnig je postal in ostal kralj salam 2018. Ubranil je svoj naslov iz leta 2017.Poleg izvolitve novega-starega kralja 
salam, pa so bila podeljena tudi številna nadaljnja priznanja za najboljše proizvajalce salam v regiji. Vsega je bilo letos 
predloženih 36 salam v ocenjevanje. 
Bronasto odlikovanje je prejel Thomas Hrast. Srebro so osvojili Lorenz Golautschnig, Stefan Jernej jun., Silvia in Siegfried 
Uran, Thorsten in Manuela Ribischel, Sandra Toplitsch, Franz Kuschnig in Reinhold Jammer. Družina Harrich je bila 
odlikovana enkrat z zlatom in enkrat s srebrom. Tudi Robert Cesar in Gerald Kanzian sta osvojila enkrat zlato in enkrat 
srebro. Trikrat zlato in dvakrat srebro je osvojil Reinhard Prutej, dvakrat zlato in enkrat srebro pa družina Schuschou in 
Stefan Pototschnig. Tudi družina Kordesch, Silvia Krojnik in Herbert Petscharnig so bili za svoje salame odlikovani z zlatom. 
Močne potrditve kakovosti salam in sijajen dan so Farantu dale pečat izjemnega dogodka. 

• Vodnik po koroškem kolesarskem raju. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 32-33, 31.8.2018, str. 46 
http://www.novice.at/novice/sport/vodnik-po-koroskem-kolesarskem-raju/  
Pri Mohorjevi založbi je izšel vodnik za cestne kolesarje z 20 nadrobno opisanimi turami po Koroškem in bližnji soseščini. 

Celovec Kolesarskih izzivov na Koroškem resda ne manjka. Razgiban teren med strminami, ravninami in dolinami, začinjen z 
obilico naravnih lepot, jezer, gora in kulturnih spomenikov, ponuja ljubiteljem dvokolesnega gibanja zvrhano mero idej za 
kolesarske ture. 

 
Slika: Knjiga: Bernhard Melcher. Rennradparadies Kärnten. Mohorjeva založba – Hermagoras Verlag.  
ISBN 978-3-7086-0993-5. Foto: Novice 
 
Bernhard Melcher je v knjigi Rennradparadies Kärnten (Kolesarski raj Koroška) opisal 20 tur po Koroški (tudi z variantami v 
Slovenijo, Italijo, na Štajersko in vzhodno Tirolsko), ki nagovarjajo predvsem športno usmerjene cestne kolesarje, ki jim 
gorski prelazi, daljši vzponi in tudi več ko stokilometrske razdalje ne pomenijo ovir, temveč dodatno veselje. Avtor je ture 
opisal nadrobno in z vsemi potrebnimi podatki, tudi glede gostinske ponudbe ob poti, dodal pa je tudi vrsto zgodovinskih in 
kulturnih informacij. 
Knjiga, ki je v drugi in dopolnjeni izdaji izšla pri Mohorjevi založbi v Celovcu (krajevna imena s slovenskim poimenovanjem so 
dosledno dvojezična), je opremljena s preglednim zemljevidom ter pestrim slikovnim gradivom in bo vsakemu zavzetemu 
kolesarskemu navdušencu lahko izvrsten vir navdiha za načrtovanje naslednje kolesarske ture po Koroškem in v bližnji 
okolici. Nekdanji poklicni kolesar in petkratni udeleženec Dirke po Franciji Peter Paco Wrolich je o vodniku Rennradparadies 
Kärnten dejal: »Tudi jaz najdem v tej knjigi še ceste in ture, po katerih sem se doslej vozil le redko ali še nikoli. Vodnik je tudi 
za vsakega profesionalca zelo pomemben priročnik!« 

• Brezmejno srečanje na Starem Ljubelju. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 32-33, 31.8.2018, str. 48 
http://www.novice.at/novice/po-svetu/brezmejno-srecanje-na-starem-ljubelju/ 
 

 
Slika: Skupinska slika med dvema zgodovinskima obeliskoma ... Foto: Novice 
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Eujevsko žegnanje 
Stari Ljubelj. Šestnajstič že je v soboto 18. avgusta 2018 na mejnem prehodu na Starem Ljubelju potekalo tako imenovano 
eujevsko žegnanje občin Borovlje in Tržič. Zamisel, rojena iz spoznanja in potrebe po boljšem sodelovanju med obema 
sosedama in da bi mejo, ki so jo nekateri v svojem nacionalistično herojskem mišljenju opevali kot s krvjo pisano, tudi v 
glavah zamenjalo srečanje brez predsodkov, se je očitno že kar dobro zakoreninila v zavesti ljudi. Med gonilne sile srečanja 
sodi boroveljski pravnik Silvo Tisch-ler s kočo srečanja Stari Loibl. Srečanje se je pričelo z besednim bogoslužjem, ki sta ga 
opravila diakon Herman Kelih in lomski župnik, potem pa sta besedo prevzela tržiški župan Borut Sajovic in boroveljski 
podžupan Christian Gamsler. Prvi je citiral vizionarne verze Franceta Prešerna iz njegove „Zdravice“, da bi le sosed, ne pa 
vrag, bil mejak, slednji pa je spomnil na dolgoletno sodelovanje med občinama. Spored so popestrile otroška plesna skupina 
iz Celovca in divjezapadne babice iz Tržiča, za ubran, pester, kakovosten in živahen glasbeni okvir, tako pri bogoslužju kot 
navrh, pa je poskrbel Trio Drava, ki je pod vodstvom Romana Verdela tokrat nastopil v četvero. 
 

KKZ: bilten - informacije:poročila:servis:ozadja : prireditve. Krščanska kulturna zveza, Celovec 
 

• Janez Stergar – 70 let. KKZ: bilten - informacije:poročila:servis:ozadja : prireditve. Krščanska kulturna zveza, 
Celovec 

Št. 79, september 2018, str. 2 
http://www.kkz.at/images/uploads/bilten_79_september_2018.pdf  
 

 
Slika: Prof. Janez Stergar. Foto: KKZ, Celovec 
 
11. julija 2018 je  praznoval okrogli jubilej Janez Stergar, predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani in velik prijatelj 
koroških Slovencev. Diplomirani zgodovinar je bil do leta 2013 zaposlen na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani kot  
raziskovalec in strokovni svetnik. Veliko je raziskoval in še raziskuje novejšo zgodovino koroških Slovencev, je avtor neštetih 
publicističnih člankov, knjig, enciklopedijskih gesel in komentarjev. Že zdaj legendarne so njegove okrožnice, ki jih redno 
pošilja Slovencem po vsem svetu, da z njimi opozarja na prireditve Slovencev v zamejstvu in na dogodke, ki so povezani z 
njimi tematsko, zgodovinsko, znanstveno ali prijateljsko. Njegovo sodelovanje s Krščansko kulturno zvezo je raznovrstno 
in prihaja najbolj do izraza v skupnem prizadevanju za živo čezmejno kulturno izmenjavo, kot so Koroški kulturni dnevi v 
Ljubljani in obisk jubilanta na raznih prireditvah KKZ. Ob jubileju mu kličemo še na mnoga leta in želimo obilo zdravja, sreče 
in zadovoljstva. 

• Mladi v slovenskem zamejstvu. Identitetne opredelitve mladih. SNI Urban Jarnik: Martina Piko-Rustia.  
KKZ: bilten - informacije:poročila:servis:ozadja : prireditve. Krščanska kulturna zveza, Celovec. Št. 79, september 2018, 
str. 6 
http://www.kkz.at/images/uploads/bilten_79_september_2018.pdf  
Monografija Identitetne opredelitve mladih v slovenskem zamejstvu je druga knjiga v projektu »Mladi v slovenskem 
zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi“. Na predstavitev knjige so v prostore Hačka vabili knjigarna 
Haček v Celovcu, Slovenska prosvetna zveza (SPZ), Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem (KSŠŠK) ter SGZ 
mladina. 
 

 
Slika: Identitetne opredelitve mladih v slovenskem zamejstvu. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja; v Celovcu: 
Slovenski znanstveni inštitut: Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik; v Trstu: Slovenski raziskovalni inštitut, 292 strani, 
2018 
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Urednik druge knjige je Milan Obid, ki v zaključnem razmisleku piše: „Ob primerjanju identitetnih opredelitev med štirimi 
slovenskimi zamejstvi smo naleteli na marsikatere podobnosti, hkrati pa izsledili izrazite razlike. Med življenjskimi svetovi 
posameznikov so precejšnje že znotraj posameznih zamejstev, kljub temu pa smo lahko smiselno analizirali razlike in 
podobnosti med zamejstvi, ki smo jih za ta namen razumeli in obravnavali kot socialne enote“. Razvidno 
je, kakšne so razlike v identitetnih opredelitvah mladih v slovenskem zamejstvu, kakšen je njihov odnos do Slovenije in 
kolikšnega pomena je vprašanje ohranjanja etnične in/ali jezikovne identitete med mladimi manjšinci v posameznih 
državah. Knjiga je nastala v sodelovanju INV Ljubljana, SZI Celovec, SNI Urban Jarnik in SLORI Trst. V pripravi je tretja knjiga, 
ki bo predvidoma predstavljena konec oktobra in bo predstavila izsledke raziskav o družbeni participaciji mladih v 
slovenskem zamejstvu. 
 
 

 

• Posvet mladinskih zamejskih organizacij. ORF, Celovec, 31.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2933204/  
Mladinski svet Slovenije v sodelovanju in ob podpori Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po 
svetu organizira „Mednarodno konferenco za mladinske zamejske organizacije 2018“, ki bo potekala 28. in 29. septembra 
na Dunaju. Osrednja tema konference bo „Sodobni pristopi h komuniciranju“. 
Konferenca v sklopu projekta „Povezujemo“ je namenjena mladim, ki aktivno delujejo ali se želijo vključiti v delo mladinskih 
organizacij v zamejstvu in v Sloveniji. Osrednja tema konference bo „Sodobni pristopi h komuniciranju“. Prijave na 
konferenco so mogoče preko elektronskega obrazca. 
Mednarodna konferenca 2018 stremi k cilju po ustvarjanju prostora oziroma stičišča za mlade Slovence in mladinske 
organizacije v zamejstvu ter v Sloveniji, kjer lahko slednji utrjujejo in ohranjajo narodno, jezikovno, kulturno identiteto, se 
medsebojno povezujejo in vzdržujejo svoje članstvo z Republiko Slovenijo ter hkrati krepijo dejavnosti mladih in za njih, piše 
v razlagi na spletni strani Mladinskega sveta Slovenije. 

• MajorTom uspešno deluje deset let. ORF, Celovec, 31.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2933225/  
Grafično podjetje MajorTom, ki ga je leta 2008 ustanovil Tomaž Ogris mlajši, je v četrtek skupno s poslovnimi partnerji 
praznovalo desetletno uspešno delovanje. S strani koroške gospodarske zbornice je Ogris prejel častno priznanje. 
Večkrat odlikovano podjetje 
Uspeti v svetu samostojnega podjetništva dandanes ni enostavno. Radišanu Tomažu Ogrisu mlajšemu je ta podvig vsekakor 
uspel, saj je grafično podjetje, ki ga je odprl po šolanju, prejelo za svoje dosedanje delo že številne nagrade. V četrtek je 
podjetnik Tomaž Ogris vabil v hotel Seepark v Celovcu na praznovanje 10-letnice njegovega grafičnega podjetja MajorTom. 
Nazdravili so s poslovnimi partnerji 
Poleg deželnega glavarja Petra Kaiserja (SPÖ) in deželnega svetnika za gospodarstvo Ulricha Zafoschniga (ÖVP) so prišli 
čestitat tudi številni drugi politiki, zastopniki javnega in poslovnega sveta, sopotniki, prijatelji in stranke, med katerimi so 
tudi številne slovenske ustanove na Koroškem, za katere je podjetje oblikovalo reklamne nastope, prezentacije in logotipe. 
 

 
Slika: Grafično podjetje MajorTom, ki ga je leta 2008 ustanovil Tomaž Ogris mlajši, je v četrtek skupno s poslovnimi 
partnerji praznovalo desetletno uspešno delovanje. S strani koroške gospodarske zbornice je Ogris prejel častno 
priznanje. Foto: ORF 
 
Od krovnega združenja je prejel Ogris iz rok predsednika koroške gospodarske zbornice Jürgena Mandla za uspešno 
delovanje posebno častno priznanje. 
Za kulinarične dobrote je ta večer poskrbela ekipa znanega celovškega hotela, za katerega oblikuje jubilant že vrsto let vse 
reklamne nastope in grafične podobe. Za prijetno ozračje ob praznovanju je poskrbela skupina Matakustix in seveda tudi 
glasbeniki so koristili kreativnost podjetja MajorTom za oblikovanje naslovnice prve zgoščenke. 

• „Poštenost, odkritost, direktnost“. ORF, Celovec, 31.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2933281/  
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V dveh tednih naj bi zaprisegla 13. slovenska vlada z Marjanom Šarcem na čelu. Novi minister za Slovence v zamejstvu in 
po svetu bo Peter Jože Česnik, za katerega so v delu z ljudmi pomembne predvsem tri vrline: poštenost, odkritost in 
direktnost. 
Vlada bo odvisna od Levice 
V dveh tednih naj bi bila zaprisežena 13. Slovenska vlada. Na čelu vlade bo prvak druge najmočnejše stranke po 
parlamentarnih volitvah, to je stranka LMŠ Marjana Šarca. Peterica strank nima absolutne večine, zato je pred časom 
sklenila sporazum o sodelovanju s stranko Levica, ki pa sicer ostaja v opoziciji. Vse kar torej ni znotraj koalicijskega 
sporazuma, bo odvisno od mile volje Levice. Ali bo nova slovenska vlada čisti ujetnik Levice, to bosta pokazala čas in 
spretnost novega premierja Marjana Šarca. 
 

 
Slika: Peter Jožef Česnik. Foto: sta.si 
 
Glavni zaveznik koroških Slovencev 
Novi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu naj bi v prihodnji vladi RS bil Peter Jožef Česnik iz Stranke Alenke Bratušek 
(SAB), na seji slovenskega parlamenta 13. septembra naj bi bil potrjen v tej funkciji. Za mandatno obdobje 2018-2022 bo 
torej za koroške Slovence bo glavni zaveznik v odnosih z Republiko Slovenijo. 
73-letni Česnik se je pred petimi desetletji iz političnih razlogov izselil in 35 let živel v Avstraliji. Po upokojitvi se je pred 15 
leti vrnil v Slovenijo. Deloval je v izvršnem odboru Slovenske izseljenske matice, Slovenci po svetu mu niso tuji, kakor pravi. 
Zamejske Slovence mora šele „preštudirati“ 
Njegovo osnovno znanje o zamejskih Slovencih je omejeno, kakor pravi, ogromno je stvari, ki jih mora preštudirati, se z 
njimi seznaniti. Kot odbornik kajakaškega društva pozna pomen častnega dela in dela v skupnosti. Pomembna mu je 
predvsem skladnost. 
S 73 leti bo Peter Jožef Česnik najstarejši član nove vlade, starost po njegovem mnenju ne more biti problem. 
Za ministra so ga predlagali drugi 
Aktivno se ukvarja s politiko že dolga leta, profesionalno šele dva meseca - odkar je poslanec. Da bo postal minister za 
Slovence v zamejstvu in po svetu, ni bila njegova želja. 
Jezikovnih težav sicer veliko ne bo imel, poleg slovenščine tekoče govori angleško, srbohrvaško in obvlada francoščino ter 
italijanščino. Zdajšnji minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc je osebno obiskoval zamejske Slovence, si 
na licu mesta ustvaril sliko. Česnik pravi, da je zanj zelo pomembna koordinacija skupnega dela. 
Poliglot bo razumel tudi jezik zamejskih Slovencev, zagotavlja. Novi minister bo imel vedno odprto uho za potrebe 
zamejcev, pravi Česnik. 
 „Poštenost, odkritost in direktnost“ 
Česnik po lastnih besedah ravna po božjih zapovedih, v odnosih z ljudmi zanj štejejo predvsem tri vrline. 

• Nova predsednica slovenskih žena. ORF, Celovec, 03.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2933594/  
V letu, ko Zveza slovenskih žena (ZSŽ) praznuje 75. obletnico ustanovitve, izhajajoč iz predhodnice Antifašistične fronte 
žena, je organizacija vabila na izredni občni zbor in z zamenjavo na vrhu izvedla pomladitev. Daniela Topar, vsestranska 
kulturna delavka iz Škofič, je nova predsednica ZSŽ. 
 

 
Slika: Zveza slovenskih žena (ZSŽ) praznuje 75. obletnico ustanovitve. Foto: ORF 
 
22 let je usmerjala žensko organizacijo Milka Kokot kot predsednica. Njej je zaupala vodenje Milena Gröblacher vigredi leta 
1996 - niti leto pred tem, ko je 28. januarja 1997 Mileno Gröblacher v mraku do smrti povozil avto v Škocjanu. 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2933594/


Na izrednem občnem zboru v k&k-centru v Šentjanžu v Rožu je Milka Kokot predala odgovornost svoji naslednici. „V besedi, 
v jeziku je moč“, se je glasilo eno izmed prepričanj Milke Kokot, posebno, ko je ob praznovanjih mednarodnega dneva žena 
poudarjala prizadevanja žensk za njihove pravice. In vztrajno je opozarjala na ekonomsko, politično in socialno 
enakopravnost žensk. 
Nova predsednica ZSŽ Daniela Topar je v svojem poklicu urednica Slovenskega sporeda ORF. V Škofičah se vsetransko 
kulturno udejstvuje, med drugim pri tamburaški skupini. 

• Za zajamčen slovenski mandat v Furlaniji. ORF, Celovec, 03.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2933755/  
Volilni zakon Furlanije - Julijske krajine vsebuje olajšavo za izvolitev deželnega svetnika slovenske stranke ali liste, po 
novem pa bi moral to izvolitev zajamčiti. To predlagajo senatorji Južnotirolske ljudske stranke (SVP) Julia Unterberger, 
Dieter Steger in Meinhard Durnwalder, ki so v ta namen vložili zakonski predlog. 
Ustavni predlog 
Ker gre pri tem za spremembo deželnega statuta, je to zelo zapleten in politično zahteven postopek, pojasnjuje „Primorski 
dnevnik“. Postopek podpira tudi stranka Slovenska skupnost (SSk). 

• Poziv k sprejetju niza ukrepov. ORF, Celovec, 03.08.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2928075  
Lorant Vincze, predsednik Federalistične unije evropskih narodnih skupnosti (FUENS), poziva EU k sprejetju niza pravnih 
ukrepov za izboljšanje zaščite narodnih in jezikovnih manjšin. Izhodišče je končana državljanska pobuda Minority 
SafePack. 
„Avtohtone narodne manjšine so del evropske kulturne dediščine, z njimi je naša celina resnično raznolika. Zato 
potrebujemo primerno orodje, da ščitimo njihovo jezikovno in kulturno identiteto“, je poudaril Lorant Vincze, predsednik 
FUENS, pobudnice te evropske državljanske pobude. 
V 27. državah članicah Evropske unije so potrdile oblasti skupno 1.128.385 podpornih izjav. Dokončno število bo znano, ko 
bodo objavile veljavnost podpornih izjav še francoske oblasti, poroča Primorski dnevnik. 

• Peterlinova nagrada Lojzetu Peterletu. ORF, Celovec, 04.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2933853/  
V okviru zadnjega dne 53. študijskih dni Draga 2018 na Opčinah pri Trstu so v nedeljo podelili sedmo Peterlinovo 
nagrado. Prejel jo je evropski poslanec Lojze Peterle zaradi prostovoljnega angažiranja na kulturnem, verskem in 
političnem področju ter zaradi prispevka k zbliževanju med matico in zamejstvom. 
Kakor piše „Primorski dnevnik“, se je predsednik prve slovenske vlade Lojze Peterle v svojem nagovoru zahvalil vsem, s 
katerimi se je spoznal v zamejstvu, pri čemer je izrecno omenil Pavleta Merkuja, Borisa Pahorja in Alojza Rebulo, pa tudi 
Dragi, ki po njegovih besedah ni izgubila svojega poslanstva pluralnosti in demokratičnosti prav zaradi časov, ki prihajajo. 
 

 
Slika. V okviru zadnjega dne 53. študijskih dni Draga 2018 na Opčinah pri Trstu so v nedeljo podelili sedmo Peterlinovo  
nagrado. Prejel jo je evropski poslanec Lojze Peterle. Slika:  primorski.eu 
 
Časnik omenja tudi predstavitev knjige intervjujev Darke Zvonar Predan s 105-letnim tržaškim pisateljem Borisom 
Pahorjem. Nastajala je skoraj 15 let ter predstavlja ne le vpogleda v zgodovino, ampak tudi pregled Pahorjevega 
razmišljanja, njeno sporočilo je, da ni le dovolj slovenski jezik, ampak da je potrebna tudi narodna zavest. 

• Nadzor na meji ostaja. ORF, Celovec, 04.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2933859/  
Zvezni obrambni minister Mario Kunasek (FPÖ) je v ponedeljek ob svojem obisku v celovški vojašnici Khevenhüller dejal, 
da bi poostren nadzor vojske na mejnih prehodih lahko trajal še leta. „Dokler Evropska unija ne bo zagotovila ustreznega 
zunanjega varovanja meja, potrebujemo nacionalno varovanje,“ je dejal Kunasek. 
Od leta 2015 so vojaki 7. brigade lovcev nameščeni na mejnih prehodih v pomoč policijskim enotam. 
Minister Kunasek je bil v ponedeljek na obisku ob predaji poveljstva, ki ga od brigadirja Jürgena Wörgötterja prevzema 
brigadir Josef Holzer. 

• Pozdrav v štirih jezikih. ORF, Celovec, 04.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2933856/  
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Deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) in deželni svetnik Martin Gruber (ÖVP) sta v ponedeljek predstavila novo, štirijezično 
tablo z napisom „Dobrodošli na Koroškem“ na severni strani mejnega prehoda Ljubelj. Poleg nemškega, angleškega in 
italijanskega je na četrtem mestu tudi slovenski napis. 
 

 
Slika: Tablo so namestili šef turistične družbe Kärnten Werbung Christian Kresse, boroveljski župan Ingo Appé (SPÖ), 
deželni svetnik Martin Gruber (ÖVP), deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) in vodja cestne uprave Wilhelm Zauchner. Foto: 
ktn.gv.at 
 
Štirijezična tabla naj bi bila jasen znak nove, odprte Koroške, je dejal Kaiser. V prihodnje naj bi bilo na Koroškem 26 takih 
pozdravnih tabel. 

• Diplomatska zgodovina in biografija. ORF, Celovec, 04.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2933928/  
Že sam naslov „Med Kakanijo in Wilsonio. Poklicne in politične preizkušnje Hansa Schwegla alias Ivana Švegla“ razkriva 
skrbno domišljeno poanto znanstvene razprave: v zbirki Studia diplomatica Slovenica - Personae jo pri Mohorjevi Celovec 
daje na svetlo zgodovinar Andrej Rahten. 
V nizu „Studia diplomatica Slovenica - Personae“ 
Ob priimku Schwegel se poznavalci zgodovine diplomacije Slovencev največkrat spomnijo na tako imenovano „gorjansko 
ekscelenco“ Josefa Schwegla (1836-1914), ki se je v sedemdesetih letih 19. stoletja zavihtel v sam vrh avstro-ogrske 
diplomacije. piše na spletu Mohorjeve Celovec. Manj znana da je življenjska pot Josefovega nečaka Ivana Krizostoma 
Schwegla (1875-1962), prav tako v Zgornjih Gorjah rojenega diplomata in politika. Celovška Mohorjeva daje na svetlo v 
zbirki „Studia diplomatica Slovenica - Personae“ znanstveno razpravo „Med Kakanijo in Wilsonio - Poklicne in politične 
preizkušnje Hansa Schwegla alias Ivana Švegla“, predstavitev je v torek. 
 

 
Slika: Knjiga: Andrej Rahten. Med Kakanijo in Wilsonio. Poklicne in politične preizkušnje Hansa Schwegla alias Ivana 
Švegla. ISBN:978-3-7086-0999-7. Založba:Mohorjeva Celovec, 2018. Foto: mohorjeva.at 
 
Avtor znanstvene knjige je Andrej Rahten, znanstveni svetnik Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti (ZRC-SAZU) in Zgodovinskega inštituta Milka Kosa. Od 2013 do 2017 je bil Rahten veleposlanik RS na 
Dunaju. 
V vabilo na predstavitev, ki bo v torek, 4. septembra, ob 17. uri na gradu Jable pri Mengšu, založba navaja: „Dr. Andrej 
Ráhten sodi med redke slovenske zgodovinarje, ki so v ospredje svojega raziskovalnega dela postavili diplomatsko 
zgodovino. Ob tej se je večkrat lotil še pisanja političnih biografij, kar pravtako ni vsakdanje v slovenskem zgodovinopisju. V 
svoji novi knjigi (...) je združil oboje - diplomatsko zgodovino in biografijo. Lotil se je orisa življenja gorenjskega diplomata, ki 
je v času habsburške monarhije napravil uspešno konzularno kariero v Združenih državah Amerike in Kanadi, se kot 
izvedenec preizkusil na pariški mirovni konferenci, nato pa se vključil v dogajanje na jugoslovanski politični sceni“. 
Že s samim naslovom „Med Kakanijo in Wilsonio“ razkriva Rahten skrbno domišljeno poanto svoje najnovejše razprave. 
Gorenjski diplomat v času habsburške monarhije da je namreč imel drugačne predstave o mnogonarodnostni in 
transnacionalni ideji, kot pa njegovi sopotniki. In je bil razočaran nad neuresničenim idealom, ki jo ponazarjata Kakanija in 
Wilsonia. 
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2933928/


 
Slika: Dr. Andrej Ráhten. Foto: ORF 
 
Slovenci dvakrat pri Wilsonu 
Predvsem pa je Ivanu Šveglu na pariški mirovni konferenci leta 1919 s svojimi zvezami uspelo slovenskim rojakom zagotoviti 
dve avdienci pri ameriškem predsedniku Wilsonu. To je posebno poglavje, o katerem govori znanstveni svetnik Andrej 
Rahten. 
V torek ob 17. uri je na gradu Jable (Grajska cesta 2) v Mengšu v Sloveniji predstavitev znanstvene razprave „Med Kakanijo 
in Wilsonio“. O knjigi bodo poleg avtorja Andreja Rahtena, ki je bil od 2013 do 2017 veleposlanik Republike Slovenije na 
Dunaju, spregovorili Aleš Gabrič, Oto Luthar, Peter Vodopivec in Petra Svoljšak. Slednja bo pogovor na Gradu Jable tudi 
vodila. 

• Ravnateljem odslej več avtonomije. ORF, Celovec, 05.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2934137/  
S prihodnjim ponedeljkom se na Koroškem začenja novo šolsko leto. S šolsko avtonomijo ravnatelji in ravnateljice šol v 
prihodnje lahko sami izbirajo učitelje in učiteljice ter določajo poučna težišča. Rok za prijave k dvojezičnemu pouku še 
teče. 
Začenja se novo šolsko leto 
V treh zveznih deželah v vzhodni Avstriji se je v ponedeljek začelo novo šolsko leto. Prihodnji ponedeljek se bo za skoraj 
640.000 učencev začel šolski vsakdan v šestih preostalih zveznih deželah, med drugim tudi na Štajerskem in Koroškem. 
 

 
Slika: Sabina Sandrieser. Foto: ORF 
 
 „Zanimanje za slovenščino narašča“ 
Novo šolsko leto prinaša novosti - strukturne, organizacijske in izobraževalne. Število prijavljenih k dvojezičnemu pouku in 
pouku slovenščine ostaja konstantno, čeprav dokončno število prijav še ni znano, poroča deželna šolska nadzornica in vodja 
manjšinskega oddelka Sabina Sandrieser. 
V lanskem šolskem letu je bil na veljavnostnem območju manjšinskega šolstva na Koroškem 4.501 šolar oz. šolarka, od tega 
je bilo 2.044 otrok prijavljenih k dvojezičnemu pouku. 
S 1. septembrom je začela veljati nova šolska avtonomija, ki prinaša precejšnje spremembe in nove možnosti, ocenjuje 
Sandrieserjeva. 
Prihodnji ponedeljek se končujejo devet mesecev dolge poletne počitnice v šestih zveznih deželah, v treh so se končale že ta 
ponedeljek. Potem bo po vsej Avstriji sedelo za šolskimi klopmi 1,1 milijona šolarjev, od tega bo 88.000 prvošolčkov. 

• Veliki znak Južne Tirolske za zasluge. ORF, Celovec, 05.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2934075/  
Južna Tirolska bo s svojim najvišjim odlikovanjem počastila nekdanjega predsednika Federalistične unije evropskih 
narodnosti (FUEN) Hansa Heinricha Hansena. Hansen prejme veliki znak za zasluge dežele Južne Tirolske za svoj "odločilni 
prispevek k uspehu pobude „Minority Safepack Initiative“. 
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Slika: Južna Tirolska bo s svojim najvišjim odlikovanjem počastila nekdanjega predsednika Federalistične unije evropskih 
narodnosti (FUEN) Hansa Heinricha Hansena. Foto: ORF 
 
Južna Tirolska letos odlikuje še dve nadaljnji osebnosti: avstrijskega diplomata Helmuta Tichyja in italijansko pisateljico 
Francesco Melandri. Vročitev je 5. septembra. 

• „Sine legibus“ med „Izbranimi 2018“. ORF, Celovec, 05.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2932785  
Na 7. mednarodnem festivalu dokumentarnega filma DOKUDOC v Mariboru je film režiserke Milene Olip o dogodkih ob 
ljudskem štetju posebne vrste leta 1976 v Selah „Sine legibus - po poteh 1976“ bil med tremi odlikovanimi filmi festivala. 
 

 
Slika: Film „Sine legibus“ med „Izbranimi 2018“. Foto: ORF 
 
Letos so prvič kar trem dokumentarnim filmom podelili naziv DOKUDOC IZBRANI 2018. Član žirije, filmski režiser Vlado 
Škafar je izbor filma „Sine legibus - po poteh 1976“ utemeljil z besedami: „Milena Olip družinsko in družbeno zgodbo o 
uporu človeka in manjšinskega ljudstva za obstoj predstavi z navdahnjenim in dobro uglašenim tkanjem sicer klasičnih 
pripovednih postopkov spominskih pripovedi, arhivskih utrinkov in rekonstrukcije zgodovinskega dogodka. Predvsem pa s 
srcem in poezijo, ki sta velikokrat spregledani temelj pristnih uporov. S tistim nežnim slovenskim srcem, ki se znova zdi, da 
se je najbolj ohranilo zunaj Slovenije. In nenazadnje ta lepi film prihaja v pravi čas, ko Slovenci v matični domovini množično 
zapirajo vrata in srca današnjim ‚brezzakoncem‘, ki so koroškim Slovencem pravzaprav bratje po usodi.“ 

• Beton in trava čez vidne ostanke. ORF, Celovec, 05.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2934197/  
Odbornici koroškega Mauthausen-komiteja in certificirani vodnici po koncentracijskem taborišču Gerti Malle in Petra 
Erian kritizirata gradbena dela na kraju nekdanje izpostave nacističnega koncentracijskega taborišča Mauthausen na 
severni strani Ljubelja. Ostanki fundamentov barak da so bili poleti zabetonirani. 
Urad za spomeniško varstvo je odprtje - kakor piše v brošuri - „razširitve spominskega kraja“ uvrstil med svoje prireditve ob 
letošnjem dnevu spomenika konec septembra. Na spletu urada piše, da želijo ponazoriti obseg nekdanjega taborišča. 
„Korak nazaj“ 
Društvo Mauthausen-komite Kärnten - Koroška pa se distancira „od načina, kako uradniki spomeniškega varstva ravnajo s 
krajem spomina“. Gradbene spremembe da so masivni poseg in „ukrep, ki ga ni mogoče zagovarjati“. 
Kjer so bile poti s kamni zaznamovani, so te odstranili in posejali travo, kritizira predsednik komiteja Manfred Morokutti. 

• Pomoč pri vstopu na tuje trge. ORF, Celovec, 05.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2934112/  
Slovenska gospodarska zveza (SGZ) začenja z izvajanjem evropskega projekta Connect SME Plus, ki nudi pomoč malim 
podjetjem pri vstopu na tuje trge. Podjetja so vključena v program izobraževanja, mentorstva in poslovnih srečanj. 
Pomoč malim podjetjem pri internacionalizaciji 
Z vstopom Avstrije in Slovenije v Evropsko unijo so se tudi malim in srednje velikim podjetjem odprla nova tržišča. Pogosto 
pa podjetnikom manjka pogum, da bi zagrabili za nove priložnosti in tvegali vstop na evropski trg. Pomoč pri 
internacionalizaciji malih in srednjih podjetij nudi Evropski projekt Connect SME Plus, ki ga izvaja Slovenska gospodarska 
zveza (SGZ) skupaj z Območno-obrtno podjetniško zbornico Kranj v sklopu pospeševalnih programov Interreg Slovenija–
Avstrija. 
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Po 20 do 30 podjetij iz Slovenije in Avstrije bo dobilo priložnost, da pod mentorstvom visoko usposobljenih strokovnjakov 
spoznajo osnove čezmejnega poslovanja in strategije vstopa na globalni trg. Minuli teden so se zainteresirani o 
podrobnostih projekta pozanimali tudi na sejmu „Les in gradnja“ v Celovcu. 
 

 
Slika: Projekt Connect SME Plus pri SGZ koordinira in usklajuje Vesna Hodnik. Foto: sgz.at  
 
 „Podjetja se soočajo z velikimi izzivi“ 
V sredo dopoldne je bila javna predstavitev projekta v prostorih Generalnega konzulata RS v Celovcu. Projekt Connect SME 
Plus pri SGZ koordinira in usklajuje Vesna Hodnik, ki vabi podjetja k sodelovanju. 
Zainteresirana podjetja se lahko prijavijo pri SGZ do 21. septembra. Prvo dvodnevno pripravljalno srečanje bo že začetek 
oktobra. Do marca 2020 bo na sporedu še sedem modulov s praktičnim usposabljanjem s trenerji in mentorji, poslovnimi 
dogodki v Sloveniji in Avstriji ter dvema obiskoma gospodarskih delegacij v Jugovzhodni Evropi. 

• „Pozornost namenjati manjšini“. ORF, Celovec, 06.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2934295/  
Kandidat za zunanjega ministra Republike Slovenije Miro Cerar je v predstavitvi pred odborom državnega zbora za 
zunanjo politiko med drugim menil, da je treba posebno pozornost namenjati slovenski manjšini v sosednjih državah. 
„Slovenija lahko zelo veliko stori za zamejce“ 
Slovenska narodna skupnost da ima pomembno vlogo pri vzdrževanju dobrih odnosov s sosednjimi državami, je ocenil 
uvodnem nastopu Cerar, ki je kandidat za ministra na predlog SMC. Ob tem pa je tudi vpoudaril, da „Slovenija lahko zelo 
veliko stori za naše zamejce, pa tudi druge Slovence po svetu že s tem, da je uspešna, ugledna in privlačna država, na katero 
so lahko naši rojaki ponosni in z njo potem tudi lažje sodelujejo.“ 
 

 
Slika: Kandidat za zunanjega ministra Republike Slovenije dr. Miro Cerar. Foto: sta.si  
 
Sicer pa se je zavzel za politiko konstruktivnega sodelovanja in negovanja odnosov s sosednjimi državami. „Slovenija z vsemi 
sosednjimi državami na gospodarskem področju odlično sodeluje. Beležimo razvejano sodelovanje tudi na številnih drugih 
področjih, od kulture, izobraževanja, turizma, infrastrukture,“ je navedel Cerar. 
Ocenil odnose s Hrvaško in se jasno opredelil za EU 
Glede odnosov s Hrvaško je spomnil, da se sosednja država v preteklosti na nekaterih pomembnih področjih ni izkazala kot 
verodostojen partner. Prepričan je, da je za zaščito slovenskih interesov treba slediti pravni poti. „Pravne postopke smo že 
sprožili v zvezi z uveljavitvijo arbitražne razsodbe in glede terjatev Ljubljanske banke do hrvaških podjetij,“ je pojasnil. 
„Predsedovanje EU 2021 bo poseben izziv“ 
Kot poseben izziv je izpostavil slovensko predsedovanje Evropski uniji v drugi polovici leta 2021 in pred tem priprava 
naslednjega večletnega finančnega okvirja EU, ki bo oblikovan brez Velike Britanije. „Slovenija je začela s pripravami na oba 
procesa, v katerih bo aktivno vlogo igralo tudi ministrstvo za zunanje zadeve,“ je zagotovil. 

• Člani komisije izrekli podporo Česniku. ORF, Celovec, 06.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2934289/  
V državnem zboru Republike Slovenije (DZRS) so se v sredo nadaljevala zaslišanja ministrskih kandidatov, ki jih je 
predložil predsednik slovenske vlade Marjan Šarec. Med drugim je parlamentarna komisija za Slovence v zamejstvu in po 
svetu podprla kandidaturo Petra Jožefa Česnika za ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu. 
Česnikovo predstavitev je po slabi uri in pol kot ustrezno podprlo šest članov komisije, dva sta bila proti. 
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„Moja vrata so odprta za vse“ 
Na predstavitvi so člani komisije s svojimi vprašanji ministrskemu kandidatu iz vrst Stranke Alenke Bratušek največ 
pozornosti namenili predvsem mlajšim generacijam Slovencev v zamejstvu in po svetu in temu, kako jih pritegniti za 
sodelovanje z matično domovino in ohranjanju slovenstva, ter še večjemu sodelovanju in povezovanju strokovnjakov 
slovenskih korenin iz tujine s Slovenijo. Srenjo slovenskega rodu je po besedah kandidata potrebno „vključiti v našo vprego“. 
„Jaz bom boben, na katerega se bo tolklo,“ je napovedal in še dejal, da so njegova vrata odprta za vse, tako zamejce kot 
Slovence po svetu. 
 

 
Slika: Parlamentarna komisija za Slovence v zamejstvu in po svetu podprla kandidaturo Petra Jožefa Česnika za ministra 
za Slovence v zamejstvu in po svetu. Foto: sta.si 
 
„Prednost nameniti predvsem zamejcem“ 
73-letni Česnik, sicer avstralski Slovenec, je predstavitev začel s svojo osebno življenjsko zgodbo in dejal, da mu je predvsem 
tematika čezmorskih izseljencev „čustveno izredno blizu“. Menil je sicer, da je potrebno prednost nameniti predvsem 
zamejcem ter odpraviti administrativne ovire za tiste Slovence, ki se želijo vrniti iz tujine, kamor sodi tudi nostrifikacija 
njihove izobrazbe. Glede vračanja Slovencev iz tujine je opozoril, da je potrebno tistim, ki se vrnejo, ob tem ponuditi tudi 
zaposlitev, šolanje in stanovanja. Po njegovem bo potreben premik tudi z mrtve točke, kar zadeva predstavnika slovenske 
narodne skupnosti v Italiji v italijanskem parlamentu. 
Zastopanost v državnem zboru, ureditev muzeja,... 
Zavzel se je tudi za povezovanje med organizacijami v Sloveniji, ki se ukvarjajo z zamejci in izseljenci, tesno sodelovanje 
urada z drugimi ministrstvi, kot so ministrstvo za finance, izobraževanje, javno upravo, zunanje zadeve itd. Sam podpira tudi 
ureditev muzeja izseljenstva in načeloma, da bi imeli Slovenci iz tujine svojega predstavnika v državnem zboru, a je to po 
njegovih besedah predvsem v rokah samih poslancev. Tovrstni muzej bi sam postavil v Lendavo, ki je v bližini treh sosednjih 
držav Slovenije, sam pa bi najraje videl, da bi šlo za potujoči muzej. Kot je še dejal, je to ena od njegovih „tihih prioritet“, 
denar zanj pa bi poiskal pri sponzorjih. 
Pozitivna ocena tudi s strani predsednice komisije 
Predsednica komisije Ljudmila Novak (NSi), ki je v preteklosti že vodila urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, je po 
Česnikovi predstavitvi v izjavi za STA dejala, da ministrski kandidat pozna področje in se vidi, da „ima rad Slovence in 
slovenstvo “ ter izrazila prepričanje, da bo nalogo ministra zelo srčno opravljal. Hkrati je izrazila željo, da bi bil zelo strog in 
zahteven do vprašanj, ki niso rešena, še posebej kar zadeva slovensko avtohtono narodno skupnost v sosednjih državah, in 
jih naslovil tudi na ministra za zunanje zadeve oziroma pristojnega ministra. Že med predstavitvijo je Novakova dejala, da 
vse ne bo odvisno od ministra, a „kjer je volja, je tudi pot“. 

• Poglobitev čezmejnega povezovanja. ORF, Celovec, 06.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2934351/  
Alpsko-jadransko poglabljanje sodelovanja in povezovanja preko meja držav in regij je rdeča nit razmišljanj predsednika 
Slovenske gospodarske zveze Benjamina Wakouniga ob obilici terminov, ki polnijo napovednik dogodkov SGZ. 
„Zamejski-obmejni-čezmejni“ 
Avtonomna dežela Furlanija-Julijska krajina financira projekt „Zamejski-obmejni-čezmejni. Slovenci v Furlaniji-Julijski krajini 
deset let po vstopu Slovenije v šengensko območje“, v okviru katerega bo v petek na Trbižu v Kanalski dolini srečanje z 
naslovom „Tromeja in šengenski prostor: izzivi in priložnosti za razvoj“. Ob predstavnikih organizacij slovenske skupnosti v 
Italiji bo sobesednik tudi podpredsednik Slovenske gospodarske zveze Feliks Wieser, tema njegovega posega pa 
„Regionalno povezovanje - predpogoj in izhodišče za vsestranski napredek.“ 
Ob menjavi na vrhu Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu izraža predsednik SGZ Benjamin Wakounig besede 
spoštovanja in zahvale dosedanjemu ministru Gorazdu Žmavcu. 
Prav na ta dan se bo na Reki začelo tretje srečanje mreže Alpe-Jadran MAJ. Ob podpori Urada RS za Slovence v zamejstvu in 
po svetu organizirajo partnerske organizacije slovenskih skupnosti izven meja Republike Slovenije cikel izobraževalnih 
predavanj za mlade, študente, podjetnike in voditelje. 
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2934351/


 
Slika: Predsednik Slovenske gospodarske zveze Benjamin Wakounig. Foto: orf 
 
 „Velik interes pri mladincih“ 
Alpsko-jadransko poglabljanje sodelovanja preko meja držav in regij je tudi rdeča nit razmišljanj predsednika Slovenske 
gospodarske zveze Benjamina Wakouniga ob obilici terminov, ki polnijo napovednik dogodkov Slovenske gospodarske 
zveze. 

• „Pri nas je dobrodošla vsaka ženska“. ORF, Celovec, 06.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2934342/  
Daniela Topar iz Škofič je nova predsednica Zveze slovenskih žena (ZSŽ). Vsestranska kulturna delavka in po poklicu 
urednica Slovenskega sporeda ORF želi nadaljevati in nadgrajevati prizadevanja za izboljšanje splošne situacije žensk v 
družbi. 
Za enakopravnost na vseh področjih 
Zveza slovenskih žena (ZSŽ) praznuje letos 75. obletnico ustanovitve. Predhodnica današnje organizacije je bil pomladi leta 
1943 ustanovljeni odbor Antifašistične fronte žena, ki so ga oblikovale slovenske ženske iz Železne Kaple in okolice. ZSŽ 
pomaga slovenskim ženskam, da bi dosegle enakopravnost na vseh področjih družbenega življenja. Ukvarja se z vprašanji 
predšolske vzgoje in zdravstva, prireja izlete, se trudi za prijave k dvojezičnemu pouku, organizira predavanja, seminarje in 
tečaje. 
 

 
Slika: Simbolična predaja vodstva ZSŽ: Daniela Topar in Milka Kokot. Foto: wakounig_bojan 
 
Ob polokrogli obletnici zamenjava na vrhu 
Zadnjih 22 let je Zvezo slovenskih žena kot predsednica vodila Milka Kokot. „V besedi, v jeziku je moč“ se je glasilo eno 
izmed njenih prepričanj, posebno, ko je ob praznovanjih mednarodnega dneva žena poudarjala prizadevanja žensk za 
njihove pravice. Vztrajno je opozarjala na ekonomsko, politično in socialno enakopravnost žensk. Ob polokroglem jubileju je 
ZSŽ na izrednem občnem zboru minuli konec tedna v k&k centru v Šentjanžu v Rožu z zamenjavo na vrhu izvedla 
pomladitev. Nova predsednica Zveze slovenskih žena je vsestranska kulturna ustvarjalka in kolegica na slovenskem 
uredništvu ORF Daniela Topar iz Škofič. 
V pomlajenem odboru je nova podpredsednica samostojna prevajalka Julija Schellander-Obid iz Bilčovsa, za blagajničarko 
pa je bila izvoljena nameščenka na oddelku za manjšinsko šolstvo pri deželnem šolskem svetu Martina Weinfurtner iz Rut 
pri Radišah. Nadaljnje odbornice so druga podpredsednica Mojca Koletnik, tajnica Trude Wieser-Moschitz, namestnica 
tajnice Eda Velik ter namestnica blagajničarke Andrea Metschina. Preglednici računov sta Vida Obid in Dora Kupper. 
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2934342/


 
Slika: Daniela Topar Topar iz Škofič je nova predsednica Zveze slovenskih žena (ZSŽ). Foto: orf 
 
 „Pomembno, da ohranimo jezik“ 
Skupaj z dolgoletnimi odbornicami želi pomlajena ekipa nadaljevati in nadgrajevati prizadevanja za izboljšanje splošne 
situacije žensk v družbi. Posebna skrb pa bo še naprej veljala ohranjanju slovenskega jezika in kulture, je poudarila nova 
predsednica Zveze slovenskih žena Daniela Topar. 
 

Primorski dnevnik, Trst 

• Marta Ivašič. Dramska skupina iz Lonjerja je leta 1951 uprizorila igro Oblast: zapuščina Edija Šelhausa. Primorski 
dnevnik, št. 204 (31. avg. 2018), str. 15 

• Sandor Tence.  Zajamčeni sedež za Slovence v FJK : Rim - zakonski predlog Južnotirolske ljudske stranke. Primorski 
dnevnik, št. 205 (1. sep. 2018), str. 3 

• Poslovnik našteva naloge: Dežela – določili so pristojnosti Centralnega urada za slovenski jezik. Primorski dnevnik, 
št. 205 (1. sep. 2018), str. 3 

• Izvršni svet Unije Italijanov bi se povečal: Reka – manjšina. Primorski dnevnik, št. 205 (1. sep. 2018), str. 3 

• Erika Jazbar v iskanju pluralizma po slovensko: Opčine – uvodno predavanje 53. Študijskih dnevov Draga 2018. 
Primorski dnevnik, št. 205 (1. sep. 2018), str. 7 

• Peter Verč. Če sprejmemo vse, bomo v kitajski kaši: Opčine – na Dragi predavanje Aleša Štegerja o mejah v glavah. 
Primorski dnevnik, št. 206 (2. sep. 2018), str. 5 

• (val) »Bazovica je zasidrana v zavesti primorskih ljudi«:Trst – pester spored dogodkov ob 88. obletnici usmrtitve 
Bazoviških junakov. Primorski dnevnik, št. 206 (2. sep. 2018), str. 4 

• Miran Košuta. Novo življenje Cirila Zlobca: in memoriam – ob smrti pesnika, politika in pronicljivega misleca. 
Primorski dnevnik, št. 206 (2. sep. 2018), str. 9 

• Bogomila Kravos. Gledališče mora odražati čas in prostor, v katerem nastaja : teatrologija - Bogomila Kravos. 
Primorski dnevnik, št. 206 (2. sep. 2018), str. 11 

• Kaj imata skupnega Zahodni Balkan in nemška zvezna država Schleswig Holstein : pomemben projekt 
manjšinskega centra ECMI v Makedoniji in BiH. Primorski dnevnik, št. 206 (2. sep. 2018), str. 10 

• Vanja  Sossou. Mlado življenje, darovano "vzvišeni ljubezni do gora" : Nino Paternolli iz goriške družine z 
zalozniško in knjigarniško tradicijo. Primorski dnevnik, št. 206 (2. sep. 2018), str. 12 

• (iž) Vračanje k prastaremu: Draga – Bernard Nežmah sklenil 53. študijske dneve.  Primorski dnevnik, št. 207 (4. 
sep. 2018), str. 6 

• (mch) Posvetiti se človeku: Draga – Imre Jerebic. Primorski dnevnik, št. 207 (4. sep. 2018), str. 6 

• Ivan Žerjal. Za sinergijo med šolo in skupnostjo. Pričakovanje razpisa za vodje uprav : Gorica - v Kulturnem domu 
slavnostno odprtje 53. jesenskega seminarja za slovenske šolnike v Italiji. Primorski dnevnik, št. 208 (5. sep. 2018), 
str. 3 

• Peter Verč.  Do začetka obnove le še nekaj sestankov : Sveti Ivan - arhitekti deželne uprave so pripravili simulacijo 
prenovljenega Narodnega doma. Primorski dnevnik, št. 208 (5. sep. 2018), str. 5 

• (pd) Solidarni okusi: Sv. Ivan – prosilci za azil pri Subanu skuhali večerjo za fundacijo Luchetta. Primorski dnevnik, 
št. 209 (6. sep. 2018), str. 7 

• (vpa) V vrstah slovenske komponente nič novega: Opčine – pokrajinska skupščina DS. Primorski dnevnik, št. 209 
(6. sep. 2018), str. 7 

 

Miran Košuta. Novo življenje Cirila Zlobca: in memoriam – ob smrti pesnika, politika in pronicljivega misleca. 
Primorski dnevnik, Trst, št. 206 (2. sep. 2018), str. 9 

 
Trst - Običajno se je z drugega konca telefonske žice oglašal s toplim, zateglo globokim »Jaaa?«, ko sem ga priklical k 

aparatu za kramljanje o tem in onem, najčešče za dogovor o predstavitvi ali recenziji kake njegove zbirke, za uskladitev 
literarnega večera, debate, simpozija, nastopa. Vsakokrat z bojaznijo, da ga nisem morda zmotil pri ustvarjanju, da ga ja 
nisem s cvetočega vrta njegovih pesniških sanj prizemljil v puhlo, osorno vsakdanjost. On pa ... kot da ni imel drugega 
početi, kot da bi čakal na moj klic, željan prisluhniti in se nato oceansko razgovoriti o vsem: od literature do politike, od 
intimnega do javnega. Nikoli pritlehno, čenčavo, vselej odprto, pronicljivo, modro, srčno. Včasih - preden bi mu usoda 



upepelila nasmeh, ko mu je iztrgala iz objema hčerko Varjo in sina Jašo - tudi s kančkom muzave, hudomušne ironije. Čiro, 
kot sem s posvojenim družinskim nadimkom še sam nazival prijatelja Cirila Zlobca ... 

Junija 2005, malo pred njegovo osemdesetletnico, sem ga poklical, da bi mu okrogli jubilej počastil z intervjujem, ki 
ga je za njegov četrtojulijski rojstni dan natisnil nato Primorski dnevnik. Ob izteku pogovora mi je zaupal bojazen, ki je dala 
članku naslov: »Veš, Miran, rad bi živel dolgo, vendar ne umrl kot starec!« 

 

 
Slika: Eden izmed številnih skupnoh nastopov Cirila Zlobca (levo) in Mirana Košute leta 2011 v Slovenskem klubu v Trstu. 
Foto. Arhiv Primorskega dnevnika 
 

Zdaj, ko smo ga na Žalah pospremili v prsteno zibel do hčerke in sina, ko žalno sočustvujemo z ženo Veroniko in vso 
družino, ker se je malo po novem, triindevetdesetem rojstnem dnevu odpravil na »tiho romanje k zadnji pesmi«, 
vznemirjeno ugotavljam, da mu je usoda do pičice izpolnila tisto jubilejno željo. Umrl je, če že ne po telesu in letih, po duhu 
in verzu zagotovo mladi Ciril Zlobec: do zadnjega žarni, mladeniško strastni pevec ljubezni, besede, Krasa, naroda, človeka. 

Umrl ni le Orfej, ki je leta 1953 intoniral v mušketirskem kvartetu s Kovičem, Menartom in Pavčkom obojski »a« 
novoromantičnemu intimizmu in z njim sodobni slovenski poeziji, ampak predvsem - tako je Marija Švajncer posrečeno 
naslovila monografijo o njem - občečloveški »pesnik ljubezni«, te - zlobčevsko rečeno - »najgloblje vseh globin«, tega 
»čudeža duše in telesa«, »praspoznanja vseh spoznanj«, ki ga je tudi sredi najhujših političnih viharjev Ciril upesnjeval v 
mavričnem prelestju čarov in muk, ekstaz in brezupov, da ga tuji uredniki niso oklevali uvrstiti v ugledne antologije svetovne 
ljubezenske lirike, domači literarni zgodovinarji pa med najčistejše, najizrazitejše verzne častilce erosa po Prešernu. Izumil je 
samosvojo sintagmo: ljubezen dvoedina. Da bi oksimorično, paradoksno zajel vanjo nedoumljivo magičnost čustvenega 
jemodajanja, bivanje dvojega v enem, žensko-moško harmonijo vesolja. 

A poleg glasnika ljubezni je umanjkal tudi mlad etični rudar, ki se je v svojem bohotnem, dobrih trideset lirskih zbirk 
in skoraj sto nadaljnjih proznih, pesniških, esejističnih ali prevodnih knjig obsežnem avtorskem opusu skušal dokopati do 
»resbesede«, do »golega človeškega glasu«, zadnjega, skaclovsko skritega zapomena misli, poezije, literature, umetnosti. 
Pri čemer se je kot »srečni Sizif« nenehno zavedal, da ne bo nikoli privalil svoje skale do vrha, da se mu bo kameno jedro 
biti, neulovljeno in neulovljivo, vedno znova izmuznilo v dolino za nov in nov izziv. 

In odšel je po Kosovelu morda najbolj sveži upesnjevalec Krasa, Primorske, njenih lepot in ljudi, tudi in predvsem 
krajev in rojakov čez mejo, ki jih je vselej jemal v skrb in obzir. »Kako kaj tam dol z vami v Trstu?« je vsakič nestrpno 
poizvedoval še preden bi po telefonu književno zakramljala, kot bi se hotel - nekdaj partizanski osvoboditelj mesta - 
prepričati, ali smo tam dol za mejo Slovenci še zmeraj osvobojeni, še vedno takšni kot maja 1945, ko nam je z vkorakanjem 
na Veliki trg povrnil prostost in se brž nato odpravil domov študirat, v brk še tako mamljivim političnim in kariernim 
sirenam. 

»Lepo je biti Slovenec, ni pa lahko« je leta 1992 naslovil esejsko pripoved o narodu, ki sem jo z njim ob boku 
nemalokrat omenjal na polno obiskanih predstavitvah njegovih 

Kar me je z njim vseskozi duhovno bratih, pa je bilo zlasti njegovo dragoceno literarno in kulturno posredništvo vin iz 
bližnjega italijanskega sveta 

knjig, vselej naglaševaje tudi Zlobčevo pesniško zavzetost za slovenstvo, korenine in rod, domovino in materinščino, 
za jezik njegovih ljubljenih Ponikev in oboževanih Prešerna, Cankarja, Gregorčiča, Kosovela. Tem bolj sem zato razumel in 
tem globlje z njim delil osebno prizadetost, ko so ga v času njegovega državnega sopredsednikovanja ob osamosvajanju 
Slovenije politični zoprniki nesramno obtožili narodnega izdajstva. Bil je - tako mi je tedaj skrušeno potarnal z. drugega, 
ljubljanskega konca telefonske žice - ranjen v najsvetejšem, v celo lirsko opečateni sinovski predanosti slovenstvu, očetnjavi, 
domovini. 

On, poštenjak do zadnjega vlakna, borec za resbesedo ... 
Umanjkal pa je literarno prav tako zagnani, neupehano dvomeči iskalec bivanjskega smisla, ontološke skrivnosti, 

človekovega bistva, umetnik, ki se je z verznim grezilom doslutil do spoznanja, da smo ljudje iz luči in sence, materije in 
duha, da življenje ni črno-belo, da je v vsako rojstvo polo-ženo seme smrti in seme rojstva v vsako smrt, da smisel ni v cilju, 



ampak v potovanju, da je »življenje nič, vendar edini, edini nič, ki je vreden /.../ življenja« in da je ob nespoznavnosti 
metafizične transcendence, ob relativnosti vseh resnic, ob Absolutumu dvoma »ves čudež« našega obstoja »prav v tem, da 
človek JE«. 

Toda ob pesniku in umetniku je, štiriindevetdesetim navkljub, obmolknil tudi mlad, pronicljiv mislec in razumnik, ki 
se ob vladajočem enoumju profita sredi globalno podivjanega kapitalizma ni pomišljal zagovarjati socialne enakosti in pravic 
izkoriščanih, ponižanih in razžaljenih majhnikov in manjšin, ki je ob zdajšnjem cenenem univerzalizmu in spletnem 
babilonstvu gorel za partikularnost naroda, istovetnosti, jezika, ki je ob slovenskem revizionizmu zadnjih let s kraševsko 
trmo še dalje zagovarjal vselej aktualne, svetle vrednote narodnoosvobodilnega boja in ki si je v času nekritične unijske 
evforije znal privoščiti tudi trezno evroskepso. 

Kar me je z njim vseskozi duhovno bratilo, pa je bilo zlasti njegovo dragoceno literarno in kulturno posredništvo v in 
iz bližnjega italijanskega sveta: čez dvajset knjižnih poslovenitev italijanskih leposlovcev, od klasikov do sodobnikov, pet v 
italijanščino prevedenih njegovih zbirk in kopica obojesmernih cvetnikov, zapisov, posredovanj, pa številne sosedove 
nagrade in prijateljevanje z uglednimi peresi, od Quasimoda in Ungarettija do Moravie, Sciascie, Spagnolettija, Tomizze, 
Morandinija, Bressana ... Samo velik humanist je zmožen prekapniti v tako žlahten kulturni destilat strupeni pljunek 
sovraštva, ki ga je pri sedmih letih prejel v obraz od fašističnega črnosrajčnika, ker si je ob sprehodu po tržaški ulici Carducd 
drznil govoriti z očetom v prepovedanem slovenskem jeziku! 

Pesnik nikoli ne umre, je nekoč zatrdil prav eden izmed Zlobčevih italijanskih prevajancev, nobelovec Eugenio 
Montale. Ko telesno premine, modrujem za njim, ko se mu iztečejo zemeljski dnevi, ostanejo na papirju njegovi verzi, 
odzvanja v mislih in srcih njegova umetnost, če je kajpak doživeta, resnična, človeštvu povedna skozi čas in pozabo. Tako bo 
vsakič, ko bo čez uro ali stoletje kdo odlistal njegovo knjigo in prebral njegov stih, priklican v sedanjost, v zdaj in tukaj. Na 
veke vekov mlad. In tak, mlad pesnik, je in bo Ciril Zlobec. Ki je 24. avgusta 2018 z zadnjim dihom izživel naslov lastnega 
prevajanca Danteja Alighierija in vstopil v svoje drugo. Novo življenje ... 
 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• Šolski zvonec spet vabi v učilnice. –dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 6. septembra 
2018 - Leto XXVIII, št. 36, str. 2 

110 učencev – toliko šolarjev bo v šolskem letu 2018/2019 obiskovalo obe porabski dvojezični osnovni šoli. Prvi šolski 
dan so letos tako v Števanovcih kakor tudi na Gornjem Seniku obeležili v ponedeljek, 3. septembra, in sicer zaradi 
deževnega vremena v notranjih prostorih.  
Prisotne učence, starše, učitelje in goste je v kulturnem domu v Števanovcih pozdravila ravnateljica manjše dvojezične 
osnovne šole Agica Holec. Izpostavila je, da bo vzgojno - izobraževalno ustanovo obiskovalo šest novih prvošolcev (štirje iz 
same vasi), nekateri učenci pa so se po priselitvi v Števanovce vpisali v višje razrede. Kljub temu šteje šola pet učencev 
manj kot lani, ohranja se pa družinsko vzdušje, je poudarila ravnateljica. Poznavanje in usvajanje slovenskega jezika je na 
dvojezični ustanovi neobhodno tako za šolarje kot za učitelje, tako Agica Holec. Med počitnicami so dali prebeliti učilnice, si 
priskrbeli dve interaktivni tabli, načrtujejo pa tudi nabavo pripomočkov za športno vzgojo.  
Skupna točka obeh slavnostnih dogodkov je bil blagoslov porabskega župnika Tiborja Tótha, ki je sledil molitvi v slovenskem 
in madžarskem jeziku. Obeh svečanosti sta se udeležila predsednik Državne slovenske samouprave (vzdrževalke obeh šol) 
Martin Ropoš in slovenska parlamentarna zagovornica Erika Köleš Kiss, na Gornjem Seniku pa sta bila prisotna še višja 
pedagoška svetovalka mag. Valerija Perger in župan vasi Gábor Ropoš. 
Ravnateljica DOŠ Jožefa Košiča Ildiko Dončec Treiber je prav tako spregovorila o obnovitvenih delih: s 43 milijoni forintov 
podpore so zamenjali strešnike na šoli in leseno stensko oblogo na hodnikih, medtem ko je povsem novo podobo dobil 
narodnostni vrtec vrtec v neposredni bližini šole. Pomembna sprememba je, da je od 1. septembra 2018 vzdrževalka vrtca v 
Sakalovcih Državna slovenska samouprava, ustanova je tako postala podružniški vrtec DOŠ Jožefa Košiča. 
Ravnateljica Ildiko Dončec Treiber je še poudarila, da so se učenci poleti udeležili lončarskega tabora v Števanovcih, 
jezikovnih počitnic na slovenski Obali ter tabora za ohranjanje ljudskega izročila v domači vasi. 
Na šoli je prišlo tudi do določenih kadrovskih sprememb, med drugimi do odhoda dosedanjega pedagoškega asistenta iz 
Slovenije, postopki za pridobitev primernega kadra pa že potekajo. Obe ravnateljici sta poudarili, da je osrednja naloga obeh 
učiteljskih kolektivov razvijanje dosledne uporabe slovenskega jezika tudi izven učilnic in v vseh govornih položajih. 
Izpostavili sta tudi, da je financiranje obeh vzgojno-izobraževalnih ustanov stabilno. Obe svečani prireditvi so domači učenci 
popestrili s kratkim dvojezičnim programom. (Pogovore z ravnateljicama in predsednikom DSS Martinom Ropošem boste  
lahko prebrali v eni od naših naslednjih številk.) 

• Šarec obljubil, da pride v Porabje. Tekst: Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 6. 
septembra 2018 - Leto XXVIII, št. 36, str. 3 

Srečanje Agraslomaka 
Predstavniki slovenske zamejske kmetijske koordinacije Agraslomak, ki deluje od leta 2012, so se srečali na 56. 
mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni. Kot je pojasnil Vladimir Čeligoj, ki je na Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zadolžen za to, da usklajuje delovanje Agraslomaka, je ena od že utečenih 
aktivnosti vsakoletno srečanje predstavnikov zamejskih kmetijskih organizacij v okviru sejma Agra. Ponavadi so se srečali s 
kmetijskim ministrom; ker pa prav v teh dneh v Sloveniji nastaja nova vlada, so se tokrat pogovarjali z državno sekretarko na 
Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Aleksandro Pivec, ki pa je tudi kandidatka za novo slovensko kmetijsko 
ministrico. 



»Na Uradu smo si resnično prizadevali, da smo bili v pomoč tudi na tem področju, da smo to dejavnost ohranjali. Prepričana 
sem, da se različne ekonomske dejavnosti ne samo podpirajo, ampak so dejansko tudi temelj ohranjanja slo slovenstva v 
zamejstvu, tako slovenske zemlje kakor tudi slovenske kulture in jezika. Jaz bom izjemno vesela in ponosna, v kolikor uspem 
stopiti na novo funkcijo in sem tudi tukaj že ponudila svojo podporo in pomoč na novem področju, se pravi na ministrstvu za 
kmetijstvo, ki mislim, da je že do sedaj odlično podpiralo in sodelovalo z zamejskimi združenji. Seveda bom to ohranjala 
tam, kjer so dobre prakse bile razvite in sem prepričana, da je še kakšno področje, kjer lahko to nadgradimo oziroma 
izboljšamo,« je izpostavila Aleksandra Pivec. 
Direktorica Razvojne agencije Slovenska krajina Andreja Kovač je poudarila, da sejem Agra ni pomemben le zaradi 
vsakoletnega srečanja predstavnikov zamejskih kmetijskih organizacij, ampak tudi zato, ker na strokovnih konferencah 
izvejo marsikaj koristnega, poleg tega se lahko na sejmu tudi predstavijo in poskušajo v Porabje privabiti nove goste. »Na 
dan, ko smo bili ravno mi na Agraslomakovi stojnici, je sejem obiskal novi predsednik vlade Marjan Šarec. Veseli smo 
bili, da se je ustavil tudi pri nas. Razložili smo mu, kdo smo in kaj delamo. Povabili smo ga tudi v Porabje in povabilo  
je sprejel,« je še pojasnila Andreja Kovač. 
V okviru sejma Agra je Zadružna zveza Slovenije zaslužnim zadružnikom podelila priznanja. Med dobitniki je bil letos 
tudi Tržaški Slovenec, deželni tajnik Kmečke zveze Edi Bukavec 

• Ferenc Hanžek 1959 – 2018. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 6. septembra 2018 - Leto 
XXVIII, št. 36, str. 3 

 

 
Slika: Ferenc Hanžek 1959 – 2018. Foto: Porabje 
 
Pred kratkim nas je nepričakovano zapüsto Feri Hanžek, dugoletni član slovenskoga drüštva v Budimpešti pa član slovenske 
samouprave v XVIII. okrožji Budimpešte. Naraudo se je na Gorenjom Seniki, gde je končo svoje šaule tö. Kak mladi človek je 
zavolo dela odišo v Budimpešto, gde si je ustvauro držino. Po spremembi sistema je biu aktiven tak pri slovenski samoupravi 
kak pri drüštvi, dapa nigdar se je nej spozabo s svoje rodne krajine, Porabje – najbola pa Gorenji Senik – je emo trno rad. 
Naj počiva vu meri Božjem! 

• Ciril Zlobec – pesnik ljubezni je utihnil 1925 – 2018. Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 6. septembra 2018 - Leto XXVIII, št. 36, str. 4 

V spomin 
 

 
Slika: Ciril Zlobec (1925 – 2018). Foto: Porabje 
 
V 94. letu starosti je v petek, 24. avgusta, umrl pesnik, prevajalec, publicist, urednik in politik, Prešernov nagrajenec, za 
Nobelovo nagrado so ga denimo predlagali Španci, akademik Ciril Zlobec, v torek, 28. avgusta so ga z vojaškimi častmi 
pokopali na ljubljanskih Žalah. Bilo je to poslednje slovo od slovenskega Orfeja. Odšel je zadnji iz legendarne četverice 
slovenskih pesnikov, ki so se predstavili leta 1953 z zbirko Pesmi štirih, v kateri so ob Cirilu Zlobcu sodelovali še Janez 
Menart, Tone Pavček in Kajetan Kovič. Ciril Zlobec in njegovi prijatelji so odšli, s svojimi deli pa so postali nesmrtni in 
prepoznavni domala pri vseh Slovencih, ne glede na to, kje živijo. Ciril Zlobec je imel dolgo in srečno pesniško življenje, z 
leti je njegova priljubljenost med bralci le naraščala in dosegla vrh 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, ko sta v najlepših ustvarjalnih letih umrla hči 
Varja in sin Jaša. 
Čeprav najstarejši od četverice pesniških tovarišev je Ciril Zlobec vsem trem, najprej Janezu Menartu, nato Tonetu Pavčku in 
nazadnje še Kajetanu Koviču koval verze na pogrebih. Ostal je sam in z njim samo še njegovi verzi, na katere se je oslonil 
govornik na pogrebu, literarni zgodovinar dr. Matjaž Kmecl, rekoč: »Bil je pomemben del slovenske današnjosti. Ob koncu 
njegovega življenja, zvrhano polne topline, poštenja in ljubezni do vsega človeštva mu izrekam zahvalo!« In se ob tem 
spomnil na Prešernov verz Človek premine, človeštvo ne, in z njim ostane, kar zanj storim. »Slovenci bomo pogrešali tvojo 
prijazno, mirno, zbrano besedo in kredo, da je ljubezen najgloblje bistvo in smisel življenja.«  
Predsednik Društva slovenskih pisateljev Ivo Svetina je izpostavil: »Romamo za pesnikom, kise je vse življenje trudil  
razvozlati skrivnost ljubezni in smrti, dveh sester, nikdar dokončno doumljenih.« Imel sem to čast, da sem se srečeval in 
pogovarjal s tremi pesniki izmed četverice, Tonetom Pavčkom, Kajetanom Kovičem in Cirilom Zlobcem. Hvala za prijazne, 
iskrene, neponovljive besede in misli, česar je zdaj, v našem času iz dneva v dan manj, kakor da se sramujemo prijateljstva in 
izreči dobre želje drug drugemu. 
Pesnik ljubezni, počivaj v miru! 

• Dan brez poezije je izgubljen dan  – ali poezija v čarnem risu. Tekst: Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 6. septembra 2018 - Leto XXVIII, št. 36, str. 4-5 

Ptuj – Petanjci – Potrna: Dvaindvajseti Dnevi poezije in vina 
Mednarodni festival Dnevi poezije in vina, ki ima že 22 let domicil na Ptuju, njegov organizator je Beletrina, zavod za 
založniško dejavnost Ljubljana, vodja pa Aleš Šteger. Dogodki so razpršeni po Sloveniji, v Pavlovi hiši v Potrni na avstrijskem 
Štajerskem in v Varaždinu na Hrvaškem. Festival se je začel 19. avgusta na Petanjcih, v Vrtu spominov in tovarištva, ki ga je 
ob svoji domačiji zasnoval ugledni profesor ustavnega prava, urednik in tudi pesnik dr. Vanek Šiftar. 
 

 
Slika: Podpredsednik Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije Marjan Šiftar pozdravlja pesnike iz Španije in Slovenije in 
obiskovalce v senci dreves Vrta spominov in tovarištva. Foto: Ernest Ružič 
 
Zakaj prvič na Petanjcih, je na odlično obiskanem dogodku, posvečenem poeziji, povedal pesnik, urednik in prevajalec Aleš 
Šteger. Dejal je nekako takole: Pogosto se vozim tod mimo, a se nisem nikoli ustavil do pred pol leta, ko sem se seznanil 
s posebnim sporočilom Vrta spominov in tovarištva, ki ni samo naše sporočilo, ampak sporočilo Evropi. Zato se bom sem še 
vračal. Nekoliko pozneje, med vodenjem prireditve, je Aleš Šteger še poetično dejal, da je relativen odgovor na vprašanje,  
kaj je dobra poezija, »zagotovo pa smo zdaj tu priče dobri poeziji, če se je med branjem na mikrofon usedel metulj, ki ve 
toliko, če ne več kot človek, kaj je dobra pesem«. Dogovorjeno je, nam je po prireditvi povedal Marjan Šiftar, podpredsednik 
Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije, da bodo Petanjci tudi prihodnje leto gostili del pesnikov, ki se bodo udeležili festivala 
Poezija in vino, še prej pa bodo v Vrtu spominov in tovarištva v imenu festivala zasadili dve drevesi iz Granade in Guernice. 
Na Petanjcih je bilo pesniško branje udeležencev špansko - slovenske prevajalske delavnice (v letošnjem fokusu je bila 
namreč španska poezija), in sicer so nastopili Carlos Aganzo, Mercedes Cabrián Cabrián in Erika Martinez, ob španskih gostih 
pa še slovenski avtorji Andrej Medved, Tibor Hrs Pandur in Glorjana Veber. 
Že vrsto let gostuje festival Poezije in vina tudi v Potrni/ Laafeldu, v Pavlovi hiši, kulturnem domu štajerskih Slovencev. V 
poetičnem in glasbenem večeru so sodelovali Johana Venho iz Finske, Sanita Fejzic iz Kanade in Avstrijka Bernadette 
Schieffer, predstavili so zbirko Pesmi s Krasa Maria Valentina Kravanje, za katero je fotografije posnel umetniški fotograf  
Banko Lenart, ki je bil pred Suzanne Weitlaner kar trinajst let predsednik Kulturnega društva Člen 7 za avstrijsko Štajersko in 
prvi stalni član manjšinskega sosveta pri zveznem kanclerju na Dunaju, za glasbeno spremljavo sta poskrbela Nika Solce 
(petje) in Igor Bezget (arabska lutnja, indijski sarot, kitara), moderirala pa Sanja Selinšek. Nika Solce je predstavila svoj novi 
album Tiha misel, na katerem je uglasbena poezija Srečka Kosovela. Rečeno je bilo, da pesmi na albumu tiho in šepetajoče 
božajo človeško dušo.  
Manjkala ni žlahtna kapljica (kar je povezano s festivalom „poezija in vino“) iz Avstrije in vinorodne lege z okolice Ptuja. 
Vino, poudarjajo organizatorji, je enako pomembno kot poezija oziroma projekt Huda pokušnja! Gostje  so poskusili 
petnajst izbranih vin z različnih koncev Slovenije.  
Sicer pa je ob Potrni kot zvestem partnerju festival lani gostoval tudi v Gradcu, pred dvema letoma pa kar tri dni v okolici 
Celovca. Osrednji program Poezije in vina je bil med 21. In 25. avgustom, večeri pred festivalom pa so se začeli 19. avgusta, 
skupaj v šestnajstih krajih, največ v Sloveniji, vse do Ljubljane, v Avstriji (Potr- na) in na Hrvaškem (Varaždin).  
V teh dneh se je zvrstilo prek sedemdeset dogodkov, organizatorji pa zadnja leta naštejejo od 6 do 9 tisoč obiskovalcev, 
razumljivo največ na Ptuju. Vsako leto je povabljenih 22 pesnic in pesnikov, po sistemu, da vedno pridejo druge avtorice in 



avtorji. Letos so prišli iz osemnajstih držav, tudi iz Madžarske, Združenih držav Amerike in drugod. Enako velja tudi za častne 
goste. Letos sta to bila nemški pesnik Michael Krüger in izraelska pesnica Agi Mishol. V programu festivala so tudi odprta 
pisma Evropi. Letošnje je napisala švedska pesnica iranskih korenin Athene Farrokhzad (Stockholm), objavljeno pa je bilo v 
številnih uglednih evropskih časopisih, v Sloveniji je bil celotni in zelo kritičen tekst objavljen v Sobotni prilogi Dela, Večera 
in Dnevnika. V pismu avtorica tudi sprašuje: »Evropa, kam si založila ljubezen? Kam si skrila svoje pelargonije? Kdaj boš 
obtičala v varnostni kontroli? Kdaj boš šla pred haaško sodišče? Kdaj boš prisluhnila beguncem namesto novinarjem, ki 
delajo pod krinko kot begunci? Evropa, ali je to res? Moja hči je pravnukinja ukrajinskih Judov, ki so bežali pred pogromi…« 
V celotnem tekstu avtorica trka na vest človeštva, naj bo bolj človeško, kajti to, kar se dogaja zdaj in kar se je dogajalo že 
pred stoletji, Evropi ne more biti v čast.  
Kot rečeno, je bilo največ dogodkov na Ptuju. Začelo se je s Promenado poezije, ko so nastopile tudi folklorne skupine 
in ulični umetniki. Organizatorji so obiskovalcem namignili, naj si nadenejo maske, kar je storil tudi vodja festivala Aleš 
Šteger. Obisk na promenadi je bil izjemen, ulice so zaživele s kulturo, ki je dihala s polnimi pljuči v najstarejšem slovenskem 
mestu. Na Vrazovem trgu so bila vsak večer Velika pesniška branja. Prijetna posebnost so tudi zasebna branja, ko 
posamezniki v goste povabijo pesnike, ki prebirajo svoja dela posameznim gostiteljem in tudi obiskovalcem. V programu  
so bila velika pesniška branja, koncerti, pela je Mia Žnidarič, nastopil je Vlado Kreslin z Beltinško bando in Malimi bogovi, 
igral je harmonikar, član skupine Orlek (ki jo vodi Vlado Poredoš, ki je nekajkrat nastopil tudi v Monoštru). Ob Vinskem 
oltarju so poskušali vina in ob tem poslušali poezijo v čarnem risu. 
Organizatorji posvečajo posebno pozornost otroškemu programu, ki se je začel s tremi pravljičnimi uricami (ideja in izvedba 
Liljana Klemenčič) in projekt Lebdeče pesmi po ideji in izvedbi Simone Kopinšek. Aleš Šteger izpostavlja, da postaja festival 
prepoznaven tudi zunaj meja Slovenije in je na nek način evropska prestolnica poezije. Povezanih je 15 mednarodnih 
pesniških festivalov, kamor spada tudi revija Versopolis. Zato je cilj organizatorjev, da Ptuj ostane središče tudi v evropskem, 
čezmejnem kontekstu. 
Podobnih festivalov namreč nimajo v Avstriji, ne na Madžarskem in na Hrvaškem. Ravnokar začeti mesec september bo v 
Sloveniji v znamenju leposlovne knjige. 
Začel se je 33. Mednarodni  literarni festival Vilenica, letos z naslovom Pisati in preživeti, na katerem do konca tedna 
sodelujejo pisatelji iz 15. držav; od 8. septembra do 8. oktobra pa bo na pobudo Društva slovenskih pisateljev prvi 
Nacionalni mesec skupnega branja. (Več prihodnjič).  
Čeprav ne sodi povsem v kontekst festivala Dnevi poezije in vina, namerno »kršim pravilo« in dodajam, da je v soboto, 25. 
avgusta tržaški slovenski pisatelj Boris Pahor, ki je bil tudi gost v Kulturnem domu Porabskih Slovencev v Monoštru, dočakal 
105. rojstni dan. Pa ne kar tako, ampak s predstavitvijo knjige, Brez Kocbekovega sodelovanja ne bi bilo Osvobodilne fronte. 
Jubilant je na slovesnosti v Kopru tudi dejal, da ima zbrano gradivo za novo knjigo. Zaželimo mu, da knjiga izide prihodnje 
leto ob njegovem 106. rojstnem dnevu.  

• Veseli piknik penzionistov. M.S. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 6. septembra 2018 - 
Leto XXVIII, št. 36, str. 5 

Društvo porabski slovenski penzionistov vsakšo leto pripravi veseli gesenski piknik s kulturnim programom. Letos so se 2. 
septembra srečali v Sakalauvci v kulturnom daumi, gde ji je pozdravila predsednica Klara Fodor, stera je kak cilj takšni 
sproščeni srečanj izpostavila druženje, navezovanje in negovanje stikov. Kak je pravla, takšoga ipa pozabimo vse skrbi, vse, 
ka nas ovak boli, in se veselimo.  
Penzionisti so se skurok dvej vöri veselili pa smejali, ka so se na odri zvrstili skeči raznih društev upokojencev iz Prekmurja 
(Moravske Toplice, Bakovci, Šalovci in Selo), na konci je nastopila domanja skupina Duo Fodor tö. Te zadvečerek so s 
porabskimi penzionisti preživeli generalni konzul dr. Boris Jesih in njegva žena Breda, sakalovska županja Valerija Rogan, 
asistent slovenske zagovornice Ferenc Sütő pa predstavniki društev iz Slovenije. 

 
Delo, Ljubljana 
 

• Nove meje na Balkanu bi podžgale separatizem tudi v drugih regijah. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 31. avgust 
2018  

https://www.delo.si/novice/svet/nove-meje-na-balkanu-bi-podzgale-separatizem-tudi-v-drugih-regijah-87087.html  
Dogovor o spremembi meje med Srbijo in Kosovom bi dal zagon silam, ki si prizadevajo za razdelitev Bosne.  
Trije nekdanji posebni odposlanci EU v BiH so prepričani, da je trajen mir mogoče doseči le, če se naučimo živeti v 
večetničnih skupnostih, namesto da na novo rišemo meje. Vzporedno z idejo o spremembi meje med Kosovom in Srbijo se v 
Srbiji krepi tudi ideja, da je treba kosovsko vprašanje povezati s statusom Republike Srbske. 
Carl Bildt, Paddy Ashdown in Christian Schwarz-Schilling so v odprtem pismu zunanjepolitični predstavnici EU Federici 
Mogherini in zunanjim ministrom članic EU zapisali, da popravki meje ne bodo rešili težav, temveč jih bodo kvečjemu 
poglobili. Po njihovem Kosova ni mogoče primerjati z Bosno in Hercegovino, vendar bi dogovor o spremembi meje med 
Srbijo in Kosovom vplival na dogajanje v BiH, ker bi dal zagon silam, ki želijo razdeliti državo. Sklenili so s svarilom, da 
vzpostavitev etničnih mej, ki bi ustvarile enonacionalne skupnosti, ne bi vodila le v delitve in konflikt na Balkanu, temveč bi 
podžgala separatistične težnje tudi v drugih regijah.  
Resolucija proti spremembi meje 
Mogherinijeva se na odprto pismo ni odzvala, po srečanju z avstrijskim predsednikom Alexandrom Van der Bellnom pa je 
povedala, da bodo 7. septembra v novem krogu dialoga s srbskim predsednikom in njegovim kosovskim kolegom, 
Aleksandrom Vučićem in Hashimom Thaçijem, v Bruslju nadaljevali pogovore o sklenitvi pravno obvezujočega sporazuma 

https://www.delo.si/novice/svet/nove-meje-na-balkanu-bi-podzgale-separatizem-tudi-v-drugih-regijah-87087.html


med Beogradom in Prištino. Mogherinijeva je prepričana, da projekt EU ne bo kompleten, dokler Zahodni Balkan ne bo 
postal sestavni del evropske družine narodov. 
Na Kosovo spreminjanju meja poleg opozicije nasprotujeta vladajoča Zavezništvo za prihodnost Kosova premiera Ramusha 
Haradinaja in vladna stranka Nisma. Na izredni seji parlamenta, ki jo je zahtevala opozicija, naj bi še pred nadaljevanjem 
bruseljskega dialoga med Beogradom in Prištino sprejeli resolucijo, ki bi Thaçiju prepovedala pogajanja o spremembi ali 
popravkih meje med Srbijo in Kosovom. Proti pogajanju o meji so napovedani tudi protesti. 
Čeprav Thaçi na Kosovu nima zadostne podpore za spreminjanje meja, je prepričan, da sovražniki Kosova niso njihovi 
zahodni zavezniki, temveč nasprotniki miru s Srbijo ter članstva Kosova v EU, Natu in Združenih narodih. Thaçi med 
zaveznike prišteva ZDA, Nemčijo, Francijo, Italijo, Veliko Britanijo in večino drugih držav članic EU. Po njegovem se bodo 
morali državljani na referendumu izreči, ali so za normalizacijo odnosov s Srbijo ali ne. Kot je še prepričan, bo na 
referendumu zmagala opcija za mir s sosedi in evroatlantske povezave, za katero se bori skupaj z zavezniki.  
Srbska grožnja s prazno puško 
Vladajoča politika v Srbiji, ki uradno zagovarja ozemeljsko celovitost BiH, doslej še ni podprla zagovornikov ideje, da bi 
morali imeti tudi Srbi v Republiki Srbski tako kot Albanci na Kosovu pravico do samoopredelitve in neodvisnosti. Kot 
argument za svojo idejo navajajo, da je nekdanja Jugoslavija razpadla po etničnem načelu in da zaostrenih razmer na 
Balkanu ne bo mogoče rešiti, dokler to načelo ne bo veljalo za vse. 
Po njihovem so velike sile v jugoslovanski krizi ravnale licemerno, ker so pravico do samoopredelitve priznale 1,6 milijona 
Albancem, ne pa tudi 1,75 milijona Srbom zunaj Srbije. Sklicujejo se tudi na ustavo SFRJ, po kateri so imeli Srbi status 
naroda, Albanci pa ne. Na neodvisnost Republike Srbske gledajo kot na kompenzacijo za morebitno izgubo ozemlja na 
Kosovu. Gre tudi za poskus pritiska na mednarodno skupnost, da Srbiji ne bi vsilila sporazuma s Kosovom, s katerim ne bi 
bila zadovoljna. 
Večina analitikov meni, da gre za grožnjo s prazno puško. Po njihovem Kosova in Republike Srbske ni mogoče metati v isti 
koš, ker je BiH suverena država, vzpostavljena z daytonskim mirovnim sporazumom, za katerim stojijo velike sile. Kot še 
menijo, izločitev Republike Srbske ni mogoča, dokler ZDA gledajo na BiH kot na primer uspešne prekinitve vojaških 
spopadov. 

• Cesar bi bil še vedno nag, če ga ne bi oblačili manj glasni krojači. Marko Snoj. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 
1. september 2018, str. 21-23 

Marko Snoj je doktor jezikoslovnih znanosti, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, redni 
profesor za primerjalno jezikoslovje na ljubljanski Filozofski fakulteti, izredni član SAZU in tajnik njenega razreda za 
filološke in literarne vede. 
https://www.delo.si/sobotna-priloga/cesar-bi-bil-se-vedno-nag-ce-ga-ne-bi-oblacili-manj-glasni-krojaci-86528.html  
Kako se deli javni denar za jezikoslovne raziskave in komu se bo treba »zahvaliti« za razvojni zaostanek slovenščine?  
 

 
Slika: Slovar slovenskega knjižnega jezika FOTO: Blaž Samec 
 
Vsako leto na pragu poletja, malo pred obletnico razglasitve samostojnosti, začnemo na prste preštevati, koliko let že šteje 
naša država. Prstov na rokah in na nogah nam je sicer že zmanjkalo, število let pa še vedno ne vzbuja pretiranega 
spoštovanja: 27. Toda če nekoliko zamenjamo zorni kot, si lahko hitro priznamo, da če se naš jezik ne bi razlikoval od jezikov 
naših sosedov, bi zelo verjetno obstajali le kot del nekega drugega naroda, kot taki pa ne bi čutili potrebe po samoodločbi in 
lastni državi. Zato lahko sklenemo, da ni 27-letna država tista, ki ima svoj jezik – seveda poleg madžarskega in italijanskega, 
ki sta po ustavi vsak na svojem območju prav tako uradna. Ne, v resnici je slovenski jezik z več kot tisočletnim izročilom tisti, 
ki ima šele 27 let svojo državo. 
Ta resnica je pri nas nekam potlačena, včasih celo zanikana, saj deklarativno živimo v poresničnostnih časih. Vendar pa, ali 
niso poresničnostni časi že od nekdaj, vsekakor pa dlje, kot se lahko spominjam jaz, Marko Snoj, rojen nekega nedeljskega 
večera leta 1959? Poresničnostnih časov ne opredeljuje samo poplava lažnih novic, ki so le sredstvo za doseganje ciljev, 
temveč je njihovo bistvo v sprevrženju aristotelovske dramaturgije, po kateri naj bi bil značaj stvari sposoben povratno 
delovati na okoliščine in jih premagati. Nenehno ponavljanje neresnic, istih ali vsakič novih, naj bi na okoliščine učinkovalo 
tako, da lažne vsebine dobijo veljavo, skupaj z veljavo pa moč, denar, čast, slavo in oblast. 
A ne tako zlahka. V drugi povedi prejšnjega odstavka navedene resnice so faktične resnice, resda relativne in bi bile v 
drugačnih okoliščinah drugačne. Rojstno ime sem dobil po svetniku, ki goduje manj kot teden dni po mojem rojstnem 
dnevu, zato bi bil lahko tudi Leon, Jernej ali Aleksander, ki godujejo še prej. Priimek je naši rodovini vzdela država, a ne ta, 
temveč tista v času bohoričice. V sredini 19. stoletja ob pravopisni prenovi pa ga niso posodobili v Znoj – moj davni prednik 
se je od vrstnikov očitno razlikoval po močnem znojenju. Da je bil tisti dan nedelja, je ostanek nekdanjega luninega 
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koledarja, ki je leto razdelil na dvanajst mesecev, tega pa glede na lunine mene na štiri tedne po sedem dni, od katerih je po 
krščanski tradiciji nedelja namenjena nedelu in se zato tako tudi imenuje, letnica pa se orientira po napačnem izračunu časa 
Kristusovega rojstva, za katerega danes velja znanstvena resnica, da se je rodil med letoma 7 in 2 pred našim štetjem. 
Znanstvena resnica je po eni od definicij resnica, ki velja, dokler kdo z argumenti ne najde boljšega odgovora na zastavljeno 
vprašanje. In ne nazadnje je za desetiško štetje krivo število naših prstov. Če bi evolucija poskrbela drugače, če bi imeli na 
vsaki roki le po štiri prste, bi se rodil leta 3647. A ker tudi druge okoliščine niso bile drugačne, se Leon Znoj ni rodil v šestek, 
pešnajstega martobra 3647, temveč velja za resnico tisto, kar je zapisano v pristavkih druge povedi prejšnjega odstavka. 

  

 
Slika: Razstava slovnic in slovarjev v Nuku FOTO: Tomi Lombar  
 
In o takih resnicah govorimo, z njimi živimo in take resnice nam krojijo življenje, ne pa absolutne, ki so kot predmet domena 
filozofije, kot dogme pa stvar ideologij. Ena takih faktičnih resnic je, da ta čas živimo v državi Slovenija, v kateri je uradni 
jezik slovenščina, na severovzhodu in jugozahodu pa poleg te še madžarščina oz. italijanščina (11. člen Ustave Republike 
Slovenije), da je naša država polnopravna članica Evropske unije, v kateri je torej slovenščina eden od 24 uradnih jezikov, in 
da večina državljanov Republike Slovenije verjame, da naša državna skupnost temelji na določenem ozemlju in skupnem 
jeziku, ki ga, razen v zamejskih in izseljenskih skupnostih, ne govorijo nikjer drugje na svetu. Naziranje, da naša skupnost 
temelji predvsem na skupnem jeziku, ki ga je treba spoštovati in razvijati, je v anketi projekta Jezikovna politika Republike 
Slovenije in potrebe uporabnikov, ki smo jo izpolnjevali poleti 2017 (obveščanje o anketi je potekalo po vseh mogočih 
kanalih in medijih, od Družine do Mladine), med 3259 izpolnjevalci potrdilo 95 odstotkov anketirancev. In ta jezik ni od 
včeraj. Ima tisočletno pisno tradicijo, od te petstoletno knjižno, ki je, upoštevajoč število slovensko govorečih, vsaj 
primerljiva s tradicijami vseh petih sosednjih narodov. 
Jezik, neprecenljiva vrednota 
Jezik pripada vsej jezikovni skupnosti: vsi ga uporabljamo, z vsako ubeseditvijo vsakič znova soustvarjamo in postopoma 
spreminjamo. Podedovali smo ga od prednikov in ga deloma spremenjenega, posodobljenega predajamo potomcem. Tako 
kot ozemlje in druge vrednote. Samo polnokrvni lastni jezik nam zagotavlja avtonomijo. Brez ozemlja države ni, brez 
lastnega jezika pa bi v našem prostoru izgubila svoj smisel, saj o vsebini pojmov in njihovih izrazih ne bi več odločali sami, 
temveč naši gospodarji, ki bi se jim jezikovno podredili. Zapisal sem: na našem prostoru, ki ni niti avstrijsko-nemški ali anglo-
ameriški niti arabski, temveč zahodni Balkan na meji srednje Evrope. Spomnimo se, da je nekdanja srbohrvaščina, ki je imela 
le dva izrazitejša knjižnojezikovna standarda, razpadla na štiri knjižne jezike, ki se še vedno trudijo biti čim bolj različni drug 
od drugega. Pa čeprav imajo vsi isto novoštokavsko osnovo z naglasnimi prvinami vred. 
Slovenščina je na Slovenskem vrednota, ki je neprecenljiva, tako kot so neprecenljive druge nesporne vrednote, npr. 
življenje, ljubezen, strpnost, znanje. A kot za vse neprecenljivosti je treba tudi za jezik storiti marsikaj. Treba ga je 
raziskovati, opisovati, zanj pripravljati različne priročnike, skrbeti za njegovo polno življenje v digitalnem okolju in strokah, 
ga spodbujati in razvijati ter ne nazadnje tudi zaščititi pred tistimi, ki jim je iz takega ali drugačnega, navadno finančnega 
razloga trn v peti. V slovenščini domuje misel več kot dveh milijonov ljudi, zato ni manj pomembna kot naše ozemlje, na 
katerem domujemo telesno s svojim premoženjem vred. Samo jezik in ozemlje sta tisti prvini, ki nas razlikujeta od sosednjih 
narodov, s katerimi si sicer delimo vse preostale vrednote v enaki ali zelo podobni meri, obliki in hierarhičnem zaporedju. 
Vsaka uspešna država skrbi za svoje državljane. Poleg skrbi za celovitost ozemlja je ena njenih pomembnejših nalog, da 
zagotavlja ugodno okolje za gospodarsko delovanje svojih državljanov, kar vključuje tudi zatiranje vseh vrst tolovajstva, na 
tej osnovi pa lahko vzdržuje sisteme, ki delujejo v javno dobro, kot sta npr. šolstvo in zdravstvo, posega v prevelike 
neenakosti s socialnimi korektivi, pomaga ogroženim skupinam, spodbuja znanost in umetnost in kar je še takega. Vse 
našteto se dogaja v jeziku, na Slovenskem seveda v slovenskem, ki mora biti v sodnih zadevah čim bolj nedvoumen, enako 
kot pri uporabi jezika v drugih strokah, v umetnosti pa utegne biti tudi svoboden, inovativen in igriv. Večina življenja, 
govorjenja in pisanja pa je nekje vmes in vsebuje vsega po malo, a za vse to je treba skrbeti, opisovati, poučevati, 
raziskovati, razvijati, spodbujati okolje za njegovo uporabo, vzpostavljati in vzdrževati ustrezne storitve, kar se ne zgodi 
samo po sebi, ampak to počnejo ljudje z imeni, priimki, družinami in želodci. Naloga teh ljudi je, da opravijo našteta dela, 
naloga države pa, da jim omogoči njihovo delovanje. 
Verjetno se velika večina Slovenk in Slovencev ne zaveda, da smo med javnimi uslužbenci tudi taki, ki se nam delodajalec 
lahko v zelo kratkem času zahvali za sodelovanje, ker da za naše delo žal ni denarja. Taka skupina javnih uslužbencev smo 
raziskovalci na raziskovalnih inštitutih. Medtem ko si univerzitetni pedagoški delavci s stabilno financiranimi sistemiziranimi 
delovnimi mesti lahko po uspešni prijavi na projekt ali program svojo plačo čisto legalno občutno okrepijo, je raziskovalec na 
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raziskovalnem inštitutu lahko vesel, če ima polno zaposlitev in stoodstotno plačo. Kar pa se zgodi le, če je njegov inštitut 
uspešen pri prijavi projektov in programov, katerih glavni financer je pri nas poleg ministrstev prav v ta namen ustanovljena 
Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (dalje ARRS). Pod enakimi pogoji delujemo vsi raziskovalci, tako tisti, 
ki se posvečajo globalnim temam, ki jih (lahko) raziskujejo povsod, kjer koli na svetu, in tisti, ki skrbimo za nacionalno 
pomembne vsebine, kot je npr. slovenski jezik, in za sestavljanje priročnikov zanj, kot so npr. Slovar slovenskega knjižnega 
jezika, pravopis, terminološki, zgodovinski in etimološki slovarji, narečni atlasi in vse drugo, kar za slovenščino lahko 
izdelujemo le v Sloveniji in je v prvi vrsti pomembno za nas. Priročnike, ki so brezplačno dostopni čim širši javnosti, pri nas 
na portalu Fran. Portala Fran niso z občudovanjem sprejeli le v tujini, kjer se s čim podobnim ne morejo pohvaliti niti večji 
jeziki, temveč ga množično uporabljajo, cenijo in hvalijo celo v domovini. Skoraj vsi. Le majhna skupina oseb ga je pred leti 
poskušala pograjati. In – glej ga, zlomka – kot v posmeh smo zaradi uspešnosti našega Frana pri prijavi jezikoslovnih 
projektov na ARRS zdaj že štiri leta spregledani (no, resnici na ljubo, letos so nam po treh letih odobrili najmanjši možni 
projekt, ki zadošča za dvoletno plačo enega asistenta). Priložnost pa kot da se načrtno in dosledno daje tistim, ki so svoje 
prejšnje priložnosti zavozili in denar porabili za projekte, od katerih državljani nimamo kaj prida. Pa poglejmo, kako se na 
ARRS odloča o projektih. 
Raziskovanje, odvisno od točk 
Na razpise ARRS in drugih financerjev vedno prispe več vlog, kot je na voljo denarja za njihovo financiranje, zato imajo 
financerji pravilnike, ki točno določajo postopke, po katerih se iz množice predlogov izbere tiste, ki naj bi bili vredni 
davkoplačevalskega denarja. Na ARRS je postopek, poenostavljeno povedano, tak. ARRS imenuje člane Občasnega 
strokovnega telesa, ki iz vnaprej znanega nabora tujih ocenjevalcev za vsak projektni predlog določi po tri. Ocenjevalci 
pregledajo predloge in jih ocenijo opisno in številsko. Ko je ocena za posamezni predlog izdelana, jo ARRS pošlje v vednost 
prijavitelju, ki se nanjo lahko odzove. Ocene in odzive dobi v obravnavo t. i. panel, tj. skupina, ki sestoji iz Občasnega 
strokovnega telesa, tujih raziskovalcev (ne tistih, ki so pisali ocene) in članov znanstvenih svetov ARRS. Panel je dolžan 
upoštevati zgolj številske ocene tujih ocenjevalcev (ne pa tudi opisnih in odzivov prijavitelja). Projektne predloge razvrsti po 
padajočem zaporedju glede na višino številske ocene. ARRS pove, koliko je za posamezno področje na voljo denarja, 
kolikšna je torej finančna kapaciteta področja, in financiranje odobri tistim predlogom z najvišjimi številskimi ocenami. Za 
področje jezikoslovja sta bila tako letos odobrena dva triletna temeljna projekta in dva dvoletna postdoktorska. 
 

 
Slika: Slovar slovenskega knjižnega jezika FOTO: Leon Vidic  
 
Odločitev o tem, kakšne jezikovne priročnike bomo imeli za slovenščino, kaj se bo v slovenistiki kratko- in dolgoročno delalo 
in raziskovalo, je odvisna od točk, ki jih po lastni presoji delijo tuji strokovnjaki, tudi če sploh ne znajo slovensko. ARRS, ki v 
tem primeru predstavlja državo, slepo zaupa njihovi presoji, ne zaupa pa domačim, v različnih habilitacijskih postopkih 
(katerih pravila je postavila prav ARRS) preverjenim strokovnjakom, ki so v desetletjih svojega raziskovalnega dela izdelali 
jezikoslovne stvaritve, ki jih vsak dan uporabljajo desettisoči uporabniki slovenskega jezika. 
Ponazorim z dvema primeroma. Iz del hrvaških dialektologov vemo, da se v Gorskem kotarju govori narečje, ki je izvorno 
dolenjsko, torej slovensko. Domnevo je za manjši del tega ozemlja potrdila tudi analiza narečnega gradiva, ki so ga v zadnjih 
treh letih ob Čabranki in zgornji Kolpi posneli naši dialektologi. Na ARRS je bil zato naslovljen projektni predlog, po katerem 
naj bi z načrtnim, premišljenim terenskim zbiranjem narečnega gradiva in njegovo analizo nesporno ugotovili, kje točno 
dolenjsko narečje na Hrvaškem meji na čakavske oz. kajkavske govore hrvaškega jezika. A za ARRS ta tema ni vredna 
financiranja. Druge projekte so tuji ocenjevalci ocenili bolje, zato ta ni bil izbran. 
In še en primer, prav tako letošnji. Za našo državo ni vredno, da bi zgradili digitalno slovarsko bazo slovenskih lastnih imen 
in jo za začetek napolnili s krajevnimi imeni. Baza bi v prvem koraku za vsako naše krajevno ime vsebovala zapis, 
izgovorjavo, naglas, sklanjatev, vezavo s predlogi, pripadajoči pridevnik in prebivalski imeni za oba spola z normativno 
označenimi dvojnicami vred, vpogled v narečno podobo imena in njegove družine, vpogled v zgodovino in etimologijo ter še 
nekaj obrobnosti. Za vseh 6037 krajevnih imen v Republiki Sloveniji bi bilo lahko to narejeno v treh letih in prosto dostopno 
na spletu vsem jezikovnim uporabnikom. Saj ne vemo vsi kar iz glave, ali se reče v Svibnu, na Svibnu ali na Svibnem, ali so 
prebivalci Naklega pri Kranju Nakelčani, Naklanci ali Nakljanci, in kako se reče prebivalki Razdrtega. Kaj šele, da bi vedeli 
tudi, kaj so prvotno pomenila ta imena in kako so se zapisovala v preteklih stoletjih. In kar je najhuje: večine odgovorov na 
ta vprašanja ne boste našli v nobenem priročniku, niti tiskanem, ali pa bodo odgovori v njih zastareli, posledično nezanesljivi 
in nepopolni. Potreba po takem priročniku se izkazuje neprenehno, saj se zahtevnejši uporabniki pogosto obračajo na 
spletno Jezikovno svetovalnico Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU z vprašanji, na katera bi odgovore našli 
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prav v tem spletnem priročniku. Že leta 2021 bi bil lahko prosto dostopen na portalu Fran, a država se je odločila, da ga ne 
bo financirala, zato ga jezikovni uporabniki ne bomo imeli. 
Jezikovne uporabnike, s katerimi se vsak dan srečujemo v dveh svetovalnicah Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC 
SAZU, zanima, kaj je res in kaj je prav, pri čemer »res« pojmujemo kot faktično ali znanstveno resnico, kot sta opredeljeni na 
začetku tega sestavka, »prav« pa kot to, kar uporabniki slovenščine večinsko dojemamo kot pravilno. 
Tukaj se kaže pomuditi pri tujih ocenjevalcih, zaradi katerih moramo celo slovenistične predloge na ARRS dostavljati tudi v 
angleščini. Ker ARRS tujim ocenjevalcem zagotavlja, da njihovih imen ne bo nikoli razkrila, jih očitno ni sram napisati trditev, 
kot je npr. to, da (krajevna) lastna imena niso zanimiva za raziskovanje ali da prijavitelj ne izkazuje nobenega teoretskega 
dela in da deluje samo lokalno, ne pa tudi mednarodno. Pa čeprav je že v projektni dokumentaciji naveden znanstveni 
članek prijavitelja, ki obravnava teoretsko vprašanje, povezano s še kako zanimivimi krajevnimi imeni. Članek je objavljen v 
mednarodni reviji, seveda v angleščini, in predstavlja razširjeni referat, ki ga je imel nesojeni vodja projekta na simpoziju v 
Kanadi. V nekem drugem primeru so ocenjevalci zelo pohvalno pisali o vsebini projekta, a dajali nizke številske ocene, ki 
niso bile skladne z opisnimi pohvalami. A ker veljajo številke, ne besede, kaj šele ugovori, projektni predlog ni bil izbran. 
Enim delo, drugim denar 
Pred časom mi je bilo namignjeno, da slovenistične projekte ocenjujejo strokovnjaki iz naše soseščine, torej Hrvati, Madžari, 
Avstrijci in Italijani. Če je to res, se ob rezultatih projektnih razpisov ne morem čuditi. Si predstavljate strokovnjaka iz 
sosednje države, ki bi podprl raziskovanje teze, da v Gorskem kotarju vse do Delnic govorijo slovensko narečje? Kakšen 
odnos vlada do slovenščine v preostalih treh naših sosedah, vemo iz drugih virov. Skratka: o tem, kaj se bo delalo in 
raziskovalo na področju slovenskega jezika, smo v nekdanji skupni državi odločali sami, danes, v samostojni Sloveniji, ki je to 
tudi zaradi jezika, pa pristojni uradniki ta tako pomemben del narodove samobitnosti slepo zaupajo očitno zlonamernim ali 
tretjerazrednim tujcem, ki jih za to celo plačujejo. 
Ne bom izgubljal veliko besed z opisom projektov, ki so jih tuji ocenjevalci dobro ocenili, še manj z njihovimi prijavitelji. 
Nedvomno so v financiranje sprejeti projekti spisani všečno in kot take so jih prepoznali tudi tuji ocenjevalci. V nadrobnejše 
špekulacije se tu ne bi želel spuščati (oziroma vam, spoštovani bralci, prepuščam razbiranje med vrsticami). A saj sama 
dejstva glasno pričajo o dostikrat zelo grotesknih dogajanjih. Naj naštejem samo tri zglede, čeprav je seznam mnogo daljši. 
(1)Pred desetimi leti je neka skupina ljudi prejela pol milijona davkoplačevalskega denarja za izdelavo korpusne pedagoške 
slovnice, ki pa je ni naredila. Od lani poteka s 300.000 evri davkoplačevalskega denarja podprt triletni projekt o novih 
slovnicah sodobne standardne slovenščine, vodja tega projekta, ki je prav za izdelavo slovnice že prejel denar pred desetimi 
leti, pa je letos na prireditvi v zvezi s to snovjo zagovarjal tezo, da nove slovnice ne potrebujemo, če pa že, pa je ne bodo 
izdelovali sodelavci ponovno plačanega projekta. V vmesnem času je Kozma Ahačič brez enega davkoplačevalskega evra 
napisal dve korpusno podprti pedagoški slovnici, eno za osnovne in drugo za srednje šole. 
(2) Država je pred nekaj leti objavila razpis s ciljem priprava strokovnih podlag za Slovar madžarsko-slovenskega jezika kot 
podlage za poučevanje v dvojezičnem modelu vzgoje in izobraževanja – kar koli naj bi že pomenila besedna zveza 
»madžarsko-slovenski jezik«. Na razpisu je bila izbrana prijava skupine ljudi (ni naključje, da spet bolj ali manj istih), ki je 
obljubila izdelati koncept velikega madžarsko-slovenskega slovarja. Ker so pozneje verjetno ugotovili, da tak slovar že 
izdelujejo na Madžarskem, so svoj cilj preusmerili v koncept velikega slovensko-madžarsko slovarja. Ko so koncept objavili, 
se je izkazalo, da je po strukturi in deloma po vsebini plagiat, da vsebuje lažne podatke in da bi izdelava takega slovarja, 
izračunano čez palec, presegala milijon evrov. Na isti razpis se je prijavil tudi Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC 
SAZU, ki je za manjši denar obljubil ne samo izdelavo koncepta slovensko-madžarskega slovarja, temveč tudi izdelavo prvih 
dveh črk slovarja. Celoten slovar do Ž pa bi lahko izdelal v štirih letih za 400.000 evrov. A ni bil izbran. Namesto sodobnega 
in izčrpnega slovarja, ki bi ga obe manjšini, naša na Madžarskem in madžarska pri nas, nujno potrebovali, smo tako za 
60.000 evrov dobili neuporaben koncept. 
(3) Ministrstvo za kulturo je letos odreklo minimalno podporo razvoju slovarskega portala Fran, ki bi bila porabljena za 
njegovo promocijo med jezikovnimi uporabniki, izboljšanje vmesnika in pripravo nekaterih že izdelanih slovarjev za spletno 
objavo, med katerimi je bil predviden tudi Sinonimni slovar slovenskega jezika, ki je leta 2016 izšel v tiskani obliki. A isto 
ministrstvo je na istem razpisu izdatno podprlo izdelavo Slovarja sopomenk sodobne slovenščine, ki so ga prijavili prijavitelji 
brez omembe vrednih slovaropisnih izkušenj. Ker vemo, da sta besedi sopomenka in sinonim sopomenki oz. sinonima, iz 
tega sledi, da je ministrstvo podprlo izdelavo nečesa, kar že obstaja, le da se na drugačen način izdeluje še enkrat in da ga 
izdelujejo drugi ljudje. Pustimo ob strani dejstvo, da je prvi izdelek vsestransko kakovosten, drugi, ki ga prav zdaj financira 
Ministrstvo za kulturo, pa bo kvečjemu uporaben kot izhodišče za novi slovar (tako lahko sodimo po tem, kar vidimo, saj 
slovar nastaja na spletu pred našimi očmi), vprašajmo se le, ali smo res tako bogati, da si lahko privoščimo z javnim 
denarjem dvakrat financirati tako rekoč enako stvar. Če bi hotel biti malo ciničen, bi to njihovo odločitev pospremil z 
ugotovitvijo, da so dobrine v naši državi očitno primerno razporejene: enim pripada delo, drugim pa denar! 
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Nekdo mora zaklicati, da bi bil cesar, za čigar oblačila naša država namenja ogromno davkoplačevalskega denarja, še vedno 
nag, če ga ne bi oblačili manj glasni krojači, ki to počnejo za mnogo manjše plačilo in, ker jih država obravnava kot 
arhetipična mačeha, pogosto celo zastonj – a ne tudi zaman. Primero iz Andersenove pravljice ne nazadnje upravičuje 
prvotni pomen glagola investirati, ki je »dati komu obleko, obleči ga«. 
Za financerje raziskovalne dejavnosti pri nas ni pomembno, kaj želi prijavitelj raziskovati, temveč le, kako je njegov predlog 
ocenjen. Če bi npr. tuji ocenjevalci za desetinko točke bolje ocenili raziskovanje problematike razmnoževanja puščavskega 
skakača v Mongoliji kot problematiko razmnoževanja risa v Sloveniji, bi bil financiran projekt o puščavskem skakaču. 
Nadaljujem z resničnim primerom. Republika Slovenija se je letos odločila financirati dodatnega mladega raziskovalca v 
jezikoslovju. Metodologija izbora je bila popolnoma tehnicistična in njen rezultat je, da bomo v naslednjih treh letih 
financirali nekoga, ki bo verjetno doktoriral iz angleškega slenga, ne pa iz zgodovine slovenskega jezika. Na natečaju je bila 
namreč izbrana mentorica, ki se ukvarja z angleškim slengom, ne pa nesojeni mentor, ki se posveča zgodovini slovenskega 
jezika. Imel je pač nekaj točk manj. Slovenskega jezika nam seveda ne bo raziskal noben tujec, ti bodo kvečjemu prispevali 
drobce, Angležev, Američanov, Avstralcev in drugih pa je za raziskovanje njihovega jezika menda dovolj. So se v času 
protirazsvetljenstva najbolj odgovorni v naši državi morda zarotili zoper slovenski jezik, kot so se pred njimi nazadnje zarotili 
okupatorji prve polovice 20. stoletja? Jim je slovenščina morda trn v peti za doseganje bogve kakšnih koristi? V resnici je še 
huje, bi rekel Branko Gradišnik: samo vseeno jim je. 
Pred časom sem imel priložnost prisostvovati razširjeni seji Znanstvenega sveta ARRS, ki so jo priredili na SAZU. Seja je bila v 
prvi vrsti namenjena iskanju načina, kako zaostriti vstopne pogoje pri kandidiranju na projekte, saj je bilo v zadnjem letu 
izmed 832 projektnih prijav težko izbrati tistih 184, za kolikor je bilo na voljo sredstev. Ko sem predlagal, da bi iz obravnave 
že na začetku postopka izločili tiste prijavitelje in izvajalce, ki svojih preteklih projektov niso opravili korektno (po analogiji z 
državno upravo, ki državljanu ne izda nobenega dokumenta, dokler ne poravna vseh davčnih obveznosti in morebitnih 
glob), in zastavil vprašanje, zakaj ARRS slepo verjame tujim ocenjevalcem, tudi če v svojih ocenah izkazujejo očitno 
neznanje, nezainteresiranost ali celo če lažejo, ne upošteva pa argumentiranih odzivov prijaviteljev, moje besedovanje ni 
prišlo niti v povzetek diskusije, kaj šele v resno obravnavo in med sklepe. Namesto tega je bil predlagan sklep, da ARRS za 
procesiranje vse večjega števila projektnih predlogov potrebuje več uradnikov. Denar za znanost, ki ga je kriza močno 
oklestila, konjunktura pa ne vrnila, naj bi šel torej za večje število državnih uradnikov, ki bodo skrbeli za to, da bodo javna 
sredstva še naprej prejemali tisti, ki so se dobro naučili prijaviteljskega novoreka, ne pa tudi opravljati koristno delo. Svoj 
predlog za rešitev problema vstopnih pogojev pri razpisih ARRS in svoje vprašanje tukaj javno ponavljam v upanju, da bom 
od odgovornih vsaj na tak način prejel odziv oz. odgovor. 
Bolj cinični od mene so že predlagali, da bi bil najpravičnejši izbor projektnih predlogov javno žrebanje. Nacionalno 
pomembne vsebine bi imele tako vsaj teoretične možnosti za financiranje. 
Faktične in znanstvene resnice 
Raziskovalci so navajeni uporabljati možgane na inovativne načine. Nekateri so se specializirali na to, kako od države 
pridobiti čim več sredstev, druge hočejo v tako razmišljanje prisiliti. Ker država spodbuja več raziskovalcev, kot jih lahko 
financira, si mnogo tistih z globalnih področij, kot so tehnika, naravoslovje, informatika, medicina, če so le dovolj dobri in 
pogumni in hkrati obupani nad domačimi razmerami, poišče službo kje v tujini. Tisti, ki se posvečamo nacionalnim temam, 
kot so jezik, literatura, etnologija ali arheologija našega prostora, pa vztrajamo tu. Nesorazmerje med razmnoževanjem in 
razpoložljivo hrano po naravi stvari rojeva kanibalizem, ta pa je po naravi druge stvari pogodu oblasti, saj možgani lačnih 
raziskovalcev ne bodo iskali odgovorov na tisoč in eno lumparijo, ki jih vidijo okrog sebe, temveč bodo v kruhoborstvu raje 
razmišljali o tem, kako premagati svoje kolege, ki so jim v neki dejavnosti konkurenti. Komur se skozi desetletja vendarle 
posreči prebiti skozi skušnjave in pasti neoliberalizma, tega praviloma čaka kaka vodstvena funkcija, v kateri bo čas 
zapravljal npr. za pisanje plana dela, v katerem bodo od njega zahtevali, da zapiše, koliko novih raziskovalk in koliko novih 
raziskovalcev bo institucija zaposlila v naslednjih petih letih. Pri tem pa ne ve niti tega, ali bo institucija uspešna pri prijavi 
projektnih predlogov, kaj šele, ali se bo na morebitni razpis za popolnitev kakega zaradi upokojitve izpraznjenega delovnega 
mesta prijavila boljša kandidatka ali boljši kandidat. Pa vendar: uradniki s sistemiziranimi in posledično stabilnimi delovnimi 
mesti od raziskovalcev zahtevajo prav to. Da zaradi takih zahtev kaka strokovna reč ne bo narejena, je pač kolateralna 
škoda. Divide et impera! 
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Namen tega zapisa je opozoriti na usmeritev odločevalcev pri delitvi javnega denarja, ki bi ob nespremenjenem trendu 
lahko pripeljala do takih okoliščin, ki bi onemogočile sodobne opise slovenščine na začetku 21. stoletja, kot je npr. eSSKJ, in 
njihovo servisiranje, kot jih zagotavlja portal Fran. Opozoriti predvsem pristojne, da pristojnost prinaša tudi odgovornost, če 
pa bo opozorilo bob ob steno, naj ostane za prihodnost, da se bo vedelo, komu se je treba zahvaliti za razvojni zaostanek 
slovenščine. Povedano z drugimi besedami: vrag jemlje šalo. Inštitut za slovenski jezik (ki je med evropskimi nacionalnimi 
inštituti za jezik po mojem védenju drugi najmanjši – manjši je le še inštitut za malteški jezik) ta trenutek z zadnjimi močmi 
še zmore zagotavljati raziskovanje najnujnejših temeljnih vsebin in servisiranje jezikovnih uporabnikov, a če se trend v nekaj 
mesecih ne bo obrnil, če bo država vztrajala pri tem, da namesto temeljnih vsebin financira le eksotične teme, bo zgodovina 
k žrtvam nezrele demokracije prištela tudi slovenistično jezikoslovje in posledično polnokrvnost slovenskega jezika. Si 
državljani tega želimo? 
Seveda se nujno postavlja vprašanje, na kakšni osnovi trdim, da je pravilna usmeritev, ki jo zagovarja 
Znanstvenoraziskovalni center SAZU oz. njegov Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ne pa usmeritev tistih, ki so v 
zadnjem času tako uspešni na državnih razpisih. Odgovor je: iz zgodovine, ki je menda najboljša učiteljica. Noben 
jezikoslovni izdelek večkrat omenjene skupine, za katerega smo dali veliko davkoplačevalskega denarja, za jezikovno 
skupnost ni uporaben, le redki so uporabni v jezikoslovju, preostali pa nedokončani ali neizpolnjeni samevajo v globinah 
internetne pozabe. In še bi lahko našteval, navedel bi lahko dejstvo, da danes le redkokateri jezikoslovec pozna stvaritve 
njihovih mnogo manj bojevitih predhodnikov, ki jih je pred 30 in več leti financirala tedanja Raziskovalna skupnost 
Socialistične republike Slovenije. Ali pač z obžalovanjem zapisal, da prav ta skupina ni sprejela povabila, da bi skupaj napisali 
nov slovar slovenskega knjižnega jezika. A vse to vas, spoštovani bralci, verjetno ne zanima, saj že skorajda spominja na 
nečedno početje, ki mu rečemo pranje umazanega perila. Kar pa vas zanima – ali bi vas vsaj moralo zanimati – je, kako se 
porablja davkoplačevalski denar in kaj zanj dobite. Kot vaš glas za nas si razlagamo tistih 41.000 obiskov našega portala Fran 
na dan (v seštevku jih je že 36 milijonov) in se vam za zaupanje iskreno zahvaljujemo. 
V družbi obstaja več kot ena resnica. Ta sestavek se opira na faktične in znanstvene resnice, oporekati mu je seveda mogoče 
s pomočjo drugih intepretativnih resnic, kot je npr. uradniška, ki se po navadi sklicuje na pravno. Zdi se, da je pri 
vrednotenju posamezne zadeve pomembna hierarhija resnic. Medtem ko faktična resnica nima konkurence (kdor je ne 
upošteva, je preprosto lažnivec), pa imamo interpretativne resnice različni ljudje na različnih hierarhičnih mestih. V 
znanstvenih krogih velja, da je znanstvena resnica hierarhično višje od pravne in uradniške, kaj šele drugih. In ker beseda 
teče o slovenistiki in jezikoslovju kot znanosti, bi bilo treba v takem hierarhičnem zaporedju resnic meriti tudi to, kar se 
zadnja leta dogaja na področju raziskovanja in servisiranja slovenskega jezika. Še zlasti pa to, kar se bo dogajalo in zgodilo v 
prihodnje. 
Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva. Temeljna izhodišča tega prispevka so skladna z 
mnenjem 95 odstotkov izmed 3259 anketirancev, ki so leta 2017 sodelovali v anketi projekta Jezikovna politika Republike 
Slovenije in potrebe uporabnikov. 

• Že ptica je nevarna, če je lačna, kaj šele človek. Aljaž Vrabec. Delo, Ljubljana, 1. september 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/ze-ptica-je-nevarna-ce-je-lacna-kaj-sele-clovek-84727.html  
V Veliki Kladuši ni žičnih ograj, policijskih specialcev, ljudskih vstaj, niti histerije. Medsebojne razlike presegajo s 
človečnostjo.  
Le nekaj deset metrov pred begunskim taboriščem v Veliki Kladuši je pasje zavetišče. Zapuščeni kužki imajo urejene 
betonske ute s kovinsko streho, v nasprotju z ljudmi v taborišču, ki se lahko pred dežjem zatečejo zgolj v plastične šotore. V 
glavo mimobežnika zato hitro šine tesnobna ideja, da imajo še potepuški psi lepše življenje kot preganjani ljudje na dvorišču 
Evropske unije. 
V resnici ni nikjer drugje boljšega begunskega taborišča. Ne v Evropi ne po svetu. Za to skrbi ekipa prostovoljcev s šotori, 
toplo hrano, prvo pomočjo, čevlji, oblekami, berglami, polnilci telefonov … in s tovarištvom. Od jutra do večera, vsak dan. V 
tej bitki proti razčlovečenju niso sami, temveč so postali ponos Velike Kladuše, z vse več pomočniki med lokalnimi prebivalci. 
Z radostjo so zraven tudi otroci, ki so največje upanje za boljši jutrišnji svet. 
Če jim ne moreš pomagati, jih pusti pri miru 
Prvi tujci so v Veliko Kladušo prišli z letošnjo pomladjo in med prvimi jim je pomagal Nedžad Nadarević. Pribežnike gosti 
doma in v svojem lokalu s čevapčiči, z njimi se druži tudi v taborišču. »Ljudje prihajajo iz različnih držav, od Maroka do 
Pakistana, zato je nemogoče trditi, da so med njimi samo muslimani,« je rekel in se spomnil na mladeniča iz Maroka. »Pri 
nas doma je bil 45 dni. Imel je ključe stanovanja, pomagal je v lokalu in živel kot domačin,« je povedal. »Z ženo sva gostila 
tudi tri družine. Vse so na srečo prišle naprej; ena v Nemčijo, druga v Italijo, tretja na Nizozemsko.« 

 

Pomoč ni zgolj enosmerna. S štirimi pomočniki iz Maroka je Nedžad letos veliko hitreje nasekal drva za mrzle zimske dni. 
»Ker jih nočem izkoriščati, sem jim vseeno nekaj malega plačal. Nenehno jih preskrbujemo še z novim telefoni, potem ko se 
vračajo iz Hrvaške z razbitimi. Dal sem jim tudi vse majice, zato mi je v določenem trenutku ostala samo tista, ki sem jo imel 
na sebi,« je pristavil. 
Nemalo stran je svojo izkušnjo predstavil Ismet Gračanin, nekdanji vojak in cenjeni domačin. Beguncem vozi hrano v 
taborišče, jim pomaga pri logistiki, kdaj tretjič se z njimi samo pogovarja. Kar lahko, stori. 
»Ljudem moramo pomagati, ne glede na to, ali so Hrvati, Arabci ali Slovenci. Če jim ne moreš pomagati, potem jih raje pusti 
pri miru,« je rekel Gračanin. »Ne zanima me niti, ali so kaj zagrešili v svoji državi in kakšna je njihova zgodovina. Ljudem je 
treba pomagati, to je naša človeška dolžnost. Vera in nacija sta povsem nepomembni.« 
»Ko pozvoniš v Veliki Kladuši, te domačini najprej vprašajo, ali boš sok ali kaj močnejšega, medtem na štedilniku že vre voda 
za kavo. In ko te z vsem postrežejo, jih šele zanima, zakaj si prišel.«  
Vojna izkušnja povečuje empatijo 
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Oba dobro vesta, kakšno trpljenje prinaša vojna. Gračanin je bil komandant s 3500 vojaki, še prej je kot vojni ujetnik preživel 
maratonska mučenja in psihopatska izživljanja. Vojno travmo je vsaj deloma predelal s knjigo U inat nepravdi, zdaj je 
energetski terapevt. 
Nadarevića je vojna zaznamovala z vidnimi posledicami. »Ko sem bil otrok, so me zadeli v prsni koš in desno roko. Po dveh 
dneh so morali roko amputirati, nato sem v bolnišnici v Bihaču ležal še leto dni,« je vlekel nit spomina na tragedijo, ki mu je 
dolga leta kradla miren spanec. 
Da med operacijo ni premikal roke, je bil potreben poseben pristop. Brazgotine na ramenu in prsnem košu razkrivajo, da so 
roko zvezali z žico. Zaradi pomanjkanja zdravniške opreme so amputacijo opravili brez anestezije. Nedžad je imel vsega 
enajst let. 
»Česa takšnega ne bi privoščil niti največjemu sovražniku,« je rekel zazrt v daljavo, kot da v njej spet gleda boleče prizore. 
Tako je samo v Ljuti Krajini 
Vojna izkušnja je ena plat gostoljubja Velike Kladuše, druga je nenehno življenje ob meji. »Pri nas so vrata vzhoda in vrata 
zahoda, zato tukajšnji ljudje dobro vedo, da migracije obstajajo vso človeško zgodovino. Mnogi imajo enako izkušnjo kot 
sedanji begunci. Nekateri so odšli v notranjost Bosne in Hercegovine, drugi proti Hrvaški ali Sloveniji, tretji še dlje do 
Nemčije, Skandinavije, ZDA ali Avstralije,« je razlagal upokojeni novinar Ešref Hadžić. 
In potem obstaja še tretja značilnost Velike Kladuše, ki jo je težko zaobjeti z besedo. Gre za nekaj večjega, višjega, čistejšega. 
Za nekaj, kar lahko obiskovalec zgolj začuti v pogovoru, stisku rok in objemu. 
»Ko tukaj pozvoniš, te domačini najprej vprašajo, ali boš sok ali kaj močnejšega, medtem na štedilniku že vre voda za kavo. 
In ko ti z vsem postrežejo, jih šele zanima, zakaj si prišel. Tega ni nikjer drugje na svetu, samo v Ljuti Krajini med Cazinom, 
Bužimom in Veliko Kladušo,« je Hadžić opisoval lokalno gostoljubje. 
Upokojeni komandir odprl hangar 
Največ beguncev v Veliki Kladuši je v taborišču na obrobju mesta. V primerjavi s prejšnjim mesecem so v njem skoraj 
povsem drugi obrazi, tudi število beguncev se je zmanjšalo, vendar kmalu pričakujejo nove. Obstajajo sicer še druge 
lokacije z manjšimi skupinami pribežnikov. Ena takšnih je sredi travnikov v hangarju lokalnega letališkega kluba. Vrata 
hangarja je za begunce odprl predsednik kluba in upokojeni policijski komandir, pri tem je imel samo en pogoj – da 
begunci ne bodo povzročali težav in uničevali hangarja.  
Zaradi kriminalcev vse vržemo v isti koš 
Vendar zgodba v Veliki Kladuši ni samo bela ali črna, temveč ima premnoge temne in barvite odtenke. Z novimi ljudmi so 
prišli tudi kriminalci, ki kradejo v trgovinah, vlamljajo k domačinom, se drogirajo v parkih. »Če bi kradli kruh in mleko, jim ne 
bi nihče zameril, toda največkrat kradejo alkohol in cigarete, kar je razkošje za vse nas, ne samo za njih,« je rekel Nadarević, 
lastnik »čevapčinice«. 
»Tisti, ki so povzročali probleme doma, jih tudi tukaj. Kljub temu z dobrim sodelovanjem uspešno rešujemo težave,« je 
pristavil. »Zaradi problematičnih posameznikov trpijo dobri ljudje, najbolj otroci in ženske. Problem je, ker potem vse 
vržemo v isti koš, čeprav je precej več tistih, s katerimi ni težav in lepo shajamo.« 
Buške, razbiti zobje, ureznine … 
V Veliko Kladušo se nenehno vračajo ljudje, ki se niso prebili v Evropsko unijo. Razočarani so, ker so jih ujeli hrvaški ali 
slovenski policisti ter niso upoštevali njihove prošnje za azil. Vsi po vrsti sprašujejo, zakaj jih slovenski policisti vračajo na 
Hrvaško in od tam v Bosno in Hercegovino. To je očitna kršitev mednarodnih konvencij, saj o prošnjah za azil ne bi smeli 
odločati policisti, temveč ministrstvo za notranje zadeve. Šele po končanem postopku je jasno, ali je nekdo upravičen do 
azila ali ne. Kako potekajo prisilne in nezakonite deportacije, pričajo telesne poškodbe in uničena zasebna lastnina. 
Afganistanski fant v letalskem hangarju je pokazal na tri buške na obrazu, razbit zob in oponašal hrvaška policista, ki sta 
ga pretepla. Korak stran je stal njegov prijatelj in razkril levo ramo s petcentimetrsko ureznino … Kot da sta se vrnila iz 
vojne in ne iz Evropske unije.  
Lahko bi jim bilo še lepše 
Eno od neprijetnih izkušenj je predstavil Vahidin, natakar iz središča mesta. Z družino je ravno praznoval rojstni dan, ko je 
zagledal, kako trije ljudje plezajo na njegov balkon. 
»Počakal sem, da pridejo gor, in jih vprašal: 'Kam vendar plezate?' 
'Lačen sem,' je odgovoril prvi. 
'Dobro, ni problema. Damo ti vse, samo ne kradi.'« 
In Vahidin jih je nahranil in pospremil ven skozi glavna vrata. 
»Veste, mi smo zelo gostoljubni. Če kaj potrebuješ, to dobiš. Pri nas ne boš nikoli lačen ali žejen. Toda ko povzročiš prvi 
problem, v naših očeh padeš za vsaj sedem stopnic,« je Vahidin upočasnil ton, kot bi želel, da so njegove besede popolnoma 
razumljene. »Če begunci ne bi delali težav, bi jim bilo pri nas še lepše. A če težave nastanejo, pokličemo policijo. Kaj se 
potem zgodi, nas niti ne zanima. Zagotovo pa ne bo nihče protestiral, saj se nikogar ne bojimo.« 
Politično pričkanje nad človeškim dostojanstvom 
Ljudje v Veliki Kladuši nikakor nočejo skriti medsebojnih težav za plemenitimi dejanji prostovoljstva in gostoljubja. O 
problemih govorijo odkrito, jih poskušajo razumeti in odpraviti. 
»Jasno je, da ljudje ne morejo biti v taborišču v nedogled,« je zmajeval z glavo nekdanji poveljnik Gračanin. »Ko so brez 
hrane in strehe nad glavo, je kriminal normalen pojav. Že ptica je nevarna, če je lačna, kaj šele človek. Nekaj jim prostovoljci 
lahko pomagamo, vendar ne v vsem. In kaj bo šele pozimi, ko bo pritisnil neizprosen mraz!« 
Dnevi, tedni in meseci minevajo, toda prave rešitve ni. Meje ostajajo zaprte, policijsko nasilje na Hrvaškem se nadaljuje, 
enako velja za slovensko kršenje mednarodnih konvencij z zavračanjem prošenj za azil. Novi ljudje vseeno prihajajo v Veliko 
Kladušo in nato čez mejo v navidezni evropski raj. Ne ustavijo jih ne žica, ne policijsko nasilje ali sovražni pogledi. Vse to je 



še vedno boljše od pekla v domači državi. 
Bosanski politiki se medtem z evropskimi veljaki pregovarjajo, kje bi lahko imeli zbirni center za preglednejše ravnanje z 
begunci. Kako nepomembno je človeško življenje, dokazuje pričkanje, kako daleč od meje mora biti takšen zbirni center. Kje 
je najprimernejši objekt in kje begunce najlepše sprejema lokalno prebivalstvo, ne zanima nikogar. 
Za njih nočejo umreti, ampak živeti 
Krivcev domačini zato ne iščejo med tujci, veliko bolj jezni so na politike. Med predstavniki oblasti so svetla izjema policisti, 
saj imajo s prostovoljci vsakodnevne sestanke, ko preučujejo morebitne nevarnosti in ukrepe. Problematičnih ljudi ne 
zavračajo samo domačini, ampak enako ravnajo prostovoljci in drugi begunci. Tudi stepejo se (med seboj in z domačini), in 
takšne prostovoljska ekipa takoj izroči policiji. »Mi za njih nočemo umreti, ampak živeti skupaj z njimi,« je rekel Adis 
Imamović - Pixi, prvi med enakimi v ekipi prostovoljcev SOS Team Ljuta Krajina. 
»Če so med njimi kriminalci, so tudi izobraženi, pošteni in delavni ljudje; tako kot med vsemi nami, če bi nas na stotisoče 
bežalo na drug konec sveta.«  
»Če politika kmalu ne bo našla rešitve, bo še huje,« je pristavil upokojeni novinar Hadžić. »Samo vrtimo se v krogu in iščemo 
krivca, toda na koncu vedno pridemo do globalizacije. Evropska unija zavrača ljudi, a nihče ni imel težav s prebežniki, dokler 
niso uničili Iraka, Afganistana, Libije, Sirije …« 
Vendar Hadžić pogreša še nekaj – integracijo tistih, ki bi vseeno ostali v Veliki Kladuši. »Če so med njimi kriminalci, so tudi 
izobraženi, pošteni in delavni ljudje; tako kot med vsemi nami, če bi nas na stotisoče bežalo na drug konec sveta,« je 
razmišljal. »Marsikdo bi lahko ostal pri nas, se zaposlil ali nadaljeval izobraževanje. Pomagal bi sebi – in nam.« 

• V pričakovanju barbarov. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, 1. september 2018 
https://www.delo.si/sobotna-priloga/v-pricakovanju-barbarov-87257.html  
Orbán je ustavil migracije na kopnem, Salvini na morju. Vprašanje je, kdo bo vladal evropskemu nebu.  
Nacionalisti in suverenisti združujejo svoje moči, populistični tok preči evropsko celino. Madžarski premier Viktor Orbán je 
ubral neobičajno smer, v torek je šel v Milano, na srečanje z ministrom Matteom Salvinijem, tistim, ki drži v rokah niti 
italijanske politike. So prevzeli oblast barbari? Nastaja populistična internacionala? 
Populisti povsod so opogumljeni s popularnostjo Donalda Trumpa v Združenih državah, njihov zagon pred volitvami v 
evropski parlament je očiten, trend v drugo smer bi morda lahko zaobrnil izid novembrskih vmesnih volitev v ZDA. Pred 
evropskimi volitvami čez osem, devet mesecev pa je politika na stari celini, nova in etablirana, vznemirjena. Od sestave 
prihodnjega parlamenta v Strasbourgu bo odvisno politično razmerje sil, bistveno za prihodnost Evropske unije in za 
vodenje institucij v Bruslju. 
Od sestave prihodnjega parlamenta v Strasbourgu bo odvisno politično razmerje sil, bistveno za prihodnost Evropske 
unije in za vodenje institucij v Bruslju. Očitno ima spet edina načrt nemška kanclerka.  
Mutacije 
Na eni strani špekulira skrajna desnica, ki razmišlja transverzalno; še nedolgo tega je bila njena referenčna točka v Evropi 
Nacionalna fronta Marine Le Pen, zdaj sta referenci Orbán in Salvini. Osi med Rimom in Budimpešto ni mogoče razložiti 
samo s protipriseljensko agendo, stremljenja suverenistov so internacionalna, povezujejo se v blok, ki hoče preoblikovati 
evropsko integracijo, terja bolj suvereno Evropo, zmanjšanje moči nadnacionalnih institucij. Na drugi strani je politični 
mainstream. Spet je presenetila kanclerka Angela Merkel, očitno ima načrt, kako omejiti Orbána, Salvinija, Le Penovo, 
Kaczynskega – želi si nemškega predsednika oziroma predsednico evropske komisije, nemški dnevnik Handesblatt je pred 
kratkim pisal, da je opustila prizadevanja za položaj prihodnjega šefa Evropske centralne banke. 
Tradicionalna evropska politika je opazno nervozna. Nemčija je politično šibkejša, kot je bila, vzhodna Evropa je bolj in bolj 
sovražna do evropskih idej, Francija je razmeroma sama, v Italiji je letošnje poletje eksplodiral fenomen Salvini. Če se 
sprašujemo, zakaj je bila te dni pozornost usmerjena proti lombardijski prestolnici, gre za precizne politične signale o smeri 
zunanje in evropske politike, ki jo ubira italijanska vlada. Mattea Salvinija ni mogoče obravnavati kot notranjega ministra, je 
politični voditelj, eden pomembnejših na evropskem prizorišču. Država članica evropskega juga, trdno zasidrana na Zahod, 
se pomika proti vzhodu in sledi modelu Madžarske in Poljske, ignorira evropska pravila in liberalne vrednote. To je nekaj, o 
čemer je treba razmišljati in kar se tiče liberalnih demokracij. Orbán pridiga »'neliberalno' demokracijo konservativnih 
vrednot, patriotizma, kulturne identitete«, kakor da bi lahko obstajala demokracija brez liberalnosti; kakor da se 
demokracija izčrpa z volitvami in lahko deluje brez svobode izražanja, neodvisnih medijev, javnega prostora, 
demonstriranja, pravne države, neodvisnega sodstva. 
Vse oči so uprte k eni od ustanovnih članic Evropske unije, tam je bila leta 1957 podpisana rimska pogodba. Italija pa zdaj 
počne tisto, česar do zdaj še ni naredila država, ki je v jedru evropskega sistema. Eno je, če se postavljajo po robu višegrajke, 
nekaj povsem drugega pa, če liberalne vrednote, moralne standarde in integracijo prevprašuje država članica v sredici EU. 
Italija se je znašla na kritični točki. Vedno se je pozicionirala nekje v bližini Francije, Nemčije in Velike Britanije, je ena od 
treh velikih ustanovnih članic evropske skupnosti. Ne glede na to, da so visoke aspiracije večkrat ostale neuresničene in 
njena nezanesljivost vedno nekje v podtonu, ni nikoli zdrsnila predaleč stran, bližina z Berlinom in Parizom ni bila vprašljiva. 
Tokrat gledamo zasuk, država, ki bi se lahko vzpostavila ob vélikih, drsi proti višegrajskemu, avstro-ogrskemu bloku, je pred 
dnevi v italijanskem dnevniku zapisal Mario Monti. 
Zunaj institucij 
Toda nič ni jasno, kdo je odločil o tem repozicioniranju Italije: tega ni storila vlada s svojo skupno odločitvijo; o tem ne 
obstaja strateški dokument, ki bi ga bili obravnavali v parlamentu; o tem ni odločil premier, pa čeprav si tako prizadeva, da 
razglašenost vlade ne bi bila vidna; in niti ne zunanji minister, v njegovem programu, predstavljenem pred parlamentarno 
komisijo, ni bilo nič od tega. 
Politično najvplivnejša figura je postal notranji minister in podpredsednik vlade, čeprav v opisu njegovih nalog tega ni, zdaj 
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kreira zunanjo politiko, in to zunaj institucionalnih okvirov, brez védenja parlamenta, na načine, ki jih v italijanski ustavi ni. V 
ta kontekst sodi tudi Orbánov aktualni obisk. Nelagoden, zlovešč je občutek ob srečanju v Milanu, ki ima značaj ekskluzivno 
politično-strankarskega sestanka, ki ni institucionalen, potekal je v prostorih prefekture med predsednikom vlade 
Madžarske in ministrom Italije, medtem ko so na trgu pred stavbo državljani demonstrirali proti ksenofobni politiki, ki jo 
tačas izvaja Italija. 
In ne nazadnje: Orban ima mandat, na aprilskih volitvah, ko je bil po osmih letih vladanja ponovno izvoljen, je dobil 49,5 
odstotka glasov, medtem ko je Salvinijeva Liga spomladi dobila kakih 17 odstotkov glasov. V liberalnih volitvah štejejo volilni 
mandati, in ne trenutna popularnost. Če se italijanski skrajni desničar sklicuje na 60 milijonov Italijanov, ki da podpirajo 
njegovo politiko, to ne drži. Obstaja tudi druga Italija, čeprav manj opazna in razdrobljena, predstavljajo jo intelektualci, 
fragmentirana levica, predstavniki Cerkve. Naposled je Italija tista država, ki je zelo dolgo zelo humano sprejemala prišleke 
in je ni mogoče obsojati. 
Nežne niti demokracij 
Kar se dogaja na celini, zelo očitno sovpada z iztrošenostjo evropsko-ameriških odnosov, ni koincidence med evropskimi 
krizami in umikom Združenih držav. Podobno kot je bila leta 1945 ameriška vpletenost ključna, zagotovila je stabilnost in 
demokracijo v Evropi, se danes dogaja obratno, evropske države se z umikanjem ZDA vse bolj pogrezajo v težave. Zdaj, ko je 
EU spet sama, po brexitu čedalje bolj sama v svoji kontinentalnosti, se vračajo nacionalizmi, etnična trenja, demagogija 
množic. Ostajamo z vprašanjem, ali bi novi cikel liberalizma lahko sledil po novembru, če bi bil Trump na vmesnih volitvah 
poražen. 
Celina za zdaj ostaja brez odgovora, kako ustaviti populizem. Nekaj časa je obstajala dilema, ali se bodo evropski 
konservativci naučili omejevanja skrajno desne politične sile. Vendar so na eni strani prav oni, ki sami izrabljajo 
nacionalizem, in na drugi strani socialdemokracija, ki ni znala poiskati odgovora in zdaj niti več ne more biti odgovor, dali 
skrajnežem priložnost za vstop v sistem. 
Vmes se je evropska politična krajina zelo spremenila. Priseljevanje, sprejem prišlekov in odprti kozmopolitizem niso več 
politične kategorije, ki bi ugajale Evropejkam in Evropejcem. Na oder je vstopila skrajna desnica. Ne splača si zatiskati oči, 
politiki kot Orbán in Salvini so zelo popularni. Slednji ponuja same napačne odgovore, a odprl je pravo vprašanje in migracije 
postavil visoko na evropsko agendo. Bivši Chiracov in Mitterrandov minister Alain Lamassoure pravi, da je »dogajanje v zvezi 
z ladjo Aquarius s humanitarnega vidika škandalozno, vendar politično koristno, desničarjeva edina zasluga je, da je temo 
priseljevanja dvignil na visoko politično raven, v ospredje je postavil odgovornost vodilnih v EU«. 
Očitno ima spet edina načrt nemška kanclerka. Angela Merkel je še nedolgo tega na sedežu Evropske centralne banke v 
Frankfurtu po odhodu Maria Draghija prihodnje leto videla Jensa Weidmanna, vendar naj bi si bila premislila. Položaj 
bruseljske komisije je v zdajšnji politični konstelaciji videti neprimerno pomembnejši. Ne gre samo za vodilni politični 
položaj, ki vključuje tudi geopolitično razsežnost, nakazuje se obris vojne proti nacionalistom, kot so Salvini, Orbán, Le 
Penova, Kaczynski. 

• Migranti razdelili Belokranjce. Bojan Rajšek. Delo,  Ljubljana, 04. september 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/migranti-razdelili-belokranjce-88029.html  
Za protestom stoji svetnica SDS. »Ne ksenofobiji,« odgovarjajo ostali.  
 

 
Slika: Maja Kocjan, predstavnica CI proti migrantskemu centru v Beli krajini. FOTO: Bojan Rajšek/Delo 
 
Metlika – Zaradi domneve, da naj bi na območju Bele krajine država uredila sprejemno-registracijski center za begunce, 
namerava civilna iniciativa (CI) jutri ob 16.30 na parkirišču pred metliško občino pripraviti protest. 
Predstavnica CI in črnomaljska svetnica SDS Maja Kocjan pravi, da je Belokranjce zmotil zapis na spletnih straneh Urada 
vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, kjer so objavili več razpisov za postavitev sprejemno-registracijskega centra v 
jugovzhodni Sloveniji. Kot je dejala, mu Belokranjci ostro nasprotujejo in sporočajo Ljubljani: »Če si vedno pozabila na nas, 
pozabi tudi zdaj.« 
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Slika: Podoben protestni shod se je zgodil pred dvema letoma v Črnomlju in zdaj ga z isto zahtevo organizirajo tudi v 
Metliki. FOTO: Bojan Rajšek/Delo  
 
Moti jih tudi, da jim urad noče razkriti lokacije. Z novomeške policijske uprave so sporočili, da je organizator za shod pridobil 
vsa potrebna dovoljenja. 
Belokranjci imajo izkušnjo z begunstvom 
Na napoved shoda so se odzvali nekateri belokranjski razumniki. Dr. Božidar Flajšman z ljubljanske filozofske fakultete je 
prepričan, da bodo Metličani večinsko zavrgli hujskanje in ksenofobijo, ki služi stranki SDS in njenim apetitom. Pravi, da 
imajo Belokranjci preveč hudo izkušnjo z begunstvom, saj se jih je zaradi revščine in težkih razmer v začetku 20. stoletja 
veliko izselilo. »Zavračanje slehernega prebežnika in nasprotovanje migrantskemu centru priča le o popolni neobčutljivosti 
za velike stiske ljudi in slabem zgodovinskem spominu,« je prepričan Flajšman. 
Nekdanji član slovenskega predsedstva dr. Dušan Plut meni, da napovedani protest zanika belokranjsko zgodovinsko 
dediščino gostoljubja, solidarnosti, pomoči ljudem v stiski, ki so ostali brez lastnega doma in bežijo pred nasiljem. »Ljubljana 
ima azilni dom, pa se zato ne počutim ogroženega,« pravi. Slikar in pisatelj Zoran Hočevar je ogorčen, da se ksenofobna 
prireditev organizira v Metliki. »Nemčija je ravno zaradi sprejemanja in zaposlovanja tujcev postala močno gospodarstvo. 
Beli krajini najbrž ne bi škodilo zgledovanje po njej,« je dejal. 

• Pomoč manjšini ali projekt velike Madžarske? Anja Vučkič, Smiljan Kuhar (Sobotainfo). Delo, Ljubljana,  
04. september 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/pomoc-manjsini-ali-projekt-velike-madzarske-87964.html  
Pri nekaterih na severovzhodu Slovenije vzbujajo pomisleke, skeptiki pa svarijo celo pred projektom velike Madžarske.  
 

 
Slika: V Lendavi letos napovedujejo desetodstotno turistično rast, saj želijo madžarski investitorji v prihodnjih mesecih 
vlagati predvsem v športni turizem. FOTO: Jan Vitez 
 
Lendava – Zadnje slovensko mesto na vzhodu države postaja moderno mesto, ki se tudi z madžarskim kapitalom in 
čezmejnimi evropskimi programi razvija na področju turizma in kulture. Odločna madžarska vlada krepi madžarsko manjšino 
in investira tudi na slovenskem ozemlju. Prvi korak, ki je nakazoval večjo prisotnost madžarskega kapitala v to okolje, je bil 
narejen pred dvema letoma, ko so v Lendavi odprli generalni konzulat, ki skrbi predvsem za gospodarski razvoj regije. 
V Lendavi letos napovedujejo desetodstotno turistično rast, lani so imeli rekordnih 140.000 nočitev. Paradni konj 
lendavskega turizma Terme Lendava, ki delujejo v okviru Save Turizma, prehajajo v madžarske roke. Za Terme Lendava se je 
po naših informacijah potegovalo sedem ponudnikov. Madžarski sklad Comitatus Alapítvány je Savi Turizmu ponudil devet 
milijonov evrov ali tri milijone več kot drugi najboljši ponudnik, ki je za terme ponudil šest milijonov. 
Veliki igralec v malem mestu 
Madžarski sklad, ki osvaja turizem v kraju z 11.000 prebivalci, deluje pod okriljem holdinga MNV. Ta je madžarska različica 
slovenskega državnega holdinga in upravlja državno premoženje, ki je vredno več kot 48 milijard evrov. Bruto domači 
proizvod Madžarske je lani znašal 120 milijard evrov, slovenski BDP pa skoraj 40 milijard evrov. 
MNV je v stoodstotni lasti madžarske države, zato nekateri opozarjajo na invazijo Madžarov na Pomurje. Lendavski župan 
Anton Balažek nevarnosti za to ne vidi. »Tukaj lokalna skupnost ni neki igralec, vesel sem, da se stvari dogajajo, saj je 
najslabše, če ni nobene investicije in nobenega interesa. Mene ne moti lastniška struktura. Mislim, da nobenega ne bi smela 
motiti, če je vsebina prava in če je odnos korekten. Seveda pa se povzroča tudi neka paranoja. Verjetno lastniki vedo, kaj 
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počenjajo,« meni Balažek. 
Zakaj Sava Turizem prodaja? 
Za prodajo Term Lendava, ki vključujejo 120 hotelskih sob, pet hotelskih bazenov, velnes, apartmajsko naselje s 84 sobami, 
kamp z 90 kampirnimi mesti in še nepozidano zemljišče, so se v Savi Turizmu odločili ob pripravi strateških smernic družbe 
za obdobje 2018–2022. Analiza razvojnih potencialov posameznih destinacij znotraj Save Turizem je pokazala, da so Terme 
Lendava in Terme Banovci primerna za prodajo, so nam sporočili iz Save Turizma. V nasprotju s Termami Lendava, za katere 
je bilo veliko povpraševanja, so za Terme Banovci dobili le eno ponudbo za okoli 3,5 milijona evrov. 
 

 
Slika: Za Terme Lendava se je po naših informacijah potegovalo sedem ponudnikov. FOTO: Jan Vitez 
 
Prodaja Term Lendava je v sklepni fazi, Term Banovci pa v začetni, pojasnjujejo v Savi Turizem, kjer poslov do realizacije 
sicer ne želijo komentirati. Kupnino namerava Sava Turizem nameniti za obnovo in vlaganje v preostale destinacije. 
Madžarske naložbe v slovenski nogomet 
Madžari se bodo po naših informacijah osredotočili predvsem na športni turizem. Iz sosednje države že prihaja pokrovitelj 
nogometnega kluba, v bližini term pa bodo v prihodnjih mesecih gradili nogometno akademijo. Madžarska vlada je 
lendavskemu drugoligašu Nafti namreč namenila dobrih šest milijonov evrov za gradnjo sodobne nogometne akademije. 
Že od leta 1996 je na slovenskem trgu navzoča madžarska naftna družba MOL, ki je lani ustvarila 272 milijonov evrov 
prihodkov od prodaje.  
Konec leta 2016 je madžarska vlada nakazala dva milijona evrov Pomurski madžarski samoupravni narodni skupnosti. 
Sredstva so bila zaradi lažje izvedljivosti projekta ter zagotavljanja strokovnosti na športnem področju prenakazana na 
posebni račun nogometnega kluba Nafta 1903. Pozneje se je izkazalo, da je dva milijona evrov premalo za celotno 
investicijo, zato je madžarska vlada nakazala še dodatne štiri milijone evrov. Od teh naj bi bilo okoli 3,3 milijona evrov 
namenjenih gradnji dijaškega doma in trem pomožnim igriščem, preostala sredstva pa bodo porabljena za normalno 
delovanje. 
Prijatelji Viktorja Orbána segajo čez državne meje 
 »Igrišča z umetno travo, naravno travo, ogrevana igrišča, vse to se bo pri nas zgodilo v prihodnjih mesecih, in to seveda 
daje nove priložnosti,« pojasnjuje lendavski župan Balažek. Madžarska vlada v zadnjem času veliko sredstev vlaga v 
nogomet tako znotraj kot zunaj meja svoje države. Lendava ni osamljen primer, podobno je tudi v NK Osijek, kjer je večinski 
lastnik kluba Lőrinc Mészáros, po nekaterih podatkih peti najbogatejši Madžar, prijatelj premiera Viktorja Orbána in član 
njegove stranke Fidesz. Tudi Gábor Végh, predsednik lendavske Nafte 1903, je menda Orbánov prijatelj. 
Végh in Mészáros imata poleg nogometa še eno skupno točko – gradbeništvo. Predsednik Nafte in lastnik podjetja Pharos 
95 spada med gradbince, ki jim je bilo v okviru vladnega programa v preteklih letih zagotovljenih več poslov. Omeniti je 
treba, da želi Madžarska do leta 2020 zgraditi kar 32 nogometnih stadionov, vrednost celotnega vladnega programa pa 
znaša 686 milijonov evrov. 
Sklad, ki vlaga v Lendavi, je del madžarskega holdinga MNV. 
MNV upravlja premoženje Madžarske, vredno več kot 48 milijard evrov. 
Madžari vlagajo v nogomet doma, v Sloveniji in na Hrvaškem. 
Območjem z madžarsko manjšino so lani namenili 1,5 milijona evrov.  
Tako Nafta kot Osijek, torej kluba zunaj meja Madžarske, sta od madžarske vlade prejela podobno vsoto denarja. Osijek je 
dobil 6,6 milijona evrov, Nafta pa okoli dvesto tisočakov manj. 
Sodobna nogometna akademija – celoten kompleks z nastanitvijo in sodobnim vadbenim centrom, tri igrišča z umetno 
travo, manjša tribuna, igrišče za odbojko ter igrišče z mivko – v Lendavi pa bo predvidoma dograjena konec leta 2019. 
Nepovratna sredstva 
Madžarska vlada pa ne pomaga le Lendavi, ampak celotnemu dvojezičnemu območju. Tako je za financiranje madžarske 
narodne skupnosti ob meji ustanovila poseben sklad za razvoj naložb in novih delovnih mest, s čimer želi hkrati ohranjati 
navezanost manjšine na madžarski jezik in kulturo. Da bi lahko izvedli razpisne pogoje, je bil ustanovljen tudi zavod za 
regionalni razvoj madžarske narodnosti. 
Za upravičena področja, natančneje dvojezične občine Hodoš, Šalovci, Moravske Toplice, Dobrovnik in Lendava, so naši 
sosedje samo lani namenili 1,5 milijona evrov razpisnih sredstev, s katerimi naj bi se napajali turistični, gospodarski in 
kmetijski projekti. Gre za nepovratna sredstva v višini do 20.000 evrov za posameznika, pri čemer mora prosilec zagotoviti 
četrtino lastnega deleža in plačati DDV. Do razpisanih sredstev so bile upravičene na dvojezičnem območju živeče fizične 
osebe in podjetja s sedežem na tem področju, pogoj pa je bilo znanje madžarskega jezika ali pripadnost manjšinskemu 



prebivalstvu, pri podjetjih pa 50-odstotno lastništvo ali zaposlovanje. 
Brez pretirane birokracije 
Zanimanje za projekt je bilo veliko, verjetno tudi zaradi zelo preproste prijave na razpis. Zavod za regionalni razvoj 
madžarske narodnosti je za prijavitelje namreč organiziral tudi skupinske termine za pomoč pri prijavi. Prijava je potekala po 
spletu, pred odobritvijo sredstev pa so odgovorni prišli na ogled. Prijavitelji take prakse pri slovenskih razpisih niso vajeni. 
»Treba je bilo izpolniti le štiri strani prijavnega obrazca, ki pa je bil zelo enostaven, potrebna je samo dobra poslovna ideja,« 
je pojasnil Emil Laslo, lastnik gostilne Pri Lujzi v Dobrovniku, ki se je dvakrat prijavil na razpis in bil obakrat uspešen. Laslo si 
je z razpisnimi sredstvi temeljito prenovil svoj gostinski lokal, ki se je manj kot pet kilometrov od madžarske meje ob 
regionalni cesti med Mursko Soboto in Lendavo. V prvem krogu so od madžarske vlade prejeli 20.000 evrov in v drugem 
15.000 evrov. S tem so kupili novo opremo za kuhinjo, na razpis pa se bodo poskusili prijaviti tudi tretjič. 
 

 
Slika: Emil Laslo in njegova žena sta kot lastnika gostilne Pri Lujzi v Dobrovniku od madžarske vlade najprej prejela 20.000 
evrov in nato še 15.000 evrov. Z denarjem sta kupila novo opremo za kuhinjo. FOTO: Anja Vučkič  
 
Ferenc Horváth, predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti in poslanec madžarske narodne 
skupnosti pravi, da so za pomursko regijo vse naložbe dobrodošle, »ne glede na to, kakšnega izvora so, v tem primeru pa 
gre v celoti za denar iz madžarskega proračuna in izvor sredstev ni vprašljiv«. Razpis naj bi bil ponovno odprt že v prihodnjih 
mesecih, ko bo madžarska vlada spet delila denar upravičencem.  

• Si Orbán z naložbami v Sloveniji kupuje volivce? Novica Mihajlovič. Delo, Ljubljana, 04. september 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/si-orban-z-nalozbami-v-sloveniji-kupuje-volivce-88605.html  
Naložbe madžarske države na vzhodu Slovenije ne prinašajo velikih zneskov, a ljudem tam veliko pomenijo.  
 

 
Slika: Da bi Prekmurje oziroma dvojezično območjo v Prekmurju bilo tarča morebitnega projekta velike Madžarske, se zdi 
Kovacsu malo verjetno. FOTO: Ronald Zak/AP 
 
Lendava - Pomisleki, da investicije Madžarske na severovzhodu Slovenije služijo gradnji velike Madžarske, so odveč, saj 
denar ni namenjen zgolj Madžarom, pojasnjuje dr. Attila Kovacs, vodja lendavske enote Inštituta za narodnostna 
vprašanja. 
»Če smo odkriti, gre za male zneske. Je pa obenem res, da ti zneski tukajšnjemu prebivalstvu precej pomenijo. Namerno 
govorim o prebivalstvu, saj gospodarsko pomoč Madžarske lahko dobijo vsi prebivalci dvojezičnih občin, ne glede na to, ali 
se naselje, ki je del dvojezične občine (5 takih občin je), nahaja na dvojezičnem območju ali ne, se pravi na slovenskem delu 
dvojezične občine,« je dodeljevanje nepovratnih sredstev madžarskega sklada za razvoj naložb in novih delovnih mest 
pojasnil Kovacs. 
To pomeni, da madžarsko državno pomoč lahko dobijo tudi prebivalci slovenske narodnosti (ali Srbi, Hrvati in drugi), ki 
imajo stalni naslov na dvojezičnem območju in obvladajo madžarski jezik. »Sam vem za kar nekaj primerov, ko so pomoč 
dobili pripadniki slovenske narodnosti, ki obvladajo madžarski jezik,« pravi sogovornik.  
Madžarska snubi nove državljane 
Sočasno s financiranjem pripadnikov madžarske manjšine pa poteka tudi nekakšna kampanja med prebivalci madžarske 
narodnosti, ki jih prepričujejo, naj si pridobijo dvojno (torej poleg slovenskega še madžarsko) državljanstvo in da se naj 
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udeležijo madžarskih parlamentarnih volitev. Kovacs, ki je tudi sam pripadnik in dober poznavalec madžarske manjšinske 
skupnosti ocenjuje, da je spomladanskih volitvah na Madžarskem sodelovalo malo madžarskih državljanov iz Slovenije.  
Manj razumne nogometne naložbe 
Kar zadeva ambiciozne naložbe madžarske države v nogomet v Sloveniji in na Hrvaškem, dr Kovacs prave računice pri tem 
ne vidim. »Denar gre le v en klub, v lendavsko Nafto. Če bi želeli pomagati manjšini na področju nogometa, bi bistveno večje 
učinke dosegli, če bi finančno podprli tistih sedem vaških klubov, ki se nahajajo na dvojezičnem območju in so v vseh 
pogledih vpeti v manjšinsko skupnost v teh naseljih. Po moji oceni gre pri naložbah v nogomet za neodgovorno ravnanje z 
madžarskim davkoplačevalskim denarjem,« svari Kovacs. 
Madžarov ni veliko in so zvesti Sloveniji 
Da bi Prekmurje oziroma dvojezično območjo v Prekmurju bilo tarča morebitnega projekta velike Madžarske, se zdi Kovacsu 
malo verjetno. »O tem ne more biti govora že zaradi tega ne, ker gre za izredno maloštevilno manjšino. Leta 2002 nas je bilo 
okoli 5200 Madžarov v Sloveniji, danes pa se po moji oceni to število giblje pri 4500. Poleg tega so pripadniki madžarske 
manjšine v Sloveniji zelo lojalni slovenski državi,« poudarja Kovacs. 
Pomemben razlog, zakaj Madžare v Sloveniji bolj prepriča Slovenija kot Madžarska je tudi dejstvo, da ljudje v Sloveniji 
uživamo po Kovacsevi oceni približno dvakrat boljši življenjski standard, kot vzhodna soseda. »Že zaradi tega Madžarska kot 
država ni preveč perspektivna za madžarsko manjšino. Prej bi lahko govorili o tem, da je gospodarska pomoč del Fidesove 
strategije za pridobivanje volilnih glasov Madžarov v zamejstvu, s katerimi si želijo Orbán in njegovi bližnji somišljeniki za 
daljše obdobje utrditi svojo oblast na Madžarskem,« dodaja sogovornik.  

• Veterani so odnesli državnega tožilca. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 04. september 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/veterani-so-odnesli-drzavnega-tozilca-88512.html  
Izdatki za pokojnine bivših pripadnikov Osvobodilne vojske Kosova so se povečali za več kot trikrat.  
Na Kosovu se ne prepirajo le zaradi ideje o spremembi meja s Srbijo, temveč tudi zaradi milijonskih vsot, ki jih iz proračuna 
namenjajo za vedno večje število veteranov Osvobodilne vojske Kosova. Izdatki za njihove pokojnine so se povečali za več 
kot trikrat. 
Ker veterani Osvobodilne vojske Kosova (OVK) rastejo kot gobe po dežju, se je zdaj že bivši državni tožilec Elez Blakaj 
odločil, da bo preiskal morebitne zlorabe pri vlaganju zahtevkov za pokojnine in dnevnice nekdanjih borcev OVK. Naletel je 
na tako velik pritisk, da je raje odstopil s položaja. Kljub podpori opozicije in civilne družbe, ki so organizirali proteste v 
Prištini, si tudi zaradi groženj s smrtjo ni premislil. Premier Ramush Haradinaj ga je poimenoval prestrašeni zajec, ki je tudi 
leta 1999 pobegnil v Makedonijo.  
Veterani OVK v plenicah 
Na Kosovu so leta 2015 namenili za pokojnine veteranov 24 milijonov evrov, tri leta kasneje pa izdatki za veterane znašajo 
že 76 milijonov evrov. Pritisk na Blakaja se je zelo povečal, ko je začel zasliševati visoke funkcionarje strank predsednika 
države Hashima Thaçija in Haradinaja, ki sta izšli iz OVK. Bivše vodstvo OVK tudi dve desetletji po vojni še vedno dominira 
tako v kosovski politiki kot družbi. V pomoč mu je pokojninska mreža za nekdanje pripadnike OVK, ki ustvarja odvisno 
klientelo, ki jih podpira in raste na vsakih novih parlamentarnih volitvah. 
Po navedbah spletnega portala Priština Insight so med veterani osebe, ki so bile leta 1999 stare več kot 70 let ali pa so bile 
še v plenicah. Do borčevskih pokojnin je sedaj upravičeno skupno 40.000 ljudi, neuradno pa je zahtevke za pokojnino vložilo 
še dodatnih 66.000 ljudi. Po podatkih iz študije britanskega zgodovinarja Jamesa Pettiferja je OVK na vrhuncu bojev leta 
1999 štela 18.000 pripadnikov, od katerih jih je samo 3.000 sodelovalo v neposrednih bojnih akcijah.  
Preiskava vojnih zločinov OVK 
Kosovska vlada ne deli pokojnin samo veteranom in "veteranom", da bi pridobila njihove glasove na volitvah. Denar meče z 
lopato skozi okno tudi za borčevske organizacije, ki so podaljšana roka strank in zanje opravljajo umazana dela. Gre za 
grožnje posameznikom, ki se postavljajo po robu vladajoči vojni koaliciji na oblasti. Če jim ni všeč, kam plove Kosovo, grozijo 
tudi z destabilizacijo države. 

 

Nazadnje so bile borčevske organizacije v ospredju dogajanja konec lanskega leta, ko so skušale prisiliti parlament, naj 
spremeni zakon o posebnem sodišču za vojne zločine pripadnikov OVK. Prizadevali so si za oblikovanje sodišča brez zob, ki 
ne grize, kar je ustrezalo tudi Thaçiju in Haradinaju, ki bi se lahko znašla na njegovi zatožni klopi. Namera jim ni uspela zaradi 
pritiska mednarodne skupnosti na čelu z ZDA, strah pred temeljito preiskavo zločinov OVK pa naj bi bil tudi eden izmed 
razlogov, da je Thaçi vrgel v javnost kost o korekciji meja s Srbijo. 

• Piromanski projekt bi lahko odprl Pandorino skrinjico. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 04. september 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/piromanski-projekt-bi-lahko-odprl-pandorino-skrinjico-88272.html  
Nerealno je pričakovati, da bi bilo mogoče izolirati posledice zamenjave ozemelj med Srbijo in Kosovom.  
Srbski in kosovski predsednik Aleksandar Vučić in Hashim Thaçi z idejo o novi razmejitvi med državama pripravljata domačo 
javnost na pravno zavezujoč dogovor med Beogradom in Prištino. Nerealno bi bilo pričakovati, da je mogoče izolirati 
posledice zamenjave ozemelj. V regiji bi bili tarči separatistov BiH in Makedonija. 
Čeprav vztrajanje na stališčih, da je Kosovo del Srbije ali da je Kosovo mednarodno priznana država, ne prinaša izhoda iz 
pogajalske slepe ulice, je malo verjetno, da bo dejansko prišlo do zamenjave ozemelj ali do popravkov meja med Srbijo in 
Kosovom. Thaçi nima podpore niti med koalicijskimi partnerji na čelu s premierjem Ramushem Haridanajem, Vučiću pa 
poleg opozicije in srbske pravoslavne cerkve nasprotujejo tudi Srbi na Kosovu. Prvi pogoj za sprejemljivost takšnega 
scenarija bi bil, da se državi sami dogovorita za rešitev ter da se odpovesta nasilju in obvežeta, da bosta dogovor potrdili na 
referendumu.  
Selektivna pravica do neodvisnosti 
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Politični predstavniki EU in ZDA so leta vztrajali na stališču, da bi vsakršna sprememba meja v vnetljivi regiji lahko zanetila 
nasilna prizadevanja za spremembo drugih meja. Sodeč po nekaterih izjavah, Berlin in Washington nista več na istem bregu. 
Spreminjanje mej na Balkanu bi lahko odprlo Pandorino skrinjico. Poznavalci opozarjajo na nevarnost, da bi v primeru 
zamenjave ozemelj nastali etnično bolj čisti državi, kar bi lahko vplivalo na okrepitev odcepitvenih teženj v BiH in med 
Albanci v Makedoniji. 
Če lahko postane Preševo del Kosova, zakaj ne bi postalo tudi Tetovo. Če je lahko Kosovska Mitrovica del Srbije, zakaj ne bi 
bila tudi Banjaluka. Gre za igro z ognjem, ki bi lahko imela nepredvidljive posledice za BiH in Makedonijo. Piromanski projekt 
bi lahko izzval verižno reakcijo Srbov in Hrvatov v BiH ali Albancev v Makedoniji, ki bi prav tako lahko zahtevali korekcije 
meja. Njegovi nasprotniki opozarjajo, da bi se regija vrnila v devetdeseta, ki jih je zaznamovalo prelivanje krvi. Velikosrbske 
sanje spodbujajo tudi večno idejo o veliki Albaniji. Ideja o etnični homogenosti je v polpretekli zgodovini pripeljala do 
etničnega čiščenja, množičnih pobojev in genocida na Balkanu. 
Boj za ohranitev oblasti 
Kosovski parlament na današnjih dveh izrednih sejah še ni potrdil niti pogajalske skupine, ki jo je za dialog s Srbijo 
imenovala vlada, niti še ni sprejel resolucije opozicije, ki naj bi preprečila kakršna koli pogajanja o ozemeljski celovitosti 
Kosova. Po obeh predlogih bo v dialogu med Beoradom in Prištino sodeloval predsednik Hashim Thaçi. Slednji se za razliko 
od premierja Ramusha Haradinaja zavzema za zaključek pogajanj s Srbijo, oba pa pričakujeta, da bosta na račun 
bruseljskega dialoga okrepila svoj položaj na kosovski politični sceni. Reševanje problemov vključno z zaprtjem kosovskega 
vprašanja je tako za Thaçija kot za Haradinaja, ki bi se lahko znašla na zatožni klopi posebnega sodišča za zločine 
Osvobodilne vojske Kosova, drugotnega pomena.  
Zahodne sile niso nikoli logično odločale o tem, katere politične skupnosti imajo pravico do neodvisnosti in katere ne. Meje 
so pogosto definirale tudi s silo. Ker niso bile dosledne, so Črni gori dovolile referendum o neodvisnosti, ki je uspel za las, 
Kosovu je večina priznala pravico do enostranske razglasitve neodvisnosti, zamisli Republike srbske (RS), da bi se združili s 
Srbijo pa so zatrli v kali. Tudi zato, ker niso želele imeti muslimanske države sredi Evrope.  
Ideologija o večnacionalnih državah 
BiH povzroča največjo zaskrbljenost, ker Srbi in Hrvati ne želijo biti pod upravo Sarajeva, tako kot Albanci na Kosovu niso 
želeli biti pod upravo Beograda. Predpostavka, da bi bila delitev Kosova nevaren precendens za BiH, je po mnenju 
zagovornikov ideje vsaj delno sporna. Njena nadaljnja usoda je veliko bolj odvisna od notranjepolitičnih in širših 
geopolitičnih razmer kot od usode Kosova. Navsezadnje bi lahko delitev Kosova povzročila, da bi v BiH, kjer imajo glavno 
besedo nacionalisti, presegli dolgoletno pat pozicijo. V bošnjaški skupnosti bi se nemara prebili v ospredje pragmatični 
politiki, ki bi resno vzeli Srbe in Hrvate ter postavili ceno za njihovo večjo avtonomijo. 
Če bi padla nedotakljivost meja, bi morda dolgoletni sovražniki rešili spore mirno s pogajanji in ne na bojišču. BiH bi dobila 
priložnost, da se v korist vseh njenih narodov razvije kot države. To bi lahko koristilo tudi Makedoniji, kjer so Albanci jasno 
povedali, da ne želijo biti državljani drugega razreda. Politiki v Skopju bi morali določiti ceno za še večjo avtonomijo 
Albancev, ne glede na strah pred veliko Albanijo. Če bi Srbija priznala Kosovo, bi Priština vzpostavila tesnejše odnose s 
Tirano, kar bi lahko vodilo v združitev Albanije in Kosova. Postavilo bi se vprašanje, ali imajo Albanci na Kosovu in v Albaniji 
pravico do skupne nacionalne in etnično bolj ali manj čiste države, če si tega želijo, ali je nimajo? 
Takšen razvoj dogodkov bi prej ali slej pripeljal do propada ideologije o večnacionalnih državah v regiji. Tudi zato bo Balkan 
najverjetneje ostal laboratorij za družbene eksperimente. To najbrž tudi pomeni, da bo zlasti BiH še dolgo tavala v politični 
slepi ulici, gospodarsko stagnirala in si neuspešno prizadevala za članstvo v EU. 

• Populistična internacionala. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, 06. september 2018  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/populisticna-internacionala-87197.html  
Gledamo marš skrajne desnice.  
Ni si več težko predstavljati, kako bo izgledal spopad med populisti, suverenisti in evropeisti v prihodnjem evropskem 
parlamentu. To bo trda, grda in brutalna tekma, neprimerljiva z vsem, kar je bilo videti od prvih neposrednih volitev v 
strasbourški parlament leta 1979. Uvertura v politični spopad je bilo razvpito srečanje Viktorja Orbána in Mattea Salvinija v 
Milanu. Pokazalo je, da suverenistične sile strnjujejo vrste in delujejo internacionalno. 
Evropska politika je bila dolgo strukturirana levo-desno. Evropski parlament je obvladovala neke vrste velika koalicija 
konservativne ljudske stranke in socialistov, razmerje moči je trajalo kakih 40 let. Še na volitvah leta 2009 je dobila 
dvotretjinsko večino, 2014. samo še 54 odstotkov. Z vzponom evroskeptične, ksenofobne, nacionalistične in rasistične 
politike na celini se majejo ravnotežja v evropskih institucijah in državah članicah, stare politične konstelacije se razdirajo. 

 

Sanitarnega kordona, ki ločuje tradicionalne stranke od skrajno desnih, ni več. Ton političnih kampanj narekuje desnica, 
mainstream je v defenzivi. Podobno kot Trump tudi evropski populisti napadajo establišment, prevprašujejo podatke o 
migracijah in kriminalu, propagirajo izstop iz evra, EU. 
Priseljenska politika je prva politična tema, kozmopolitizma ni več. Prišleki travmatizirajo preštevilne Evropejce in tema ni 
lahka: integracija begunca iz Sirije je enostavna, Iračana težja, Afganistanca nemogoča. Nemočna EU pa ni zmožna problema 
nasloviti na ZDA in Kitajsko, obe bolj krivi za migracije z Levanta in Afrike. Evropejce hromi strah, skrajna desnica zna 
imenitno jezditi na valu protipriseljenstva, za trend ni imun niti nordijski svet. Najbližji volilni preskus bo v nedeljo na 
Švedskem. 

• Kozmetične spremembe za članstvo v EU in Natu. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 06. september 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/kozmeticne-spremembe-za-clanstvo-v-eu-in-natu-88736.html  
Če bo referendum uspešen, bo odprl pot ustavnim spremembam in spremembi imena države v Severno Makedonijo.  
Rezultati makedonskega referenduma bodo vplivali na geopolitično razporeditev v regiji. Po ocenah Moskve je sporazum 
Aten s Skopjem izključno v vlogi pospešenega vstopa Makedonije v Nato, po mnenju Washingtona pa bi propad sporazuma 
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destabiliziral Balkan. 
Da bi neuspeh referenduma negativno vplival na stabilnost v regiji, je prepričana tudi makedonska vladajoča koalicija. 
Podobno menijo tudi številni balkanski analitiki. Če bo referendum uspešen, bo odprl pot ustavnim spremembam in 
preimenovanju države v Severno Makedonijo. Koalicija Skupaj za evropsko Makedonijo v referendumski kampanji poudarja, 
da bo pozitiven izid omogočil članstvo v Natu in začetek pogajanj o vstopu v EU.  
Rezultati anket odvisni od naročnika 
Referendum, posvetovalne narave, bo 30. septembra; če bo večina na vprašanje, »ali ste za članstvo v Natu in EU s 
sprejemanjem sporazuma med Makedonijo in Grčijo« o imenu Makedonije, odgovorila z »da«, bo vlada lažje dobila 
manjkajoče glasove poslancev. Premier Zoran Zaev in vladajoča koalicija se še nista izrekla, ali bosta ob morebitnem 
negativnem izidu podporo svoji politiki preverila na predčasnih volitvah. 
Javnomnenjske raziskave kažejo dva izida. Po prvem bi zmagali nasprotniki spremembe imena, po drugem pa naj bi bilo več 
tistih, ki se jim članstvo v EU in Natu zdi pomembnejše od »kozmetičnega« popravka imena. Čeprav so rezultati anket 
odvisni tudi od tega, kdo je naročil in plačal raziskavo, se zdi, da je tekma tik pred referendumom izenačena. Po rezultatih 
raziskave ameriškega mednarodnega republikanskega inštituta nekaj več kot polovica državljanov verjame, da članstvo v 
Natu in EU upravičuje sprejetje novega imena države. 

 

Kolaboranti in nosilci javnega upora 
Po mnenju nasprotnikov spremembe imena je prespanski sporazum, o katerem bodo odločali na referendumu, pravni 
mrtvorojenec, ki bi padel v vsaki normalni državi. Opozorili so, da je referendumsko vprašanje, »ali ste za članstvo v Natu in 
EU s sprejemanjem sporazuma med Makedonijo in Grčijo«, velik pravni nesmisel in manipulacija, ker o članstvu ne bodo 
odločali Makedonci, temveč države članice Nata in EU, ki jih referendum ne obvezuje. Po mnenju kritikov bo ta pravna 
akrobacija padla na ustavnem sodišču, oblast pa obtožujejo, da se zateka v čezmerno uporabo policijske sile, da bi zatrla 
vsakršen upor proti spremembi imena. 
V funkciji sprejetja sporazuma naj bi bila tudi diplomatska depeša z ameriškega veleposlaništva v Makedoniji, ki jo je objavil 
Wikileaks. Zaupni dokument kaže, da je bilo Skopje pripravljeno sprejeti ime Republika Severna Makedonija že leta 2008, če 
bi to vključevalo priznanje makedonskega jezika in nacionalnosti. Da je bila na takšen kompromis z Atenami pripravljena 
tudi vlada nekdanjega premiera Nikole Gruevskega, je zatrdil tudi Zaev. Navedbe je Gruevski, nekdanji vodja opozicijske 
VMRO-DPMNE, označil za neumnost. 
Največja nevladna stranka VMRO-DPMNE, ki jo je Zaev pozval, naj se vključi v kampanjo in podpre referendum, je v 
popolnem kaosu, zato ima na političnem prizorišču predvsem dekorativno vlogo. Nasprotniki sporazuma vidijo v politični 
opoziciji prej kolaborante kot nosilce javnega upora. Po internih raziskavah skoraj polovica članstva stranke ne nasprotuje 
spremembi imena. Zato civilna družba napoveduje, da se bo samoorganizirala prek družbenih omrežij, ker noče plačati tako 
visoke cene za obljube, da bodo nekoč v EU, kjer bodo bolje živeli. 

 
Dnevnik, Ljubljana 
 

• Proračunski apetiti italijanske vlade med Scilo in Karibdo. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 31. avgust 2018 
https://www.dnevnik.si/1042838052/svet/proracunski-apetiti-italijanske-vlade-med-scilo-in-karibdo  
Voditelja glavnih italijanskih vladnih strank napovedujeta povečanje proračuna za leto 2019. Tako po migracijski fronti z 
Evropsko unijo, ki je pripeljala celo do groženj blokade večletnega proračuna EU, odpirata novo fronto z evropsko 
komisijo. 
Voditelja Lige Matteo Salvini in Gibanja petih zvezd Luigi Di Maio že vse od oblikovanja italijanske vlade napovedujeta, da 
bosta prihodnje leto začela izpolnjevati predvolilne napovedi njunih strank z več socialnimi projekti za državljane. Konec 
septembra namerava italijanska vlada predstaviti proračun, v katerem naj bi dvignili pokojnine in raven zagotovljenih 
prihodkov gospodinjstev ter znižali davke. Kako obsežno naj bi bilo povečanje proračuna, ostaja nejasno. Vlagatelje in 
evropsko komisijo, ki mora na koncu presoditi, ali je italijanski proračun skladen z zavezami pakta stabilnosti, zanima 
predvsem, koliko se bo zaradi dodatnih izdatkov povečal javnofinančni primanjkljaj Italije. Ta je lani znašal 2,3 odstotka BDP, 
kršitev zavez pakta stabilnosti pa bi predstavljalo povečanje primanjkljaja nad 3 odstotke BDP.  
Med vlagatelji vlada precejšnje nelagodje 
Ključno vprašanje torej je, koliko se bo zaradi načrtov italijanske koalicije povečal dolg države. Ta je že zdaj s 131,8 odstotka 
BDP drugi največji v evrskem območju za grškim, tako da Italija v skladu z maastrichtskimi kriteriji za sprejem v evrsko 
območje – ti med drugim predvidevajo, da mora biti javni dolg nižji od 60 odstotkov BDP – sploh ne bi mogla več prevzeti 
skupne evropske valute. Seveda je tudi vprašanje, od kod bi Italija utegnila vzeti denar za večje proračunske izdatke, ob tem 
da je soočena s počasno gospodarsko rastjo (1,2 odstotka). Prav zato se posledično upočasnjuje tudi odplačilo italijanskega 
dolga, za katerega sta vodilna populistična politika v preteklih mesecih menila, da bi ga upniki morali Italiji opustiti vsaj v 
višini 250 milijard evrov. 
Vsi ti fiskalni načrti in besede vodilnih strankarskih politikov Italije so med vlagatelji povzročili precej nelagodja. Povečalo ga 
je še pavšalno kritiziranje Evropske unije zaradi premalo dodeljenih evropskih sredstev, kar naj bi bil razlog, da je prišlo do 
zrušitve mosta v Genovi. Prav tako so grožnje Di Maia in Salvinija, da bo Italija prenehala plačevati svoj prispevek v evropski 
proračun in bo blokirala novo večletno finančno perspektivo EU, dodatno prispevale k znižanju zaupanja investitorjev. 
Prvi preizkus je Italija včeraj prestala 
A vsaj za zdaj kaže, da interes vlagateljev za Italijo še obstaja. Po včerajšnji novi avkciji 7,75 milijarde evrov vrednih srednje- 
in dolgoročnih obveznic je Italija namreč dobila svež kapital. Zanimanje za nakup obveznic je bilo precejšnje, vendar so 
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vlagatelji za svoj kapital iztržili rekordno visoke obrestne mere v zadnjih štirih letih. Iztržek avkcije je tako dvoplasten: po eni 
strani so vlagatelji še vedno zainteresirani za Italijo, po drugi pa se je z večjimi obrestnimi merami na obveznice ustvaril 
dodaten pritisk na tamkajšnje gospodarstvo. 
Že danes Italijo čaka nov preizkus. Svojo bonitetno oceno zanjo bo objavila agencija Fitch, kar bi lahko močno vplivalo na 
italijanski položaj na finančnih trgih. Bonitetne agencije Italijo trenutno ocenjujejo z ocenami BBB oziroma Baa2, finančni 
analitiki pa zelo različno ocenjujejo možnost, da bi Fitch italijansko kreditno boniteto znižal. Kako zelo napete čase na 
finančnih trgih doživlja italijansko gospodarstvo, priča tudi poziv ministra za gospodarstvo in finance Giuseppeja Triaja 
Salviniju in Di Maiu, naj ustavita konje s svojimi izjavami o večji proračunski porabi, medtem ko poskuša sam investitorje 
prepričati, naj nadaljujejo vlaganja v Italijo, ki da bo ostala javnofinančno vzdržna. Za dodatno nervozo v minulih dneh je Di 
Maio poskrbel še z napovedjo, da Italija ne bo zaprosila za pomoč Evropske centralne banke, če bi država po objavi 
proračunskih načrtov za prihodnje leto izgubila zaupanje vlagateljev.  
Salvini osumljen ugrabitev, zlorabe… 
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 sprva sprožilo preiskavo 
zaradi suma ugrabitve, mu zdaj 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, je poročal časnik La Repubblica. Za očitana mu dejanja bi lahko Salviniju glede na italijanski kazenski 
zakonik prisodili tudi do 30 let zapora. »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 tožilstva bo preučilo tako 
imenovano ministrsko sodišče. Gre za organ, ki je pristojen za »prestopke na položaju«. To sodišče lahko sicer deluje le, če 
je zanj parlamentarna večina. sta 

• Nekrolog: Slovo Cirilu Zlobcu. Matjaž Kmecl. Dnevnik, Ljubljana, 1. september 2018 
https://www.dnevnik.si/1042838160/mnenja/odprta-stran/nekrolog-slovo-cirilu-zlobcu-  
Primorsko slovenstvo je svojevrstna, močna oblika slovenstva; za navrh vseh stoletij bridke slovenske zgodovine so dobili 
še 25 let fašizma, ki ga niso marali za noben denar. Znani Vipavec mi je pripovedoval o Musolinijevem napadu na 
nekdanjo kraljevino Jugoslavijo; takrat so fašistične oblasti zapovedale zvoniti po vseh cerkvah; on, fantič, je očetu 
pomagal orati, oče pa mu je ob zvonjenju velel ustaviti volove in rekel: Pob, zdaj bova molila, da bi Jugoslovani nabrisali 
Mussolinija! Pokleknila sta sredi njive in molila. Kar takoj njuna molitev ni bila uslišana, njuna samozavest pa zato ni bila 
nič manjša. 
 

   
Slika: Ciril Zlobec (1925 – 2018). Foto: Dnevnik   
 
Mogoče se tak uvod v nekrolog za Cirilom Zlobcem zdi malo nenavaden, toda kot osebnost je pesnik zrasel iz osrčja prav 
takšne zvestobe in kljubovalnosti – na zgornjem robu Krasa. Tam nekje blizu Zlobcev je v času fašizma znameniti župnik 
Virgil Šček vodil »učenike svetega Pavla«, glasnike resnične vere, slovensko zavedne duhovnike; prostor je bil poln uporne 
samozavesti in Gregorčiča, Ščeka pa je rimska cerkev suspendirala. V Zlobčevem fantu so slovenski duhovniki videli velik 
obet, dali so ga v šole; sam je rad malo v šali pa tudi zares povedal, da so mu napovedovali bleščečo prihodnost in celo 
škofovstvo. Vendar s tem ni bilo nič, čas za takšne uporne duše ni bil pravi, bil je preveč Slovenca, letel je iz šole. Tudi ko je 
Primorska »vstala«, je bil takoj zraven; ni se izogibal bojem, je pa z ganjenim ponosom rad povedal, da ga niso pošiljali v 
najhujši ogenj, ker so cenili njegovo pesniško nadarjenost. Naredili so ga celo za partizanskega učitelja, čeprav nešolanega, 
toda z imenitnim jezikovnim posluhom in predvsem nekakšno tiho zapriseženostjo slovenski besedi. 
Takoj po vojni se je v javnosti oglasil – dvajsetletnik – z verzi; najprej malo nerodno, družbeno »angažirano«, še malo pod 
vtisom tako imenovane »partizanske breze«, potem pa zmeraj boljšimi in zmeraj bolj – izpovedno intimnimi. Okoli 1953 se 
je mladi rod pišočih ljudi odločil nastopiti skupinsko – protestno, proti temu, da bi bila literatura družbeno ali celo politično 
orodje, kot se je dotlej oficialno zahtevalo. Mlada generacija je zasnovala nekaj skupinskih knjižnih nastopov, pesniških in 
novelističnih, med njimi pesniško zbirko, znamenite Pesmi štirih (izšla 1953). »Novele štirih«, ki so prav tako bile v načrtu, so 
obstale, ker je eden od avtorjev tačas pobegnil čez mejo; štirje pesniki, Kovič, Menart, Pavček in Zlobec, pa so z zbirko 
postali pravi literarni spomenik in ustvarili vsak svojo bleščečo pesniško zgodbo. Tudi Zlobec. 
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Sčasoma se mu je kot pesniku dokončno izoblikovalo prepričanje, da je temelj in bistvo sveta ljubezen, in je zmeraj bolj 
zlagal samo še sonete o njej – tako da danes velja za enega naših najizrazitejših ljubezenskih poetov. Oblikovno pa se je iz 
tako imenovanega svobodnega verzificiranja preusmeril v najstrože vezane forme. 
Toda hkrati se ni niti za trenutek izogibal nečemu, čemur bi lahko rekli intimna družbena odgovornost, odgovornost za svoje 
ljudi – najprej za zatirane primorske Slovence, ki so ga posvojili kot svojega tribuna, potem za pesniške tovariše, ki jih je kot 
politik in urednik kar naprej ščitil, čeprav mu niso zmeraj vračali dobrega z dobrim, in končno za vse Slovence, ko se je bolj 
kot marsikdo od naknadnih domoljubnih fanfaronov angažiral pri našem osamosvajanju. Ni treba pozabiti, da je bil na prvih 
(in edinih) neposrednih volitvah v nekdanje petglavo predsedstvo države Slovenije izvoljen z največjim številom glasov in da 
je s tem prevzel velik del odgovornosti za našo skupno usodo. Kot jo je že zdavnaj prej tudi s svojim partizanstvom. V ta 
okvir gre seveda tudi njegovo knjižno in revialno urednikovanje, celo časnikarstvo, ki se mu je za nekaj časa zapisal. V 
zgodovinskem spominu ostaja kot reformatorski sourednik in branilec Besede in pozneje že skoraj legendarni 
nekajdesetletni urednik Sodobnosti. 
In zdaj še poslovilne besede: Dragi prijatelj Ciril, odšel si iz ne najbolj srečnega življenja, toda bil si eden najbolj odgovornih, 
ustvarjalnih, zvestih in poštenih Slovencev. Mirno prijazen in ob tem sleherni trenutek dosleden; ne samo velik pesnik, tudi 
velik Slovenec, velik človek. Ljudje že od zdavnaj vemo, da s smrtjo ne umre vse; kar postorimo dobrega, ostaja po naši smrti 
v človeštvu; kar storimo dobrega za ta naš ljubi slovenski narod, ostaja v slovenstvu, naj se zdi kak trenutek še tako 
brezupno.  
Tako ostaja v slovenstvo za zmeraj vgrajeno tudi tvoje izjemno delo – pesniško, kulturno in politično.  

• Čas nelagodnih zavezništev. Ervin Hladnik – Milharčič. Dnevnik, Ljubljana, 1. september 2018  
https://www.dnevnik.si/1042838120/mnenja/komentarji/cas-nelagodnih-zaveznistev  
Še pred petimi leti je bilo moderno modrovati, da v Evropi ni več mogoče govoriti o levici in desnici. To so bile preživete 
oblike političnih delitev, ki so se utopile v političnem centru. 
Brezbarvna tehnokratska govorica, ki so jo gojili v Bruslju, je še utrdila prepričanje, da je politična govorica nekompatibilnih 
nasprotij umrla. Vse od vojn do kmetijske politike je razvodenelo v izbrušenih sporočilih, kjer so bili vsi konflikti zamegljeni, 
vse razlike izravnane, vsi usodni spori zgolj nesporazumi.  
Levica? Sentimentalni relikt nostalgikov, ki nikoli niso preboleli padca berlinskega zidu. Desnica? Skupine 
neuravnovešencev, ki ne razumejo dinamike sodobnega sveta in kričijo, namesto da bi govorili. Politike so zamenjali 
ekonomisti in pravniki, ki so družbena protislovja utopili v nepolitičnem žargonu svojih poklicev. Zdelo se je, da v centrih 
odločanja sploh ne bomo več slišali razprav v povišanih tonih o razrednem boju, narodnih interesih, svetosti življenja ali 
socialnih prevratih. Te ideje so bile izgnane na rob političnega prostora, kjer sta levica in desnica obstajali zgolj kot 
marginalna fragmenta sredinsko usmerjene Evrope.  
Desničarski fanatizem kot osrednje politično gibanje je bilo nekaj, kar je lahko na veliko cvetelo v Ameriki, Evropa je te 
razlike presegla z učinkovito uradniško uniformnostjo. Osmrtnice za levico in desnico so se pokazale kot preuranjene. 
Evropska desnica je preživela in je ponovno tukaj. Volitve za evropski parlament bodo bojišče, na katerem bodo evropski 
populisti izmerili svoje moči. To ne bodo še ene evropske volitve, ki se jim bo mogoče izogniti, ker se iz njih izcimi še ena 
toga in ne preveč razumljiva institucija Evropske unije. Volitve bodo določile razmerje moči v EU, določile delovanje 
evropske komisije in pokazale politično barvo Evrope.  
Glavni voditelji sedanje evropske desnice od Nigela Faragea do Marine Le Pen in Mattea Salvinija so izrabili položaj 
evropskih poslancev, da so se utrdili v politikah svojih držav. Sedaj z utrjenih položajev sestavljajo koalicije, s katerimi 
načrtujejo prevzem evropskega parlamenta. Kar naenkrat se je v Evropo vrnila politika. Brezbarvni evropski komisarji z 
abstraktnimi političnimi identitetami in prikritimi agendami so že sedaj zastareli. Prihaja čas, ko bo treba izražati zelo jasne 
politične ideje ali obleči uniforme.  
Nekaj časa se je zdelo, da gre zgolj za prehodne fenomene, povezane s kriznimi obdobji družb. Zlata zora v Grčiji je bila 
omejena in še kar razumljiva reakcija na obubožanost in zlom socialnih mrež zaradi dolžniške krize in prvih bolj množičnih 
prihodov beguncev iz Sirije. Kriza je bila zelo huda, vendar je na volitvah potem zmagala levica, ki se je hitro prelevila v 
sredinsko politično silo. Siriza je ohranila nekaj leve govorice, vendar je njena politika popolnoma udomačena in nenevarna 
žival, ki se tako kot vse druge evropske sredinske politike ukvarja z obrestno mero in stopnjo rasti gospodarstva. Zlata zora 
je ostala marginalno gibanje fanatikov. 
Marine Le Pen v Franciji se je na zadnjih francoskih predsedniških volitvah v prvem krogu hitro vzpela tik pod vrh in prav 
tako hitro ponovno zdrknila na robove politike. AfD v Nemčiji je grozila, da se bo prebila v sredino političnega prostora in 
določila parametre nemške politike, vendar je v Nemčiji prevladala racionalnost, ki je raje nevtralizirala politično barvo 
vlade, kot pristala na njeno desno obarvanost. Avstrija živi dvojno identiteto levega predsednika in desnega populističnega 
kanclerja. Desna nacionalistična internacionala vzhodnoevropskih držav od Budimpešte do Varšave se je za hip lahko 
zazdela znamenje nerazvitosti evropskega vzhoda, ki si bo prej ali slej premislil in se iz eksperimentiranja z neliberalnimi 
avtoritarnimi formulami vrnil v običajne tirnice liberalne demokracije, kjer se bo ukvarjal z vprašanjem blagostanja. 
Vtis minljivosti populističnih gibanj se morda izkazuje za napačnega. Ta teden je v Milanu prišlo do neobičajnega srečanja 
italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija in madžarskega premierja Viktorja Orbana. Dva zgledna populista, ki sta 
se postavila za vodji nove politike. V svojih državah sta segla v vrh politične moči tako, da sta iz evropske ideje naredila 
sovražnika in z agresivno retoriko mobilizirala čustva nezadovoljnih volilcev. Da je taktika delovala v klavstrofobnem vzdušju 
politično nerazvite Madžarske, se je zdelo razumljivo. Fantastične učinke ima tudi v Italiji, ki ima vse mogoče težave, 
politično nerazvita pa vsekakor ni. Salvini sploh ni zmagal na volitvah, pa je z vratolomnimi potezami iz notranjega 
ministrstva v nekaj korakih naredil najvplivnejši center odločanja v državi.  
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Sedaj Orban in Salvini pripravljata veliko koalicijo za napad na evropski parlament. »Evropske volitve so na vidiku,« je v 
Milanu rekel Viktor Orban. »Spremeniti moramo veliko stvari. Sedaj sta v Evropi dve strani. Eno vodi Emmanuel Macron, ki 
podpira migracije. Drugo podpirajo države, ki hočejo zaščititi svoje meje. Madžarska in Italija spadata v to drugo skupino.« 
Da bi Macron vodil Evropo, je nekoliko pretirana trditev, vendar je boljša tarča od Angele Merkel, ker je šibkejši. Taktika je 
sijajna. Po levici se hodi takrat, ko leži na tleh. Ko pride k sebi, levica ne sme narediti svoje običajne napake in skleniti, da 
ima opraviti z neumnim nasprotnikom, ki ne razume sveta. Čas, ko je bilo zabavno razmišljati, kdo ima bolj čiste politične 
ideje, jasnejšo vizijo prihodnosti in bolj razgledane volilce, je nekako minil. Ključno vprašanje je, kdo je lahko zaveznik.  

• Plenković za Die Welt tudi o mejnem sporu s Slovenijo. STA. Dnevnik, Ljubljana, 1. september 2018  
https://www.dnevnik.si/1042838223/svet/plenkovic-za-die-welt-tudi-o-mejnem-sporu-s-slovenijo  
Hrvaški premier Andrej Plenković je v pogovoru za nemški Die Welt ponovil, da je že prejšnji slovenski vladi ponudil 
dvostransko zavezujočo rešitev glede meje med državama, ki bi ustrezalo obema državama. Dodal je, da se veseli 
nadaljevanja dialoga s Slovenijo po oblikovanju nove vlade. 
»Menim, da je veliko več tistega, kar nas združuje, kot ločuje,« je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina dejal premier 
države, ki zavrača že več kot leto dni veljavno razsodbo arbitražnega sodišča o meji med državama. 
»Ostala priporočila za naše članstvo v schengenskem območju bomo verjetno uresničili do konca leta in menimo, da 
odprtega vprašanja s Slovenijo ni treba povezovati z drugimi vprašanji in procesi,« je dejal, medtem ko Slovenija vstop 
Hrvaške v schengen pogojuje tudi s spoštovanjem arbitražne odločbe. 
Slovenija je sicer Hrvaško tožila pred Sodiščem EU, ker zaradi hrvaškega zavračanja uveljavitve odločitve arbitražnega 
sodišča prihaja do kršitev evropskega prava, zlasti na področju ribištva in pri izvajanju schengenskih pravil. 
V pogovoru za Die Welt je Plenković izpostavil še pomembno vlogo Hrvaške pri varovanju zunanje meje EU in zavrnil 
obtožbe migrantov v BiH in nevladnih organizacij o nasilju hrvaške policije pri zavračanju migrantov na meji. 
Migracije so sicer v središču tudi današnjega foruma v Dubrovniku, ki ga gosti Plenković. Med udeleženci je po napovedih v 
imenu slovenskega zunanjega ministra državni sekretar na zunanjem ministrstvu Iztok Mirošič. 

• Makedonije še ne trese referendumska mrzlica. Zoran Senković. Dnevnik, Ljubljana, 1. september 2018  
https://www.dnevnik.si/1042838193/svet/makedonije-se-ne-trese-referendumska-mrzlica  
Trideset dni pred referendumom o spremembi imena v Makedoniji ni povsem jasno, kdo ima večino – privrženci 
spremembe, ki odpira vrata EU in Nata, ali nasprotniki, ki se razglašajo za branitelje nacionalne identitete. 
Mesec dni pred odločitvijo Makedoncev, ali so pripravljeni za vstopnico za članstvo v Natu in EU spremeniti ime države iz 
(uradno) Bivša jugoslovanska republika Makedonija (Former Yugoslav Republic Of Macedonia – FYROM) oziroma (neuradno 
in nepriznano) Republika Makedonija v Republika Severna Makedonija, v državi (še) ni videti pretirane predreferendumske 
mrzlice. 
Sodeč po oglasih, v katerih v medijih Makedonce pozivajo k udeležbi na referendumu in glasovanju v prid spremembe 
imena, je referendum bolj zanimiv za Bruselj oziroma EU. Večino propagandnih sporočil na to temo namreč financirajo prav 
iz prestolnice EU. 
Ni še jasno, komu kaže bolje 
Javnomnenjske raziskave kažejo različna izida – ene zmago nasprotnikov spremembe imena, druge, da je več tistih, ki se jim 
članstvo v EU in Natu zdi pomembnejše od »kozmetičnega« popravka imena. Odvisno, pravijo zlobneži, od tega, kdo je 
raziskavo naročil in plačal. Če bi vzeli povprečje, potem bi lahko rekli, da je tekma trideset dni pred referendumom dokaj 
izenačena. Eno je prav gotovo jasno – večina makedonskih Albancev, še posebno tisti, ki živijo in delajo v evropskih državah, 
bo podprla spremembo imena. In teh ni malo.  
Številni Makedonci, še zlasti tisti, ki v novem imenu vidijo grožnjo makedonski identiteti, pravijo, da to ne preseneča, saj 
makedonski Albanci nimajo nobenega domoljubnega čustva do države, v kateri živijo.  
V resnici je večji problem, ali se bo referenduma udeležilo več kot 50 odstotkov volilcev, s čimer bi bil izpolnjen pogoj, da je 
posvetovalni referendum veljaven. Analitiki pravijo, da se vlada ne bo ozirala na morebitno odklonilno mnenje večine 
udeležencev in bo nadaljevala postopke za spremembo ustave, vezane na sprejem novega imena. Zanje potrebuje v 
parlamentu dvotretjinsko večino, za kar pa ji manjka 12 glasov.  
Če bi na referendumu večina na vprašanje, »ali ste za članstvo v Natu in EU ob sprejemanju sporazuma med Makedonijo in 
Grčijo« (sporazum predvideva novo ime države), odgovorila z da, potem bi vlada imela precej lažje delo, da dobi tudi 
manjkajoče glasove poslancev. Premier Zoran Zaev in vladajoča koalicija še nista jasno rekla, ali bosta v primeru 
negativnega izida podporo svoji politiki preverila tudi na predčasnih volitvah. 
Nekaterim se bo splačalo 
Kaže, da se je makedonska vlada Zorana Zaeva nekaj naučila iz slovenske zgodbe, v kateri je vrhovno sodišče razveljavilo 
referendum o drugem tiru, ker je vlada z javnimi sredstvi financirala zgolj svojo kampanjo v prid svojega projekta.  
V Makedoniji so za sredstva, ki se dodeljujejo prek parlamenta za propagandno dejavnost v zvezi z referendumom, lahko 
zaprosile vse stranke ne glede na to, ali podpirajo ali zavračajo spremembo imena. Višina odobrenih sredstev je odvisna od 
števila poslancev, neparlamentarne stranke pa so se za denar potegovale na temelju števila sledilcev in privržencev na 
družbenih omrežjih. Številne manjše stranke so se prijavile za sredstva, čeprav v predreferendumski kampanji praktično ne 
sodelujejo, a si bodo vsaj malo popravile stanje na strankarskem bančnem računu. 
Nekoliko bolj vroče je v vrstah največje opozicijske in donedavna vladajoče stranke VMRO-DPMNE Nikole Gruvskega, ki ga 
verjetno čaka kar nekaj dolgotrajnih sodnih procesov zaradi suma zlorabe (premierskega) položaja. 
Po nekaterih internih raziskavah skoraj polovica članstva stranke ne nasprotuje spremembi imena v Republika Severna 
Makedonija. Vodstvo stranke, ki se še največ ukvarja s problemom reševanja donedavnega predsednika stranke in 
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premierja Gruevskega pred sodiščem, si zdaj prizadeva, da njihovi člani vsaj bojkotirajo referendum, če že ne nasprotujejo 
spremembi imena. 
Z referendumom se bo začela razpletati samo ena stran grško-makedonskega vozla. Ni jasno, kako bo vlada Aleksisa Ciprasa 
prepričala svoje politike in volilce, naj ne nasprotujejo dogovoru z Makedonijo. Grčija bi se namreč znašla v dokaj čudnem 
položaju, če Makedonci potrdijo sporazum o spremembi imena in se s tem odpovedo veliko večjem kosu identitete kot Grki, 
sama pa tega ne bi bila sposobna.  

• Boris Pahor rojstnih dni ne praznuje s torto, ampak s knjigo. Nataša Bucik Ozebek. Dnevnik,  Ljubljana, 2. 
september 2018  

https://www.dnevnik.si/1042837965/kultura/splosno/boris-pahor-rojstnih-dni-ne-praznuje-s-torto-ampak-s-knjigo  
Kot smo zapisali v naslovu, Boris Pahor rojstnega dne ne praznuje s torto, ampak s knjigo. Zadnja leta nove izdaje 
spremljajo vsak njegov jubilej. V petek je v koprskem Domu knjige predstavil svojo najnovejšo. Posvetil jo je svojemu 
zvestemu prijatelju Edvardu Kocbeku. 
 

 
Slika: Boris Pahor je nejevoljen, če mu rečejo, da je zamejski pisatelj. Pravi, da je slovenski pisatelj in da zamejstvo ni 
nikakršna bonus nalepka. Foto: Dnevnik 
 
»O njem želim povedati resnico. Želim si, da bi se o njem pisalo tako, kot je treba, in tako, kot si zasluži,« je dejal, potem ko 
je požirek za požirkom, kot bi hotel vsakega do potankosti okušati, iz steklenega kozarčka posrebal kapučino brez pene. 
Takšnega vedno naroči tudi v svojem najljubšem baru Luksan v Proseku nad Kontovelom, v svojem neuradnem uradu, v 
katerem se dobiva s prijatelji, pisatelji, filozofi, novinarji, dijaki… Pisatelj še vedno živi doma, v hiši s pogledom na Tržaški 
zaliv. S težavo je nedavno popustil pritisku svojcev, da z njim prebiva pomočnica.  
V knjigarno je prišel, kot vedno in kljub poletju, z rjavo čepico na glavi. Če je drobno telo sprva še dajalo vtis krhkosti in 
minljivosti, so njegove besede, um in energija pričali drugače. Osebni zdravnik mu je odsvetoval vsakršen napor, a on kot 
priča enega najburnejših obdobij v evropski zgodovini je imel toliko povedati.  
»Hočem povedati o tem, kar sem doživel in kaj družba potrebuje, da bi se popravila,« je dejal, medtem ko ga je njegova 
pomočnica Vera diskretno opozarjala, da bo dovolj.  
Boris Pahor je nejevoljen, če mu rečejo, da je zamejski pisatelj. Pravi, da je slovenski pisatelj in da zamejstvo ni nikakršna 
bonus nalepka. Prav tako ni človek, ki bi se ga ob tako visokem jubileju spodobilo spraševati zgolj o receptu za dolgo 
življenje. Povedati ima veliko več. Vprašam ga, kaj meni, ali bomo kdaj dočakali dan, ko bo človek s človekom živel v sožitju. 
Za trenutek premisli, nato pove, da je evropskemu parlamentu že predlagal, naj se človeštvo – podobno kot ob vprašanjih 
globalnega segrevanja, toplogrednih plinov in raznih drugih škod, ki jih povzroča človek – zbere in najde pot, kako 
človeškemu življenju najti smisel, ki ne bo v vojni, klanju in krvi. Želi si, da bi sleherni človek ne lačen ne žejen dostojno živel. 
»Rešitev ni težka. Treba bi bilo zgolj prepričati bogataše in tiste, ki imajo v rokah orožje, naj vsak od svojih milijard 
splošnemu ljudstvu nameni zgolj odstotek,« ponudi odgovor.  
Rad govori o ljubezni 
Rad se druži z mladimi in jim na srce polaga veličino ljubezni. Koprskim gimnazijcem je pred leti na srečanju svetoval takole: 
»Imejte se radi. Ljubite se, kadar koli se utegnete in kjer koli se lahko. Za ljubezen ni nikoli prezgodaj ali prepozno.« O 
mladih je razmišljal tudi v petek. »Otroci s telefoni v prvem razredu šole? To ni nikakršen razvoj, to je suženjstvo stroju. Pri 
stroju se lahko zmotite, nato popravite in je vse v redu. Na pamet pa ne zna nihče več računati. Telovadba možganov je 
skrčena na minimum – in to je za možgane slabo. Možgani, ki delujejo, pripomorejo k rasti njih samih in k razvoju človeka,« 
je posvaril, kaj zamujamo. Kako ironično. V človeka, ki se je rodil 26. avgusta 1913 v Trstu v revščini, je bila 105 let kasneje 
uprta vsa sodobna tehnologija in vsak gib posnet s pametnimi telefoni.  
Pahor se je rodil v revni slovenski družini. Oče je v Trst prišel s Krasa, mama iz Notranjske. Komaj sedemletni deček je zrl v 
goreči Narodni dom, simbol Slovenstva. Požgali so ga Italijani. »Tekla sva dol po Ulici Commerciale, ob tramvajski progi. 
Spominjam se dima in saj, nebo je bilo polno drobcev, isker, ki so se svetile kot kresnice,« se pisatelj spominja, kako sta s 
sestro z grozo zrla v goreče poslopje. Fašizem je bil eden od treh totalitarizmov, ki je Pahorju grenil življenje. Prikrajšal ga je 
za jezik in kulturo, nacizem ga je skušal v taborišču uničiti, komunizem je bojkotiral njegove knjige in mu prepovedal vstop v 
Slovenijo.  
»Ko so me zasliševali in pretepali, so me zaprli v zidno omaro. To je bilo najhujše, kar sem tam doživel: biti zaprt v omari, 
imeti občutek, da se bom zadušil, da ni rešitve,« v spominih zapiše o letu 1944, ko so ga aretirali domobranci, predali 
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gestapu, ta pa ga je odpeljal v Dachau in nato še druga taborišča. A pekla ni bilo konec niti potem, ko se je po izkušnji 
nacističnega nasilja ter letu in pol zdravljenja jetike v švicarskem sanatoriju vrnil v Trst. Tesno prijateljstvo je navezal s 
pesnikom Edvardom Kocbekom in ko mu je kot demokrat in svobodomislec (kar je Pahor vedno bil in tudi ostaja) stopil v 
bran, se je moral umakniti iz tržaškega javnega življenja. Odpiral je tudi tabujske teme. V okviru revije Zaliv (revija 
neodvisnih intelektualcev, ki se je ukvarjala predvsem z vprašanji slovenske narodne eksistence), sta skupaj z Alojzom 
Rebulo leta 1975 izdala brošuro o Kocbeku z intervjujem, v katerem je slednji obsodil zunajsodne poboje domobrancev. 
Kocbek je po tem v Jugoslaviji in Sloveniji doživel politično gonjo, Pahorju pa so za več let prepovedali vstop v državo. Mejo 
je spet prestopil šele leta 1981, ko se je udeležil Kocbekovega pogreba. Priznanje Slovenije je dobil šele po letu 1991.  
Svobodno življenje 
Pri izdajanju revije Zaliv mu je vseskozi pomagala žena Radoslava Premrl Pahor, s katero je bil poročen 57 let. Klical jo je 
Rada, Radonči, Živka – odvisno od priložnosti. Bila je vedno na obrobju njegovega življenja, a kot se izkaže v Knjigi o Radi, ki 
ji jo je Pahor posvetil ob svoji 99-letnici, je bila vendarle vedno njegova glavna junakinja. Njegova želja po pisanju je bila 
večja od vseh drugih. Ob koncu tedna se je umikal v samoto na Kras in v sobici gostilne pri Marički v Dutovljah pisal, pisal, 
pisal… »Gnala me je strast, da bi čim bolj nadomestil vse, kar sem izgubil v svoji šepavi mladosti in potem v letih vojaštva, 
dobrem letu taborišča in poldrugem letu sanatorija,« je 2. septembra 2009, dva meseca po ženini smrti, zapisal v svoj 
dnevnik in priznal, da je bil odtujeni oče in da se je z Rado še pred poroko dogovoril za svobodno življenje. Tudi intimno. 
Rada je bila zaradi tega velikokrat v težkih preizkušnjah, a je nekoč zapisala: »Bolje je biti nesrečen z nekom, kot pa 
nesrečen brez njega.« Ljubezen in naklonjenost ji je zato obilno vračal zadnja leta. Pri 95. letih je tri mesece vsak dan 
zamenjal štiri avtobuse, da jo je lahko obiskal v sanatoriju, ji po žličkah dajal juho in ji ob odhodu na senca pritisnil »bešek«. 
Poljub.  
V nedeljo je imel običajen dan. Rojstnih dni ne praznuje. »Ko sem se rešil taborišča in potem bolezni, jetike, sem si rekel, da 
se bom vsak dan posebej priklonil skrivnosti življenja, ker me ohranja živega. V tem smislu sem veren človek, a ne v cerkveni 
organizaciji.« 

• Spet živčnost zaradi mej na Balkanu.  Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 3. september 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/spet-zivcnost-zaradi-mej-na-balkanu-87613.html  
Spreminjanje meja:  Menjava ozemelj med Kosovom in Srbijo bi povzročila še več težav, ne da bi karkoli zares rešila.    
Bruselj - Kar je v zadnjih razpravah o Kosovu posebno povedno, je, da ne glede na izkušnjo z jugoslovanskimi vojnami iz 90. 
let spreminjanje meja po etničnih merilih za del evropske politike sploh ni več tabu.   
Tako je evropski komisar za širitvena pogajanja, Avstrijec Johannes Hahn, pred kratkim na evropskem forumu v Alpbachu 
namigoval, da glede Kosova nobene rešitve ne bi smeli izključevati. Pogoj naj bi bil, da ne bo destabilizirana regija – z 
odpiranjem drugih mejnih vprašanj. Tudi zunanjepolitična predstavnica Unije Federica Mogherini je  konec tedna po 
neuradnem srečanju zunanjih ministrov EU na Dunaju govorila o velikem sporazumu med Beogradom in Prištino, o katerem 
s pogajajo in s katerim bi uredili vsa odprta vprašanja. To naj bi bilo »zelo težko, a ni nemogoče«. 
Oba bruseljska predstavnika pričakujeta, da se bodo v prihodnjih mesecih intenzivirala pogajanja in da bi prišli do rešitve do 
sredine leta 2019. Tako bi se mandat evropske komisije končal z zgodovinsko rešitvijo dolgoletnega vprašanja. Vsaka rešitev 
naj bi vključevala srbsko priznanja Kosovo. To bi lahko omogočilo, da bi si pet držav članic (Ciper, Grčija, Romunija, Slovaška, 
Španija), ki še zavračajo priznanje, premislilo. Mogherinijeva bo že v petek v Bruslju gostila predsednika Kosova in Srbije, 
Hashima Thaçija in Aleksandra Vučića.  
Nasprotovanje etnično čistim državam 
Oba sta v zadnjem času omenjala ozemeljske spremembe.  Thaçi je govoril o - »popravkih meje«. Ugibalo se je o predlogu 
zamenjave severnega Kosova, kjer so štiri občine zgolj de iure pod nadzorom Prištine, z delom Preševske doline na jugu 
Srbije, kjer živijo pretežno Albanci. Mogherinijeva napoveduje, da bo vsaka sporazumna rešitev dobila podporo Bruslja, če 
bo v skladu z mednarodnim pravom in pravom EU. »Evropska zgodovina temelji na preseganju in preprečevanju etnično 
čistih nacionalnih državah. Upam, da to pomirja vse, ki  postajajo živčni zaradi idej, ki krožijo,« je povedala. 
Tako samo spreminjanje meja med federalnimi enotami SFRJ kot tudi ideja razmejitve s »kosovskimi Albanci« je v Beogradu 
na mizi od samih začetkov jugoslovanske krize. Po drugi strani je Zahod, EU in ZDA, ves čas vztrajal pri nesprejemljivosti 
notranjih meja. Med državami članicami prevladujejo dvomi. Najbolj jasno nasprotujejo logika menjava »etničnih« 
ozemelj  v Berlinu in Londonu. Nemški zunanji minister Heiko Maas je na Dunaju opozarjal, da menjava ozemelj ne vodi k 
cilju in bi le odprla stare rane. 
V bruseljskih krogih sicer kdo neuradno ocenjuje, da pri vsem skupaj ne bi smeli preveč dogmatski in da bi EU lahko podprla 
rešitev z omejeno zamenjavo ozemlja, če bo na obeh straneh imela dovolj močno podporo. Minimalne korekcije so bili že 
narejene v sporazumu o meji med Kosovom in Črne gori. Kljub temu bi bilo zamenjava ozemlja Kosovom in Srbijo, o kateri 
se govori, veliko večje razsežnosti, saj bi zadevala več deset tisoč ljudi. Tako kot številne druge le navidezno enostavne 
rešitve, bi odprla številna druga vprašanja. 
Humano preseljevanje?  
Skoraj nepredstavljivo je, da bi EU lahko bila botra sporazuma, ki bi temeljila na etničnih merilih in bi povzročila takšno ali 
drugačno »humano preselitev ljudi«. Postavilo bi se namreč vprašanje, kaj bo z Albanci s severa kosova in Srbi z delov 
Preševske doline, ki bi pripadli Kosovu. V večji negotovosti bodo kosovski Srbi, ki živijo v enklavah.  Četudi bi rešitev 
predstavljali kot sui generis, bi se lahko po isti etnični logiki začeli za novo razmejitev zavzemati Albanci v Makedoniji ali Črni 
gori. Prej ko slej bi spodkopavanje nesprejemljivosti meja začeli izrabljati v Republiki srbski. 
Enako velja za rusko ravnanje v Ukrajini in Gruziji. Poleg tega sta bili temeljni predpostavki razglasitve neodvisnosti , da ne 
bo njegove delitve ali združitve z Albanijo. Tako je videti, da bi bilo veliko bolj smotrno in manj tvegano doseči mednarodni 
sporazum med Kosovom in Srbijo, ki ne bi sledil etnični logiki in bil kosovskim Srbom zagotovil zadostno avtonomijo s 
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predvideno skupnostjo občin. Glede tega bi EU  naredila veliko, če bi razjasnila, kako bi sploh uresničili bruseljski sporazum 
o normalizaciji odnosov Beograda in Priština iz leta 2013. 

• Sanchez predlagal referendum o večji avtonomiji Katalonije. STA. Dnevnik, Ljubljana, 3. september 2018  
https://www.dnevnik.si/1042838374/svet/sanchez-predlagal-referendum-o-vecji-avtonomiji-katalonije  
Španski premier Pedro Sanchez je danes predlagal pripravo referenduma o večji avtonomiji Katalonije, je pa izključil 
možnost glasovanja o neodvisnosti regije. Katalonski predsednik Quim Torra je v odzivu povedal, da “je proces 
neodvisnosti nepovraten”. Datum referenduma sicer še ni znan. 
 

 
Slika: Španski premier Pedro Sanchez. (Foto: AP) 
 
Socialistični premier je kmalu po 1. juniju, ko je prevzel oblast, sprožil dialog s katalonskim predsednikom Torro. Za radio 
Cadena SER je danes povedal, da mora ta dialog voditi h »glasovanju o okrepitvi katalonske avtonomije«. »To je referendum 
o avtonomiji in ne o samoodločbi,« je poudaril Sanchez 
Katalonci bodo po premierjevih besedah glasovali o novem statutu regije, ki določa njeno avtonomijo, poroča francoska 
tiskovna agencija AFP. 
Leta 2006 je statut, s katerim je regija dobila večjo avtonomijo, Katalonci pa naziv narod, podprlo 73 odstotkov volivcev. 
Vendar je leta 2010 špansko ustavno sodišče del tega statuta razveljavilo. »Katalonija ima trenutno statut, o katerem ni 
glasovala. Torej imamo politični problem,« je povedal premier. 
Nova vlada v Kataloniji je izboljšala odnos z Madridom 
Torra je v odzivu povedal, da »je proces neodvisnosti nepovraten«. »Pravice do samoodločbe Katalonije ni mogoče pomesti 
pod preprogo,« je poudaril. 
Regija s 7,5 milijona prebivalcev je neodvisnost enostransko razglasila konec oktobra 2017, potem ko je 1. oktobra izvedla 
referendum, na katerem so volivci podprli neodvisnost. Osrednja španska vlada je po razglasitvi neodvisnosti prevzela 
upravljanje regije. 
Politična kriza se je končala junija letos, ko je prisegla nova katalonska vlada, ki se je zavzela za dialog z Madridom. S 
prihodom socialistične vlade, ki je v parlamentu odvisna od strank zagovornikov katalonske neodvisnosti, so se omehčala 
tudi stališča Madrida. 

• Salvinijeva Liga z rekordno visoko podporo javnosti. STA. Dnevnik, Ljubljana, 4. september 2018 
https://www.dnevnik.si/1042838470/Svet/salvinijeva-liga-z-rekordno-visoko-podporo-javnosti  
Italijanska vladna stranka Liga je v zadnji anketi inštituta SWG z 32 odstotki dosegla rekordno visoko podporo. Prehitela 
je tudi koalicijsko Gibanje pet zvezd, ki ga podpira 28 odstotkov vprašanih. Ligi se očitno obrestujejo ostra stališča 
njenega vodje in notranjega ministra Mattea Salvinija, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. 
Do tujcev sovražna Liga bi tako močno presegla rezultat z marčnih volitev, ko je osvojila 17 odstotkov glasov. 
Populističnemu Gibanju pet zvezd je medtem v primerjavi z volitvami podpora nekoliko upadla. Tedaj so osvojili 32 
odstotkov glasov. 
Salvinijeva stranka je podporo pridobila predvsem na račun desne stranke Naprej Italija nekdanjega premierja Silvia 
Berlusconija, ki ima glede na anketo s 6,9 odstotka zgodovinsko nizko podporo. Na volitvah je ta stranka osvojila 14 
odstotkov glasov. 
Salvini ne verjame rezultatom, ker da so previsoki 
Levosredinska Demokratska stranka ima medtem podobno podporo kot na volitvah. Tedaj je osvojila približno 19 odstotkov, 
v anketi SWG pa 17,7 odstotka. 
»Ne verjamem tem rezultatom, previsoki so,« je v odzivu povedal Salvini. Vendar pa Ligo tudi glede na anketo inštituta 
Plepoli podpira 30 odstotkov vprašanih, Gibanje pet zvezd pa 29 odstotkov, navaja APA. 

• Skopje naj bi bilo že leta 2008 pripravljeno sprejeti ime Severna Makedonija. STA. Dnevnik, Ljubljana, 4. 
september 2018  

https://www.dnevnik.si/1042838570/svet/skopje-naj-bi-bilo-ze-leta-2008-pripravljeno-sprejeti-ime-severna-
makedonija-  
Skopje je bilo ime Republika Severna Makedonija ali Republika Sever Makedonije pripravljeno sprejeti že leta 2008, če bi 
to vključevalo priznanje makedonskega jezika in nacionalnosti, kaže diplomatska depeša z ameriškega veleposlaništva v 
Skopju, ki jo je objavil Wikileaks, povzel pa grški časnik Katimerini. 
Zaupna depeša z naslovom Kaj potrebujejo Makedonci za rešitev spora o imenu nosi datum 29. julij 2008, sestavila pa jo je 
tedanja ameriška veleposlanica v Skopju Gilian Milovanovic, povzema makedonska tiskovna agencija Mia. 
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Depeša kaže, da se makedonski pogajalski cilji, ki jih je Skopje v določeni meri doseglo junija letos s sklenitvijo dogovora z 
Atenami, v zadnjem desetletju niso preveč spremenili. 
Veleposlanica Milovanovic v prvem delu dopisa predstavlja svoje ugotovitve po srečanjih s tedanjim makedonskim 
vodstvom - predsednikom Brankom Crvenkovskim in premierjem Nikolo Gruevskim. Slednja sta ji predstavila, kaj bi bilo za 
Makedonijo sprejemljivo. 
Kot piše v depeši, ameriško veleposlaništvo v Skopju ugotavlja, da bi v kontekstu dogovora, ki bi odprl pot za članstvo v zvezi 
Nato in začetek pogajanj o vstopu v EU, makedonska vlada na koncu sprejela ime Republika Sever Makedonije ali Republika 
Severna Makedonija. 
Jezik se bo še naprej imenoval makedonski in ne severnomakedonski 
To ime bi Skopje uporabljalo v vseh mednarodnih organizacijah in dvostransko z državami, ki ne bi želele uporabljati 
njenega ustavnega imena, čeprav glede na navedbe Milovanoviceve vsega tega na sestanku niso eksplicitno dorekli. Bi pa 
Skopje še naprej uporabljajo svoje ustavno ime, ko bi govorilo o sebi, na potnih listih, proizvodih in v medijih, še piše v 
depeši. 
V njej prav tako piše, da bi se jezik in narod imenovala makedonski oz. Makedonci, »kar bi lahko obravnavali potiho, 
morebiti kot aneks k resoluciji VS ZN ali v kakem drugem internem dokumentu ZN, ki ne bi bil predmet grške preverbe oz. 
potrditve«. »Bistvo je v tem, da Makedonija potrebuje zagotovila, da se bo njen jezik, narod itd. še naprej imenoval 
makedonski, ne severnomakedonski,« še izpostavlja depeša. 
Makedonski premier Zoran Zaev je v odzivu dejal, da je dokument, ki ga je objavil Wikileaks, še en razlog več za udeležbo na 
referendumu o imenu države konec meseca. »Ta dokaz je še en razlog, da stopimo skupaj in zagotovimo Makedoniji 
prihodnost,« je dejal novinarjem po poročanju makedonske tiskovne agencije Mia. Dodal je, da so številne makedonske 
vlade skušale doseči dogovor, tudi prejšnja. 
Grčija in Makedonija sta po desetletjih spora 17. junija podpisali sporazum o imenu, po katerem bi se slednja imenovala 
Severna Makedonija. Posledično je Makedonija dočakala premike pri približevanju EU in Natu, ki ga je ovirala Grčija, ker ima 
na severu pokrajino z istim imenom. Makedonci bodo imeli 30. septembra referendum, na katerem bodo povedali, ali 
sporazum podpirajo. 

• Dokumenti MNZ in varuhinje potrdili Dnevnikova opozorila o zavračanju beguncev. Uroš Škerl Kramberger. 
Dnevnik, Ljubljana, 6. september 2018  

https://www.dnevnik.si/1042838745/slovenija/dokumenti-mnz-in-varuhinje-potrdili-dnevnikova-opozorila-o-
zavracanju-beguncev  
Dokumentacija, ki smo jo pridobili od ministrstva za notranje zadeve, potrjuje naše pisanje o nezakonitem zavračanju 
beguncev na južni slovenski meji. Urad varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer je pregledal policijske zapisnike in 
odkril protipravno ravnanje prav s tistimi migranti, ki smo jih intervjuvali v Bosni in Hercegovini. 
Od ministrstva za notranje zadeve smo pridobili dokumentacijo, ki priča o nezakonitem zavračanju prosilcev za azil. Gre za 
nekatere prosilce, ki smo jih junija – po tem, ko so bili v Sloveniji zavrnjeni – intervjuvali v Bosni in Hercegovini. 
Dokumentacija vsebuje pregled policijskih zapisnikov s policijskih postaj Črnomelj in Metlika, ki ležita ob mejni reki Kolpi. 
Zapisnike je takoj po objavah intervjujev v Dnevniku pregledal urad varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer. 
Potrditev Dnevnikovih navedb 
Namestnik varuhinje Ivan Šelih je med drugim ugotovil, da so nekateri od naših sogovornikov, ki so jih policisti vrnili Hrvaški, 
ta pa jih je brez formalnega postopka nagnala (tudi z brcami) v Veliko Kladušo (BiH), res bili v Sloveniji. Ugotovil je tudi, da 
so migranti kot razlog za beg iz matičnih držav res navajali bodisi vojne razmere bodisi versko preganjanje. Iz zapisnikov je 
razvidno, da bi policisti te okoliščine morali upoštevati, pa jih niso. Iz datumov in ur obravnave migrantov je razvidno tudi, 
da so v nekaterih primerih policisti z migranti govorili le po tri ali celo le eno minuto. To pa je po Šelihovem mnenju premalo 
časa za utemeljevanje odločitve, da jih bodo vrnili na Hrvaško. 
Policija sicer trdi, da nihče od obravnavanih migrantov ni prosil za azil. A pri varuhinji o tem dvomijo. V pismu MNZ so 
zapisali, da pogrešajo »resno obravnavo osebnih okoliščin vsakega posameznika, ki bi lahko odpravila dvom, ali je imela 
oseba, ki se je nahajala v pridržanju na policijski postaji, namero podati prošnjo za mednarodno zaščito oziroma ali jo je 
podala, pa je bila ta morda preslišana«. Vsi obravnavani migranti so nam sicer v Veliki Kladuši dejali, da so prosili za azil, a so 
se policisti na prošnjo odzvali negativno: bodisi so jo preslišali, bodisi so rekli, da »v Sloveniji ni azila«, ali pa so migrantom 
rekli, da jih bodo odpeljali v azilni dom v Ljubljano, a je bila to le krinka za vstop v policijsko intervencijsko vozilo in vožnjo na 
Hrvaško. 
Pri varuhinji so odkrili še, da je policijska uprava Novo mesto, ki je pristojna za belokranjske policijske postaje, že 25. maja 
letos policistom poslala depešo »naročilo za delo z migranti«. Obstoj takšnega navodila je policija sicer že priznala, a nam ga 
na našo zahtevo po dostopu do informacij javnega značaja še ni razkrila. Pri varuhinji, kjer so depešo prebrali, opozarjajo, da 
se »nakazuje obstoj resne bojazni, da bi lahko prihajalo do skupinskih izgonov tujcev«. Ti so po mednarodnem pravu in 
konvencijah strogo prepovedani. 
Na Hrvaškem krute razmere 
V enem primeru je urad varuhinje zaznal celo agresivno ravnanje policije z migranti, med drugim osorno govorjenje, udarec 
v obraz in udarec s palico. Kot smo že poročali, MNZ in policija vse očitke varuhinje zavračata kot neutemeljene. Varuhinja 
Vlasta Nussdorfer je pred kratkim sporočila, da z odgovori MNZ ni zadovoljna in da pričakuje boljše argumente. 
Včeraj je sicer UNHCR Hrvaško obtožil, da tamkajšnji policisti migrante pretepajo in jim jemljejo denar. Takšne vesti se 
vrstijo že leto dni in so že same po sebi razlog, da slovenska policija ne bi smela po hitrem postopku, brez ustrezne presoje 
vračati prosilcev za azil na Hrvaško. Da prihaja do nasilja, ugotavlja tudi hrvaška varuhinja človekovih pravic Lora Vidović. 
»Urad varuhinje skoraj vsak dan prejema vprašanja domačih in tujih medijev o ravnanju policije z migranti, o nasilju in 
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onemogočanju pristopa do mednarodne zaščite,« je hrvaška varuhinja Lora Vidović sporočila predvčerajšnjim. »Odprli smo 
več preiskav na podlagi pritožb migrantov, nevladnih organizacij in mednarodnih organizacij,« je zapisala na svoji spletni 
strani.  
Naslovnica Demokracije je kaznivo dejanje 
Inšpektorat za medije, ki deluje pri ministrstvu za kulturo, je obravnaval naslovnico zadnje številke Demokracije, ki pripada 
stranki SDS. Policijo je obvestil, da gre verjetno za kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. 
Slika na naslovnici prikazuje roke črncev, ki se stegujejo po oprsju belke, opremljena pa je z napisom »Z migranti v Slovenijo 
prihaja kultura posilstev«. Na državnem tožilstvu so nam sicer že potrdili, da zadevo obravnava tudi okrožno tožilstvo v 
Ljubljani. 
Včeraj protest proti migrantom v Metliki 
Civilna iniciativa Metlika je včeraj v Metliki organizirala »protest proti migrantskemu centru v Beli krajini«. Udeležilo se ga je 
nekaj več kot dvesto ljudi. Organizatorji trdijo, da migranti ne prihajajo z vojnih območij, moti pa jih tudi, da država načrtuje 
postavitev centrov za obravnavo migrantov na belokranjskem obmejnem območju. »Potrebujemo službe in ceste, ne 
migrantov,« so zapisali na enega od transparentov. Protest je podprla tudi Civilna iniciativa Bela krajina, ki jo vodi lokalna 
odbornica SDS Maja Kocjan. 

• Hrvaška predsednica obiskala mejo med Hrvaško in BiH. STA. Dnevnik, Ljubljana, 6. september 2018 
https://www.dnevnik.si/1042838775/Svet/hrvaska-predsednica-obiskala-mejo-med-hrvasko-in-bih  
Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je v sredo zvečer obiskala hrvaške policiste, ki nadzirajo zeleno mejo z BiH 
pri Cetingradu v karlovški županiji. Grabar-Kitarovićeva je ocenila, da hrvaški policisti delo opravljajo izvrstno. 
Predsednico pa je med obiskom meje napadel roj sršenov, so poročali hrvaški mediji. 
Grabar-Kitarovićeva je po obisku dela meje med Hrvaško in BiH, čez katerega v zadnjem času poteka ena izmed osrednjih 
balkanskih migrantskih smeri, izrazila zadovoljstvo zaradi dobrega sodelovanja med policijama obeh držav. Ocenila je, da se 
hitro in dobro odzivata na poskuse ilegalnih prehodov meje. »Hrvaška s kakovostnim nadzorom zunanje meje EU kaže 
pripravljenost na vstop v schengensko območje,« je povedala. 
Visoki komisar Združenih narodov za begunce (UNHCR) je v svojem septembrskem poročilu ostro kritiziral hrvaško policijo 
zaradi nasilja nad migranti in kršitev evropske azilne politike, a so v hrvaškem notranjem ministrstvu kritike zavrnili. 
Hrvaška predsednica je del meje tudi osebno pregledala s termovizijsko kamero, ki omogoča opazovanje gibanja oseb v 
temi. Pri tem jo je v nekem trenutku napadel roj sršenov, tako da je bila osebno priča eni od številnih nevarnosti, ki grozijo 
policistom pri opravljanju njihovega dela, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. 
Za pomoč so jo prosili tudi iz Velike Kladuše 
Grabar-Kitarovićeva je dejala, da se je odločila obiskati policiste ob meji po številnih pritožbah hrvaških državljanov, ki živijo 
ob zeleni meji z BiH. Prebivalci so zaskrbljeni zaradi vse večjega pritiska ilegalnih migracij in se počutijo varnostno ogroženi, 
je dodala. 
Kot je poudarila, so jo za pomoč prosili tudi iz Velike Kladuše v BiH, kjer si prizadevajo, da bi njihovo nasprotovanje 
ustanovitvi velikega centra za migrante v mestu obravnavala tudi Evropska komisija. 
V Veliki Kladuši ocenjujejo, da bi bilo bolje, če bi v BiH zgradili večje število manjših migrantskih centrov na različnih koncih 
države, namesto da bi bili migranti koncentrirani na enem mestu, tudi zaradi nevarnosti zvišanja stopnje kriminala ter 
morebitnih napadov na ljudi in njihovo premoženje. 

• Težka pot do zamenjave ozemelj Kosova in Srbije. Agencije. Dnevnik, Ljubljana, 6. september 2018  
https://www.dnevnik.si/1042838751/svet/tezka-pot-do-zamenjave-ozemelj-kosova-in-srbije  
Končni dogovor Kosova in Srbije bo moral dobiti tudi podporo v regiji, pravijo v Bruslju. A medtem ideja o zamenjavi 
ozemelj nima podpore niti znotraj Kosova, kjer so se sprli predsednik, premier in opozicija. 
Beograd in Priština naj bi končni, pravno zavezujoči in vsesplošni dogovor o ureditvi medsebojnih odnosov dosegla do konca 
leta ali do začetka prihodnjega, so za srbski Tanjug povedali neimenovani viri v Bruslju, kjer se bosta jutri na pogovorih 
sestala srbski in kosovski predsednik Aleksandar Vučić in Hashim Thaci. Doseženi dogovor mora biti skladen z 
mednarodnim pravom in imeti podporo mednarodne skupnosti, vključno z državami v regiji, so dodali. V zadnjih tednih je 
največ vprašanj okoli zamisli, da bi Kosovo in Srbija izmenjala dele ozemlja z večinskim prebivalstvom druge narodnosti, kar 
je naletelo na mešane odzive. Hrvaška zunanja ministrica Marija Pejčinović Burić je včeraj dejala, da je zamenjava ozemelj za 
Zagreb nesprejemljiva, podobno menijo bošnjaški politiki v Sarajevu. 
O tem v teh dneh poteka zlasti vroča razprava na Kosovu. Predlog o zamenjavi ozemlja na severu Kosova z večinskim 
srbskim prebivalstvom za srbsko dolino Preševa z večinskim albanskim prebivalstvom podpira Thaci, ostro pa mu 
nasprotujeta opozicija in tudi premier Ramush Haradinaj. Ta je včeraj dejal, da razmejitev ni v pristojnosti predsednika 
države in da mej ne gre spreminjati. »Zelo napak je, da se o tem sploh govori. Saj smo preživeli tragedije v 90. letih. Te meje 
imamo, morda z njimi nismo vsi zadovoljni, toda če niti tega ne spoštujemo, kaj bo potem?« se je vprašal Haradinaj. 
Burno je že dva dni v kosovskem parlamentu, kjer je opozicija bojkotirala sejo, na kateri naj bi imenovali pogajalsko ekipo 
Kosova, vladne stranke pa zasedanje, ki ga je predlagala opozicija za sprejetje resolucije proti spreminjanju meja. agencije 

• Kjer je volja, ni nujno, da je tudi pot. Zoran Senković. Dnevnik, Ljubljana, 6. september 2018 
https://www.dnevnik.si/1042838747/mnenja/komentarji/kjer-je-volja-ni-nujno-da-je-tudi-pot  
Politični vodstvi Srbije in Kosova, konkretno predsednika Aleksandar Vučić in Hašim Thaci sta »nakazala, namignila, 
omenila med vrsticami«, da bi morda lahko vsaj del vedno eksplozivnega spora med državama rešila na način, ki v 
diplomaciji ni ravno pogost: morda, ponavljamo, morda z menjavo ozemlja, na katerem živi večinsko srbsko prebivalstvo 
(sever Kosova), za jugozahodni del Srbije (občine Medveđa, Preševo, Bujanovac) z večinskim albanskim življem. 
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Do morebitne takšne rešitve je svetlobna leta daleč. Srbski predsednik Vučić, ki suvereno nadzoruje srbski politični, 
intelektualni in mnenjski prostor, pri takšni rešitvi niti ne bi imel pretirano hudih težav, čeprav bi s to potezo eksplicitno 
priznal Kosovo kot enakopravni mednarodnopravni subjekt, za kar je dejal, da se ne bo zgodilo, dokler je on živ. Veliko več 
težav pa bo imel, kar je pokazalo že predvčerajšnje zasedanje kosovskega parlamenta, kolega Thaci. Ne opozicije, ne 
premierja Haradinaja, ne predsednika parlamenta Kadrija Veseljija, ne nekaterih svojih privržencev ni mogel prepričati niti, 
da bi za vodjo pogajalske skupine imenoval svojega največjega nasprotnika, podpredsednika vlade Fatmirja Ljimanija. To 
pomeni, da Thaci jutri na nove pogovore z Vučićem o urejanju odnosov med Beogradom in Prištino prihaja v Bruselj praznih 
rok.  
Ampak to ni problem. Reševanje kosovskega vozla je verjetno eden najdaljših in najbolj ovinkastih evropskih političnih 
predorov. Sestankov na to temo brez konkretnih rezultatov bo še nič koliko in ni razloga za paniko, ker bodo jutri zgolj spili 
kavo, izmenjali nekaj vljudnostnih fraz in nekaj standardnih očitkov. Pregovor pravi – kjer je volja, je tudi pot. A ne vedno. 
Sploh če sta v igri EU in Balkan. 
Večji in bolj skrb vzbujajoč problem je namreč EU! Prvi odziv na omenjanje možnosti, da bi se državi morda enkrat, nekoč, v 
daljni prihodnosti dogovorili za takšno rešitev, je pokazal, da EU, ko gre za Balkan, enostavno ničesar ne razume, ne obvlada 
in se na njem izgublja kot neizkušen planinec v Alpah. Prvi odzivi vodilnih politikov držav članic in vrha EU na možnost, da bi 
problem reševali z izmenjavo ozemelj, so bili neusklajeni, predvsem pa panični in odklonilni…  
Potem ko se končno nekdo na Balkanu, na katerem je Evropa standardno zamujala pri reševanju nastajajočih kriznih žarišč 
(od razpadanja Jugoslavije do vojn in nato reševanja povojnih problemov), pojavi z morda nestandardnim načinom 
reševanja zapleta, EU ne ve, kaj bi s tem počela. Pa četudi v nasprotju z ne tako davno preteklostjo z miroljubnim in 
dogovornim pristopom. Namesto da bi takoj ponudil strokovno pomoč in politično podporo pri reševanju problema, ki 
končno ne temelji na grožnjah in nasilju, potem pa »bomo že videli, kako bo zadeva šla naprej«, Bruselj raje stopi na okope, 
imenovane »nič ne tikajte, nič ne spreminjajte, še posebej, če gre za sumljive pristope«. EU od Kosova in Srbije zahteva 
proaktivno, državotvorno in odgovorno iskanje rešitev, ko pa jo ponudita (čeprav bo težko uresničljiva), ju obravnava kot 
prvošolčka, ki ju je treba za roko peljati čez cesto.  
V Bruslju in na zahodu nasploh bi lahko končno priznali, da so za razmere na vedno eksplozivnem Balkanu v veliki meri tudi 
sami krivi, saj se nanj vračajo šele, ko že gori, pri čemer, najsi bo ta trditev EU všeč ali ne, tudi sami mečejo vžigalice na kup 
suhe slame. Zato naj raje staknejo umne glave in pomagajo državama, namesto da vnaprej stokajo, kakšne morebitne 
probleme bi širši regiji lahko prinesla takšna rešitev in da jo je treba zatreti v kali, »ker da lahko povzroči učinek domin«. 
Takšna logika vodi v naslednji absurd – naj se Kosovo in Srbija uničita, samo da preostali del Balkana ostane miren!?  

• Stoltenberg: Makedonija bo sprejeta v Nato, če bo implementirala dogovor z Grčijo. STA. Dnevnik, Ljubljana,  
                  6. september 2018 
https://www.dnevnik.si/1042838790/Svet/stoltenberg-makedonija-bo-sprejeta-v-nato-ce-bo-implementirala-dogovor-z-
grcijo  
Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je danes v Skopju dejal, da bodo Makedonijo sprejeli v zavezništvo, če bo 
implementirala dogovor o imenu, ki ga je sklenila z Grčijo. Makedonski predsednik Gjorge Ivanov je medtem poudaril, da 
Nato in Evropska unija ne smeta biti izgovor za slab dogovor. 
"Čez nekaj tednov boste na referendumu odločali o prihodnosti, članstvu v EU in Natu," je povedal Stoltenberg. "Odločitev 
je vaša in Nato je pripravljen, da sprejme državo kot svojo 30. članico," je dodal. Na referendumu 30. septembra bodo 
Makedonci glasovali o dogovoru z Grčijo. Referendumsko vprašanje se bo glasilo, ali ste za članstvo v EU in Natu s 
sprejemom sporazuma med Makedonijo in Grčijo. "Natu se boste pridružili, če boste implementirali dogovor o imenu. 
Upam, da bom naslednjič, ko pridem, obiskal državo članico zavezništva," je dodal generalni sekretar Nata po poročanju 
makedonske tiskovne agencije Mia. 
Ivanov pa je poudaril, da sta EU in zavezništvo pravo mesto za Makedonijo, vendar pa članstvo v teh dveh organizacijah ne 
sme biti izgovor za slab dogovor. Pri tem je mislil na dogovor med Grčijo in Makedonijo, v skladu s katerim se bo slednja 
imenovala republika Severna Makedonija. Stoltenbergu je povedal še, da je Makedonija pogoje za članstvo v zavezništvu 
izpolnila že leta 2008, država pa je od tedaj aktivno prispevala k mednarodnim mirovnim misijam. Zato bi si članstvo v Natu 
zaslužila brez dodatnih pogojev. 
V Makedoniji na obisku tudi luksemburški zunanji minister 
Z generalnim sekretarjem se je sestal tudi vodja opozicijske VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski, ki je v pogovoru dejal, da 
njegova stranka podpira vstop v Nato in EU, saj je to v strateškem interesu države. Sporazum z Grčijo je medtem za stranko 
nesprejemljiv, so sporočili. 
Na obisku v Makedoniji se mudi tudi luksemburški zunanji minister Jean Asselborn, ki se je sestal s svojim makedonskim 
kolegom Nikolo Dimitrovom. Asselborn je povedal, da je prihajajoči referendum izziv za Makedonijo. Izrazil je zadovoljstvo s 
sporazumom med Atenami in Skopjem ter dejstvom, da sta "premierja obeh držav dala pozitivno spodbudo celotni regiji". 
"Balkan je regija EU, vendar pa se morata truditi obe strani," je poudaril po navedbah Mie. 
V petek bo Makedonijo obiskal še avstrijski kancler Sebastian Kurz, v soboto pa nemška kanclerka Angela Merkel. Grčija in 
Makedonija sta po desetletjih spora 17. junija podpisali sporazum o imenu. Posledično je Makedonija dočakala premike pri 
približevanju EU in Natu, ki ga je ovirala Grčija, ker ima na severu pokrajino z istim imenom. 
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• Uresničevanje arbitražne razsodbe: Poletni spin s strani južne sosede. Uroš Esih. Večer, Maribor, 1.9.2018 
https://www.vecer.com/uresnicevanje-arbitrazne-razsodbe-poletni-spin-s-strani-juzne-sosede-6556413 
Hrvaški mediji so v očitnem sodelovanju z Banskimi dvori napletli nepotrjeno in s slovenske strani zanikano novico, da 
naj bi Nemčija spremenila stališče do spoštovanja arbitražne razsodbe.  
Drugače od lanskega poletja, ko je slovensko-hrvaške odnose popolnoma zaznamovalo dogajanje okoli (ne)implementacije 
arbitražne razsodbe o določitvi meje med državama, ki jo je arbitražni tribunal izrekel konec lanskega junija, je letošnje 
poletje minilo precej bolj mirno. Varljivo zatišje pa ne pomeni, da se na tem področju nič ne dogaja ali da Hrvaška in 
Slovenija diplomatsko mirujeta, kar se tiče doseganja njunih ciljev v zvezi z implementacijo arbitraže. Kot je znano, je vlada 
Mira Cerarja pred časom vložila tožbo proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega prava v povezavi z nespoštovanjem 
arbitražne razsodbe na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu. 

Pahor izgublja potrpljenje z Junckerjem 
Predsednik republike Borut Pahor je na nedavnem Evropskem forumu Alpbach prvič javno in ostro kritiziral Evropsko 
komisijo, ki jo vodi Jean-Claude Juncker, zaradi njenega odnosa do arbitražnega sporazuma. Jasno je povedal, 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 pojasnil Pahor. Pristranskost Evropske komisije slovenski politiki neuradno pripisujejo 
politični bližini Junckerja in Plenkovića v strukturah Evropske ljudske stranke.  

Kaj zares pričakuje Nemčija od Hrvaške 
Hrvaška stran pa si še naprej prizadeva, da izniči obstoj arbitražne razsodbe in njene zavezanosti, da spoštuje razsodbo 
mednarodnega sodišča. V ta kontekst je treba umestiti novico, ki jo je bilo mogoče prejšnji teden prebrati v provladno 
usmerjenem hrvaškem časniku Večernji list. Pred obiskom hrvaškega premierja Andreja Plenkovića pri nemški kanclerki 
Angeli Merkel ta teden so namreč, sklicujoč se na diplomatske vire, poročali, da je Nemčija omilila oziroma spremenila 
svoje stališče od lanskega poletja, ko je od Hrvaške zahtevala, naj spoštuje odločitev arbitražnega sodišča. Nemčija je 
omehčala svoje stališče in se približala hrvaškemu tolmačenju, da je spoštovanje arbitražne razsodbe bilateralno vprašanje, 
ki ga je treba rešiti sporazumno, so zapisali v hrvaškem časniku in dodali, da navedena nemška sprememba stališča ni prišla 
sama od sebe, ampak so na njej delali na najvišjem diplomatskem in političnem nivoju. 
Po torkovem srečanju Merklove in Plenkovića zdaj 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. A vse, kar je Merklova povedala po srečanju s Plenkovićem, je, 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. 
Za odziv, ali je Nemčija, ključna evropska država, res spremenila stališče do nujnosti spoštovanja arbitražne razsodbe, smo 
se obrnili na ministrstvo za zunanje zadeve. "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," so odgovorili na Mladiki. 
Resne države stališč ne spreminjajo tako lahkotno 
"Očitno je, da je to še en spin s strani južne sosede," ocenjuje tudi Borut Šuklje, nekdanji slovenski minister in diplomat, 
strokovnjak za Balkan. "Hrvaški predsednik vlade Plenković ima strahotne težave doma, zato potrebuje vsaj eno pozitivno 
vest, četudi izmišljeno," še dodaja Šuklje. "Resne države, kot je Nemčija, ne spreminjajo tako lahkotno in čez noč svojih 
stališča kot države v regiji Zahodnega Balkana, ki skozi barantanje poskušajo izvajati svoje politike in voditi države," pa meni 
Zijad Bečirović, direktor Mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES). 

Kdo pozna imena sodnikov 
Večernji list je pred kratim, prav tako sklicujoč se na diplomatske vire, poročal, da je Evropsko sodišče, na katerem je 
Slovenija vložila tožbo zoper Hrvaško, že začelo sestavljati sodniški svet, ki se bo ukvarjal s tožbo. Po njihovih informacijah 
naj bi Slovenija, konkretno predstavniki pravosodnega in zunanjega ministrstva, uspela izvedeti imena treh ali štirih 
sodnikov, ki naj bi obravnavali tožbo. Uradno omenjeni slovenski ministrstvi nista demantirali pisanja hrvaškega časnika, 
neuradno pa smo izvedeli, da informacije ne držijo, še več, slovenska stran razpolaga z informacijami, da informacije o 
možnih sodnikih intenzivno zbira hrvaška stran.  

"Hrvaška poskuša razlagati določena srečanja sebi v prid. Podobno dela Srbija, ki razširja neresnice, da so velesile 
spremenile svoj odnos do Kosova," balkanski modus operandi oblastnikov v regiji oriše Bečirović in doda, da nemška država 
temelji na pravu in spoštovanju prava drugače od Hrvaške, ki se od tega vse bolj oddaljuje. Odnosi med Nemčijo in Hrvaško 
po njegovo še zdaleč niso takšni, kot so bili v preteklosti. "Uveljavljanje arbitražne razsodbe zahteva večji angažma 
slovenske politike ne le v EU, ampak predvsem v ZDA," zaključi Bečirović. 

• Direktorica društva Up: Vsi bi spreminjali svet, nihče sebe. Urška Mlinarič. Večer, Maribor, 1.9.2018 
https://www.vecer.com/direktorica-drustva-up-vsi-bi-spreminjali-svet-nihce-sebe-6556528  
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Faila Pašić Bišić, muslimanka, direktorica človekoljubnega dobrodelnega društva Up, vodja projekta Pomoč pri nastanitvi 
in oskrbi prosilcev za mednarodno pomoč in častna ambasadorka medkulturnega dialoga Mamd.  
V avgustu, leto in pol zatem, ko je visoko noseča pripešačila v Slovenijo, je Somalka Firdews s svojo tukaj rojeno hčerkico 
Sabreen, za kateri skrbi vaše društvo Up, vendarle dobila mednarodno zaščito. Kaj sta morali v tem času prestati in koliko 
energije ste morali v društvu vložiti, da je do tega prišlo? 
"Odobritev mednarodne zaščite za somalsko družinico ni bila odvisna od sreče, temveč je bila sprejeta na podlagi strokovne 
obravnave pristojnega ministrstva in upoštevanja evropskih direktiv. Naš pristop ni bil zgolj humanitaren, temveč holističen, 
saj je dajal celotno podporo pri vključevanju v slovensko okolje. Mamico Firdews smo vpisali v šolo za opismenjevanje zaradi 
lažjega usvajanja socialnih veščin pri komunikaciji s širšo socialno mrežo, deklico pa smo vpisali v vrtec, kjer je zaradi izredno 
sprejemljivega učnega okolja izjemno napredovala. Njeno socialno aktivacijo ohranjamo trajnostno, ker so begunci 
pogostokrat nerazumljeni in izključeni iz družbenega okolja, potrebujejo pomoč in podporo predvsem pogumnih ljudi." 
Vsakodnevno delate s prosilci za azil in begunci. Naredi država dovolj za njihovo integracijo? Kakšno pomoč bosta 
potrebovali Fiwders in Sabreen zdaj? 
"Firdews in Sabreen se iz azilnega doma selita v integracijsko hišo, kjer bosta deležni nadaljnje podpore. Ne želimo si 
ustvarjati novih ranljivih skupin in izkoriščati socialnih transferjev, temveč prispevati k družbi, blaginji in ohranjati socialno 
aktivacijo ranljivih skupin. Iščemo prvo zaposlitev za somalsko mamico in njeno opolnomočenje. Družinica mora zaživeti 
neodvisno, samostojno in predvsem kakovostno, z veliko mero lastne odgovornosti in samoiniciativnosti. 
Delo s prosilci za mednarodno zaščito pomeni skupek povezovanj vladnih in nevladnih institucij, kakovosten državni aparat. 
Integracija beguncev pa večletno prizadevanje obeh strani. Ne glede na evropske direktive po sprejetju beguncev k nam ne 
prihajajo zgolj roke, noge in možgani, temveč ljudje, ki jih moramo najprej osvoboditi lastnih travm in v njih vzbuditi 
občutek varnosti, zaščite, zaupanja, ki ga beli človek sploh še lahko ponudi." 
Utopično je pričakovati, da bo politika slekla muslimansko žensko. Še bolj jo bo ovila. Mentalno. In to v veliko bolj 
radikalna oblačila 
Delate z ranljivimi, spoznavate njihove stiske in težave, po drugi strani pa se soočamo z vsakodnevno politično in 
medijsko gonjo, v zadnjem obdobju zlasti do beguncev, prosilcev za azil, migrantov. Kako si sami razlagate zavračanje 
ranljivih? 
"Gostimo relativno majhen delež prisilno razseljenih oseb. Te migracije le imaginarno lahko označimo kot prostovoljne. 
Migracije niso evropski problem, še najmanj pa slovenski. Gre za globalni izziv, s katerim se soočamo vsi. Tisti, ki v tem 
vidimo smisel osredotočanja na človekove pravice, evropske vrednote, socialne ureditve in kakovosten trg dela, lahko 
razvijamo nove metode interdisciplinarnega dela in medkulturne perspektive. Biti moramo kreativni, podjetni, dinamični, 
sposobni kritično ovrednotiti obstoječe migracijske sisteme v okviru integracijskih politik. Generacije priseljencev pred nami 
so se ukvarjale z eksistenčnimi vprašanji, nove generacije pa s strategijami formalnopravnega in praktičnega urejanja 
medkulturnih odnosov." 

Faila Pašić Bišić je tudi obraz Evrope; bila je ambasadroka EU leta boja proti revščini in socialni izključenosti, njena podoba je 
bila tudi na evropskem koledarju žensk, ki navdihujejo. 
Vsa njena širša in ožja družina se ukvarja s humanitarnimi projekti, Faila je zelo zgodaj v najrevnejše dela sveta peljala tudi 
sinova Omarja in Ismaila, da se, kot nam je pred časom povedala, “učita smisla življenja”.  

Slovenski javnosti ste znani kot ena prvih muslimank, ki so se izpostavile z naglavno ruto. Čeprav je nabor dela, ki se mu 
posvečate, zelo pester, pa mnogi v vas vidijo le to naglavno ruto kot simbol islama, ki ogroža evropske vrednote. Kako 
odgovarjate na take pomisleke? 
"Ljudje govorijo in se pogovarjajo s hidžabi, nikabi, burkiniji, ne z ženskami, ki tak način oblačenja prakticirajo. Hidžab nas 
postavi v posledični del politike sejanja strahu in ključni objekt kulturnega trka. Napeto ozračje, ki ohranja konflikt in ga iz 
dneva v dan krepi, je čas, ki se ga muslimanke zelo dobro zavedamo. Prihajamo v ospredje družbeno-političnega življenja. 
Hidžab je reprezentator drugačnosti, zaradi tega tudi objekt rasizma, diskriminacije in groženj. Zelo bi se ponižala, če bi 
dovolila, da me kdo ustrahuje, mi grozi, in bi tako postala objekt izlivanja frustracij, strahu, stigmatizacije na robu družbe. 
Tega si nikoli ne bi oprostila. Tako kot se znam postaviti v bran ranljivim skupinam in posameznikom, je povsem razumljivo, 
da se znam postaviti tudi zase. Brez strahu in odvečnega polemiziranja. Kdorkoli se zna postaviti zase, se bo vedno znal 
postaviti za kogarkoli drugega. Enostavna življenjska filozofija. Izjemno veliko žensk, ki prakticirajo islamski način oblačenja, 
je mladih in izobraženih, zelo predanih in ljubečih, ki ne ogrožajo nikogar. Nihče me še ni prepričal, da moj način oblačenja 
in pozicioniranje v družbi ustvarjata podrejenost, neizobraženost, diskriminacijo znotraj skupnosti, socialno izključenost, 
revščino in intelektualno bedo. Glede na to, da nihče nima moči presoditi, kakšen način oblačenja je za žensko najboljši, je 
edino pravilno zagotavljati svobodo odločanja." 
Pa vendarle, ali se ženske, ki nosijo nikab, ki nima temeljev v islamski veri in jih prav tako ne zapoveduje Koran, ne 
izolirajo do določene mere same? Četudi bi v javnosti lahko hodile z nikabom, pa je ni evropske države, kjer bi se lahko 
zaposlile. 
"Nikab, hidžab, burka ... vse to je zelo sprejemljivo, dokler je to osebna odločitev žensk. Ko gre za prisilo, je potrebna 
pozornost institucij. V Sloveniji ga nosijo predvsem Slovenke, ki so islam sprejele za svojo novo religijo. Zanimiva primerjava. 
Zahodna kultura je res preplavila svet, toda ideje liberalizma in predvsem individualizma imajo v drugih civilizacijah zelo 
malo odziva. Nekomu ukazovati v imenu vrednot evropskega sekularizma, naj se sleče, je podobno, kot nekomu ukazovati v 
imenu islama, naj se popolnoma zakrije. Če bi namesto pasti čustvenih in prvinskih odzivov uporabili znanje, izkušnje in 



intelekt, bi oblačilno prakso muslimank zelo cenili. Zelo utopično je pričakovati, da bo politika slekla muslimansko žensko. Še 
bolj jo bo ovila. Mentalno. V veliko bolj radikalna oblačila in to bo ena najbolj zgrešenih investicij družbeno-političnih 
ureditev." 
Zakaj nikab tako iritira evropsko javnost? Celo v Sloveniji jih tisti, ki mu nasprotujejo, zmerjajo z rjuharicami? 
"Ker se nočejo sleči ... Prakticiranje islamskega načina življenja je danes veliko bolj premišljeno, racionalizirano in 
reflektirano. Ta oblačilna koda manifestno izraža versko pripadnost, ki je v Evropi vse bolj osovražena. Verska ideologija, ki ji 
sledi kultura Zahoda, se v praksi izkaže za neučinkovito, ko gre za avtomatsko latentno povzročeni konflikt. Evropske vlade 
ne upoštevajo dejstva, da imamo muslimani več vidikov identitete, ki se nenehno dopolnjujejo z novimi vsebinami in 
elementi. Medtem ko se manjši del muslimanske skupnosti asimilira ali izolira samoiniciativno ali pa je takšno vedenje 
rezultat državne politike, si večina muslimanov želi integracije v evropsko družbo. Zopet se soočamo s perspektivami in 
dilemami muslimanov v Evropi, v ospredje pa vedno postavljamo muslimansko žensko, ki prakticira islamski način 
oblačenja. Vsaka prepoved pomeni stigmatizacijo, saj je utopično pričakovati, da bodo muslimanke opustile svojo oblačilno 
prakso. Antropologija pozna ta pojav; dokazovanja prevlade, politične in vojaške moči preko ženskih teles. Evropa je ranjena 
in podvržena nevarnostim, a vsak maščevalen ukrep, ki ni posameznikov, temveč formalen in na ravni države, je vprašanje, 
ki nima enoznačnega odgovora. A eno ostaja: muslimani smo največje žrtve ekstremizma." 
En človek je popolnoma zadosti, da spremeni tok življenja in svet preusmeri v novo gonilno silo. Tako je tudi en človek 
dovolj, da vse uniči 
Koliko vas po dvajsetih letih izpostavljanja še zabolijo zmerljivke, ko v vas vidijo le žensko, muslimanko, "tisto na -ić, ki 
naj se vrne v Bosno", pa čeprav ste sami rojeni v Sloveniji? 
"To, da sem rojena v Sloveniji, je moja velika prednost. Zahod je moj naravni svet, v katerega sem vključena kulturno, 
družbeno ..., na način, v katerem ohranjam sebe in svojo osebno identiteto. Biti aktivni del zahodne družbe pomeni biti 
vsevključujoč, kreativen, pogumen, kritičen, dialoški, predvsem pa koristen. Če pa kdo v tem prispevku v družbi vidi težavo 
in to propagira kot nevarno, potem to ni problem aktivizma, temveč problem lastne pasivnosti in cone ugodja. Vsi bi 
spreminjali svet, nihče pa ne bi spremenil sebe." 
Kakšna je cena, ki jo plačujete muslimanke v Sloveniji, ker nosite naglavne rute? 
"9,90 evra, kolikor stane vstopnica v Vodnem mestu Atlantis. V burkiniju si tako zagotoviš prvo novico na BBC-ju, CNN-u, v 
Timesu. Plačamo, kolikor smo pripravljene plačati za to. Socialna distanca narašča, kar seveda lahko ovira mirno sobivanje. 
Vprašanju sprejemanja sem posvetila dober del življenja, nenehno. Čas je, da se posvetim resnejšim strategijam in ljudem, 
ki so razumljivi, tolerantni in vsevključujoči." 
Plavate proti toku, s čimer sledite svojemu načelu, da niso dovolj le znanje in želje po spremembah, temveč je ključen 
pogum, ki določi človekovo mesto v družbi. Vidite v Sloveniji kritično maso, ki je pripravljena prevzeti odgovornost za 
tovrstne spremembe? 
"Slovenija premore nekaj izjemnih ljudi. Borba za človekove pravice pa je brezčasna. Ljudje so se za njih borili v preteklosti, 
danes se borimo mi, jutri se bo kdo drug. Človekove pravice niso nekaj samoumevnega, a vseeno občudujem ljudi, ki 
premorejo toliko poguma, da se zanje borijo. Zavzemanje za človekove pravice pomeni zavzemati se za ljudi, ki so kakorkoli 
komurkoli neprijetni. En človek je popolnoma zadosti, da spremeni tok življenja in svet preusmeri v novo gonilno silo. Tako 
je tudi en človek dovolj, da vse uniči. Kogar današnji čas in razvrednotenje človeka presenečata, ta je moral prespati dober 
del življenja. Naloga Slovenije ni, da posameznikom dodeljuje in podeljuje posebne pravice, je pa njena temeljna naloga, da 
človekove pravice ščiti. Posameznik ima toliko avtonomije in svobode, kolikor mu jo sistem omogoča oziroma kolikor jo je 
sposoben sam uveljaviti." 
Izhajate iz kraja, ki so ga sooblikovali, soustvarjali, gradili ekonomski migranti, tudi vaši starši. Je mogoče reči, da je na 
Jesenicah multikulturnost, sobivanje vzorno? 
"Jesenice so medkulturno mesto, kjer je multikulturalizem postal orodje za kreiranje pravičnejše družbe. Nove realnosti 
spodbujajo nove smernice. 
A postavimo si vprašanje, koliko sta pojma 'enakost' in 'enaka obravnava' sploh realna. Ovrednoti ali razvrednoti nas že ime, 
poreklo, kraj, v katerem si rojen. Ali imata otroka, ki nosita ime Ahmed in Miha, enake možnosti? Jeseničani nismo začetniki. 
Multikulturalizem spremljamo, analiziramo in reflektiramo kot dinamičen pojav, ki ne odseva zgolj zaključne vladne politike, 
temveč prevladujejo etika, morala in možnost lastne izbire. Na Jesenicah se nikdar ni zgodila kulturna konfliktnost, zgodila 
pa se je povezovalna struktura, ki je bila v vseh situacijah zelo učinkovita. Preprosti ljudje s preprostimi življenjskimi 
filozofijami dajanja in sprejemanja." 
Zakaj Slovenija bolj ne promovira uspešne integracije bosanskih muslimanov v slovensko družbo? 
"Ker nisem prepričana, da je Slovenija z integracijo bosanskih muslimanov zadovoljna. Integracija ni zgolj učenje 
slovenskega jezika in participacija na trgu dela, pa tudi ne zgolj folklora in kulinarika. Veliko bosanskih muslimanov odlično 
govori slovenski jezik in so aktivno vključeni v trg dela, a so socialno popolnoma izključeni. Socialna integracija mora biti 
jasno opredeljena, kaj želijo od nas in kaj želimo mi. Integracija ni asimilacija, pri kateri se od posameznika oziroma skupine 
pričakuje utapljanje enega naroda v kulturi drugega. Zakaj je domoljubje za nekoga domoljubje, za druge pa zločin? Bo 
negovanje bosanskega jezika in tradicionalnih navad postalo kaznivo dejanje? Glavne značilnosti integracijskega procesa so 
namreč ohranjevanje etničnih in narodnostnih razlik med skupinami, ki dajejo torej možnost, da posamezniki lahko 
ohranjajo lastno etnično identiteto, in možnost za vključevanje različnih skupnosti v širšo družbo, v kateri prevladuje 
podčrtan kulturni pluralizem." 

• Pošast populizma. Vojislav Bercko. Večer, Maribor, 1.9.2018  
https://www.vecer.com/posast-populizma-6556498  
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Pošast hodi po Evropi - pošast populizma. Misel je sposojena pri Karlu Marxu in Friedrichu Engelsu, le beseda komunizem je 
zamenjana s populizem. Tistem Marxu in Engelsu, ki ju populisti vseh držav, pa ne samo evropskih, tako radi popljuvajo. Kot 
popljuvajo vse, kar ni čisto na njihovi liniji. 
Komunizem prejšnjega stoletja in populizem sedanjosti je seveda nemogoče primerjati. Medtem ko je komunistična ideja 
temeljila na negiranju kapitalizma in ponujala idealistično-utopistično idejo brezrazredne družbe, ki se je v praksi izkazala za 
divje nasilno in ekonomsko neuspešno, sedanji populizem temelji na negiranju temeljnih vrednot demokracije, kot je na 
primer solidarnost, in ne ponuja - ničesar. Populistična gibanja in stranke najdemo na obeh polih političnega prostora, 
skrajno levem in skrajno desnem, s tem da je desni neskončno bolj agresiven. Bes ljudstva je glede nenehnega krčenja 
socialnih pravic v večini držav in razporeditve svetovnega bogastva, ko en odstotek privilegirancev obvladuje 99 odstotkov 
svetovnega kapitala, deloma razumljiv, a kanaliziran na napačen način. Sodobni desničarski populisti so hitro spoznali moč 
elektronskih družabnih omrežij in sprožili val, ki je že zdavnaj presegel civilizacijske norme. Sovražni govor je postal pravilo, 
ne izjema, in tradicionalne politične stranke, ki še vedno tvorijo večino (evropskega) političnega prostora, se tej plimi ne 
znajo zoperstaviti. 
Ko sta se v torek v Milanu sestala prvaka madžarske stranke Fidesz, premier Viktor Orban, in manjše italijanske vladne 
stranke Liga, podpremier Matteo Salvini, so v evropskih prestolnicah zazvonili alarmni zvonci. Ali pa bi vsaj morali. Mojster 
populizma Orban in vajenec Salvini namreč predstavljata vrh desničarske populistične ledene gore, a v Evropi še zdaleč nista 
edina. Priznajmo si in to naj si priznajo tudi etablirane politične grupacije: populizem v Evropi je na pohodu. Na nek način se 
je pričel z britanskim referendumom o odhodu iz Evropske unije, tako imenovanem brexitu, junija 2016, ko se je proti vsem 
racionalnim pričakovanjem slabih 52 odstotkov Britancev odločilo za slovo od EU, v katero so prav tako z referendumom 
vstopili štiri desetletja prej. Potem se je sprožil plaz volilnih domin. Ksenofobni populisti iz svobodnjaške stranke FPÖ so na 
parlamentarnih volitvah v Avstriji pobrali petino glasov, nemška Alternativa za Nemčijo (AfD) 12,6 odstotka, Liga v Italiji 
dobrih 17 odstotkov, nizozemska Stranka za svobodo Geerta Wildersa 13 odstotkov in tako dalje. V Franciji se je skrajna 
desničarka Marine Le Pen prebila v drugi krog predsedniških volitev in tam pobrala tretjino glasov kasnejšemu zmagovalcu 
Emmanuelu Macronu. Prihodnji teden bodo parlamentarne volitve v (nekdanji) trdnjavi strpnosti, na Švedskem, in 
nacionalističnim Švedskim demokratom se obeta petina glasov. 
Populizem temelji na negiranju temeljnih vrednot demokracije, kot je na primer solidarnost, in ne ponuja - ničesar 
Ko se je v oblikovanje vseevropskega populističnega bloka, ki se nadeja velikega uspeha na volitvah v Evropski parlament 
maja prihodnje leto, vmešal še glavni politični strateg populista vseh populistov, ameriškega predsednika Donalda Trumpa, 
je postalo jasno, da je populizem postal globalni politični fenomen. Steve Bannon, ki je vlekel vse niti, ko se je Trump 
prebijal na oblast, je povsem neprikrito napovedal, da bo skušal podoben uspeh doseči tudi v Evropi. Javna skrivnost je, da 
so v mnogih predvolilnih kampanjah v Evropi, tudi v Sloveniji, sodelovali strategi in svetovalci ameriških republikancev, a 
nikdar tako odkrito. Kot tudi noben politik pred Trumpom ni tako odkrito iskal krivcev za težave povsod drugod, le v svoji 
državi ne. Trump je za sovražnike našel Mehičane in druge priseljence, evropski populisti pa begunce in migrante. Vse kaže, 
da Američanov še zdaj ne moti sprevračanje realnosti (predstavili bomo alternativna dejstva; Trumpova svetovalka 
Kellyanne Conway glede števila udeležencev predsedniške inavguracije) in negiranje resnice (resnica ni resnica; Trumpov 
odvetnik Rudy Giuliani), in ta trend bi se lahko, če se še ni, razširil tudi k nam. Tako so nas podporniki relativne zmagovalke 
slovenskih volitev po družabnih omrežjih strašili, da nas bo preplavilo 50 tisoč ilegalcev, ki jih po volitvah ni od nikoder, a 
trend se nadaljuje. In ni mu videti konca. 
Na krilih populizma sta pred skoraj stoletjem prišla na oblast Benito Mussolini in Adolf Hitler. Kako se je končalo, je žal prav 
tako znano. 

• Iz kleti so lezle neskončne vrste shiranih postav. Dr. Marjan Toš. Večer, Maribor, Večer v nedeljo, 2.9.2018 
https://www.vecer.com/iz-kleti-so-lezle-neskoncne-vrste-shiranih-postav-6556838  
Spominjanje na Raoula Wallenberga, enega največjih pravičnikov, je še ena priložnost, da se iz tragedije holokavsta nekaj 
naučimo za sodobni čas.  
Raoul Wallenberg (1912-1947) je od začetka pogumnega delovanja v dobro Judov aktivno sodeloval z Rdečim križem, z 
diplomati nevtralnih držav in svojimi madžarskimi pomočniki. Položaj na Madžarskem se je leta 1944 - po Horthyevem 
neuspešnem poskusu izstopiti iz vojne in z državnim udarom Stranke suličastega križa (tudi puščičastega križa) - dramatično 
spremenil. Kljub temu reševalci Judov, med katerimi je imel pomembno vlogo diplomat Wallenberg, niso obupali. Še naprej 
so reševali na desettisoče ljudi, ki so bili venomer v nevarnosti, da jih nacisti aretirajo in odpeljejo v taborišča smrti. Pri tem 
so reševalci tvegali življenje, saj so nacisti izjemno odločno ukrepali proti vsem, ki so se postavili v bran preganjanim Judom. 
To velja še zlasti za čas proti koncu novembra 1944, ko se je vojaški položaj na Madžarskem zelo poslabšal. 

Konec druge svetovne vojne 
Šestega avgusta 1945 so Američani vrgli atomsko bombo na Hirošimo, in ker se Japonci, kljub temu da so izgubljali vojno na 
vseh frontah, niso želeli predati, so Američani 9. avgusta odvrgli atomsko bombo še na Nagasaki. Isti dan je Sovjetska zveza 
izpolnila dogovor iz Jalte in napadla japonske čete v Mandžuriji. Elitna japonska Kvantunška armada, ki je štela okoli milijon 
vojakov, je po dveh tednih bojev razpadla. Premirje je bilo sklenjeno 15. avgusta, brezpogojna kapitulacija je bila podpisana 
2. septembra 1945 na bojni ladji USS Missouri. Japonske čete na Kitajskem so sicer uradno kapitulirale šele 9. septembra.  

Nyilasovci so besneli proti Judom in učinek režima Stranke puščičastega križa na budimpeške Jude je bil katastrofalen. V 
samo nekaj tednih se je njihovo število zmanjšalo z 250.000 na 190.000. A za Gaborja Vajno, plešastega notranjega ministra 
s hudobnim pogledom, jih je bilo še vedno preveč. Zato je uporabil Eichmannov večkrat spodleteli načrt, da bi vse 
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budimpeške Jude skoncentrirali na enem mestu. Vlada je ob podpori Eichmannovega Sonderkommanda zaprla del Pešte, ki 
se je v glavnem prekrival z nekdanjim judovskim getom še iz habsburških časov. Mejil je na Dohanyi utco, Karoly ring, Kiraly 
utco in Nagyatadi Szabo utco. To je bilo revno, zanemarjeno območje tik ob cvetočem poslovnem delu v središču mesta. V 
njem je živelo 8000 Judov in 23.000 kristjanov. Te so preselili v nekdanje hiše z rumeno zvezdo, Jude pa v stari novi geto. 
Izhode so zabili z deskami, razen štirih vrat, ki so jih stražili vojaki SS in žandarji. Težava tega geta je bila, da ni mogel sprejeti 
več kot 70.000 ljudi hkrati. Zato bi bilo treba Jude uničiti po skupinah, tako kot v Auschwitzu, dokler ne bi uničili še vseh 
preostalih 190.000 budimpeških Judov. S tem bi madžarska prestolnica postala prvič v zgodovini "judenrein", enako kot 
podeželje. 
Diplomati v bran Judov 
A zadeva le ni bila tako enostavna, saj so se nekateri diplomati, med njimi Wallenberg, postavili v bran Judov. Vedno znova 
so se pogajali, da bi lahko zaščitili Jude. 
Delo je bilo izjemno težko, a Wallenberg je vztrajal in ni obupal. Kar 62.000 madžarskih Judov je rešil tudi švicarski diplomat 
Carl Lutz, ki je med letoma 1942 in 1945 od oblasti dobil dovoljenje za izdajo 8000 zaščitnih pisem oziroma kolektivnih 
potnih listov, ki naj bi madžarskim Judom omogočili izselitev v Palestino. To dovoljenje je spretno uporabil za 8000 družin in 
ne posameznih oseb ter tako rešil več kot 62.000 Judov pred holokavstom v nemških uničevalnih taboriščih (obširneje o 
njegovem delu lahko preberemo v knjigi Theo Tschuy: Nevarna diplomacija, Ljubljana 2007). 
Konec decembra 1944 je Rdeča armada zaprla vse izhode iz Budimpešte. Nemške čete se niso več mogle upirati in 
zavezniška vojska je naglo napredovala. Že 15. januarja 1945 so bile enote Rdeče armade v Pešti pred vrati velikega geta, a 
je usoda 70.000 Judov še vedno visela na nitki. Ali bo prišlo do še zadnjega poboja Judov? Zadnji napad se le ni zgodil in v 
noči na 16. januar 1945 so enote Rdeče armade prišle do lesenih ograj geta in jih podrle. Pred tem so Judje odhajajočim 
esesovcem pokazali prehod na varno. Prizori, ki so jih doživljali rdečearmejci, so bili grozljivi, piše Theo Tschuy. Nekateri so 
jokali, ko so videli pošastne prizore ljudi, ki so prihajali na plan iz kleti, od koder "so lezle neskončne vrste usmiljenja vrednih 
in shiranih postav". Trgali so rumene zvezde Judom z oblačil in vpili: "Zdaj ste svobodni!" 
Nad razbolelo mesto je legla srhljiva tišina 
Še hujši prizor je čakal vojake blizu delno uničene sinagoge ob Dohanyi utci. Tam, na malem vrtu ob sinagogi, je ležalo 2000 
nepokopanih trupel. V zadnjih nekaj tednih so vojne razmere onemogočale prevoze na pokopališča, na koncu pa tudi ni bilo 
več judovskih grobarjev, saj so jih pripadniki Puščičastega križa sistematično pobijali. Med trupli je ležalo ogromno otrok, ki 
so jih prej umaknili iz oskrbe Mednarodnega odbora Rdečega križa in pozabili nanje. "Ko so prišli sovjetski vojaki, je snežilo. 
Tanka plast snega je kakor mrtvaški prt usmiljeno prekrila vrt groze ob veliki sinagogi," je zapisal Theo Tschuy. 
Ob peštanski sinagogi je ležalo 2000 nepokopanih trupel 
Za velikim getom so rdečearmejci osvobodili še Mednarodni geto na Pozsonyi utci, Nemci pa so se iz Pešte umikali v Budim. 
Še vedno so se skušali prebiti, a 11. februarja 1945 je bilo vsega konec. Nemški preboj je bil nemočen, preživelo je samo 785 
mož in "nad razbolelo mesto je legla srhljiva tišina". V ruševinah je ležala tudi čudovita Esterhazyjeva palača, iz katere je 
izginil Raoul Wallenberg. O njem so nekateri že dalj časa vedeli, da načrtuje prehod čez sovjetske frontne linije. Nekateri 
avtorji namigujejo, da je najbrž hotel spodbuditi poveljnike Rdeče armade k hitrejšemu napredovanju, da bi tako rešil 
ogrožene Jude. Pozneje se je izvedelo, da mu je 17. januarja 1945 v resnici uspelo priti skozi frontne linije, vendar so ga 
takoj aretirali. Strinjamo se lahko z ocenami, da je bila tedaj njegova intervencija (ali je to res bil njegov namen, lahko samo 
domnevamo) že skoraj povsem nepotrebna, saj je tega dne imela Rdeča armada pod nadzorom že vso Pešto. 
Niso ga ubili, temveč zaprli 
Madžarsko-judovski zgodovinar Jenö Lavai, ki je bil dobro obveščen, je bil celo prepričan, da so mladega švedskega 
diplomata takoj po preboju skozi frontne linije ubili. Ni pa dobro vedel, kdo naj bi ga bil umoril in kakšni bi lahko bili motivi. 
Spet drugi so menili, da so Wallenberga odpeljali v Moskvo in da je bil tam nekaj let zaprt, nato pa je umrl. V delu 
razpoložljive literature je o tem zapisano, da naj bi bil po aretaciji odpeljan v zloglasni zapor Lubjanka, kjer naj bi ga bili 
zasliševali in kjer naj bi bil v nepojasnjenih okoliščinah umrl 17. julija 1947. leta. Še vedno ni znano, kdo je sploh ukazal 
njegovo aretacijo (nekateri menijo, da je za njo stal sam Stalin) in zakaj so se Sovjeti, ki so Wallenbergovo dejavnost zelo 
dobro poznali, odločili za tak ukrep. V nekaterih dokumentih je zapisano, da so ga po aretaciji zaprli in skrbno nadzorovali, 
aretirali pa naj bi ga bili zaradi vohunjenja. V zaporu naj bi bil umrl zaradi srčnega napada, o njem pa kroži tudi nemalo 
zgodb, da je bil dolgo živ in zaprt v neki umobolnici. 
Predsednik Wallenbergovega spominskega odbora na Madžarskem Zsolt Nemeth je o njegovi smrti zapisal, da "se 
Wallenberg med reševanjem ljudi pred nacisti ni zavedal, da bo že v nekaj tednih postal žrtev nekega drugega zatiralskega 
režima"; 17. januarja 1945 so ga namreč sovjetske čete odpeljale v Sovjetsko zvezo, od koder se ni nikdar vrnil. 

Auschwitz-Birkenau zelo obiskan 
Uničevalno nemško nacistično koncentracijsko taborišče smrti Auschwitz-Birkenau si je v letu 2017 ogledalo 2,1 milijona 
obiskovalcev. V tem koncentracijskem taborišču v okupirani Poljski, ki so ga zgradili leta 1940, je umrlo najmanj 1,1 milijona 
ljudi, med njimi največ Judov in okoli 232.000 otrok. Naj ob tem kot zanimivost zapišem, da so pred časom zgodovinarji 
naleteli na več kot 16 tisoč osebnih predmetov, ki so bili last zapornikov koncentracijskega taborišča Auschwitz. Predmete 
so pred pol stoletja pospravili in nanje povsem pozabili. Kupe osebnih predmetov - gre predvsem za nakit, termometre, 
jedilni pribor, prazne stekleničke od zdravil, ključe in glavnike - so že leta 1967 našli arheologi, ki so razkopavali območje v 
kraju Oswiecim na jugu Poljske, kjer so med drugo svetovno vojno stale plinske celice in krematorij. Artefakte, ki so jih 
takrat opisali kot "poslednje imetje Judov, ki so jih po selekciji na dvorišču odpeljali v smrt v plinskih celicah", so zgodovinarji 



zapakirali v 48 kartonastih škatel in jih shranili v prostore Poljskega znanstvenega inštituta v Varšavi, kjer se je za njimi do 
nedavnega izgubila sled. "Stvari so pripadale Judom iz Poljske, Madžarske in drugih evropskih držav. Do praga plinske celice 
so prišli samo z oblekami, ki so jih nosili, in z majhnimi torbicami osebnih predmetov," je komentiral direktor muzeja v 
Auschwitzu Piotr Cywinski, ki zbirko opisuje kot "izjemno najdbo".  

Dobrih deset let po aretaciji in smrti je ime švedskega diplomata Raoula Wallenberga povsem utonilo v pozabo. In to kljub 
temu, da je rešil pred zanesljivo smrtjo od 20.000 do 100.000 madžarskih Judov. Pravijo, da se to plemenito dejanje 
nikomur na Švedskem ali kjer koli drugje po Evropi ni zdelo vredno javnega in zgodovinskega spomina. Na vrhuncu hladne 
vojne so se zadeve okoli tega velikega "pravičnika med narodi" zavrtele v pravo smer. Nenadoma je njegovo delo postalo 
zanimivo in njegovo ime se je pojavilo v javnosti. Največ zaslug za to ima John Foster Dulles, ki je prevzel vodenje ameriške 
zunanje politike. Včasih je bil namreč Dulles nekdanji ameriški svetovalec bogate družine Wallenberg. Primer Raoula 
Wallenberga je bil deležen velikega zanimanja in močne publicitete, namen te nenadne spremembe pa naj bi bil spraviti v 
zadrego Sovjetsko zvezo, sovražnico ZDA v hladni vojni. 
Sovjetska zveza ali ni mogla ali pa ni hotela pojasniti, kaj se je v resnici zgodilo s švedskim diplomatom po januarski aretaciji 
leta 1945. Šele leta 1989 se je začela resna uradna preiskava, ki pa ni odgovorila na veliko odprtih vprašanj. Tudi ni postregla 
z novejšimi zanesljivimi podatki iz sovjetskih arhivov o Wallenbergovi končni usodi. Z leti je v nekaterih zahodnih državah 
postal kultna osebnost, ob kateri je pomen vseh drugih na budimpeškem prizorišču (ki so prav toliko ali morda še bolj 
zaslužni za reševanje judovskih življenj) neznaten - ne glede na njihove morebitne dejanske zasluge. 
Simbol reševanja preganjanih Judov 
Kljub različnim pogledom na reševanje budimpeških Judov je treba vendarle izpostaviti spoštovanje do prizadevanj tega 
diplomata, ki je danes simbol vseh madžarskih in evropskih reševalcev tistega časa. O tem, koliko je štela celotna judovska 
populacija na Madžarskem pred holokavstom, nimamo zanesljivih podatkov. 
Po uradni statistiki naj bi bilo 19. marca 1944, torej na dan nemške okupacije Madžarske, v tej državi živelo 762.000 Judov 
(med njimi tudi okoli 460 Judov v Prekmurju). Od teh jih je bilo 440.000 deportiranih v Auschwitz. Ostalo jih je še 322.000, 
od tega 250.000 v Budimpešti. Več kot 100.000 Judov je umrlo v času vlade Puščičastega križa, ob koncu vojne jih je bilo 
živih le še 219.000. Med žrtvami holokavsta je bilo 100.000 otrok (po podatkih, ki jih navaja Encyklopedia of the Holocaust, 
Vol 4, Yad Vashem, Jeruzalem 1990, je bilo na Madžarskem 569.000 žrtev holokavsta). 

Kruta usoda prekmurskih Judov 
Usoda prekmurskih Judov je skoraj docela primerljiva z usodo drugih vzhodnoevropskih Judov, zlasti Judov na Madžarskem. 
Nemci so bili v Prekmurju le kratek čas, saj so ga že 16. aprila 1941 prevzeli Madžari in vzpostavili svojo oblast. Kljub 
antisemitski zakonodaji ukrepi na Madžarskem in v Prekmurju niso bili radikalni in vse je kazalo, da bi se lahko madžarski (in 
prekmurski) Judje kljub nenehnim pritiskom nacistične Nemčije za "dokončno rešitev" judovskega vprašanja v tem delu 
Evrope rešili genocida. Vse pa se je spremenilo z nacistično okupacijo Madžarske marca 1944, ko so oblasti aprila 1944 
začele množične deportacije madžarskih Judov na vsem območju, ki je bilo do nacističnega prevzema oblasti pod madžarsko 
okupacijo. Deportacijam se prekmurski Judje niso mogli izogniti, na udaru so bili med prvimi. Zgodilo se ja natančno to, kar 
so mnogi napovedovali. Vse deportacije so potekale pod nadzorom žandarmerije oziroma matične madžarske policije, za 
preglede in z njimi povezane kraje premoženja pa so bili pristojni Nemci. Na teren so se v akcije odpravljali tudi madžarski 
žandarji in madžarski fašisti, ki so pri aretacijah po vaseh sodelovali tudi s slovenskimi žandarji v madžarski žandarski službi. 
Pri ropanju judovske posesti (premoženja) so sodelovali tudi mnogi člani kulturbunda. Njihova imena so bolj ali manj znana, 
je ugotovil tudi eden najboljših poznavalec prekmurskih Judov, pokojni mag. Franc Kuzmič iz Murske Sobote.  

V kontekstu uničenja madžarskih Judov je treba obravnavati tudi uničenje judovske skupnosti v Prekmurju; na udaru je bila 
prva, in to že 26. aprila 1944. Po razpoložljivih podatkih je bilo v getu v Budimpešti okoli 70.000 Judov, ki so k sreči zaradi 
prihoda Rdeče armade genocid preživeli. Aktualne številke o žrtvah holokavsta na Madžarskem se še vedno precej 
razlikujejo. Najpogosteje omenjajo 600.000 žrtev holokavsta. Od tega naj bi jih več kot 400.00 končalo v krematorijih 
zloglasnega uničevalnega taborišča Auschwitz-Birkenau. Akcijo "čiščenja Judov" na Madžarskem je po nemški okupaciji 19. 
marca 1944 vodil Adolf Eichmann, ki je pripravil potrebne načrte za njeno izvedbo. Pomagali so zvesti domači pomagači, ki 
so ostali trdno na strani nacizma in njihove uničevalne politike. Eichmann se je dela lotil zavzeto, kar je bila tudi sicer ena od 
njegovih "odlik" pri izvajanju programa "dokončne rešitve " judovskega vprašanja v okupirani Evropi. Deloval je sistematično 
in neverjetno učinkovito; že prvi aprilski transporti madžarskih Judov v Auschwitz-Birkenau so bili brez težav odpeljani v 
"tovarno smrti". 
lavina transportov je potekala maja 1944. Ker so nacistični "obrtniki" uničili večino dokumentacije, ni znano točno število 
transportov Judov iz Madžarske. Še najbolj verodostojna so nekatera ohranjena poročila o številu vlakov, ki so vozili proti 
Auschwitzu. Vse kompozicije so bile izjemno dolge, dnevno naj bi bili prepeljali 16 do 17 tisoč Judov. Gromozanske številke, 
ki so še danes za marsikoga povsem nepredstavljive, a očitno je do potankosti naštudiran sistem množičnega uničevanja 
manj vrednih ljudi, še posebej Judov, tudi v predzadnjem letu vojne "učinkovito deloval". Množične deportacije so bile po 
Hortyevem ukazu sicer ustavljene julija 1944, a so posamezni judovski transporti kljub temu še avgusta 1944 potovali v 
taborišča smrti. 

• Srbija ukinja vize, število nedovoljenih prehodov meje narašča. Kristina Božič. Večer, Maribor, 6.9.2018  
https://www.vecer.com/varovanje-mej-srbija-ukinja-vize-stevilo-nedovoljenih-prehodov-raste-6560818  

https://www.vecer.com/avtor/kristina-bozic
https://www.vecer.com/varovanje-mej-srbija-ukinja-vize-stevilo-nedovoljenih-prehodov-raste-6560818


Od Italije do Madžarske se proti-migrantska govorica krepi tudi na račun blatenja nevladnih organizacij. A slovensko 
notranje ministrstvo že od začetka leta na ravni EU opozarja na politiko Srbije, ki ukinja vize za vstop v državo.   
S septembrom 2017 je Srbija ukinila vize za državljane Indije in Irana. V obrazložitvi je zapisala, da s tem omogoča neoviran 
prihod turistom in potencialnim investitorjem. Marca letos je bila vzpostavljena tudi neposredna letalska linija med 
Teheranom in Beogradom. Bosanska mejna policija pa medtem beleži povečano število prehodov meje ljudi brez pravih 
dokumentov, ki podajo namero za vložitev prošnje za mednarodno zaščito v BiH. Srbska policija, po poročanju bosanskega 
portala zurnal.info, oseb, ki jih policija BiH prestreže na meji s Srbijo, ni pripravljena sprejeti nazaj. Trenutni azilni sistem v 
BiH deluje podobno kot v Sloveniji: osebe lahko prošnjo za mednarodno zaščito podajo le v prestolnici. A v BiH osebam, ki 
izrazijo namero, da bodo to naredile, policija izda dovoljenje za začasno zadrževanje in jim prepusti, da se v roku 30 dni 
zglasijo na pristojnem uradu v Sarajevu. Po naših podatkih so bosanske oblasti do začetka septembra zabeležile največ oseb, 
ki so prišle v državo brez pravih dokumentov iz Pakistana (4307). Številčno jim nato sledijo osebe iz Sirije (1877), nato pa iz 
Irana (1658) – skoraj desetkrat manjše je število oseb iz Indije, ki so nedovoljeno prešle mejo BiH; teh je bilo 150. 
V Sloveniji policija še aprila iranskih državljanov in državljank med osebami, ki so prestopile južno mejo brez pravih 
dokumentov, ni posebej zaznavala. Tudi maja in junija je bilo njihovo število relativno nizko – že zapaženo v statistiki 
policije, a vseeno je bilo več hrvaških državljanov, ki so nedovoljeno prešli mejo. Julija, ki je zadnji mesec, za katerega so na 
voljo podatki, pa se je to spremenilo – število oseb, ki so prestopile slovensko mejo brez pravih papirjev in so bile iz Irana ter 
jih je policija zabeležila, je bilo v sedmih mesecih letošnjega leta 236. Več ljudi je v Slovenijo brez pravih papirjev do začetka 
avgusta vstopilo iz Pakistana, Alžirije, Afganistana in Sirije – Iran je na petem mestu. Na šestem mestu pa je glede na število 
oseb, ki so v Sloveniji podale prošnjo za azil. Pri tem je opazen relativen porast od marca dalje, ko so zaprosile za 
mednarodno zaščito tri osebe iz Irana, aprila jih je bilo 9, maja 14, junija 15, julija pa je za mednarodno zaščito v Sloveniji 
zaprosilo 25 Irank in Irancev. 
Ob upoštevanju širše statistike in razlogov, ki ljudi prisilijo, da bežijo s svojih domov, ni mogoče vleči absolutnih in 
neposrednih vzročnih povezav med viznim sistemom in številom nedovoljenih prehodov mej držav v soseščini. Vendar pa na 
notranjem ministrstvu pritrjujejo, da so “posledice vizumske liberalizacije Srbije za državljane Irana vidne tudi v Sloveniji”. 
Pojasnjujejo, da se mnogo oseb iz Srbije ne vrne nazaj domov, ampak "poskuša nezakonito vstopiti v EU in schengensko 
območje“. O tem se razpravlja na ravni EU že od začetka leta, ko je "Slovenija kot prva opozorila, da je pomemben dejavnik 
migracijskega dogajanja v regiji Zahodnega Balkana tudi vprašanje vizumske liberalizacije, ki jo je v letu 2017 uvedla Srbija“. 
Na junijskem srečanju sveta EU za pravosodje in notranje zadeve so na to opozorile tudi druge članice EU, Europol in 
evropska služba za zunanje delovanje (EEAS), pravijo na MNZ. "Opažamo, da vse več državljanov iz držav, ki so bile vključene 
v odpravo vizumov, skuša nelegalno priti v EU. Glede na napovedi Srbije o odpravi vizumske obveznosti še za nekatere druge 
tretje države je to za Slovenijo upravičena skrb tudi v prihodnje, saj lahko tako ravnanje negativno vpliva na varnostno 
situacijo v celotni EU,“ pravijo na notranjem ministrstvu.  
Tudi pakistanski ambasador v Srbiji Sajed Adil Gilani je v začetku avgusta napovedal, da si na podlagi pogovorov s srbskim 
predsednikom Aleksandrom Vučićem obeta skorajšnjo ukinitev viz za državljane in državljanke Pakistana. Na vprašanje 
srbske novinarke, ali lahko to poveča tudi število beguncev, glede na to, da je število oseb iz Pakistana med migranti 
najvišje, pa je diplomat odgovoril: "Mislim, da to za Srbijo ni problem. Vsem beguncem je cilj zahodna Evropa, ne pa Srbija. 
Migracije so naraven proces, ki ga ni mogoče nikjer zaustaviti. Glavno vprašanje niso migranti, ampak teroristi.“ 
Da je aktualna vizna politika Srbije predmet razprav v Bruslju tudi v okviru pristopnih procesov, pa potrjujejo na slovenskem 
zunanjem ministrstvu. Na srečanju sveta za splošne zadeve konec junija so Srbijo izrecno opozorili na njene obveznosti v 
okviru pristopnih pogajanj in jo pozvali, naj se vzdrži odstopanj od skupne EU vizne politike. "Jasno je bilo izpostavljeno, da 
so določene prakse Srbije, kot denimo sklenitev sporazumov o vizni liberalizaciji z nekaterimi tretjimi državami, 
zaskrbljujoče,“ pravijo na MZZ. 
EU je Srbiji za integracijo beguncev letos februarja odobrila 16 milijonov evrov, dodatnih 28 milijonov pa za zagotovitev 
učinkovitega nadzora mej. Prihod beguncev in migrantov v sosednjo BiH, ki je postala del poti, po kateri poskušajo ljudje 
najti zatočišče, dodaja k poskusom družbenega razdvajanja pred oktobrskimi volitvami. Minister varnosti BiH Dragan 
Mektić je že julija opozoril, da predsednik Republike srbske Milorad Dodik izkorišča migrante za širjenje strahu. 
Protimigrantski govorici se pridružujejo tudi politiki iz strank, ki veljajo za hrvaško-nacionalistične. Tako so maja hercegovski 
policisti preprečili, da bi bili begunci iz Sarajeva pripeljani v Mostar. Ko je bilo sredi avgusta govora o možnosti, da bi poleg 
policije Republike srbske na njenem območju nadzor nad zunanjo mejo BiH mejni policiji pomagala zagotavljati tudi policija 
iz Federacije BiH, je Milorad Dodik zagrozil, da bo uporabil tudi silo, da to prepreči. Dragan Mektić je tudi tedaj opozoril, da 
gre za politično manipuliranje in da bi bilo bolje, da bi se politiki začeli ukvarjati s tem, da tudi bosanske državljanke in 
državljani množično migrirajo iz države, ker v BiH ne vidijo priložnosti in možnosti za preživetje. "Politiki so polni idej, kako 
rešiti 'migrantsko krizo' in kaj mora glede nje kdo narediti; vse, samo da bi pobegnili od perečih domačih problemov,“ je 
opozoril minister varnosti BiH. 
 

Vestnik, Murska Sobota 

• Sprejeta bila leta 1926 in ne 1919. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 36, 6. 
septembra 2018, str. 17 

Bogojinska resolucija 
Tu so se Prekmurci odločno izrekli, da so Slovenci in ne Hrvati – Nastala zaradi vse večjih apetitov Hrvatov po delu 
Prekmurja 

http://zurnal.info/novost/21398/srbija-omogucila-ulazak-dvije-hiljade-iranaca-u-bih


V letu pred stoto obletnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom je prav razjasniti nekatera dejstva, ki se 
napačno interpretirajo. Eno takih dejstev, ki pojasnjuje dogajanje tega pomembnega in prelomnega zgodovinskega obdobja 
pred stoletjem, je tudi bogojinska deklaracija oziroma resolucija, o kateri se govori,vsa dejstva pa ne držijo, opozarja  
dr. Klaudija Sedar z oddelka za domoznanstvo v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota. 
 

 
Slika: Klaudija Sedar opozarja, da se nekatera zgodovinska dejstva o Prekmurju napačno interpretirajo. Fotografija: Ines 
Baler 
 
Stanje negotovosti 
V prejšnjih letih so mnogi vodilni slovenski politiki ob prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom kot 
slavnostni govorniki poudarjali, da so Prekmurci željo o priključitvi k matični domovini izrazili v t. i. bogojinski deklaraciji, kot 
avtor resolucije pa je bil omenjen celo bogojinski župnik Ivan Baša. Te navedbe so zmotne, trdi Sedarjeva, in razloži, da je 
bila bogojinska resolucija oziroma deklaracija podpisana kasneje, 29. avgusta 1926, in ne leta 1919. 
Pričakovano bi bilo, da je bilo v Prekmurju po priključitvi k matični državi leta 1919 in s tem osvoboditvi izpod tisočletnega 
ogrskega jarma ter potem, ko so bile leta 1924 določene še meje, relativno mirno, pa ni bilo tako, negotovo stanje se je 
nadaljevalo tudi v naslednjih letih in Prekmurci so znova morali braniti svoje ozemlje in dokazovati, kam sodijo. 
Povod za nemire so bile jugoslovanske čete, saj so lendavski okraj 12. Avgusta 1919 zasedli Hrvati z utemeljitvijo, da spada k 
Sloveniji le soboški okraj. »Z odlokom, ki so ga Prekmurci izposlovali v Beogradu, so potem dosegli, da ostane vso Prekmurje 
do ustavne ureditve ena upravna enota s civilnim komisarjem, ki ga imenuje Deželna vlada Slovenije. Ne glede na odlok pa 
Hrvati svoje namere niso kar tako opustili in so jo vse pogosteje uveljavljali, predvsem pa od leta 1923, ko se je hrvaška 
Radićeva stranka močno zavzemala za Prekmurje in ga želela združiti s 'svojimi hrvaškimi brati iz Medmurja in hrvatskega 
Zagorja'.« Zahteve, da je treba Prekmurje priključiti Hrvaški, češ da Prekmurci niso Slovenci ampak Hrvati, so postajale iz 
dneva v dan vse odmevnejše, o čemer so pisali tudi hrvaški časopisi. 
Poleg tega pa so kmetje, ki so bili večinsko prebivalstvo, zelo težko živeli. Po agrarni reformi so bili prisiljeni za drag denar 
kupovati zemljo, ki bi jo prej lahko dobili od grofov po polovični ceni. Za prizadete kmete se je sicer potegnil poslanec Klekl, 
ki je kasneje tudi dosegel ustanovitev Agrarne zadruge za Prekmurje.  
Namera Radićevih pristašev, da pridobijo Prekmurje v svojo upravo in imajo ob tem popoln nadzor nad tamkajšnjim 
ljudstvom, pa je ves čas tlela. To je Prekmurce močno vznemirjalo in sprožilo odpor, zato so se 29. Avgusta 1926 zbrali na 
protestnih zborovanjih v Murski Soboti in v Črenšovcih ter nato še v Bogojini. Na zborovanja je z dr. Antonom Korošcem, ki 
je nagovoril zbrane, prišla tudi večina poslancev SLS, med katerimi sta bila tudi Jožef Klekl in dr. Matija Slavič. 
Proti priključitvi Prekmurja Hrvaški 
Protestnega zborovanja zoper Radićevo stranko v mestnem parku v Murski Soboti se je udeležilo več kot pet tisoč ljudi. 
Potem pa so se odpravili še v Črenšovce, kjer so že plapolale zastave in so se ljudje pripravljali na veliki dogodek. Govornike 
so z odobravanjem sprejeli šolska mladina, konjeniki, kolesarji in domala vse prebivalstvo. Kot glavna govornika sta 
nastopila dr. Korošec in poslanec Jožef Klekl. Protestirali so proti priključitvi Prekmurja Hrvaški in obsodili zamisel Radićeve 
stranke, saj ta ni vključevala madžarskih manjšinskih pravic, za katere se je zavzemal SLS.  
Istega dne je še eno zborovanje potekalo tudi v Bogojini, kjer je bilo ravno proščenje in blagoslavljanje nove cerkve. Tudi tu 
se je zbrala množica pet tisočih ljudi, ki so se pridružili prizadevanjem. Na tem shodu, podobno kot tudi na drugih, pa so 
zborovalci sprejeli vrsto izjav, med katerimi je tudi ta, v kateri srečamo znamenito znamenito opredelitev za Slovenijo: 
»Prebivalci Slovenske krajine slovesno izjavlamo, da smo vsikdar bili i da ščemo biti i ostati Slovenci. Mi lübimo svoj materni 
jezik i lübimo častitlivo zgodovinsko ime 'Slovenska krajina'. Mi ščemo ostati zdrüženi s svojimi najbližjimi brati Slovenci na 
drügoj strani Müre v zdrüženoj Sloveniji. Mi ne zovražimo bratov Hrvatov, protesteramo pa odločno proti podtikanji, da bi 
bili Hrvati i neščemo priti pod kakšošteč hrvatsko oblast ali hrvatsko upravo.« 
To je bogojinska resolucija in ta je interpretirana kot prva, ki je nastala v prelomnih in prevratnih dogodkih. Takrat, 29. 
avgusta 1926, so na treh shodih, kjer se je zbralo okoli 15 tisoč ljudi, sprejeli še več resolucij, ker pa je bil zadnji shod v 
Bogojini, se resolucija imenuje bogojinska.  

• Na vse štiri strani neba. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 36, 6. septembra 2018, str. 17 
Mednarodna likovna kolonija v Lendavi 
Sodelovalo je 25 likovnikov iz Srbije, Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Sloveni 
Lendavi in bližnji vinogradniški pokrajini so že prejšnja leta organizirali enodnevne mednarodne kolonije ljubiteljskih likovnih 
ustvarjalcev. Letos pa je Zveza kulturnih društev (ZKD) Lendava mednarodno likovno kolonijo z naslovom Na vse štiri strani 



neba organizira tri dni. Dva dni so ustvarjali ob stolpu Vinarium v Lendavskih goricah, en dan pa v mestnem parku Roža 
Lendave. 
 

 
Slika: Na slikarskih platnih so upodobili naravne lepote in zanimivosti iz Lendave in okolice. Fotografija Jože Gabor 
 
Med 25 sodelujočimi jih je bilo največ iz Slovenije, je povedala predsednica ZKD Lendava Danijela Hozjan, devet jih je prišlo 
iz srbskega Novega Sada, ostali pa iz Madžarske, Hrvaške in Avstrije. »Likovno ustvarjanje je potekalo v okviru Festivala 
Vinarium Lendava, pod mentorskim vodstvom akademskega slikarja Laszla Nemesa, ki sodeluje tudi na likovnih delavnicah, 
ki jih organiziramo dvakrat mesečno v prostorih ZKD Lendava, ob lepem vremenu pa tudi v naravnem okolju. Nemesu je 
pri mentorskem delu pomagala Marijana Kmet,« je povedala Hozjanova. Likovniki so se pri ustvarjanju posvetili naravnim 
lepotam okolice ter kulturnim in zgodovinskim znamenitostim. Organizatorji so jim predstavili tudi Lendavo in okoliške kraje 
ter domačo kulinariko. V soboto so sodelovali na prireditvi Lendavska trgatev. Likovna dela, ki so nastala na koloniji, bodo  
na ogled postavili decembra v Lendavi, dogovarjajo pa se tudi za razstave po drugih krajih, iz katerih so likovniki. »S člani 
likovnega društva iz Novega Sada, ki smo jih gostili prvič, smo se dogovorili o nadaljnjem sodelovanju. Povabili so nas v 
njihovo mesto, kjer je, kot so povedali, prav tako veliko naravnih lepot in drugih zanimivosti, ki očarajo vsakega likovnika. 
Na koloniji v Lendavi so se zelo dobro vključili v multikulturno druženje ob likovnem ustvarjanju, med njimi pa je bil tudi 
kitarist, ki je zaigral pesmi iz njihove pokrajine Vojvodine in svetovno znane skladbe,« je pojasnila Hozjanova. 

• Romi dobili svojo prvo kapelico. A. G. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 36, 6. septembra 2018, str. 18 
Vanča vas – Borejci 
Gre za prvo kapelico v Sloveniji, ki je posvečena zavetniku Romov, blaženemu Zeferinu 
V romskem naselju Vanča vas – Borejci so v avgustu odprli kapelico, za katero so si prebivalci prizadevali že več let. Cerkev v 
Tišini je za mnoge namreč predaleč, saj vsi nimajo prevoza ali pa jih omejuje starost in s tem povezana zmanjšana 
mobilnost. 
 

 
Slika: Romska kapelica, posvečena zavetniku Romov blaženemu Zeferinu. Fotografija: Romsko kulturno društvo Amari 
bas 
 
 »Kapelico smo si v naselju že dolgo želeli in skrajni čas je bil, da uresničimo željo vaščanov. Zgradili smo jo predvsem iz 
samoprispevkov občanov Tišine, velika zahvala pa gre pri tem tudi Občini Tišina za sofinanciranje ter župniku Boštjanu Čehu 
in škofu Petru Štumpfu za moralno podporo ter za podarjene stvari, ki so v kapelici nujne. Ne smem pozabiti tudi tistih, ki so 
aktivno sodelovali pri gradnji kapelice, ter vseh, ki so z materialno pomočjo pri tem pomagali,« pove romski svetnik v občini 
Tišina Rudolf Horvat, eden od pobudnikov za postavitev kapelice. »Kapelica bo odprta in dostopna vsakomur, dogovarjamo 
pa se tudi z župnikom Boštjanom Čehom, da bi tudi v tej kapelici opravljal mašo za vaščane. Izvajali se bodo tudi verski 
obredi ob cerkvenih praznikih, kot so velika noč, božič in drugi.« 
Na otvoritvi kapelice je Romsko društvo Amari bas pripravilo kulturni program, na katerem so nastopili mladi plesalci, ob 
blagoslovu kapelice z mašo, ki so ga opravili vikar Lojze Kozar ter župniki Janez Sraka, Lojze Ratnik in Boštjan Čeh, pa je 
nastopil tudi pevski zbor Iskrice iz Rankovec. 
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• EU skeptičen glede spreminjanja meje med Srbijo in Kosovom. T. J.  Dunaj - MMC RTV SLO, STA. 31. avgust 2018  
Rešitev tudi za srbsko nepriznanje Kosova? 
http://www.rtvslo.si/evropska-unija/eu-skepticen-glede-spreminjanja-meje-med-srbijo-in-kosovom/464687  
Na neformalnem srečanju zunanjih ministrov Evropske unije na Dunaju je bila tema pogovorov tudi izmenjava ozemlja 
oziroma spreminjanje meja med Srbijo in Kosovom.  
V zadnjem času se je o tem veliko govorilo. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je prejšnji mesec navrgel idejo o izmenjavi 
večinsko srbskega severnega dela Kosova za večinoma etnično albanski jug Srbije kot možnost rešitve spora med 
Beogradom in Prištino. Srbski zunanji minister Ivica Dačić, ki se je na Dunaju pridružil kolegom iz EU-ja, je poudaril le, da 
Beograd išče kompromisno rešitev, a da je trenutno še prezgodaj govoriti o tem, kdaj in ali se bo to zgodilo. "Nisem 
prepričan, da si tega želi tudi druga stran," je med drugim povedal Dačić. 
Kosovski premier Hashim Thaci je idejo o spreminjanju meja najprej pozdravil, a je nato naredil korak nazaj. To je v avstrijski 
prestolnici potrdil tudi vodja kosovske diplomacije Behgjet Pacolli, saj se je jasno izrekel proti temu. "Smešno se mi zdi, da 
se danes pogovarjamo o mejah," je pred srečanjem s kolegi iz Unije dejal Pacolli. Namesto tega se je izrekel za 
prostotrgovinsko območje med Srbijo in Kosovom in dodal, da za ljudi ni pomembno, ali živijo v Srbiji ali na Kosovu, mnogo 
pomembnejše je njihovo gospodarsko stanje. 
7. septembra nadaljevanje v Bruslju 
"Spreminjanja meja, kot smo vedno znova videli, so prinesla svoje težave," je idejo komentirala avstrijska zunanja ministrica 
Karin Kneissl, katere država trenutno predseduje EU-ju. Potegnila je primerjavo s koncem kolonializma v Afriki, ko so države 
ugotovile, da bodo razprave o mejah odprle Pandorino skrinjico. Kneisslova je ob tem opomnila, da se bodo 7. septembra v 
Bruslju nadaljevali pogovori o normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino, ki med Vučićem in Thacijem potekajo pod 
okriljem EU-ja. Dva dni zatem bo nato Vučić o tej pereči temi spregovoril pred kosovskimi Srbi. 
Podobno skepso kot Kneisslova je izrazil tudi vodja nemške diplomacije Heiko Maas. Po njegovem mnenju razprava o 
izmenjavi ozemlja ni konstruktivna: "Prepričani smo, da bi to lahko v splošni javnosti znova odprlo rane." Luksemburški 
zunanji minister Jean Asselborn je posvaril pred tem, da "bi se rezalo na kose". To bi se lahko po njegovem mnenju 
negativno odrazilo na drugih državah v regiji, "zato moramo biti zelo previdni". 
Rešitev tudi za srbsko nepriznavanje Kosova? 
Visoka zunanjepolitična predstavnica povezave Federica Mogherini je medtem povedala, da bi lahko rešitev spora dosegli v 
prihodnjih mesecih ali najpozneje do konca njenega mandata, ki se izteče maja 2019. Želijo doseči pravno zavezujoč 
dogovor, v katerem naj bi rešili vsa odprta vprašanja, tudi tisto o srbskem nepriznavanju Kosova, je povedala: "To je težko, a 
ne nemogoče." Dodala je, da EU močno podpira dialog med stranema. 
Evropski komisar za širitev in sosedsko politiko Johannes Hahn je že pred srečanjem poudaril, da mora vsaka rešitev na 
Balkanu upoštevati višji interes doseganja večje stabilnosti v regiji. Spomnil je, da se morata Beograd in Priština poleg 
vprašanja meje pogovoriti še o številnih drugih vidikih. Za razliko od pretežno skeptične Unije so ZDA, v nasprotju z 
dozdajšnjo politiko, pred dnevi nakazale, da bi sprejele tovrstno rešitev, če bi se Beogradu in Prištini o njej uspelo 
sporazumeti. 

• UNHCR poziva Grčijo k preselitvi prebežnikov z Lezbosa zaradi slabih razmer. Ženeva, Atene - MMC RTV SLO. 1. 
september 2018  

Nekateri ljudje so že dve leti zaprti v taborišču Moria 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/unhcr-poziva-grcijo-k-preselitvi-prebeznikov-z-lezbosa-zaradi-slabih-razmer/464738  
Visoki komisariat ZN-a za begunce (UNHCR) je Grčijo pozval k preselitvi prosilcev za azil iz taborišča Moria na otoku 
Lezbos, saj naj bi razmere v taborišču "dosegle vrelišče". Grška vlada naj pospeši preselitev ljudi na celino, pravijo v 
UNHCR-ju. 
V taborišču je prostora za 2.000 ljudi, zdaj pa jih tam prebiva okoli 8.000, zaradi česar so nasilje in spolni napadi pogosti, 
poroča BBC. 
Življenjski standard v taborišču je tako slab, da številne dobrodelne organizacije znotraj njega iz protesta ne želijo delovati. 
Na dan, ko je BBC tam snemal, so dva človeka zabodli v vrsti za hrano. 
"Še posebej smo zaskrbljeni zaradi obžalovanja vredne neustreznosti sanitarij, pretepov med frustriranimi skupinami, vse več 
spolnih nadlegovanj in napadov ter naraščajoče potrebe po zdravstveni in psihosocialni oskrbi," je dejal tiskovni predstavnik 
UNHCR-ja Charlie Yaxley. 
Yaxley je dejal, da se je grška vlada v preteklosti že večkrat zavezala k transferju ljudi v zaklonišča na celini, za kar je prejela 
tudi sredstva EU-ja. V ZN-ovi agenciji so Atene pozvali, naj pospešijo preselitev ljudi, ki so do tega upravičeni, na celino in naj 
tam povečajo kapacitete za namestitev prebežnikov. 
Ob tem je UNHCR grške oblasti pozval tudi, naj hitro izboljšajo razmere v begunskih taboriščih na otokih in ponudijo 
alternativno namestitev za najranljivejše prebežnike. 
Taborišče "na črno" 
Taborišče Moria je bilo zamišljeno kot "center za sprejem in identifikacijo", ne pa begunsko taborišče, v katerem bi bili ljudi 
nastanjeni za daljše obdobje. Taborišče niti ne izpolnjuje meril za status uradnega taborišča. 
Odvetniki, ki delujejo v taborišču, pravijo, da so nekateri ljudje tam že dve leti. Dobrodelna organizacija Zdravniki brez meja 
(MSF) so BBC-ju medtem sporočili, da v Morii samomor poskusijo narediti že otroci, stari tudi le 10 let. 
Travma na travmo 
Taborišče smrdi po kanalizaciji, eno stranišče pa uporablja po 70 ljudi. Louise Roland-Gosselin iz MSF-ja je dejala, da je 
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potrebno takojšnje ukrepanje. "Naši zdravniki in strokovnjaki pričakujejo, da bodo zdravili ljudi zaradi travm, ki so jih 
doživeli v državah izvora. Zdravijo pa jih zaradi travm, ki so se jim zgodile v Grčiji," je dejala. 
UNHCR je še sporočil, da čeprav so avgusta na grško celino preselili 1.350 beguncev in prosilcev za azil, to ni zmanjšalo 
pritiska, saj je ta mesec v povprečju dnevno prispelo 114 ljudi, medtem ko jih je julija dnevno v povprečju prišlo 83. Več kot 
70 odstotkov prispelih prebežnikov so družine iz Sirije, Iraka in Afganistana. 

• Česnik dobil podporo komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Al. Ma. Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 5. 
september 2018  

Zaslišanja ministrskih kandidatov 
http://www.rtvslo.si/slovenija/cesnik-dobil-podporo-komisije-za-slovence-v-zamejstvu-in-po-svetu/465106  
Parlamentarna komisija za Slovence v zamejstvu in po svetu je s šestimi glasovi za in dvema proti podprla kandidaturo 
Petra Jožefa Česnika za ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu.  
 

 
Slika: Peter Jožef Česnik se predstavlja na 1. nujni seji Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu 5. septembra 
2018. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml. 
 
Na predstavitvi so člani komisije s svojimi vprašanji ministrskemu kandidatu iz vrst SAB-a največ pozornosti namenili 
predvsem mlajšim generacijam Slovencev v zamejstvu in po svetu in temu, kako jih pritegniti za sodelovanje z matično 
domovino in ohranjanju slovenstva, ter še večjemu sodelovanju in povezovanju strokovnjakov slovenskih korenin iz tujine s 
Slovenijo. Srenjo slovenskega rodu je po besedah kandidata potrebno "vključiti v našo vprego". 
"Jaz bom boben, na katerega se bo tolklo," je napovedal in še dejal, da so njegova vrata odprta za vse, tako zamejce kot 
Slovence po svetu. 
73-letni Česnik, sicer avstralski Slovenec, je predstavitev začel s svojo osebno življenjsko zgodbo in dejal, da mu je predvsem 
tematika čezmorskih izseljencev "čustveno izredno blizu". Menil je sicer, da je potrebno prednost nameniti predvsem 
zamejcem ter odpraviti administrativne ovire za tiste Slovence, ki se želijo vrniti iz tujine, kamor sodi tudi nostrifikacija 
njihove izobrazbe. Glede vračanja Slovencev iz tujine je opozoril, da je potrebno tistim, ki se vrnejo, ob tem ponuditi tudi 
zaposlitev, šolanje in stanovanja. 
Po njegovem bo potreben premik tudi z mrtve točke, kar zadeva predstavnika slovenske narodne skupnosti v Italiji v 
italijanskem parlamentu. 
Zavzel se je tudi za povezovanje med organizacijami v Sloveniji, ki se ukvarjajo z zamejci in izseljenci, tesno sodelovanje 
urada z drugimi ministrstvi, kot so ministrstvo za finance, izobraževanje, javno upravo, zunanje zadeve itd. 
Sam podpira tudi ureditev muzeja izseljenstva in načeloma, da bi imeli Slovenci iz tujine svojega predstavnika v državnem 
zboru, a je to po njegovih besedah predvsem v rokah samih poslancev. Tovrstni muzej bi sam postavil v Lendavo, ki je v 
bližini treh sosednjih držav Slovenije, sam pa bi najraje videl, da bi šlo za potujoči muzej. Kot je še dejal, je to ena od 
njegovih "tihih prioritet", denar zanj pa bi poiskal pri sponzorjih. 
Novakova: Česnik ima rad Slovence in zamejstvo 
Predsednica komisije Ljudmila Novak (NSi), ki je v preteklosti že vodila urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, je po 
Česnikovi predstavitvi v izjavi za Slovensko tiskovno agencijo dejala, da ministrski kandidat pozna področje in se vidi, da 
"ima rad Slovence in slovenstvo" ter izrazila prepričanje, da bo nalogo ministra zelo srčno opravljal. 
Hkrati je izrazila željo, da bi bil zelo strog in zahteven do vprašanj, ki niso rešena, še posebej kar zadeva slovensko avtohtono 
narodno skupnost v sosednjih državah, in jih naslovil tudi na ministra za zunanje zadeve oziroma pristojnega ministra. Že 
med predstavitvijo je Novakova dejala, da vse ne bo odvisno od ministra, a "kjer je volja, je tudi pot". 
Česnik je tretji ministrski kandidat od petih, ki so danes dobili zeleno luč v parlamentu. V četrtek bodo sledile nove 
predstavitve. 
73-letni Česnik je bil na letošnjih parlamentarnih volitvah izvoljen za poslanca. Kot najstarejši poslanec je tudi vodil junijsko 
ustanovno sejo DZ-ja. 
Česnikova preteklost 
Rodil se je 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 avstralski letalski družbi Qantas. Kontrolor letenja pri Qantasu je bil 32 let, najprej v 
Melbournu, kasneje v Sydneyju. 
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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. 
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. 
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. 
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, uredil 
potrebne logistične priprave za udeležbo slovenskih kajakašev in veslačev na tekmovanje. 
Na samih olimpijskih igrah je bil Česnik eden od koordinatorjev med avstralskimi organizatorji iger in slovensko 
reprezentanco. Že 20 let je prostovoljec pri Kajakaški zvezi Slovenije.  

• Stoltenberg izrekel podporo Makedoniji v sporu z Grčijo. K. S., Boštjan Anžin, TV Slovenija. Skopje - MMC RTV 
SLO, Radio Slovenija. 6. september 2018 

Generalni sekretar Nata na obisku v Skopju 
http://www.rtvslo.si/svet/stoltenberg-izrekel-podporo-makedoniji-v-sporu-z-grcijo/465211  
Na obisku v Skopju je generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg, ki se je sestal z makedonskim političnim vrhom. 
Njegov obisk je podpora prizadevanjem makedonske vlade, da reši 25-letni spor zaradi imena z Grčijo, eden ključnih 
korakov pri uveljavitvi dogovora, ki predvideva novo ime Severna Makedonija, pa bo referendum 30. septembra. 
Stoltenberg je v Makedonijo prispel v času, ko je kampanja na vrhuncu, srečal se je tako s premierjem Zoranom Zaevom, ki 
verjame, da je dogovor z Grčijo ključen za nadaljnjo pot države, kot tudi s predsednikom Gjorgejem Ivanovom, ki je je 
ponovil, da je sporazum slab in da članstvo v Evropski uniji in Natu, za kar se zavzema tudi sam, ne sme biti izgovor za 
njegovo potrditev. Podobno meni tudi vodja opozicijske stranke VMRO DPMNE Mickoski. 
Stoltenberg dogovor premierjev Aleksisa Ciprasa in Zaeva podpira, če bo uresničen, Makedoniji obljublja sprejem v Nato, ki 
ga je do zdaj zaradi spora okoli imena zavirala Grčija, saj so nasprotniki tam prepričani, da je Makedonija lahko le 
severnogrška pokrajina in da jim severni sosedi kradejo identiteto. 
"Odločitev je vaša, in Nato je pripravljen, da sprejme svojo 30. članico," je povedal Stoltenberg in dodal, da je Makedonija 
pogoje izpolnila že leta 2008. 
Poprava ustave 
Če bo posvetovalni referendum uspel - za njegovo legitimnost pa bo pomembna tudi udeležba, bodo morali Makedonci 
popraviti ustavo, za kar je potrebna dvotretjinska večina, ki je Zaev zdaj nima. Nato pa bodo o sporazumu odločali še v 
Grčiji, kjer je prav tako ogromno nasprotnikov. 
V Skopju naj bi bili sicer že leta 2008 pripravljeni sprejeti ime Severna Makedonija, če bi to vključevalo priznanje 
makedonskega jezika in nacionalnosti, kar je sicer takratni premier Nikola Gruevski, ki je pozneje odnose z Grčijo zaostril, 
dogovoru pa zdaj nasprotuje, označil za neumnost. 
Zagovorniki referenduma in dogovora z Grčijo dobivajo tudi veliko podpore iz tujine, že v naslednjih dneh bosta tam na 
obisku tudi nemška kanclerka in avstrijski kancler. 
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• Marjan Šarec v prvi resni glavni vlogi /Ivan Puc. – št. 36, 03.09.2018, str. 18-23 

• (Z)mešano na žaru /Damir Črnčec. – št. 36, 03.09.2018, str. 35 

• Noč dolgih nožev /Boštjan M. Turk. – št. 36, 03.09.2018, str. 39 

• Eksplozija legalnih migracij : Chemnitz je opozorilo Nemčiji, EU, Sloveniji! /Gregor Preac. – št. 36, 03.09.2018, 
str. 41 
 

• Nemčija in Italija tik pred sklenitvijo dogovora o vračanju migrantov. STA. Reporter, Ljubljana, 05. sep. 2018   
https://reporter.si/clanek/svet/nemcija-in-italija-tik-pred-sklenitvijo-dogovora-o-vracanju-migrantov-657940  
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Nemčija je tik pred sklenitvijo dogovora o vračanju prosilcev za azil v Italijo, ki so bili pred tem tam že registrirani, je 
včeraj povedal nemški notranji minister Horst Seehofer. Njegov avstrijski kolega Herbert Kickl, ki ga je včeraj Seehofer 
gostil v Berlinu, je medtem poudaril, da Avstrija ne bo sprejemala beguncev, rešenih na morju. 
"Smo že zelo zelo daleč in smo tik pred dogovorom z Italijo," je po srečanju s Kicklom povedal Seehofer, kot poroča nemška 
tiskovna agencija dpa. 
Nemški notranji minister sicer ne pričakuje, da se bo s takšnim dogovorom zmanjšalo število prihodov prosilcev za azil v 
Nemčijo. Lahko bi se namreč zgodilo, da bi Italija v zameno za sprejemanje na nemški meji zavrnjenih prosilcev, od Nemčije 
pričakovala, da bo ta sprejela enako število ljudi, rešenih na morju. "To ni rešitev begunskega problema," je poudaril. 
Povedal je še, da je Nemčija doslej sprejela 100 ljudi, ki jih je Italija rešila na morju. Poudaril je, da je s trenutnim stanjem na 
tem področju "zelo nezadovoljen", saj pošiljanje beguncev iz Italije ni urejeno s postopkom. 
Seehofer je že sredi avgusta podobna dogovora sklenil s Španijo in Grčijo, v skladu s katerima morajo biti prosilci za azil, ki 
so bili zabeleženi v evropski podatkovni zbirki prstnih odtisov Eurodac, vrnjeni v 48 urah. 
Avstrijski notranji minister je medtem izrazil nasprotovanje reševanju migrantov na morju in poudaril, da njegova država 
tudi v prihodnje ne bo sprejemala rešenih ljudi, navaja avstrijska tiskovna agencija APA. 
Sta se pa oba zavzela za uresničitev sklepov junijskega vrha EU, na katerem so se dogovorili za vzpostavitev platform za 
izkrcanje migrantov v tretjih državah. 
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