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Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec 

• Pozabi angleščino, posveti se tistim jezikom, ki so tu. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 34, 7.9.2018, str. 2 
Poletna šola Bovec 
Že 25 let poteka v Soški dolini Poletna šola Bovec. Ob učenju jezikov alpsko-jadranskega prostora se študenti 
spoprijemajo tudi s tematskimi izzivi. Letos z razsežnim vprašanjem sožitja. 
http://www.novice.at/novice/po-svetu/pozabi-anglescino-posveti-se-tistim-jezikom-ki-so-tu/  
 

 
Slika: Že 25 let poteka v Soški dolini Poletna šola Bovec. Foto: Novice 
 
Bovec »Prva poletna šola leta 1994 je bila v posebnem političnem obdobju. Po padcu Berlinskega zidu so ljudje po vsej 
Evropi dobili občutek brezmejne odprtosti in svobode, meje so tako rekoč čez noč postale prepustne in treba se je bilo 
navadati na politično situacijo brez utrjenih meja. Ponudile so se fantazije za novo politično ureditev brez predsodkov in 
starih sovražnih slik o sosedu. Učenje dodatnih jezikov je postalo neizogibna nuja za vsakogar, ki se je hotel povezati preko 
meja.« Tako je vodja Poletne šole Bovec Vladimir Wakounig na slovesnosti ob 25-letnici jezikovno-izobraževalne pobude v 
petek, 17. avgusta, v Bovcu opisal izhodišče za njen nastanek. In prav zato, ker naj bi bil namen učenja jezikov povezovanje 
prek meja, Poletna šola Bovec ni običajna jezikovna šola, temveč predvsem priložnost za medkulturni dialog. Ali, kakor je to 
povedal Wakounig, poletna šola je kraj učenja jezikov, kraj politične vzgoje in izobrazbe ter kraj socialnega učenja. 
Bovec kot poletni think tank 
Prav te prvine so bile tudi zamisli pokojnega zgodovinarja Andreja Moritscha, ki je Poletno šolo Bovec, tedaj še kot Poletno 
univerzo, ustanovil leta 1994. Po njegovi nenadni smrti je vodenje prevzel medtem tudi že pokojni zgodovinar Karl 
Stuhlpfarrer, od leta 2009 pa – vsebinsko in časovno dokaj zahtevne – priprave dveh izobraževalnih tednov v osrčju Soške 
doline, pri katerih poleg celovške Alpsko-jadranske univerze sodelujejo še univerze iz Ljubljane, Trsta, Vidma in s hrvaške 
Reke, usklajuje zaslužni profesor pedagogike Vladimir Wakounig iz Celovca. V središču šole je vsako leto drugačna vodilna 
tema. »Teme, ki smo jih tu obravnavali, so se kasneje izkazale kot zelo aktualne, kakor so Ekologija in okolje, Moč socialnih 
medijev, Mladina in kriza, Skupno življenje po vojnah ali pa Življenje z mejami in ob mejah.« Letošnja vodilna tema je 
Sožitje. In sicer sožitje v najširšem pomenu besede, ne samo med narodnimi in jezikovnimi skupnostmi v alpsko-jadranskem 
prostoru ali med domačim prebivalstvom in migrantskimi priseljenci, temveč tudi med starejšo in mlajšo generacijo ali pa 
med domačini in turisti – kar je prav v Bovcu posebej pereče vprašanje, saj se mesto vsako poletje čedalje bolj duši pod 
trumami obiskovalcev. Sožitje v različnosti vedno pomeni tudi konfliktnost, potrebno pa je najti rešitve za trenja, s katerimi 
se lahko identificirajo vse strani. O tem razpravljajo udeleženci in udeleženke Poletne šole Bovec v popoldanskih delavnicah, 
ki potekajo pod mentorstvom priznanih strokovnjakov, študentje pa se morajo poglobiti v teme in pri razpravah tvorno 
sodelovati. Bovec je tako tudi poletni think tank, kovnica idej. Poleg tega so redno na sporedu tudi kulturno-zgodovinske 
ekskurzije v bližnjo soseščino, ki jih vodi nekdanji profesor zgodovine in filozofije na Slovenski gimnaziji v Celovcu Štefan 
Pinter. 
 

http://www.novice.at/novice/po-svetu/pozabi-anglescino-posveti-se-tistim-jezikom-ki-so-tu/
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Slika: Zaslužni profesor pedagogike Vladimir Wakounig. Foto: Novice 
 
25 let in 5 jezikov  
Bistvo poglobljenega medsebojnega spoznavanja, razumevanja in vživljanja v druge kulturne kroge je učenje in znanje 
jezikov. V bovški šoli udeleženci –letos jih je 44 iz Slovenije, Avstrije, Italije in Hrvaške – lahko izbirajo med petimi jeziki: 
slovenščino, nemščino, hrvaščino, italijanščino in furlanščino, za katero nemalokateri šele v Bovcu izvejo, da je to 
samostojen jezik s svojim teritorjiem in tudi s svojo književnostjo. Za slednjo vlada zanimanje predvsem med študenti z 
ljubljanske univerze. Za slovenščino pa je letos največ zanimanja med Avstrijci in Hrvati, prvič pa se nihče ni zanjo odločil z 
italijanskih univerz. Jezikovni pouk poteka v dopoldanskih urah. Čeprav je danes svetovni povezovalni jezik angleščina, med 
udeleženci Poletne šole Bovec velja zlato pravilo: Pozabi angleščino. Posveti se tistim jezikom, ki so tu. Kar je uradnih 
sporočil, si jih vedno prizadevajo povedati v vseh jezikih, obenem pa udeležence razporedijo po sobah tako, da sta skupaj 
govorca ali govorki različnih jezikov. 
Učinki Poletne šole Bovec  
Udeleženci dveh tednov intezivnega jezikovnega, socialnega, zgodovinskega, in političnega učenja praviloma prihajo iz 
alpsko-jadranskega prostora, torej iz Slovenije, Avstrije, Italije in Hrvaške, občasno tudi od drugod. Zanimanje za šolo pa ne 
vlada samo med študenti družboslovnih ved, temveč jih precej prihaja s tehničnih, medicinskih, ekonomskih in 
naravoslovnih fakultet pa tudi z diplomatske akademije. Udeleženci pa niso samo prejemniki znanja, temveč tudi prenašalci 
novih spoznanj v svoja okolja. »Pri razpravah nam ne gre za to, da bi dajali recepte, temveč da ljudje prinesejo svoje 
konkretne primere in da spodbudimo razmišljanje,« pravi vodja Poletne šole Bovec Vladimir Wakounig in navede še 
nazoren primer implementacije spoznanj iz Bovca: »Lani se je spontano oblikovala skupina osmih ljudi iz Avstrije, Italije in 
Slovenije. Med letom so bili v stalnih stikih in se srečavali na Dunaju, v Ljubljani in Trstu, nas pa o tem sproti obveščali. Na 
slavje ob 25-letnici Poletne šole Bovec smo jih povabili s prošnjo, kaj lahko povedo drugim študentom. In med drugim so 
dejali, da so v Bovcu jezikovno ravno zato tako napredovali, ker so opustili angleščino. Ker so se pogovarjali v ciljnih jezikih 
poletne šole.« 

• Pomladitev za krepitev medgeneracijskega dialoga. Intervju: Daniela Topar. Pogovarjal se je: Bojan Wakounig. 
Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 34, 7.9.2018, str. 3 

Daniela Topar, predsednica Zvezi slovenskih žena 
Izredni občni zbor Zveze slovenskih žena.  
Daniela Topar je po Milki Kokot prevzela predsedovanje Zvezi slovenskih žena. S pomlajenim odborom naj bi se 
dejavnost razširila in posodobila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



• Brez dežja ni pravega jormaka. Avtor: Sebastjan Trampusch. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 34, 
7.9.2018, str. 4-5 

http://www.novice.at/novice/po-svetu/brez-dezja-ni-pravega-jormaka/  
Minuli konec tedna je v Pliberku potekal medtem že 625. Pliberški jormak. S škornji in dežniki so obiskovalci kljubovali 
deževnemu vremenu ter blatu na travnikih in parkiriščih. Nekoliko boljše vreme v nedeljo pa je rešilo gostilničarje in 
razstavljalce. 
Pliberk Da bo letos spet »pravi« Pliberški jormak, torej deževen, je bilo že od začetka tedna znano. Vremenska napoved 
vremenarjev, bodisi na spletu ali pa v televiziji je bila podobna. V pričakovanju dežja so obiskovalci zato že v petek v večjem 
številu prišli na jormak. Tudi popusti v zabaviščnem parku in petkov glasbeni spored v šotorih je skrbel za dober obisk še 
pred uradnim odprtjem sejma v soboto. 
 

 
Slika: 625. Pliberški jormak. Foto: Novice 
  
Med petkovimi viški dogajanja pa je bil gotovo nastop skupine Matakustix v Svaveji uti. Pred njimi pa še nastop pevskih 
talentov Voxon Academy, ki so v dvournem glasbenem performansu poželi mnogo bučnega aplavza. 
Nato so prevzeli oder Svaveje ute Matthias Ortner, Christian Wrulich in Michael Kraxner in s svojo alternativno 
narodnozabavno glasbo v nabito polni uti poskrbeli za odlično vzdušje. Obiskovalci so bili prevzeti od nastopa skupine in ves 
šotor je plesal ob glasbenih uspešnicah skupine. Samoumevno je, da pri tem tudi slovenskih priredb skupine, kot je na 
primer pesem »Mi se imamo radi«, ni manjkalo. Še posebej ganljiv pa je bil trenutek, ko so nenadoma prijatelji Christiana 
Wrulicha stopili na oder in so mu Radišani s torto čestitali za 30. rojstni dan, ki ga je član skupine imel prav na dan nastopa. 
Nato mu je zapel cel šotor. 
Deževna sobota 
Napovedano deževno vreme je prinesla sobota. Še pred povorko skozi Pliberk se je v Svaveji uti začelo 26. mednarodno 
srečanje upokojencev in očitno so se tudi upokojenci od blizu in daleč zbali slabega vremena, saj obisk ni bil tako dober kot 
prejšnja leta. Obiskovalcem, ki so ob 12. uri prišli na glavni trg, pa se letos ni bilo treba boriti za dobra mesta, saj je le malo 
ljudi prišlo na povorko, to pa pretežno domačini. Po predaji tradicionalne zakupnine za jormaški travnik in razglasitvi sejma 
pri vstopu na pliberško sejmišče je v šotoru družine Wolfgang Stefitz potekala slavnostna otvoritev z odprtjem soda piva. 
Deželni glavar Peter Kaiser je v svojem nagovoru govoril celo o 800. jubileju, ki ga Pliberk letos proslavlja, namreč 25. 
obletnica župnikovanja dekana Ivana Olipa v Pliberku, 40. obletnica starega gasilskega doma, 50. obletnica Muzeja Wernerja 
Berga, 60. obletnica pliberške vojašnice in 625. obletnica Pliberškega jormaka. 
 

 
Slika: 625. Pliberški jormak. Foto: Novice 
 
Za Enotne liste in druge liste samostojnega slovenskega političnega gibanja je na odprtju spregovoril Franc-Jožef Smrtnik, ki 
je povedal, da si Južna Koroška s tem, da je dvojezična zasluži več pozornosti, dvojezičnost pa je po besedah Smrtnika lahko 
tudi velika priložnost, ki jo je treba izkoristiti. Župan Štefan Visotschnig je poudaril, da Pliberk živi idejo alpsko-jadranskega 
sodelovanja in se tu ne le govori o tem. Med prejemniki zahvalnih listin sta letos bila tudi moderatorja slavnostne povorke 
Helmut Kutej in Claudia Daniel. 

http://www.novice.at/author/sebastjan-trampusch/
http://www.novice.at/novice/po-svetu/brez-dezja-ni-pravega-jormaka/


Na odprtje pri Stefitzu je sledilo odprtje razstave v šotoru Alpe-Jadran, kjer sta navzoče v več jezikih pozdravila mestni 
svetnik Marko Trampusch in Simona Vujkovac Serafini. Novopečeni častni občan Pliberka Ivan Olip pa je smel kar dvakrat 
zabiti pipo v leseni sod, najprej v šotoru Alpe-Jadran, nato pa še v Svaveji uti, kjer so ga društveniki tudi kar včlanili. Pri 
otvoritvi v Svaveji uti je odbor SPD Edinost v Pliberku imenoval Marijana Fera za častnega fotografa, saj od 1981 s kamero 
spremlja dogajanje na jormaku. Tako se je društvo zahvalilo za fotografije Fere, ki so letos krasile stranska platna v Svaveji 
uti. 
 

 
Slika: 625. Pliberški jormak. Foto: Novice 
 
Dober obisk v nedeljo  
V nedeljo je bilo vreme nekoliko boljše in predvsem popoldne privabilo množice obiskovalcev ter tako rešilo mnoge 
gostilničarje in razstavljavce. Prav v nedeljo pa je v Svaveji uti prišlo do še ene premiere – ne le slovenski radijski spored z 
oddajo Čestitamo in pozdravljamo, temveč tudi televizijska oddaja Dober dan, Koroška se je v živo javila z jormaškega 
travnika. Na deževen ponedeljek so obiskovalci še enkrat nazdravili z dobrimi vini v šotoru Alpe-Jadran ali prisluhnili glasbi v 
enem izmed drugih šotorov in še zadnjič koristili pestro ponudbo gostilničarjev, podjetnikov in kramarjev, preden bodo spet 
leto dni težko pričakovali pliberški peti letni čas. 

• Jubilej grafičnega podjetja MAJORTOM v Celovcu. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 34, 7.9.2018, 
str. 6 

http://www.novice.at/kultura/jubilej-graficnega-podjetja-majortom-v-celovcu/ 
 

 
Slika: Podjetje MAJORTOM si je v teku desetletja v svoji stroki ustvarilo odlično ime. Foto: Novice 
 
Celovec Minuli četrtek, 20. avgusta, je dvojezično grafično podjetje MAJORTOM Grafik, ki ga je ustanovil in ga vodi Radišan 
Tomaž Ogris mlajši, praznovalo 10-letnico svojega obstoja. Tričlanski tim pod vodstvom Tomaža Ogrisa se je specializiral na 
oblikovanje tiskovin in reklamnih pripomočkov ter obširnejših komunikacijskih konceptov. Stranke podjetja so različne 
agencije, športne agencije, trgovska in industrijska podjetja ter različne javne ustanove iz tu- in inozemstva. 
 

 
Slika: Na praznovanje 10-letnice so stranke, partnerje in prijatelje povabili v Hotel Seepark v Celovec. Povabilu mladega 
dinamičnega tima se je odzvalo več ko 170 gostov, med njimi tudi deželni glavar Peter Kaiser, deželni svetnik Ulrich 
Zafoschnig, predsednik gospodarske zbornice Jürgen Mandl ter vrsta drugih. Gospodarska zbornica je podjetju, ki je v 
minulih letih osvojilo tudi vrsto prestižnih nagrad in odlikovanj, predala častno priznanje. Foto: Novice 

http://www.novice.at/kultura/jubilej-graficnega-podjetja-majortom-v-celovcu/
http://www.novice.at/wp-content/uploads/2018/10/Bildschirmfoto-2018-09-05-um-20.12.15-Kopie_2048px.jpg


 
Na praznovanje 10-letnice so stranke, partnerje in prijatelje povabili v Hotel Seepark v Celovec na »grilarijo«. Povabilu 
mladega dinamičnega tima se je odzvalo več ko 170 gostov, med njimi tudi deželni glavar Peter Kaiser, deželni svetnik Ulrich 
Zafoschnig, predsednik gospodarske zbornice Jürgen Mandl ter vrsta drugih. Glasbeno je jubilej olepšala skupina 
MATAKUSTIX in gospodarska zbornica je podjetju, ki je v minulih letih osvojilo tudi vrsto prestižnih nagrad in odlikovanj, 
predala častno priznanje.  
 

 
Slika: Glasbeno je jubilej olepšala skupina MATAKUSTIX. Foto: Novice 
 
Troperesna deteljica MAJORTOM poudarja, da so veseli in ponosni tudi, da šteje tudi kar nekaj koroško-slovenskih podjetij, 
društev in ustanov med njihove stranke ter da se veselijo že na naslednje skupne projekte in izzive. 

• Vzeti pot pod noge. Avtor: Ana Grilc. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 34, 7.9.2018, str. 7 
http://www.novice.at/kultura/vzeti-pot-pod-noge/ 
Poletna glasbena delavnica v Tinjah se je tudi v enajstem letu delovanja izkazala kot priznana šola za tehniko glasu. 
 

 
Slika: Koroška Slovenka Annamaria Šikoronja-Martines. Slika: Novice 
 
Dunaj.  Koroška Slovenka Annamaria Šikoronja-Martines je doraščala v hiši, katere stene se bile polne risb in slik. V njej so 
bili umetniki in umetnice kot Valentin Oman, Hans Staudacher ali Giselbert Hoke stalni gostje. Hči galeristke je že v mladosti 
»doživljala« umetnost na lastni koži. Spočetka so ji bile umetnine koroških Slovencev bližje, pozneje pa jo je mati seznanila 
tudi z deli umetnikov iz Slovenije, Italije in ostale Avstrije. Stik je bil tako intenziven, da je, ko se je izselila iz otroške hiše, 
pustila stene v novem stanovanju nekaj časa gole. 
Toda umetnosti in kulture ni mogla odtresti in sama meni, da je to morda tudi vzrok, zakaj danes dela na kulturnem 
področju. Je namreč asistentka poslovodja Bundestheater-Holdinga. Institucija je lastnica državne opere/ Staatsoper, 
ljudskega teatra/ Volksoper, Burgtheatra in Art for Art, ki izdeluje kostume in dekoracije za odre. Od financ, pogodb, do 
personalnih vprašanj, vse gre sprva čez njeno mizo. 
Kot študirana juristka se giblje dnevno med pravom in kulturo. Slednja ji je življensko važna. Sama namreč meni, da naj bi 
vsak otrok, če je le mogoče, doraščal v stiku z glasbo, likovno umetnostjo ali gledališčem. Ponudbe je dovolj, ali v državnih 
institucijah na Dunaju ali pa v družbenih dvoranah Koroške. 
Toda prvotni poklicni načrt je bil drugačen. Hotela je namreč postati diplomatka. Oče je iz Zagreba in tako je bila dimenzija 
medkulturnosti vedno prisotna. Potovanja so ji pri srcu in pravnica meni, da moraš biti odprt za tok življenja. Ponudilo se ji 
je delovno mesto na ministrstvu za znanost in pozneje na Akademiji znanosti na Dunaju. Toda nekaj ji je manjkalo pri tem 
delu, iskala je energijo, ki jo je doživela v času otroštva, ko je bila obdana od kulture. 
Dejstvo, da je koroška Slovenka, se zanjo izraža v posebni povezanosti s člani slovenske manjšine in še posebej v sorodstvu. 
»Kot koroška Slovenka imaš vedno nekaj, kamor se lahko vrneš,« se smeji. Med šolskim časom je bila zelo delavna članica 
Koroške dijaške zveze. Bila pa je tudi politično aktivna pri iniciativni skupini »Slovenščina moj jezik«. Dijaki in dijakinje so 
potovali kar na Dunaj, da bi se udeležili demonstracij. 
V času študija v Gradcu je potem bila zastopnica avstrijskih manjšin v organizaciji EBLUL v Bruslju. Važno ji je bilo, da se 
slovenščino ohrani, toda tudi dober ščepec zanimanja za druge kulture in juristični aspekt je prinesla s sabo. 
Slovenščina, nemščina in italijanščina so jeziki njenega življenja. Preživela je deset let v Italiji – v Palermu, v Bolonji in v 
Padovi. Poročila se je tja in v bistvu ni nameravala vrniti se v Avstrijo. Ampak potem sta se z možem odločila, da je z 
otrokoma lažje, če se preselita na Dunaj. »Življenje v Italiji je zelo zanimivo in lepo, ampak tudi mnogo težavneje kot v 
Avstriji.« Dobre italijanske jedi pa ji ni treba pogrešati, saj se kuha doma po italijansko in pogosto obiskuje družino v 

http://www.novice.at/author/ana-grilc/
http://www.novice.at/kultura/vzeti-pot-pod-noge/
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sosednji državi. Družinski jezik je italijanski, otroka razumeta pa tudi njeno materinščino, kajti pri pogostih obiskih v Rožeku 
se govori slovensko. 

• SPD Borovlje je pričaralo: Mediteransko počutje pri Cingelcu na Trati. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, 
št. 34, 7.9.2018, str. 7 

http://www.novice.at/kultura/glasba/spd%e2%80%88borovlje-je-pricaralo-mediteransko-pocutje-pri-cingelcu-na-trati/ 
Na koncert in veselico ob melodijah sonca in morja pri Cingelcu na Trati je v soboto, 31. avgusta 2018, vabilo SPD 
»Borovlje«. 
 

  
Slika: SPD Borovlje je pričaralo: Mediteransko počutje pri Cingelcu na Trati. Foto. Novice 
 
Borovlje/ Trata.  Sicer je vse naokoli kazalo na dež, a slovensko-dalmatinska klapa Kvatropirci iz Kamnika in trio Drava 
(tokrat v četvero) sta privabila poslušalce od blizu in daleč. Tudi vreme je zdržalo, tako da je številno občinstvo ob slovesu 
poletja in pri dalmatinskih pesmih, navdušujoči glasbi in poskočnih vižah ter okusni jedači in pijači podoživljalo 
mediteransko počutje in neobremenjene dopustniške in počitniške dneve. Roman Verdel, predsednik SPD »Borovlje« in 
gonilna sila tria Drava, je spomnil na dejstvo, da je tisto letalo, s katerim so selske pevke in pevci na dan točno pred 
dvajsetimi leti poleteli na turnejo po Argentini in pod južni križ, kmalu za tem strmoglavilo. V spomin na okoli dvesto žrtev te 
letalske nesreče je trio Drava zaigral tango. Večera pri Cingelcu so se med drugim udeležili tudi boroveljski župan Ingo Appe, 
bivši mestni svetnik Franc Wutti in predsednica PD Sele Marija Oraže. 

• Že samo tisti klanci so nekakšna drama. Intervju: Fotograf Andrej Blatnik Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski 
tednik za Koroško, Celovec, št. 34, 7.9.2018, str. 13 

Andrej Blatnik, fotograf 
http://www.novice.at/kultura/umetnost/ze-samo-tisti-klanci-so-nekaksna-drama/  
Fotograf Andrej Blatnik bo danes v galeriji Šikoronja v Rožeku odprl razstavo fotografij v dialogu z besedili avtorjev iz 
kapelških grap – Maje Haderlap, Florjana Lipuša, Helene Kuhar ali Tončija Haderlapa. 
 

 
Slika: Andrej Blatnik, fotograf. Foto: Novice 
 
Rožek Andrej Blatnik se je rodil leta 1963 v Ljubljani in po gimnaziji študiral na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo ter na 
Britanski Open University oblikovanje in moderno umetnost . Ukvarja se s profesionalno fotografijo in z reportažno 
fotografijo. Objavljal je v uveljavljenih domačih in mednarodnih revijah. S svojimi fotografijami je sodeloval pri opremljanju 
učbenikov, priročnikov, monografij, zbornikov in leposlovnih knjig. V zadnjem desetletju je veliko delal v zamejstvu (Porabje, 
Ziljska dolina, Čabranski kot, Rabeljska dolina), da bi približal Slovence z bolj odmaknjenih območij, njihove posebnosti, 
težave in prednosti širši javnosti v Sloveniji in vzpodbudil intenzivnejši kulturni dialog med zamejstvom in matično državo. 
Na razstavi v galeriji Šikoronja v Rožeku, ki jo bodo odprli danes, v petek, 31. avgusta, ob 18. uri, predstavlja fotografije v 
dialogu z besedili avtorjev iz kapelških grap, župnik Jurij Buch pa se bo pogovarjal s pisateljico Majo Haderlap. 
V kakšen dialog so postavljene fotografije in besedila?  
Andrej Blatnik: Sprva sem šel fotografirat zaradi knjige Maje Haderlap Angel pozabe. Ko sem delal reportažo o Ziljski dolini, 
mi je Pepca Druml z izjemnim navdušenjem razlagala o tej knjigi. Ko sem jo prebral, sem se odločil, da bom skušal 
vizualizirati vse te drame, ki se tam dogajajo. Izbrali smo fotografije, na kar je Zdravko Haderlap k vsaki fotografiji stresel iz 
rokava še kakšno besedilo. Jaz sem samo poslušal. 
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Kako ste izbirali motive? So v neposredni navezi s posameznimi prizori iz knjige? 
Direktno ne. So pa v navezi z dogajanji iz knjige. Hotel sem, da so dramatični, da se vidijo trma, volja do preživetja, 
vztrajanje, boj z naravo. Tudi partizani in trenja. Veselje. Na eni sliki sem ustvaril tihožitje – steklenice na mizi, harmonika, 
tobak, družabnost, vse te stvari se tam prepletajo. Že samo tisti klanci so nekakšna drama. Tam je izjemno idilično; da pa 
pokosiš tisti travnik, pa ni tako idilično. Ali pa slika z drevesom v bregu, ki raste iz skal in se vzravna. To je totalen upor 
gravitaciji in vsemu. To je nora volja do preživetja. 
 

 
Slika: Fotografija Andreja Blatnika. Foto: Novice 
 
Ste se za črno-belo tehniko odločili tudi zaradi tega, ker je z redukcijo laže doseči dramatičnost? 
Mislim, da bi imel z barvno fotografijo veliko večje težave, da bi to povedal, kar sem. 
Fotografiranje je tudi potvarjanje resničnosti, saj prikaže le izsek celote. Je potvarjanje ali manipulacija del ustvarjanja 
fotografske zgodbe? 
Vzamem si pravico, kaj bo videl, kdor hoče meni prisluhniti. Določim mu zorni kot in atmosfero. Če bi sam prišel tja, bi videl 
nekaj čisto drugega. 
S kakšno tehniko ste fotografirali? 
Vse sem fotografiral na srednje formatni film 6×6, z zelo zrnatim filmom s 400 ASO in vse s Hasselbladom. Delam sicer tudi z 
digitalnim foto aparatom. Tiste stvari, ki jih jemljem zelo osebno in jih delam res zase, ne zgolj za honorar, pa delam vse na 
film. 
Toliko kot danes se še nikoli ni fotografiralo in objavljalo, predvsem na raznih družbenih omrežjih. V čem je dodana 
vrednost poklicnega ali umetniškega fotografa? 
Umetniški fotograf je zame pojem, ki ne obstaja. Fotograf je fotograf, ker tudi ni umetniškega kiparja ali umetniškega 
slikarja. 
Je pa verjetno razlika med fotografom, ki pristopi avtorsko, in drugimi? 
Večina fotografov, ki objavljajo svoje posnetke na družbenih omrežjih, se jim ti zgodijo bolj ali manj naključno. Kot avtorski 
fotograf pa greš delat z nekim namenom, ki ga je treba doseči, kar je bistvena razlika med profesionalnim in amaterskim 
fotografom. Poplave objavljanja, neki ekshibicionizem in pojavljanje povsod so grozljivo razkazovanje. Težko je ohraniti 
distanco, če je neki poklic tako izrabljen. Ne moreš pa zanikati nove tehnike in pričakovati, da mora biti vselej enako. 
Bistveno večja revolucija od digitalne fotografije je bila, ko so opustili fotografiranje s stekleno ploščo in šli na film. 
Ker je fotografiranje postalo širše dostopno? 
Tako je. Druga revolucija v fotografiji je bil polaroid, ki je bil tudi večji od digitalizacije. Žalostna plat nove tehnologije je ta, 
da se stvar zaradi enormnega profita zbanalizira in vulgarizira. 
Pogosto ste že slikali v tako imenovanem zamejstvu. Kaj vas kot fotografa vleče čez meje slovenske države? 
Meja, ki jo določa politika, ne more določati človekove meje. Ko stopiš čez državno mejo, ki je nevidna, se življenje ne 
spremeni. Čeprav so specifike, se življenje preliva. Poleg tega nas je zelo malo, smo majhna država. Če se mi zapiramo, je to 
katastrofa. 
In kaj vas pri tem zanima kot fotografa? 
To vidim, ko pridem tja. Enostavno krožim in potem me stvari nagovorijo. Ne delam si v naprej programa. 
 

 

• Predor Karavanke med prioritetami. ORF, Celovec, 07.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2934485/  
Odbor Državnega zbora RS za infrastrukturo, okolje in prostor je predstavitev kandidatke za infrastrukturno ministrico 
Alenke Bratušek ocenil kot ustrezno. Bratuškova je med prioritetnimi projekti izpostavila tudi predor Karavanke. 
„Kriza pustila sledi na infrastrukturi“ 
Bratuškova, ki je kandidatka za ministrico na predlog stranke SAB, je v predstavitvi na odboru DZ za infrastrukturo, okolje in 
prostor izpostavila, da se je kriza, ki je Slovenijo v primežu držala dolgih pet let, pustila sledi na infrastrukturi. Stanje se je v 
zadnjih letih izboljšalo, saj so se sredstva povečala, a Bratuškovo skrbi slaba realizacija predvidenih proračunskih sredstev. 
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Slika: Odbor Državnega zbora RS za infrastrukturo, okolje in prostor je predstavitev kandidatke za infrastrukturno 
ministrico Alenke Bratušek ocenil kot ustrezno. Foto: sta.si 
 
Odbor DZ Republike Slovenije (RS) za infrastrukturo, okolje in prostor je v sredo z 11 glasovi za in štirimi proti predstavitev 
kandidatke za infrastrukturno ministrico Alenke Bratušek ocenil kot ustrezno. 
„Realizacija letošnjega proračuna v prvem polletju nas ne more navdajati z velikim veseljem,“ je pojasnila in dodala, je bila 
na infrastrukturnem ministrstvu realizacija v prvi polovici leta le 34-odstotna. „Prav tu vidim prvi izziv ministrice za 
infrastrukturo, če mi bo ta funkcija zaupana,“ je dejala. 
V Sloveniji je okoli 39.000 kilometrov cest in javnih poti, velika večina pa jih sodi pod lokalne skupnosti oz. občine. „Ta 
podatek pove, da je sodelovanje med lokalnimi skupnostmi in ministrstvom absolutno potrebno, ker imamo vsi isti cilj. To je 
boljša infrastruktura in večja varnost na njej,“ je poudarila. 
 

 
Slika: Gradnja predora Karavanke naj bi bila končana do leta 2024. Foto: sta.si 
 
Gradnja predora naj bi bila končana do leta 2024 
„Če govorimo o cestni infrastrukturi, za katero je odgovorna država, bo oz. je že prioriteta prihodnjega mandata tretja 
razvojna os, predor Karavanke in vsekakor nadaljevanje pospešene obnove in gradnje državnih cest,“ je nadaljevala. 
Koalicija se je, kot je pojasnila, dogovorila, da višina sredstev, namenjenih gradnji in obnovi cestne in železniške 
infrastrukture v naslednjih štirih letih ostane vsaj na nivoju letošnjega leta. To je 620 milijonov evrov. 
Glede predora Karavanke je dejala, da naj bi bila gradnja po načrtu ministrstva končana do leta 2024 „in zaenkrat še 
nimamo razlogov, da tem številkam in obljubam ne bi verjeli“. 

• V nedeljo prvi vlak od Ljubljane do Trsta. ORF, Celovec, 07.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2934531/  
Prihodnjo nedeljo, 9. septembra, bodo po osmih letih spet vzpostavili železniško povezavo med Ljubljano in Trstom. Vlak, 
ki bo tri minute pred šesto zjutraj odpotoval iz slovenske prestolnice, bo na tržaško železniško postajo pricijazil ob 8.39 
minut. 
Pričakala ga bo smetana politikov, med njimi celo evropska komisarka za promet Violeta Bulc ter slovenski minister za 
infrastrukturo v odhodu Peter Gašperšič, državni sekretar na italijanskem ministrstvu za promet Armando Siri, predsednik 
vlade Furlanije-Julijske krajine Massimiliano Fedriga in domači župan Roberto Dipiazza, poroča Primorski dnevnik. 
V uradnem listu dežele FJK so medtem objavili cenik. Za pot iz Ljubljane v Trst bo treba odšteti osem evrov, slabih 16 pa za 
pot do Vidma. 

• Tudi kapelška Zadruga pred prenovo. ORF, Celovec, 07.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2934576/  
Zadruga market Pliberk nadaljuje s posodobitvijo svojih poslovalnic. Po pregradnji in modernizaciji glavne poslovalnice v 
Pliberku in filiale v Globasnici ter gradnje prodajalne v Kotmari vasi bodo najnovejšim standardom prikrojili tudi 
poslovalnico v Železni Kapli. 
Pred leti grozil stečaj 
Prihodnost blagovnega sektorja slovenskega zadružništva na Koroškem je bila pred leti precej negotova. Lani je s 
preoblikovanjem poslovne oblike in prenosom terjatev v družbo z omejenim jamstvom uspela razdolžitev. Večinski lastnik 
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nove Zadruge GmbH je zdaj Posojilnica Bank, Zadruga pa je lahko ohranila sedanjo prepoznavnost s samoumevno 
dvojezičnostjo. 
ž 

 
Slika: Zadruga market Pliberk. Foto: ORF  
 
Zadruga ne posluje več z izgubo 
S poslovnim prestrukturiranjem, predvsem pa z modernizacijo prodajnih prostorov in novim sortimentom se je povečalo 
število kupcev, s tem pa tudi dobiček. Od posodobitve trgovine v Pliberku pred tremi leti in pol Zadruga operativno ne 
posluje več z izgubo. 
 

 
Slika: Štefan Domej. Foto: ORF 
 
 „Investicija se splača“ 
Po obnovi in modernizaciji glavne poslovalnice v Pliberku, filiale v Globasnici ter gradnje nove prodajalne v Kotmari vasi je 
na vrsti poslovalnica v Železni Kapli. Gre za investicijo v prihodnost, da lahko gre ustanova v korak s časom, poudarja 
predsednik Zadruge Stefan Domej. 
 

 
Slika: Bernhard Reiter. Foto: ORF 
 
 „Konec septembra bomo začeli z deli“ 
Velike zasluge, da kažejo gospodarski pokazatelji Zadruge spet navzgor, ima novi poslovodja Zadruge market Bernhard 
Reiter, ki velja za strokovnjaka za sanacije podjetij. Ko je lani aprila prevzel poslovodstvo, je zelo hitro spoznal pomen, ki ga 
ima dvojezična ustanova za ljudi, ki živijo v tem prostoru. 
Čeprav je Zadruga v Železni Kapli zelo dotrajana, so domačini kljub temu zvesti kupci. Za izkazano lojalnost bodo 
predvidoma še decembra letos dobili predbožično darilo, je napovedal Reiter. 
Blizu dva milijona evrov bo znašala investicijska vsota, začetek gradnje pa bo že konec meseca septembra. 

• Vlak naj bi prispeval k zbliževanju. ORF, Celovec, 10.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2934906/  
Po sedmih letih je bila med Vidmom, Trstom in Ljubljano spet vzpostavljena neposredna železniška povezava. Slavnostno 
odprtje je v nedeljo sovpadalo s prihodom vlaka iz slovenske prestolnice. Vlak, ki bo v obe smeri vozil dvakrat dnevno, 
naj bi prispeval k zbliževanju prebivalstva Furlanije-Julijske krajine in Slovenije. 
„Pomemben dan za Evropsko unijo“ 
Nova povezava, ki so jo uresničili v okviru evropskega programa Interreg (Crossmoby), bo pripomogla k gospodarskemu 
sodelovanju med regijama, še predvsem v turizmu in industriji, piše Primorski dnevnik. 
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Slika: Po sedmih letih je bila med Vidmom, Trstom in Ljubljano spet vzpostavljena neposredna železniška povezava. 
Slavnostno odprtje je v nedeljo sovpadalo s prihodom vlaka iz slovenske prestolnice. Foto: Primorski.eu 
 
Ob prihodu vlaka iz Ljubljane je vidno zadovoljna iz njega stopila evropska komisarka za promet Violeta Bulc. „Danes ni 
pomemben dan le za Italijo in Slovenijo, ampak za vso Evropsko unijo“, je dejala. Bruselj namenja znatna sredstva za 
posodabljanje železniškega omrežja in si prizadeva za zmanjšanje cestnega in povečanje železniškega prometa. „Drugo leto 
bo stekla železniška povezava med Dunajem in Trstom,“ je dodala. 
Tudi slovenski minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je žarel od veselja. Izrazil je željo, da bi v prihodnjih letih z istim 
vlakom povezali tudi Benetke. Vladni podtajnik Armando Siri je ocenil, da železniški projekt izboljšuje odnose med 
državama. Deželni predsednik FJK Massimiliano Fedriga je menil, da ima „koristna povezava“ evropsko razsežnost in 
predstavlja rezultat skupnega dela raznih akterjev, nadalje piše časnik v svoji spletni izdaji. 

• Začenja se 13. Strateški forum Bled. ORF, Celovec, 10.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2934917/  
Na Bledu se je v ponedeljek začel 13. Strateški forum Bled (BSF), eden najpomembnejših zunanjepolitičnih dogodkov v 
Sloveniji ter odmevno stičišče politikov, gospodarstvenikov in predstavnikov akademske srenje. Letos bo forum posvečen 
premoščanju razlik. 
 

 
Slika: Na Bledu se je v ponedeljek začel 13. Strateški forum Bled (BSF). Foto: ORF 
 
Letos večja pozornost vsebini 
Dvodnevni forum bo letos ponudil kar 24 razprav, kar je največ doslej. V teh razpravah naj bi se posvetili iskanju odgovorov 
na številna vprašanja glede razkorakov, ki se več kot očitno poglabljajo v družbi tako glede svetovnonazorskih in političnih 
pogledov kot tudi na tehnološkem področju, v gospodarskem razvoju in drugod. 
Letos nameravajo organizatorji dati večjo pozornost vsebini kot pa visokim gostom, a ne glede na to ostaja BSF eden 
najpomembnejših forumov v regiji, ki se ga udeležujejo številni politiki, gospodarstveniki in predstavniki civilne družbe in 
akademskega sveta. Tudi letos pričakujejo okoli 1.000 gostov iz več kot 60 držav. 
Nagovora Cerarja in Erjavca 
Od tujih gostov bo letos v ospredju zagotovo glavni pogajalec EU za brexit Michel Barnier, ki bo v ponedeljek tudi glavni gost 
otvoritvenega panela voditeljev. Sicer na Bled prihajajo še štirje zunanji ministri in deset drugih ministrov ali njihovih 
namestnikov ter več predstavnikov mednarodnih organizacij ali drugih združenj in ustanov. 
Forum se bo ob 14. uri začel z nagovori odhajajočih zunanjega ministra Karla Erjavca in premierja Mira Cerarja. Nato bo 
pred nastopom Barnierja udeležence nagovoril tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Na Bledu bo sicer tudi 
predsednik bodoče slovenske vlade Marjan Šarec, ki bo po napovedih tudi opravljal dvostranska srečanja s tujimi gosti. 

• Podaljšali provizorij z enojezičnim vodjo. ORF, Celovec, 10.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2934990/  
V vprašanju imenovanja ravnatelja na dvojezični ljudski šoli v Dobrli vasi je dežela podaljšala provizorij in z vodenjem 
spet poverila enojezičnega kandidata. Ta naj bi po mnenju deželnega glavarja Petra Kaiserja (SPÖ), ko bo predložil 
dvojezično kvalifikacijo, dobil definitivno imenovanje. 
Vprašanje imenovanja ravnatelja je slej ko prej odprto 
Mesto je bilo razpisano pred več kot kot dvema letoma. Ker gre za dvojezično šolo, naj bi kandidati in kandidatke imeli tudi 
kvalifikacijo za pouk slovenščine. Kljub temu je v hearingu bil na prvo mesto uvrščen kandidat brez dvojezične kvalifikacije. 
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2934917/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2934990/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2934917/


 
Slika: Sabina Sandrieser, vodja manjšinskošolskega oddelka pri deželnem šolskem svetu Foto: ORF 
 
„Želim, da se bi zadeva čim prej rešila“ 
Tako se je zgodilo tudi na ljudski šoli v Velikovcu. Po dveh letih je v prvouvrščena, enojezična kadidatka svojo kandidaturo 
umaknila. Od tega šolskega leta naprej je z vodenjem šole poverjen drugouvrščeni, ki ima tudi dvojezično kvalifikacijo. V 
Dobrli vasi pa so provizorij z enojezičnim vodjo spet podaljšali, je potrdila Sabina Sandrieser, vodja manjšinskošolskega 
oddelka pri deželnem šolskem svetu . 
Novi zakon bo začel veljati šele leta 2021 
Pred tremi leti je parlament sicer sprejel nov službeni zakon za pedagoge, v katerem je med drugim zapisano, da morajo 
imeti ravnatelji dvojezičnih šol dvojezično kvalifikacijo. Zakon bo stopil v veljavo sicer šele leta 2021, takrat bo za 
imenovanje ravnateljev na dvojezičnih ljudskih šolah pogoj opravljen študij za poučevanje v dvojezičnih razredih na 
območju dvojezičnega šolstva na Koroškem oziroma v Avstriji. 

 
Slika: Ljudska šola Dobrla vas. vs-eberndorf.at 
 
V prehodnem obdobju bo zadostovalo, da kandidati za ravnateljsko mesto dokažejo znanje pisne in govorne slovenščine na 
ravni B1, kar pomeni, da se učitelj ali učiteljica zna pogovarjati v slovenskem jeziku in da lahko sledi tudi pouku v 
slovenskem jeziku. 
Nekateri župani iz okraja govorili o diskriminaciji 
Mnogo prahu je dvignila peticija, ki jo je podpisalo deset županov velikovškega okraja. Po njihovem mnenju naj bi zahteva 
po dvojezični kvalifikaciji za ravnateljska mesta na dvojezičnih šolah nasprotovala ustavnemu načelu enakosti. Učitelji brez 
znanja slovenščine, da so diskriminirani, tistim z dvojezično kvalifikacijo pa da nov službeni zakon prinaša po njihovem 
mnenju neupravičen privilegij. 
 

 
Slika. Koroški deželni glavar Peter Kaiser orf 
 
„Ni razloga za prekinitev razmerja“ 
Gre za kvalifikacijo in ne za privilegij in na dlani je, da bi morali voditelji dvojezičnih šol znati komunicirati v obeh deželnih 
jezikih, je takrat poudaril Kaiser. Od tega tudi ne odstopa, je dejal v ponedeljek v izjavi za Slovenski spored ORF. Ker si 
provizorični vodja dobrolske ljudske šole te veščine prisvaja in naj bi dvojezično kvalifikacijo - sicer brez zastavljenega 
časovnega roka - predložil, ni razloga, da bi provizorija, ne bili podaljšali, je pojasnil Kaiser. 
Naslednje leto tudi spremembe v Kazazah 
V občini Dobrla vas bodo otroci iz Kazaz in sosednjih vasi v tem šolskem letu predvidoma zadnjič lahko hodili v svojo 
domačo šolo na vasi, zatem bodo šolo po napovedih zaprli, otroke pa prevažali ali v Sinčo vas ali pa v Dobrlo vas. 

• Letos 5.596 prvošolcev. ORF, Celovec, 10.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2934898/  
Na Koroškem se je začel v ponedeljek za 60.337 otrok in mladostnikov - od teh 5.596 prvošolcev - šolski vsakdan. Število 
šolarjev in šolark je rahlo upadlo, upoštevajoč vse šolske tipe je letos za 375 šolarjev manj kakor v preteklem letu, zato pa 
je 45 prvošolcev več. 
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Otroci naj spoznajo promet 
Avtomobilski klub Verkehrsclub Österreich odsvetuje staršem, da otroke vozijo z osebnim avtomobilom v šolo. Starši s tem 
povzročajo prometni kaos pred šolami ter nepregledne, nevarne situacije. 
Varnost na navadni šolski poti je veliko večja, pri tem se malčki naučijo tudi pravilnega vedenja v prometu, sporočajo iz 
avtomobilskega kluba. 

• Veliko zaupanje v dvojezične šole. ORF, Celovec, 10.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2934978/  
Nad 100 novih učencev in učenk na Slovenski gimnaziji, 50 novih obrazov na Dvojezični trgovski akademiji in 26 deklet in 
fantov v 1. letniku na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru: zaupanje staršev v dvojezične izobraževalne ustanove 
na Koroškem je slej ko prej veliko. 
V torek bo znano dokončno število učencev 
Prvi šolski dan imajo za sabo skoraj vsi dijaki in dijakinje na višjih in srednje-izobraževalnih šolah. Nekateri še skušajo 
popraviti negativne ocene iz lanskega leta, v torek pa bodo končani tudi ti izpiti. Od uspeha ali neuspeha bo odvisno tudi 
dokončno število dijakinj in dijakov na Zvezni in zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu. 
 

 
Zvezna gimnazija za Slovcence v Celovcu. Foto: ORF 
 
Tu je prijavljenih 105 novih učencev in učenk, skupno bo na šoli predvidoma okoli 600 deklet in fantov, ki jih bo poučevalo 
60 pedagoginj in pedagogov. Voditeljica šole Zalka Kuchling je ves dan vključena v popravne izpite, tako da je v ponedeljek 
ni bilo mogoče dobiti pred mikrofon, pogovor z njo pa v Slovenskem spored ORF načrtujemo za torkovo informativno 
oddajo. 
 

 
Slika: Hanzi Pogelschek. Foto: ORF 
 
 „Ponujamo novo težišče“ 
Na Dvojezični zvezni trgovski akademiji v Celovcu so številke znane, ravnatelj Hanzi Pogelschek je poleg že znanih obrazov 
lahko pozdravil številne nove obraze, ki so se odločili za izobraževanje na tej ustanovi. 
 

 
Slika: Stefan Schellander. Foto: ORF 
 
„Letos praznujemo 110-letnico“ 
Tudi na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu v Rožu so smernice za novo šolsko leto seveda že 
postavljene. Ravnatelj Stefan Schellander se še posebej veseli prihoda lepega števila novih dijakinj in dijakov. 

• izzivih in priložnostih za razvoj tromeje. ORF, Celovec, 11.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2935144/  
Na Trbižu je pred kratkim potekal posvet z naslovom „Tromeja in šengenski prostor: izzivi in priložnosti za razvoj." Med 
sobesedniki je bil tudi podpredsednik Slovenske gospodarske zveze Felix Wieser, ki je poudaril pomen regionalnega 
povezovanja. 
Obravnavali so gospodarski razvoj v regiji 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2934978/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2935144/


Kaj je pomenil padec meje za kraje na stičišču med Italijo, Slovenijo in Avstrijo in kakšne priložnosti za vsesplošni razvoj tega 
območja nudijo posebna geografska lega, čezmejno gospodarsko sodelovanje in večjezično okolje? O tem je tekla beseda na 
posvetu z naslovom „Tromeja in šengenski prostor: izzivi in priložnosti za razvoj“, ki so ga v Kulturnem centru Julius Kugy na 
Trbižu priredili Slovenski raziskovalni inštitut, Slovensko kulturno središče Planika in Slovensko deželno gospodarsko 
združenje v sodelovanju z občinsko upravo, piše Primorski dnevnik v svoji spletni izdaji. Poseben poudarek petkovega 
večera je bil na gospodarskem razvoju, predvsem pa na področju turizma. 
 

 
Slika: Na Trbižu je pred kratkim potekal posvet z naslovom „Tromeja in šengenski prostor: izzivi in priložnosti za razvoj." 
Foto: primorski.eu 
 
Srečanje je bilo del projekta „Zamejski, obmejni, čezmejni: Slovenci v Furlaniji- Julijski krajini deset let po vstopu Slovenije v 
šengenski prostor“, ki ga izvaja Slori v sodelovanju s številnimi partnerji in ga je podprla dežela FJK. 
Na Trbižu so različne vidike življenja in sodelovanja na tromeji analizirali Francesco Marangon z Univerze v Vidmu, 
predstavnika Sks Planika Nataša Gliha Komac in Rudi Bartaloth, Mitja Lo Duca s Kekčeve domačije v Trenti ter Felix Wieser iz 
Slovenske gospodarske zveze na Koroškem, ki je spregovoril o temi: „Regionalno povezovanje - predpogoj in izhodišče za 
vsestranski napredek.“ 

• Filmi koroških avtorjev na FSF v Portorožu. ORF, Celovec, 11.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2935125/  
V ponedeljek se je v Portorožu začel 21. Festival slovenskega filma (FSF). Osrednji slovenski filmski dogodek bo v šestih 
dneh ponudil pregled izbrane slovenske filmske produkcije igranih, dokumentarnih in animiranih filmov. S svojimi 
najnovejšimi filmi se bodo predstavili tudi koroški avtorji Karl in Lara Vouk iz Rinkol ter Milena Olip iz Sel. 
„Narava_narava“ in „Sine legibus“ v programu FSF 
V petek bo v sklopu FSF na ogled film „Narava_narava“ umetnika Karla Vouka in v soboto bo občinstvo v Portorožu videlo 
dokumentarec „Sine legibus - Po poteh 1976“ režiserke in scenaristke Milene Olip. Kar s štirimi kratkimi filmi in tremi 
celovečerci pa bo na festivalu zastopana igralka in filmska ustvarjalka Lara Vouk. 
Letošnji festival je za dan daljši od lanskega, festivalsko dogajanje pa se bo od Avditorija Portorož razširilo še do razstavišča 
Monfort. Kot je izpostavila direktorica festivala Jelka Stergel, je največja značilnost letošnjega filmskega nabora raznolikost 
žanrov, slogov in tem, ki jih avtorji obravnavajo. 
Na ogled bo 110 filmov 
Osrednji slovenski filmski dogodek bo v šestih dneh ponudil pregled izbrane slovenske filmske produkcije igranih, 
dokumentarnih in animiranih filmov. V vseh sekcijah skupaj bo na ogled okoli 110 filmov, od tega se jih bo v tekmovalnem 
programu pomerilo 52, med njimi bo 16 celovečercev. 
Tekmovalni program se bo odvijal v Glavni dvorani Avditorija Portorož, medtem ko si bodo obiskovalci lahko številne 
projekcije preglednega programa, mednarodnih koprodukcij in sekcije Posvečeno ogledali v razstavišču Monfort. Tudi 
letošnji festival bodo pospremili strokovni filmski dogodki, med katerimi organizatorji izpostavljajo koprodukcijsko srečanje, 
ki bo potekalo v sodelovanju s Filmskim centrom Srbije, ter mednarodno strokovno usposabljanje za obetavne producente 
MAIA Workshop. 

• „Arbitraža bi bila ustrezna rešitev“. ORF, Celovec, 11.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2935109/  
Zvezni predsednik Alexander Van der Bellen je v ponedljek po pogovoru s hrvaško kolegico Kolindo Grabar-Kitarović na 
uradnem srečanju na Hrvaškem med drugim izrazil pričakovanje, da bi kmalu lahko prišlo do rešitve spora o meji med 
Hrvaško in Slovenijo na podlagi arbitražnega postopka. 
Odnosi med državama označila za „izvrstne“ 
Grabar-Kitarovićeva in Van der Bellen, ki je s tem srečanjem začel dvodnevni uradni obisk na Hrvaškem, sta po pogovorih v 
uradu hrvaške predsednica stopila pred novinarje in soglašala, da so odnosi med Hrvaško in Avstrijo „izvrstni“. Kot sta 
povedala, sta se sicer pogovarjala o razvoju dvostranskih političnih in gospodarskih odnosov, stanju v jugovzhodni Evropi ter 
tudi o migracijah in nadzoru zunanje meje Evropske unije. 
„Lahko bi kmalu prišlo do soglasja med državama“ 
Novinarje pa je predvsem zanimalo, kako se spor o meji, ki ga imata dve članici EU in zveze Nato, Hrvaška in Slovenija, 
odraža na ostale države Zahodnega Balkana, ki imajo še večje medsebojne odprte probleme, EU pa se jim predstavlja kot 
„korenček“, ki bo pomagal rešiti njihove medsebojne spore. Van der Bellen je odgovoril, da je bilo stališče Avstrije vedno, da 
bi bila arbitraža ustrezna rešitev za to vprašanja in da meni, da bi na podlagi arbitražnega postopka kmalu lahko prišlo do 
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soglasja med Hrvaško in Slovenijo. Kot je dodal, je treba vztrajati, da se spori med državami urejajo, preden bodo postale 
članice EU. 
 

 
Slika: Zvezni predsednik Alexander Van der Bellen je v ponedljek po pogovoru s hrvaško kolegico Kolindo Grabar-
Kitarović na uradnem srečanju na Hrvaškem med drugim izrazil pričakovanje, da bi kmalu lahko prišlo do rešitve spora o 
meji med Hrvaško in Slovenijo na podlagi arbitražnega postopka. Foto: sta.si 
 
„Obe državi imata odgovornost za ureditev spora“ 
Grabar-Kitarovićeva je dejala, da imata obe državi odgovornost za ureditev spora o meji, ki po njeni oceni ne določa 
odnosov med Hrvaško in Slovenijo. Spomnila je, da urejanje dvostranskega spora o meji ni bilo del hrvaških pogajanj o 
članstvu v EU, a sta državi ob pomoči Evropske komisije dosegli arbitražni sporazum. Ponovila je, da je arbitražni postopek 
za Hrvaško „nepovratno kompromitiran“ ter da za Hrvaško izidi arbitraže „ne obstajajo“. Kot je poudarila, takšno stališče ne 
pomeni, da si Hrvaška ne želi reševanja spora o meji, a je dodala, da spor „nima posebnih posledic, razen na ljudi, ki živijo ob 
meji“. Meni, da je ljudem ob meji potrebno olajšati življenje z maloobmejnimi sporazumi. 
Van der Bellen se bo v torek srečal še s predsednikoma hrvaške vlade in sabora Andrejem Plenkovićem in Gordanom 
Jandrokovićem. Med dvodnevnim obiskom v Zagrebu je napovedana tudi njegova udeležba na hrvaško-avstrijskem 
gospodarskem forumu. 
Sledilo je tudi novinarsko vprašanje, ali hrvaška predsednica pričakuje, da bo Slovenija blokirala vstop Hrvaške v 
schengensko območje zaradi zavračanja uveljavitve arbitražne odločbe. „Upam, da Slovenija ne bo uveljavila te pravice oz. 
mehanizma, da bo blokirala vstop Hrvaške v schengen samo zato, da bi to izkoristila kot dodatno težo na svoji strani za 
reševanje vprašanja meje na način, na kateri si to Slovenija želi,“ je povedala Grabar-Kitarovićeva. 
Rešitev spora tudi v interesu Evropske unije 
Znova je izrazila prepričanje, da je rešitev spora o meji možno doseči na podlagi dvostranskega sporazuma. Meni, da je v 
interesu EU in Slovenije, da bi Hrvaška čim prej vstopila v schengensko območje zaradi vseh varnostnih izzivov. Pričakuje, da 
bo Hrvaška do konca leta izpolnila tehnične kriterije za članstvo. Ni želela ugibati, kako bo v primeru spora ravnala nova 
slovenska vlada, a pričakuje, da ne bo izsiljevanja rešitev, ki ne bo posledica dogovorov in kompromisov. 

• Dva Kugyjeva razreda na višji stopnji. ORF, Celovec, 11.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2935181/  
Na Slovenski gimnaziji v Celovcu bodo v letošnjem šolskem letu prvič po uvedbi Kugyjevih razredov tudi na višji stopnji 
imeli dva razreda. S skupno nad 600 dijakinjami in dijaki pa so do zadnjega napolnili prostorske kapacitete šolskega 
poslopja. 
V torek še zadnji izpiti 
Z drugim šolskim dnevom sta se v šolska poslopja na Koroškem v glavnem že vselila rutina in šolski vsakdan. Na Zvezni 
gimnaziji in Zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu so dopoldne še potekali popravni in sprejemni izpiti. V torek 
popoldne bo znano, koliko učenk in učencev bo v tem šolskem letu dejansko obiskovalo to osrednjo izobraževalno ustanovo 
koroških Slovencev. 
 

 
Slika: Zalka Kuchling. Foto: ORF  
 
 „Imamo zelo zagnane mlade učitelje“ 
Če bo vse dobro steklo, naj bi jih bilo 605. Od tega se je v prve razrede vpisalo kar 105 dijakov in dijakinj, je zadovoljna 
voditeljica šole Zalka Kuchling. Kar se tiče infrastrukture, Kuchlingova pravi, da veliko več otrok ni mogoče sprejeti. 

• Srečanje narodov za mirno sožitje. ORF, Celovec, 11.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2935201/  
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Koroška konsenzna skupina vabi v nedeljo v trško občino Podklošter na kulturno srečanje treh narodov. Na območju 
ruševin samostana bo nastopilo 20 nemških, slovenskih in italijanskih kulturnih skupin. Tam, kjer se srečajo tri velike 
evropske narodne družine, si naj bi sosedje segli v roke za mirno sožitje. 
Glavni namen je prijateljsko srečanje 
Na starodavni prostor ruševin samostana na Tromeji v trški občini Podklošter vabi v nedeljo koroška konsenzna skupina, ki 
hoče s kulturno prireditvijo pokazati, da si ljudje v tem prostoru želijo mirno sožitje in dobro sodelovanje. V torek dopoldne 
je skupina na novinarski konferenci predstavila potek celodnevnega sporeda, ki se bo začel ob pol desetih dopoldne. 
Pozdravnim nagovorom, skupni izjavi konsenzne skupine in mislim k srečanju političnih predstavnikov iz vseh treh dežel bo 
po napovedih prirediteljev sledil kulturni program, ki ga bo oblikovalo 20 skupin iz sosednjih dežel. Glavni namen prireditve 
je prijateljsko srečanje ljudi, ki si želijo mir in dobro sožitje, so poudarili organizatorji, ki pričakujejo okoli 500 do 1.000 
obiskovalk in obiskovalcev. 
 

 
Slika: Marjan Sturm. Foto: ORF 
 
 „Sporočilo za širši svet“ 
Marjan Sturm, predsednik Zveze slovenskih organizacij (ZSO) in član konsenzne skupine ugotavlja, da gre za prireditev, ki bi 
lahko bila zgled za ostalo Evropo, ki se je znašla v krizi. 
 
 

 
Slika: Josef Feldner. Foto: Parlamentsdirektion / Bildagentur Zolles KG / Mike Ranz 
 
 „Prireditev bo trojezična“ 
Član koroške konsenzne skupine in predsednik Heimatdiensta Josef Feldner poudarja edinstvenost te prireditve na tromeji - 
na stičišču romanske, slovanske in germanske kulture. 
 

 
Slika: Karl-Heinz Moschitz. Foto: ORF 
 
 „Priložnost, da se predstavimo“ 
Prireditelj nedeljskega srečanja kultur v Podkloštru je koroška konsenzna skupina, organizacijo pa je imel in ima na skrbi 
predsednik društva Kanaltaler Kulturverein Kärnten Karl-Heinz Moschitz, ki poudarja, da je dogodek tudi velikega pomena 
za v Kanalski dolini živeče ljudi. 

• Urad prvič priredil dogodek v okviru BSF. ORF, Celovec, 11.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2935247/  
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Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je v ponedeljek organiziral okroglo mizo „Diaspora kot most v 
sodobnih mednarodnih odnosih“ v okviru Blejskega strateškega foruma (BSF). Številne predavatelje je gostil odhajajoči 
minister Gorazd Žmavc. 
Številni ugledni gosti 
Na okrogli mizi, ki jo je gostil minister Gorazd Žmavc so sodelovali državna sekretarka na Uradu Aleksandra Pivec kot uvodna 
predavateljica, Terens Spenser Nikolaos Quick, namestnik ministra za zunanje zadeve Grčije, Raymond Xerri, direktor 
direktorata za Maltežane po svetu in predsednik mednarodne nevladne organizacije Evropejci po svetu, John Doma, častni 
konzul RS v Kanadi, Blaž Tomc Zidar, član upravnega odbora Društva VTIS in Zvone Žigon, svetovalec na Uradu. Okroglo mizo 
je moderiral Igor E. Bergant. 
 

 
Slika: Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je v ponedeljek organiziral okroglo mizo „Diaspora kot most v 
sodobnih mednarodnih odnosih“ v okviru Blejskega strateškega foruma (BSF). Foto: uszs.gov.si 
 
Dogodka so se udeležili številni ugledni gosti, med njimi tudi nova predsednica Komisije DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu 
in po svetu Ljudmila Novak, minister Anton Peršak, kandidat za ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Jožef P. Česnik, 
visoki predstavnik EU za Bosno in Hercegovino ter predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) Valentin Inzko, 
veleposlanik RS v Portugalski republiki Matjaž Longar, generalna konzula Vojko Volk in Milan Predan, predstavniki nevladnih 
organizacij iz Slovenije, zamejstva in sveta ter mnogi drugi. 
Izmenjava izkušenj 
Namen tovrstne prve okrogle mize je bila izmenjava izkušenj na področju sodelovanja s skupnostmi, ki živijo izven matične 
domovine. Udeleženci so izrazili željo po nadaljevanju tovrstnega povezovanja. 
Minister Žmavc in državna sekretarka Pivec sta se udeležila tudi slavnostne otvoritve 13. Blejskega strateškega foruma, v 
popoldanskem času pa so potekala še bilateralna srečanja s predstavniki Grčije, Malte in Portugalske, ki so zadolženi za 
odnose med matično domovino in diasporo. 

• Srečanja na Vrhu letos ne bo. ORF, Celovec, 12.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2935380/  
Spornega spominskega srečanja na Vrhu (Ulrichsberg) letos presenetljivo ne bo, sporoča ustavna služba. Organizatorji 
želijo razmisliti prireditev in jo na novo organizirati, je odpoved po poročanju časnika „Kleine Zeitung“ potrdil predsednik 
društva Ulrichsberggemeinschaft Hermann Candussi. 

• Boschitzu veliki častni znak dežele. ORF, Celovec, 12.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2935347/  
Deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) je v torek podelil zaslužnim osebnostim častna priznanja in častne nazive. Med drugim 
je veliki častni znak dežele Koroške prejel upokojeni strokovni nadzornik za verouk na splošnoizobraževalnih, srednjih, 
višjih in poklicnih šolah Tone Boschitz. 
 

 
Slika: Veliki častni znak dežele Koroške prejel upokojeni strokovni nadzornik za verouk na splošnoizobraževalnih, 
srednjih, višjih in poklicnih šolah Tone Boschitz.boschitz/fb 
 
Millonig višji šolski svetnik 
Odlikovanja je skupno prejelo 46 zaslužnih osebnosti iz politike, uprave, gospodarstva, športa in izobraževanja. Častni naziv 
višji šolski svetnik odslej nosi ravnatelj ljudske šole Vrba Tomi Millonig. 
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Slika: Častni naziv višji šolski svetnik odslej nosi ravnatelj ljudske šole Vrba Tomi Millonig.sandrieser/fb 
 
„Vsak oz. vsaka od odlikovanih je preko daljšega časovnega obdobja s svojim delovanjem za razvoj Koroške prispeval/a 
nekaj izrednega, kar ni samoumevno in sega daleč preko poklicne dolžnosti“, je ob podelitvi dejal deželni glavar Kaiser. 
Priznanja je v dvorani zrcal koroške deželne vlade v Celovcu izročil skupno z deželnim svetnikom Ulrichom Zafoschnigom 
(ÖVP). 

• „Zavedati se priložnosti, ki jih nudi EU“. ORF, Celovec, 12.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2935425/  
Mladi zamejski Slovenci naj bi se bolj zavedali priložnosti, ki jih nudi EU, predvsem pa skupna regija v prostoru Alpe-
Jadran. Na Reki na Hrvaškem je bilo tretje srečanje mreže Alpe-Jadran, v katero so povezana gospodarska združenja 
Slovencev izven Slovenije. 
 

 
Slika: Podpredsednik SGZ Feliks Wieser. Foto: ORF 
 
Popoldne na Trbižu,.... 
Alpsko-jadransko poglabljane sodelovanja je rdeča nit ob obilici terminov in dogodkov, pri katerih je bistveno soudeležena 
Slovenska gospodarska zveza (SGZ) iz Celovca. Prejšnji petek je bilo v avditoriju Kulturnega centra J. Kugy na Trbižu srečanje 
o temi: Tromeja in šengenski prostor: izzivi in priložnosti za razvoj. Srečanje na Trbižu je potekalo v sklopu projekta z 
naslovom „Zamejski-obmejni-čezmejni Slovenci v Furlaniji - Julijski krajini deset let po vstopu Slovenije v šengensko 
območje“, vodilni partner projekta pa je Slovenski raziskovalni inštitut SLORI v Trstu v sodelovanju s Slovenskim kulturnim 
središčem Planika in Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem, ter občinsko upravo. Eden od sobesednikov na 
srečanju je bil tudi podpredsednik SGZ Feliks Wieser, ki je tam spregovoril o temi: Regionalno povezovanje - predpogoj in 
izhodišče za vsestranski napredek. 
...dopoldne na Reki 
Sicer pa je Feliks Wieser v petek dopoldne vodil eno od omizij na medtem že tretjem srečanju mreže Alpe Jadran, ki je 
tokrat bilo na Reki na Hrvaškem. Gre za pobudo, ki jo ob podpori Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu izvajajo 
gospodarska združenja Slovencev na Koroškem, v Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem. S ciklom izobraževalnih predavanj 
nagavorajajo predvsem mlade, študente in podjetnike, ki naj bi se bolj zavedali priložnosti, ki jih nudi Evropska unija, 
predvsem pa regija preko državnih meja. 
Poudarek predvsem na področju turizma 
Prva gostiteljica pobude „Maj“ je bila konec maja Slovenska gospodarska zveza. Tema omizja v Vrbi je bila takrat 
„Globalizacija in regionalizacija, zgodovinski razvoj regije Alpe-Jadran“. Sledilo je srečanje v Trstu, kjer bila v zarišču „Vloga 
znanja in človeškega kapitala - Znanje in Slovenci“ . Na Reki so organizatorji dali poseben poudarek gospodarskem razvoju, 
predvsem na področju turizma. 

• Kickl vztraja pri nadzoru meje. ORF, Celovec, 13.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2935700/  
Notranji minister Herbert Kickl (FPÖ) je v četrtek poudaril, da bo Avstrija ohranila nadzor na svojih mejah, dokler ne bo 
zaščita zunanjih meja Evropske unije pred migranti vzpostavljena ne samo na papirju. Kickl je tudi napovedal 
nadaljevanje pogovorov z državami Zahodnega Balkana o ureditvi centrov za zavrnjene prosilce za azil. 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2935425/
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Avramopulos pozval k odpravi nadzora 
Kot je še poudaril ob začetku konference notranjih ministrov držav članic EU in držav Zahodnega Balkana na Dunaju, je 
možna odprava leta 2015 uvedenega nadzora meja šele, ko bo zaščita zunanjih meja EU dejansko delovala. „To je bil tudi 
pogoj za schengen “ je še dodal in utemeljil, da „preprosto ne more prezreti potrebe državljanov po varnosti in nadzoru“. 
Dunajske konference z naslovom Migracija in varnost se poleg notranjih ministrov EU in držav Zahodnega Balkana 
udeležujejo tudi predstavniki držav Evropskega združenja za prosto trgovino - Efta (Liechtenstein, Islandija, Norveška in 
Švedska) ter Rusije. 
Evropski komisar za migracije Dimitris Avramopulos je sicer v četrtek v pogovoru za časnike medijske skupine Funke vse 
države članice EU, ki kljub schengnu uveljavljajo nadzor svojih meja, pozval, da ga kar najhitreje odpravijo in se vrnejo k 
običajnemu delovanju schengna, saj se nadzor zunanjih meja že izboljšuje. Kickl je v odzivu dejal, da se Avstrija v vseh 
točkah ne strinja z Evropsko komisijo. 
V schengenskem območju, v katerega je vključenih 22 držav članic EU in še štiri države, je pravilo, da na notranjih mejah ni 
pregleda potnih listov. Po begunski krizi v letih 2015-16 so Avstrija, Nemčija, Francija, Švedska in Norveška, ki ni članica EU, 
na svojih mejah začasno uvedle nadzor in to utemeljile z varnostnimi težavami, ki izhajajo iz begunske krize. 
Notranji minister iz vrst svobodnjakov je na Dunaju tudi napovedal nadaljevanje pogovorov z državami Zahodnega Balkana 
o ureditvi centrov, kamor bi nastanili zavrnjene prosilce za azil. Za katere države gre, poimensko ni želel navesti, je pa dejal, 
da si „ne želi nobene razprave v javnosti, dokler ne bo jajce izleženo“. Med državami Zahodnega Balkana ideja o vzpostavitvi 
omenjenih centrov ni naletela na preveč navdušenja. Tako so vlade Črne gore, BiH, Albanije in Makedonije že zavrnile 
predlog, ki sta ga podali Avstrija in Danska. V skladu s predlogom danske vlade, naj bi izven EU, na „ne posebno privlačnih“ 
krajih vzpostavili centre za zavrnjene prosilce za azil. 

• 20. generacija Kugyjevih učencev. ORF, Celovec, 13.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2935610/  
Leta 1999 se je začela zgodba uspešnica na Slovenski gimnaziji v Celovcu, ko so prvič ponudili po Juliusu Kugyju 
poimenovan razred s težiščem na trijezični izobrazbi v jezikih alpsko-jadranskega prostora. V ponedeljek je prestopila 
prag izobraževalne ustanove 20. generacija Kugyjevih učencev in učenk. 
Kugyjev razred si prizadeva za širjenje obzorja učenk in učencev, pa tudi staršev, učiteljic in učiteljev. V vsakem predmetu 
doživijo učenke in učenci jezikovni in kulturni pouk. Naučijo se sporazumevanja v štirih jezikih, tolerance in akceptance, piše 
na spletni strani ZG/ZRG za Slovence v Celovcu. 
Prvi teden preživijo na Zili 
Po ljubi navadi prvi teden novi „Kugyjevci“ preživijo na jezikovni kopeli. Tudi letos, medtem že petnajstič, v Stari pošti na 
Zilski Bistrici. Od vsega začetka to izobraževalno ponudbo na Slovenski gimnaziji strokovno in organizacijsko spremlja Olga 
Gallob, profesorica italijanščine in francoščine, vodja projektnega tima Kugyjevih razredov ter predsednica šolske delovne 
skupnosti za italijanščino. 
Gallob: „Spoznavanje jezika z igro in plesom“ 
40 dijakinj in dijakov prvega Kugyjevega razreda Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu preživlja 
spet tedensko jezikovno kopel, kjer spoznavajo vseh tri učne jezike, predvsem pa italijanščino. 

• Pogled naprej in nazaj. ORF, Celovec, 13.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2935625/  
V petek bo v Celovcu na sporedu simpozij o temi „60 let odprave obveznega dvojezičnega šolstva na Koroškem – Pogled 
naprej in nazaj“. Svoja stališča bodo podali predsednik Strokovnega pedagoškega združenja, zgodovinar, dva pravnika in 
deželna šolska nadzornica za dvojezično šolstvo. 
Avizo 
Simpozij pod geslom „60 let odprave obveznega dvojezičnega šolstva na Koroškem – Pogled naprej in nazaj“ z nizom 
predavanj in razpravo bo v petek ob 13:30 minut v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu. Predavali bodo Danilo Katz, 
Teodor Domej, Franc Serajnik, Rudi Vouk in Sabina Sandrieser. 
Leta 1958 razveljavili bistveno odredbo 
Oktobra 1945 je takratna deželna vlada sprejela odredbo zakona o manjšinskem šolstvu, po kateri je bil obvezen dvojezičen 
pouk. Vmes je bila podpisana Avstrijska državna pogodba (ADP) s 7. členom. Nemškonacionalni pritisk proti obveznemu 
dvojezičnemu pouku je naraščal. 22. septembra 1958 je deželni glavar Ferdinand Wedenig z odlokom razveljavil odredbo 
zakona o manjšinskem šolstvu, po kateri je bil obvezen dvojezičen pouk. 
Odtlej velja za dvojezični pouk načelo prijavljanja. Ko torej mineva 60 let odprave obveznega dvojezičnega šolstva na 
Koroškem, predsednik Društva koroških slovenskih pravnikov, odvetnik Rudi Vouk s Strokovnim pedagoškim združenjem želi 
ponazoriti razvoj, ki je privedel do odločilnega trenutka, nadalje razvoj dvojezičnega šolstva po tem. Ob ponazoritvi razmer 
danes želijo pogledati tudi v prihodnost. 
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Slika: Rudi Vouk. Foto: APA 
 
 „Razprava bo na nepolitični ravni“ 
Niz izbranih vidikov je raznolik, predsednik Društva koroških slovenskih pravnikov, odvetnik Rudi Vouk s pogledom na teme 
ponazarja pomen nadrobne osvetlitve dogodka, o katerem meni, da je odločilno zaznamoval sobivanje med narodoma v 
deželi v zadnjih šestih desetletjih. 
Predvsem je Vouk prepričan, da marsikaterega konfliktna ne bi bilo, če bi obveljala uredba provizorične koroške deželne 
vlade z dne 31. oktobra 1945 o obveznem dvojezičnem pouku za vse otroke na dvojezičnem ozemlju Koroške. 

• Jug naj bi postal predsednik ZSO. ORF, Celovec, 13.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2935708/  
Po 26 letih na vrhu organizacije se bo Marjan Sturm na januarskem občnem zboru Zveze slovenskih organizacij (ZSO) 
umaknil s predsedniškega mesta. Na seji organizacije v sredo se je izcimil njegov naslednik: član odbora Manuel Jug je 
napovedal svoje zanimanje za funkcijo predsednika. 
 

 
Slika: Član odbora ZSO Manuel Jug je napovedal svoje zanimanje za funkcijo predsednika. 
 
Sturm se bo dokončno umaknil 
27 let je predsedoval Zvezi slovenskih organizacij Franci Zwitter, nato deset let Feliks Wieser, od leta 1992 naprej - torej 26 
let - pa Marjan Sturm. V kratkem se bo slednji s predsedniškega mesta dokončno umaknil. 
 

 
Slika:  Marjan Sturm. Foto: ORF 
 
 „Jug ima okoli sebe mlado ekipo“ 
Že januarja 2016, ko je ZSO v Celovcu obhajala svojo 60-letnico, je Sturm napovedal, da se bo umaknil in da organizacija 
potrebuje pomladitev. Tri leta kasneje, januarja prihodnjega leta, bo očitno tako daleč, je v pogovoru za Slovenski spored 
ORF pojasnil Sturm. 
 

Primorski dnevnik, Trst 

• Peter Verč. Tudi Violeta Bulc bo v Trstu pozdravila čezmejni vlak, ki ne bo hitel, ampak cijazil. Dežela – v nedeljo 
bodo oživili železniško povezavo Ljubljana-Trst. Primorski dnevnik, št. 210 (7. sep. 2018), str. 3 

• Jaruška Majovski. Trst skriva veliko neraziskanih zgodb: intervju – Daša Ličen (Inštitut za slovensko narodopisje 
ZRC SAZU). Primorski dnevnik, št. 211 (8. sep. 2018), str. 6 

• Irena Novak Popov. Pesnici v spomin: književnost – Irena Žerjal (1940-2018). Primorski dnevnik, št. 212 (9. sep. 
2018), str. 11 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2935708/


• Šolska slika ostaja svetla: Gorica-Doberdob – prag slovenskih šol bo jutri prestopilo 1638 otrok oz. mladostnikov. 
Primorski dnevnik, št. 212 (9. sep. 2018), str. 17 

• (iž) Od včeraj v klopeh vsa šolska populacija: Tržaška – novo šolsko leto na državnih večstopenjskih šolah in v 
občinskih vrtcih. Primorski dnevnik, št. 213 (11. sep. 2018), str. 7 

• Peter  Verč. Prodajanje knjig na Krasu ima v Trstu neprijeten zven : Sežana - jutri se bo odprla nova knjigarna, ki bo 
huda konkurenca za TKS 360. Primorski dnevnik, št. 215 (13. sep. 2018), str. 3 

• Bojan Brezigar. Ljudstvo preglasilo politiko: Katalonija – milijon ljudi je ob nacionalnem prazniku v Barceloni 
zahtevalo svobodo in neodvisnost. Primorski dnevnik, št. 215 (13. sep. 2018), str. 4 

• (mch) Na ogled predmeti in spomini iz bogate zapuščine Babčevih: Nabrežina – Ljubljana – v Slovenskem 
etnografskem muzeju razstava Morje – naše življenje. Primorski dnevnik, št. 215 (13. sep. 2018), str. 7 

• »Vonj« po fašizmu zaznajo le protifašisti. Ronke – spomin na D'Annunziovo zasedbo Reke. Primorski dnevnik, št. 
215 (13. sep. 2018), str. 13 

 
Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 
 

• Trbej dobro premisliti. Marijana Sukič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 13. septembra 
2018 - Leto XXVIII, št. 37, str. 2 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_37.pdf  
Državna slovenska samouprava (DSS) v tej dnevaj pripravla Razvojni program Slovenskoga Porabja, ka je vogrska vlada 
obečala, če se pripravijo dobri pa čedni plani, de je finansirala. Pomagala de, naj se naša krajina razvija, naj bau na njau 
najgir vse več lidi, steri nas potejm gorziščejo kak podjetniki ali kak turisti. Pomagala pa finansirala de naše investicije, 
ranč tak kak se tau zdaj že dela v Prekmurji med Madžari. Fundament za tau je zapisani v zapisniki Madžarsko-slovenske 
manjšinske mešane komisije, stera je na svojom zadnjom djilejši kak 17. točko 2. poglavja zapisala, naj se ustvauri sistem 
za gospodarsko podlago slovenske skupnosti na Madžarskom. 
Te razvojni program trbej dobro pripraviti, nej ka bi zatok ostali brezi podpore (támogatás), ka se je nej dobro napravo 
ali samo s polonje pripravo. Tau dobro vej Državna slovenska samouprava tö, ranč zatok je zaprosila eno agencijo 
(ügynökség), stera se na tau razmej, ka v tom že velko prakso ma. Vekši tau (tri milijaune) ceringe za pripravo programa 
je nasé vzela Državna slovenska samouprava, ka je falilo (2 milijauna) je pa spravila od Državnoga sekretarstva za 
cerkvena in narodnostna vprašanja. 
Zatok, ka se ta zadeva tiče cejle naše krajine – od Verice do Senika pa od Sakalauvec do Andovec – sta predsednik DSS 
Martin Ropoš pa slovenska zagovornica Erika Köleš Kiss v tej dnevaj vküppozvala vse tiste, steri morajo meti mišlenje (vizijo) 
o tom, v kakšno smer naj se razvija naša krajina, kakšna naj grata s pomočjauv vogrski pa evropski penez. Na djilejše pa 
pogovore so pozvanje dobili najprva župani pa županje naši vesnic, potejm predsedniki pa predsednice slovenski 
(narodnostni) samouprav, pa nej nazadnje predstavniki slovenski organizacij tö. 
Vüpajmo, ka so na pogovoraj gledali na našo krajino Porabje kak na eno celoto, ka je nej gledo vsikši samo na svojo ves, 
na svojo organizacijo ali na svojo drüštvo, ka so se dvignili nad partikularne interese pa pred očami meli interese cejle 
skupnosti, cejloga Porabja. Vej pa če uvidimo, ka tisto, ka je dobro za cejlo krajino, je dobro za našo ves tö, te se nede 
težko odpovedati kakši menjkši ciljev. Ka je dobro za cejlo skupnost – za vse nas Slovence, steri živemo v sedmi vasaj pa 
v Varaši – de dobro za posameznika tö. Vej pa našo krajino leko »odamo« samo kak eno celoto. Tau vela tak za turizem 
(turizem je leko ena od razvojni možnosti naše krajine) kak za gospodarstvo. Samo če smo enotni, smo leko uspešni. 

• Zraslo je drevo s široko krošnjo sodelovanja. Tekst in fotografije: Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 13. septembra 2018 - Leto XXVIII, št. 37, str. 2-3 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_37.pdf  
Panonski inštitut iz gradiščanskega Pinkovca/Güttenbacha je minuli konec tedna v Sombotelu slavil 25-letnico ustanovitve in 
uspešnega, celo za evropske razmere posebnega delovanja in sodelovanja med robnimi območji Avstrije, Madžarske, 
Slovenije in Hrvaške, s projekti pa sega tudi v Vojvodino (Srbija) in med Hrvate v Bosni in Hercegovini. Posebnost je prav v 
tem široko zastavljenem spektru sodelovanja, kar se najizraziteje odraža v stalnih publikacijah, kot sta Panonski letopis in 
Panonski list. 
Jubilejna slovesnost se je začela z nastopom kitarista Josipa Molnarja s Hrvaške, zbrane je pozdravil predstojnik dr. Robert 
Hajszan, Sanja Benković Marković pa je predstavila vsebino jubilejnega 25. Panonskega letopisa. 
 

 
Slika: Vodstvo jubilejne priredive: Sanja Benković Marković, dr. Robert Hajszan, Franjo Ostović in kitarist Josip Molnar. 
Foto: Ernest Ružič 
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Širina sodelovanja je bila izražena in poudarjena v pozdravnih besedah, ki so jih izrekli sodelavci in prijatelji prijatelji 
Robertu Hajszanu, predstojniku PAIN in uredniku publikacij, in sodelujočim. Prijazne in hkrati vsebinsko poudarjene 
pozdravne besede so izrekli gostje s Hrvaške in hrvaškega veleposlaništva na Dunaju, iz Madžarske, kjer je bila slovesnost, 
Vojvodine, iz Subotice, seveda tudi iz Slovenije, iz Železnega iz dežele Gradiščanske, kjer deluje Panonski inštitut. V 
imenu slovenskega generalnega konzulata v Monoštru je na slovesnost prišla Brigita Soos. 
Nastanek Panonskega inštituta je tesno povezan s Slovenijo, s Prekmurjem, s Petajnci, kjer je Robert Hajszan pred desetletji 
obiskal prof. dr. Vaneka Šiftarja – strokovnjaka,  ki bi mu lahko pomagal pri raziskovanju porekla Gradiščanskih Hrvatov.  
Postala sta sodelavca in prijatelja. Ko je napovedoval govor Marjana Šiftarja, je Robert Hajszan o njegovem očetu dejal, da je 
bil Vanek Šiftar njegov mentor in vzpodbujevalec. »Iz takratnega srečanja je začelo rasti in je zraslo trdno drevo s široko 
krošnjo razvejanega, iskrenega sodelovanja in prijateljstva, ki se je utrjevalo in potrjevalo do zadnjih poletnih dni 1999. leta. 
O tem izjemnem in odkritem sodelovanju ter človeško intimnem prijateljevanju priča skoraj tri desetletja dolga in bogata 
korespondenca, spominski zapisi, številna srečanja. Zadnji javni nastop pokojnega očeta sploh, konec junija 1999, je bil na 
predstavitvi Panonskega letopisa v Petrovem selu, je povedal Marjan Šiftar, ki s sodelavci v Ustanovi dr. Šiftarjevi fundaciji 
nadaljuje zametke, ki so nastali ob prvem srečanju dveh izobražencev, Vaneka Šiftarja in Roberta Hajszana, ki nista nikoli 
videla samo svojega ožjega, lokalno zamejenega panonskega prostora, ampak širšega, na različnih področjih, denimo na  
pravnem, saj je bil Vanek Šiftar med pobudniki Srečanja panonskih pravnikov, pa med ustanovitelji Mednarodnega kulturno- 
zgodovinskega simpozija Modinci in še marsikaj, tudi proučevanja, recimo romske problematike, aktualne v Prekmurju 
in na Gradiščanskem. 
 

 
Slika: V imenu Slovenije, slovenskih sodelavcev in Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije je obiskovalce nagovoril Marjan Šiftar 
in Robertu Hajszanu čestital za osebni in poklicni jubilej. Foto: Ernest Ružič 
 
Marjan Šiftar: »Skupna razmišljanja prijateljev Vaneka, Roberta in sodelavcev o ideji in pobudi za ustanovitev Panonskega 
inštituta so bila, naj le-ta postane novo žarišče duhovnega, intelektualnega, literarnega, narodnobuditeljskega in 
ustvarjalnega delovanja gradiščanskih Hrvatov in dejavnik širšega, tudi čezmejnega povezovanja in sodelovanja na 
zgodovinsko živahnem panonskem in srednjeevropskem križpotju. Kar se je tudi zgodilo in živi. Zato je PAIN pomemben 
dejavnik multikulturnega in večjezičnega, demokratičnega sodelovanja ljudi, narodov in kultur.« 
Govornik je posebej izpostavil pomen Panonskega letopisa, ki je »enkratna in že nepogrešljiva kulturna in intelektualna vez; 
je unikatna povezovalka ustvarjalnosti in informacij v etničnem večkotniku v tem delu Evrope, ki uresničuje idejo o 
čezmejnem regionalnem sodelovanju na najbolj žlahten način – tudi s sodelovanjem avtorjev iz Slovenije in njihovih 
prispevkov. Njegova dragocenost, skupaj s celotno dejavnostjo PAIN , je še večja v sedanjem času, ko se oživljajo koncepti 
zapiranja, ponovnega postavljanja tudi fizičnih mej; ko strah, nacionalizmi in populizmi vse bolj zaskrbljujoče ogrožajo 
vrednote, na katerih je utemeljena naša skupna, večkulturna Evropska unija.« Marjan Šiftar se je tudi zahvalil za pozornost, 
ki jo fundaciji namenja Panonski letopis, in na zasaditev spominske čremse (24. 10. 1992), ki raste v družbi drugih 
spominskih dreves in grmovnic. In zagotovil nadaljevanje stikov in sodelovanja. 

• Knjižnica na potačaj pá na porabski potaj. –dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 13. 
septembra 2018 - Leto XXVIII, št. 37, str. 3 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_37.pdf  
3. september je nej biu samo prvi den v nauvom šolskom leti, liki tau je biu prvi den, gda je v Porabje znauvič začnila 
prihajati »knjižnica na potačaj« ali bibliobus iz Murske Sobote. Pripovejst avtobusa s slovenskimi knigami je duga že 
več kak 18 lejt, v tom cajti so si Porabski Slovenci sploj dosta knig na pausado vzeli. Tistoga septembrskoga deževnoga 
pondejlka smo lejpi nauvi bibliobus srečali pred vrtcom v Sakalauvci, kama se je pripelo dvajsti minut pred deseto vöro. 
»Zrankoma v sedmoj vöri smo štartali z Murske Sobote, « nam je začno z velkim smejom pripovejdati Slavko Meolic, šteri že 
od začetkov pomaga vödavati knige z bibliobusa. »Vsikši drügi pondejlek smo od pau devete do pau desete na Gorenjom 
Seniki, od tri frtale desete do pau edenajste pa v Sakalauvci. Na žalost se več ne stavimo na Dolenjom Seniki, ka več nega  
vrtca. Meni je žau, ka je tam na bus vsikdar prišlo kauli dvajsti mlajšov z vzgojiteljicami. Depa se eške itak pelamo v 
Števanovce, v Varaši pa zvün Hotela Lipa mamo nauvo postajo pri Osnovnoj šauli Jánosa Aranya.«  
Voznik bibliobusa ino izposojevalec Stanko Petek pa Slavko Meolic eške ponita začetne cajte. »Tistoga ipa je k nam ojdlo 
eške več starejši lüdi, šteri so razmili pa gučali slovenski. Depa od tistoga mau zvekšoga šaularge odijo pa mlajši z 
vzgojiteljicami.« 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_37.pdf


Izposojevalec pravi, ka v Porabji največ DVD-nov pa knig s kejpami vödjemléjo. Tau pa v slovenskom ali madžarskom geziki. 
»Vsikši drügi keden pridejo gor deca pa si vsikši sposaudi dvej-tri knige. Če za dva kedna pozabijo nazaj prinesti, jim leko 
podugšamo.« 
Če pride kakši nauvi bralec, ga trbej oprvin nut v računalniški sistem spisati, tomači Slavko Meolic. »Nauva stranka dobi 
člansko kartico, pri vrtcaj pa nücamo skupinsko kartico na edno ime. Te pa v kompjuter nutspišemo, kakše knige so vövzeli.« 
Na bibliobusi majo skrb na tau tö, aj nauve knige ranč tak gorpridejo. »Vsakša dva kedna pakivamo gor kakše nauve knige. 
Bibliobus na konci juliuša prazen grata, gda so počitnice. Te je do geseni skoro brezi knig, napunimo ga samo en keden 
pred šaulov. Zdaj so na našom busi zvekšoga nauve knige.« 
Če štoj šké kakše takše knige šteti, šteri nega v knjižnici na potačaj, ma je pripelajo iz matične ustanove v Murski Soboti. »Na 
priliko, če štoj nüca štenjé za svoj študij ali včenjé. Nej baja, če je kniga nej na busi, mi go damo gor, pa si leko sposaudi.« 
Istina pa je, ka porabski bralci dostakrat madžarske knige tö prosijo. »Na busi mamo pet gezero vsefelé knig, od toga je šest 
škatül vogrski. Tau bole nücamo, gda se po torkaj pelamo po takzvanoj ’madžarskoj progi’, tau so vesnice Hodoš,  
Prosenjakovci, Središče, Motvarjevci pa eške drüge v Prekmurji. Moremo pa pripoznati, ka tam nas več lüstva gorpoiške. « 
Soboški bibliobus vozi od leta 1995 po 12 pomurski občinaj, ka bi dobre knige leko šteli tisti, šteri živejo daleč od matične 
knjižnice. Prvi veuki bus so sodelavci dobili leta 2000, lejpoga nauvoga, šteri eške gnesneden vozi, pa leta 2014. Soboška 
knjižnica na potačaj je bila v Sloveniji prva, štera je začnila prejk grajnce rosaga voziti. Njeni glavni ciu je po telki lejtaj eške 
itak gnaki: v Porabje pripelati slovensko štenjé pa tak gordržati materno rejč pa narodnostno identiteto. 
Kauli frtau edenajste je bibliobus s Sakalauvec odpelo prauti Števanovcom. Mašin je bilau malo ležejše pelati, vej so si pa 
sakalauvski mlajši dosta lejpi knig sposaudili. Majütali so knjižnici na potačaj, štera je tistoga dopodneva znauvič začnila 
svojo važno poslanstvo v našoj maloj slovenskoj krajini. 

• »Govoriti, govoriti, čim več govoriti slovensko«. –dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 
13. septembra 2018 - Leto XXVIII, št. 37, str. 4-5 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_37.pdf  
V naši prejšnji številki ste lahko prebrali, da se je 3. septembra tudi na obeh porabskih dvojezičnih osnovnih šolah začelo 
šolsko leto 2018/2019. Na slavnostnih dogodkih ob odprtju šolskega leta smo se pogovarjali z ravnateljicama obeh šol in 
predstavnikom vzdrževalca teh ustanov. 
 

 
Slika: Števanovska ravnateljica Agica Holec. Foto: Porabje 
 
»Počitnice so hitro minile. Ko so bili otroci in učitelji na oddihu, so sodelavci Državne slovenske samouprave in vodstvi obeh 
šol delali na tem, da bi se pogoji za delo še izboljšali,« smo slišali od predsednika DSS Martina Ropoša. »Na gornjeseniški šoli 
je prišlo do obnove celotne strehe in tudi notranjost se je deloma prenovila, in sicer s pomočjo podpore Ministrstva za 
človeške vire in iz šolskega proračuna. Izvedli smo obnovitvena dela tudi v Števanovcih, prav tako iz proračunskih sredstev.« 
Kot pomembno spremembo je predsednik krovne organizacije izpostavil, da je od letošnjega 1. septembra vzdrževalec vrtca   
Sakalovcih Državna slovenska samouprava. Tako je ta vzgojno - izobraževalna ustanova prišla pod okrilje Dvojezične 
osnovne šole in vrtca Jožefa Košiča na Gornjem Seniku. 
»Po parlamentarnih volitvah je prišlo do nekaterih sprememb na ministrstvu, tudi kar se tiče narodnostnih zadev. Upamo, 
da bo ostalo vse po starem, podpisali smo namreč petletno pogodbo o financiranju. Kaže, da šole ne bodo imele finančnih 
težav, moramo pa se držati proračuna, ki ga je odobrila Državna slovenska samouprava,« je poudaril Martin Ropoš. 
Kadrovski problemi se pojavljajo iz leta v leto, je opozoril predsednik krovne organizacije. »Vodstvo šole reši problem, ki se 
nato čez leto dni ponovno pojavi. Želimo, da bi se težave v kratkem rešile tudi na seniški šoli, kar se tiče učitelja-asistenta. 
Do konca leta je zagotovljena tudi podpora za vzgojiteljici-asistentki iz Slovenije,« je izpostavil Martin Ropoš in dodal: 
»Iz leta v leto se mora dvigati kakovost dvojezičnega pouka.«  
Predsednik DSS je še opozoril na trend upadanja števila  vpisanih na obeh šolah, ki ga je treba ublažiti ali celo zaustaviti. 
»Letos se je na našo šolo vpisalo 45 učencev, z njimi začenjamo novo šolsko leto,« je podatek podala ravnateljica DOŠ 
Števanovci Agica Holec. 
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Slika: Gornjeseniški malčki že komaj čakajo, da se preselijo v obnovljene prostore. Foto: Porabje 
 
»V prvem razredu imamo šest učencev, štirje so prišli iz našega vrtca, dva pa iz Monoštra.« Ravnateljica poudarja, da so na 
šolo prišli tudi otroci iz madžarskih družin, ki so se nedavno preselile v Števanovce. »Bila bi bolj vesela, če bi imeli več 
učencev na šoli, kljub vsemu pa ostajamo kot kakšna družina.«  
Na števanovski šoli so z izvajanjem dvojezičnega pouka pričeli leta 2007. »Začeli smo s prvim razredom in dvojezični pouk 
uvajali postopoma. Vsi naši učenci se učijo dvojezično in s tem se tudi starši strinjajo. Vejo, kam so vpisali svoje otroke,« je 
podčrtala Agica Holec. 
Ravnateljica poudarja, da na šoli ni prišlo do kadrovskih sprememb. »Predpisani jezikovni izpit iz slovenščine sta na koncu 
prejšnjega šolskega leta položili učiteljica in vzgojiteljica, tako imamo v vrtcu vse potrebne kadre. Pomembno je namreč, da 
sta si pridobili tudi dokument o znanju jezika. Naš pedagoški pripravnik pa si je v Som Sombotelu pridobil diplomo učitelja 
slovenščine. Dve učiteljici še študirata na univerzi.«  
Učiteljica-asistentka iz Slovenije bo v novem šolskem letu še naprej poučevala v Števanovcih, domačim učiteljicam pa bo 
pomagala pri pripravah na jezikovni izpit, tako Agica Holec. »Naši učitelji imajo pozitiven odnos do slovenščine. Moramo pa 
se čim več pogovarjati slovensko med sabo, in tudi z učenci - ne le pri pouku, temveč tudi med odmorom in pri drugih 
dejavnostih.« 
Ravnateljica poudarja, da je finančni položaj šole urejen. »Vse, kar potrebujemo, dobimo od vzdrževalca in države. Od nas  a 
je odvisno, kako ta sredstva porabimo,« je podčrtala Agica Holec. Na šoli so prebelili vse učilnice in nabavili dve novi  
interaktivni tabli, naročili pa so tudi nova igrala za športno vzgojo.  
Od vodje ustanove smo še izvedeli, da število malčkov v  vrtcu, in tako učencev na šoli, pada. »Moramo spremeniti dan 
odprtih vrat, da bi pridobili še več staršev iz Monoštra in okolice. Dobro je tudi, da madžarske družine vpisujejo k nam svoje 
otroke,« je poudarila Agica Holec, in izrazila  nezadovoljstvo nad tem, da so neketere učence števanovske šole prepisali v 
druge ustanove. »Moramo iskati nove poti, ponuditi novo motivacijo,« je zaključila ravnateljica. 
»Kdor koli se pripelje v našo vas, vidi, kakšne spremembe so se zgodile v nekaj mesecih tukaj v središču Gornjega Senika,« 
nam je kasneje razkazala ravnateljica večje porabske osnovne šole, DOŠ Jožefa Košiča Ildiko Dončec Treiber. »Streha je 
popolnoma nova, obnovili smo štiri učilnice, in leseno oblo go na hodnikih. Vrtec se bo popolnoma prenovil od zunaj in 
znotraj, naši malčki že komaj čakajo, da se lahko spet preselijo v te prostore.« 
Seniško šolo bo v novem šolskem letu obiskovalo 65 učencev. »Otroci se vozijo na našo šolo iz okoliških vasic in Monoštra. 
Glede števila smo zadovoljni, bili bi pa bolj veseli, če bi bilo še več učencev.«  
Na gornjeseniški ustanovi ima dvojezični pouk še daljšo tradicijo. »Vsi učenci naše šole se učijo obeh jezikov, oziroma imajo 
dvojezične predmete. Od tistega trenutka, ko otrok postane naš učenec, je obenem udeleženec dvojezičnega pouka,« je 
podčrtala ravnateljica.  
Po besedah Ildike Dončec Treiber ostaja kadrovski problem zmeraj odprt. »Še dalje zagotavljamo svojim sodelavcem, da se 
lahko tudi na šoli ukvarjajo z jezikom in se pripravljajo na izpit iz slovenskega jezika. Učitelj slovenščine se posebej ukvarja z 
njimi. Seveda to samo po sebi ni dovolj, morajo se tudi samostojno ukvarjati z jezikom. In kar je najbolj pomembno - 
govoriti, govoriti in čim več govoriti slovensko.« Učenci gornjeseniške šole se lahko udeležujejo številnih zunajšolskih 
dejavnosti. »Vedno delamo na tem, da bi jim ponudili kakšne nove možnosti. V drugi polovici prejšnjega šolskega leta se je 
pričel tečaj igranja na harmoniko, ki je zelo priljubljen.« 
Vodstvi obeh ustanov zreta optimistično v prihodnost, otroci pa so se vrnili v šolske klopi. Vsi skupaj se bodo trudili za to, da 
bi si učenci besedni zaklad obogatili s čim več slovenskimi besedami - tako v učilnicah kakor izven le-teh. 

• Bogojinska resolucija – zmotne interpretacije. Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 13. septembra 2018 - Leto XXVIII, št. 37, str. 5 

Murska Sobota: Domoznanski večer 
http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_37.pdf  
V sodelovanju z Ustanovo dr. Šiftarjeva fundacija in Društvom generala Maistra je Pokrajinska in študijska knjižnica 
pripravila domoznanski večer, na katerem je dr. Klaudija Sedar pojasnila, kdaj in zakaj je bila sprejeta tako imenovana 
Bogojinska resolucija.  
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Slika: Klaudija Sedar je predavala pred polno dvorano. Foto: Porabje 
 
Povod za odlično obiskan pogovor so različne interpretacije, kdaj in zakaj je bil dokument sprejet, 
in sicer gre za pogosto uporabljen podatek, da je bila resolucija sprejeta 17. avgusta 1919 kot del prizadevanj ob priključitvi  
prekmurskih Slovencev matičnemu narodu, po zanesljivih podatkih pa je bil dokument sprejet v Bogojini 29. avgusta 1926 
kot zoperstavljanje poskusu hrvatizacije Prekmurja. Tedaj so bili v Prekmurju, v Bogojini, Črenšovcih in Murski Soboti shodi, 
na katerih se je zbralo okoli 15 tisoč udeležencev, ki so protestirali proti nameram Hrvaške, da bi imela vpliv na Prekmurje, 
ki je postalo del današnje Slovenije in hkrati Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. O tem je Sedarjeva pisala v 
Zgodovinskem vestniku že leta 2010, ko je temeljito proučila številne pisne vire iz tedanjega obdobja. Vse, kar je proučevala, 
denimo tedanje tiske, med njimi prvi prekmurski časopis Prijatel, ki je kratek čas izhajal v Budimpešti, Kalendar Srca  
Jezušovoga in tudi ostale je predstavila na predavanju. 
V Bogojinski resoluciji so leta 1926 zapisali: »Prebivalci Slovenske krajine slovesno izjavljamo, da smo vsikdar bili i da ščemo 
biti in ostati Slovenci. Mi lübimo svoj materni jezik in lübimo častitljivo zgodovinsko ime Slovenska krajina. Mi ščemo ostati 
združeni s svojimi najbližnjimi brati na drügoj strani Müre, v združenoj Sloveniji. Mi ne sovražimo bratov Hrvatov,  
protestiramo pa odločno proti podtikanji, da bi bili Hrvati. In neščemo priti pod kakšnoteč hrvaško oblast ali hrvatsko 
upravo.« 
Klaudija Sedar je v razpravi v Zgodovinskem vestniku leta 2010 o Ivanu Baši (1875 – 1931) zapisala, da je brez dvoma eden 
najpomembnejših akterjev prekmurske zgodovine v prvi tretjini 20. stoletja. »Poznamo ga kot priljubljenega duhovnika, kot 
pisatelja in kot zagovornika prekmurske avtonomije in priključitve k Jugoslaviji. Na tem mestu nas zanima predvsem njegovo 
delovanje v vlogi takoimenovanega „narodnega buditelja“. Narodno zavest do vsega slovenskega mu je vcepil oče, 
navdušen Mohorjan in v času  najhujše madžarizacije (1891 – 1905) poverjenik Mohorjevih knjig. Njegovo zanimanje za 
usodo Prekmurja je zraslo v času šolanja; v gimnaziji in bogoslovnem semenišču, kjer je imel tesne stike z drugimi 
prekmurskimi izobraženci, o čemer je pisal dr. Jožef Smej leta 1932 v Kalendar Srca Jezušovoga. 
In če zaključimo s kratko razpravo obiskovalcev na domoznanskem večeru, potlej lahko izpostavimo, da je bilo predavanje 
Klaudije Sedar o Bogojinski resoluciji ugodno sprejeto, le nekdanjemu poslancu državnega zbora Gezi Džubanu se je zdelo o 
tem nepotrebno govoriti. Če smo ga razumeli prav, je tudi oporekal nekaterim prekmurskim poslancem (recimo Jožefu 
Horvatu, Nova Slovenija), da se pred leti niso tako aktivno zavzemali za to, naj postane 17. avgust državni praznik v 
počastitev pomena združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Predavanje o Bogojinski resoluciji se umešča v že 
začeto praznovanje 100-letnice priključitve Prekmurja, ko bo osrednji dogodek zopet 17. avgusta prihodnje leto v Beltincih. 
Sedarjeva je s strokovnega stališča opozorila na to, da so številni govorniki na dosedanjih proslavah, posvečenih priključitvi, 
uporabljali napačen podatek o avtorju in času Bogojinske resolucije, ni pa zanikala njenega pomena. To pa je vsekakor vloga 
zgodovinske stroke, zlasti ta čas, ko je v Sloveniji toliko interpretacij novejše zgodovine kot je zgodovinarjev. 

• Folklora jo sprvaja skauz i žitek že od malih naug. Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 13. septembra 2018 - Leto XXVIII, št. 37, str. 6 
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Valerija Žalig iz Böltinec 
Valerijo Žalig iz Böltinec tak v Prekmurji kak tüdi v Porabji dosta lüstva pozna, sploj tisti, steri se s folkloro spravlajo. »Ges 
sam s Slovenci v Porabji prišla v stik glij zavolo folklore in té stike ohranjam ške gnesden. Te, gda se je pred dugimi dugimi 
leti na noge spravlo naš mednarodni folklorni festival, so se Šadlova Milica in moj oča Boris, pa če dobro znam, je biu 
tüdi Milan Zrinski pouleg, napoutili v Porabje. V Sakalouvcaj so najšli folklorno skupino, stero so te pripelali na naš festival. 
Te so se splela pajdaštva, stera trpijo ške gnesden. Bila sam mala deklička, ali spaumnin se tiste male dvorane, v steroj 
smo se tüdi mi v Sakaluvcaj večkrat notpokazali. Te je bilo ške tak, ka smo šli mi v Porabje večkrat v enom leti, pa oni tüdi k 
nam dostakrat, čiglij je te nej bilou tak na leki priti prejk granice,« je raztolmačila Valerija Žalig, stera ške gnesden rada  
pomaga porabskim folkloristom. 
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Slika: Valerija Žalig  je leta2011 iz rok Mirka Ramovša dobila Maroltovo listino. Foto: Porabje 
 
Tü pa tam ške pride na Gorenji Senik, »bar gnauk na leto, ka vidim, kak plešejo, in če trbej, te jih kaj vöpopravim. Biserka 
Bajzek se je dobro navčila, tak ka ne nücajo več dosta pomoči. Kak mlada deklina sam z Mirkom Ramovšom, steri je 
porabske plese zapišavo, dosta odila v Porabje, sploj na Gorenji Senik. Te sam en cajt tüdi sama tam dosta pomagala. Ob 
nedelaj sam se te, ške prejk granice pri Hodoši Hodoši, v Porabje vozila. Spaumnim se, kak so se zrankoma lepau megle 
zdigavale. 
Lepau mi je bilou že te, gda sam se ta pelala«. Pred leti je malo več - vküper z Matejom Smejom, steri je duga leta odo na 
Gorenji Senik kak goslar - na šauli mladim folkoristom pomagala. »Vsi, steri smo kdakoli leko delali vküper z Mirkon  
Ramovšom, smo leko srečni, vej pa smo se od njega dosta navčili. On je biu tisti, steri je zapiso večino slovenskih plesov, tüdi 
porabskih. Če bi toga nej napravo pravi cajt, bi se leko zgaudilo, ka bi bili tej plesi pozableni. Čiglij de oktobra slaviu že 83. 
rojstni den, ške furt rad pomaga vsem folkloristom, steri tau škejo. Tüdi nam v Böltincaj je furt rad pomago, zatau si je 
zaslüžo tau, ka so ga v naši občini imenovali za častnoga občana. 
Nej samo kak strokovnjak, tüdi kak človek nam je dosta dau, zatau sam trno vesela, ka sam leko z njim sodelovala in sam se 
rejsan dosta od njega navčila,« je ške povedala Valerija Žalig, stera je 2011. leta - glij na böltinskom folklornom festivali - iz 
rauk Mirka Ramovša dobila Maroltovo plaketo, najvišiše slovensko priznanje za področje folklorne dejavnosti, in tau za svoj 
velki prispevek k razvijanji folklorne dejavnosti v Prekmurji in Porabji. Svojo lübezen do folklore pa je prenesla tüdi na čerko 
Martino. 
Pauleg toga ka že duga leta dosta svojoga cajta nameni folklori, je sogovornica že duga leta povezana s turizmom, vej pa je v 
firmi Terme 3000 zadužena, ka prpela čim več gostov z nemško govorečih rosagov v Moravske Toplice: »Že 27 let delam tau 
delo, tak ka me že dosta lüstva pozna. Odim tüdi dosta naokauli, pozimi po turističnih senjaj, vleti pa trbej obiskati turistične 
agencije, stere turiste k nam vozijo. V cajti, gda se dosta vsega na interneti godi, je naše delo bole žmetno, kak je bilou prva. 
Mamo pa mi srečo, ka mamo dosta stalnih goustov, steri že duga leta k nam odijo.« 
Valerija Žalig je tak zavolo slüžbe kak tüdi zavolo folklore dosta na pouti, zatau ma v cajti dopusta rada svoj mer: »Zatau, ka 
sam furt med lidmi, dem rada ta, gé nega človeka. Tüdi na mordji, rada odim na otok Rab na Rovaškom, najbole iškem tista 
mesta, gé so plaže, ka 50 metrov v eno ali drügo smer ne vidim človeka.« Čiglij ma rada svoj mer, pa se tü in tam rada poda 
tüdi na kakšno dukšo paut. Tak je pred leti obiskala Avstralijo. Vidla je, ka tam lüstvo ovak žive kak v Evropi. »Tisti eden 
mejsec, ka sam ga tam preživela, sam nej vidla človeka, steromi bi se midilo. Ne bižijo, nej so živčni in ne bötivajo se. Prideš 
v bauto, pa te vse bautošice lepau pozdravijo in se ti nasmegejo. Malo baukše živejo kak mi, najbole fontoško pa je tau, ka je 
tam tak, kak če bi se cajt malo stavo. Niške nikoga ne preganja. In tau se mi je trno povidlo,« je na konci ške cujdala Valerija 
Žalig. 
 

Delo, Ljubljana 

• Brez čarobne paličice za Kosovo. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 07. september 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/brez-carobne-palicice-za-kosovo-89867.html  
Pot do zgodovinskega sporazuma med Beogradom in Prištino bo trnova 
Bruselj – Kako težko bo doseči preboj v urejanju odnosov Kosova in Srbije, je bilo očitno že na prvem popočitniškem 
srečanju predsednikov obeh držav, Hashima Thaçija in Aleksandra Vučića, z zunanjepolitično predstavnico EU Federico 
Mogherini. 
V zadnjih tednih je vroča tema ideja zamenjave ozemelj, ki je za njena zagovornike kot čarobna paličica za trajno rešitev. 
Tisti, ki so bruseljsko srečanje vnaprej obravnavali kot optimistični začetek uresničevanja zamisli, so se zmotili. Vučić je 
zavrnil sestanek s kosovskim kolegom Thaçijem in odvihral iz Bruslja. 

 

Njegov sodelavec, direktor urada za »Kosovo in Metohijo« Marko Đurić, je pred časnikarji obtoževal Prištino pokvarjenosti, 
groženj, zavajanja, laži, izsiljevanja. To vse naj bi se dogajalo v zadnjih dneh pred za konec Vučićevim obiskom Kosova, 
načrtovanim za konec tedna. 
Zakaj so se v Beogradu odločili za takšno strategijo na bruseljskih pogovorih, ni znano. Četudi Mogherinijeva in še zlasti 
širitveni komisar Johannes Hahn dopuščata okvir za dvostranski sporazum o menjavi ozemelj na obeh straneh meje, zamisel 
pri najpomembnejših evropskih akterjih nima podpore, saj velja za preveč tvegano. Najbolj jasno temu predlogu 
nasprotujeta Nemčija in Združeno kraljestvo.   

https://www.delo.si/novice/svet/brez-carobne-palicice-za-kosovo-89867.html
http://central.iprom.net/adserver/click.ad/apiclick/tluodxcsmssflpvt,300x250,37812,1536585663


Na drugi strani so v ZDA - po prihodu Donalda Trumpa v Belo hišo imajo manj razumevanja za želje Kosova kot prej – postali 
dokaj prožni.   
Thaçi je v kontekstu govorjenja o demarkaciji meje s Srbijo omenjal, da bi morali obravnavati želje ljudi iz Preševa, 
Bujanovca in Medveđe po vključitvi v Kosovo. Beograd je pripravljen govoriti le o Kosovu kot edinem 
ozemeljskem  vprašanju. »Bolj ko napredujemo, bolj zapletena  postaja stvar,« je po pogovorih z Mogherinijevo ocenil 
Thaçi. 
V njegovih očeh vsaka rešitev vključuje tako demarkacijo  meje kot vzajemno priznanje. Vsakršno preseljevanje ljudi naj bi 
bilo izključeno. Temu, da bo sporazum na koncu res sprejet, pripisuje bolj teoretične možnosti. 
Thaçi se zaveda, »da dolgoletnega konflikta ne morejo zgladiti v nekaj dneh ali tednih«.  O vsakršni rešitvi naj  bi na koncu 
odločali ljudje na Kosovu in v Srbiji. Na bruseljski strani so poskušali zmanjšati pomen neuspeha prvih pogovorov. 
Pojasnjevali so, da so pogovori vedno bili dvostranski ali tristranski. »Razlike ostajajo,« je po sporočila Mogherinijeva. 
Dialog z obema stranema naj bi se nadaljeval že čez dva tedna. Cilj celotnega projekta je, v  prihodnjih  mesecih doseči 
pravno zavezujoč sporazum  o celoviti normalizaciji odnosov. 
Tak sporazum, skladen z mednarodnim pravom, bi najprej Srbiji in nekega dne tudi Kosovo odprl vrata za jasno evropsko 
perspektivo. 

• Samo dogovor Evrope bo zmanjšal stiske in ekstremizem. Mitja Felc. Delo, Ljubljana, 08. september 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/samo-dogovor-evrope-bo-zmanjsal-stiske-in-ekstremizem-89932.html  
Neresnične so informacije, da bi bilo v sprejemno-registracijskih centrih nastanjenih več tisoč ljudi.  
Ljubljana – Če je verjeti ocenam, da je na vzhodu Evrope v iskanju poti v boljše življenje od 40.000 do 50.000 nezakonitih 
migrantov, v državah tretjega sveta pa o stari celini še vedno tisoči sanjajo kot o obljubljeni deželi, bo migrantska politika 
nedvomno še naprej v ospredju evropskih debat. Bo pa problem nezakonitih migracij zaposloval tudi novo prihajajočo ekipo 
na vrhu notranjega ministrstva. 
Ne samo da ob začetku množičnega migrantskega vala v letih 2015 in 2016 evropske države niso imele ne skupnega 
dogovora ne postopkov, evropska azilna politika tudi zdaj ni enotna, kar je slabo tako za države same kot za integracijo 
priseljencev. 
Boštjan Šefic, državni sekretar notranjega ministrstva, ki funkcijo zapušča, je izpostavil problem Bosne in Hercegovine, saj 
ima država že sama po sebi težave z nefunkcioniranjem, kar je posledica tudi federalne in kantonalne razdrobljenosti. 
»Bosni moramo pomagati finančno in strokovno, saj sama temu nikakor ne bo kos, posledice pa bo čutila vsa Evropa,« 
poudarja Šefic in dodaja, da migracijske centre v BiH že ustanavljajo. Nekaterim pa že nasprotje Hrvaška, saj da so preblizu 
državne meje. 
Hrvaška je glede migrantske problematike deležna veliko pozornosti, kar je povezano tudi z njeno željo po čimprejšnjem 
vstopu v schengensko območje. Vendar se Šefic ne strinja, da je problem Slovenije, če se na južni meji pojavljajo nezakoniti 
prebežniki. Veseli ga, da je Italija spoznala, da svoje meje dobro varujemo, saj je problem migrantov na meji s Slovenijo tako 
rekoč zanemarljiv. 
Tudi Srbija je ena od držav, po katerih se potika več tisoč migrantov, dodatno tveganje pa pomeni brezvizumski vstop v 
Srbijo za državljane Irana. Potekajo tudi dogovarjanja, da bi brez vizuma v Srbijo lahko prišli tudi državljani Pakistana. 
Razmere pod nadzorom in obvladljive 
Kar zadeva razmere v Sloveniji, Šefic poudarja, da so te povsem obvladljive in da ne kaže, da bi se v kratkem bistveno 
spremenile. Čeprav je okoli 2100 prošenj za mednarodno zaščito (do zdaj so obravnavali okoli 5700 migrantov), kolikor so 
jih prejeli letos, velik zalogaj za naš azilni sistem. »Ni skrivnost, da večina pri nas postopke sicer začne, a si potem želijo 
naprej na zahod, saj menijo, da imajo v večjih državah več priložnosti, mnogi imajo tam že ustvarjeno neko socialno mrežo. 
So pa izkušnje s tistimi, ki so ostali v Sloveniji in jih integriramo, zelo dobre in težav res ni nobenih.« 
Kaj bodo na tem področju prinesli prihajajoči meseci, je odvisno tako od kriznih žarišč kot tudi od dogovora s Turčijo, ki ima 
eno ključnih vlog. Usodo bo krojila tudi Nemčija, ki je že napovedala, da bo po dublinski uredbi migrante v skladu z 
dvostranskim dogovorom vrnila v države, v katerih so sprožili azilne postopke. To lahko bistveno spremeni tudi dozdajšnji 
način delovanja migrantov, ki prosijo za mednarodno zaščito v eni državi, a še preden je postopek končan, že odidejo naprej 
v obljubljeno deželo. 
Zaradi raznih interesov se resnica zamegli 
Zadnje dni je bilo med prebivalci Metlike kar nekaj vroče krvi zaradi namere o postavitvi sprejemno-registracijskega centra. 
Šefic razume pomisleke ljudi, a ga žalosti, da prednjačijo drugi interesi pred resnico. Kot pravi, ne gre za nobene migrantske 
centre, kakršni so bili na Dobovi na začetku migrantskega vala, ampak morajo pač predvideti, da bi se lahko število 
prebežnikov povečalo in vseh postopkov ne bi mogli izpeljati, kot to brez težav delajo za zdaj, na policijskih postajah. 
»Razumljivo je, da mora biti sprejemno-registracijski center zaradi infrastrukture v bližini policijske postaje, saj bi bilo 
nespametno te ljudi tudi po večkrat na dan voziti v oddaljene kraje. Vsaka bojazen in informacije, da bi bilo tam nastanjenih 
več tisoč ljudi, so neresnične. Slovenija mora upoštevati tudi humanitarni vidik in prav je, da migrantom v času, ko potekajo 
razni postopki, omogočimo ustrezno nastanitev za nekaj ur ali dni.« 
Kot pravi Šefic, so največja težava tako imenovani sekundarni migranti, ki jim določena država ni priznala mednarodne 
zaščite, a so oblastem nedosegljivi in nihče ne ve, kje so. »To so ljudje v hudi stiski, ki pravzaprav nimajo ničesar izgubiti, 
zato jih posamezniki z ekstremističnimi idejami lažje novačijo, prav tako jim večkrat ne preostane drugega, kot da zaidejo na 
kriminalna pota. Italija, recimo, je že zaznala nekaj sekundarnih migrantov,« pojasni Šefic. 

• Slovenija v spreminjajoči se Evropi in nemirnem svetu. Iztok Mirošič. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 08. 
september 2018, str. 4-6 

Iztok Mirošič, veleposlanik, državni sekretar 
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https://www.delo.si/sobotna-priloga/slovenija-v-spreminjajoci-se-evropi-in-nemirnem-svetu-88012.html  
V kakšno mednarodno okolje stopa Slovenija, ki bo te dni dobila novo vlado?  
Svet in Evropa sta v naglem preoblikovanju. Modela liberalne demokracije in ekonomija/trgovine sta v prevpraševanju. 
Določajo se novi globalni odnosi, nov svetovni red, zgleda, da utemeljen bolj na moči kot pravilih. Razvoj v svetu se giba v 
smer kompetitivnih multipolarnih blokov, dosedanji multilateralizem je nemočen. V Evropski uniji se ukvarjamo s celjenjem 
posledic finančne, ekonomske in migrantske krize, ki so dodobra razdelile evropsko družino. 
Za globalno moč Evropske unije odhod pomembne članice, Združenega kraljestva, ni blagodejen. Transatlantski odnosi so 
stopili v optiko globalne trgovinske konkurenčnosti in zaščite nacionalnega trga. Varnost Evrope dobiva realne številke. 
Grozijo trgovinske in carinske vojne, v katerih ni zmagovalcev. Posebej močno znajo prizadeti Evropsko unijo, tudi Slovenijo. 
Odnosi z Rusijo so zapleteni, Kitajska postaja vse močnejša. Vse zanimajo potenciali Afrike. Migranti ne. Slovenja svojo 
zunanjo politiko usklajuje v okviru Skupne zunanje politike EU, kar pa ji ne preprečuje vodenja lastne. Kako? 
Slovenija bo v teh dneh dobila novo vlado.  V kakšno mednarodno okolje stopa? 
Evropska unija 
Je primarno, najpomembnejše in temeljno okolje delovanja in razvoja Slovenije. S članstvom Slovenija povečuje lastno moč, 
vpliv in pomen v globalnih mednarodnih odnosih, česar sicer kot majhna država nima. Prihodnje evropske volitve 2019 
bodo bistveno opredelile razpravo o prihodnosti unije, ki sicer že poteka. Pričakuje se večja aktivnost skrajnih 
evroskeptičnih, suverenističnih in anti-EU političnih sil, ki se zavzemajo za spremembo političnih razmerij v Evropskem 
parlamentu in s tem renacionalizacijo evropskih politik. Ni dvoma, da bodo evropske politične družine po prihodnjih 
evropskih volitvah temeljito preoblikovane, s precej novimi grupacijami, ne nujno v boljšo smer. 
Pomembne razprave o prihodnjem ustroju EU bodo tekle v Evropskem svetu, posebej o migracijah in varovanju zunanjih 
evropskih meja, reviziji evropskega azilnega in schengenskega sistema, ki v praksi erodira, krepitvi evrskega sistema in 
evrskega območja, socialni dimenziji unije, spremembah demokratičnega ustroja ter varnosti in obrambe EU.  Nekatere 
izmed teh tematik močno delijo EU na S-J (zdrave finance, odgovornost, solidarnost, migracije)  in V-Z (temeljne vrednote, 
solidarnost pri migracijjskih problemih). Pogledi vertikalno in horizontalno razdeljenih članic so precej disonantni, a to je 
nekako "naravno" stanje v EU. Pri tem ne bo mogoče mimo konceptov "jedrne EU" oziroma "EU več hitrosti", konceptov 
"solidarnosti" in "odgovornosti". EU gospodarsko okreva, ni pa pripravljena na morebitne nove krize. Že ameriške sankcije 
so hud problem za  unijo in evropska podjetja. Prvenstvo EU v globalni svobodni trgovini bo eno bistvenih vprašanj 
prihodnosti. Le tako bo lahko postala pomemben ne samo gospodarski, temveč tudi politični globalni akter. Urejanje 
migracij v Evropo, varovanje (zunanjih evropskih) meja, bo temeljno evropsko politično vprašanje pred evropskimi volitvami 
2019. Kljub številkam, ki ne kažejo na znatno povečevanje migracij v EU je dejstvo, da so le te postale politični problem, ki 
ga ljudje zaznavajo kot neželenega. Potrebno ga bo potrebno rešiti, verjetno po EU volitvah. 
Ni dvoma, da je za Slovenijo bistvena dobro delujoča, učinkovita, če je le možno trdno povezana EU. Sicer pa si mora 
prizadevati postati del razvojno najnaprednejšega jedra članic s katerimi ima tudi največjo gospodarsko, storitveno in 
investicijsko menjavo. Za Slovenijo je pomembno evroobmočje, reforma monetarne unije pa bi morala upoštevati 
fleksibilna pravila za različna gospodarska stanja in situacije. Na tako usmeritev je pokazala tudi serija strokovnih razprav o 
prihodnosti Slovenije v prihodnji EU, ki sem jo s strokovno javnostjo vodil na gradu Jable v preteklem letu. Gospodarsko, 
finančno, razvojno, družbeno in politično zaostajanje držav Z Balkana, ki se niso uspele včlaniti v EU jasno dokazuje, kako 
pomembno je članstvo v EU in sodelovanje z grupacijo najnaprednejših. Seveda je tudi večja "subsidiarnost" in ne le golo 
prenašanje nacionalnih suverenosti na nadnacionalno raven nujni del zdravorazumske prevetritve  evropskih politik. 
Izstop pomembnega Združenega kraljestva iz EU bo imel slabe posledice za obe strani. Posebej če ne bo dogovora, kar 
postaja vse večja verjetnost.  Britanska vlada ima doma velike težave, kljub temu nov referendum  ni na dnevnem redu. V 
interesu EU bi bila ustrezna kompromisna rešitev, a le ta ne more ne more temeljiti na večjih pravicah nečlanice kot članice, 
ki bi hkrati spreminjala pravila delovanja enotnega trga. Kdor je želel izstopiti bi se moral tega zavedati. Tudi Slovenija lahko 
ob razhodu brez sporazuma utrpi posledice, večje posredne – preko izvoznikov avtomobilske industrije v Nemčijo, za katero 
je Britanija pomemben trg. Izvozniki, neposredni in posredni se bodo morali ustrezno pripraviti, državljani pa pregledati, kaj 
se jim do izstopa izplača narediti (npr. nostrificirati izobrazbo), kar bi lahko bilo kasneje, v primeru ne-dogovora, bolj 
komplicirano. Vsekakor  je tudi v interesu Slovenije, da bi z Britanijo imeli urejen prihodnji odnos in tesno sodelovanje na 
najpomembnejših področjih. 
Pomemben del prihajajočega leta bodo pogajanja o novi finančni perspektivi EU iz katere Slovenija črpa pomembne vsote 
razvojnega denarja. Čeprav se bliža neto plačniškemu razmerju in se sredstva za kohezijo in razvoj podeželja znižujejo, bo 
Slovenija v tem finančnem obdobju verjetno še obdržala status neto prejemnice. Doma pa bo morala izboljšati sistem 
črpanja evropskih sredstev, ki bi moral prinesti dejansko razvojno dodano vrednost, ki je sedaj v primerjavi z drugimi neto 
prejemnicami nizka in nas zato srednjeevropske države že razvojno prehitevajo. 
V posebnem interesu slovenskih državljanov in države je, da Slovenija zagovarja in doma čim širše udejani temeljne 
evropske vrednote kot so svoboda in človekove pravice,  predvsem pa vladavina prava z neodvisnimi sodišči in mediji. To je 
izjemnega pomena tudi za EU. Tu ne gre le za bilateralne odnose s posameznimi članicami v dialogu z Evropsko komisijo ali 
kategorije demokratičnosti, temveč predvsem za nujni pogoj delovanja enotnega evropskega trga skupnosti. Prav zaradi 
zavedanja o tem je bila Slovenija kot edina od novejših članic, kar kaže na posebno evropsko zaupanje, povabljena v t.i. 
"neformalno skupino prijateljev vladavine prava". Ta skupina enako mislečih držav (Benelux, Francija, Nemčija, Avstrija, 
Grčija, skandinavske države in tudi Italija) bi bila v prihodnosti pripravljena preučiti in podpreti uveljavitev "evropskega 
pravnega semestra" – sistematičnega pregleda spoštovanja vladavine prava v državi, po vzoru že obstoječega 
"ekonomskega semestra". Nenazadnje bi tak mehanizem koristil predvsem sami Sloveniji pri reformi in krepitvi pravosodja, 
boju proti korupciji ter neodvisnosti medijev – na področjih, ki niso brez težav. 
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Prihodnja tri leta in pol bodo zaznamovana tudi s pripravami in predsedovanjem Slovenije EU 2021. Priprave so se sicer že 
začele, določena je osnovna struktura organov predsedovanja, ovrednotene finančne ter kadrovske potrebe in sistem 
izobraževanj ter zaposlitev. Osnova je bila struktura predsedovanja 2008 in stroški primerljivih držav. Pri tem je 
zaskrbljujoča ugotovitev, da je Slovenija kadrovski nabor usposobljenih strokovnjakov za EU delovanje po ministrstvih iz 
predsedovanja 2008 bolj ali manj razgradila in da so nekatera ministrstva tako rekoč brez kadrov, ki bi sistematično sledila 
zakonodajnemu procesu v EU, ki je temeljnega pomena za našo državo. Primarna zakonodaja se danes namreč 80% kreira v 
Bruslju in ne v nacionalnih državah. Posledično smo, čeprav smo tudi mi EU, kdaj pa kdaj presenečeni nad direktivami, ki 
pridejo iz Bruslja in (bi) jih moramo(li) tudi mi sokreirati. Od tu potem izgovori, da "EU zahteva ...", kar seveda ne drži. 
Posledično menim, da projekt predsedovanja, ki bo seveda še moral definirati vsebinske prioritete (širitev EU je že znana), 
ne bi smel biti le enkraten, protokolarno slavnostni projekt, temveč projekt, ki bi Sloveniji vzpostavil trajno administrativno, 
usposobljeno kadrovsko zasedbo v državni upravi za vsebinsko in kontinuirano ukvarjanje z zadevami EU ter boljšo 
koordinacijo delovanja državnih organov in ostalih akterjev. Šele to bi dejansko upravičilo in osmislilo finančne izdatke 
predsedovanja in Sloveniji prineslo sistemsko vsebinsko pokrivanje zadev EU, politično in horizontalno, ki so odločilnega 
pomena za razvoj naše države in blagostanje naših državljanov. Po znanih "arbitražnih" zadevah, bo potrebno obnoviti 
ustrezne stike in ustrezno delovanje z novo Evropsko komisijo. 
Varnost, zavezništva in zavezniki 
Za državljane Slovenije, kot tudi evropske državljane je temeljna vrednota varnost. To pomeni osebno varnost živeti in delati 
v mirnem, predvidljivem okolju, varnost države in njenih meja, Evrope in njenih zunanjih meja. Počutiti se varno je temelj 
socialne in ekonomske varnosti. Slovenija je varna država. A živimo in obstajamo v spreminjajoči se Evropi in nemirnem 
svetu. Oblike groženj so bolj kompleksne, a tudi še klasične. Terorizem, klimatske spremembe, migracije, moč globalnih 
akterjev, ponovno oboroževanje … Slovenci ne bi smeli več dopustiti ponovitve občutkov nemoči v času našega 
osamosvajanja, ko smo bili proti jugoslovanski vojski tako rekoč "goli in bosi"in smo predvsem s srečo (tudi pametjo) 
dosegli  našo državnost. Slovenci imamo danes lasten obrambni sistem, žal do dobra razgrajen. Le ta je pomemeben 
zunanje-politično (vojaška ladja Triglav v italijanski operaciji Mare Nostrum je bila pomembna za bilaterne odnose; omogoča 
pogajalsko resnost). Morali bi ga ne le vzdrževati, temveč tudi posodabljati. Ne le za verodostojnost do zaveznikov, 
predvsem zaradi naše varnosti. Naša okolica se namreč hitro spreminja. Naši sosedje, s katerimi smo v večini imeli težke 
zgodovinske izkušnje, so danes naši zavezniki. Pa vendar se na Z Balkanu, še danes močno nestabilnem, pospešeno 
oborožujejo in skušajo premikati meje in ozemlja. 
Majhne države si lastno varnost zagotovijo ali z visokimi obrambnimi izdatki ali agregacijo moči v zavezništvih. Slovenci so se 
na referendumu odločili za zaveznike in kolektivno obrambo v NATO, kjer so, z izjemo pogodbeno nevtralne Avstrije, vsi naši 
sosedi.  Avstrija (kot Švica) ima zaradi posledic 2. svetovne vojne pravno zapovedano nevtralnost.  Vsi naši sosedje imajo 
bolj urejen in posodobljen obrambni sistem. Stanje v Slovenskem je nevzdržno. Ponavljam: zavez v zavezništvu, da bomo 
prispevali k kolektivni obrambi nismo dali zaradi drugih, temveč predvsem zaradi nas samih. Dobro bi bilo ko bi se lastnih 
besed držali. Neverodostojnost ni dobra za majhno državo. Nikoli ne bomo tako bogati, da  bi si verodostojno obrambo in s 
tem zunanje politično kredibilnost lahko zagotovili sami. Tok pol milijona migrantov čez našo državo je bil poveden. 
NATO je temelj evropske obrambe, čeprav se je ameriški interes že pod Obamo začel preusmerjati iz Evrope na Pacifik. 
Težišče globalnega dogajanja je namreč Daljni Vzhod s Kitajsko. Pod predsednikom Trumpom je evidentno, da je ameriški 
interes še bolj osredotočen na Kitajsko, sam predsednik pa vedno bolj izpostavlja cenovno, finančno plat zavezništva, ga 
postavlja v okvir globalne ekonomske konkurenčnosti in pogosto spreminja mnenja o njem. Transatlantsko partnerstvo 
dobiva nove obrisne in osnove (zaščita evropskih podjetij pred sankcijskim sistemom ZDA). Tako danes tudi v Evropi, zlasti 
po Brexitu, ni več "heretično" govoriti (francoski predsednik Macron, nemški zunanji minister Maas) o potrebi po razvoju 
evropske obrambe oziroma evropske obrambne avtonomije. A to bo dolga pot. PESCO naj bi sicer formalno okrepil evropski 
steber NATO, nekateri pa ga vidijo že kot zametek prihodnje evropske obrambe skupaj z nedavno osnovanimi evropskimi 
silami za hitro posredovanje. Močna EU kot globalni igralec gre v nos tako ameriškemu kot ruskemu predsedniku. Slovenija 
se v besedi zavzema, da bi bila del najhitreje napredujočih in najtesneje povezanih evropskih jedr. Obrambno področje bo 
njihov temelj.  Vseeno bo transatlantsko sodelovanje za Evropo vedno pomembno in Slovenija mu mora posvetiti nujno 
potrebno pozornost. 
Danes spremljamo razprave o uravnoteženosti slovenske zunanje politike. Dejansko pa Slovenija, če želi spoštovati lastne 
pravne, deklaratorne in strateške dokumente, ne more imeti uravnotežene zunanje politike. Slovenci so se namreč odločili, 
da bodo del zavezništva NATO in EU. To so usmeritve za slovensko zunanjo politiko. Posledično to pomeni, da naj bi gojili 
posebne odnose z zavezniki in sooblikovali skupno zunanjo politiko EU. Seveda to ne pomeni, da tudi z drugimi državami, 
tudi z Rusijo ali vse pomembnejšo Kitajsko, ne moremo dobro in koristno bilateralno sodelovati ali voditi multilateralne 
politike, to je stvar naše suverene presoje in  zunanje politike. Danes niti države s politiko nevtralizma (blokovske 
ekvidistance; neuvrščeni so bili to le deklaratorno), kar so bili Švedi in Finci, ne vodijo uravnotežene zunanje politike (člani 
EU, sodelujejo z NATO) temveč jim je jasno kam vrednotno sodijo. 
Posebno pozornost naj bi zato namenjali zaveznikom v temeljnih organizacijah našega življenja. V iskrenem dialogu jim 
lahko sporočimo vse naše misli in pomisleke. V skladu z navedenim Slovenija ne potrebuje uravnoteževanja zunanje 
politike, temveč, kot je to uspešno počela nekoč, pred finančno krizo in  hrvaškim članstvom v EU in NATO, aktivno iskanje 
skupnih političnih in ekonomskih interesov z zavezniki, z ZDA predvsem na regionalni ravni (ITF, stabilnost Z Balkana, 
investicije). Nenazadnje so bile ZDA, po zadnjih podatkih, leta 2016 druga največja tuja neposredna investitorka v Sloveniji 
takoj za Nemčijo (Direct Investment, Banka Slovenije, 24. november 2017). Praviloma je teža aktivnosti za vzdrževanje 
odnosov na manjši državi. 
Nekdaj je bila Slovenija priviligiran partner ZDA v regiji (tega se spomnim, ko sem z nekdanjim notranjim ministrom 



Šukljetom vodil priprave prvega obiska ameriškega predsednika Clintona v Sloveniji). Ne glede na morebitne pomisleke je, 
predvsem za uveljavljanje širših in specifičnih interesov Slovenije, škodljiva odsotnost polnih odnosov z v svetu še danes 
najmočnejšo državo – ZDA. Naj ponovim – taki odnosi ne ovirajo razvoja suverenih odnosov z drugimi državami. Prej 
obratno. 
Sosedi in Balkan 
Slovenija je otok v sosednjem morju "suverenizma". To je nov (V) evropski trend. Tradicionalno zelo pro-evropska Italija, 
ustanoviteljica EU, se je v kratkem času, zaradi gospodarske stagnacije, finančnih neravnovesij, globalne nekonkurenčnosti, 
nepripravljenosti na spremembe in politizacije migrantskega vprašanja pred evropskimi volitvami, spremenila v ostro kritiko 
bruseljskih institucij ter politik Nemčije in Francije. Razdalja med Rimom in Brusljem je vedno večja. Člani vlade odkrito 
grozijo Evropski komisiji z blokado vplačil v proračun. Želijo spremembo pravnih osnov in "drugačno" EU. Predsedujoča EU 
Avstrija zapira svobodne schengenske meje, Madžarska ima probleme s temeljnimi evropskimi vrednotami. 
Kljub razlikam v političnih trendih ima danes Slovenija zelo dobre odnose s skoraj vsemi sosedami. To je posledica življenja v 
skupni evropski družini in intenzivnega političnega dialoga, z vključevanjem manjšin, z najpomembnejšo, največjo in 
gospodarsko najpomembnejšo sosedo Italijo,  tradicionalno pomembno Avstrijo in obujeno Madžarsko. Take odnose je 
potrebno tudi naprej tenkočutno vzdrževati in negovati, ne glede na ostre protimigrantske politike v teh državah in celo 
elemente odkritega vladnega anti-evropeizma. S sosedi je potrebno govoriti in sodelovati. 
S Hrvaško so odnosi, kljub življenju v nekdaj skupni državi, pod potrebnim nivojem. Dejansko skoraj ne obstajajo več. V 
bistvu jih ni in ni pričakovati večjih premikov v kratkem času. Kljub znatnim hrvaškim investicijam v Sloveniji ter obratno in 
znatni blagovni menjavi, Hrvaške Slovenija v bistvu ne zanima. Obremenjena je z lastno veličino in pomenom. Slovenija ima 
več dela v EU. Med državama ni zaupanja. Potreben bo, kot z vsemi sosedi, potrpežljiv in vsestranski struktuiran dialog ter 
iskrena želja in volja obeh strani. Arbitražna razsodba o meji in hrvaško kršenje evropske pravne regulative se nahajajo na 
sodišču EU. Njegov morebitni negativni odziv ali razsodba bosta pomembno vplivali na razpletanje desetletja dolge sage z 
njenim ponovnim odpiranjem, pozitivna razsodba pa bi lahko ponovno sprožila vprašanje hrvaškega spoštovanja sodb, 
tokrat sodišča EU. Znano je, da npr. Madžarska noče izvršiti sodbe EU sodišča in izročiti nekdanjega šefa MOL Hrvaški. Nekaj 
pa mora biti jasno. Kljub nespretnim in naivnim povojnim (1945 dalje) pa tudi že v času samostojne Slovenije s strani 
slovenskih vlad nekonsistentnim reševanjem mejnih zadev, Hrvaška ne more dalje žaliti in izsiljevati naše države ter za 
uveljavitev arbitražne sodbe zahtevati samo eno – spremembo meje na morju v Piranskem zalivu, ki ji ni nikoli pripadal. Ne 
more zahtevati kompromisa, ki bi temeljil na že določenem kompromisu. Zadeva je razsojena in Slovenija se o meji na 
morju, v Piranskem zalivu, ne more in ne sme več pogajati.  Slovenija je z razsodbo izgubila petino zaliva. Nadzor svojega pa 
mora okrepiti. 
Hrvaška je najmlajša članica EU, obilo koristi evropska sredstva, navdušenja nad EU v njeni javnosti pa ni zaznati. Dviga se 
nacionalizem, ki vpliva tudi na odnose s Slovenijo. Vlada bi sicer želela zamenjati Kuno za Evro in vstopiti v Schengenski 
sistem. V EU navdušenja nad njegovo širitvijo (čakata že Bolgarija in Romunija) ni. Schengenske meje se vedno bolj zapirajo, 
ne odpirajo. Ob zadnjem obisku v Nemčiji je kanclerka Angela Merkel opozorila premiera Plenkovića, da je za vstop v 
Schenegen potrebno izpolnjevati pogoje. Hrvaška ima, kljub vladnemu "spiniranju" velike težave z nadzorom svoje zunanje 
meje EU na Balkanski migrantski poti, predvsem zaradi Hercegovine, zaradi česar Italija krepi nadzor na meji s Slovenijo. 
Slovenija bo posledično prisiljena v krepitev nadzora schengenske meje s Hrvaško, da ne bi ogrozila svojih svobodnih meja z 
Italijo in Avstrijo.  Dialog s Hrvaško bo zelo naporen. 
Z Balkan ostaja zelo nestabilno in varnostno občutljivo območje, kjer se nadaljuje oboroževalna tekma, slabi odnosi v 
katerih prekipevajo čustva, prekrajanje ozemelj in igre velikih. Pozitivne novice so prišle z novo širitveno strategijo EU letos, 
ki pa je že na vrhu EU-Z Balkan v Sofiji izgubila potreben zalet, kar se je potrdilo tudi na vrhu Berlinskega procesa v Londonu. 
Slovenija mora v okviru EU ostati aktivni podpornik nadaljnje balkanske širitve ter države Z Balkana spodbujati na evropski 
poti. To je v našem varnostnem in ekonomskem interesu. Pomembne del te poti mora postati urejanje sukcesijskih vprašanj 
po nekdanji SFRJ, ki se urejajo prepočasi. 
Infrastruktura energetika 
Diplomacija, tudi slovenska, se je vedno in se bo vedno ukvarjala z gospodarsko diplomacijo. Politični interes vedno sledi 
gospodarskemu. Blagostanje države, podjetij in državljanov je v samem bistvu diplomacije. V sodobni geopolitiki imajo še 
posebno težo infrastruktura in energetika. 
Slovenska diplomacija mora biti, skupaj s pristojnimi ministrstvi, pozorna na razvoj pristaniške konkurence pristanišču 
Koper, ki je slovensko okno v svet in posodobiti njegove zaledne povezave. Italijanska severno jadranska pristanišča (Trst, 
Benetke)  so namreč predmet velikega interesa kitajskih investitorjev, ki v njih vidijo velik potencial za prodor na ključne EU, 
predvsem srednjeevropske/baltske, pa tudi afriške, trge preko nove pomorske svilne poti. 
Enako velja za nove energetske poti, predvsem utekočinjenega plina v Evropo, ki očitno postaja nova transatlantska vez z 
ameriškim geopolitičnim zadrževanjem ruskega plina v Evropo. Italija že ima LNG terminale, hrvaška išče poti za ekonomsko 
upravičenost njih izgradnje na Krku. Kdor ima energetske poti ima strateški pomen in prednost. Obe sta naši sosedi. 
Aktiviranje vseh potencialov 
V časih ko se svet in Evropa/Evropska unija temeljito spreminjata morajo države pazljivo zaznavati zunanje silnice in še 
posebej spretno krmiliti svoje mednarodne odnose. Še zlasti majhne, države z omejeno močjo, omejenim znanjem, 
kadrovskimi, materialnimi in finančnimi viri. Za to imajo države na voljo zunanjo (evropsko) politiko katere orodje je 
praviloma diplomacija s svojimi izpostavami po svetu. V kolikor slednja kot sistem ne deluje polno, usklajeno,sinergijsko in 
učinkovito, imajo lahko države ne le težave pri zaznavanju sporočil okolja temveč tudi projeciranju lastnih interesov vanj in 
pridobivanju podpore mednarodnega okolja za vizijo lastnega razvoja. To posledično vpliva na vse družbene podsisteme v 
državi, vključno z gospodarskim. V skrajni konsekvenci lahko vpliva celo na obstoj same države. Seveda na zunanjepolitično 



uspešnost prav tako povratno močno vpliva uspešnost, celovitost in stabilnost notranjega razvoja in politike v državi. 
Zunanja politika ni sama sebi namen. V Sloveniji je, žal, tudi zaradi pomanjkanja državotvorne tradicije, pomen sistema 
diplomacije primerljivo (tudi finančno) podcenjen, njegova uporaba in uporaba virov pa omejena in nepopolna. Še posebej 
"zgodovinskega spomina". To ni (bilo) brez posledic. Samo države, posebej velja za majhne, ki znajo angažirati najboljše so 
lahko uspešne v doseganju ciljev. 
Mednarodno okolje v katerega stopa nova slovenska vlada je torej kompleksno in polno izzivov. Osnovni poligon je EU. To 
ne izključuje vodenja lastne, samozavestne zunanje politike. Izzive bo lažje premagati ob čim večjem nacionalnem konsenzu 
o prioritetah delovanja in z moštvom najboljših. Slovensko diplomacijo, ki je žal postala tudi prekomerno zbirokratizirana, bi 
bilo potrebno bolj polno aktivirati, jo oživiti, tako zunanjo v predstavništvih kot notranjo v ministrstvu. Zaželeno bi bilo z 
vključevanjem in manj negativnim izključevanjem. Ko je Slovenija uveljavljala bolj prvo načelo kot slednje je bila (zunanje-
politično) uspešna. 

• Zidovi in mostovi. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga,  08. september 2018, str. 11 
https://www.delo.si/sobotna-priloga/zidovi-in-mostovi-89288.html  
Kaj pomeni, kaj prinaša odločitev Nemčije, da kandidira Manfreda Webra za šefa evropske komisije.  
Oster besedni spopad med Emmanuelom Macronom in tandemom Salvini-Orbán nakazuje, kako grob bo spomladanski 
spopad za razmerja sil v prihodnjem evropskem parlamentu. Tudi uglajeni politiki bodo letošnjo zimo sneli rokavice. Toda 
ključno vprašanje je, kaj pomeni in kaj prinaša odločitev Nemčije, da kandidira Manfreda Webra za predsednika evropske 
komisije. 
Nemška izbira je ambiciozna, strateška, Angela Merkel je spet presenetila. Prvič v več kot petdeset letih – po Francozu 
Jacquesu Delorsu, Jacquesu Santerju, ki ni bil prvi Luksemburžan na čelu komisije, Italijanu Romanu Prodiju, Portugalcu 
Joséju Manuelu Barrosu in še enem imenu Velikega vojvodstva Jean-Claudu Junckerju – hoče Berlin vodenje osrednje 
evropske institucije. In vemo: ko Nemec pretendira na najmočnejši položaj v Uniji, mu vedno očitajo, da je Nemec. 

 

Pomenljivo je, da je Weber tako rekoč idealno ime tudi za Orbána.  
Odločitev kanclerke na eni strani pomeni, da se je še vedno najvplivnejša evropska političarka zavestno odrekla nemškemu 
vodenju Evropske centralne banke po odhodu Maria Draghija prihodnje leto, ker je presodila, da je mnogo pomembnejši 
sedež šefa bruseljske komisije. Na hitro je zamenjala prioritete. Namesto finančnih zadev je dala prednost imanentno 
političnemu položaju, ki ima tudi geopolitično dimenzijo. 
Strateška poteza 
Očitno še važnejše je zamejevanje populizma in nacionalizma, ki je v vzponu na celini. Kanclerka hoče mobilizacijo sil zoper 
Salvinija, Le Penovo, Kaczynskega, Orbána. Bruselj je postal pomembnejši kot Frankfurt. 
Toda medtem ko so bila pred tem v igri za omenjeni položaj tudi druga imena, recimo gospodarski minister Peter Altmaier 
in obrambna ministrica Ursula von der Leyen, je pomenljiva izbira Manfreda Webra, zdajšnjega vodje poslanske skupine 
Evropske ljudske stranke v evropskem parlamentu. Ostaja tudi dilema, ali je izbor zanj njena odločitev ali pa si je premislila 
med drugim zaradi napetih odnosov z notranjim ministrom Horstom Seehoferjem, ostrim kritikom priseljenske politike, iz 
vrst CSU. Isti bavarski Krščansko-socialni uniji pripada tudi Weber. Notranjepolitični razlogi nemara niso zadostni, niso pa 
obrobni. 
Njegov vstop na véliki evropski oder  – o uradni kandidaturi se bo odločalo na kongresu ljudske stranke novembra v 
Helsinkih – pa je relevanten iz več razlogov. 
Čeprav vsi obrisi nemške odločitve niso docela razvidni, se nekatere hipoteze ponujajo same po sebi. Šestinštiridesetletni 
Weber, ki nakazuje generacijsko menjavo, je del slike, ki jo tvorita Sebastian Kurz v Avstriji in Pablo Casado v Španiji. Po 
izobrazbi je inženir, poln je laskavih besed o rosnomladem avstrijskem kanclerju. In medtem ko je Orbán črna ovca v Bruslju, 
imenovani s tem nima težav; lahko bi rekli tudi obratno, da je Weber tako rekoč idealno ime za Orbána. Je politik, ki velja za 
zagovornika bolj trde politike do priseljevanja in nasprotnika multikulturalizma, strateška izbira zanj nakazuje korekcijo 
konservativne politike, pomik bolj v desno. V tem smislu bi človek lahko pomislil tako na taktiko omejevanja populizma kot 
tudi na mostove – težko se je ogniti tezi, da gre za koketiranje z madžarskim voditeljem, ne nazadnje je slednji voditelj 
stranke Fidesz in v evropskem parlamentu del konservativne ljudske stranke. 
Ostaja več vprašanj. Je domnevati, da Orbán nima namena zapustiti sedanje politične družine in se pridružiti kakemu 
suverenističnemu zavezništvu? In tu je še vprašanje skrajno desne stranke Liga v Italiji in njene umestitve v strasbourški 
parlament pa tudi konfliktnega razmerja Italije z Evropsko unijo. Milansko srečanje Orbán-Salvini je potrdilo politični 
projekt, ki potiska Italijo proč od jedra ustanovnih članic, namesto tega jo pozicionira v skupino višegrajskih suverenističnih 
članic. Hkrati se to dogaja brez odločitev predsednika vlade in zunanjega ministra. 
To je Evropa, precej drugačna od tiste, ki jo je sanjal Altiero Spinelli. Evropski federalist in eden od ustanoviteljev evropske 
skupnosti je v izgnanstvu na otoku Ventotene pisal znani manifest (Per un'Europa libera e unita. Progetto d'un manifesto). 
Čeprav se je uveljavila njegova ideja neposredno izvoljenega evropskega parlamenta, so šle stvari daleč stran. 
Osem, devet mesecev pred volitvami v parlament raznovrstne nacionalistične in populistične politične sile upajo, da bi v 
novi sestavi prihodnjo pomlad lahko dobile precej več glasov kot doslej. Ne večine, ampak vsaj dovolj močno manjšino, da bi 
lahko preoblikovale evropsko politiko. Kakih štirideset let sta Evropi vladali dve veliki sili, konservativna ljudska stranka in 
socialisti, tvorili sta neke vrste veliko koalicijo. 
Takšnega razmerja poslej ne bo več, pričakovati je, da bodo tako imenovani suverenisti dobili precej več moči, že kakih 70 
sedežev manj za mainstream stranke bi pomenilo pomembno razliko in omogočilo blokiranje določenih politik. Hkrati je vse 
dosedanje volitve spremljala razmeroma nizka udeležba, leta 2014 je prišlo glasovat približno 42 odstotkov volivcev. Véliki 
spopad za razmerja moči v novem parlamentu in bolj groba in glasna tekma bi utegnila vplivati tudi na to, nemara 
spodbuditi vseevropsko razpravo o prihodnosti EU. 

https://www.delo.si/sobotna-priloga/zidovi-in-mostovi-89288.html
http://central.iprom.net/adserver/click.ad/apiclick/tluodxcsmssflpvt,300x250,37882,1536586533


Ostaja še vprašanje, kje v tej evropski politiki je Emmanuel Macron, koliko je politika, ki nastaja v Berlinu, sploh usklajena s 
francoskim predsednikom. Mimogrede, ni zagovornik logike vodilnega kandidata, Spitzenkandidata, zavzema se za 
transnacionalne liste. Pričakovanja v zvezi z evropskimi ambicijami Francije so bila zelo velika, reforme doma in 
nepriljubljenost, pa tudi nestrinjanje z Nemčijo o prihodnosti evrskega območja so jih ustavili. Obenem Italija ni več 
partnerica. Dilema je, koliko je Macron še akter na evropskem prizorišču. 
Francija in Italija 
»V Evropi zdaj obstajata dve strani. Eno vodi Macron, ki podpira priseljevanje. Na drugi strani so države, ki hočejo zavarovati 
meje.« Opis politične krajine na kontinentu je dal madžarski premier ob razvpitem srečanju s somišljenikom, prvakom Lige v 
Lombardiji. Francoski predsednik se je nemudoma odzval iz Københavna, kjer je bil na obisku: »Če v meni prepoznavajo 
svojega glavnega nasprotnika, potem imajo prav.« »Glavni nasprotnik Francije? Sodeč po javnomnenjskih meritvah so to 
Francozi,« je jedko repliciral Salvini. 
Francoski predsednik skuša biti opažen, tudi s polarizacijo na evropskem prizorišču si prizadeva za obnovo 
notranjepolitičnega konsenza in morda tudi za mednarodno staturo. Njegova priljubljenost doma je zdrsnila nizko, je manj 
popularen, kot je bil leta 2013 njegov predhodnik, socialist François Hollande, poletni rejtingi so se ustavili na 31 odstotkih. 
Eno leto po tem, ko je na vojaški paradi na dan Bastilje pompozno sprejel Donalda Trumpa, je moral priznati, da na 
Združene države ni več mogoče računati, bolj šibek, kot je bilo videti spočetka, je tudi francosko-nemški motor. Kanclerka in 
predsednik sta spomladi dosegla navidezno strinjanje o proračunu, takrat je bilo pač pomembno ohranjati pri življenju 
Macronove ideje. Zdaj imajo v Berlinu vnovič druge prioritete, spet so bolj zadržani do predlogov o evrskem proračunu, kar 
je bil eden od francoskih stebrov politike v EU. Predsednik je videti razmeroma sam. 
In tu so še odnosi z Italijo, francosko-italijanske relacije niso bile tako napete že vrsto let. Ne samo zaradi ostrih besed med 
predsednikom in skrajnim desničarjem, verbalnih napadov, ki se intenzivirajo. Gre za širši konflikt o migrantski politiki: 
salvinizirana Italija je gnusna, vendar je Francija pri Ventimiglii davno zaprla vrata, nosi tudi veliko soodgovornost za 
dezintegracijo libijske države in razmere v Afriki ter na Bližnjem vzhodu. Stvari so prišle do točke, ki presega to, kar se v 
odnosih s sosednjo državo počne. Kot je nedavno v intervjuju za Corriere izjavil francoski politolog in arabist Gilles Kepel: 
aktualno krizo v Tripolisu spodbuja rivalstvo med Parizom in Rimom. »Kriza je dramatična metafora nezmožnosti Evrope, da 
bi sodelovala v skupni zunanji politiki ... Italija in Francija, ki sta zgodovinsko najbolj povezani s pomembno državo onstran 
Sredozemlja, ne samo, da nista sposobni sodelovati, temveč podpirata tudi nasprotne frakcije in hranita tamkajšnjo 
notranjo krizo.« 

• Ministrica obtožuje nevladnike: Ravnajo sporno, saj poskušajo vplivati na postopek ravnanja s tujci. Barbara 
Hočevar. Delo, Ljubljana,  08. september 2018  

https://www.delo.si/novice/slovenija/nevladniki-so-prestopili-mejo-89685.html  
Čeprav ministrica Vesna Györkös Žnidar ni povedala, o kateri organizaciji govori, se je kmalu razkrilo, da je to Pravno-
informacijski center nevladnih organizacij (PIC).  
Kako lahko nevladna organizacija pridobi seznam imen in podatkov o lokaciji tujcev na Hrvaškem, ki bodo v Sloveniji 
zaprosili za azil? Ali je nevladna organizacija s pogojevanjem policistom, kako morajo ravnati z izbranimi prebežniki, 
prestopila mejo zakona? Kaj to pomeni za varnost in ustavni red Slovenije? 
Več slovenskih nevladnih organizacij že dolgo obtožuje policijo, da nezakonito obravnava tujce na meji s Hrvaško. Ministrica 
za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar pa razkriva ravnanje ene nevladne organizacije, ki po njenem mnenju izsiljuje 
policiste. 
»Na območju Učakovca se nahajajo štirje tujci. Glede tega smo na vašo policijsko postajo tudi klicali. Njihova imena so ... Kot 
razumemo, gre za državljane Afganistana ... Na vaši policijski postaji bodo izrazili namero za azil. Glede na to, da ni dvoma, 
da bodo zaprosili za azil, bomo v primeru vrnitve v Republiko Hrvaško oziroma Bosno in Hercegovino zoper policista, ki bo 
vodil postopek zaradi nedovoljenega vstopa, vložili kazensko ovadbo.« To so izseki sporočila, ki smo ga pridobili v 
uredništvu. 
Odhajajoča ministrica za notranje zadeve je opozorila na »izrazito sporna ravnanja nevladnih organizacij«, ker poskušajo 
vplivati na postopek in tudi z vidika statusa in poslanstva nevladnih organizacij. Čeprav ni povedala, o kateri organizaciji 
govori, se je kmalu razkrilo, da je to Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC). 
 

 
Slika: V uradu varuhinje človekovih pravic z obiski na policijskih postajah preverjajo trditve nevladnih organizacij, da 
policija tujcem, ki nezakonito vstopijo v državo, ne omogoča vlaganja prošenj za azil in jih množično vrača na Hrvaško. 
FOTO: Reuters  
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Györkös Žnidar: Take prakse niso nikomur v korist 
V uradu varuhinje človekovih pravic z obiski na policijskih postajah preverjajo trditve nevladnih organizacij, da policija 
tujcem, ki nezakonito vstopijo v državo, ne omogoča vlaganja prošenj za azil in jih množično vrača na Hrvaško. Ministrica za 
notranje zadeve v odhajanju Vesna Györkös Žnidar obtožbe vztrajno zavrača in s prstom kaže na po njenem mnenju izrazito 
sporna ravnanja nevladnih organizacij. 
»Prišlo je več individualnih sporočil o lokacijah nezakonitih migrantov, ki jih posredujejo na policijske postaje, ponavadi tudi 
z napovedjo, da bodo poimensko določene osebe izrazile namero zaprositi za mednarodno zaščito. Pričakujejo tudi 
poročanje o posameznih individualnih primerih. Absolutno nesprejemljivo pa je, da so bile v nekaterih napovedih tudi 
grožnje z ovadbami zoper policiste, če bodo te osebe vračali na Hrvaško, kar bi seveda lahko vplivalo na postopke in na delo 
policistov,« je opisala Vesna Györkös Žnidar, ki meni, da take prakse niso nikomur v korist. Po njenih besedah se morajo 
nevladne organizacije, ki imajo določene pogodbene obveznosti, zavedati primarnega poslanstva in v nobenem primeru 
prestopati meje zakonitosti, tovrstno sporočanje pa je problematično tudi z vidika zakona o mednarodni zaščiti, ki določa, 
da vlaganje prošenj ne sme biti pod vplivom državnega organa. 
418.000 evrov je PIC za svoje delovanje prejel od notranjega ministrstva od leta 2015.  
Pri PIC, ki je od leta 2015 od notranjega ministrstva prejelo 418.000 evrov sredstev, trdijo, da vse njihove aktivnosti v zvezi z 
migranti oziroma begunci potekajo izključno v Sloveniji in so popolnoma zakonite. »Ko nam oseba sporoči, da želi pri nas 
zaprositi za mednarodno zaščito in da bo pri tem potrebovala našo pomoč, policijo obvestimo, kje je, kdo je ter ali želi 
zaprositi za mednarodno zaščito. Osebi namreč s tem pomagamo vstopiti v uradni postopek,« je pojasnila direktorica PIC 
Katarina Bervar Sternad. Glede napovedi kazenskih ovadb pa odgovarja, da bi Vesna Györkös Žnidar kot vodilna na 
ministrstvu za notranje zadeve, v okviru katerega deluje policija, »morala razumeti, da napoved vložitve kazenske ovadbe ni 
in ne more biti razumljena kot grožnja, saj gre le za uporabo legitimnih in zakonitih pravnih sredstev«. 
Klici na javno objavljeno številko 
Kako nevladna organizacija, ki ponuja pravno pomoč v uradnih postopkih, ve, na primer, za štiri tujce, ki so v Čakovcu in 
bodo izrazili namero za azil? »Podatke dobimo prek naše telefonske številke, ki je javna,« odgovarja Katarina Bervar 
Sternad. 
V uradu varuha človekovih pravic se, po besedah namestnika varuhinje Ivana Šeliha, do dopisov, v katerih so navedene 
lokacije na Hrvaškem, ne morejo opredeliti, ker z njimi niso seznanjeni. Vedo pa za dve obvestili o lokacijah v Sloveniji, kar 
pa je zanje le dodatna informacija policijski postaji, da so na njenem ozemlju tujci. 
 

 
Slika: »Vesna Györkös Žnidar kot vodilna na ministrstvu za notranje zadeve, v okviru katerega deluje policija, bi morala 
razumeti, da napoved vložitve kazenske ovadbe ni in ne more biti razumljena kot grožnja, saj gre le za uporabo legitimnih 
in zakonitih pravnih sredstev,« pravi direktorica PIC Katarina Bervar Sternad.  
 
Pri Amnesty International Slovenije (AIS) se v obtožbah ministrice niso prepoznali in tudi o obvestilih policiji ne vedo nič. »V 
okviru naših ugotovitev o nezakonitih prisilnih vračanjih prosilcev za azil s strani slovenske policije pa razumemo kontekst, v 
katerem si prosilci za azil in tudi aktivisti ali organizacije poskušajo prizadevati, da bodo namere za zaprositev za azil tudi v 
resnici obravnavane v skladu z zakonom o mednarodni zaščiti in pravom človekovih pravic in jih ne bodo ignorirali, kot smo 
letos poleti ugotavljali v našem poročilu. Onemogočanje prošenj za azil pomeni kršitev mednarodnega prava, in to je tisto, 
kar si po našem mnenju zasluži pozornost tako ministrice kot javnosti – stanje terja neodvisno preiskavo dela policije, ne pa 
napada dela nevladnih organizacij,« razmišlja Nataša Posel, direktorica AIS. 
Sporno – ali tudi nezakonito? 
Ministrica v odhajanju na vprašanje, ali namerava ukrepati zoper »nedopustno in škodljivo ravnanje«, ni odgovorila. Več 
naših sogovornikov dvomi, da bi sploh lahko, tudi če bi hotela. »Če držijo navedbe, da nevladne organizacije delujejo na 
omenjeni način, je to vsekakor zelo sporno, brez dvoma z moralnega vidika, je pa vprašanje, ali tudi s kazenskopravnega. To 
mora sicer ugotoviti policija, ki razpolaga z vsemi podatki, a bojim se, da je bolj hoja po robu. Gre pa za nedopustno 
vpletanje v delo policije, ki mora postopke voditi na podlagi zakonov, ne pa navodil kogar koli,« pojasni Blaž Kovačič Mlinar, 
odvetnik in kazenskopravni strokovnjak. Ukrepali bi lahko kvečjemu, če bi policista v resnici kazensko ovadili. 
Letos 2100 prošenj za mednarodno zaščito 
Nevladne organizacije, ki so junija začele opozarjati, da policija na slovenski meji tujcem ne omogoča vlaganja prošenj za azil 
in da jih avtomatično vrača na Hrvaško – trditve so podprli s pričevanji ljudi, ki so to doživeli –, s čimer krši tudi mednarodne 
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pravo in konvencije, so prepričane o nujnosti neodvisne preiskave dela policije. 
Ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar pa trdi, da statistika potrjuje, da v Sloveniji ne odrekamo mednarodne 
zaščite – letos je bilo vloženih več kot 2100 prošenj, od tega avgusta 380. Za več kot 1500 ljudi so postopke ustavili, ker 
prosilcev ni bilo več tu. »Soočamo se z očitnimi zlorabami azilnega postopka v Sloveniji. Treba se bo pogovarjati tudi o tem,« 
je komentirala.  

• Senatorka Tatjana Rojc: »Bazovica nas definira kot ljudi«. STA. Delo, Ljubljana, 09. september 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/senatorka-tatjana-rojc-bazovica-nas-definira-kot-ljudi-90114.html  
Na slovesnosti v spomin na leta 1930 ustreljene bazoviške žrtve so odmevale tudi obsodbe rasizma in pozivi k strpnosti.  
 

 
Slika: Bazoviški in podobni spomeniki predstavljajo dragocene in avtentične pomnike, je na slovesnosti med drugim 
povedala senatorka Tatjana Rojc. FOTO: Ljubo Vukelič/Delo 
 
Pred spomenikom na gmajni pri Bazovici se je popoldne odvila osrednja slovesnost v spomin na leta 1930 ustreljene 
bazoviške junake. Kot je poudarila osrednja govornica, senatorka Tatjana Rojc, nas Bazovica definira kot ljudi v naši lestvici 
vrednot. Na slovesnosti so odmevale tudi obsodbe rasizma in pozivi k strpnosti. 
Senatorka in predstavnica slovenske narodne skupnosti v Italiji Rojčeva je opozorila na potrebo po ohranjanju spomina na 
dogodke v Bazovici: »Družba, ki je ne ganejo zvoki, ki predstavljajo spomin na narod ali na padlega prijatelja – to je družba 
ali narod mrtvih.« 
Zvok Bazovice, ki definira lestvico vrednot 
»Bazovica nas s svojim zvokom definira kot ljudi v naši hierarhični lestvici vrednot, ki ima od začetka naše zavestne biti za 
osnovno vodilo svobodo, enakost, bratstvo,« je poudarila senatorka. Kot je ob tem ocenila, »brez bazoviških žrtev bi se naše 
življenje verjetno nikoli ne razvijalo s tistim prepotrebnim pogumom, uporno ter v spoštovanju do drugih, ki nikoli ni 
umanjkalo, tudi to tistih, ki ne delijo našega svetovnonazorskega prepričanja«. 
Bolj kot fašistično nasilje v preteklosti po prepričanju Rojčeve našo skupnost in naš svet uničujeta preveliko lagodje, in 
»arogantno prepričanje, da je dovolj, da se politika, kultura, gospodarstvo osredotočijo na delitev javnih sredstev našim 
ustanovam in društvom, da je pomembnejši le, kdor bolj nespametno in zgolj v svojo korist dviga glas in omalovaževalno 
kaže s prstom na druge (...), ki rušilno podtika laži in neti spore med nami, ne predstavi pa nikakršnega načrta ali 
programskega predloga, da bi ga skupaj predebatirali«. 
Nove patrulje krožijo po Trstu 
Tako kot leta 1930 tudi v letu 2018 nove patrulje krožijo po Trstu in iščejo nove nedolžne žrtve med ponižanimi in 
razžaljenimi. Senatorka je zato posvarila pred netenjem strahu pred tujci in migranti. »Netiti strah pred njimi pomeni netiti 
strah tudi pred tistimi Primorci, ki so vse od začetka prejšnjega stoletja prepluli oceane v begu pred diktaturo in v iskanju 
nove bodočnosti,« je navedla. 
Spomin na bazoviške dogodke tako predstavlja vrednote, ki nas opredeljujejo in so podstat biti slovenske narodne 
skupnosti, bazoviški in podobni spomeniki pa predstavljajo dragocene in avtentične pomnike, je še dejala Rojčeva. 
Ob tem je povedala, da »noben zakon nam ne bo mogel jamčiti obstoja, nobeno zagotovljeno politično zastopstvo nam ne 
bo moglo krojiti prihodnosti, če ne bomo strnili svojih misli in postrojili svojih vrst v skupnem načrtovanju svoje prihodnosti 
in z njo prihodnosti bodočih generacij«. 
Italija ni nikoli zares obračunala s preteklostjo 
Drugi osrednji govornik, predsednik Novinarskega krožka v Trstu Pierluigi Sabatti, je problematiziral odnos italijanske 
države, ki nikoli ni zares obračunala s svojo fašistično preteklostjo, zaradi česar se danes nekaznovano uporabljajo fašistični 
simboli in gesla. Posledica tega je po njegovem rasizem, ki se je tu pokazal v nasilnem odnosu do Slovencev, danes pa je 
uperjen proti migrantom. 
Pohodu novega fašizma, neupravičenemu strahu in sejanju sovraštva se moramo po besedah Sabattija upreti s sredstvi, ki 
so nam na voljo, tako da širimo svoje misli in ideale ter širimo kulturo svobode nasproti kulturi brezbrižnosti. 
Slovesnosti, ki se je začela s prihodom udeležencev spominskega planinskega pohoda, nadaljevala pa se je s kulturno-
umetniškim programom in polaganjem vencev pred spomenikom, so se med drugimi udeležili tudi evropska komisarka 
Violeta Bulc, državni sekretar na zunanjem ministrstvu Iztok Mirošič, slovenski generalni konzul v Trstu Vojko Volk in 
deželni svetnik Igor Gabrovec. 
S tradicionalnimi spominskimi slovesnostmi vsako leto obudijo spomin na štiri junake, člane tajne organizacije Borba: Ferda 
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Bidovca, Franja Marušiča, Alojza Valenčiča in Zvonimirja Miloša, ki so jih 6. septembra 1930 pri Bazovici ustrelili na podlagi 
obsodbe italijanskega fašističnega posebnega sodišča. Obsojeni so bili zaradi izvedbe bombnega atentata na uredništvo 
tržaškega časopisa Il Popolo di Trieste. 

• Vučić na Kosovu podprl kompromis z Albanci. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 09. september 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/vucic-na-kosovu-podprl-kompromis-z-albanci-89828.html  
Srbski predsednik je v Kosovski Mitrovici vojno izključil kot možno rešitev. Ostri protesti Albancev.  
Ključno sporočilo Aleksandra Vučića na današnjem zborovanju v Kosovski Mitrovici je bilo, da je Srbija za kompromis z 
Albanci, ne bo pa popustila pred izsiljevanji. Srbski predsednik je poudaril, da si bo prizadeval za pravice vseh Srbov, ne 
glede na meje, v okviru katerih živijo. 
Aleksandar Vučić je izpostavil, da bo na poti do tega cilja potrebno veliko odrekanja in žrtev. Vojno je izključil kot rešitev, ker 
je v njej Srbija vedno izgubila. Čeprav mirovna sporočila ne naletijo na razumevanje, se je zavzel za dogovor z Albanci, v 
katerem bo Srbija prvič zmagala brez žrtev, mrtvih in grobov. Kot je poudaril, so ga izbrali za življenje in ne za smrt. Kljub 
temu ne bo okleval, če bo treba zavarovati srbski narod, če bo v kateremkoli delu Kosova napaden. Čeprav se zaveda, da mu 
bodo zamerili, ker Srbi sporočajo, da se bodo branili.  
Srbi ne znajo sprejeti poraza 
Po njegovih besedah, v Beogradu strašijo z vojno tisti, ki so poslali svoje otroke na varno v tujino. Radi bi ohranili Kosovo, ne 
bi pa tam živeli in se borili zanj. Takšne lekcije jim delijo tudi tisti, ki so poslali Slobodana Miloševića in srbske generale v 
Haag. Vučić je poudaril, da Srbi ne znajo sprejeti in priznati poraza. Srbija ni izgubila le vojno z Natom, za vsako izgubljeno 
vojno pa se plača visoka cena. Umirali so tudi v Kninu, Sarajevu in Prištini, kjer jih skoraj ni več, vendar ne zato, ker bi bili 
Hrvati, Muslimani in Albanci močnejši, temveč so Srbi podcenjevali interese drugih narodov in niso upoštevali realnosti v 
prepričanju, da so drugi šibkejši in bolj neumni. Srbi lahko izbirejo dogovor z Albanci ali pa nadaljevanje agonije, v kateri 
bodo izgubili vse. 
Kar zadeva spreminjanje meja, vsi mislijo drugače o tem, kje so meje, Vučić pa se bo zavzemal za vse pravice Srbov kot so 
pravica do življenja, svobode, dela, učenja in gibanja, ki jim pripadajo, ne glede na to, kje živijo. Srbija bo z njimi v dobru in 
zlu. Da bo Srbija priznala neodvisnost Kosova že do konca leta, je označil za laž in kot projekt, v katerem ne bo sodeloval. 
Čeprav Srbom na Kosovu ne obljublja orožja, ne bo dovolil, da bi ga uporabili proti njim. 
Vučić je povedal, da v Bruslju niso niti blizu rešitve, kaj šele, da bi že imeli načrt končne rešitve. Prvič skušajo urediti odnose 
z Albanci, ne ve pa, ali lahko kaj dosežejo. Zavzel se je za ohranitev naroda, države, miru in za vzpostavitev zaupanja z 
Albanci, da bi po stoletjih vojn živeli v miru eni poleg drugih in morda postali čez pol stoletja prijatelji z Albanci.  
Barikade več sto veteranov OVK 
Po njegovem so v veliki zmoti tisti, ki mislijo, da bodo lahko Srbi v spremenjenih okoliščinah nekega dne vrnili Albancem 
milo za drago. Nič se ne bo spremenilo, nekdo pa bo moral doseči kompromis z Albaci, tudi če bo potrebnih deset ali dvajset 
let, ker rešitve še ni na obzorju. Ko bo lahko kaj sporočil o dogovoru, bo to storil v Kosovski Mitrovici, ne v Beogradu ali v 
Bruslju. 
Srbija vlaga v življenje, oprla pa se bo na znanje in ne na puške. Vlaganje v občine s srbskim prebivalstvom na Kosovu, ki jim 
letno namenja 71 milijonov evrov, bo še okrepila. Tega nihče ne more preprečiti. Ker je vsak dan bolj ugledna v svetu, tudi 
po zaslugi Rusije, ki ji je vseskozi stala ob strani, lahko izbira svojo pot. Prizadevala si bo za članstvo v EU, ne bo pa vstopila v 
Nato. Srbija se ne bo poniževala, ker ni kompromis, če eni dobijo vse, drugi pa vse izgubijo. 
Vučiću so obisk v vasi Banje, kjer med večinskim albanskim prebivalstvom živi okoli 300 Srbov, preprečilo več sto veteranov 
Osvobodilne vojske Kosova (OVK), ki so dostopne poti do zaselka zaprli z barikadami. Ceste so blokirali z gradbenimi stroji, 
tovornjaki, podrtimi drevesi in skalami. Protestniki so zažigali avtomobilske pnevmatike, slišati pa je bilo tudi strele iz orožja. 
Kosovske oblasti so iz varnostnih razlogov odpovedale obisk, Vučić pa je dejal, da je treba stvari reševati z besedami in 
pametjo, ne pa z orožjem. Kot je zatrdil, se bo še močneje boril za mir in zaščito Srbov na Kosovu. 

• Na Bledu o čedalje večjih razhajanjih sveta. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, 10. september 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/na-bledu-o-cedalje-vecjih-razhajanjih-sveta-89830.html  
Ekonomija, varnost, protekcionizem in povečevanje razkoraka v družbi bodo glavne teme največje tovrstne mednarodne 
konference v regiji.  
Na Bledu se danes začenja vsakoletni strateški forum, tokrat pod naslovom Onkraj razlik tematizira družbo v iskanju 
odgovorov na čedalje večja neskladja v našem svetu. Prihaja več kot tisoč tujih in domačih gostov iz politike, gospodarstva, 
znanosti in raziskav ter civilne družbe. 
Popoldne bosta mednarodno konferenco odprla odhajajoča premier Miro Cerar in zunanji minister Karl Erjavec. Zaradi 
medvladja bo tokratni forum potekal brez visoke politične navzočnosti, prihajajoči premier Marjan Šarec pa bo na Bledu kot 
gost bo imel razna bilateralna srečanja. V osrednji razpravi voditeljev bosta sodelovala Michel Barnier, glavni pogajalec 
Evropske unije za brexit, in predsednik republike Borut Pahor. 
Tehnološki napredek nas na nekaterih področjih združuje bolj kot kdaj prej in obenem ne more odpraviti napetosti v svetu.  

 

Sledil bo pregled razmer po svetu, predvsem ekonomskih. O makroekonomskih kazalnikih bo spregovoril Christian Ketels, 
vodilni ekonomist The Boston Consulting Group, o umetni inteligenci Alf Rehn, ki je bil leta 2016 uvrščen na eminentno 
lestvico poslovnih mislecev Thinkers 50. Nastopili bosta še Ohood bint Khalfan Al Roumi, ministrica za srečo in blaginjo 
Združenih arabskih emiratov in generalna direktorica v kabinetu predsednika vlade, ter Violeta Bulc, evropska komisarka za 
promet, ki bo govorila o trgovinski vojni in protekcionizmu. 
Večerno omizje, med drugim z zunanjim ministrom Bosne in Hercegovine Igorjem Crnadakom in generalnim sekretarjem 
Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi Thomasom Gremingerjem, bo namenjeno evropskim in širšim varnostnim 
razmeram. Na programu so še pogovor s predsednikom UEFA Aleksandrom Čeferinom, sprejem, na katerem bo častna 
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gostja vrhovna tožilka Mednarodnega kazenskega sodišča Fatou Bensouda, in tradicionalna nočna razprava, tokrat o 
enakosti spolov. 
Letošnje razprave so osredotočene na spremembe, ki jih prinaša tehnološki napredek. Ta nas na nekaterih področjih 
združuje bolj kot kdaj prej in obenem ne more odpraviti napetosti v svetu. Napovedi in upi političnih mislecev, da bo zaradi 
večjega dostopa do informacij svet postal enotnejši, se niso uresničile. Paradoks je, da je v družbi vse manj dialoga in da se 
med seboj vse težje pogovarjamo. Razlikovanje med dejstvi in zaznavami je postalo zahtevnejše, resnica pa zelo subjektivna, 
odvisna od kulturnega ozadja, tradicij, vrednot. 
Strateški forum, o katerem organizatorji poudarjajo, da se je v več kot desetletju razvil v vodilno mednarodno konferenco v 
Srednji in Jugovzhodni Evropi, bo priložnost tudi za dvostranska srečanja. V torek se bo nadaljeval z razpravami o EU, 
mediaciji, Balkanu. 

• Orbánu gori pod petami v lastni družini. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 10. september 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/orbanu-gori-pod-petami-v-lastni-druzini-89818.html  
Pred EPP težka odločitev, ali naj bo sprožen postopek proti Madžarski, ker krši vrednote EU.  
Bruselj – Predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker bo del svojega zadnjega govora o razmerah v Uniji v sredo 
pred parlamentarci v Strasbourgu gotovo posvetil bitki proti populizmu in nacionalizmu v Evropi. 
Takoj po Junckerjevem govoru, ki naj bi nakazal usmeritve za prihodnost, bodo na vrsti glasovanja o zakonodaji in drugih 
zadevah. Najbolj kočljiva med njimi je točka, ki se v birokratskem jeziku uradno imenuje poročilo o predlogu, s katerim se 
svet poziva, naj skladno s členom 7(1) pogodbe o Evropski uniji ugotovi obstoj očitnega tveganja, da bi Madžarska lahko 
huje kršila temeljne vrednote Unije. Dan prej bodo evropski parlamentarci o tej temi razpravljali z madžarskim premierom 
Viktorjem Orbánom. 
Člen 7 je najmočnejši ukrep, ki ga lahko Unija uporabi proti članici, ki krši njena temeljna načela, kakršna so demokracija, 
pravna država, spoštovanje človekovih pravic. V skrajnem primeru je lahko članica kaznovana z odvzemom glasovalnih 
pravic. 

 

Temeljito poročilo, ki ga je spisala evropska poslanka iz vrst Zelenih Judith Sargentini, natančno našteva, zakaj bi evropski 
parlamentarci morali sprožiti postopek proti Budimpešti. To bi bil prvi takšen primer v zgodovini. Proti Poljski ga lani niso 
sprožili parlamentarci, temveč evropska komisija. 
V poročilu so številne kritike razmer in ravnanj Orbánove vlade, ki da dokazujejo kršitev temeljnih vrednot EU s sistematično 
grožnjo demokraciji, pravni državi, temeljnim svoboščinam. To da se dogaja na področju ustavnega sodišča, sodnega 
sistema, korupcije, medijev, svobode izražanja, pravic manjšin, akademske svobode. Omenja še premierove napade na 
Georgea Sorosa z »očitno antisemitskimi stereotipi«. Oblast da na različne načine ogroža svobodo izražanja, krši pravice do 
združevanja, diskriminira Rome ... 
A o sprožitvi postopka po sedmem členu se v evropskem parlamentu odloča z dvetretjinsko večino oddanih glasov, ki 
predstavljajo večino njegovih članov. V skupini Evropske ljudske stranke (EPP), v kateri je Orbánov Fidesz, so bili doslej kar 
solidarni s svojim vidnim članom. Kritizirali so ga le redki. Fidesz ima v evropskem parlamentu enajst poslancev in na majskih 
volitvah bo najbrž približno enako uspešen kot leta 2014. 
Za sprožitev postopka bi moral zanj glasovati tudi del poslancev EPP. To bi utegnil biti začetek razdora med Fideszom in 
»politično družino desne sredine«.  
Razkol v EPP? 
Vodja skupine v parlamentu Manfred Weber je pred težko nalogo. Tudi zato, ker je najresnejši kandidat za 
»Spitzenkandidata« EPP na evropskih volitvah. Doslej so poskušali še nekako blažiti napetosti znotraj skupine. Predvsem 
poslanci s severa in iz Beneluksa so zagovarjali trše prijeme do Orbána, ki je po svoji politiki in stališčih bliže Marine Le Pen 
in Matteu Salviniju kot Junckerju in nemški kanclerki Angeli Merkel, najbolj prepoznavnima obrazoma ljudske stranke. Še 
več, madžarski premier je zagovornik neliberalne demokracije v slogu Rusije ali Turčije. 
Francoski predsednik Emmanuel Macron je izrazil pričakovanje, da se bodo v EPP izrekli, kajti podpiranje Orbána in 
Merklove ni združljivo. Weber pa misli, da so rdeča linija temeljne vrednote EU. Evropska komisija je proti Madžarski že tako 
sprožila postopek, ker da je z zakonodajo o visokem šolstvu in nevladnih organizacijah kršila pravni red. 
Raje kot o ukrepih, kakršen je izključitev Fidesza iz EPP, govori o iskanju kompromisa. Po informacijah iz EPP v skupini 
verjetno ne bodo obremenjevali poslancev z uradno linijo za glasovanje. Tako da se bodo poslanci odločali po svoji presoji. 

• Evropski parlament ima v sredo na mizi Madžarsko. 

• V poročilu številne kritike zaradi kršitev vrednot EU. 

• O sprožitvi postopka odloča dvetretjinska večina. 

• Do Orbána so kritični predvsem poslanci EPP s severa in iz Beneluksa. 
Če je postopek po sedmem členu sprožen, lahko svet (sestavljajo ga države članice) z večino štirih petin članov ugotovi 
obstoj očitnega tveganja, da bi država članica lahko huje kršila vrednote EU. Naslednja faza je soglasna ugotovitev, da 
članica hudo in vztrajno krši vrednote. To je podlaga za sankcije, ki se v svetu sprejmejo s kvalificirano večino. Poljska je v 
postopku že od decembra, a konkretnih premikov, ki bi vodili v smeri ukrepov proti Varšavi, še ni bilo. V evropski komisiji za 
zdaj dajejo prednost pogovorom in čakajo, da bodo v poljski vladi le začeli popuščati. 

• Risanje novih meja je privlačno za nacionaliste. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 10. september 2018  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/risanje-novih-meja-je-privlacno-za-nacionaliste-89736.html  
Kosovo in Srbija: Izmenjava ozemelj in sprememba meja kot rešitev za etnične spore bi ustvarili še več problemov.  
Srbski in kosovski predsednik nimata podpore za pogajanja o spremembi meje in zamenjavi ozemelj. To je razvidno iz 
zastoja dialoga Srbije s Kosovom v Bruslju, poskusa omejevanja pogajalskih pristojnosti Hashima Thaçija v Prištini in 
»zgodovinskega« nagovora Aleksandra Vučića v Kosovski Mitrovici. Ključna za izhod iz zastoja pogajanj o normalizaciji 
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odnosov med državama sta predvsem Bela hiša in Kremelj. To velja tudi za idejo o zamenjavi ozemelj, ki bi jo moral 
blagosloviti varnostni svet ZN. 
Spreminjanje nacionalnih meja kot rešitev za etnične spopade je bilo praksa v kolonialnem obdobju. Cilj je bilo ustvarjanje 
velikih etnično čistih območij. Ta koncept je všeč nacionalistom, čeprav vsebuje veliko mero rasizma in tveganja. V 
preteklosti ni preprečil medetničnih napetosti in jih verjetno ne bi niti v prihodnje. Čeprav izmenjava ozemelj in sprememba 
meja kot rešitev za etnične spore morda delujeta kot enostavna rešitev, bi ustvarili še več problemov. 
Nerealno bi bilo pričakovati, da je mogoče izolirati posledice zamenjave ozemelj med Srbijo in Kosovom. Sprememba meja v 
vnetljivi regiji bi lahko zanetila nasilna prizadevanja za spremembo drugih meja tako v regiji kot zunaj nje. Z gašenjem enega 
požara bi lahko zanetili nova žarišča. Največ posledic bi čutila BiH. Srbska trda linija v Republiki Srbski ni nikoli pokopala 
načrtov za združitev s Srbijo, Hrvati v Hercegovini pa bi komaj dočakali, da bi se priključili Hrvaški. Multietnični državi sta 
tudi Makedonija in Črna gora. 
Nedotakljivost meja spada med največje dragocenosti v zakladnici evropskega prava. Meje so doslej veljale za svete. 
Njihovo spreminjanje po etničnem principu bi lahko imelo učinek domin. Ideja o spreminjanju meja ne ustreza le 
prizadevanju Rusije za širjenje vpliva v regiji ter njenim akcijam v Gruziji in Ukrajini. Moskva tudi za priključitev Krima 
uporablja enako argumentacijo, kot so jo zagovorniki ločitve Kosova od Srbije. Na precedens bi se prej ali slej sklicevali 
marsikje po svetu. 
Nedotakljivost meja spada med največje dragocenosti v zakladnici evropskega prava.  
Seznami nasprotnikov in zagovornikov te rešitve so enako dolgi. Prvi so proti »humanemu« preseljevanju narodov. Po 
njihovem je nesprejemljiva zamisel, da bi z etnično preselitvijo, ki je v resnici pregon, ohranili status quo samo zato, da bi 
bila »kosovska tvorba« sposobna preživeti. Takšen razvoj dogodkov bi prej ali slej pripeljal do propada ideologije o 
večnacionalnih državah v regiji. Spet drugi v prid temu scenariju navajajo, da vsiljene rešitve ne delujejo. To najbolj nazorno 
dokazuje BiH. 
Prvič v zgodovini Balkana je v igri ideja o spremembi meja brez prelivanja krvi, orožja in enostranskih odločitev. Srbi in 
Albanci naj bi dosegli sporazum po mirni poti, s pogajanji in iskanjem kompromisa. Predlog dveh predsednikov je nemara 
slab, vendar prihaja od prizadetih. Čeprav spreminjanje meja ni več tabu, bi bilo bolj produktivno, če bi si Beograd in Priština 
še naprej prizadevala postati člana bruseljskega kluba. Najboljša rešitev se zdi odprava meja znotraj EU, v kateri bi bile tudi 
države Zahodnega Balkana. 

• Pričetek napetega političnega poglavja. Mimi Podkrižnik. Delo, Ljubljana, 11. september 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/pricetek-napetega-politicnega-poglavja-90270.html  
Katalonski 11. september: Danes bodo Katalonci pokazali, kakšno prihodnost si želijo.  
 

 
Slika: Lanskoletno praznovanje 11. septembra. FOTO: Reuters 
 
Pričakovati je ogromno zagovornikov pravice do samoodločbe, še več, kot se jih je v dinamičnih zadnjih letih kdaj zbralo na 
11. september, nacionalni praznik, ko se Katalonci spominjajo, kako je leta 1714 pod špansko nadoblast padla Barcelona. Na 
današnjem množičnem shodu na široki in dolgi aveniji Diagonal naj bi miroljubno in demokratično zahtevali izpustitev 
katalonskih političnih zapornikov in pokazali sebi in svetu, koliko si (še) želijo neodvisnosti. Predsednik Katalonije Quim 
Torra je državljane pozval, naj bo zborovanje »zgodovinsko«. 
Rekordno število zbranih napoveduje, v pogovoru za Delo, tudi Martí Estruch, ki je bil več let zaposlen v Diplocatu, 
katalonskem svetu za javno diplomacijo. Potem ko je tega španska nacionalna vlada po aktivaciji 155. člena ustave v 
Kataloniji razpustila, ga za zdaj niso odprli na novo, čeprav Madrid ne nadzoruje več Barcelone in je v regionalni vladi veliko 
politične volje po njegovem vnovičnem delovanju. A (iz prestolnice) zapirati ustanove je precej lažje, kot jih (na terenu v 
regiji) odpreti ponovno.  
Premalo avtobusov za Barcelono 
Martí Estruch verjame, da se bodo danes Katalonci postavili za Katalonijo, pa čeprav je slišati, da je po osamosvojitvenem 
fiasku lansko jesen »med ljudmi veliko naveličanosti in prav tako jeze, ker osamosvajanje ni steklo, kot so pričakovali. Toda 
danes bodo šli malone vsi na ulice, vsaj po rabi oznake #PrimeraDiada na twitterju je videti, da so se tako odločili tudi 
mnogi, ki so doslej na 11. september ostali doma; morda niti sedaj niso za neodvisnost, vendar težko sprejemajo nasilnost 
španske strani do nekdanjih katalonskih voditeljev, ki so naprej bodisi po zapornih bodisi v eksilu. Posamezne skupine ljudi, 
ki težko sprejemajo, kako se Madrid vede do Barcelone, naj bi danes prispele še iz drugih koncev Španije ...« 
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Tako se je predhodno na strani independentističnega organizatorja Katalonske narodne skupščine (ANC) uradno registriralo 
vsaj 440.000 ljudi, kar je več kot prejšnja leta milijonskega povezovanja na 11. september. Kot še pravi Martí Estruch, je bilo 
za povrhu najetih kar 1200 avtobusov, s katerimi naj bi se v Barcelono pripeljalo 70.000 Kataloncev iz drugih koncev 
avtonomne skupnosti. Avtobusov je premalo, zato so jih najeli še »drugod po Španiji in celo na jugu Francije«.  
Nič kaj drugače kot prej 
Četudi je nova španska vlada Pedra Sáncheza brž po prevzemu oblasti iz rok konservativca Mariana Rajoya, odstavljenega z 
nezaupnico, pred meseci deaktivirala 155. člen ustave, se po Martíju Estruchu »v razmerju med prestolnico in uradno 
Barcelono ni spremenilo prav veliko. A saj smo vedeli, da ni glede katalonskega vprašanja socialistična stranka nič kaj 
drugačna od konservativne Ljudske stranke. Represije ni konec, nekdanji katalonski voditelji so naprej po zaporih ali v eksilu 
na tujem. 
Znakov, da bi se lahko kaj kmalu spremenilo, ni.« Tudi od napovedanega drugega srečanja Sáncheza in Torre jeseni v 
Barceloni si katalonski independentisti ne obetajo veliko, sploh ker prvo »srečanje v Madridu ni obrodilo pravih sadov: 
španska stran vztraja pri dialogu, katalonska pa si želi pogajanj.« 
Zato je nujno še naprej opozarjati javnost, domačo in tujo, na usodo nekdanjih voditeljev, »in predvsem ne pozabiti, zakaj 
so po zapornih ali v eksilu: ker smo hoteli neodvisnost, zaradi pravice do samoodločbe«. Ob tem ni mogoče preslišati 
nemalo političnih »razprav« ali prepirov v domači katalonski politiki in prav tako znotraj strank, »po kateri poti bi bilo treba 
v prihodnost. Mnenja so različna, kar je verjetno normalno. Bi kazalo počakati, da se osamosvojitveno gibanje še nekoliko 
okrepi, kot predlaga Republikanska levica [Esquerra Republicana], ali naj bi začeli čim prej v praksi uveljavljati samostojno 
republiko, kar je verjetno stališče nekdanjega predsenika Carlesa Puigdemonta in tudi sedanjega Quima Torre?« Letošnji 11. 
september naj bi nakazal odgovor ...  
Začenja se novo politično leto 
In kaj o tokratni diadi, kot imenujejo Katalonci svoj nacionalni praznik, vnaprej pravijo zagovorniki enotne Španije? »Kakih 
dva tisoč se jih je zbralo v nedeljo,« pravi Martí Estruch, »ko ni šlo brez skrajnodesničarskih vzklikov in frankističnih 
pozdravov ter se je končalo s posameznimi incidenti.« Toda današnji »independentistični« dan naj bi bil menda drugačen, 
kot vedno miroljuben in morda res prelomen, saj »se začenja intenzivno politično obdobje: 1. oktobra bo že leto od 
referenduma, ki ga je španska stran poskušala nasilno preprečiti. Zelo verjetno bomo na obletnico organizirali splošno 
stavko ter se zbrali po šolah in še po drugih lokacijah, kjer smo lani glasovali. Pozneje oktobra ali bolj novembra naj bi se 
začela sojenja političnim zapornikom; pričakujemo, da bodo na koncu obsojeni na 20 ali 30 let zapora. Če bo res tako, bo 
veliko ljudi, ne le v Kataloniji, ampak tudi v Španiji, precej razočaranih in besnih«. 
Pravi končni cilj je – kot upa Estruch, ki je kot mnogi po zaprtju Diplocata ostal brez službe – še naprej dogovorjeni 
referendum (po škotsko). »Mogoče bo po pritiskih iz tujine španska stran enkrat le privolila vanj in ne bo treba vztrajati 
enostransko. Občutek je, da bo vse bolj ali manj jasno do konca leta, morda januarja ... Čisto zadnja španska javnomnenjska 
raziskava med tem kaže, da je 51 odstotkov Kataloncev za osamosvojitev.« 
Ni nepomembno, da je španski premier Pedro Sánchez prejšnji teden Kataloncem obljubil referendum o novem statutu 
regije, po katerem bi lahko dobili več avtonomije – ne pa tudi neodvisnosti. 

• Orbán: »Obsodili boste madžarski narod in državo!«. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 11. september 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/orban-na-prangerju-v-evropskem-parlamentu-90650.html 
Čedalje več zagovornikov ukrepanja proti Madžarski, ni pa še znano, kako bo glasovalo pet slovenskih poslancev iz vrst 
EPP.  
 

 
Slika: Madžarskega premiera Viktorja Orbána čakajo ostre kritike evropskih poslancev. FOTO: Francois Lenoir/Reuters 
 
Bruselj  - Današnja razprava evropskega parlamenta o stanju na Madžarskem pod vladavino Viktorja Orbána in jutrišnje 
glasovanje o sprožitvi postopka proti Budimpešti utegne postati ena od prelomnic v razvoju EU.   
V skupini Evropske ljudske stranke (EPP) so bili doslej kar strpni do Orbánovega ravnanja. Tudi v pogovorih z evropsko 
komisijo je madžarska vlada v preteklih letih vedno naredila ravno dovolj, da se je ognila strožjim postopkom.   
V novih okoliščinah, ko se Orbán zbližuje z desničarskimi populisti, kakršen je Matteo Salvini, in se spogleduje s Stevom 
Bannonom, se je nezadovoljstvo z njim okrepilo. 
Podlaga za razpravo je poročilo evropske poslanke Zelenih Judith Sargentini, ki na Madžarskem ugotavlja sistematično 
grožnjo demokraciji, pravni državi in temeljnim pravicam. Zaradi tega predlaga sprožitev postopka po 7. členu pogodbe o 
EU, ki lahko v skrajnem primeru, po ugotovljenih vztrajnih in hudih kršitvah temeljnih vrednot Unije, pripelje do sankcij, tudi 
odvzema glasovalnih pravic. 
»Prišel je čas za izbiro - ali lahko vlada, krši vrednote, na katerih je zgrajena Unija, brez posledic,« je povedala na začetku 
razprave v evropskem parlamentu. 
Orbán se v nastopu pred poslanci ni ukvarjal s konkretnimi očitki. Izrazil pa je pričakovanje, da bo poročilo večinsko 
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podporo. »Ne bodo obsodili vlade, marveč držav in narod,« je povedal. 
Med drugim je vse skupaj povezal z zgodovino, češ da bo obsojena država, »ki je tisoč let članica krščanskih narodov« in je 
»prelivala kri za svobodo«. 
Poročilo o Madžarski da je nastalo na podlagi uporabe dvojnih standardov. »Socialisti in liberalci se maščujejo, ker so ljudje 
na volitvah glasovali proti njim.«  Cel postopek da je udarec v obraz Unije in konstruktivnega dialoga. 
»Vsaka država ima pravico, da si sama organizira svoje življenje. Branili bomo mejo,« je povedal. 
Budimpešta: "Lov na čarovnice" 
Glasnik madžarske vlade Zoltán Kovács je včeraj pred novinarji v Bruslju ocenil, da je poročilo zavajajoče in da vključuje laži. 
»To je lov na čarovnice,« je prepričan. Na mizi da so stvari, ki so bile že prej rešene. Kot motivacijo za postopek vidi 
madžarsko stališče glede nezakonitih migracij, ki jezi levičarje. »Skupine, ki zagovarjajo migracije, želijo soditi Madžarski,« je 
povedal. 
O odhodu iz politične družine EPP sploh ne razmišljajo. Prepričani so, da bo njihova drža omogočila, da bo EPP ostala 
najmočnejša politična družina. Vodja avstrijskih svobodnjakov (FPÖ) in podkancler Heinz-Christian Strache je že pozval 
Orbána k ustanovitvi skupne frakcije. Strachejeva FPÖ sicer deluje v nacionalistični skupini Evropa narodov in svobode. 
Pred jutrišnjim glasovanjem je v Strasbourgu kar veliko preigravanja. Za sprožitev postopka je v evropskem parlamentu 
zahtevana dvotretjinska večina glasov, ki predstavljajo večino njegovih članov. To v praksi pomeni, da bi postopek moral 
podpreti del poslancev EPP. 
Kot preobrat, ki ga v tej skupini ne bodo mogli prezreti, je lahko razumljena izjava avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza, ki 
je za ORF povedal, da bodo  avstrijski poslanci iz vrst EPP podprli postopek, ker »pri demokraciji in delovanju pravne države 
ne sme biti kompromisov«. Tako da bi se razjasnili očitki Madžarski. Opozoril pa je, da so podobni pojavi tudi v drugih 
državah (na Poljskem, Romuniji, na Slovaškem), kjer imajo voditelje iz drugih političnih družin.   
Vodja poslancev EPP Manfred Weber je še bolj zadržan. Kot je povedal na ZDF, od madžarskega premiera pričakuje, da 
»prizna skrbi, izražene v Evropi, in temu ustrezno ukrepa«. Konkretne stvari sta onemogočanje delovanja nevladnih 
organizacij in visokošolska zakonodaja, ki hromi Srednjeevropsko univerzo v Budimpešti. Zaradi obeh stvari je Madžarska že 
tako na muhi evropske komisije. 
Kako bo glasovalo pet slovenskih poslancev iz vrst EPP je še negotovo. Po naših informacijah poslanki in poslanec iz SDS 
(Patricija Šulin, Romana Tomc, Milan Zver) nasprotujejo samemu poročilu Sargentinijeve, niso pa se še odločili, kako bodo 
glasovali. Tudi Franc Bogovič (SLS) in Lojze Peterle (NSi) se menda še nista odločila. 
Največ bo odvisna tako od  razprave na plenarnem zasedanju kot tudi na zaprtem srečanju Orbána s poslanci EPP danes 
zvečer. V večini nacionalnih delegacij so razdeljeni. Največ zagovornikov postopka v vrstah EPP je v severnih članicah in 
Beneluksu. Tudi delegacija grške Nea Demokratie naj bi glasovala za sprožitev postopka.  
Orbán: Maščevanje, ker nočemo migrantov 
»Sodba je že napisana,« je videu, objavljenem na Facebooku, pred odhodom v Strasbourg sporočil Orbán. Dogajanje v 
evropskem parlamentu, kjer da je promigracijska večina, razume kot maščevanje, ker so se Madžari odločili, da ne bodo 
priseljenska država. Madžarsko ljudstvo naj bi v nastopu bo branil pred lažmi in obtožbami.  

• Junckerju očitali, da nima stika z realnostjo. Sandra Hanžič. Delo, Ljubljana, 12. september 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/junckerjev-govor-sprozil-mnoge-odzive-91021.html  
Med odzivi na njegov govor tudi nekaj burnih, povezanih zlasti z migracijami in s tem, kako poenotena oziroma razklana 
je zdaj EU.  
Govor predsednika evropske komisije Jean-Clauda Junckerja o razmerah v EU pred parlamentarci v Strasbourgu je naletel 
na številne odzive, tudi nekaj burnih, povezanih zlasti z migracijami in s tem, kako poenotena oziroma razklana je zdaj EU. 
Udo Bullmann (S&D) je prvega moža komisije pozval k odprtju legalnih migracijskih poti in sprejetju novega naložbenega 
načrta za jug, medtem ko je Rysalind Antoni Legutko (Skupina evropskih konservativcev in reformistov) dosedanjo 
relokacijo migrantov povsem skritiziral in izpostavil, da EU nikdar v svoji zgodovini ni bila tako neenotna, kot je zdaj. 
Guy Verhofstadt (Alde) je to kategorično zavrnil in spomnil na čase med dvema svetovnima vojnama in na berlinski zid. Kot 
mnogi drugi poslanski kolegi je tudi sam opozoril na nevarnost nacionalizma. »Skrajna desnica poskuša prevzeti evropsko 
politiko, jo izpodriniti iz rok EU. Skrajnodesnim tendencam se moramo upreti in zaščititi naše volitve pred vmešavanji drugih 
držav,« je predlagal. Od Junckerjevih napovedi pa je najbolj pohvalil načrtovano partnerstvo z Afriko, s katerim bo Evropa 
postala največje trgovinsko območje. 
Delovanje komisije nepregledno, nedemokratično in prežeto z dvojnimi merili 
Glasen je bil še Nigel Farage (skupina Evropa svobode in neposredne demokracije), ki je Junckerju očital, da nima stika z 
realnostjo. Evropo je naslikal kot skupnost blaginje in zadovoljstva, populistični revolt v skoraj vseh članicah pa je zatajil. 
Poleg tega se je obregnil ob centraliziranje njene moči na področju zunanje politike, obrambe in davkov. 
Da je delovanje komisije nepregledno, nedemokratično in prežeto z dvojnimi merili, je ocenil Nicolas Bay (skupina Evropa 
narodov in svobode). »Preganjate Madžarsko, ker je našla način za ščitenje svojih meja. Za vas je značilna nora migracijska 
politika,« je bilo slišati. 
Tudi Ska Keller (Skupina zelenih/Evropska svobodna zveza) ni mogla mimo nacionalizma, pri čemer je med vrsticami 
pokomentirala dogajanje na Madžarskem: »Vse vrednote so v nevarnosti, sodniki izgubljajo službe, časnike zapirajo, 
korupcija se je razpasla.« 
Manfred Weber (EPP) pa je prvemu možu komisije pel hvalospeve. Čeprav je Evropa bolj robustna, kot je bila, preden je 
prevzel njeno vodenje, se mu je zahvalil, da je ves čas branil njeno enotnost. Mandat so zaznamovali ugodni gospodarski 
kazalniki, številna nova delovna mesta in zajezitev migrantske poti, vendar Unijo čakajo še mnogi izzivi. Med drugim je v 
schengensko območje treba vključiti Bolgarijo, Hrvaško in tudi Romunijo, ki na to čakajo predolgo, je poudaril. 
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Zmanjšanje brezposelnosti osrednja socialna naloga 
Antonio Tajani, predsednik evropskega parlamenta, se je na kratko odzval z besedami, da mora biti zmanjšanje 
brezposelnosti osrednja socialna naloga, s katero se more spoprijeti Unija in njene institucije. Med razpravo je spomnil še na 
pomen svobode medijev, na katero bo vedno znova opozarjali, saj da je skrb vzbujajoče, da morilcev lani ubite malteške 
preiskovalne novinarke še niso našli. 
Karoline Edtstadler, državna sekretarka avstrijskega notranjega ministrstva, ki je spregovorila v imenu Sveta Evropske unije, 
je poudarila, da je treba varovati naše skupne vrednote. Pomemben bo okrepljen Frontex, za katerega je ocenila, da bo 
ključen del migracijske politike in pogoj za vzpostavitev evropskega azilnega sistema. V bližnji prihodnosti pa se moramo 
osredotočiti še na enoten in varen digitalni trg, ki se vsak dan srečuje z več napadi. 
Da so meje v EU očitno odprte samo še za kapital, je dejala slovenska evroposlanka Tanja Fajon (S&D). »Ksenofobni izpadi 
niso več samo slaboumno blebetanje, ampak postajajo del argumentacijske strategije. Zapira se prostor za kritiko 
ksenofobnega diskurza in povečuje pritisk, da bi tovrstno retoriko sprejeli kot običajno prakso. Populistični voditelji širijo 
strah pred namišljeno množico ljudi. Begunska 'kriza' se izrablja kot sredstvo za zakrivanje krize evropskih institucij. Temeljni 
spodrsljaj je neurejenost skupne azilne politike, ki bi morala sloneti na solidarnosti,« je dejala.  

• »Nevladna organizacija PIC varuje temeljne pravice ljudi v Republiki Sloveniji«. Katarina Bervar Sternad. Delo, 
Ljubljana, 12. september 2018  

Katarina Bervar Sternad, direktorica PIC 
https://www.delo.si/novice/slovenija/nevladna-organizacija-pic-varuje-temeljne-pravice-ljudi-v-republiki-sloveniji-
90592.html  
Kot pojasnjujejo v Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij (PIC), pomagajo le osebam na ozemlju Republike 
Slovenije in delujejo povsem zakonito.  
Osmega septembra je bil v tiskani in spletni izdaji Dela objavljen članek »Nevladniki so prestopili mejo«. V njem je novinarka 
Barbara Hočevar zapisala napačne in neresnične informacije, s katerimi so bile prizadete pravice ter interesi Pravno-
informacijskega centra nevladnih organizacij (PIC). 
Omenjeni članek že v naslovu bralca napeljuje na dve stvari: da smo nevladniki prestopili mejo zakona in da beguncem 
pomagamo izven meja Slovenije, torej pri prečkanju državne meje. Obe sugestiji sta neresnični. PIC pomaga le osebam na 
ozemlju Republike Slovenije in deluje povsem zakonito. Pravno pomoč namreč nudimo le tujcem, o katerih smo prepričani, 
da so v Republiki Sloveniji, od njih pridobimo izrecno soglasje, da bodo sodelovali v policijskem postopku, njihovo lokacijo in 
osebne podatke pa nemudoma posredujemo policiji. Tujcem v Sloveniji tako pomagamo vstopiti v uradne postopke, ki jih 
vodi policija. Če niso pripravljeni sodelovati s policijo, jim pomoči ne nudimo v nobeni obliki. 

 

Trditev iz naslova omenjenega članka temelji na navedbah iz nam nepoznanega sporočila, da smo policijo obvestili, da se 
»na območju Čakovca nahajajo štirje tujci«. Policiji nikoli nismo posredovali podatkov o nahajanju tujcev na območju 
Čakovca, ki je na Hrvaškem, smo pa jim posredovali podatke tujcev, ki so se nahajali na območju Učakovcev, ki spadajo pod 
Republiko Slovenijo. O tem imamo tudi pisna dokazila. 
Menimo, da je namen obtožb zoper našo organizacijo zavajanje javnosti s strani ministrstva za notranje zadeve. Že mesece 
opozarjamo, da policija postopkov s tujci ne vodi ustrezno. Da postopki niso vodeni skladno z veljavno zakonodajo, je 
potrdila naša raziskava na terenu, hkrati so jo potrdile tudi raziskave drugih organizacij. Še najbolj zgovorno je dejstvo, da so 
enako ugotovili tudi novinarji v poročilih s terena, med njimi so tudi novinarji Dela. 
Človekove pravice so univerzalne, zato posameznikom in ranljivim skupinam brez razlikovanja pomagamo pri varstvu 
njihovih temeljnih pravic, torej ne glede na etnično pripadnost, vero, spol, državljanstvo, pravni status … Naše delovanje 
poteka v okviru veljavne zakonodaje in o nastali situaciji različnih tolmačenj naših aktivnosti pričakujemo dialog z resornim 
ministrstvom. Od Dela kot enega izmed osrednjih slovenskih dnevnikov pa, kot od vseh medijev, pričakujemo odgovorno in 
objektivno poročanje na podlagi preverjenih dejstev. Naša država temelji na demokratičnih načelih in njihovo uresničevanje 
je naša skupna odgovornost. 
Ker upravičeno domnevamo, da je prišlo do hude malomarnosti novinarke ali prirejanja podatkov novinarke oziroma 
njenega vira, časopisno hišo Delo in avtorico prispevka pozivamo, naj razkrijeta dokument, iz katerega v članku navajata to 
neresnično informacijo. Obenem avtorico članka in časopisno hišo Delo skladno s prvim členom Kodeksa novinarjev 
Slovenije pozivamo, da priznata napako ter se opravičita. 

• Orbán mora pred evropsko poroto. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 12. september 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/orban-mora-pred-evropsko-poroto-91061.html 
Evropski poslanci z veliko večino podprli sprožitev postopka proti Budimpešti.  
Bruselj – Evropski parlament je s 448 glasovi proti 197 sprejel odločitev o sprožitvi postopka proti Madžarski, ker da krši 
temeljne vrednote EU. 
Sprejel je poročilo evropske poslanke Zelenih Judith Sargentini s pozivom svetu, naj skladno s sedmim členom pogodbe o 
Evropski uniji ugotovi obstoj očitnega tveganja, da bi lahko Madžarska huje kršila temeljne vrednote EU. 
Madžarski premier Viktor Orbán včeraj v razpravi s poslanci ni niti nakazal popuščanja glede očitanih kršitev, temveč je 
izrekal predvsem obtožbe. 

 

Sargentinijeva je po glasovanju razplet razglasila za zgodovinski. Podprla je, da so parlamentarci »postavili vladavino prava 
nad strankarsko politiko«.   
Člen sedem je najmočnejši ukrep, ki ga lahko Unija uporabi proti članici, ki krši njena temeljna načela, kakršna so 
demokracija, pravna država, spoštovanje človekovih pravic. V skrajnem primeru je lahko članica kaznovana z odvzemom 
glasovalnih pravic. 
V nadaljnjih postopkih bo odločitev v rokah držav članic v Svetu EU. Če je postopek po sedmem členu sprožen, lahko svet z 
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večino štirih petin članov ugotovi obstoj očitnega tveganja, da bi država članica lahko huje kršila vrednote EU. Naslednja 
faza je soglasna ugotovitev, da članica hudo in vztrajno krši vrednote. To je podlaga za sankcije, ki se v svetu sprejmejo s 
kvalificirano večino. 
Enak postopek je decembra proti Poljski sprožila evropska komisija. 
V poročilu Sargentinijeve so številne kritike razmer in ravnanj Orbánove vlade, ki da dokazujejo kršitev temeljnih vrednot EU 
s sistematično grožnjo demokraciji, pravni državi, temeljnim svoboščinam ... 
V skupini EPP, v kateri je tudi Orbánov Fidesz, so bili pri glasovanju razdeljeni. Med slovenskimi poslanci EPP so trije iz SDS 
(Patricija Šulin, Romana Tomc, Milan Zver) in Lojze Peterle (NSi) glasovali proti sprožitvi postopka, Franc Bogovič (SLS) pa 
se je vzdržal. 

• Sistemska grožnja. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 12. september 2018  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/sistemska-groznja-88310.html  
Današnja odločitev za sprožitev postopka bi bila znamenje, da EU s svojimi temeljnimi vrednotami misli resno.  
Zadnji dnevi so pokazali, da stališča do ravnanja Viktorja Orbána niso pogojena le s politično pripadnostjo njegovih kritikov. 
Samoumevno je, da ga kritizirajo politiki, ki so levo od sredine, a preobrat se je začel, ko so se z Orbánovo vlogo začeli 
temeljiteje ukvarjati v njegovi Evropski ljudski stranki (EPP). To je skupina, v kateri delujejo politiki z odprto, liberalno in 
proevropsko držo, kakršna sta Jean-Claude Juncker in Angela Merkel. Skupina je lahko upravičeno ponosna dedinja orjakov 
evropskega združevanja, Roberta Schumana in Helmuta Kohla. 
Predvsem pred evropskimi volitvami, na katerih naj bi se tradicionalne stranke odločno spopadle z nacionalizmom in 
populizmom, bi si v EPP s solidarnostno obrambo Orbána lahko začeli načenjati lastno verodostojnost. Očitki na njegov 
račun so podkrepljeni in resni: spodkopavanje svobode visokega šolstva, nevladnih organizacij, medijev, sodstva, manjšin ... 
Takšna »orbanizacija« je pravzaprav nasprotje tega, kar bi morala predstavljati evropska integracija, utemeljena na 
človekovih pravicah, liberalni demokraciji in navsezadnje tudi na krščanskih temeljih. 

 

Govor madžarskega premiera pred evropskimi poslanci bi moral še zadnje dvomljivce prepričati o nujnosti sprožitve 
postopka znamenitega 7. člena. Nastopal je bolj z držo kakšnega Mattea Salvinija in sovražno do Unije, kakršna je v svojem 
bistvu. Današnja odločitev za sprožitev postopka bi bila znamenje, da EU s svojimi temeljnimi vrednotami misli resno in da 
poskuša utemeljenost očitkov Madžarski preveriti v organiziranem postopku, ki ga zagotavlja 7. člen. Vse drugo bi bila še 
ena zapravljena priložnost in nezadosten odgovor na sistemsko grožnjo. 

• Grabar-Kitarović: Komunizem bi bil dober, če bi bilo več vrst jogurta. Ma. F. Delo, Ljubljana, 12. september 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/grabar-kitarovic-kumunizem-bi-bil-dober-ce-bi-bilo-vec-vrst-jogurta-91095.html  
Hrvaška predsednica je v intervjuju za avstrijski časnik Kleine Zeitung podprla protiimigrantsko politiko Orbana in 
Salvinija.  
»Hrvaški muslimani živijo v velikem strahu. Bojijo se, da bodo izobčeni iz družbe zaradi posameznikov, ki k nam prihajajo iz 
lažnih razlogov, da bi novačili ljudi za radikalne zamisli,« je v intervjuju za avstrijski časnik Kleine Zeitung povedala hrvaška 
predsednica Kolinda Grabar-Kitarović. 
Intervju z naslovom »Evropa je bila preveč sproščena in naivna« izhaja v času obiska avstrijskega predsednika Alexandra 
Van der Bellena na Hrvaškem. 
Evropa ni imela strategije za sprejem migrantov in nihče jim ni pojasnil, kaj se od njih pričakuje. »Večkrat sem bila v 
Afganistanu in verjemite mi, ni vsak, ki prihaja v Evropo demokratično razpoložen,« je dejala hrvaška predsednica, ki je 
spomnila na zatiranje žensk v Afganistanu. 

 

»Evropa je bila preveč sproščena in naivna v mnogih stvareh« 
Na vprašanje, zakaj nacionalizem privlači vse več podpornikov v Evropi, je Grabar-Kitarovićeva odgovorila, da se družba 
brani pred zunanjo nevarnostjo. »Evropa je bila preveč sproščena in naivna v mnogih stvareh. Namesto, da bi se posvetili 
razvojni politiki, smo Evropi dovolili 1,2 milijona ljudi, v glavnem mladih in močnih, medtem ko so ženske in otroci niso imeli 
te sreče in so morali ostati v svoji domovini.« 
»V trgovini sem želela izbirati med različnimi vrstami jogurta«  
Vprašanja o radikalnem nacionalizmu na Hrvaškem Kolindo Grabar-Kitarović zlahka ujezijo. »Desetletje nam je bilo Hrvatom 
prepovedano, da imenujemo svoje poreklo. Namesto, da bi rekli Jaz sem Hrvat, smo morali reči Jaz sem iz Hrvaške. Kdor je 
izrazil svoj nacionalni ponos, mu je bilo zagroženo z zaporno kaznijo,« je povedala predsednica, ki ne zanika, da na 
Hrvaškem obstajajo levi in desni ekstremi, vendar »ne predstavljajo nevarnosti za našo demokracijo.« Grabar-Kitarovićeva 
celo meni, da Hrvaška spada med najbolj liberalne države Evropske Unije. 
Izbira jogurtov več kot zadovoljiva 
O protiimigrantski politiki madžarskega predsednika Viktorja Orbana in italijanskega ministra za notranje zadeve Mattea 
Salvija, pa hrvaška predsednica pravi, da ne morejo soditi niti Madžarske niti Italije. »Evropa ne more na svojih plečih nositi 
bremen celega sveta. Odrasla sem v komunizmu in nisem želela nič drugega kot to, da se umaknem od tega. Želela sem biti 
svobodna. V trgovini sem želela izbirati med različnimi vrstami jogurta, glede kruha pa sem morala povedati, koliko ga bom 
potrebovala za naslednji teden,« je potarnala. 
Njena izjava o premajhni izbiri jogurtov je pri naših južnih sosedih dvignila nemalo prahu. Na spletni strani faktograf.hr so 
objavili članek, v katerem so dodobra preverili ali izjave hrvaške predsednice držijo. Ugotovili so, da v času njenega 
odraščanja izbira jogurtov vendarle ni bila tako omejena. 

• Azil, nevladniki in zlorabe sistema. Uroš Urbas. Delo, Ljubljana, 13. september 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/azil-nevladniki-in-zlorabe-sistema-88315.html  
Migracije: Na dan prihaja vse več spornih ravnanj nevladnih organizacij pri usklajevanju ilegalnih prehodov.  
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Ljubljana – Na podlagi policijskih depeš, ki smo jih pridobili v uredništvu, je mogoče sklepati, da nevladne organizacije 
pribežnikom svetujejo, kako naj ilegalno prestopijo hrvaško-slovensko mejo. Policijske depeše tudi razkrivajo, da nevladne 
organizacije slovenskim policistom napovedujejo kazenske ovadbe, če bodo migrante, s katerimi so bili nevladniki v stiku že 
v Bosni, ne šele v Sloveniji, vračali na Hrvaško. 
Stališče uredništva časnika Delo je, da rezilne žice na meji ne morejo biti način reševanja migrantskega vprašanja ter da 
mora Slovenija aktivno in skladno z zavezami pomagati beguncem, ki so zaradi vojne prisiljeni zapustiti svojo državo in 
poiskati razmere za dostojno življenje drugje. To pa ne pomeni, da zaradi tega nismo občutljivi za sporno ravnanje nekaterih 
slovenskih nevladnih humanitarnih organizacij, ki pomagajo beguncem in migrantom. 
Na podlagi uradnih dokumentov, ki smo jih pridobili in jih v celoti objavljamo na naši spletni strani www.delo.si, trdimo, da 
nevladne organizacije zlorabljajo azilni sistem EU. O motivih takšnega ravnanja ne pišemo, ker zanje nimamo ustreznih 
dokazov. Trdimo pa, da ravnanje nekaterih nevladnikov, o katerem danes poročamo, pomeni izigravanje načel pravne 
države. To škoduje tako pribežnikom kot državi. Izigravanje načel pravne države spodjeda enega od temeljev evropske 
družbene ureditve, zaradi katerega begunci in migranti Zahod razumejo kot obljubljeno deželo. 
Katera ravnanja nekaterih nevladnih organizacij najbolj spodkopavajo pravno državo 
Prvič, slovenske nevladne organizacije pripravljajo srečanja policije in pribežnikov. To trdimo na podlagi obvestil, ki jih 
pošiljajo policijskim postajam, kdaj in kje bodo migranti prestopili mejo. Od policistov zahtevajo, kako naj ravnajo v 
postopku, ker jih bodo v nasprotnem primeru kazensko ovadili. Pribežnikom pa svetujejo, naj ob srečanju s slovenskim 
policistom takoj zaprosijo za azil. S tem, ko pribežnik zaprosi za azil, ga organi ne smejo več vrniti v državo, od koder prihaja. 
Drugič, od 2100 ljudi, ki so letos zaprosili za azil, so več kot 1500 postopkov že ustavili, saj prosilcev za azil ni več v Sloveniji. 
Kje so, ne ve nihče. Po dublinski uredbi je država članica EU, kjer je posameznik zaprosil za mednarodno zaščito, postopek 
dolžna izvesti do konca. 
Tretjič, nevladniki pribežnikom omogočajo obvod pri iskanju možnosti za življenje v EU, saj večina noče ostati v Sloveniji. 
Tako tudi tistim, ki poudarjajo, da nočejo ostati v Sloveniji in je njihov cilj Francija ali Nemčija, svetujejo, naj za azil zaprosijo 
v Sloveniji. Depeše tudi razkrivajo, da so nekateri prosilci za azil svojo državo zapustili zaradi slabega ekonomskega položaja, 
ne zaradi slabih varnostnih razmer v svoji državi. 

• Kje je meja nevladnikov? Barbara Hočevar. Delo, Ljubljana, 13. september 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/kje-je-meja-nevladnikov-90953.html 
Tujci v policijskih postopkih trdijo, da so jim slovenske nevladne organizacije dale navodila, kako naprej.  
Ljubljana – Več tujcev, ki so se znašli v policijskem postopku zaradi nezakonitega prehajanja meje, trdi, da so navodila, kaj 
naj storijo, da bodo lahko nadaljevali pot v druge evropske države, in telefonsko številko, na katero naj pokličejo, dobili od 
slovenskih nevladnih organizacij v Veliki Kladuši. 
Mednarodna obveznost vsake države in temeljna civilizacijska norma je, da ljudem, ki bežijo pred preganjanjem in vojnami, 
omogoči dostop do mednarodne zaščite. V uradu varuhinje človekovih pravic še proučujejo trditve več nevladnih 
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organizacij, da slovenska policija tujce sistematično nezakonito vrača na Hrvaško, čeprav želijo v Sloveniji zaprositi za azil.

 
FOTO: Delo  
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Več pribežnikov, ki so bili v zadnjih tednih v policijskih postopkih, je imelo s seboj letake iz Veliki Kladuše v angleščini, na 
katerih sta zelo natančno opisani evropska in slovenska zakonodaja ter možnosti, ki jih imajo. Avtorji letaka poudarjajo, da 
želijo nadzorovati policijske postopke v Sloveniji s ciljem izvajati pritisk na policijo, da bi beguncem omogočili, da lahko 
zaprosijo za azil. 
»Za ta namen smo vzpostavili dve telefonski številki. Kontaktirajte jih, če bi radi zaprosili za azil v Sloveniji ali če vas je 
ustavila policija med potovanjem skozi Slovenijo in nočete biti vrnjeni na Hrvaško ter iz Hrvaške v Bosno in Hercegovino.« 
Belokranjce bolj kot pribežniki skrbi slab nadzor  
Tistim, ki želijo zaprositi za azil v Sloveniji, svetujejo, naj, preden se odpravijo na pot iz Bosne in Hercegovine, z aplikacijo 
whatsapp vzpostavijo stik z eno od dveh številk za azilni monitoring v Sloveniji – pri eni je označeno, da je številka Pravno-
informacijskega centra nevladnih organizacij (PIC) – ter naj oddajo svoje podatke in lokacijo. Ko pridejo v Slovenijo, naj z 
njimi spet vzpostavijo stik, da bodo lahko nadzirali policijski postopek. Policiji naj povedo, da je PIC njihov pravni zastopnik. 
»Ko vas bo policija zasliševala, vztrajajte, da iščete zatočišče iz varnostnih razlogov, da je vaše življenje ogroženo v vaši 
državi. Vztrajajte, da je Slovenija vaša ciljna država.« 

 
FOTO: Delo  
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Če samo potujete skozi Slovenijo, piše v letaku, in ste pred tem, da bi vas ujela policija, vi pa bi radi preprečili vrnitev na 
Hrvaško in nato v Bosno in Hercegovino, poskušajte poslati sporočilo na obe številki, preden vam policija zaseže mobilni 
telefon. »Edina razlika je, da vam v tem primeru ni treba poslati sporočila, preden se odpravite na pot iz Bosne.« 
Potem ko boste kontaktirali obe telefonski številki, bo PIC stopil v stik s pristojno policijsko postajo na meji in izrazil 
pričakovanje, da bo policija ukrepala skladno z zakonom, je še mogoče prebrati v letaku, ki je, po pričevanjih, ki so 
dokumentirana v več uradnih zaznamkih policije, zelo razširjen med ljudmi, ki v Veliki Kladuši čakajo, da bodo lahko 
nadaljevali pot v Evropo. Nekateri trdijo, da so številke, kam naj kličejo, in pojasnila, kako naj ravnajo, dobili od 
predstavnikov nevladnih organizacij, tudi od ljudi, ki so se predstavljali, da so iz PIC. 

 
FOTO: Delo  
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V enem od teh dokumentov policije piše: »Osebe navedejo, da so matično državo Afganistan zapustile zaradi slabega 
socialnega stanja v državi in da je njihova ciljna država Francija. Pri navedbi razlogov za mednarodno zaščito navedejo, da v 
Sloveniji vlagajo prošnjo za mednarodno zaščito, ker so jim tako svetovali predstavniki nevladnih organizacij iz Republike 
Slovenije, ki so jih obiskali v Bosni in Hercegovini.« 
PIC vztraja, da dela samo v Sloveniji 
Katarina Bervar Sternad, direktorica PIC, zagotavlja, da oni niso avtorji letaka. »Pojasnila sem že, da pomagamo osebam, ki 
so oziroma od takrat, ko so v Sloveniji. Če nas kdo kliče, ki ni v Sloveniji, pojasnimo, da ne moremo pomagati.« Potrdila pa 
je, da so policijo obveščali o ljudeh, ki so bili v Sloveniji, z napovedjo, da bodo zaprosili za azil, in napovedjo kazenske 
ovadbe zoper policista, ki jih bo obravnaval zaradi nedovoljenega vstopa, če bi jih vrnil na Hrvaško. »Menimo, da najavljanje 
tujcev, ki so v Sloveniji, policiji celo olajša delo.« 
Prepričana je, da bi letak morali videti kot nekaj, kar beguncem v resnici preprečuje, da bi policija ali drugi organi zlorabili 
svoja pooblastila ali jim kratili pravice. »Del demokratičnega sistema je tudi širok dostop do informacij in pomoči in letak 
vidimo v tem kontekstu. Takšna informacija niti ni veliko drugačna od informacij, ki jih ministrstvo za zunanje zadeve objavi 
na svoji spletni strani in ljudem, ki potujejo v tujino, posreduje kontakte, na katere naj se obrnejo, če bi potrebovali 
pomoč,« je komentirala Katarina Bervar Sternad in poudarila, da PIC v nobenem primeru tujcem ne pomaga pri prehodih 
čez mejo, čez slovensko ozemlje ali pri izogibanju postopkov s policijo. Zanikala je tudi, da bi pri njih delal kakšen Andrej, ki 
ga je eden od tujcev v policijskem postopku navedel kot predstavnika PIC, ki mu je dal navodila. 
 

 
FOTO: Delo  
 
 
Letak, katerega neznani avtor se res temeljito spozna na pravo in prakso v Sloveniji in Evropi ter si očitno zelo prizadeva, da 
bi policija spoštovala postopke, je kljub temu drugačen od tistih z nasveti kateregakoli ministrstva za zunanje zadeve – 
sporno je zagotavljanje pomoči pri tranzitu skozi Slovenijo in tudi navodila, kaj naj tisti, ki želijo zaprositi za azil, govorijo 
policistom. 
Za PIC so še bolj kot letaki neprijetna pričevanja ljudi, ki jih navajajo kot posrednike navodil. Kot pravni zastopniki 
pričakujejo, da policija verjame navedbam prosilcev o okoliščinah, zaradi katerih potrebujejo mednarodno zaščito, zdaj pa 
so se znašli v položaju, ko besede svojih varovancev zanikajo. 
Skoraj polovica iz Pakistana in Alžirije 
Ministrica za notranje zadeve v odhajanju Vesna Györkös Žnidar, ki nevladnim organizacijam očita sporno in škodljivo 
ravnanje, je večkrat izpostavila še en vidik. Letos je v Sloveniji za mednarodno zaščito zaprosilo okoli 2100 ljudi, skoraj 
polovica je državljanov Pakistana in Alžirije. Več kot 1500 postopkov so pristojni ustavili, ker prosilcev ni bilo več v državi. 
»Treba je opozoriti, da smo prepoznali način nezakonitega priseljevanja prek zlorabe instituta mednarodne zaščite. Kaže se 
tudi sukcesivno izražanje namer za vložitev prošnje v več državah. To izkoriščajo organizatorji in tihotapci ljudi. To je 
prepoznan kriminalni model, s katerim se države EU pač morajo spopasti,« je Györkos Žnidarjeva izjavila ob obisku pri 
varuhinji človekovih pravic in poudarila, da se bo treba pogovarjati tudi o vprašanju zlorab azilnih sistemov, ki se izrabljajo 
kot migracijski kanal za vstop v EU.  

• Belokranjce bolj kot pribežniki skrbi slab nadzor. Bojan Rajšek. Delo, Ljubljana, 13. september 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/belokranjce-bolj-kot-pribezniki-skrbi-slab-nadzor-90954.html  
Nelegalni prehodi: Učakovci zaradi jezu na Kolpi pogosto vstopna točka v državo – »Grožnje policistom niso od včeraj«  
Črnomelj – V belokranjski vas Učakovci smo preverili policijske navedbe o sporni vlogi nekaterih nevladnih organizacij, ki da 
so pri svetovanju pribežnikom glede vstopa v Slovenijo oziroma prošenj za azil prestopile meje svojih pristojnosti. Zaradi 
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jezu čez Kolpo in nizkega vodostaja so namreč Učakovci že od nekdaj kraj ilegalnega prestopanja meje in tihotapljenja blaga, 
pojavijo pa se tudi v sporočilu, s katerim so v Pravno-informacijskem centru policiste obvestili, da jih tam čakajo štirje 
državljani Afganistana. 
Pred hišo v neposredni bližini jezu smo srečali skupino domačinov, ki so dejali, da komaj čakajo, kdaj bo država končno 
zagradila še okoli deset metrov zemljišča pri mlinu, kjer pribežniki po jezu redno prehajajo čez reko, in da bo gorvodno 
postavila še dobrega pol kilometra ograje. Pribežniki so stalnica in vsak dan jih po več prehaja čez reko. 

 

2342 pribežnikov je letos ilegalno prestopilo mejo v Beli krajini  
Domačinka Petra Prokšelj je povedala, da jih nenapovedani gostje sicer ne motijo, saj niso agresivni, vendar da se počutijo 
neprijetno, ko psi ponoči lajajo in okoli hiš ni miru. Če nevladniki beguncem res pomagajo pri vstopu v našo državo, je to 
popolnoma nedopustno, so povedali domačini.  
Domačini hočejo ograjo 
Neprecenljiva pomoč varnostnim organom na meji so domačini, saj jih nemalokrat prav oni obvestijo o pribežnikih. Brez 
njihove pomoči bi bila južna meja precej bolj podobna švicarskemu siru, kar ne nazadnje priznavajo tudi policisti. 
»Mejo bi morala policija in vojska popolnoma zapreti ter na panelno ograjo namestiti še rezilno žico, saj jo zdaj brez težav 
preplezajo. V gozdu je veliko pribežnikov in odvrženih oblačil. Tudi po jurčke si ne upam več. Veste, v Ljubljani si nihče ne 
predstavlja našega življenja ob Kolpi, zato je lahko biti pameten,« je povedala Marjana iz skupine pred hišo. 
1110 pribežnikov je zaprosilo za mednarodno zaščito  
Dejala je, da jo moti, da prihajajo samo mladi moški in da ni skoraj nobene ženske, kar je ravno obratno od beguncev, ki so 
zaradi vojne v BiH iskali zaščito v Sloveniji v 90. letih prejšnjega stoletja in med katerimi so bili samo starci, ženske in otroci.  
Oblačila razmetana po gozdovih 
Na območju mejnih naselij Vukovci, Učakovci, Otok in Kovačji Grad je predvsem v gozdu veliko sledi nelegalnih prehodov 
meje: od smeti do oblek, britvic in ostankov hrane. Tega zdaj nihče organizirano ne čisti oziroma to počnejo policisti in 
vojaki. Domačini se bojijo, da bodo na koncu vse morali pospraviti lastniki gozdov sami. Tudi ob obali Kolpe v bližini 
zapuščenega in razpadajočega mlina v Učakovcih so prišleki za sabo pustili oblačila, ki jih do zdaj še nihče ni odstranil. 
V Beli krajini prijeli 2342 pribežnikov 
Sogovornik, ki dobro pozna policijsko delo oziroma problematiko nelegalnih prehodov meje od Metlike do Poljanske doline 
in zaradi tega ni hotel biti imenovan, je dejal, da člani nevladnih organizacij in njihovi somišljeniki hodijo v BiH v Veliko 
Kladušo ter delijo zloženke z navodili, kako naj se pribežniki vedejo ob stiku s slovenskimi varnostnimi organi. Preden do njih 
pride policija, zloženke uničijo, a so policisti nekaj tega materiala le zasegli in arhivirali. 
Učakovce si pribežniki pogosto izberejo za prestopanje meje. 
Domačini se zaradi ilegalnih prehodov počutijo neprijetno. 
Državo pozivajo, naj namesti dodatno ograjo. 
Na novomeški policijski upravi molčijo o delu nevladnikov na terenu.  
Grožnje policistom s sankcijami, če ne bodo ukrepali skladno z navodili nevladnikov, po njegovih besedah niso nič novega, 
policija pa da jih iz njemu neznanega vzroka do zdaj ni razkrila. Za pojasnilo o tem smo zaprosili tudi vodstvo novomeške 
policijske uprave, ki pa na vprašanja ni odgovorilo. 
So pa pojasnili, da so na območju Bele krajine letos prijeli 2342 pribežnikov, od tega jih je za mednarodno zaščito zaprosilo 
1110. Na območju Učakovcev in Vukovcev so jih ta mesec prijeli šestnajst.  
Pričakujejo ukrepanje države 
Predstavnica belokranjske civilne iniciative proti migrantskemu centru in črnomaljska občinska svetnica SDS Maja Kocjan je 
dejala, da je ogorčena nad početjem nevladnih organizacij, vendar pravi, da ni presenečena, saj da so njihovi člani že pred 
časom v pogovoru s policisti in prevajalci dobili informacije o delu nevladnikov v tujini in doma. 
»O delovanju nevladnih organizacij pripravljamo sporočilo za javnost, v katerem bomo ostro obsodili njihovo početje. Hkrati 
pričakujemo ukrepanje pristojnih organov, saj nevladne organizacije financira država,« je povedala Kocjanova. 

 

• Kdo zaupa Barnierju in kdo ne zaupa Vučiću? Tine Kračun. Delo, Ljubljana, 13. september 2018  
Tine Kračun je direktor Inštituta za strateške rešitve 
https://www.delo.si/mnenja/kolumne/kdo-zaupa-barnierju-in-kdo-ne-zaupa-vucicu-91010.html  
Paradoks Hoxhajeve izjave je, da dobro ve, da je Vučić edini srbski politik, s katerim kosovski politiki lahko sklenejo 
sporazum.  
Zaupanje v evropsko politiko je še vedno prisotno. Potem ko je Michel Barnier, glavni pogajalec evropske komisije v zadevi 
brexit, na odru blejske Festivalne dvorane izrazil optimizem, da je lahko končen dogovor o brexitu dosežen v osmih tednih, 
je britanski funt glede na ameriški dolar poskočil za odstotek. To je znak zaupanja, ki ga med politiki držav Zahodnega 
Balkana še vedno ni. Srbski predsednik Aleksander Vučić je pretekli konec tedna najprej odpovedal srečanje v Bruslju s 
kosovskim predsednikom Hashimom Thaçijem ter nato še dodobra razburil javnost s kontroverznimi izjavami med obiskom 
Kosova. Odziv smo doživeli na odru blejskega Strateškega foruma, kjer je podpredsednik kosovske vlade Enver Hoxhaj 
izjavil, da je Vučić zadnji človek, ki mu zaupajo. 
V običajnih razmerah bi mednarodna skupnost podprla prizadevanje dveh sosedskih držav za razreševanje spora o meji. 
Dobri medsosedski odnosi so temelj miru v mednarodnih odnosih. A odziv mednarodne skupnosti na Thaçijevo in Vučićevo 
namero po reševanju sporov med Kosovom in Srbijo ter možnost zamenjave ozemlja je bila zelo skeptična. Sledi konfliktne 
politike, ki se je na tem območju v stoletjih redno pojavljala, nazadnje konec prejšnjega stoletja, so očitno še vedno 
prisotne. 
Na strateškem forumu je bilo tokrat veliko govora o zaupanju. Zaupanje temelji tudi na odprti in iskreni komunikaciji. Če 
analiziramo stopnjo in koncept zaupanja v politiko Zahodnega Balkana, moramo upoštevati zaupanje z dveh perspektiv: z 
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vidika zaupanja mednarodne skupnosti v balkansko politiko in z vidika zaupanja lokalne javnosti. Ni treba delati poglobljenih 
študij, da pridemo do zaključka, da je zaupanje majhno. 
Samo v bližnjo preteklost, na katero se politiki vedno radi sklicujejo, je treba pogledati in dobimo odgovor na vprašanje, 
zakaj mednarodna politika balkanskim politikom ne zaupa. Zato so odzivi na zadnje poteze, ki jih vlečeta Vučić in Thaçi, 
mešani. Balkan je bil v preteklosti pač velikokrat sod smodnika. Ali bo ta sod spet razneslo? Kakšen je namen zadnjih 
pogajanj med Kosovom in Srbijo o zamenjavi ozemlja? Ali je namen res dobronameren in v kontekstu miru? Ali se lahko 
zgodi, da sod raznese? Ali je to tudi namen? Kakšno sporočilo prinaša obisk Vučića na Kosovu? Vse to so vprašanja, ki se 
postavljajo, čeprav bi dogovor med Kosovom in Srbijo gotovo podprla vsa mednarodna javnost. Ta vprašanja so izraz 
nezaupanja. 
Čeprav je bil Vučićev govor v Mitrovici v svojem bistvu spravljiv, saj je Vučić ne nazadnje priznal, da bo kompromis potreben, 
je odmevala samo njegova (neposrečena) omemba Slobodana Miloševića. Strah izvira iz tega, da je politika držav 
Zahodnega Balkana še vedno prepletena z zavajanjem in prikritimi grožnjami, velikokrat v ritmu melodramatike. A Vučić je 
dvostopenjsko igro diplomacije, po načelih katere mora nagovoriti tako domačo kot tujo javnost, pač moral odigrati. Po eni 
strani mora spodbujati in iskati podporo v domači javnosti, a hkrati iskati kompromis in spravo pri nasprotni strani. 
Vendar problem ni samo nezaupanje mednarodnih politikov do lokalnega reševanja sporov, še večji izziv je nezaupanje 
lokalne javnosti. Podatek, da 75 odstotkov prebivalcev Srbije vidi povezavo med organiziranim kriminalom in politiko kot 
veliko grožnjo, kaže na veliko nezaupanje v politiko. 
Upanje predstavljajo mlajše generacije. Mlajši, mnogi tudi z izkušnjami življenja v tujini, na državo gledajo drugače, kot so 
pred tridesetimi leti njihovi starši. Danes so, tudi v Srbiji, na Kosovu, v Makedoniji in v drugih državah v regiji, to predvsem 
davkoplačevalci, ki se tako kot njihovi vrstniki po svetu sprašujejo, zakaj plačujejo davke. Zahtevajo kakovostno storitev 
države in kakovostne razmere za bivanje in ustvarjanje. A čeprav večina prebivalstva podpira članstvo v EU, prav mlajša 
generacija do EU goji vse večje nezaupanje. In dilema je, koliko je za to nezaupanje odgovorna politika EU, koliko pa lokalna 
politika, ki ni zmožna resnega napredka pri približevanju zahodnim integracijam. 
Globalne razmere so pomembne za rast in razvoj. Vendar imata ta ključna stebra stabilnosti svoje temelje na lokalni ravni, v 
vaseh in mestih. Tudi Srbija si želi nazaj na svetovno prizorišče, ki pa ga danes ne zagotavlja več moč vojske, ampak moč 
gospodarstva. To Vučić ve. Simboliko, ta je v politiki Zahodnega Balkana vedno igrala veliko vlogo, Vučić odigra, ko kmetom 
na Kosovu podari traktor in govori o potrebi po delovnih mestih. 
Učinek Barnierjeve izjave je pomemben zato, ker kaže, da finančni trgi evropskim politikom še vedno zaupajo. In zaupanje 
gospodarstva v politiko je temelj gospodarske stabilnosti. Temelj politične stabilnosti je zaupanje med politiki. In paradoks 
Hoxhajeve izjave je, da dobro ve, da je Vučić edini srbski politik, s katerim kosovski politiki lahko sklenejo sporazum. A 
sporazumi so mogoči le, če obstaja zaupanje. In to ne samo med strankami v pogajanjih, ampak tudi drugih deležnikov, ki 
vplivajo na življenje prebivalcev, v omenjenih primerih Kosova, Srbije in Evropske unije. 

• Juncker in Orbán. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 13. september 2018  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/juncker-in-orban-88317.html  
Luksemburžan še vedno predstavlja odprto in liberalno Evropo, v kateri bi politiki, kakršen je Viktor Orbán, morali biti na 
obrobju.  
V Strasbourgu bi teže trčila različnejša svetova dveh politikov, ki – paradoksalno – prihajata iz iste strankarske družine. Jean-
Claude Juncker je starosta evropske politike, ki je bil že davnega leta 1991 sopodpisnik maastrichtske pogodbe. Do konca 
mandata njegove evropske komisije bo sicer minilo še nekaj časa, a njegov zadnji govor o stanju v Uniji je že nakazal želene 
smeri razvoja k samozavestnejši, bolj suvereni Evropi v čedalje bolj dinamičnem in nemirnem svetu. Premagovanje 
notranjega razdora bo ena od glavnih nalog. 
Evropski komisiji pod Junckerjevim vodstvom se res lahko očita marsikaj. A Luksemburžan še vedno predstavlja odprto in 
liberalno Evropo, v kateri bi politiki, kakršen je Viktor Orbán, morali biti na obrobju. Četudi je v ozadju sprožitve postopka po 
7. členu veliko taktiziranja, se je evropska politika morala odzvati na dogajanje na Madžarskem. Razsežnosti pojava Orbán 
so bile v osrednjem političnem toku predlogo prezrte. EU kot ideja, ki lahko navdihuje svet, ima v politikih, ki stavijo na 
hujskaštvo, izključevanje in nacionalizem, svojo temno plat. 
Premier iz Budimpešte je dobil nedvoumno sporočilo, da članstvo v EU niso le denar in pravice, ampak tudi obveznosti, 
solidarnost, vrednote. Pričakovati je, da iz samega postopka po 7. členu ne bo nastalo veliko, saj je sprejemanje odločitev 
zapleteno. Države članice pa druga drugi raje ne nagajajo na tak način. Kljub temu je Orbán moral z grenkobo ugotoviti, da 
po drugi strani niso le levičarji in liberalci, ampak tudi samo jedro Evropske ljudske stranke. Kot takšen de facto izobčenec 
večje vloge v EU ne bo (več) mogel imeti. 
To je eden od pogojev, da se bo Unija z Junckerjevo politično dediščino lahko reševala iz krize. 
 

Dnevnik, Ljubljana 
 

• Kurz Makedonce poziva k referendumski podpori. Dnevnik, Ljubljana, 07.09.2018 
https://www.dnevnik.si/kartica/1042838885  
Avstrijski kancler Sebastian Kurz je danes med obiskom v Skopju Makedonce pozval, naj se udeležijo prihajajočega 
referenduma in na njem glasujejo za sporazum o imenu svoje države, ki so ga sklenili z Grčijo. S tem bi glasovali tudi za 
evropsko perspektivo Makedonije, je dejal. »To je individualna odločitev, odločanje za druge ni moja naloga, a kot prijatelji 
Makedonije in aktivni člani EU smo prepričani, da bi bilo zelo pozitivno, če bi bila udeležba na referendumu velika, izid pa 
pozitiven,« je na skupni novinarski konferenci z makedonskim premierjem Zoranom Zaevom dejal Kurz, katerega država 
trenutno predseduje EU. 
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• Vučić pravi, da ima dovolj prištinskega izsiljevanja. Zoran Senković. Dnevnik, Ljubljana, 7. september 2018  
https://www.dnevnik.si/1042838884/svet/vucic-se-v-bruslju-ne-bo-sestal-s-thacijem  
Srbski predsednik Vučić se danes v Bruslju ni hotel sestati s kosovskim predsednikom Thacijem, potem ko mu oblasti v 
Prištini niso dale dovoljenja, da ob načrtovanem obisku Kosovske Mitrovice ta konec tedna obišče še hidroelektrarno 
Gativode. 
Za danes napovedano srečanje srbskega predsednika Aleksandra Vučića in kosovskega predsednika Hashima Thacija v 
Bruslju naj bi prineslo nov premik v urejanju odnosov med državama, sploh po nedavnih izjavah obeh voditeljev v Avstriji, 
da bi državi morda v doglednem času lahko rešili problem severa Kosova z večinskim srbskim prebivalstvom tako, da bi 
ozemlje zamenjali za jugozahod Srbije z večinskim albanskim prebivalstvom. A kot je že tradicionalno v odnosih med 
Beogradom in Prištino, obetavnim in optimističnim napovedim po pravilu sledijo nove zaostritve, besedni spopadi in 
grožnje. Predsednika se v Bruslju nista sešla. Sestanek je odpovedal srbski predsednik, in sicer po dvodnevnem ostrem 
besednem obračunavanju, ki je sledilo kosovski prepovedi njegovega obiska v hidroelektrarni Gazivode. 
Vučić je za ta konec tedna načrtoval obisk Kosovske Mitrovice, kjer bi verjetno iskal podporo Srbov za morebitno izmenjavo 
ozemlja, ki je doma v opoziciji in delu javnosti nima. Ob tem je hotel obiskati hidroelektrarno Gazivode, v obnovo katere je 
je Srbija vložila del sredstev. Toda Priština je ta obisk prepovedala. 
»Ne dovolj artikuliran obisk« 
Thaci je pred srečanjem v Bruslju dejal, da Vučiću niso prepovedali obiska. Pozabil pa je povedati, da so ga omejili (za kar 
obstajajo dokumenti), in to z res težko razumljivo pojasnitvijo: »Obisk hidroelektrarne ni dovolj jasno artikuliran (?) in lahko 
vnese nemir na Kosovo.« To je bila kaplja čez rob in srbski predsednik se je v Bruslju srečal zgolj z visoko predstavnico EU za 
zunanjo politiko Federico Mogherini. Na dvournem sestanku ji je med drugim razložil, zakaj ne želi sesti za mizo s Thacijem 
in zakaj Srbija resno razmišlja, da za nekaj časa prekine pogajalski proces.  
Za Beograd namreč Priština ni verodostojen pogajalski partner, Srbija pa ne more več pristajati na provokacije, izsiljevanja in 
neuresničevanje dogovorjenega, kot je oblikovanje skupnosti srbskih občin, ugotavlja srbski predsednik, s čimer je srbsko 
javnost seznanil tudi danes zvečer v nastopu po televiziji. Če pri namigih, da bi s Prištino lahko dosegli zamenjavo ozemlja, 
Vučić ni imel podpore, je za današnji odločni ne Prištini dobil aplavz opozicije. 
Predsednik se ne boji  
Edina optimistična v tem novem zapletu je ostala Mogherinijeva. Po ločenih sestankih z obema predsednikoma je dejala, da 
»je v pogajalskem procesu prišlo do težav, vendar sem prepričana, da jih bomo odpravili in da bo do srečanja prišlo prav 
kmalu«. Ali bo kljub zapletu Vučić odšel vsaj v Kosovsko Mitrovico, danes še ni bilo povsem jasno. Na vprašanje, ali se Vučić 
boji, da bi ga na Kosovu prijeli, je vodja srbskega urada za Kosovo Marko Đurić dejal, da se predsednik tega ne boji in da ga 
gotovo ne bodo prijeli, če se bo odločil za obisk Kosovske Mitrovice. Ob tem je pozval kosovske Srbe, naj se v čim večjem 
številu udeležijo Vučićevega nagovora. 

• To be continued*. Ivo Visković. Dnevnik, Ljubljana, 7. september 2018 
Kolumna 
https://www.dnevnik.si/1042838853/mnenja/kolumne/to-be-continued  
Komaj se človek vrne s počitnic v Beograd (čeprav bi svojo odsotnost zaradi različnih neprijetnosti težko imenoval 
počitnice), se mora soočiti z realnostjo političnega – pa ne samo političnega – življenja v Srbiji. Na prvem mestu je 
Kosovo, sledi Kosovo, potem pa dolgo nič in nato spet Kosovo, šele zatem pride na vrsto kaj drugega. In skoraj vsi imajo o 
Kosovu kaj povedati v zasebnem pogovoru, zelo redki intelektualci pa premorejo dovolj poguma, da to povedo tudi javno. 
V kolumni sem že pisal o tem. Vedno pa se bojim, da bi v vsakem naslednjem pisanju samo ponavljal svoja glavna stališča in 
bi bilo tako bralcem nezanimivo. Po drugi strani pa sem ves čas postavljen pred dilemo, ali naj pišem o aktualnih stvareh, 
čeprav za ceno delnega ponavljanja že napisanega, ali pa naj se ukvarjam z različnimi temami, da bi bil vsakič čim bolj izviren 
– jaz rad rečem: da ne bi prepisoval od samega sebe. Čeprav sem bolj naklonjen drugi možnosti, včasih popustim občutku, 
da ima pomembnost teme prednost pred željo po originalnosti stališč, ki jih predstavljam. 
A zakaj mislim, da je tokrat tema tako pomembna, da velja tvegati »avtoplagiat« oziroma ponoviti nekatera že 
predstavljena lastna stališča? Zato, ker se v Srbiji, deloma tudi na moje presenečenje, očitno kaže dejanski interes, da se 
kosovski vozel razplete, pa naj se potem zgodi karkoli. Ali je ta vtis res realen, potem ko sem imel nekaj pogovorov in sem si 
prebral nekaj več medijskih prispevkov o tem vprašanju? Pogovori so bili zelo odprti in vsebinski, kot bi rekli diplomati v 
svojem diplomatskem jeziku, a prebral sem in se nagledal preveč izjav, analiz in komentarjev, da bi lahko resno podvomil o 
pravilnosti in relevantnosti informacij, s katerimi razpolagam in na podlagi katerih sem si oblikoval stališča o tem vprašanju. 
Prvi vtis je, da gre tokrat res za spremembo najpomembnejšega stališča: ali iti proti rešitvi tega vprašanja ali pa se samo 
pretvarjati, da se teži k temu? Večina dobrih poznavalcev tega vprašanja meni, da se je – zaradi nečesa, a se ne strinjajo 
glede česa – predvsem pri vladajoči eliti oblikovalo mnenje, da je vendarle bolje iti proti dejanski rešitvi kot problem 
spremeniti v tako imenovani zamrznjeni konflikt, kot to zagovarja trda struja med srbskimi politiki in intelektualci, pri čemer 
pričakujejo, da se bodo nekega dne, morda tudi pozneje, okoliščine spremenile v korist Srbije. Nekateri menijo, da je ta 
sprememba posledica soočanja z nepopustljivostjo, s katero zahodne sile zahtevajo, da se vprašanje končno reši na način 
soočanja z realnostjo. Drugi pa ocenjujejo, da gre za soočanje z grožnjo, da se ambiciozno začeti program gospodarskih 
reform zlomi zaradi prevelike cene, ki jo je treba plačati za ohranjanje statusa quo na Kosovu. To bi lahko, nadaljujejo, 
vodilo ne le do konflikta z domačim prebivalstvom, potem ko na dan prihaja čedalje večje nezadovoljstvo z razmerami in 
(ne)možnostjo dostojnega življenja, ampak tudi do izgube podpore mednarodnih dejavnikov, od Mednarodnega denarnega 
sklada in Svetovne banke do posameznih držav. Kot argument navajajo, da gre – zaradi načina, kako se rešuje vprašanje 
pred tremi leti nezakonito zmanjšanih pokojnin (ne samo z vračanjem zmanjšanega dela pokojnin, ampak tudi s povečanjem 
le-teh) – za kupovanje socialnega miru. To je po mojem mnenju tudi glavni vzrok iskanja možnosti, da bi pogovori s 
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predstavniki Prištine potekali na doslej neobičajen način, domači javnosti pa skoraj vsak dan obljubljajo, da samo še malo 
manjka do boljšega življenja. Seveda obstajajo tudi druge razlage, a omenjeni prevladujeta. 
Drugi vtis je, da gre za zelo oseben način reševanja nekega težkega in dolgotrajnega problema, in sicer z osebnimi 
pobudami, pa tudi s prevzemanjem vloge, ki z normativnim modelom ustvarjanja zunanje politike v Srbiji ni predviden niti z 
ustavo niti z drugimi pravnimi akti. Nekateri trdijo, da je vse skupaj usmerjeno k osebnemu samopotrjevanju, spet drugi pa 
pravijo, da je to res, a da je najpomembnejše, da je prišel na dan politični pogum, na katerega se je v Srbiji čakalo in ki je 
neizogibno potreben, da bi se bilo mogoče zoperstaviti velikemu delu (meni se v tem trenutku zdi, da celo večinskemu delu) 
javnega mnenja in ne ravno naivnim nasprotnikom, kot je večina duhovnikov Srbske pravoslavne cerkve, članov Akademije 
znanosti in intelektualnih krogov. Od kod Vučiću toliko poguma, je vprašanje, na katero se prav tako najdejo zelo različni 
odgovori, od najbolj poenostavljenih (»Takšen pač je!«) do najbolj fantastičnih (»Samo pretvarja se, da bi preslepil Zahod, 
potem pa vse opustil in se povsem obrnil k Moskvi.«). Čeprav so teorije zarote v Beogradu priljubljene celo med izobraženci 
in tistimi, ki se že dolgo ukvarjajo s politiko, gre tokrat za prepričljivo manjšino, ki na ta način razlaga pogum srbskega 
voditelja, da ignorira stališče, ki prevladuje v političnem javnem mnenju. Modrejši pa vzroke iščejo v politični sferi (»Zdaj je 
dovolj močan, da se mu ni treba bati odzivov nezadovoljnih.«) ali v osebnih ambicijah (»Doslej je bil vse, samo še papež ne, 
takšni imajo radi tudi Nobelovo nagrado.«). Čeprav so osebni motivi pri Vučiću zelo prisotni, pa najbrž ne bi bili realni, če bi 
jih imeli za pomemben vzrok njegovega sedanjega vedenja. Bolj utemeljene so razlage, da je njegova politična moč tolikšna 
(on pa to zelo pozorno spremlja in na osnovi tega sprejema politične odločitve), da je ocenil, da mu to politično tveganje ne 
more veliko škoditi in da bo treba zdaj, če kdaj – kot bi rekel Zoran Đinđić – pogoltniti največjo žabo. 
Zato sem v naslovu uporabil tisto, kar sem vedno sovražil, ko sem v mladih letih gledal ameriške serije – napoved, samo po 
sebi nepotrebno – da se bo to, kar gledate, nadaljevalo. Vse drugo bi bilo namreč nenormalno. Čeprav v Srbiji tudi to ni 
nujno normalno.  
*Se nadaljuje 

• Italijanski notranji minister se je pridružil Bannonovi desničarski fundaciji. STA. Dnevnik, Ljubljana, 8. 
september 2018  

https://www.dnevnik.si/1042839026/svet/italijanski-notranji-minister-se-je-pridruzil-bannonovi-desnicarski-fundaciji  
Italijanski notranji minister Matteo Salvini je po petkovem srečanju z desničarskim ideologom Stevom Bannonom v Rimu 
pristopil k njegovi fundaciji Gibanje (The Movement). Z njo želi ta bivši politični strateg ameriškega predsednika Donalda 
Trumpa okrepiti desni populizem in nasprotnike EU v Evropi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
»Z nami je!« je v petek tvitnil vodja skrajno desne valonske stranke Mischael Modrikamen, ki je prav tako član Bannonove 
fundacije, ob fotografiji, na kateri sta skupaj Bannon in Salvini, poročajo italijanski mediji. 
Salvini, vodja italijanske vladne protipriseljenske stranke Liga, je na nekem dogodku blizu jezera Como danes dejal, da si 
populistične stranke prizadevajo za to, da bodo postale prva skupina v Evropskem parlamentu. V volitvah v Evropski 
parlament maja prihodnje leto pa vidi »zadnjo priložnost za rešitev Evrope«, je poročala italijanska tiskovna agencija 
Adnkronos. 
Salvinijeva Liga ni dobrodošla v EPP 
Evropski komisar iz Nemčije, desnosredinski politik Günther Oettinger, ki se je udeležil dogodka, je medtem v pogovoru za 
današnjo izdajo italijanskega časnika La Repubblica dejal, da Salvinijeva Liga ni dobrodošla v najvplivnejši politični skupini v 
Evropskem parlamentu, desnosredinski Evropski ljudski stranki (EPP), oziroma da ne vidi možnosti, da bi Ligo sprejeli v 
skupino. 
Ni pa izključil možnosti povezav med EPP in populističnimi, evroskeptičnimi strankami, kot je Liga, po volitvah. »To je 
svobodna odločitev strank, o kateri nimam mnenja in ne morem ničesar napovedovati,« je dodal. 
Z napadom na sodnike razburil italijansko javnost 
Tožilstvo v italijanskem Palermu je potrdilo uradno preiskavo Salvinija zaradi nezakonitega zadrževanja migrantov na ladji 
Diciotti. Salvini je v odzivu napadel preiskovalne sodnike, kar je v Italiji sprožilo burno razpravo. Tudi v vladnem Gibanju pet 
zvezd so poudarili, da je treba sodstvo spoštovati. 

• Merklova Makedonce pozvala k udeležbi na referendumu o imenu Makedonije. STA. Dnevnik, Ljubljana, 8. 
september 2018  

https://www.dnevnik.si/1042839033/svet/merklova-makedonce-pozvala-k-udelezbi-na-referendumu-o-imenu-
makedonije  
Nemška kanclerka Angela Merkel je med današnjim obiskom v Skopju Makedonce pozvala k udeležbi na referendumu o 
imenu Makedonije, ki bo 30. septembra. Uspešen referendum bo Makedoniji odprl vrata v zvezo Nato in Evropsko unijo, 
je poudarila. Sama pričakuje pozitiven izid. 
»30. septembra, na ta zgodovinski dan, ne ostanite doma. Zgrabite priložnost in jasno povejte, kakšno prihodnost želite,« je 
povedala Merklova na skupni novinarski konferenci z makedonskim premirjem Zoranom Zaevom, poroča makedonska 
tiskovna agencija Mia. 
»Ljudje bodo imeli priložnost, kot pred 27 leti, da bodo glasovali, ali želijo biti del družine EU in Nata, kar obenem zahteva 
sprejetje sporazuma z Grčijo,« je poudarila. 
Zaev se je Merklovi zahvalil, da je kot prva nemška kanclerka obiskala Makedonijo ravno na dan neodvisnosti. Ravno na 
današnji dan pred 27 so se namreč Makedonci na referendumu odločili za neodvisno Makedonijo. 
Zahvala za podporo 
Zahvalil se ji je še za podporo Nemčije na makedonski evroatlantski poti, pri čemer je Nemčija ena največjih podpornic. 
Poudaril je, da mora ob tem Skopje še narediti svojo »domačo nalogo«, to je pospešiti implementacijo reform. 
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Nemška kanclerka je ob tem povedala, da se ne bo sestala s predsednikom Gjorgom Ivanovom, temveč z vodjo opozicije 
Hristijanom Mickoskim, ki mu bo prenesla enaka sporočila kot premierju. Mickoski in njegova stranka VMRO-DPMNE sicer 
nasprotujeta dogovoru z Grčijo, po katerem se bo Makedonija po novem imenovala republika Severna Makedonija. 
Mickoski je po pogovoru z nemško kanclerko povedal, da jo je seznanil s stališčem VMRO-DPMNE oziroma razlogi, zakaj ne 
more sprejeti dogovora o imenu z Grčijo. Napovedal je, da bo stranka odločitev glede udeležbe na referendumu sprejela 
prihodnji teden, je poročala Mia. 
Skopje sta v zadnjih treh dneh obiskala tudi generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg in avstrijski kancler Sebastian 
Kurz, ki sta prav tako pozvala k udeležbi na referendumu. 
V Solunu množični protesti 
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. Makedonci bodo 
30. septembra na referendumu lahko pokazali, ali sporazum podpirajo. 
V grškem Solunu se je medtem danes zbralo več tisoč ljudi, ki so protestirali proti dogovoru s Skopjem. Vzklikali so 
nacionalistična in skrajno desničarska gesla, med drugim »Makedonija je samo grška«, poroča nemška tiskovna agencija 
dpa. K protestom so pozvali konservativci, nacionalisti in skrajni desničarji, a poročajo o veliko manjši udeležbi, kot je bila na 
podobnih protestih v zadnjih mesecih. 
Okoli 200 zamaskiranih protestnikov se je ločilo od demonstracij. Metali so kamenje in druge predmete na policiste, ki so 
odgovorili s solzivcem in pendreki, da so jih razgnali, je poročala televizija. Proteste so pripravili ob robu udeležbe grškega 
premierja Aleksisa Ciprasa na tamkajšnjem sejmu, kjer naj bi predstavil finančno politiko vlade za prihodnja leta. 

• Ob poostreni varnosti srbski predsednik na obisku na Kosovu. STA. Dnevnik, Ljubljana, 8. september 2018 
https://www.dnevnik.si/1042839020/svet/ob-poostreni-varnosti-srbski-predsednik-na-obisku-na-kosovu  
Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes začel dvodnevni obisk na Kosovu, kjer je najprej obiskal kraj Zubin Potok in 
območje akumulacijskega jezera Gazivode s hidroenergetskim kompleksom, ki si ga lastita obe državi. Obisk poteka ob 
okrepljeni varnosti, a brez težav, potem ko je Priština po prvotni prepovedi odobrila obisk jezera. 
Na poti do jezera Gazivode so bile nameščene okrepljene policijske sile, prav tako okoli jezera. Vučić je obiskal tamkajšnjo 
hidroelektrarno, kjer se je srečal z vodstvom in delavci. Dejal je, »da se preko tega jezera vidita bistvo in globina sporov«. 
Brez Gazivode ni obstoja ljudi na območju 
Kot namen svojega obiska na Kosovu je označil željo, da ugotovi, kaj je bilo doslej narejenega in kaj je še mogoče storiti ter 
»priprava investicijskih načrtov za vsako občino, kjer so Srbi v večini«. Navzočim novinarjem je še izrazil upanje, da bo 
mogoče najti rešitev za Kosovo, »da bodo nadaljnjih sto let Albanci na Kosovu zadovoljni z izkoriščanjem voda Gazivode«. 
Dodal je, da brez Gazivode ni obstoja ljudi na območju, kjer je sicer večinsko srbsko prebivalstvo, poroča srbska tiskovna 
agencija Tanjug. 
Obisk večinsko srbskega severa Kosova bo Vučić danes nadaljeval z udeležbo na poslovnem forumu v kraju Leposavić ter se 
zvečer sešel s političnimi predstavniki kosovskih Srbov. 
V Mitrovici bo nagovoril kosovske Srbe 
V nedeljo naj bi obiskal še nekaj krajev v osrednjem delu Kosova, države, ki je Beograd ne priznava. Opoldne bo v severnem 
večinsko srbskem delu Mitrovice nagovoril kosovske Srbe. Seznanil naj bi jih z možnostmi za kompromisno rešitev spora s 
Kosovom, v kateri bi bili upoštevani interesi Srbov in kosovskih Srbov, poroča Tanjug. 
Obisk Vučića, ki ga je napovedal po tem, ko je izrazil pripravljenost na spremembo meja s Kosovom za dosego končnega 
sporazuma o normalizaciji odnosov, je bil v petek še pod vprašajem. V javnost so namreč prišle informacije, da namerava 
Priština preprečiti njegov obisk jezera Gazivode, strateškega vodnega in energetskega vira in ene glavnih spornih točk v 
pogajanjih med Beogradom in Prištino. 
Po poročanju srbskih medijev je nato na pritisk ZDA Priština le pristala, da lahko obišče območje. 

• Vučić v Kosovsko Mitrovico ni prinesel nič presenetljivega. Zoran Senković. Dnevnik, Ljubljana, 9. september 
2018  

https://www.dnevnik.si/1042839044/svet/veterani-z-blokado-cest-preprecili-obisk-vucica-v-kosovski-vasi-  
Po številnih zapletih, besednih spopadih in grožnjah je srbski predsednik Aleksandar Vučić vendarle obiskal sever Kosova. 
Toda njegov govor ni dal odgovora na trenutno najbolj vroče vprašanje. 
Takšnega sprejema, kot ga je bil deležen srbski predsednik Aleksandar Vučić ob današnjem obisku Kosovske Mitrovice, bi se 
od uglednih Srbov lahko nadejal samo še Slobodan Milošević. Polne ulice, zastave in fotografije predsednika so skoraj 30 let 
po slovitem govoru Miloševića na Gazimestanu, kjer je srbski predsednik prižgal zažigalno vrvico pod sodi kosovskega 
smodnika, znova spominjale na »slavne čase«, ko so tisoči vzklikali: »Kdo to pravi, kdo tam laže, da Srbija je majhna?«  
Daleč od rešitve 
Od takrat so Srbi prestali tri vojne, ne na svojem ozemlju, država je manjša kot tedaj, položaj Srbov na Kosovu pa ni nič 
boljši. Zato ni čudno, da so z nestrpnostjo pričakovali govor Aleksandra Vučića, za katerega po sporu s kosovskim političnim 
vodstvom zaradi nerazumnega omejevanja obiska še v petek ni bilo jasno, ali ga bo prebral v prestolnici severnega dela 
Kosova. Vučić je vendarle pogoltnil prištinski cmok in odpotoval na sever Kosova, toda zbrana množica ni dobila odgovora 
na ta hip najbolj vroče vprašanje, ali bo Beograd s Prištino zamenjal jugozahodni del Srbije za večinsko srbsko ozemlje 
severno od reke Ibar.  
»Srbija nima nikakršnega načrta rešitve za Kosovo niti ni blizu tega, notorična laž pa je, da pripravlja predajo Kosova. Kaj 
takšnega nikomur med nami ne pade na pamet,« je dejal Vučić. 
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»Vse, kar si želimo, je zagotoviti več pravic za vas. Želimo vam zagotoviti vse pravice, ki vam pripadajo. Želim, da imate 
pravico do življenja, svobode, dela, učenja, gibanja. Zaradi teh pravic želimo skleniti kompromis,« je sporočil zbranim 
kosovskim Srbom. Opozoril je, da rešitve ni na vidiku, vendar moli za to, da jo bodo našli v naslednjih desetih ali 20 letih.  
Prav tako je zatrdil, da si ne želi spreminjanja meja, temveč več pravic za kosovske Srbe. Zagotovil je, da ne bo okleval pri 
zaščiti srbskega naroda, če bo v katerem koli delu Kosova napaden: »Vsem, ki mislijo, da lahko srbskemu narodu grozijo, da 
lahko jemljejo tisto, kar je naše, sporočam, da Srbija tega ne bo nikomur nikoli dovolila.« 
Če je zborovanje v Kosovski Mitrovici potekalo mirno, je bilo bolj napeto ob poskusu odhoda srbske delegacije v vas Banje. 
Priština je naknadno dovolila obisk Vučića v hidroelektrarni Gazivode, za katere obnovo je dala Srbija 12 milijonov evrov, ko 
pa je hotela delegacija v Banje, so kosovski vojni veterani, pripadniki OVK, nekateri oboroženi, z gradbeno mehanizacijo 
zaprli dohodne ceste. V bližini so za vsak primer patruljirali policisti in pripadniki KFOR, neznanci pa so napadli dve novinarki. 
Ponekod je bilo slišati strele, na cestnih barikadah so zažigali avtomobilske gume. Aleksandar Vučić je načrtoval tudi obisk 
Zvečanov, kjer je eden najbolj znanih srbskih samostanov, toda prištinski oblastniki so mu obisk preprečili.  
Ne gre za skrb za Srbe 
Večina kosovskih politikov je razočaranih, ker so Aleksandru Vučiću sploh dovolili obisk Kosova, saj menijo, da ne gre za skrb 
za tam živeče Srbe, ampak za prikaz politične sile in izražanje ozemeljskih teženj. Namestnik kosovskega premierja Enver 
Hodžaj je zapisal, da lahko Vučićev obisk hidroelektrarne Gazivode primerjamo z obiskom in govorom Slobodana Miloševića 
na Gazimestanu pred skoraj 30 leti. Isa Mustafi, vodja Demokratične zveze za Kosovo, je dejal, da je »sramota, da Vučić 
govori o naravnih zalogah Kosova (jezero Gazivode), kot da bi bili srbski, in tako kaže ozemeljske pretenzije Beograda«. 
Predsednik Hashim Thaci in premier Ramush Haradinaj se nista oglasila, v Prištini pa so zanikali, da Thaci načrtuje obisk treh 
občin v Preševski dolini, ki je domnevno v igri za zamenjavo ozemlja. 

• Trinajsti forum posvečen premoščanju razlik. Andrej Brstovšek. Dnevnik, Ljubljana, 10. september 2018  
https://www.dnevnik.si/1042839116/svet/trinajsti-forum-posvecen-premoscanju-razlik  
Trinajsti blejski strateški forum, ki se začenja danes, prinaša razprave o stanju v svetu in načinih, kako premostiti razlike. 
Tokrat je več teže na vsebini in manj na zvenečih imenih, pravijo organizatorji. 
Več kot tisoč tujih in domačih udeležencev iz sveta politike, gospodarstva in civilne družbe bo danes in jutri na Bledu 
sodelovalo na trinajstem strateškem forumu, ki letos poteka pod naslovom Onkraj razlik. Forum je največja vsakoletna 
mednarodna razprava o globalnih vprašanjih v organizaciji Slovenije oziroma zunanjega ministrstva in Centra za evropsko 
prihodnost, letos pa bo vendarle nekoliko drugačen. Manj je zvenečih političnih imen, deloma zato, ker še ni nove vlade, 
deloma pa tudi načrtno, saj na zunanjem ministrstvu pravijo, da so hoteli dati prednost vsebini pred imeni. Bržkone je 
načrten tudi odmik od dogajanja lani in izpred treh let, ko je ob obisku predsednika evropskega sveta Donalda Tuska in 
podpredsednika evropske komisije Fransa Timmermansa vse drugo na forumu zasenčilo razpravljanje o arbitraži s Hrvaško.  
Na udarnem otvoritvenem panelu voditeljev bo letos tako en sam tuji, a zelo odmeven gost, glavni pogajalec Evropske unije 
za brexit Michel Barnier, osrednji nagovor pa bo imel predsednik države Borut Pahor. Barnier prihaja v času, ko so se 
pogajanja o izstopnem sporazumu z Veliko Britanijo še bolj zapletla in ta morda res sploh ne bo dosežen. Za staro celino je 
brexit vsekakor antipod uspešnega premoščanja razlik, kar je osrednja tematika letošnjega foruma. 
O stanju v svetu in Evropi 
Vseh forumov oziroma okroglih miz bo v dveh dneh 24, potekali pa bodo v treh sklopih – politično-varnostnem, poslovnem 
in v okviru foruma mladih. Med gosti foruma bodo med drugimi predsednik UEFA Aleksander Čeferin, namestnik 
kosovskega premierja Enver Hoxhaj, zunanja ministra Črne gore in Malte Srđan Darmanović in Carmelo Abela, nekdanji 
sekretar Arabske lige Amre Moussa, ministrica za srečo in blagostanje Združenih arabskih emiratov Ohood bint Khalfan Al 
Roumi, vrhovna tožilka mednarodnega kazenskega sodišča Fatou Bensouda in vodilni znanstvenik zveze Nato Thomas 
Killion. Na Bledu bodo tudi najvišji predstavniki nacionalnih varnostnih organov iz osmih držav jugovzhodne Evrope, ki bodo 
razpravljali o varovanju tajnih podatkov v regiji. 
Med bolj izpostavljenimi razpravami bodo tiste o trenutnem stanju v svetu, o tem, kaj še povezuje Evropo, o pričakovanjih 
in realnosti mediacije v svetovnih konfliktih, o varnosti v kibernetskem svetu ter o dvajseti obletnici mednarodnega 
kazenskega sodišča in njegovi poti naprej. Zadnja okrogla miza je tradicionalno namenjena zahodnemu Balkanu. Tokrat bo 
potekala pod naslovom Izgubljena leta ali novo upanje? Nekatere forume bodo v živo prenašali po spletu. 
Manj dvostranskih srečanj 
Blejski strateški forum je tudi priložnost za dvostranska srečanja, ki jih bo letos manj, deloma zaradi manj izpostavljenih 
politikov med gosti, deloma pa zato, ker nova vlada še ni prisegla. Miro Cerar, premier v odhodu, in bodoči zunanji minister 
(posle bo od Karla Erjavca prevzel v petek) se bo z Barnierjem sestal v Ljubljani, Pahor pa na kosilu na Bledu. Cerar se bo 
sestal tudi z Abelo in visokim predstavnikom za BiH Valentinom Inzkom, Pahor pa z namestnikom pomočnika ameriškega 
zunanjega ministra Matthewom Palmerjem. Na Bledu bo neformalno tudi premier Marjan Šarec, ki ima predvidena 
nekatera dvostranska srečanja.  

• Izzivov EU je na pretek, odgovorov opazno primanjkuje. Andrej Brstovšek. Dnevnik, Ljubljana, 10. september 
2018 

https://www.dnevnik.si/1042839245/svet/izzivov-eu-je-na-pretek-odgovorov-opazno-primanjkuje  
Trinajsti blejski strateški forum se je včeraj začel z nastopom glavnega pogajalca EU za brexit Michela Barnierja. Na 
možnosti za uspeh pogajanj gleda pozitivno, glede Unije same pa tako kot predsednik Pahor opozarja na velike izzive. 
Evropska unija se ni še nikoli hkrati soočala s tolikšnimi izzivi navznoter in navzven, vključno z odnosom Združenih držav do 
nje, kakršnega ne pomni. Zagovorniki globljega evropskega povezovanja ob tem stojijo na mestu, kar se lahko spremeni v 
krizo in zaton Unije, če bodo prevladali privrženci nacionalistične politike, ki so trenutno edini v vzponu. S temi ne preveč 
obetavnimi opažanji za Evropsko unijo, ki sta jih podala glavni pogajalec EU za brexit Michel Barnier in slovenski predsednik 
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Borut Pahor, se je včeraj na Bledu začel trinajsti strateški forum, ki bo do danes zvečer ponudil skupno 24 okroglih miz o 
regionalnih in globalnih vprašanjih. 
Odmevna pozitivna izjava 
Barnier je najbolj izpostavljen gost letošnjega foruma. Pogajanja o izstopu Velike Britanije iz Evropske unije so postala tako 
zapletena in negotova, da ga posluša vsa Evropa, ko nekaj reče. Na blejskem forumu je najbolj odmevala njegova izjava, ki ni 
bila črnogleda. Rekel je, da je realno mogoče doseči dogovor med EU in Veliko Britanijo o pogodbi o brexitu v šestih do 
osmih tednih. »Če upoštevamo čas, ki bo potreben za ratifikacijo v poslanski zbornici na eni strani ter v evropskem 
parlamentu... na drugi, moramo doseči dogovor pred začetkom novembra. Mislim, da je to mogoče,« je rekel na 
otvoritvenem panelu, ki je bil pravzaprav slabo uro dolg intervju z njim, opravil pa ga je voditelj in novinar Ali Aslan z 
nemške televizije Deutsche Welle. 
Barnierjeve besede so pozitiven signal, saj je še pred dobrimi desetimi dnevi dejal, da se mora EU pripraviti na možnost, da 
dogovora o brexitu ne bo. Ta sicer ostaja, glavni pogajalec EU pa pravi, da bo za pozitiven razplet treba streti tri najtrše 
preostale orehe na čelu s tem, kako izvajati nadzor blaga med Irsko in Veliko Britanijo, ko slednja ne bo več del enotnega 
trga, hkrati pa obdržati prepustno mejo. Mimo tega pa Barnier opozarja, da EU morda še nikoli ni bila soočena s toliko izzivi 
navznoter in od zunaj. 
Potrebujemo en uspešen referendum o nečem pomembnem 
Pahor je tako kot letos že pred petimi leti na forumu dejal, da Evropska unija nujno potrebuje ustrezno vizijo. A če je takrat 
razmišljal o Združenih državah Evrope in če je še lani podpisal tako imenovano Ljubljansko pobudo za novo ustavo Evropske 
unije, je bilo včeraj tudi iz njegovih besed zaznati, kako naglo se spreminja razpoloženje na stari celini. »Priznavam, da... zdaj 
ni podpore nečemu tako radikalnemu,« je dejal o pobudi za novo ustavo. Vendar je po njegovem mnenju nujno, da 
zagovorniki evropskega povezovanja v razumnem času, morda petih ali desetih let, ponudijo nekakšno vizijo Evropske unije, 
»sicer ta ne bo le obstala na mestu, ampak bo doživela zaton«. Po njegovem je treba na neki način pokazati, da večina ljudi 
podpira evropski projekt, morda z uspešnim referendumom o kakšnem pomembnem vprašanju, denimo o varnosti. »Tako 
bi dobili nekaj moči za naslednjo razpravo o prihodnosti Evrope. Nemogoče je le gledati, kaj se dogaja okoli nas, in čakati, da 
bo kaj drugače Ne bo, če stojimo križem rok,« je dejal Pahor.  
Grozeča Trumpova ideologija 
O Evropi je na posebni okrogli mizi govorila tudi Reva Goujon, podpredsednica za globalne analize pri Stratforju, ameriški 
platformi za geopolitične podatke in analize. Evropa se mora zavedati, da je trgovinska politika ameriškega predsednika 
Donalda Trumpa zanjo velika grožnja, je dejala. »Obseden je s trgovinskim primanjkljajem, dobesedno obseden. Razmišlja 
tako: če vi izvozite k nam več, kot mi k vam, ste vi zmagovalec, mi pa poraženec. Zato se zateka k carinam,« je pojasnila in 
dodala, da je EU posebno velika Trumpova tarča. 
Forum se bo končal danes.  
Boltonove besede znajo odmevati 
Ena od okroglih miz na forumu bo danes posvečena dvajseti obletnici sprejema Rimskega statuta, s katerim je bilo 
ustanovljeno Mednarodno kazensko sodišče. Sicer na njej ne bo sodelovala glavna tožilka sodišča Fatou Bensouda, ki je po 
neuradnih navedbah zbolela. Pričakovati je, da bo na okrogli mizi pozornost dobila tudi včerajšnja napoved svetovalca 
ameriškega predsednika za državno varnost Johna Boltona, da bodo ZDA proti sodišču oziroma njegovim sodnikom in 
tožilcem uvedle sankcije, če ne bodo prekinili preiskave domnevnih zločinov proti človeštvu, ki naj bi jih v Afganistanu 
zagrešili ameriški vojaki in obveščevalci.  
Pahor na kratko o arbitraži 
Potem ko je arbitraža s Hrvaško lani zasenčila ostala vprašanja na forumu, se včeraj o njej praktično ni govorilo. Omenil pa 
jo je predsednik Borut Pahor v kontekstu širitve EU na Zahodnem Balkanu. Dejal je, da si ne predstavlja, zakaj bi se države v 
regiji trudile doseči dogovore o odprtih vprašanjih, če se dogovori nato ne spoštujejo. Zato je obžaloval, da evropska 
komisija ni izrazila stališča, da je arbitražni sporazum treba izvajati. 

• Avstrijski predsednik pričakuje rešitev spora med Hrvaško in Slovenijo na podlagi arbitražne sodbe. STA. 
Dnevnik, Ljubljana, 10. september 2018 

https://www.dnevnik.si/1042839217/svet/avstrijski-predsednik-pricakuje-resitev-spora-med-hrvasko-in-slovenijo-na-
podlagi-arbitrazne-sodbe-  
Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je danes začel dvodnevni uradni obisk na Hrvaškem s srečanjem s hrvaško 
kolegico Kolindo Grabar-Kitarović. Po pogovorih je Van der Bellen med drugim izrazil pričakovanje, da bi kmalu lahko 
prišlo do rešitve spora o meji med Hrvaško in Slovenijo na podlagi arbitražnega postopka. 
Grabar-Kitarovićeva in Van der Bellen sta po pogovorih v uradu hrvaške predsednica stopila pred novinarje in soglašala, da 
so odnosi med Hrvaško in Avstrijo »izvrstni«. Kot sta povedala, sta se danes pogovarjala o razvoju dvostranskih političnih in 
gospodarskih odnosov, stanju v jugovzhodni Evropi ter tudi o migracijah in nadzoru zunanje meje Evropske unije. 
Novinarje pa je predvsem zanimalo, kako se spor o meji, ki ga imata dve članici EU in zveze Nato, Hrvaška in Slovenija, 
odraža na ostale države Zahodnega Balkana, ki imajo še večje medsebojne odprte probleme, EU pa se jim predstavlja kot 
»korenček«, ki bo pomagal rešiti njihove medsebojne spore. 
Van der Bellen je odgovoril, da je bilo stališče Avstrije vedno, da bi bila arbitraža ustrezna rešitev za to vprašanja in da meni, 
da bi na podlagi arbitražnega postopka kmalu lahko prišlo do soglasja med Hrvaško in Slovenijo. 
Kot je dodal, je treba vztrajati, da se spori med državami urejajo, preden bodo postale članice EU. 
Grabar-Kitarovićeva: Arbitražni spor nima posebnih posledic 
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Grabar-Kitarovićeva je dejala, da imata obe državi odgovornost za ureditev spora o meji, ki po njeni oceni ne določa 
odnosov med Hrvaško in Slovenijo. Spomnila je, da urejanje dvostranskega spora o meji ni bilo del hrvaških pogajanj o 
članstvu v EU, a sta državi ob pomoči Evropske komisije dosegli arbitražni sporazum. 
Ponovila je, da je arbitražni postopek za Hrvaško »nepovratno kompromitiran« ter da za Hrvaško izidi arbitraže »ne 
obstajajo«. Kot je poudarila, takšno stališče ne pomeni, da si Hrvaška ne želi reševanja spora o meji, a je dodala, da spor 
»nima posebnih posledic, razen na ljudi, ki živijo ob meji«. Meni, da je ljudem ob meji potrebno olajšati življenje z 
maloobmejnimi sporazumi. 
Bo Slovenija blokirala vstop v schengensko območje 
Sledilo je tudi novinarsko vprašanje, ali hrvaška predsednica pričakuje, da bo Slovenija blokirala vstop Hrvaške v 
schengensko območje zaradi zavračanja uveljavitve arbitražne odločbe. 
»Upam, da Slovenija ne bo uveljavila te pravice oz. mehanizma, da bo blokirala vstop Hrvaške v schengen samo zato, da bi 
to izkoristila kot dodatno težo na svoji strani za reševanje vprašanja meje na način, na kateri si to Slovenija želi,« je povedala 
Grabar-Kitarovićeva. Znova je izrazila prepričanje, da je rešitev spora o meji možno doseči na podlagi dvostranskega 
sporazuma. 
Meni, da je v interesu EU in Slovenije, da bi Hrvaška čim prej vstopila v schengensko območje zaradi vseh varnostnih izzivov. 
Pričakuje, da bo Hrvaška do konca leta izpolnila tehnične kriterije za članstvo. 
Ni želela ugibati, kako bo v primeru spora ravnala nova slovenska vlada, a pričakuje, da ne bo izsiljevanja rešitev, ki ne bo 
posledica dogovorov in kompromisov. 
Van der Bellen se bo v torek srečal tudi s predsednikoma hrvaške vlade in sabora Andrejem Plenkovićem in Gordanom 
Jandrokovićem. Med dvodnevnim obiskom v Zagrebu je napovedana tudi njegova udeležba na hrvaško-avstrijskem 
gospodarskem forumu. 

• V brodolomu blizu Libije umrlo več kot sto migrantov. STA. Dnevnik, Ljubljana, 11. september 2018 
https://www.dnevnik.si/1042839382/svet/v-brodolomu-blizu-libije-umrlo-vec-kot-sto-migrantov  
Več kot sto migrantov, med njimi najmanj 20 otrok, je v začetku meseca umrlo v brodolomu čolna z migranti blizu libijske 
obale, so sporočili Zdravniki brez meja, ki navajajo pričevanja preživelih. Opozorili so tudi, da so preživele v Libiji zaprli v 
center za pridržanje. 
Preživeli so nevladni človekoljubni organizaciji povedali, da sta dva gumijasta čolna, na katerih je bilo po 160 ljudi, 1. 
septembra izplula z libijske obale. Na enem se je nato pokvaril motor, drugi pa je začel toniti, ker je izgubljal zrak. Na tem 
čolnu je bilo 165 ljudi, med njimi 20 otrok, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
Ko je čoln začel toniti, je po navedbah prič imelo reševalne jopiče le nekaj migrantov, večina jih ni znala plavati. Poklicali so 
italijansko obalno stražo, ki so jim obljubili pomoč, a je pomoč prišla šele čez nekaj ur. Preživelo je samo 55 ljudi, so v 
ponedeljek sporočili Zdravniki brez meja. 
Migranti so bili iz Sudana, Malija, Nigra, Kameruna, Gane, Libije, Alžirije in Egipta. 
Libijska obalna straža je 2. septembra na obalo prepeljala 276 ljudi, med katerimi so bili tudi preživeli v omenjenem 
brodolomu. Prepeljali so jih v center za pridržanje pod nadzorom libijskih oblasti. Zdravniki brez meja, ki so jim nudili 
zdravniško pomoč, so opozorili, da so bili med njimi nosečnice, otroci in celo dojenčki. 
Letos pri prečkanju Sredozemskega morja umrlo 1565 ljudi 
Nekaj jih utrpelo opekline zaradi goriva, nekateri celo 75-odstotne, nekateri pa so imeli pljučnico, ker so bili dolgo v vodi, so 
dodali. Po podatkih libijske obalne straže so po omenjenem brodolomu našli dve trupli, 25 ljudi pa naj bi po navedbah prič 
še pogrešali. 
Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) je letos pri prečkanju Sredozemskega morja umrlo že 1565 
migrantov, čeprav se je občutno zmanjšalo število ljudi, ki ga je prečkalo glede na lani. Do 9. septembra je letos preko morja 
do Evrope prišlo 73.696 migrantov in beguncev, lani jih je bilo v enakem obdobju 129.000. So pa poskusi prečkanja bolj 
smrtonosni. 
Največ migrantov je prispelo v Španijo - 32.022 oziroma več kot 43 odstotkov vseh. V Italijo jih je prispelo 20.319, kar je 
najmanj od leta 2014. V Grčijo jih je prispelo 20.430. To je tudi prvič od pomladi 2016, da je v Grčijo preko morja prispelo 
več beguncev in migrantov, kot v Italijo, so danes sporočili iz IOM. 

• Italija obsodila kritiko ZN glede obravnave migrantov. STA. Dnevnik, Ljubljana, 11. september 2018 
https://www.dnevnik.si/1042839287/Svet/italija-obsodila-kritiko-zn-glede-obravnave-migrantov  
Italijansko zunanje ministrstvo je danes izjave visoke komisarke Združenih narodov za človekove pravice Michelle 
Bachelet, ki je bila kritična do politike Rima glede priseljevanja in migrantov, označilo za "neprimerne, neutemeljene in 
krivične". Italijanski notranji minister Matteo Salvini pa je zagrozil s prenehanjem financiranja ZN. 
Italija letno prispeva več kot sto milijonov evrov in z zavezniki bomo razmislili o koristnosti nadaljevanja teh vlaganj v 
razsipavanje, poneverbe in krajo znotraj organizacije, ki želi pridigati Italijanom, medtem ko se nekatere države poslužujejo 
mučenja in smrtne kazni, je kritiko Salvinija povzela nemška tiskovna agencija dpa. Zunanje ministrstvo v izjavi sicer ni 
potrdilo groženj Salvinija, je pa izpostavilo prizadevanja Italije pri reševanju migrantov na morju ter njeno pomoč afriškim 
državam. Ob tem je Evropsko unijo in ZN pozvalo k večji angažiranosti pri reševanju begunske krize v Sredozemlju. 
V Rimu še poudarjajo, da so »ponosni« na svoj prispevek pri zmanjšanju števila smrti migrantov v Sredozemskem morju. To 
se je po njihovih navedbah v letošnjem letu v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšalo za 52 odstotkov. Poudarili so, da 
se je v minulih 12 mesecih zmanjšalo tudi število prihodov migrantov v Evropo, in sicer za 80 odstotkov. 
Nova komisarka Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet je bila v ponedeljek kritična do prizadevanja 
vlad za omejitev priseljevanja. S tem namreč po njenih navedbah ne rešujejo migracijske krize, temveč le povzročajo nova 
sovraštva. Bacheletova ob tem ni navedla nobenih konkretnih primerov, vendar je v daljši verziji govora, ki ga je predložila 
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Svetu ZN za človekove pravice, med državami izpostavila ZDA, Madžarsko in Italijo. Nova komisarka je še napovedala, da 
namerava »v Italijo poslati osebje, ki bo ocenilo poročila o strmem porastu rasizma in nasilnih dejanj, uperjenih proti 
migrantom, osebam afriških korenin in Romom«. 

• Sodišče EU bo povzetek slovenske tožbe proti Hrvaški glede arbitraže objavilo v nekaj tednih. STA. Dnevnik, 
Ljubljana, 11. september 2018 

https://www.dnevnik.si/1042839299/Svet/sodisce-eu-bo-povzetek-slovenske-tozbe-proti-hrvaski-glede-arbitraze-
objavilo-v-nekaj-tednih  
Sodišče EU bo povzetek slovenske tožbe proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega prava, ki je posledica nespoštovanja 
arbitražne razsodbe o meji med državama, objavilo "v nekaj tednih", so za STA pojasnili v tiskovni službi sodišča. Gre za 
objavo v Uradnem listu EU, s katero bo del vsebine tožbe prvič javno dostopen. 
Zadeva glede arbitraže o meji med Slovenijo in Hrvaško je v pisni fazi postopka na Sodišču EU. Številka zadeve je C-457/18, 
so za STA sporočili iz tiskovne službe sodišča in posredovali povezavo na spletno stran, na kateri pa v tej začetni fazi 
informacije še niso na voljo. Zadeva mora biti predložena sodišču s pisno vlogo, naslovljeno na sodno tajništvo. Slovenija je 
to storila 13. julija, s čimer se je postopek začel. Naslednji korak je, da sodni tajnik objavi obvestilo o tožbi v Uradnem listu 
EU, v katerem navede tožbene razloge in predloge tožeče stranke. »Obvestilo bo objavljeno v nekaj tednih,« so za STA 
pojasnili v tiskovni službi sodišča. 
Hkrati se tožba vroči nasprotni stranki, ki ima mesec dni časa, da vloži odgovor. Tožeča stranka ima pravico do replike, 
tožena stranka pa do duplike. Za vložitev obeh je rok mesec dni. Roke za vložitev teh dokumentov je treba spoštovati, razen 
če jih predsednik izrecno podaljša. V pisni fazi predsednik in prvi generalni pravobranilec tudi določita sodnika poročevalca 
in generalnega pravobranilca, ki sta zadolžena za spremljanje poteka zadeve. Ko se pisni postopek konča, stranke v treh 
tednih sporočijo, ali predlagajo izvedbo ustne obravnave in zakaj. Sodišče po seznanitvi s poročilom sodnika poročevalca in 
po opredelitvi generalnega pravobranilca odloči, ali je v zadevi potreben kateri od pripravljalnih ukrepov, v kateri sestavi bo 
sodišče obravnavalo zadevo in ali je treba izvesti ustno obravnavo. Narok zanjo določi predsednik. 
Obravnava je javna, če do nje pride 
Pripravljalni ukrepi so lahko na primer zahteva za pojasnila in predložitev dokumentov, dokazovanje z zaslišanjem prič ter 
dokazovanje z izvedenci. Sodišče lahko na predlog sodnika poročevalca in po opredelitvi generalnega pravobranilca odloči, 
da se obravnava ne opravi, če na podlagi vlog ali stališč, predloženih med pisnim delom postopka, presodi, da ima na voljo 
dovolj informacij, da lahko o zadevi odloči. Obravnava je javna, pred dodeljeno sestavo sodišča in generalnim 
pravobranilcem. Sodniki in generalni pravobranilec lahko strankam postavljajo vprašanja, za katera menijo, da so primerna. 
Generalni pravobranilec čez nekaj tednov na javni obravnavi sodišču predstavi sklepne predloge. V njih podrobno razčleni 
predvsem pravne vidike spora in sodišču, od katerega je popolnoma neodvisen, predlaga rešitev problema. S tem se konča 
ustni del postopka. Sodniki odločajo na podlagi osnutka sodbe, ki jo pripravi sodnik poročevalec. Vsak sodnik v sestavi lahko 
predlaga spremembe. Odločitve se sprejemajo z večino. Sodba je izrečena na javni obravnavi in objavljena na spletni strani 
sodišča na dan razglasitve. V večini primerov se sodbe objavijo v Zbirki odločb sodne prakse Sodišča in Splošnega sodišča. 

• Trenutek resnice za Orbana in evropsko ljudsko stranko. Aleš Gaube. Dnevnik, 11. september 2018  
https://www.dnevnik.si/1042839396/svet/-orban-v-ep-porocilo-o-krsitvah-na-madzarskem-zalitev-izsiljevanje-in-
obsodba-naroda  
Evropski parlament bi jutri utegnil prvič v svoji zgodovini sprožiti postopek za ugotavljanje temeljnih vrednot EU, in sicer 
proti Madžarski. Sprožitev tako imenovane jedrske opcije je odvisna predvsem od glasovanja poslancev največje 
politične skupine v evropskem parlamentu, Evropske ljudske stranke, kjer so doslej ravnanje Viktorja Orbana precej 
ščitili. 
Slabega pol leta po tem, ko je poslanka Zelenih Judith Sargentini po več kot enoletnem delu predstavila svoje uničujoče 
poročilo o kršitvah temeljnih evropskih vrednot demokracije, vladavine prava in svobode medijev na Madžarskem, je o 26 
strani dolgem poročilu včeraj razpravljal še evropski parlament, kjer je jasna podpora ukrepanju zoper Madžarsko prihajala 
predvsem z levosredinskega političnega pola. 
Poročilo s podrobnim opisom razgradnje pravne države na številnih področjih je tako zelo eksplozivno, ker utegne evropski 
parlament na njegovi osnovi jutri izglasovati sprožitev 7. člena pogodbe o Evropski uniji in zahtevati, da države članice 
preučijo kršitve temeljnih vrednot EU na Madžarskem in zaradi sistemske ogroženosti vladavine prava proti državi uvedejo 
sankcije. Podoben postopek proti Poljski, ki ga je sprožila evropska komisija, sicer doslej ni prinesel rezultatov. 
Orban ne popušča 
V bran svoji državi je pred evropske poslance stopil kar sam madžarski premier Viktor Orban, ki pa jim ni bil pripravljen 
stopiti naproti, temveč je ukrepe svoje vlade bojevito branil in v dogajanju iskal zaroto. V Strasbourg je bil prisiljen 
pripotovati, ker je znotraj Evropske ljudske stranke (EPP) glasove proti njemu vse pogosteje vzdigovalo vse več članov. 
Predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker, nemška kanclerka Angela Merkel in avstrijski kancler Sebastian Kurz so 
se v zadnjih dneh jasno izrekli za vladavino prava na Madžarskem in tako še okrepili pritisk na Orbana, ki je prihajal tudi iz 
evropskih parlamentarnih vrst. V EPP so se po naših podatkih predvsem poslanci nekaterih baltskih in nordijskih držav 
pridružili vse večjemu številu zahodnih poslancev, ki osem mesecev pred evropskimi volitvami niso več zadovoljni z 
Orbanovim vse bolj avtokratskim početjem, saj to najeda tudi njihovo stranko. 
»Vidim, da ste se že odločili. Vem, da bo večina poročilo podprla,« je svoj bojevit nastop pred evropskimi poslanci začel 
Orban. Razlog za obsodbo Madžarske je našel v drugačnih pogledih drugih evropskih držav na krščanstvo, vlogo naroda, 
družine in migracije. »Te razlike ne bi smele pripeljati do tega, da državo izključite iz vzvodov odločanja,« je ocenjeval Orban 
in rohnel, kako se kaznuje državo, ki je s postavitvijo zidu zaustavila migracije na zahod in je v času sovjetske okupacije 
prelivala kri za demokracijo v Evropi. 
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»Na delu so grožnje in klevetanje sil, ki podpirajo begunce,« je nadaljeval premier in zatrdil, da je poročilo polno napak in 
laži. »Poročilo je žalitev časti Madžarske,« je dejal Orban in napovedal, da ne bo podlegel pritiskom in bo še naprej ščitil 
svoje ukrepe. Zoperstaviti se namerava tudi evropskemu parlamentu, saj pričakuje, da bodo ljudje na naslednjih volitvah 
povedali svoje in ponovno vzpostavili demokracijo.  
Zadrega ljudske stranke 
Orban evropskim poslancem ni ponudil prav nobenega izhoda, da bi bil kje pripravljen popustiti. Prav to bilko pripravljenosti 
do popuščanja so iskali v evropski ljudski stranki, ki se je pozno zvečer po Orbanovem govoru odločala, kako bo jutri 
glasovala v parlamentu. Od njene odločitve je namreč odvisno, ali bo parlament zbral dvetretjinsko večino za sprožitev 7. 
člena pogodbe EU proti Madžarski. 
Številni evropski poslanci iz vrst EPP so včeraj še kolebali, kaj storiti. Tudi slovenski. Evropski poslanec Franc Bogovič se je 
spraševal, ali je evropski parlament res pripravljen sprožiti najhujše orožje, kar ga ima, saj je rezultat takšnega ukrepa 
krepitev tistega, proti kateremu je uporabljen. Čeprav priznava, da gre na Madžarskem »z gospodom Orbanom zelo na trdo 
na mnogih področjih«, hkrati ocenjuje, da bi imela sprožitev 7. člena tudi negativne posledice. »Takšen ukrep bi vodil k še 
večji razdeljenosti EU z višegrajsko četverico, lahko bi prišlo do večje radikalizacije v Evropi, kar bi pomenilo, da bi težko 
peljali proevropsko politiko po volitvah.« Kako bo glasoval, se je nameraval odločiti po sestanku poslanske skupine. 
»V Evropski ljudski stranki vlada ista zadrega, kot jo imajo tudi z drugimi avtokrati v Evropi. V vsakem posamičnem primeru 
se zato v stranki vodijo razprave, kako se odzvati na njihov pojav,« je dejal Ivo Vajgl, evropski poslanec iz vrst liberalcev 
(ALDE), in opozoril na obstoj različnih struj v Evropski ljudski stranki. »Obstajajo tisti, ki bi si želeli, da je to trdna sredinska 
stranka. Drugi jo vlečejo proti desni, da bi nagovorili populiste v številnih evropskih državah, kjer ima Orban popularno 
mesto. Orban se je oblikoval kot voditelj ksenofobnega vala v Evropi. Zdaj se povezuje že z Bannonom in ustvarja novo 
desno internacionalo,« je ocenil Vajgl. Svoj glas za sprožitev 7. člena namerava oddati tudi zato, ker je Orban kršil evropsko 
načelo, da se ne posega v volitve v drugih državah, tudi v Sloveniji. 
Hud udarec za Orbana v minulih dneh je bila tudi ostra kritika Manfreda Webra, vodje poslanske skupine EPP, ki velja za 
najresnejšega pretendenta za Junckerjevo nasledstvo. A je njegov strankarski kolega, s katerim sta se z ramo ob rami 
udeležila predvolilne konvencije SDS, včeraj kljub ohranjanju kritične drže deloval nekoliko bolj spravljivo. »Odločiti se bo 
treba med egoizmom, partnerstvom in dogmatizirano enotnostjo,« je Weber dejal poslancem in spomnil, da je bil Orban 
pod prejšnjo komisijo pripravljen na kompromisne rešitve tudi s spremembami ustave. »V resnici potrebujemo dialog, in 
tega je treba doseči tudi med državami članicami.«  

• Orban: Poročilo o kršitvah na Madžarskem je žalitev, izsiljevanje in obsodba naroda. STA. 11. september 2018  
https://www.dnevnik.si/1042839396/svet/-orban-v-ep-porocilo-o-krsitvah-na-madzarskem-zalitev-izsiljevanje-in-
obsodba-naroda  
Madžarski premier Viktor Orban je danes v nastopu na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Bruslju poročilo o 
kršitvah evropskih vrednot na Madžarskem zavrnil kot “žalitev”, “izsiljevanje” in “obsodbo” Madžarov, ker ne želijo živeti 
v “državi migrantov”. 
Orban je sicer uvodoma dejal, da so se evropski poslanci že odločili in da bo večina poročilo podprla, tako da njegov govor 
ne bo spremenil njihovih mnenj, a ob tem opozoril, da s tem ne bodo obsodili vlade, temveč državo in narod. 
Opozoril je tudi, da se bodo evropski poslanci s tem odpovedali Madžarski, ki je prelivala svojo kri za svobodo in 
demokracijo ter pomembno prispevala k veliki zgodovini Evrope. 
Zamujal na razpravo 
»Poročilo žali Madžarsko in čast madžarskega naroda,« je poudaril in evropskim poslancem očital, da želijo izločiti narod iz 
odločanja v EU. Madžarska se ne bo pustila izsiljevati, pripravljena je na evropske volitve naslednje leto, je še dejal. 
Razprava o poročilu o kršitvah evropskih vrednot na Madžarskem, ki vključuje poziv k uporabi 7. člena pogodbe EU, ki v 
skrajnem primeru predvideva odvzem glasovalnih pravic, se je sicer začela z zapletom, ker je Orban zamujal. 
Poročevalka Judith Sargentini je že mislila, da Orbana ne bo, a je madžarski premier prikorakal v dvorano sredi njenih 
uvodnih besed. Očitala mu je, da se je želela rokovati z njim, a to ni bilo mogoče, ker je zamudil. 
Sargentinijeva, nizozemska evroposlanka iz vrst Zelenih, je poudarila, da poročilo priča o jasnem tveganju resnih kršitev 
evropskih vrednot na Madžarskem, in kolegom položila na srce, da so dolžni ukrepati. 
Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans jo je podprl: »Žal Evropska komisija deli skrbi, izražene v 
poročilu.« Med drugim je naštel navedbe glede korupcije, kršitve pravic Romov in spodkopavanje neodvisnosti sodstva. 

• Katalonci znova pozivajo Madrid k pogajalski mizi. Simon Tecco. Dnevnik, Ljubljana, 11. september 2018  
https://www.dnevnik.si/1042839237/svet/katalonci-znova-pozivajo-madrid-k-pogajalski-mizi  
Tudi nova vlada socialista Pedra Sancheza ni naredila ničesar omembe vrednega, da bi začeli iskati izhod iz katalonske 
krize. Iz Barcelone ji sporočajo, da ne mislijo prenehati s procesom osamosvajanja. 
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Slika: Na predvečer katalonskega praznika so po Barceloni korakali tisti, ki ne želijo, da bi se Katalonija odcepila od 
Španije. Mimohod, ki se ga je udeležilo nekaj tisoč ljudi, je minil brez incidentov. (Foto: dpa)  
 
Ob koncu poletne sezone v Španiji je katalonski predsednik Quim Torra napovedal vročo jesen, če španska vlada 
socialističnega premiera Pedra Sancheza ne bo ponudila kaj oprijemljivejšega v političnem dialogu, za katerega se zavzema. 
Privržence samostojnosti Katalonije je ob tem pozval k permanentni politični mobilizaciji s »pohodi za civilne, socialne in 
nacionalne pravice Katalonije«.  
Dobra priložnost za to so obletnice, ki jih Katalonija praznuje v septembru in oktobru. Prva je danes, 11. septembra, ki je 
katalonski nacionalni dan, imenovan Diada. Druga pomembna datuma sta 1. in 27. oktober, ko sta bila pred letom dni 
izvedena referendum o samostojnosti in razglasitev republike.  
Sediva, pogajajmo se 
Na javni konferenci v katalonskem nacionalnem gledališču v Barceloni je minuli torek Torra pred zbranim občinstvom, v 
katerem so bili pretežno privrženci osamosvojitve, podal splošen oris politične strategije za novo katalonsko republiko. 
Poudaril je, da španska država do sedaj ni mogla zatreti gibanja za neodvisnost in da je danes po njegovi oceni 80 odstotkov 
Kataloncev za sklic referenduma o osamosvojitvi, ki bi bil dogovorjen z Madridom.  
Španskega premiera Sancheza je pozval k pogajanjem, da se »usedeva, pogovoriva in se pogajava, vselej v duhu miru in 
demokracije«. Sanchezov predlog o sklicu referenduma za nov katalonski statut je označil za preteklost in dejal, da za 
reševanje krize pride zdaj v poštev edino referendum o osamosvojitvi, ki bi moral biti »dogovorjen, zavezujoč in 
mednarodno priznan«, ter Sancheza pozval, naj sprejme izziv.  
V zvezi s sodnim procesom, ki bi se moral začeti v prihodnjih mesecih proti petindvajseterici obtoženih katalonskih politikov 
(devet jih je v zaporu, sedem v tujini), je Torra izrazil svoje pričakovanje, da bodo oproščeni. Dejal je, da ne bo priznal 
nobene obsodbe, ker se jim sodi za »neobstoječe kaznive dejanje«. Če bodo obsojeni, »bom preučil potrebne nadaljnje 
ukrepe in upošteval voljo katalonskega ljudstva preko njegovih legitimnih predstavnikov v parlamentu«.  
Spomin na padec Barcelone 
Katalonce je pozval k množični mobilizaciji v podporo osamosvojitvi in obtoženim, ki naj bi v primeru njihove morebitne 
obsodbe pomenila napoved državljanske neposlušnosti. To mobilizacijo naj bi izkazali že danes z množično udeležbo pohoda 
v Barceloni, s katerim vsako leto proslavijo katalonski nacionalni dan Diada, ko svoje zahteve po samostojnosti izrazijo tudi 
politične in kulturne organizacije. Na ta dan je leta 1714 prvi španski kralj iz burbonske dinastije Filip V. po letu dni 
vojaškega obleganja zlomil odpor Barcelone in jo okupiral.  
Sanchezova vlada je na Torrovo politično ofenzivo odgovorila v mirnem tonu in ponovila, da se v veliko zadevah s 
katalonsko vlado ne strinja, a da je odločena nadaljevati dialog, dokler bodo upoštevali špansko ustavo. V vrstah desne 
Ljudske stranke (PP) in Ciudadnos (C´s), ki izrabljata katalonsko krizo za svoje politične ambicije, pa te dni napadajo z vsemi 
topovi in nevarno zaostrujejo razmere v Kataloniji.  
Med drugim zahtevajo uporabo 155. ustavnega člena in prepoved oziroma odstranitev rumenih trakov z javnih mest, ki 
simbolizirajo protest katalonskih nacionalistov proti omenjenemu sodnemu procesu. 

• Junckerjev govor o stanju v Uniji: EU bo večji globalni akter z močnejšim evrom. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 
12. september 2018  

https://www.dnevnik.si/1042839474/svet/juncker-poziva-k-vecjemu-nadzoru-meja-in-uporu-proti-nacionalizmu  
Predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker se je v svojem zadnjem govoru o stanju v Uniji zavzel za več ukrepov, 
ki jih je potrebno pred majskimi evropskimi volitvami še postoriti, da bodo volivci videli oprijemljive rezultate evropske 
unije. 
 

 
Jean-Claude Juncker (Foto: Reuters) 
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 »Še vedno ljubim Evropo in vedno jo bom ljubil.« S temi besedami je Jean-Claude Juncker zaključil svoj zadnji govor o stanju 
v Uniji, v katerem je spominjal na ugodne gospodarske razmere v Evropi in nizal vrsto nalog, ki jih mora Evropska unija v 
času njegove komisije še opraviti.  
»Iz nepopolne Evrope želimo narediti vedno bolj popolno Evropo,« je dejal Juncker in kar malce otožno ocenil, da je pet let, 
kolikor traja mandat evropske komisije, ki se počasi izteka, kratko obdobje, v katerem je težko kaj spremeniti. Juncker je 
uvodoma ocenjeval, da je potrebno Evropo bolj spoštovati in da smo lahko srečni, da živimo na celini, kjer vlada mir. Težke 
čase gospodarske krize po padcu Lehman Brothersa – deseta obletnica poka nepremičninskega balona v ZDA bo v petek – 
je Evropska unija po Junckerjevi oceni dobro prebrodila. 12 milijonov novih delovnih mest in 23 trimestrov nepretrgane 
gospodarske rasti so oprijemljiv dokaz, medtem ko je za Junckerja stopnja brezposelnosti med mladimi (14,8 odstotka), še 
vedno previsoka. 
Predlog za večjo vlogo evra sledi decembra 
Po zahvali Grkom, da so prestali težka leta varčevalnih ukrepov in izvedli »Herkulov trud«, je Juncker spregovoril o evropski 
vlogi v svetu. Čeprav je Evropa že globalni akter, mora po mnenju predsednika evropske komisije postati še močnejši in ne 
sme stati na obrobju mednarodnih zadev. Večjo vlogo lahko doseže tudi z močnejšo vojaško dimenzijo, ob čemer pa Juncker 
opozarja, da večje vojaške moči ne gre razumeti kot večje militarizacije Evropske unije. Drugi element močnejše vloge EU je 
Juncker pripisal valuti evro. Ta je sicer že postala druga svetovna valuta, vendar bi predsednik komisije želel okrepiti njegovo 
vlogo, da bo zavzela močnejše mesto na mednarodni sceni. »Nedopustno je, da Evropa ureja 4 odstotke uvoza svoje 
energije v ameriških dolarjih. Nedopustno je, da evropska podjetja kupujejo letala v dolarjih in ne v evrih,« je dejal Juncker 
in napovedal, da bo komisija do konca leta predstavila pobudo za krepitev evra. 
Večkrat je Juncker opozoril, da je EU lahko močna, če govori z enim glasom. To sposobnost skupnega stališča je po 
njegovem mnenju potrebno okrepiti pri zunanjih zadevah, kjer se mu zdi nedopustno, da Evropska unija utihne, ko 
spregovori svet ZN za človekove pravice, in to zgolj zato, ker je ena država proti odločitvam sveta. Tudi zato se je Juncker 
zavzel, da bi države članice poslej več odločitev sprejemale s kvalificirano večino. »EU ne sme biti gledalec, temveč 
konstruktivni akter globalne igre in soustvarjanja jutrišnjega sveta. Naš glas mora biti slišen,« je dejal Juncker in pristavil, da 
je potrebno več postoriti tudi za zbliževanje zahoda in vzhoda integracije ter severa in juga. Ocenil je, da je bilo dovolj 
razdorov med Evropejci: »EU je premajhna, da bi bila razdeljena en dan na dva dela, drugi dan pa na štiri.« 
Za sprejetje proračuna do volitev  
V njegovem govoru je bilo večkrat zaznati, da že odšteva čas, ki je še ostal komisiji do evropskih volitev. Našteval je več 
ukrepov, ki jih je potrebno sprejeti in speljati, da bodo volivci dejansko videli rezultate delovanja EU. Ratifikacija 
prostotrgovinskega sporazuma EU z Japonsko je eden izmed njih, prav tako pa se je v Junckerjevih osrednjih prioritetah do 
maja znašlo tudi sprejetje prihodnjega večletnega proračuna EU. Ob tem je zavrnil tiste, ki menijo, da tako dolgoročnih 
odločitev ne bi smeli sprejemati pred volitvami. »V demokraciji je normalno, da volitve so. Nujno je, da so ustrezne 
odločitve sprejete pred volitvami,« je menil. 
Po njegovi oceni ljudi prihodnje leto ne bo zanimalo, kaj je predlagala evropska komisija, temveč bodo hoteli videti 
konkretne rezultate. Juncker je kot primer enega oprijemljivega rezultata navedel sprejemanje zakonodaje, po katerem 
bodo podjetja plačevala davke na svoje dobičke. Zavzel se je tudi za odpravo spreminjanja časa iz letnega v zimskega, a je 
pri tem dodal, da morajo odločitve o tem sprejeti države članice. 
Okrepitev Frontexa in zavezništvo z Afriko 
Seveda se tudi v tem govoru o stanju v Uniji ni mogel izogniti vprašanju migracij. Še enkrat je ponovil, da je morajo države 
članice pokazati solidarnost (deljenja prispelih migrantov, op. a.), če želijo ohraniti schengensko območje brez notranjih 
meja. »Če jih ne bomo ohranili, bo to korak nazaj za EU,« je dejal Juncker in avstrijsko predsedstvo pozval k iskanju 
dolgoročnih rešitev za porazdelitev rešenih migrantov, ne pa da se ob vsaki ladji z rešenimi migranti med državami članicami 
iščejo ad hoc rešitve. »Evropa nikoli ne bo trdnjava, ki bo obrnila hrbet svojim državam članicam in tistim, ki trpijo.« 
Za večji občutek varnosti evropskih državljanov je Juncker napovedal hitrejše dokončanje mejne in obalne straže EU z 
10.000 možmi. Tako okrepljen Frontex naj bi bil polno operativen do leta 2020. V prihodnje naj bi se pospešilo vračanje 
zavrnjenih prosilcev za azil, hkrati pa je Juncker tudi menil, da Evropa potrebuje zakonito priseljevanje kvalificiranih 
migrantov. To pa je bil le en del enačbe, s katero EU poskuša z zunanjimi in notranjimi ukrepi zajeziti migracije na svoje 
ozemlje. Že dlje časa namreč poskuša evropska komisija z afriškimi državami sklepati dvostranske dogovore o zajezitvi 
migracij v Evropsko unijo in tudi poglabljati gospodarsko sodelovanje. Sedaj Juncker predlaga vzpostavitev novega 
zavezništva za vlaganja in ustvarjanje delovnih mest z Afriko. V naslednjih petih letih naj bi tako na afriških tleh ustvarili 
deset milijonov delovnih mest. »Skleniti moramo več trgovinskih in partnerskih sporazumov,« je dejal.  
Juncker za uporabo 7. člena povsod, kjer je ogrožena pravna država 
Pred današnjim glasovanjem evropskega parlamenta o morebitnem začetku procedure po 7. členu pogodbe o EU proti 
Madžarski zaradi obsežnih kršitev vladavine prava, je Juncker jasno dejal, da se komisija jasno zavzema proti vsem napadom 
na pravno državo. »Povsod tam, kjer je pravna država ogrožena, je treba uporabiti 7. člen,« je bil odločen. Po včerajšnji 
večerni seji poslanske skupine Evropske ljudske stranke, kjer je svoja stališča še enkrat predstavil tudi madžarski premier 
Viktor Orban, je vodja poslanske skupine Manfred Weber ocenil, da je čas dialoga z Madžarsko minil. Napovedal je, da bo 
sam podprl uvedbo 7. člena proti Madžarski. Kako bodo glasovali ostali poslanci največje poslanske skupine v parlamentu in 
ali bo dosežna potrebna dvotretjinska večina za začetek 7. člena, za zdaj ostaja nejasno. 

• Junckerjeva zadnja vizija močne Evrope. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 12. september 2018  
https://www.dnevnik.si/1042839474/svet/juncker-poziva-k-vecjemu-nadzoru-meja-in-uporu-proti-nacionalizmu  
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Predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker si je v svojem zadnjem govoru o stanju v Evropski uniji zaželel, da bi 
integracija postala še močnejši igralec na mednarodnem prizorišču. To bi želel doseči s krepitvijo obrambnih zmogljivosti, 
enotnejšim nastopom držav članic pri zunanji politiki in tudi z močnejšo vlogo evra. 
 

 
Slika: Jean-Claude Juncker je opozoril, da je EU lahko močna, če govori z enim glasom. To sposobnost skupnega stališča je 
po njegovem mnenju treba okrepiti pri zunanjih zadevah. Ni se mogel izogniti niti vprašanju migracij. Še enkrat je 
ponovil, da morajo države članice pokazati solidarnost. (Foto: AP) 
 
Zadnji nagovor predsednika evropske komisije Jean-Clauda Junckerja o stanju v Uniji pred prihodnjimi evropskimi volitvami 
je bil priložnost povleči črto pod doseženim in ponuditi vizijo za prihodnost EU. Toda Juncker v svojem govoru ni postregel s 
kakšnimi posebnimi novimi vizijami, razen tega, da si je zaželel močnejšo vlogo Evropske unije na mednarodnem prizorišču 
ob vojaški dimenziji tudi s pomočjo okrepljene vloge evra, ki bi ga evropska podjetja morala močneje uporabljati v plačilnem 
prometu. »Nedopustno je, da Evropa 4 odstotke uvoza energije plačuje v ameriških dolarjih. Nedopustno je, da evropska 
podjetja kupujejo letala v dolarjih in ne v evrih,« je dejal Juncker in napovedal, da bo komisija do konca leta predstavila 
pobudo za krepitev evra. 
Juncker je kar malce otožno ocenil, da je pet let, kolikor traja mandat evropske komisije, ki se počasi izteka, kratko obdobje, 
v katerem je težko kaj spremeniti. Juncker je uvodoma ocenjeval, da je treba Evropo bolj spoštovati in da smo lahko srečni, 
da živimo na celini, kjer vlada mir. Težke čase gospodarske krize po padcu Lehman Brothers – deseta obletnica poka 
nepremičninskega balona v ZDA bo v petek – je Evropska unija po Junckerjevi oceni dobro prebrodila. 12 milijonov novih 
delovnih mest in 21 kvartalov nepretrgane gospodarske rasti so oprijemljiv dokaz, medtem ko je za Junckerja stopnja 
brezposelnosti med mladimi (14,8 odstotka) še vedno previsoka. 
Ukrepi za državljane 
Juncker je večkrat opozoril, da je EU lahko močna, če govori z enim glasom. To sposobnost skupnega stališča je po njegovem 
mnenju treba okrepiti pri zunanjih zadevah. Tudi zato se je Juncker zavzel, da bi države članice poslej več odločitev 
sprejemale s kvalificirano večino. »EU ne sme biti gledalec, temveč konstruktivni akter globalne igre in soustvarjanja 
jutrišnjega sveta. Naš glas mora biti slišan,« je dejal Juncker. Po letih razprtij med državami članicami zaradi gospodarskih in 
migracijskih vprašanj je ocenil, da je treba več postoriti tudi za zbliževanje zahoda in vzhoda integracije ter severa in juga. 
Dovolj je bilo razdorov med Evropejci, je ocenjeval. »EU je premajhna, da bi bila razdeljena en dan na dva dela, naslednji 
dan pa na štiri.« 
S pogledom na krepitev populistov se je zavzel za podporo razsvetljenemu patriotizmu in zavračanje škodljivega 
nacionalizma. Našteval je več ukrepov, ki jih je treba sprejeti in speljati, da bodo volilci dejansko videli rezultate delovanja 
EU. Ratifikacija prostotrgovinskega sporazuma EU z Japonsko je eden izmed njih, prav tako pa se je med Junckerjevimi 
osrednjimi prioritetami do maja znašla tudi potrditev prihodnjega večletnega proračuna EU. Zavzel se je še za odpravo 
spreminjanja časa iz letnega v zimskega, a je pri tem dodal, da morajo odločitve o tem sprejeti države članice. 
Okrepitev Frontexa in zavezništvo z Afriko 
Seveda se tudi v tem govoru o stanju v Uniji ni mogel izogniti vprašanju migracij. Še enkrat je ponovil, da morajo države 
članice pokazati solidarnost (deljenje prispelih migrantov), če želijo ohraniti schengensko območje brez notranjih meja. »Če 
jih ne bomo ohranili, bo to korak nazaj za EU,« je dejal Juncker in avstrijsko predsedstvo pozval k iskanju dolgoročnih rešitev 
za porazdelitev rešenih migrantov, ne pa da se ob vsaki ladji z rešenimi migranti med državami članicami iščejo ad hoc 
rešitve. »Evropa nikoli ne bo trdnjava, ki bo obrnila hrbet svojim državam članicam in tistim, ki trpijo.« 
Za večji občutek varnosti evropskih državljanov je Juncker napovedal hitrejše oblikovanje mejne in obalne straže EU z 
10.000 možmi. Tako okrepljen Frontex naj bi bil polno operativen do leta 2020. V prihodnje naj bi se pospešilo vračanje 
zavrnjenih prosilcev za azil, hkrati pa je Juncker tudi menil, da Evropa potrebuje zakonito priseljevanje kvalificiranih 
migrantov. To pa je bil le en del enačbe, s katero EU poskuša z zunanjimi in notranjimi ukrepi zajeziti migracije na svoje 
ozemlje. Že dlje časa namreč poskuša evropska komisija z afriškimi državami sklepati dvostranske dogovore o zajezitvi 
migracij v Evropsko unijo in tudi poglabljati gospodarsko sodelovanje. Zdaj Juncker predlaga vzpostavitev novega 
zavezništva za vlaganja in ustvarjanje delovnih mest z Afriko.  
Peterle zadovoljen, Šoltes je pričakoval več 
Lojze Peterle (EPP) je bil z Junckerjevim govorom zelo zadovoljen, ker je bil načelen in tudi strateški. »Zadeve, ki jih je 
povedal o gospodarskem stanju, držijo. Glede migracij je bil jasen in odločen, sam bi si želel le boljše dinamike glede 
reševanja tega vprašanja. Čutil sem voljo, da se zapirajo problemi in se ne nadaljuje polarizacija med severom in jugom. Pri 
migracijah je povedal več kot doslej. Zelo je klical k enotnosti v EU, česar doslej ni tako močno poudarjal.« 



Za Igorja Šoltesa (Zeleni) je Juncker v govoru poskušal predstaviti želeno sliko, kako bi Evropa morala biti videti. »A pod to 
sliko, ki bi jo želeli vsi videti, se skriva drugačna realnost, o kateri se danes ni govorilo,« pravi Šoltes. Po hudih delitvah v 
Evropi v zadnjih štirih letih se je po njegovem mnenju pokazalo, da je Evropa združenje 28 suverenih držav. Šoltes je kritičen 
do tega, da se je okrevanje po finančni krizi prikazalo zgolj v statistikah. »Izboljšanje standarda ni doseglo vseh. V govoru 
sem pogrešal, da bi več pozornosti namenil tudi Evropi kot socialni skupnosti.«  

• Razlika med Čakovcem in Učakovci: policija brez dokazov obtožila nevladnike. Uroš Škerl Kramberger. Dnevnik, 
Ljubljana, 12. september 2018  

https://www.dnevnik.si/1042839449/slovenija/policijski-dokumenti-ne-dokazujejo-trditve-da-nevladniki-za-begunce-
organizirajo-prehod-meje  
Obtožba ministrice za notranje zadeve Vesne Györkös Žnidar, da nevladniki organizirajo nezakonite prehode meje, se ni 
potrdila. Iz policijske dokumentacije je razvidno le, da pomagajo zaprositi za azil tistim beguncem, ki so že prispeli v 
Slovenijo. 
Slovenska policija nam je posredovala dokumentacijo, ki se nanaša na trditev ministrice za notranje zadeve Vesne Györkös 
Žnidar, da nevladne organizacije migrantom pomagajo nezakonito prestopiti mejo in zaprositi za azil. Bistvo ministričine 
obtožbe je bilo, da naj bi nevladne organizacije policiji vnaprej najavile prihod tujcev (tudi njihova imena), še preden ti sploh 
prestopijo mejo. Dokumentacija ministričine trditve ni potrdila. 
Slovenija ni Hrvaška 
V sedmih prejetih dokumentih ni poimenskih seznamov ljudi, ki bodo šele prestopili slovensko mejo, kot je trdila ministrica. 
So pa v dokumentih navedeni seznami tujcev, ki so že prestopili mejo in bi radi zaprosili za azil v Sloveniji. Takšen seznam, z 
imeni štirih državljanov Afganistana, je denimo 21. avgusta policiji poslala nevladna organizacija Pravno-informacijski center 
(PIC). V nasprotju z zapisi v medijih, da je šlo za Afganistance, ki se zadržujejo na območju Čakovca (Hrvaška), pa je iz dopisa 
razvidno, da so bili na območju Učakovcev (Slovenija). Imeni obeh krajev sta si res podobni, a skozi hrvaški Čakovec (ob 
madžarski meji) ne poteka migrantska pot, skozi Učakovce pa so prehodi beguncev dokaj pogosti. Bistveno pa je pri tem 
policijsko razkritje, da PIC obvešča policijo le o tujcih, ki so že na slovenskem ozemlju. 
Migranti, ki želijo v Sloveniji zaprositi za azil, po prestopu meje pokličejo na številko PIC ali drugih nevladnih organizacij, 
katerih številke imajo shranjene v telefonih že od prej. Nevladniki potem lokacijo in imena tujcev sporočijo policiji, ki jo 
hkrati obvestijo, da so jim tujci najavili, da bodo zaprosili za azil (če takšno namero res najavijo). Številke nevladnikov so 
javno dostopne, zapisane so denimo na letaku, ki ga v Bosni in Hercegovini delijo tamkajšnje nevladne organizacije, ki 
ponujajo pomoč beguncem. Tudi ta letak je policija priložila k »dokaznemu gradivu«. 
Nevladne organizacije, ki delujejo v Bosni, na tak način begunce seznanjajo z njihovimi pravicami, kadar skozi več držav 
potujejo v druge države, kjer bodo skušali zaprositi za azil. Temu sicer protibegunsko nastrojena politika in javnost 
oporekata, a mednarodno begunsko pravo podeljuje beguncem pravico, da zaprosijo za azil v tisti državi, za katero menijo, 
da je zanje varna. Iz ženevske konvencije in obsežne sodne prakse na področju azila izhaja, da v takšnem primeru tudi 
neregularen prestop meje (ali več meja) ni v nasprotju z zakonom. 
Pri PIC trdijo, da letaka, ki ni podpisan, niso pripravili sami. Trdijo, da avtorja letaka ne poznajo in da letaka doslej še niso 
videli. Na njem je kot prva med naštetimi telefonskimi številkami res navedena slovenska telefonska številka verjetnega 
avtorja letaka, aktivista oziroma aktivistične skupine, ki ne pripada PIC. Včeraj se na tej številki ni oglašal nihče. 
Policijo je PIC že obveščal 
V letaku je naveden tudi nasvet migrantom, naj že pred začetkom poti najavijo prihod, da bo pomoč v Sloveniji pripravljena. 
Pri PIC trdijo, da tudi če prejmejo tovrstne klice, migrantom razložijo, da jim ne morejo pomagati, dokler ne vstopijo na 
ozemlje Slovenije. 
Policija pa je med dokumente vstavila tudi izjavo enega od prosilcev za azil, Iračana, ki trdi, da je bil v stiku s PIC, še preden 
je prestopil slovensko mejo. Iračan trdi, da je organizaciji PIC »moral posredovati podatke o osebah, ki potujejo z njim«. 
Vendar pri PIC pojasnjujejo, da so tega begunca obveščali le, da mu ne morejo pomagati, dokler ne vstopi na ozemlje 
Slovenije. Policisti so begunca vprašali, ali mu je PIC svetoval, kje naj prestopi mejo, vendar na to vprašanje ni odgovoril. 
»PIC je ob seznanitvi s policijskimi postopki zaznal, da se v policijskih dokumentih pojavljajo napačne informacije o vlogi in 
vrsti pomoči, ki jo PIC ponuja. O tem smo že obvestili MNZ,« pravi direktorica PIC Katarina Bervar Sternad. »Vendar tudi v 
letaku, četudi ni naše delo, ne vidimo ničesar spornega. Sestavljen je tako, da begunci spoznajo svoje pravice in se lahko 
zavarujejo pred zlorabo pooblastil policije.« Kot smo že poročali, namreč slovenska policija od junija prosilce za azil 
nezakonito zavrača in jih predaja Hrvaški, ta pa jih nažene v Bosno in Hercegovino. 
Namestnik varuhinje človekovih pravic Ivan Šelih je na Dnevnikovo vprašanje, kako vidi vlogo PIC pri postopkih, dejal, da je 
delovanje PIC na slovenskem ozemlju dobrodošlo. »Na tak način policija dobi dodatne informacije o tujcih,« je dejal Šelih. 
Da bi PIC obveščal policijo o prihodu prosilcev za azil, še preden vstopijo v Slovenijo, pa tudi Šelih ni zaznal.  
Nevladne organizacije na udaru v Evropi 
»Pomoč nevladne organizacije ali državljana, da država izpolnjuje svoje obveznosti, seveda ne more biti kakor koli ’sporna’ 
ali označena kot ’nedopustno in škodljivo ravnanje’,« pravi strokovnjak za azilno pravo, profesor s pravne fakultete v 
Ljubljani Saša Zagorc. »Nikakor ne zavidam težavnega položaja MNZ v konstelaciji, kjer za zdaj še ni mogoč učinkovit 
dogovor med državami članicami EU o uravnoteženi delitvi bremena obravnave in oskrbe prosilcev… Vendar težko 
sprejmem perverzno logiko iskanja krivca v nevladnih organizacijah. Interes slednjih je legitimen, pravno dopusten, pa 
čeprav se verjetno marsikdo ne strinja z njim,« končuje Zagorc. Očitki MNZ nevladnim organizacijam so sicer del širšega 
političnega dogajanja v Evropi. Nevladne organizacije so že dolgo obtožene, da tihotapijo migrante v Italijo, na Hrvaško in na 
Madžarsko, države, kjer je protimigranstka politika v polnem razmahu. 

• Avstrijski svobodnjaki niso naklonjeni sodelovanju z Bannonom. STA. Dnevnik, Ljubljana, 12. september 2018 

https://www.dnevnik.si/1042839449/slovenija/policijski-dokumenti-ne-dokazujejo-trditve-da-nevladniki-za-begunce-organizirajo-prehod-meje
https://www.dnevnik.si/1042839449/slovenija/policijski-dokumenti-ne-dokazujejo-trditve-da-nevladniki-za-begunce-organizirajo-prehod-meje


https://www.dnevnik.si/1042839500/Svet/avstrijski-svobodnjaki-niso-naklonjeni-sodelovanju-z-bannonom  
Avstrijski svobodnjaki (FPÖ), ki so del avstrijske vlade, niso naklonjeni sodelovanju s skrajno desno vseevropsko fundacijo 
Gibanje Steva Bannona, nekdanjega svetovalca ameriškega predsednika Donalda Trumpa 
»Želimo sklepati zavezništva v Evropi, a neodvisno od ZDA, Rusije ali kogarkoli drugega,« je povedal evropski poslanec iz vrst 
te skrajno desne avstrijske stranke Harald Vilimsky. »Sami želimo rasti in se širiti ter sami razvijati naš program in ideje, a 
zagotovo ne pod vodstvom nekoga, ki je aktiven v ZDA,« je poudaril po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. 
Je pa stranka izrazila pripravljenost na sodelovanje z Bannonom na nekaterih področjih. Sodelovali bi lahko v obliki think-
tanka ali digitalnega medija. 
Nekdanji politični strateg predsednika ZDA in desničarski ideolog je julija napovedal ustanovitev fundacije The Movement 
oziroma Gibanje s sedežem v Bruslju. Pojasnil je, da želi z njo na stari celini zanetiti desničarski populistični upor. Njen 
namen je izvajanje javnomnenjskih anket in svetovanje evropskim desničarskim skupinam. 
Srečal se je že z italijanskim notranjim ministrom in vodjo skrajno desne stranke Liga Matteom Salvinijem, ki se je Gibanju 
konec tedna tudi že pridružil. 
Madžarski premier Viktor Orban, ki se je prav tako že srečal z Bannonom, je medtem v torek dejal, da ga »stvari, ki ne 
zadevajo Madžarske, ne zanimajo«. 

• Za Poljsko še proti Madžarski sprožena »jedrska opcija«. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 12. september 2018  
https://www.dnevnik.si/1042839496/svet/za-poljsko-se-proti-madzarski-sprozena-jedrska-opcija  
Evropski parlament je proti Madžarski sprožil takoimenovano »jedrsko opcijo«. Na podlagi 7. člena pogodbe o Evropski 
uniji morale države članice preveriti, ali ukrepi Madžarske vlade dejansko predstavljajo veliko grožnjo pravni državi. 
Poslanci evropskega parlamenta so z dvotretjinsko večino (448 glasov za, 197 proti) potrdili začetek postopka proti 
Madžarski zaradi obsežnih kršitev vladavine prava. Evropski parlament je tako podprl poročilo in priporočila poročevalke 
Zelenih Judith Sargentini. Evropskemu svetu so naložili, da sprožijo enak postopek, kot ga je proti Poljski pred meseci že 
uvedla evropska komisija. 
Pred današnjim glasovanjem evropskega parlamenta o morebitnem začetku procedure po 7. členu pogodbe o EU proti 
Madžarski zaradi obsežnih kršitev vladavine prava, je Juncker jasno dejal, da se komisija jasno zavzema proti vsem napadom 
na pravno državo. »Povsod tam, kjer je pravna država ogrožena, je treba uporabiti 7. člen,« je bil odločen. 
Izzid glasovanja v evropskem parlamentu je bil odvisen predvsem od glasovanja poslanske skupine Evropske ljudske stranke. 
Njihovi poslanci so se po včerajšnji predstavitvi stališč madžarskega premierja Viktorja Orbana na zasedanju njihove 
poslanske skupine danes lahko samostojno odločali, ali podpreti sprožitev 7. člena ali ne. Vodja poslanske skupine Manfred 
Weber in doslej najresnejši pretendent za mesto naslednjega predsednika evropske komisije je sam podprl uvedbo 7. člena 
proti Madžarski. Skozi postopek pred evropskim svetom naj bi po njegovi oceni sedaj nadaljevali dialog z Madžarsko. 
Postopek zaradi obsežnih kršitev temeljev EU z grožnjami pravni državi evropski svet sicer vodi že proti Poljski. Doslej ni 
prišel do točke, da bi se države članice odločale o uvedbi sankcij proti Varšavi, morda tudi o odvzemu glasovalnih pravic. 
Madžarska je sicer napovedala, da bo Poljsko ščitila pred tovrstno odločitvijo, ki mora biti sprejeta soglasno. Poljska je pred 
časom podobno podporo napovedovala Madžarski.  

• Slovenski evroposlanci niso bili med uporniki v EPP. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 12. september 2018  
https://www.dnevnik.si/1042839564/slovenija/slovenski-evroposlanci-niso-bili-med-uporniki-v-epp  
Nobeden od slovenskih evropskih poslancev EPP ni podprl “jedrske opcije” proti Madžarski. Med drugim menijo, da je 
poročilo preseglo pristojnosti parlamenta. 
Evropski parlament je danes sprejel zgodovinsko odločitev in sprožil postopek proti Madžarski po 7. členu pogodbe o 
Evropski uniji. Države članice bodo morale tako presojati, ali Madžarska v tolikšni meri krši temeljne vrednote EU, da je 
ogrožena vladavina prava na Madžarskem. Takšno odločitev so lahko sprejeli zgolj zato, ker je dvotretjinsko večino 
omogočila več kot polovica poslancev evropske ljudske stranke (EPP), kateri pripada Viktor Orban. Med 115 uporniki 
največje poslanske skupine ni bilo nikogar od slovenskih poslancev. Proti sprožitvi postopka so glasovali vsi slovenski 
evroposlanci iz vrst Evropske ljudske stranke, le Franc Bogovič (SLS/EPP) se je vzdržal. 
Kot pojasnjuje, je to storil zato, ker je v poročilu »mnogo stvari, ki so vredne resnega opozorila, spet druge pa so 
deplasirane«. Bogovič bi sprožitev postopka po 7. členu podprl, če bi bile v paketu še Malta, Romunija, Slovaška in Poljska, s 
čimer bi dali jasno opozorilo vsem, ki so prestopili rubikon. »Vendar imam občutek, da se išče grešnega kozla v Orbanu 
zaradi njegove migrantske politike. Za poročilo nisem glasoval tudi zato, ker takšni ukrepi krepijo tiste, proti katerim so 
sprejeti, in poglabljajo razdor med srednjeevropskimi državami.« 
Patricija Šulin (SDS/EPP) »jedrske opcije« proti Madžarski ni podprla, ker je v poročilu Judith Sargentini o stanju na 
Madžarskem zaznala »pavšalne navedbe, na katere se gospod Orban ni imel priložnosti odzvati in na plenarnem zasedanju 
podrobneje odgovoriti nanje«.  
Lojze Peterle (NSi/EPP) je prav tako glasoval proti. »Kar je on doživel na plenarki tukaj, ni doživel še noben premier. Prisotni 
so bili elementi sovražnega govora. Šlo je za veliko več kot zgolj člen 7, šlo je za ideološki spopad, ki gre mimo pravic držav, 
kaj lahko urejajo. Bil je strelovod za marsikaj, kar gre čez člen 7,« je prepričan. Na razpravi v poslanski skupini so po 
Peterletovih besedah imeli več razumevanja za Orbana poslanci bližnjih držav. »Škoda, da debata, na kateri je tudi pri nas 
kdo rekel, oprosti, Viktor, a to ne gre, ni bila odprta za javnost,« pravi Peterle, ki dvomi, da bo začetek postopka po 7. členu 
kaj prinesel. 
Za Milana Zvera (SDS/EPP) je pri odločitvi pretehtala vsebinska plat. »Poročilo je šlo čez pristojnosti evropskega parlamenta, 
dotikalo se je politik, denimo sociale, ki so v nacionalnih pristojnostih.« Za Zverovo nasprotovanje poročilu pa obstaja še 
politični razlog: »Večkrat se zgodi, da poskuša levica dajati desne vlade na pranger in sprejemati različne resolucije. Pogosto 
se uporablja tudi dvojna merila. Ko gre za kršitve vladavine prava socialističnih vlad, so pa tiho.«  
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• Grabar-Kitarovićeva podprla protiimigrantsko politiko Orbana in Salvinija. STA. Dnevnik, Ljubljana, 12. 
september 2018  

https://www.dnevnik.si/1042839480/svet/grabarkitaroviceva-podprla-protiimigrantsko-politiko-orbana-in-salvinija-  
Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je v pogovoru za avstrijski časnik Kleine Zeitung dejala, da ne more 
obsojati protiimigrantske politike madžarskega premierja Viktorja Orbana in italijanskega notranjega ministra Mattea 
Salvinija. Ocenila je, da se nacionalizem v Evropi krepi zaradi "zunanjih nevarnosti". 
V pogovoru, ki so ga naslovili z Evropa je bila preveč sproščena in naivna, je Grabar-Kitarovićeva ocenila, da »Evropa ni imela 
strategije za sprejem migrantov, ki jim nihče ni pojasnil, kaj se od njih pričakuje«. Na podlagi lastnih izkušenj med obiski v 
Afganistanu je ocenila, da niso vsi migranti, ki prihajajo v Evropo »demokratično razpoloženi« ter omenila podrejeni položaj 
žensk v Afganistanu. 
Novinarje je zanimalo mnenje hrvaške predsednice o protiimigrantski politiki madžarskega premierja Orbana in italijanskega 
notranjega ministra Salvinija. Poudarila je, da ne more »obsojati ne Madžarske, ne Italije«. »Evropa ne more na svojih 
ramenih nositi bremena revščine celotnega sveta,« je dejala v pogovoru, ki je bil objavljen v začetku tedna med dvodnevnim 
uradnim obiskom avstrijskega predsednika Alexandra Van der Bellna na Hrvaškem. 
»Ljudje se branijo pred zunanjimi nevarnostmi« 
Na vprašanje, zakaj ima nacionalizem vse več pristašev v Evropi, je odgovorila, da se »družbe branijo pred zunanjimi 
nevarnostmi«. »Namesto da bi se posvetili razvojni politiki, smo dovolili, da 1,2 milijona ljudi pride v Evropo, predvsem 
mladih in močnih, medtem ko so ženske in otroci, ter tisti, ki niso imeli moči, ostali v svojih domovinah,« je izjavila. 
Zatrdila je tudi, da muslimani na Hrvaškem živijo v strahu. Kot je pojasnila, se je pred kratkim pogovarjala z zagrebškim 
muftijem Azizom Hasanovićem, ki je, kot je dejala, »popolnoma utrujen zaradi prizadevanj, da bi migrante vključil v hrvaško 
muslimansko skupnost, ki je integrirana v hrvaško družbo«. 
Ko gre za radikalni nacionalizem na Hrvaškem je povedala, da je »jezna« zaradi takšnih vprašanj. »Desetletja je nam 
Hrvatom bilo prepovedano, da izrazimo svoje poreklo. Namesto, da povemo 'Sem Hrvat', smo morali povedati 'Sem s 
Hrvaške'. Kdor bi izrazil svoj nacionalni ponos, mu je grozil zapor,« je dejala. 
»Hrvaška ena od liberalnejših držav EU«  
Ni zanikala, da na Hrvaškem obstajajo »levi in desni skrajneži«, a je ocenila, da ne predstavljajo nevarnosti za hrvaško 
demokracije. Menila je, da je Hrvaška ena od liberalnejših držav Evropske unije. 
Grabar-Kitarovićeva je tudi dejala, da je odrasla »v komunizmu« ter da si ni želela nič drugega, kot iz njega izstopiti. »Hotela 
sem biti svobodna. Hotela sem imeti možnost, da lahko v trgovini izbiram med različnimi vrstami jogurtov ter da mi ni treba 
oblastem sporočiti, koliko kruha bom potrebovala naslednji teden,« je še dejala 51-letna hrvaška predsednica. 
Pogovor Grabar-Kitarovićeve je spodbudil veliko odzivov na družbenih omrežjih na Hrvaškem, pa tudi številne satirične 
komentarje na izjave o njenemu življenju v času nekdanje Jugoslavije. Med drugim so spomnili, da je Grabar-Kitarovićeva 
zadnji letnik srednje šole opravila v ZDA v okviru ameriško-jugoslovanske izmenjave. 

• Opozicija v Makedoniji ne bo bojkotirala referenduma, svetuje glasovanje po vesti. STA. Dnevnik, Ljubljana, 12. 
september 2018  

https://www.dnevnik.si/1042839492/svet/opozicija-v-makedoniji-ne-bo-bojkotirala-referenduma-svetuje-glasovanje-
po-vesti  
Največja opozicijska stranka v Makedoniji VMRO-DPMNE je državljane pozvala, da na referendumu o spremembi imeni 
države glasujejo po lastni vesti. Stranka nasprotuje dogovoru z Grčijo, po katerem se bo Makedonija po novem 
imenovala Republika Severna Makedonija, do danes pa se je ugibalo, ali bo morda pozvala k bojkotu referenduma 30. 
septembra. 
»Vsak bo sam sprejel odločitev, ki se mu zdi najboljša za njegovo družino in državo. Makedonija nam je vse. Ne bodo 
odločale stranke. Narod bo sprejel odločitev o nacionalnem vprašanju in vsi jo bomo spoštovali,« je v torek zvečer sporočil 
predsednik VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski. Kot je pojasnil, je stranka takšno odločitev sprejela po posvetu z državljani, 
navaja srbska tiskovna agencija Tanjug. 
S to odločitvijo je stranka odgovorila na ugibanja, ali bo morda bojkotirala referendum. Mickoski je sicer ponovil 
nasprotovanje dogovoru z Grčijo in navedel, da se z njim spreminjajo ustava, nacionalna in osebna identiteta, potni listi in 
osebni dokumenti. 
Vprašanje na referendumu bo dvoumno 
Oblastem je Mickoski pripisal krivdo za težavne in občutljive razmere, v katerih se trenutno nahaja Makedonija. 
»Makedonija je sedaj flota letal v rokah mladoletnikov,« je menil. 
Kritičen je bil znova tudi do referendumskega vprašanja, saj da je dvoumen in da to bega državljane - vprašanje se bo 
namreč glasilo, »ali ste za članstvo v EU in Nato s sprejetjem dogovora med republiko Makedonijo in republiko Grčijo«. V 
Makedoniji se je sicer ta teden uradno začela kampanja pred referendumom. 

• Izid makedonskega referenduma o novem imenu velika neznanka. Zoran Senković. Dnevnik, Ljubljana, 12. 
september 2018 

https://www.dnevnik.si/1042839492/svet/opozicija-v-makedoniji-ne-bo-bojkotirala-referenduma-svetuje-glasovanje-
po-vesti  
Če Makedonci na referendumu podprejo spremembo imena in to potrdi parlament, čaka državo dolga in finančno boleča 
sprememba številnih dokumentov. Že samo izvedba referenduma 30. septembra bo stala 3,5 milijona evrov. 
Približno dvajset dni ali slabe tri tedne je do referenduma, ki lahko Makedoniji s potrditvijo spremembe imena prinese 
vstopnico za članstvo v Evropski uniji in zvezi Nato. Dobiček ni zanemarljiv, a kljub temu ga ni političnega analitika v 
Makedoniji ali zunaj nje, ki bi tvegal desno roko in zatrdil, da bo precej zvito referendumsko vprašanje »Ali ste za to, da 
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Makedonija vstopi v EU in Nato na temelju sporazuma z Grčijo o imenu« dobilo pritrdilni odgovor večine. Še odstotek 
udeležbe, ki bi dal referendumskemu izidu več verodostojnosti, ostaja vprašanje za milijon dolarjev. 
Evropa in ZDA so za 
Nobenega dvoma ni, da Evropa in ZDA ne podpirajo samo čim višjo udeležbo, kar bi pomenilo bolj demokratično odločanje, 
ampak svetujejo makedonskim volilcem, naj podprejo spremembo imena v Republika Severna Makedonija. Nemška 
kanclerka Angela Merkel med obiskom prejšnji teden ni skrivala, da Berlin in EU soglasno stojita za referendumskim »da« 
spremembi imena. V Makedonijo prihaja ameriški obrambni minister James Mattis, in sicer zaradi zaskrbljenosti, da bi se 
»Rusija lahko vmešavala v referendum o imenu«. Washington podpira sporazum z Grčijo o spremembi imena, ker naj bi 
prispeval k bolj mirnemu Balkanu. Enako stališče ima Bruselj, zato bo tudi Grčiji zelo težko bodisi na referendumu bodisi v 
parlamentu zavrniti sporazum, ki sta ga sklenila premierja Zaev in Cipras. 
V takšnih okoliščinah tudi opozicijski stranki VMRO-DPMNE, ki je v desetletju vladanja pod taktirko njenega premierja 
Nikole Gruevskega (čaka ga sojenje zaradi zlorabe položaja) državo spremenila v trdnjavo skrajnega nacionalizma, ni ostalo 
drugega, kot da je volilce pozvala, naj glasujejo po svoji vesti. Dogovoru sicer nasprotuje, a hodi po tankem ledu, saj noče, 
da jo imajo za nasprotnico vstopa države v EU in Nato. Zanimivo je, da del članstva, ki mu pravijo Ustanovitelji VMRO-
DPMNE, vodi pa jih nekdanji premier Ljubče Geogievski, celo poziva člane, naj gredo na referendum in podprejo 
spremembo, ki bi državi odprla evropska vrata. 
Najprej skok, potem hop 
So pa tudi teme, ki se jim poskušajo oblasti v tem trenutku izogniti. Zdaj je jasno, da bo referendum stal 3,5 milijona 
dolarjev, kar za Makedonijo ni majhen denar. A hujši stroški, zaradi katerih bo Makedonijo bolela glava, šele prihajajo. 
Zamenjati bo treba na milijone dokumentov (med drugim osebne izkaznice, potne liste, vozniška dovoljenja…), zamenjati 
denar, saj na njem piše Republika Makedonija, in vse tiskovine. Za zamenjavo dokumentov naj bi porabili dve leti, 
zamenjava denarja bi potekala »naravno« – kar gre iz obtoka, bodo nadomestili novi kovanci in bankovci. To pa bi lahko 
trajalo kar nekaj let.  
Koliko časa bo trajala celotna zamenjava in koliko bo stala oziroma kdo jo bo plačal, je še skrivnost. V Skopju pravijo: 
»Najprej skočimo, potem bomo rekli hop.« Jasno je, da bo vladi ob morebitnem uspešnem referendumu pomagala 
Evropska unija, a tega za zdaj nihče ne bo rekel na glas, kajti v tistem hipu bi obveljala trditev, da je Bruselj kupil 
makedonsko spremembo imena.  

• Plenković v Umagu s savudrijskimi ribiči o stanju v Piranskem zalivu. STA. Dnevnik, Ljubljana, 13. september 
2018 

https://www.dnevnik.si/1042839680/slovenija/plenkovic-v-umagu-s-savudrijskimi-ribici-o-stanju-v-piranskem-zalivu  
Hrvaški premier Andrej Plenković se je danes v Umagu srečal s predstavniki ceha ribičev istrske županije, s katerimi se je 
pogovarjal o stanju v Piranskem zalivu ter o težavah, s katerimi se ribiči srečujejo pri opravljanju svojega dela. Hrvaški 
ribiči trdijo, da še naprej prejemajo slovenske kazni zaradi ribolova v Piranskem zalivu. 
 

 
 Slika: Hrvaški premier Andrej Plenković (Foto: Luka Cjuha) 
 
Plenković se je v spremstvu več hrvaških ministrov po današnji vladni seji v Pulju odpravil v Umag na srečanje z ribiči, ki za 
zaprtimi vrati trajalo približno uro. Glavna tema pogovorov je bilo stanje v Piranskem zalivu, a so se pogovarjali tudi o 
hrvaških operativnih načrtih za pomorstvo in ribištvo. 
Hrvaški ribiči so ocenili, da se stanje Piranskem zalivu ni spremenilo od začetka leta, ko je Slovenija začela nadzirati morsko 
mejo v skladu z odločitvijo arbitražnega sodišča. Hrvaški ribiči lovijo ribe v Piranskem zalivu v spremstvu hrvaških policijskih 
čolnov, slovenska stran pa hrvaškim ribičem vsak dan pošilja kazni, je poročala hrvaška televizija (HTV) ob srečanju v Umagu. 
Tudi hrvaški minister za kmetijstvo Tomislav Tolušić je po srečanju v Umagu izjavil, da se stanje v Piranskem zalivu za 
hrvaške ribiče ni bistveno spremenilo. 
»Vlada skrbi za svoje ribiče« 
»Zavedamo se težav ribičev, posebej ko govorimo o ribolovu v Piranskem zalivu. Kot smo že večkrat dejali, ribiči ne morejo 
trpeti nobenih posledic, posebej pa ne s finančnih glede tega. Vlada je to uredila in skrbi za svoje ribiče,« je Tolušićevo izjavo 
objavila hrvaška tiskovna agencija Hina. 
Novinarje je tudi zanimalo, kaj hrvaška vlada pričakuje od nove slovenske vlade, ko gre za odnose med državama. Tolušić je 
odgovoril, da pričakuje dialog kot najboljši način za reševanje »vseh izzivov«. Dodal je, da je Hrvaška tudi doslej ravnala tako 
in na ta način izkazovala »zelo visoko raven korektnosti«. 
V cehu ribičev Istrske županije so po srečanju izrazili zadovoljstvo, ker vlada deluje "v interesu hrvaškega ribištva". 

https://www.dnevnik.si/1042839680/slovenija/plenkovic-v-umagu-s-savudrijskimi-ribici-o-stanju-v-piranskem-zalivu


Poleg Plenkovića in Tolušića so bili na srečanju z ribiči tudi hrvaški ministri za notranje zadeve, pravosodje in turizem, Davor 
Božinović, Dražen Bošnjaković in Gari Cappelli. 
Hrvaški minister za obrambo Damir Krstičević je danes obiskal postajo hrvaške vojaške mornarice za opazovanje obale, ki se 
nahaja v Savudriji ob meji s Slovenijo. Hrvaški vojaki s te postaje med drugim nadzirajo varnost plovbe v Piranskem zalivu. 

• Plenković: Pripravljeni smo na dialog z novo slovensko vlado o vseh odprtih vprašanjih. STA. Denevnik, 
Ljubljana, 13. september 2018  

https://www.dnevnik.si/1042839630/svet/plenkovic-pripravljeni-smo-na-dialog-z-novo-slovensko-vlado-o-vseh-odprtih-
vprasanjih  
Hrvaški premier Andrej Plenković je na današnji redni seji hrvaške vlade, ki je potekala v Pulju, povedal, da je njegova 
vlada pripravljena na dvostranske pogovore z novo slovensko vlado o vseh odprtih vprašanjih, vključno z mejo. Sklenili so 
tudi, da se bodo s Slovenijo pogajali o prenovi ali novem mostu ob mejnem prehodu Dragonja. 
 

 
 Slika: Hrvaški premier Andrej Plenković (Foto: Luka Cjuha) 
 
Plenković je danes povedal, da si želi Hrvaška dobrososedske odnose s Slovenijo, ki so po njegovi oceni posebej pomembni v 
Istrski županiji. Potrdil je, da se bo danes srečal tudi s hrvaškimi ribiči v Savudriji. 
Hrvaška vlada je danes sprejela tudi sklep o temeljiti prenovi ali izgradnji nadomestnega mostu čez reko Dragonjo, ki se 
nahaja na obmejnem območju pri mejnem prehodu Dragonja-Kaštel. Na mostu so bila pred začetkom glavne turistične 
sezone opravljena nujna sanacijska dela. 
Državna sekretarka za evropske zadeve na hrvaškem zunanjem ministrstvu Andreja Metelko Zgombić je povedala, da gre za 
ukrep v smeri uresničitve dogovora predsednikov vlad Hrvaške in Slovenije s srečanja v Zagrebu konec lanskega leta. 
Poudarila je, da gre za pomembno prometno smer ne samo med turistično sezono, temveč tudi za lokalno prebivalstvo. 
Hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković je dodal, da je most močno poškodovan, vprašljiva je tudi 
njegova prometna zmogljivost. Povedal je, da je treba pripraviti dokumentacijo za gradbena dela, ki bodo zagotovila 
potrebno varnost in pretočnost prometa ob mejnem prehodu Dragonja. 
Dejal je še, da je most v skupni pristojnosti javnega podjetja Hrvatske ceste in slovenske direkcije za infrastrukturo ter da je 
treba nadaljevati pogovore s slovensko stranjo z namenom podpisa sporazuma, ki bi uredil obveznosti med hrvaškim in 
slovenskim upravljavcem mostu. Medresorski vladni koordinator za pogovore s Slovenijo bo hrvaško ministrstvo za promet, 
je dodal. 
Hrvaška vlada je danes med drugim sprejela tudi sklep, da bodo prenovili nekaj manj kot osem kilometrov državne cesto 
med Bujami in mejnim prehodom Sečovlje-Plovanija. 

• Bruselj: Predlog o 10.000 varuhih meje popolnoma spoštuje suverenost članic EU. STA. Dnevnik, Ljubljana, 13. 
september 2018  

https://www.dnevnik.si/1042839601/Svet/1042839601  
Evropski komisar za migracije Dimitris Avramopulos je danes v Bruslju poudaril, da predlog za vzpostavitev stalne 
evropske enote 10.000 pripadnikov mejne straže do leta 2020 popolnoma spoštuje suverenost in odgovornost članic EU. 
Ocenil je tudi, da je ta cilj realističen s politično voljo, za katero verjame, da obstaja. 
 

 
Slika: Dimitris Avramopulos (Foto: Thierry Monasse/STA) 
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Evropska komisija je danes začela niz podrobnih predstavitev predlogov, ki jih je v sredo v govoru o stanju EU nanizal šef 
komisije Jean-Claude Juncker. Prvi je predlog za vzpostavitev stalne enote 10.000 varuhov meje do leta 2020, ki ga je 
predstavil Avramopulos. 
Evropski mejni in obalni straži, naslednici oziroma nadgradnji agencije za zunanje meje Frontex, naj bi po predlogu razširili 
pristojnosti, a še vedno naj bi služila v podporo članicam, ne pa prevzela njihove odgovornosti pri upravljanju zunanje meje 
in vračanja nezakonitih migrantov. 
Okrepljena evropska agencija za mejno in obalno stražo ne bo delovala neodvisno, temveč ob popolnem spoštovanju 
nacionalne suverenosti in odgovornosti, je danes poudaril Avramopulos. To ni poseganje v suverenost članic, temveč 
krepitev nacionalne suverenosti, je še zatrdil. 
Juncker je sicer junija pred izrednim migracijskim vrhom v osnutku izjave nakazal predlog nove zakonodaje, ki bi omogočila 
preobrazbo mejne in obalne straže v pravo mejno policijo EU z lastnimi pristojnostmi za zaščito zunanje meje, kar sproža te 
pomisleke. Vendar v dejanskem predlogu ni šel tako daleč. 
Predlog predvideva, da ima agencija za mejno in obalno stražo lastno osebje in opremo, kot so plovila, letala in vozila, ter da 
lahko njeni člani pod pristojnostjo in nadzorom članice, kjer so nameščeni, izvajajo naloge, ki terjajo izvršne pristojnosti, na 
primer preverjanje identitete in odločanje o vstopu ljudi na zunanji meji v državo. 
Agencija bi lahko delovala tudi zunaj EU 
Poleg organizacije in financiranja skupnih operacij vračanja nezakonitih migrantov bo lahko agencija po novem predlogu 
pomagala tudi pri izvajanju postopkov vračanja v članicah, na primer s pripravo odločb o vračanju za nacionalne oblasti. 
Agencija bi po novem predlogu lahko po predhodnem dogovoru z zadevno članico delovala tudi zunaj EU, tako v sosednjih 
državah kot širše. 
To je ena od migracijskih pobud iz Junckerjevega govora, ki jih v komisiji opisujejo kot »zadnje elemente za kompromis o 
reformi na področju migracij in meje«. 
Drugi predlog predvideva krepitev načrtovane evropske azilne agencije z ustreznim mandatom, orodji in finančnimi sredstvi, 
tako da bodo lahko pod nadzorom članice gostiteljice izvajali vse naloge, potrebne za sprejem in obravnavo prebežnikov. 
Vzpostavitev evropske azilne agencije predvideva predlog komisije iz leta 2016, ki še ni potrjen. Po njem naj bi obstoječi 
evropski azilni urad (EASO) preobrazili v pravo evropsko azilno agencijo z razširjenim mandatom, tako da bi lahko bolje 
pomagala članicam pri soočanju z migracijskimi pritiski, tudi s hitro napotitvijo azilnih strokovnjakov. 
Tudi v primeru evropske azilne agencije komisar zatrjuje, da bodo končne odločitve v rokah članic. 
Preostale pobude se nanašajo na ciljni pregled direktive o vračanju, da bi pospešili postopke vračanja, bolje preprečevali 
pobege in nezakonita sekundarna gibanja ob popolnem spoštovanju človekovih pravic, ter na krepitev zakonitih poti v 
Evropo. 
O teh novih pobudah bodo ta mesec na neformalnem srečanju v Salzburgu razpravljali voditelji članic EU. Njihov namen je 
olajšati iskanje kompromisa o prenovi evropskega azilnega sistema, ki je v slepi ulici zaradi nestrinjanja glede obveznih 
begunskih kvot. 
Nemčija in Italija dokončno izoblikovali dogovor o vračanju migrantov 
Nemčija je po tednih težkih pogajanj dokončno izoblikovala dogovor z Italijo o vračanju migrantov, je danes v parlamentu 
povedal nemški notranji minister Horst Seehofer. Z italijanskim kolegom Matteom Salvinijem bo o tem vprašanju razpravljal 
v petek na Dunaju, je sporočil vir iz Rima.  

• Ujetniki vizij in populističnega vampirstva. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 13. september 2018 
https://www.dnevnik.si/1042839556/mnenja/komentarji/ujetniki-vizij-in-populisticnega-vampirstva  
Predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker je svoj zadnji govor o stanju v Evropski uniji zaključil s sentimentalnim 
stavkom, da Evropsko unijo ljubi in jo bo vedno ljubil. Od evrofila in večnega federalista po duši česa drugega niti ne bi 
mogli pričakovati. Morda je tudi za to svojo osebno sentimentalnost ali pa za opominjanje na to, kakšne so razlike med 
uničujočim nacionalizmom in zavednim evropskim patriotizmom, požel stoječe ovacije. Bile so eden izmed zadnjih 
poklonov evroparlamentarcev otožnemu predsedniku komisije, ki bo čez manj kot leto dni končal mandat in Evropsko 
unijo v precej klavrnem stanju prepustil nasledniku. Krpanje gospodarsko-razvojnih razkorakov med severom in jugom 
ostaja naloga za prihodnjo komisijo. Iskanje rešitve za preseganje delitev med vzhodom in zahodom glede migracij pa še 
naprej tako nepremostljiva naloga, da utegne politično drsanje desnice in populistov po njenih brazdah v volilnem boju 
za nov evropski parlament povzročiti še večje razpoke na krhajoči se ledeni ploskvi evropskih vrednot. 
Od odhajajočega predsednika evropske komisije bi v njegovem zadnjem govoru o stanju v Evropski uniji pričakovali več 
vizije za prihodnost integracije. Zgolj delno se je nagnil v to smer z željo po večji vlogi evra in skorajda osnovnošolsko lekcijo, 
da je EU lahko močna le, če govori skupni jezik. Toda v obdobju naraščajoče avtoritarnosti, ko ZDA z vsako potezo Donalda 
Trumpa krnijo enotnost EU in poskušajo zmanjšati njeno vlogo v svetu, enako, a z drugimi prijemi pa to počne tudi Trumpov 
antipod Putin, bi za boljše pozicioniranje EU terjali več voditeljskega kreda. Namesto vizionarskih pričakovanj, ki bi krepko 
segala onstran njegovega iztekajočega se mandata, pa je Juncker skorajda kalimerovsko začel z ugotovitvijo, da se v petih 
letih ne da veliko spremeniti. To so besede, nevredne voditelja, ki je svoj mandat začel z gorečim opozorilom državam 
članicam, da je pred njimi obdobje, ko lahko s svojim ravnanjem Unijo tudi zlomijo. 
Štiri leta pozneje njegovo opominjanje o dobrobitih EU odraža nevarnost časa. Več evropskih držav ni prisluhnilo njegovim 
opozorilom, evropska komisija pa je zaradi nezmožnosti premostitve delitev v integraciji soodgovorna za to, da so na plano 
pridrveli populisti, ki so s svojimi trdimi politikami ponujali navidezne, a netrajnostno naravnane rešitve za gospodarske in 
varnostne strahove prebivalstva. Zgolj majhen obliž je, da se je zaradi razgradnje pravne države na evropskem tnalu po 
Poljski včeraj z odločitvijo parlamenta znašla še Madžarska. Kajti EU sploh ni zmožna obsoditi svojih držav članic za 
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spodkopavanje vladavine prava. Dokler populisti držijo skupaj in se kot rak počasi razraščajo, etablirana evropska politika 
ostaja nemočna, še posebej v predvolilnem obdobju. 
To se dobro kaže tudi v načinu odločanja Evropske ljudske stranke (EPP) o začetku postopka proti Madžarski po 7. členu 
pogodbe EU. Slaba polovica njenih poslancev je za dober volilni rezultat stranke na evropskih volitvah pripravljena pogledati 
skozi prste Orbanu, ki stranko razjeda od znotraj. S spogledovanjem s Stevom Bannonom si je pripravljal zasilni izhod, zaradi 
česar se je Evropska ljudska stranka odločila zgolj za polovični obračun s svojim krvosesnim zaščitniškim križarjem 21. 
stoletja. Izgon Orbana za zdaj ne pride v poštev, ker je bolje imeti v svojih vrstah politično figuro, ki nagovarja del 
skrajnejšega desnega volilnega telesa, kot pa tvegati izgubo glasov, ki bi odšli z mučenikom, če bi ga stranka vrgla iz svojih 
vrst. EPP je v teh dneh pokazala, kako globoko v volilni kampanji je že EU. Države, politiki in stranke se v obdobju 
preoblikovanja razdrobljenega evropskega političnega prostora že zdaj soočajo z Junckerjevo zloglasno izbiro med 
razsvetljenim patriotizmom in uničujočim nacionalizmom. Do volitev pa je še dolgih osem mesecev.  

• Koliko truda je treba, da birokratski beton včasih vendarle poči. Matevž Krivic, Spodnje Pirniče. Dnevnik, 
Ljubljana, 13. september 2018 

https://www.dnevnik.si/1042839521/mnenja/odprta-stran/koliko-truda-je-treba-da-birokratski-beton-vcasih-vendarle-
poci 
Zastopam nekaj tujcev, ki so že nekaj let v Sloveniji in za katere so mi pristojne upravne enote sporočile, da izpolnjujejo že 
vse pogoje za to, da se jim končno izda dovoljenje za bivanje v Sloveniji (doslej so imeli le policijsko »dovolitev 
zadrževanja«) – le da bi prej morali še odpotovati v Beograd, Moskvo ali Kairo, da bi na tamkajšnjih slovenskih 
veleposlaništvih oddali prstne odtise! V zakonu namreč piše, da tujec, ki prvič prosi za tako dovoljenje, ves postopek 
začne in konča v tujini ter pride v Slovenijo šele potem, ko dovoljenje dobi. Zakon torej izrecno ureja le take tipične 
primere – za atipične, ko je tujec že v Sloveniji, pa bi državna uprava seveda morala uporabiti ne le zdravi razum, ampak z 
njim tudi pravilno (smiselno) interpretacijo zakona. Tujcu bi morala omogočiti, da tu odda prstne odtise in nato tu prejme 
tudi dovoljenje, ne da bi moral za to kar dvakrat potovati stotine ali celo tisoče kilometrov daleč. Večji birokratski 
nesmisel si je težko predstavljati. 
Najdejo se tudi upravne enote v Sloveniji, ki takih nesmislov ne počnejo (pa jih raje ne imenujem, da ne bi bile za to od 
nadrejenih morda še šikanirane), so pa tudi take, na prvem mestu ljubljanska, ki (s podporo nadrejenih ministrstev) odločno 
vztrajajo pri črkobralskem, torej napačnem jahanju na črki zakona, brez upoštevanja njegovega smisla. Zadnji tak primer: 
Srbkinja iz Srbije je bila od slovenskega organa postavljena za skrbnico svoji duševno bolni sestri v Sloveniji, ki ni sposobna 
samostojnega življenja. Kaj vse je leto in pol počela ljubljanska upravna enota, da tej skrbnici bolne sestre ne bi bilo treba 
izdati dovoljenja za bivanje v Sloveniji, raje ne razlagam. Druge ovire smo v letu in pol potem nekako vendarle premagali 
(kako, bi bilo morda zanimivo tudi za kakšen učbenik), od junija naprej pa se je upravna enota spet »zabarikadirala« na 
zahtevi po oddaji prstnih odtisov v Beogradu. 
Ker se je ta absurdna zahteva hkrati pojavljala še v drugih podobnih primerih, sem (že od avgusta 2016, torej že dve leti) na 
to kar naprej opozarjal, nazadnje sem kakšnih petkrat poslal še »protest proti vztrajnemu ponavljanju birokratskih 
nesmislov« tudi predsedniku republike, varuhinji človekovih pravic, notranjemu in zunanjemu ministrstvu ter upravni 
inšpekciji. In glej čudo, v birokratskem betonu se je nazadnje vendarle pojavila razpoka. V ponedeljek, 10. septembra, sem 
prejel sporočilo, da bo MNZ upravni enoti vendarle »omogočilo«, da te prstne odtise sprejme sama. Upam, da mi bo ta 
dopis MNZ dano videti – morda bom potem lažje razumel, zakaj je bilo ljubljanski upravni enoti treba posebej dovoliti, da 
sme ravnati tako, kot so si kje drugje upali narediti tudi brez tega: ravnati razumno.  
A birokratskega betona je v glavah višjih uradnikov (presenetljivo?) včasih celo več kot v glavah nižjih. Prav včeraj mi je 
nekdo, ki ga po takih opravkih iz Ljubljane pošiljajo v Kairo, povedal, da je na nekem slovenskem diplomatskem 
predstavništvu mnogo bliže Sloveniji izvedel, da so včasih tujcem omogočali, da take zadeve opravijo kar pri njih – zdaj pa 
da jim je to ministrstvo izrecno prepovedalo! 
In še tale ocvirek. Ker v eni od takih zadev uradne latovščine nisem čisto dobro razumel, sem prosil za pojasnilo. Vodja 
konzularne službe zunanjega ministrstva Andrej Šter mi je sporočil: »Poanta našega odgovora je, da v osnovi podpiramo 
vaše stališče (izvedba celotnega postopka izdaje dovoljenja za prebivanje na upravni enoti brez odganjanja prosilcev v 
tujino, če so ti legalno v Sloveniji) in si zanj že dolgo prizadevamo. Na sestanku z varuhinjo človekovih pravic bomo to 
podrobneje utemeljili in se pri tem sklicevali tudi na vaše pismo.« Toda on je le vodja konzularne službe, beton je bil v višjih 
glavah takrat (pred pol leta) očitno še trden. Kolikšna je razpoka, ki je nastala šele te dni, in do kam sega, bomo šele videli. Z 
betonom tu mislim na črkobralstvo, na jahanje na črkah zakonov in nesposobnost njihove smiselne interpretacije. Kje drugje 
gre seveda lahko še za kaj hujšega, recimo za politično armirani beton. Na primer v zadnjih izjavah (na srečo odhajajoče) 
notranje ministrice, da humanitarne organizacije ne bi smele policiji sporočati, kje so begunci, ki želijo zaprositi za azil, in 
policiji, o groza, celo »groziti«, če bi se potem delala, da ti begunci niso zaprosili za azil.  
Post scriptum 
Na koncu še prošnja: če ima kdo podobne probleme, naj se z njimi, prosim, ne obrača name, saj pri svojih letih tega ne 
zmorem več. Naj raje reče svojemu odvetniku, naj naredi enako ali podobno kot jaz, pa bo. Z ženo že komaj čakava, da bom 
lahko čim prej vsaj malo izpregel (tisti, ki jim grenim birokratski mir, pa najbrž še bolj). Čisto odnehati seveda še ne 
nameravam, toda pritisk zadnje mesece je bil prehud. Prosim, upoštevajte to.  
 

Večer, Maribor 

• Konec sanj o menjavi ozemelj med Srbijo in Kosovom. Vojislav Bercko. 7.9.2018  
https://www.vecer.com/konec-sanj-o-menjavi-ozemelj-med-srbijo-in-kosovom-6560843  
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Pred današnjim srečanjem srbskega in kosovskega predsednika se zdi, da je ideja o menjavi Preševske doline za severno 
Kosovo mrtva.  
Dobra dva tedna po srečanju srbskega in kosovskega predsednika, Aleksandra Vučića in Hashima Thacija, ob robu foruma v 
avstrijskem Alpbachu, na katerem sta omenila zamisel o menjavi dela ozemelj med državama, se zdi, da je njuna zamisel že 
klinično mrtva. Pred današnjim srečanjem v Bruslju, enem od mnogih pod okriljem Evropske unije v zadnjih letih, sta 
namreč naletela na neodobravanje tako v domači kot v tuji javnosti. 
Idila med Vučićem in Thacijem je trajala manj kot dva tedna 
Pogovarjata sta se o morebitni menjavi ozemelj z večinskim srbskim prebivalstvom na Kosovu in večinskim albanskim v 
Srbiji, konkretno gre za Preševsko dolino na jugu Srbije, kjer v občinah Preševo, Bujanovac in Medveđa živi okoli 70 tisoč 
ljudi, v veliki večini albanske narodnosti, in deset občin na severu Kosova (Leposavić, Zvečan, Zubin Potok, Parteš, Ranilug, 
Novo Brdo, Gračanica, Štrpce, Klokot in Severna Kosovska Mitrovica), kjer prebiva okoli 110 tisoč ljudi, večinoma kosovskih 
Srbov. Visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Federica Mogherini, ki je dostikrat prisotna na njunih sestankih, 
je pred dnevi dejala, da obstaja realna možnost, da predsednika dosežeta sporazum, a ni konkretno povedala, o čem, le to, 
da o odprtih vprašanjih med državama. "Naslednje leto bo minilo 20 let od vojne na Kosovu in čas je, da končno končamo ta 
konflikt, je dejala. Odlični poznavalec politike na Balkanu, bivši slovenski veleposlanik v Beogradu Borut Šuklje, pa je na 
svojem blogu po forumu v Alpbachu zapisal: "Predsednika, ki sta se predstavila kot osamljena jezdeca, ki se morata doma 
bojevati z deloma prikritim, a večinoma neprikritim nasprotovanjem svojih notranjepolitičnih tekmecev, potrebujeta 
evropsko podporo in naklonjenost. Predsednika sta domačim političnim javnostim poslala sporočilo, ki bi bilo samo leto prej 
skorajda ali pa povsem nepredstavljivo, da desetletja politično sprejemljiva resnica, da je Kosovo del Srbije ali da je Kosovo 
neodvisna država, ni zadostna. Da zato iščeta še druge sprejemljive resnice in da je ena od njih tudi možna sprememba meja 
in zamenjava državnih teritorijev." 
Evropska unija zamisli v strahu pred efektom domin tako na Balkanu (zlasti v primeru Republike srbske v Bosni in 
Hercegovini) kot drugod po Evropi odločno nasprotuje. "Spreminjanja meja, kot smo vedno znova videli, so prinesla svoje 
težave," je idejo konec avgusta komentirala avstrijska zunanja ministrica Karin Kneissl, katere država trenutno predseduje 
EU. Potegnila je tudi primerjavo s koncem kolonializma v Afriki, ko so države ugotovile, da bodo razprave o mejah odprle 
Pandorino skrinjico. Po drugi strani pa so Združene države Amerike, konkretneje svetovalec za nacionalno varnost John 
Bolton, ideji o menjavi ozemelj naklonjene. 
Toda Thaci je naletel na nasprotovanje tudi doma. V parlamentu v Prištini so se trudili na vse pretege, da mu odvzamejo 
pooblastila za pogajanja o mejah, včeraj pa je očitno belo zastavo izobesil tudi sam. dejal je, da so možnosti za dosego 
dogovora s Srbijo zelo majhne in da bi bil sporazum smiseln le, če Srbija prizna Kosovo kot državo. Po pisanju prištinskih 
medijev se Thaciju zdi, da se je že nehala omenjati možnost menjave ozemelj. "Kosovo brez Mitrovice je nesmiselno. Ne bo 
ločevanja, ne bo menjave ozemelj in ne bo Republike srbske na Kosovu," je na srečanju z veleposlaniki dejal Thaci. Vučić mu 
seveda ni ostal dolžan in je v Beogradu ocenil, da se kosovski politiki nočejo pogajati o niti enem bistvenem vprašanju. 

• Hrvaško “v frižider”.  Rok Kajzer. Večer, Maribor, 8.9.2018  
https://www.vecer.com/hrvasko-v-frizider-6562363  
Arzenal slovenskega diplomatskega orožja vsebuje tudi hladni molk, a ta se v odnosu do Hrvaške ne uporablja več. Pa bi 
se moral.  
Nekdanji zunanji minister Dimitrij Rupel v torkovih Odmevih po zaslišanju kandidata za zunanjega ministra Mira Cerarja ni 
razdelal misli, da bi arbitražni sporazum "ohladil, ga dal nekako v frižider". Rupel sicer arbitražnemu sporazumu ni naklonjen 
in bi z njegovo ohladitvijo raje odprl polje iskanja skupnih točk s Hrvaško na drugih področjih, je pa s hladilniško prispodobo 
nehote opozoril na (že zelo) stara opozorila izkušenih slovenskih diplomatov, da bi morala uradna Ljubljana že dolgo nazaj 
povsem zamrzniti odnose z južno sosedo. Na prvi pogled gre za radikalno potezo, katere takojšnji učinek bi bilo hitro 
poslabšanje odnosov, ne pa nujno. Ta hip politični odnosi niso kaj prida, pa to ne vpliva ne na gospodarstvo ne na turizem. 
A le na prvi pogled. Seveda nimamo v mislih kakršnega koli zaostrovanja odnosov, klica naše veleposlanice na posvetovanja 
v Ljubljano ali drugih potez iz arzenala diplomatskega orožja, ampak preprosto - molk. Molk ob provokacijah, 
dezinformacijah, spinih in drugih balkanskih trikih hrvaške politike, povezanih z mejo. Slovenija se pač mora zavedati, da na 
mejnem področju ni in še dolgo ne bo dosegla izjemne spretnosti in sistematičnosti sosede. V naši zunanji politiki je preveč 
odločevalcev in interesov, obveščevalci stavkajo, predvsem pa tukajšnja oblast v medijih nima umazanih operativcev, ki bi 
se znali upreti ofenzivi Banskih dvorov zoper Slovenijo. In, roko na srce, Hrvaški uspeva, še posebej od dne, ko je hrvaški 
provladni dnevnik objavil prisluhe Sekolec-Drenik, ki jih je menda povzel po srbskem časopisu Kurir ... 
Prežeči operativci 
Prav ta znamenita in umazana prisluškovalna afera, ki je pokazala, da hrvaški operativci prežijo na vsako najmanjšo, včasih 
tudi nenamerno napako Ljubljane. Zadnja v vrsti je zapis v koalicijski pogodbi nastajajoče vlade Marjana Šarca - "Razrešili 
bomo mejna in druga odprta vprašanja s Hrvaško." Stavek je zapisan tako, kot da ne bi obstajala sodba arbitražnega sodišča. 
To pa ni problem samo zato, ker je Hrvaška to takoj razumela kot signal, da se bo nova vlada sodbi odrekla v zameno za nov 
bilateralni odgovor. O tem že pričata delovanje hrvaške diplomacije in spinanje ob obisku hrvaškega premierja Andreja 
Plenkovića v Berlinu pri Angeli Merkel, kjer je bil zaradi napetih odnosov v BiH, provladni hrvaški dnevnik pa je zaspinal, da 
Nemčija ne podpira več spoštovanja sodbe mednarodnega sodišča, ampak poslej podpira Hrvaško. Nemčija seveda o tem 
ne ve ničesar. 
Signal iz koalicijske pogodbe - zapisan na način, da dejansko odpira vrata številnim interpretacijam, tudi takšni, da bi lahko 
nova vlada soglašala z vnovičnim iskanjem rešitev za "odprto" mejno vprašanje - je na zaslišanju Cerar sicer uokviril z 
zatrjevanjem, da se lahko sporazumevamo samo glede implementacije arbitražne sodbe, a slab priokus je ostal. Ni je bilo 
slovenske vlade, leve ali desne, ki ne bi zdrsnila v hrvaške mejne igre. Če je Janez Drnovšek z molkom in vztrajanjem pri 
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sporazumu Drnovšek-Račan spravljal uradni Zagreb v nemoč in bes (hrvaška diplomacija je v tistem času v depešah izrecno 
naročala svojim diplomatom, naj sporazuma nikakor ne omenjajo), se mu je Janez Janša odpovedal s tako imenovano 
brionsko deklaracijo, s katero sta se državi vrnili na dan 25. junij 1991, kar je bila de facto slovenska odpoved sporazuma 
Drnovšek-Račan. Za povrh je kasneje na Bledu Janša soglašal še s prenosom spora na Meddržavno sodišče v Haagu, kar si je 
želela predvsem Hrvaška. 
Naivno potapljanje ladjic 
Nič drugače ni bilo z Borutom Pahorjem, ki se je tudi podal v nove mejne dogovore, ki so se, tudi zaradi okrepljene pozicije 
Slovenije v hrvaških pogajanjih z unijo, končali z arbitražnim sporazumom in sodbo, ki je Hrvaška ne priznava. In ki je slabša 
od sporazuma Drnovšek-Račan. Vprašanje je, v kakšne dogovore bi šla vlada Mira Cerarja, če ne bi nasledila arbitražnega 
sporazuma, in prav zato je izjemno slaba formulacija v najnovejši koalicijski pogodbi odprla vprašanje, v kaj bo šla Šarčeva. 
Za zdaj lahko ocenimo le, da je šlo za hudi diletantizem, začudujoč predvsem zato, ker sta nad pogodbo bdela tako Cerar kot 
Karl Erjavec, prvi v vlogi bodočega zunanjega ministra, drugi v vlogi odhajajočega. 
"Frižiderska" politika Slovenije se v novi vladi - kljub temu da bi nedvomno prinesla rezultate - zagotovo ne bo prijela. 
Slovenska diplomacija je kljub stalnim neuspehom še naprej politično fokusirana na regijo oziroma države na območju 
nekdanje SFRJ z določenimi znaki obsesije. In to kljub temu da je Hrvaška doslej zminirala vse pomembnejše dogovore, ki 
sta jih državi v različnih obdobjih sklenili. A Slovenija v vsakem obdobju naivno zdrsne v hrvaške igrice potapljanja ladjic, ne 
da bi se iz izkušenj kar koli naučila. Na dnu je namreč vse polno slovenskih ladjic, hrvaške skoraj nobene. Opozorila, da ima 
Ljubljana na drugi strani kronično neverodostojnega partnerja, v vseh teh letih (očitno) niso zalegla. Zato tudi dvom, da bo 
Slovenija lahko ostala povsem hladnokrvna do odločitve glede tožbe proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega prava v 
povezavi z nespoštovanjem arbitražne razsodbe na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu. Koristilo pa bi, da bi do sodbe 
Slovenija - molčala kot grob. 
Zagreb, kje je meja? 
Zadnji spin, povezan s Plenkovićevim obiskom v Nemčiji, pa opozarja še na eno več kot zanimivo podrobnost. Hrvaški 
premier je v Nemčiji lobiral za podporo za vstop v schengensko območje, kar pomeni, da ga mnenje sosednje Slovenije ne 
zanima in verjame, da je dovolj, če ga povabi Merklova. A to seveda ne drži in Merklova mu je jasno povedala, da se v elitno 
združbo varuhov meje vstopi po tem, ko država izpolni pogoje. Pričakovali bi seveda, da bo Plenković obiskal Ljubljano, ki je 
najmočnejša ovira na njihovi poti v ta evropski sistem. Pa je prišel? Ni. Podporo za vstop bi od Ljubljane nedvomno dobil, a 
je očitno presodil, da bi bilo nadaljevanje stavka o podpori zanj izjemno neprijetno: "... a kdor hoče nadzorovati 
schengensko mejo, mora najprej vedeti, kje meja je". 
Kako torej v schengen, če ne veš, katere zunanje meje unije moraš varovati? Slovenija bi se v mejni molk lahko zavila tudi do 
dneva v daljni prihodnosti, ko bo Hrvaška morala urediti mejna vprašanja s Srbijo, Črno goro in BiH. Torej z eksplozivnim 
paketom, v primerjavi s katerim je mejno dogajanje s Slovenijo nežna pravljica. Še posebej s Srbijo, ki jo Hrvaška - v 
nasprotju s Slovenijo - jemlje za sebi enako in ima do nje spoštovanje. Se spomnite kakšnega odmevnega (tudi ribiškega) 
incidenta na Donavi? Najbrž ne. To, kar si Zagreb dovoli v Piranskem zalivu, si na Donavi ne bi nikoli. Srbija je zadeve (sicer 
necivilizirano in divjaško) uredila leta 2002, ko je streljala po hrvaški delegaciji in hrvaškem patruljnem čolnu, ki sta se želela 
približati spornemu otočku Šarengradska ada. 
Namesto molka - odvetniki 
Molk in neodzivnost Slovenije sta nujna tudi zaradi tega, ker je naša država mejo na morju na podlagi arbitražne sodbe ne le 
rešila, ampak tudi že uzakonila in na tej podlagi že kaznuje hrvaške ribiče. Zgodba ni od včeraj, a je pomenljiva, vsaj kar 
zadeva ravnanje Slovenije. Spomnimo, slovenski ribiči so prejemali kazni zaradi ribolova v morju, ki da je hrvaško. A soseda 
za kazni nima nobene pravne podlage, saj nima zakona, ki določa potek meje na morju. Če ni zakona, tudi kazni ne more 
biti, pravi staro pravno pravilo. Državni zbor je konec preteklega leta na podlagi arbitražnega sporazuma in sodbe sprejel 
zakon o evidentiranju državne meje s Hrvaško, s čimer je Slovenija dobila pravno podlago za kaznovanje hrvaških kršiteljev. 
Delo je februarja pisalo, da naj bi MZZ Hrvaški v kratkem poslal noto z zaprosilom, da pojasni, kje je meja na morju po 
njenem mnenju in kaj je pravna osnova za to, da bi odvetniki, ki zastopajo slovenske ribiče, lahko dobili navodila za pritožbo. 
Nota po naših informacijah ni bila nikoli poslana, Slovenija pa se je že pred tem znova odzvala na način, ki ustreza Hrvaški - 
ribičem je kljub jasnemu zakonu namesto molka (ali vsaj poslane depeše) najela pravno pomoč za - neobstoječe prekrške. 
Kako spretna je Hrvaška, ne nazadnje dokazuje odziv predsednika države Boruta Pahorja, ki je na nedavnem Evropskem 
forumu Alpbach javno in ostro kritiziral Evropsko komisijo, ki jo vodi Jean-Claude Juncker, zaradi njenega odnosa do 
arbitražnega sporazuma. Povedal je, da je zelo slabo in škodljivo, da komisija ne zahteva spoštovanja odločbe arbitražnega 
sodišča. "To je toliko bolj čudno, ker je dvostranskemu sporazumu med Slovenijo in Hrvaško o določitvi meje botrovala prav 
Evropska komisija," je pojasnil Pahor. 
Trepljanje Plenkovića 
Čeprav iz EU, še posebno pa komisije, prihajajo sporočila, ki na prvi pogled niso naklonjena Sloveniji, pa tista manj slišna in 
neuradna pripovedujejo zgodbo o naklonjenosti zrelejši in verodostojnejši Sloveniji ter toleriranju manj ugledne države, s 
katero je imela unija že v času pogajanj za vstop, pa tudi po njem, precej težav. Podobnih, kot jih je izkusila Slovenija in 
slišijo na ime "neizpolnjevanje dogovorov". Navidezne naklonjenosti pomembnejših evropskih voditeljev Andreju 
Plenkoviću pa ne gre pripisati dejstvu, da sodi v vplivno skupino Evropske ljudske stranke, ampak predvsem temu, da ji 
relativno umirjeni politik - v primerjavi z drugimi v regiji, zlasti v Srbiji in BiH - na čelu Hrvaške ustreza. Strah, kaj vse lahko na 
odgovorne pozicije v Zagrebu naplavi hrvaška politika, je namreč velik. Vsaj delna stabilnost na Balkanu je za EU pomembna 
in zato kakšen trepljaj po Plenkovićevem ramenu več. Vse drugo so spini. 
Dolga zgodovina ne najboljših odnosov s Hrvaško zato vendarle potrebuje načelo "nazaj v preteklost", ko je bil hladni molk 
Ljubljane najbolj dragocena prvina politike do Hrvaške. Ker boljše ne bo. 



Do prihoda zrelih in evropskih politikov na čelo naše sosede pa bomo našteli še zelo veliko let. 

• Vučić v Kosovski Mitrovici: Rešitve za Kosovo ni na vidiku. STA, U.P. Večer, Maribor, 9.9.2018 
https://www.vecer.com/z-blokado-cest-skusali-prepreciti-obisk-vucica-v-kosovski-vasi-6562793  
Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes v Kosovski Mitrovici izjavil, da je laž, da se je dogovoril za predajo Kosova do 
konca leta. Želi si zgolj kompromis, s katerim bi zagotovili večje pravice za kosovske Srbe.  
Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes v Kosovski Mitrovici izjavil, da je laž, da se je dogovoril za predajo Kosova do 
konca leta. Kot je dejal, si želi zgolj kompromis, s katerim bi zagotovili večje pravice za kosovske Srbe. "Srbija nima 
nikakršnega načrta rešitve za Kosovo niti ni blizu njega," je dejal v govoru. 
Želi večje pravice 
"To je notorična laž in naj nikomur od nas ne pade na pamet sodelovati v takšnem poslu, vse, kar si želimo, je zagotoviti 
večje pravice za vas," je sporočil zbranim kosovskim Srbom v pretežno srbskem severnem delu Kosovske Mitrovice. 
Kot je dejal, rešitve ni na vidiku, vendar moli, da jo bodo našli v "naslednjih desetih ali 20 letih". Dodal je, da bo takrat, ko bo 
lahko kaj sporočil o dogovoru, to sporočil v Kosovski Mitrovici, ne v Beogradu, poroča srbska tiskovna agencija Beta. 
Prav tako je zatrdil, da si ne želi spreminjanja meja, temveč večje pravice za kosovske Srbe. "Želimo vam zagotoviti vse 
pravice, ki vam pripadajo. Želim, da imate pravico do življenja, svobode, dela, učenja, gibanja. Zaradi teh pravic želimo 
skleniti kompromis," je poudaril. 
Pri zaščiti ne bo okleval 
Zagotovil je, da ne bo okleval pri zaščiti srbskega naroda, če bo v kateremkoli delu Kosova napaden. "Vsem, ki mislijo, da 
lahko srbskemu narodu grozijo, da lahko jemljejo tisto, kar je naše, sporočam, da Srbija tega ne bo nikomur in nikoli 
dovolila," je dodal. 
Srbski predsednik se v precej napetem ozračju mudi na dvodnevnem obisku na Kosovu.  
Z blokado preprečili obisk 
Danes je želel obiskati tudi vas Banje, v kateri med večinskim albanskim prebivalstvom živi tudi okoli 300 Srbov. Ker je 
tamkajšnje blokirane ceste nemogoče nadzorovati, so se kosovske oblasti odločile, da Vučićev obisk odpovedo, a se je Vučić 
kljub napetim razmeram odpravil proti vasi. Na poti ga je ustavila kosovska policija. 
Za tem je Vučić sporočil, da je opustil namero, da odide v Banje, saj da ne želi ogrožati tamkajšnjih Srbov. "Ne maram pušk 
in nisem prestrašen, a naroda ne bom pozival k orožju," je povedal srbski predsednik. Prebivalcem Banj se je oglasil po 
telefonu in jim dejal, da mu je žal, ker ni uspel priti in da tega niso želel oblasti v Prištini.  
Prebivalec Banj Milan Kovačević, ki bi ga moral Vučić danes obiskati pa je dejal, da so že ponoči poslušali streljanje iz 
okoliških vasi.  

• Kosovo ni Srbija. Vojislav Bercko.  Večer, Maribor, 10.9.2018 
Mnenja 
https://www.vecer.com/kosovo-ni-srbija-6563128  
Obisk srbskega predsednika Aleksandra Vučića v kateri koli od treh sosednjih bivših jugoslovanskih republik, kjer so v 
zadnjem desetletju prejšnjega stoletja divjale vojne, je vedno poseben dogodek. Srbski živelj na Hrvaškem, v Bosni in 
Hercegovini ter na Kosovu pričakuje eno, voditelji teh držav in mednarodna skupnost nekaj povsem drugega. Vučić je postal 
že mojster v tem, da tisto, kar je ob obiskih (domoljubno hujskaško) dejal svojim rojakom, naslednje dni relativizira. 
Podobno kot mnogi politiki tega časa, ki trdijo, da so bili narobe razumljeni. 
Spor med Srbijo in Kosovom je spet na začetku 
Toda nekaj naj bo pri tem povsem jasno: Srbija se ni nikoli jasno, kaj šele iskreno opravičila za vojne zločine, storjene v 
omenjenih državah. Kosovo je tukaj še posebno nevralgičen primer; ne samo da si ga je Srbija lastila dolga desetletja in ga 
izgubila po vojaški ofenzivi zveze Nato pred 19 leti, tam ležijo nekateri kraji in samostani, ki jih Srbi štejejo za svete. Večina 
globoko na ozemlju, ki ga nadzirajo kosovski Albanci. Resda svete kraje varujejo vojaki mednarodnih sil KFOR, toda tudi ti 
bodo nekega dne odšli z nemirnega juga Balkana. Dotlej pa bi morala Beograd in Priština najti vsaj nekakšno rešitev, ki bi 
pogasila požar, ki nenehno tli pod površjem. 
Če se je pred dvema tednoma na forumu v avstrijskem Alpbachu zdelo, da sta se Vučić in predsednik Kosova Hashim Thaci 
začela konstruktivno pogovarjati, je to po minulih treh dneh le še spomin. Najprej je Vučić na petkovih pogajanjih pod 
pokroviteljstvom EU v Bruslju z grobimi besedami zavrnil srečanje s Thacijem, ob koncu tedna pa je na Kosovu le še prilival 
olje na ogenj. Ko je med drugim dejal, da je bil pokojni srbski vožd, predsednik Slobodan Milošević "velik voditelj, ki je imel 
nerealne želje", se s tem kosovskim Albancem zagotovo ni prikupil. Da se je z obujanjem spominov na Miloševićev nastop 
leta 1989 na Gazimestanu, ki je zanetil balkansko klanje, dobrikal Srbom na Kosovu, ki so manjšina in se ves čas čutijo 
ogrožene, je bolj klavrn izgovor. Vučić, politični učenec haaškega ultranacionalističnega obtoženca Vojislava Šešlja, ni 
povedal samo tistega, kar ljudje hočejo slišati - ampak očitno tudi tisto, kar misli. 
Spor med Srbijo in Kosovom je zdaj spet tako živ, kot je bil vse od konca vojne. Srbi vidijo sever pokrajine, ki ji še zdaj pravijo 
Kosmet (Kosovo in Metohija), kot svoje ozemlje, četudi po osamosvojitvi Kosova to na noben način ni. Kosovski Albanci, pri 
katerih se politična neenotnost vidi na vsakem koraku, pa v političnem procesu umirjanja razmer čakajo na zamah s čarobno 
palico, ki bi ga storila tujina z ZDA na čelu, in zahtevajo, da uradni Beograd prizna mlado državo. Toda mednarodna skupnost 
se je že zdavnaj naveličala urejanja razmer na nemirnem Balkanu, v Beogradu pa ga ni junaka, ki bi jasno rekel: "Kosovo je 
za nas izgubljeno." In začarani krog je sklenjen. 

• Arbitraža zamegljuje pogled na dinamičen svet. Uroš Esih. Večer, Maribor, 11.9.2018 
https://www.vecer.com/arbitraza-zamegljuje-pogled-na-dinamicen-svet-6564043  
Tudi letošnja izdaja Strateškega foruma Bled utrjuje oceno, da sta slovenska zunanja politika in diplomacija predvsem 
monotematsko usmerjeni - v arbitražni dosje.  
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Ker letošnji Strateški forum Bled (BSF) poteka v času menjave oblasti v državi, je število visokih gostov iz tujine manjše kot 
prejšnja leta, zaradi tega pa je tudi manj bilateralnih srečanj kot prejšnja leta. Lanski BSF, tako govorniški oder BSF kakor 
tudi bilateralna srečanja, so vsi najvišji predstavniki države izkoristili za promocijo in utrjevanje slovenskih stališč, povezanih 
z implementacijo arbitražne razsodbe. Številni gostje so lani zapuščali Bled z vtisom, da je slovenska zunanja politika 
monotematska, izključno usmerjena v uresničevanje arbitražne razsodbe. 
Pahor zaradi arbitraže nad Evropsko komisijo 
Letos v času medvladja se je obetal, politično gledano, relativno zaspan BSF, na katerem naj bi bile v ospredju strokovne 
razprave z letošnjo rdečo nitjo premoščanja razlik v mednarodni skupnosti. Odhajajoči predsednik vlade in novi zunanji 
minister Miro Cerar kakor tudi odhajajoči zunanji minister Karl Erjavec se nista niti z besedo dotaknila arbitraže. Se je pa s 
precej ostrim stališčem - tudi zato, ker se ne Cerar ne Erjavec nista oglasila na to temo - izpostavil predsednik države Borut 
Pahor. V kontekstu širitve na Zahodni Balkan je Pahor ošvrknil Evropsko komisijo, ki ni podprla implementacije odločbe 
arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško. 
Barnier: Dogovor o brexitu novembra 
Glavni pogajalec EU za brexit Michel Barnier je včeraj na Bledu ocenil, da je realistično, da bi dogovor z Veliko Britanijo o 
odhodu iz unije dosegli do začetka novembra. Doseči pa ga je treba v naslednjih šestih do osmih tednih, saj je treba potem 
zagotoviti še čas za ratifikacijo v državah članicah in tudi v Evropskem parlamentu, da bi se brexit zgodil, tako kot je 
načrtovano, marca prihodnje leto. Za zdaj so zaključili okoli 85 odstotkov dogovora. Barnier je pogajanja o brexitu označil za 
negativna pogajanja, kjer ne bo nihče zmagal. "Gre za lose-lose situacijo in nobene dodane vrednosti ne bo iz tega."  
"Zakaj bi se države na Balkanu trudile, da dosežejo dogovor o odprtih vprašanjih, če se dogovori nato ne spoštujejo?" je 
Pahor vprašal Evropsko komisijo, v bistvu pa je s tem vprašanjem naslovil glavnega pogajalca EU za brexit Michela Barnierja, 
najvišjega gosta na letošnjem BSF-ju. Pahor, s tem pa slovenska diplomacija, odgovora ni dobil. Novi predsednik vlade 
Marjan Šarec na Bledu ni imel bilateralnih srečanj, v Ljubljani se je sestal z Barnierjem, govora o arbitraži pa ni bilo. 
Po vsem skupaj se zastavlja vprašanje, v kolikšni meri je slovenska zunanja politika monotematska, usmerjena v arbitražno 
vprašanje, in v kolikšni meri sledi hitrim spremembam tako znotraj EU kakor v celotni mednarodni skupnosti in reagira 
nanje. Premier v odhodu Cerar je sicer opozoril, da se je svet v zadnjih nekaj letih dramatično spremenil: "Gospodarska 
ureditev in strateška zavezništva, ki smo jih poznali desetletja, so bili nenadoma postavljeni pod vprašaj, multilateralizem je 
resno ogrožen, izolacionizem in politični radikalizem sta v vzponu." 
ZDA od zaveznic zahtevajo več lojalnosti 
O tem, kakšna bi morala biti zunanja politika male države z omejenimi političnimi, ekonomskimi in diplomatskimi resursi v 
naglo spreminjajočem se in negotovem svetu, smo ob robu BSF govorili s podpredsednico za globalno analizo pri vplivnem 
miselnem trustu Stratfor iz ZDA Revo Goujon. "Majhne države, ki so ujete med velikimi, morajo biti izjemno agilne, hkrati pa 
zelo prebrisane in preračunljive, ko je treba razumeti svoje strateško okolje. Razumeti morajo, v katero smer piha veter. In 
na to se morajo odzvati zelo hitro," je slikovito odgovorila Goujonova. V vzhodnoevropskih državah, tudi v Sloveniji, politiki 
po njenem prepričanju veliko bolj realistično govorijo o dogodkih v mednarodni skupnosti kot na primer v 
zahodnoevropskih prestolnicah, kjer pogosto prevladuje idealizem. "V Sloveniji imate zdravo stopnjo zgodovinskega cinizma 
in skepticizma, ki vam omogoča bolj fleksibilno in realistično zunanjo politiko, ki temelji na vaših strateških interesih, sploh v 
današnjem mednarodnem okolju," je dodala sogovornica. 
Slovenija je "pod radarjem" ameriške zunanje politike 
Slovenija krmari med velesilami na precej svojevrsten način. Kako uspešen je torej slovenski model balansiranja med ZDA in 
Rusijo, smo vprašali Revo Goujon z ameriškega inštituta Stratfor: "Sloveniji odlično uspeva predvsem to, da v ZDA ostaja 
pod radarjem. To je lahko mogoče za koga frustrirajoče, da niste opazni, niste na naslovnicah, po drugi stani pa je to 
prednost oziroma odlika. Slovenija velja za državo, ki ni vir težav za ZDA." Analitičarka vplivnega Stratforja, ki je znan po 
vplivu na odločevalce v ameriški zunanji politiki, priporoča, da ostane v zelo tesnih odnosih z EU, hkrati pa, da uravnotežuje 
odnose z Rusijo in razvija ekonomske odnose s Kitajsko tako, da ne zapade v odvisnost. Kako je Slovenija balansirala na 
Bledu? Predsednik republike Pahor se je sestal z Matthewom Palmerjem, namestnikom pomočnika državnega sekretarja na 
zunanjem ministrstvu ZDA. Kot smo izvedeli, naj bi šlo za izčrpen pogovor o bilateralnih odnosih. S predstavniki Kitajske ali 
Rusije se najvišji predstavniki Slovenije tokrat na Bledu niso bilateralno sestali.  
Goujonova je poudarila strateške interese: "Zavedati se morate, da v svetu več ni večnih prijateljev, obstajajo zgolj strateški 
interesi. Slovenija je bila v svoji zgodovini modra, saj je razumela, v katero stvar se stvari premikajo. Izogibati se je treba 
globokim konfliktom in poiskati trdna tla pod nogami, ki omogočajo balansiranje med velesilami." 
Slovenija bi morala po njeno nadaljevati uravnoteževanje, kar sicer počne "precej dobro". A pri tem Goujonova jasno 
opozori, da bo v obdobju tekmovanja, rivalstva med velesilami, balansiranje še bolj intenzivno, ker ZDA zahtevajo več od 
svojih zaveznic. "ZDA zahtevajo predvsem več lojalnosti pod predsednikom Donaldom Trumpom," je izpostavila 
sogovornica. Glavna zahteva je seveda dvig sredstev za obrambo na dva odstotka BDP. 

• Salvini v Trumpovem stilu zagrozil z neplačevanjem ZN. M.R. Večer, Maribor, 11.9.2018  
https://www.vecer.com/salvini-v-trumpovem-stilu-zagrozil-z-neplacevanjem-zdruzenih-narodov-6564568  
Potem ko je nova komisarka Združenih narodov za človekove pravice napovedala, da bo v Italijo poslala ekipo, ki bo 
preverila, ali prihaja tam do kršitev človekovih pravic, se je Rim odzval z besedami, da bi morale evropske države 
razmisliti o zmanjšanju zneskov, namenjenih ZN.  
Podpredsednik italijanske vlade in notranji minister Matteo Salvini je dejal, da bi morale Italija in druge evropske države 
razmisliti o zmanjšanju sredstev, namenjenih Združenim narodom, ki da ne smejo skušati "Italije učiti lekcij". Nekaj 
podobnega so konec lanskega leta storile ZDA, ki so bile zaradi priznanja Jeruzalema za prestolnico Izraela tarča kritik ZN. 
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Salvini se je s temi besedami odzval na napoved Michelle Bachelet, sicer vodje komisije Združenih narodov za človekove 
pravice, da bo njena komisija preverila stanje spoštovanja človekovih pravic v Italiji. Danes se je na to odzvalo tudi 
italijansko zunanje ministrstvo. Njene besede so označili za "neprimerne, neosnovane in nepravične". Hkrati pa je 
ministrstvo zatrdilo, da je Italija pomagala rešiti na tisoče ljudi na Sredozemskem morju.  
Bacheletova je namreč kritizirala vlado, sestavljeno iz desničarskih populističnih strank, kot so Severna Liga in Gibanje 5 
zvezdic, ker Italija ladjam z migranti ne dovoli v italijanska pristanišča. "Tovrstno politično držo in druga zadnja dogajanja so 
imela uničujoče posledice za številne, že tako ranljive ljudi," je opozorila.  
A Salvini vztraja, da ladje nevladnih organizacij ne bi smele v italijanska pristanišča. "Tudi migranti na italijanskih vojaških 
ladjah se ne bi smeli izkrcati, dokler kakšna evropska države ne pristane, da jih bo sprejela," je dejal.  
Marca letos so afriški migranti in italijanski protestniki v Firencah protestirali proti Severni ligi, ki so jo po tem, ko je Italijan 
do smrti ustrelil senegalskega uličnega prodajalca, obtožili razpihovanja rasizma. En mesec pred tem pa je neonacist, 
povezan z omenjeno stranko, v Macerati streljal na afriške migrante in jih šest ranil, preden ga je prijela policija.  

• Skrajni desničarji ponoči na ulicah Trsta, kako je odreagirala politika? Večer, Maribor, 11.9.2018 
https://www.vecer.com/skrajni-desnicarji-ponoci-na-ulicah-trsta-kako-je-odreagirala-politika-6564208 
V prvih dneh septembra je iz Trsta prišla novica, da so po ulicah ponoči začeli paradirati člani skrajno desne skupine Forza 
nuova. V rdeče jopiče odeti moški naj bi zagotavljali red pred migranti. Vladajoča desna koalicija v mestnem svetu pa je 
zavrnila, da bi o tem razpravljali in skupino obsodili. Antropolog Tomaž Gregorc, ki živi v Trstu, pravi, da ima skupina 
zgodovinsko podlago nestrpnosti, a jo podpira tudi politični vrh.  
Svetniki Giovanni Barbo, Maria Teresa Bassa Poropat in Roberto Degioia so prejšnji teden v razpravo tržaškega mestnega 
sveta predložili sklep, ki bi obsodil nočne pohode "fašističnih milic" po mestu. V pozivu tudi opozarjajo pred nevarnostmi, ki 
jih prinašajo takšna ravnanja, ter zahtevajo, da akcije, s katerimi je začela neofašistična skupina Forza nuova (Nova moč), 
uradno obsodi tudi tržaška občina. A je desna večina v mestnem svetu njihov predlog zavrnila. Giovanni Barbo je dejal, da so 
se s tem vsaj razkrila zavezništva. "Sedaj se ne bodo več mogli igrati igric, da so zmerni in drugačni od neo-fašistične desnice. 
Skupaj so, glasujejo skupaj in branijo drug druge," je komentiral zavrnitev njihovega predloga. Mestna svetnica Maria 
Teresa Bassa Poropat pa je opozorila, da zagotavljanje reda in miru na ulicah pač ne morejo vzeti v roke posamezniki, saj je 
to naloga policije in omejitev, ki jih postavlja veljavna zakonodaja. 
Razraščujoča se protimigrantska govorica 
Antropolog Tomaž Gregorc že leta spremlja migrante v Trstu. Model, ki so ga uspeli vzpostaviti v severnojadranskem 
pristaniškem mestu, velja za vzorni primer razpršene naselitve prosilcev za azil, saj omogoča tudi učinkovito integracijo. 
"Decentralizirani model nastanitve prosilcev za azil in beguncev deluje! Pika," strne dolgoletne izkušnje. A trenutni italijanski 
politiki desnega populizma v zadnjem letu neutrudno ponavljajo prav nasprotno, doda. "Gre za populistične manevre 
desnice in fašistov: od Lige notranjega ministra Mattea Salvinija do Forze nuove, pa do Gibanja petih zvezd, stranke Silvia 
Berlusconija Naprej Italija in Italijanskih bratov (Fratelli d'Italia)," našteva člane proti-migrantske politične fronte. 
Voditeljica Italijanskih bratov Giorgia Meloni se je pretekli teden srečala z ameriškim političnim strategom Steveom 
Bannonom, ki je pomagal do zmage tudi Donaldu Trumpu. Bannon je nato konec tedna k svoji nastajajoči fundaciji 
"Gibanje", s katero naj bi pomagal populistom v Evropi okrepiti položaj v evropskem parlamentu in institucijah EU, kot 
prvega prinovačil italijanskega notranjega ministra Salvinija, ki je svojo kariero zgradil najprej na zmerjanju južnih Italijanov, 
v zadnjih letih pa na širjenju strahu pred migranti. 
"Umetno ustvarjajo občutek grožnje "nenadzorovane prisotnosti" drugega, da bi pridobili politične točke," opiše Tomaž 
Gregorc relativno uspešno populistično taktiko ustvarjanja fantazem o "nevarnemu Drugemu", ki prebujajo fašizem, 
netoleranco in rasizem. Na nevarne trende je opozorila tudi visoka komisarka ZN za človekove pravice, Michelle Bachelet, 
ko je napovedala, da bo v Italijo in Avstrijo poslala posebne ekipe zaradi nevarnega porasta napadov na migrante in 
pripadnike romske manjšine. Italijanske anti-rasistične nevladne organizacije opozarjajo, da je od junija, ko je Liga skupaj z 
Gibanjem petih zvezd oblikovala vlado in je notranje ministrstvo prevzel Salvini, prišlo do kar 14 streljanj in 56 fizičnih 
napadov na migrante ter dveh umorov migrantov. 
Tomaž Gregorc pravi, da begunci in prosilci za azil seveda živijo v mestu, a jih je v resnici v primerjavi z drugimi skupinami 
prebivalcev malo. "Zares smešno v debatah o prisotnosti prosilcev za azil in beguncev je, da se pozabi, da ti ljudje počnejo 
isto, kar počnemo vsi ostali," opisuje, da gre za ljudi, ki mesto živijo, v njem kupujejo, delajo, kuhajo, ga čistijo, v njem spijo, 
se učijo, po njem sprehajajo ... Opazni so le zaradi napihnjene govorice o "varnosti" in rasističnega profiliranja ljudi, je 
prepričan Tomaž Gregorc. "Odgovornost za formacijo te neofašitične milice nedvomno leži v izjavah političnega, lokalnega in 
nacionalnega, vrha," spomni na posnetek, kako je podžupan Trsta Paolo Polidori s pomola preganjal ljudi, ki so tam spali. 
Ob tem pojasni, da sedanji sistem nastanitev prosilcev za azil in beguncev nedvomno potrebuje izboljšave. Trenutno 
umanjka dolžnost sprejema in namestitve prosilcev za azil v vseh italijanskih občinah, kar bi razbremenilo mesta, kjer 
nastanitvenih kapacitet hitreje zmanjka, prav tako pravica do nastanitve ponekod preneha že naslednji dan, ko dobijo ljudje 
status begunca, subsidiarno ali humanitarno zaščito, našteva. Ker traja nato dlje časa, da pridobijo begunci dokumente, ki 
jim omogočajo potovanje, se nekateri tudi zato znajdejo na ulici, opiše trenutne pomanjkljivosti sistema, ki prinašajo tudi 
nezaželene posledice, Tomaž Gregorc. 
Rasizem in sovraštvo nista dobrodošla 
Politična skrajno desna skupina Forza nuova ni nov pojav, saj obstaja kot politična stranka že od leta 1997. Februarja letos je 
tržaške ulice v odgovor na njihov shod napolnilo več kot petsto protidemonstrantov. Njihov najbolj prepoznavni član v Trstu 
je propadli politični kandidat na lokalnih volitvah in nekdanji boksar Fabio Tuiach, ki poudarja svojo globoko krščansko 
pobožnost. Korakanje desetih članov Forze nuove po ulicah z misijo zagotavljati red pa je v zadnjem tednu vendarle 
dočakalo tudi obsodbe z desnice. Ravnanje skupine Forza nuova so obsodili župan Trsta, Roberto Dipiazza, sicer član 
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stranke Naprej Italija, rimo-katoliška cerkev in različni regionalni predstavniki, opisuje lokalne politične dinamike 
Tomaž Gregorc. "Pomembno je, da jih je policija označila za nelegalno skupino," doda. "Ob njihovi napovedi, da bodo milico 
organizirali tudi v Dolini Glinščice na italijanski strani meje, pa se je župan Doline/San Dorligo della Valle Sandy Klun odzval, 
da nimajo tam kaj iskati in da jih bodo, če se tam prikažejo, prisilno izgnali iz vasi," pove antropolog. Opisuje tiho, manj 
vidno, a vendar številčno in široko fronto iniciativ, skupin, politikov in posameznikov, ki se vsakodnevno upirajo naraščajoči 
nestrpnosti. "Če je tvoje poslanstvo podpihovanje sovraštva in preganjanje migrantov ter marginalcev po mestih, v družbi 
pač nimaš mesta. Če tega ti ljudje sami ne razumejo, jim bo treba pri tem spoznanju pomagati. Ter istočasno graditi na 
alternativah, ki se začnejo z drugačnimi razlagami sedanjega stanja," pravi Tomaž Gregorc, da bo treba družbeni odziv na 
sovraštvo vseskozi krepiti: "Zgraditi je treba mrežo informiranja, solidarnostnih akcij, krepiti iniciative sopomoči, poudarjati 
pomen skupnih dobrin ... In hkrati izpostaviti resnični konflikt, ki še vedno ostaja, med delom in kapitalom." 

• Madžarska in EU: Test za Orbana in EPP. Urška Mlinarič. Večer, Maribor, 11.9.2018  
https://www.vecer.com/madzarska-in-eu-test-za-orbana-in-epp-6563918  
Evropski parlament bo danes razpravljal o sprožitvi postopka zoper Madžarsko zaradi kršitev vrednot EU. V Evropski 
ljudski stranki (EPP) so ob tem razdeljeni.  
Danes in jutri bo v Evropskem parlamentu v Strasbourgu trenutek resnice za madžarskega premiera Viktorja Orbana in 
Evropsko ljudsko stranko. Evroposlanci bodo po današnji razpravi o poročilu nizozemske evroposlanke iz vrst Zelenih, Judith 
Sargentini, v katerem ugotavlja, da so na Madžarskem ogrožene demokracija, vladavina prava in temeljne človekove 
pravice, glasovali, ali naj Evropski svet sproži postopek po 7. členu pogodbe o Evropski uniji, v katerem bi ugotavljali obstoj 
očitnega tveganja, da bi Madžarska lahko huje kršila temeljne vrednote EU. Razprave o poročilu se bo udeležil tudi Orban, 
za katerega bo to resen test, ali so v Evropski ljudski stranki (EPP) še pripravljeni tolerirati ukrepe, s katerimi je v osemletni 
vladavini njegova stranka Fidesz temeljito načela demokratične standarde v naši vzhodni sosedi. 

Uničujoče poročilo 
Sargentinijeva v 26 strani dolgem poročilu, ki ga je napisala po srečanju z raznimi ljudmi in institucijami, ki delujejo na 
Madžarskem, ugotavlja, da je zaznati omejevanje pristojnosti ustavnega sodišča, večkratne spremembe madžarske ustave, 
vse manjšo neodvisnost sodstva, omejevanje svobode, krnjenje pravice do zbiranja, omejevanje delovanja nevladnih 
organizacij in odrekanje osnovnih pravic migrantov. Zatorej je grožnja demokraciji in vladavini prava na Madžarskem 
sistematična, je zapisala. Toda četudi bi bil postopek sprožen, je malo verjetna uvedba sankcij zoper Madžarsko, ki bi v 
skrajni fazi lahko rezultirala tudi z odvzemom glasovanih pravic.  

To bo tudi pomemben pokazatelj delovanja EPP o tem, ali bo zaradi evropskih volitev prihodnje leto preračunljivo Fidesz 
obdržala v svoji družini. Ne nazadnje ima Fidesz enajst evroposlancev, kar pri končnih rezultatih, katera bo najmočnejša 
politična družina v Evropskem parlamentu, po maju 2019 ni zanemarljivo - ali pa bodo Orbanu vendarle pokazali vrata. Ob 
tem bo pomembno vlogo odigral predsednik EPP Nemec Manfred Weber, dosedanji Orbanov podpornik, ki velja tudi za 
resnega kandidata za bodočega predsednika Evropske komisije, tako imenovanega spitzenkandidata. 

11 poslancev ima Orbanova stranka Fidesz v Evropskem parlamentu  

Po poročanju spletnega medija Politico je EPP za zdaj razdeljena. Medtem ko so poslanci v EPP, ki prihajajo iz Švedske in 
Nizozemske, odločeni, da bi bilo treba Fidesz izključiti iz EPP in podpreti poročilo, je v vrstah ljudske stranke tudi veliko 
takih, ki želijo najprej slišati Orbanov zagovor in na tej osnovi sprejeti odločitev. Za sprožitev postopka bi morali glasovati 
dve tretjini vseh evroposlancev, kar pomeni, da bi ga moralo podpreti tudi nekaj poslancev iz vrst EPP. 
Bo pa glasovanje pomemben pokazatelj tudi Orbanu, ki ga madžarska notranja politika ob ohromljeni in impotentni opoziciji 
že dolgo dolgočasi. In tako mu izziv predstavlja le še evropski politični parket, kjer bi rad po evrovolitvah 2019 v EPP imel 
pomembnejšo vlogo. Tudi zato naj bi bila, po naših informacijah, kljub že velikokrat slišanim izjavam tipa, da gre za lov na 
čarovnice in še eno v vrsti Sorosevih zarot, v madžarski vladnih krogih zadnje tedne pred napovedanim glasovanjem čutiti 
rahla nervoza zaradi negotovosti izida. 
Kampanjo s ciljem prepričevanja poslancev, naj stisnejo zeleno tipko za poročilo, že tedne intenzivno vodijo nevladne 
organizacije, kot sta Madžarski helsinški odbor in Amnesty International Madžarske, katerih delovanje na področju pravne 
pomoči in svetovanja migrantom in prosilcem za azil je madžarski parlament s sprejetjem zakona skorajda povsem ohromil. 
Te dni pa se je oglasil tudi rektor Centralne evropske univerze (CEU) v Budimpešti, s katero madžarska vlada še vedno ni 
podpisala sporazuma, ki bi ji omogočil delovanje na madžarskih tleh tudi po letu 2018. Rektor Michael Ignatieff je zapisal, 
da je velik del evropske prihodnosti odvisen od odločitve krščanske demokracije v Evropi, ali bo sprožen postopek zoper 
Madžarsko ali ne. "Odločitev evropskih konservativcev je odvisna od tega, ali so jim všeč Orbanova stališča in pogledi na 
demokracijo, akademsko svobodo in svobodo medijev," je poudaril Ignatieff. 

• Tudi Kurz proti Orbanu, Weber pa pošilja opozorilna sporočila. Urška Mlinarič. Večer, Maribor, 11.9.2018 
https://www.vecer.com/kurz-proti-orbanu-tudi-weber-posilja-opozorilna-sporocila-6564228  
Pred današnjo razpravo o tem, ali madžarska vlada krši vrednote EU, se nad Orbanom zgrinjajo temni oblaki. A ta je 
doslej dokazoval, da je spretnejši od bruseljskih politikov.  
Evropski parlament bo danes popoldne razpravljal o sprožitvi postopka zoper Madžarsko zaradi kršitev vrednot EU. 
Izhodišče za razpravo, ki se je bo udeležil tudi madžarski premier Viktor Orban, je poročilo nizozemske evroposlanke iz vrst 
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Zelenih, Judith Sargentini. Poslanka ugotavlja, da so na Madžarskem ogrožene demokracija, vladavina prava in temeljne 
človekove pravice, zato bi v primeru, da bi poročilo dobilo dvotretjinsko podporo, to bil predlog Evropskemu svetu, naj 
sproži postopek po 7. členu pogodbe o Evropski uniji, v katerem bi ugotavljali obstoj očitnega tveganja, da bi Madžarska 
lahko huje kršila temeljne vrednote EU. 
Da bi poročilo dobilo dvotretjinsko podporo, je nujno, da ga podpre tudi kar nekaj poslancev iz vrste Evropske ljudske 
stranke (EPP), katere članica je tudi Orbanova Fidesz. Če se je doslej zdelo, da ima Orban v EPP dokaj stabilno podporo, pa 
izjave vidnih politikov kažejo, da jih bo moral Orban pred sredinim glasovanjem najprej prepričati z nagovorom parlamentu, 
da misli v prihodnje spoštovati vrednote EU, med katere spadajo med drugim vladavina prava in spoštovanje načel 
demokratičnega sistema, nato pa v večernih urah tudi na srečanju s poslanci EPP, ki je največja politična skupina v 
evropskem parlamentu, katere del so tudi slovenski evroposlanci iz vrste SDS in NSi. 
Predsednik EPP in vodilni kandidat na evropskih volitvah 2019 Manfred Weber, ki je doslej podpiral Orbana, je po 
poročanju časopisa Politico včeraj v Strasbourgu dejal, da bo moral Orban pokazati pripravljenost na sprejetje 
kompromisov, ko gre za delovanje Centralne Evropske univerze (CEU) in nevladnih organizacij na Madžarskem, v 
nasprotnem primeru EPP ne bo več imela potrpljenja z njim. "Temeljne evropske vrednote morajo spoštovati vsi," je bil 
jasen Weber. Še jasnejši pa je bil avstrijski kancler Sebastian Kurz, sicer Orbanov somišljenik in zaveznik, ko gre za vprašanje 
urejanja migracij v Evropi. Slednji je za avstrijsko javno televizijo ORF včeraj dejal, da bodo poslanci Avstrijske ljudske 
stranke (ÖVP) glasovali za poročilo, podprli pa bi tudi izključitev Fidesza iz EPP. "Pri vprašanju vladavine prava in 
demokracije ni kompromisov. Te temeljne vrednote je treba spoštovati in sprejeti kompromise," je dejal Kurz. Medtem pa je 
avstrijski podkanzler in predsednik Avstrijske svobodnjaške stranke Heinz Christian Strache Orbana že povabil, naj se Fidesz 
pridruži skupini populistov Evropa narodov in svobode v evropskem parlamentu, v kateri so med drugim poslanci 
francoskega Nacionalnega zavezništva Merie Le Pen in italijanske Lige Mattea Salvinija, še enega velika Orbanovega 
prijatelja. 
Čeprav je tudi ob potrditvi poročila malo verjetno, da bi zoper Madžarsko Bruselj sprožil kakršnekoli sankcije, pa je treba 
opozoriti, da je Orban ob vseh dosedanjih opozorilih, ki so jih iz Bruslja pošiljali v Budimpešto, in to vse od leta 2010, ko je 
drugič postal predsednik vlade, spletno manipuliral. In ob dveh korakih naprej ob vsakokratni sporni reformi ali 
zakonodajnem predlogu naredil korak nazaj in s tem zadovoljil bruseljski vrh. Ob tem ni nobena skrivnost, da ima Orban 
velike ambicije v evropski politiki in znotraj EPP, saj mu madžarska notranja politika ne predstavlja nikakršnega izziva več, 
saj je s konkurenco pometel že v mandatu 2010 - 2014. Tudi zato je pričakovati, da bo Orban pokazal pripravljenost 
popuščati. Obenem madžarski provladni mediji današnjo obravnavo poročila v že znani propagandni maniri prikazujejo kot 
lov na čarovnice in napad na madžarski narod, za katerim kot vedno stoji ameriški multimilijonar in filantrop madžarskih 
korenin Soros. 

• Strateški forum Bled: Kriza EU zaradi ignoriranja strahov običajnih ljudi. Uroš Esih. Večer, Maribor, 12.9.2018 
https://www.vecer.com/strateski-forum-bled-kriza-eu-zaradi-ignoriranja-strahov-obicajnih-ljudi-6564753  
Danes države, združene v skupni evropski projekt, precej več stvari razdružuje kot združuje, vizije, ki bi potegnila intergracijo 
iz krize in bi jo podpirala večina, pa ni na vidiku.  
Na včerajšnjih razpravah o prihodnosti EU na Strateškem forumu Bled s številnimi visokimi predstavniki držav članic iz vseh 
delov EU in tudi iz kandidatk za članstvo, jasno izhaja, da je vera v skupno prihodnost integracije, ki bi temeljila na istih 
vrednotah in solidarnosti, na rekordno nizkih zgodovinskih vrednostih. Na razpravi, naslovljeni Evropska unija: Kaj nas 
združuje, se je govorilo predvsem o tem, kaj za zdaj še osemindvajseterico razdružuje. 
Razpravo o migracijah v EU so ugrabili populisti 
Državni sekretar na poljskem ministrstvu za evropske in zunanje zadeve Konrad Szymanski, predstavnik države, ki 
relativizira, če že ne spodkopava vladavine prava, enega od temeljev EU, je precej cinično zagovarjal krepitev skupnih 
vrednot, interesov in ciljev. "Preveč je silnic, ki vlečejo EU narazen. A Poljske ni med njimi," je bil popolnoma nekritičen 
Szymanski. 
Državni sekretar na MZZ Iztok Mirošič je izpostavil, da EU danes združuje strah pred migracijami, varnostno vprašanje pa je 
eno od ključnih vprašanj, ki skrbijo državljane. Precej boleče spoznanje ob tem je, da EU nima razen za zdaj brezzobega 
Pesca stalnega strukturnega sodelovanja na področju varnosti in obrambe, nobenega instrumenta, s katerim bi lahko 
naslovila sodobna varnostna vprašanja. Vprašanja varnosti v transatlantskem prostoru monopolizira zveza Nato. 
Profesorica na newyorški univerzi Colette Mazzucelli je kot glavno težavo EU izpostavila odločevalski proces, ki je 
popolnoma skoncentriran na vrhu, čeprav EU pozna načelo subsidiarnosti, s katerim naj bi čim več odločanja opravili na 
nižjih ravneh. Na vrhu, ki je zaprt v svoj balonček, pa enostavno ne razumejo strahov običajnih Evropejcev. "Populizem se 
širi, ker odločevalci ignorirajo strahove običajnih Evropejcev," je ugotavljala Mazzucellijeva. 
Najmanjši skupni imenovalec držav članic EU je danes, tako kot pred tremi desetletji, enotni notranji trg. To je moč razbrati 
tudi iz britanskih interesov, po tem ko se bo predvidoma 29. marca naslednje leto zgodil brexit in ošibil EU. Predstavnica 
britanske vlade Anna Clunes je povedala, da si Velika Britanija po ločitvi z EU želi ostati tesno povezana z Evropo, zlasti na 
trgovinskem področju, a tudi varnostnem. 

Na Bledu gostje iz 60 držav 
Letošnjega Strateškega foruma Bled se je udeležilo okoli 1200 gostov iz 60 držav. "Forum je izpolnil pričakovanja vseh, ki 
smo na njem intenzivno delali," je črto pod letošnji trinajsti forum potegnil državni sekretar na ministrstvu za zunanje 
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zadeve Andrej Logar. Za naslednje leto je napovedal visokega gosta, ki bi pritegnil pozornost mednarodne skupnosti, 
organizatorji pa si želijo pridobiti tudi kakšno slavno osebnost, ki bi dodatno pritegnila tudi mlajšo generacijo.  

Državni sekretar na romunskem zunanjem ministrstvu George Ciamba je izpostavil kohezijo kot bistvo evropskih politik, ki 
zmanjšujejo razlike med državami. A kohezija terja sredstva držav neto plačnic v evropski proračun, ki so v primerjavi z neto 
prejemnicami evropskih sredstev bistveno bolj naklonjene migracijam. Malteški minister za zunanje zadeve in trgovino 
Carmelo Abela je ob tem opozoril, da so razpravo o migracijah v EU popolnoma ugrabili populisti. Slednji se pripravljajo na 
naskok na Evropski parlament na volitvah naslednje leto. Kot alternativa se jim postavlja ambiciozna vizija francoskega 
predsednika Emmanuela Macrona, ki po Mirošičevi oceni dejansko vodi v Evropo več hitrosti. 
Nobena država Zahodnega Balkana ni pripravljena na članstvo v EU 
V EU, interesno in vrednostno razklano na relaciji vzhod-zahod in sever-jug, se že več kot dve desetletji vključujejo države 
Zahodnega Balkana, večina jih je še vedno zunaj. "Nobena država regije trenutno ni pripravljena na članstvo glede na stanje 
pravne države," je priznal Gent Cakaj, minister za Evropo in zunanje zadeve Albanije, ki je hkrati dejal, da tudi EU ni 
pripravljena na sprejetje novih članic. Namestnik pomočnika ameriškega državnega sekretarja Matthew Palmer od držav 
Zahodnega Balkana pričakuje izpeljavo globokih reform. 
Kot najbolj pozitiven dosežek v zadnjem obdobju v regiji se izpostavlja dogovor med Grčijo in Makedonijo glede uradnega 
imena slednje. Namestnik grškega zunanjega ministra Terens Spenser Nikolaos Quick je suvereno zatrdil, da bo grški 
parlament ratificiral podpisan sporazum. Najbolj pa razburja nevarna zamisel o izmenjavi ozemelj med Kosovim in Srbijo. 
"Sporazum mora nujno vsebovati priznanje Kosova s strani Srbije," je jasno povedal Enver Hoxhaj, namestnik predsednika 
vlade Kosova, ki pa se ni želel izjasniti, ali podpira zamenjavo ozemlja. Do pa bo kakršenkoli dogovor Kosovo-Srbija zelo 
težak, nakazuje izjava Hoxhaja, da je srbski predsednik Aleksandar Vučić zadnji človek v Srbiji, ki mu Kosovci zaupajo. 

• "Da patriotizmu, ki ne napada, in ne nacionalizmu, ki sovraži". Od naše poročevalke iz Strasbourga Franje Žišt, 
Večer, Maribor, 12.9.2018  

https://www.vecer.com/da-patriotizmu-ki-ne-napada-in-ne-nacionalizmu-ki-sovrazi-6565238  
Migracije so in bodo glavna tema v EU pred evropskimi volitvami, je v zadnjem nagovoru evroposlancem opozoril vodja 
Evropske komisije Jean-Claude Juncker.  
Včasih zgodovina poteka počasi, včasih pa nas hitro prehiti. Tako je svoj govor o stanju v EU, zadnjim evropskim poslancem 
v Strasbourgu, začel predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Njegov pregled dela minulih štirih let in načrtov za 
zadnje mesece mandata je požel veliko zanimanja politike in evropskih medijev, vendar govor - kljub pohvalam poslancev v 
razpravi - ni bil tako odmeven, kot so mnogi pričakovali. Kakšno je torej stanje v Uniji? 
Juncker je ob koncu mandata zmerno optimističen 
Dokončanje varnostne politike 
"Reči moramo 'Da' patriotizmu, ki ne napada drugih, in 'Ne' nacionalizmu, ki sovraži druge. Bolje bomo morali živeti drug z 
drugim. Nikoli več ne smemo videti vojne," je najprej poudaril Juncker in spomnil na prvo svetovno vojno. "Ne zato, ker smo 
na pragu nove katastrofe, temveč zato, ker EU zagotavlja mir." Unija ne bi smela obračati hrbta svetu, ki trpi, ostati mora 
multilateralna, tolerantna in spoštljiva, tudi v luči beguncev in migrantov, je opozoril. Okoli 97 odstotkov manj beguncev je 
na vzhodni in za 80 odstotkov manj na srednji sredozemski poti zaradi sprejetih ukrepov EU, v nadaljevanju pa bo unija še 
okrepila evropske in kopenske obalne straže, do leta 2020 naj bi njene meje varovalo deset tisoč policistov in drugih, je 
dejal. Juncker je države članice pozval k schengenskemu prostoru brez notranjih meja in k odpravljanju nesprejemljivih 
kontrol med državami. Trenutno avstrijsko predsedstvo EU bi moralo najti trajno rešitev za begunska vprašanja, ne pa, "da 
vsakič, ko pride nova ladja z begunci, iščemo ad hoc rešitve", je prepričan Juncker. Vračanje nezakonitih migrantov bo treba 
pospešiti, hkrati pa odpreti legalne poti za prebežnike. "Dokončati moramo varnostno unijo," Juncker napoveduje še 
omejevanje teroristične propagande na spletu in čezmejno sodelovanje pri preganjanju terorizma, tudi s pomočjo novih 
zakonov za preprečevanje pranja denarja. 
Potem ko se je Evropa znašla v krizi, je danes v boljši kondiciji, od leta 2014 se je število delovnih mest povečalo za 12 
milijonov, dela 239 milijonov ljudi, kar pomeni, da Evropejci še nikoli doslej niso bili tako zaposleni, čeprav je stopnja 
brezposelnosti še vedno visoka, še posebej med mladimi, kjer je 14,8-odstotna, je dejal. 
Za večjo moč bo treba okrepiti evro na mednarodnem področju. Za ilustracijo, kako to doseči, je Juncker opozoril, da 
evropska podjetja ne bi smela kupovati letal v dolarjih, kot to počnejo doslej. Ko je govoril o prihodnosti, je izpostavil, da bo 
EU morala skrbeti za plemenite odnose z afriško celino, ne le v luči razvojne pomoči, temveč tudi v trgovinskem 
sodelovanju. "Do leta 2050 bo v Afriki živelo 2,5 milijarde ljudi, eden od štirih bo prihajal od tam, zato potrebujemo pravo 
partnerstvo," Juncker vidi priložnosti v novih zavezništvih za vlaganja, trgovinske sporazume in oblikovanje trajnejših 
delovnih mest. 
Volivci ne bodo ploskali 
Maja prihodnje leto bodo potekale evropske volitve in volivci imajo velika pričakovanja od poslancev, je prepričan 
predsednik komisije. Po podatkih Evrobarometra bodo najbolj zanimive teme pred volitvami migracije, terorizem, 
nezaposlenost, demokracija in mir, davčne utaje in zaščita okolja. "Ko bodo Evropejci volili, bo pomembno to, ali bomo 
zaščitili morja pred plastiko. Pričakujejo zakon, ki bo zacementiral prepoved plastike. Volivci ne bodo ploskali, če bomo še 
naprej dvakrat letno spreminjali čas," se je dotaknil področja, ki zelo neposredno zadeva vse Evropejce. V zadnjem času je 
bilo precej nejasnosti, kako točno bi spremembo izpeljali, Juncker zdaj pojasnjuje, da bi se države članice morale same 
odločiti, ali želijo živeti v poletnem ali zimskem času. "Poskrbeli bomo za to, da bomo našli regionalne rešitve," napoveduje. 
Napoved sprememb bi morali uresničiti še pred volitvami. Komisija bo podala predlog, da bi se članice o premiku ure 
izjasnile v letu dni. 
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V razpravi po govoru je bilo mogoče slišati besede, ki na prvem zasedanju Evropskega parlamenta po počitnicah v 
Strasbourgu odmevajo vse zadnje dni: nacionalizem, migranti, sovraštvo, moč, enotnost, mir. Med konkretnejšimi pa je bil 
Manfred Weber, voditelj evropske ljudske stranke in tako imenovani spitzenkandidat za novega predsednika Evropske 
komisije, ki poudarja, da se morata Hrvaška in Romunija - slednja mora zmanjšati stopnjo korupcije - čim prej vključiti v 
evrooobmočje oziroma med ržave, ki kot valuto uporabljajo evro. 

• Jasno sporočilo Orbanu, da ne bodo več tolerirali njegovih potez. Urška Mlinarič. Večer, Maribor, 12.9.2018  
https://www.vecer.com/jasno-sporocilo-orbanu-da-ne-bodo-vec-tolerirali-njegovih-nedemokraticnih-potez-6565378  
Evropski parlament je z visoko podporo 448 poslancev podprl poročilo, v katerem pozivajo evropski svet, naj sproži 
postopek ugotavljanja kršitev demokratičnih vrednot na Madžarskem.  
Evropski parlament je naredil zgodovinski korak pri zaščiti demokracije in vladavine prava. To je bil le eden od komentarjev 
tistih evropskih poslancev, ki so s 448 glasovi za podprli predlog, v katerem pozivajo Evropski svet, da sproži postopek 
ugotavljanja obstoja očitnega tveganja, da bi Madžarska lahko huje kršila vrednote EU po 7. členu pogodbe EU. Izid 
glasovanja je bil, kljub temu, da so nekateri vidni člani Evropske ljudske stranke (EPP) napovedovali podporo poročilu, vse 
do konca negotov, saj so poslanci EPP, katerega članica je Fidesz madžarskega premiera Viktorja Orbana, lahko glasovali po 
svoji vesti. Tako so bili med 197 glasovi proti tudi glasovi slovenskih evroposlancev EPP iz vrst SDS; Romana Tomc, Patricija 
Šulin in Milan Zver pa tudi Lojze Peterle (NSi), medtem ko se je Franc Bogovič (SLS) vzdržal. Poročilo pa so podprli Tanja 
Fajon (SD), Igor Šoltes in Ivo Vajgl (Desus). 
Ob tem velja poudariti, da gre za simbolno, a pomembno potezo, saj so s tem evroposlanci dali jasno vedeti, da ne bodo 
tolerirali nadaljnjih nedemokratičnih ukrepov Orbanove vlade. Prav tako pa tudi velja poudariti, da je to šele prvi korak. Zdaj 
mora Evropski svet, sestavljajo ga države članice EU, z večino štirih petin članov ugotoviti obstoj očitnega tveganja, da bi 
država članica lahko huje kršila vrednote EU. Faza, ki sledi, pa je soglasna ugotovitev, da članica hudo in vztrajno krši 
vrednote. Šele to je podlaga za sankcije, ki jih je potrebno sprejeti s kvalificirano večino.  

• Grabar-Kitarovićeva podprla protiimigrantsko politiko Orbana in Salvinija. STA. Večer, Maribor, 12.9.2018  
https://www.vecer.com/grabar-kitaroviceva-podprla-protiimigrantsko-politiko-orbana-in-salvinija-6565068 
Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je v pogovoru za avstrijski časnik Kleine Zeitung dejala, da ne more 
obsojati protiimigrantske politike madžarskega premierja Viktorja Orbana in italijanskega notranjega ministra Mattea 
Salvinija. Ocenila je, da se nacionalizem v Evropi krepi zaradi "zunanjih nevarnosti".  
V pogovoru, ki so ga naslovili z Evropa je bila preveč sproščena in naivna, je Grabar-Kitarovićeva ocenila, da "Evropa ni imela 
strategije za sprejem migrantov, ki jim nihče ni pojasnil, kaj se od njih pričakuje". Na podlagi lastnih izkušenj med obiski v 
Afganistanu je ocenila, da niso vsi migranti, ki prihajajo v Evropo "demokratično razpoloženi" ter omenila podrejeni položaj 
žensk v Afganistanu. 
Novinarje je zanimalo mnenje hrvaške predsednice o protiimigrantski politiki madžarskega premierja Orbana in italijanskega 
notranjega ministra Salvinija. Poudarila je, da ne more "obsojati ne Madžarske, ne Italije". "Evropa ne more na svojih 
ramenih nositi bremena revščine celotnega sveta," je dejala v pogovoru, ki je bil objavljen v začetku tedna med dvodnevnim 
uradnim obiskom avstrijskega predsednika Alexandra Van der Bellna na Hrvaškem. 
Na vprašanje, zakaj ima nacionalizem vse več pristašev v Evropi, je odgovorila, da se "družbe branijo pred zunanjimi 
nevarnostmi". "Namesto da bi se posvetili razvojni politiki, smo dovolili, da 1,2 milijona ljudi pride v Evropo, predvsem 
mladih in močnih, medtem ko so ženske in otroci, ter tisti, ki niso imeli moči, ostali v svojih domovinah," je izjavila. 
Zatrdila je tudi, da muslimani na Hrvaškem živijo v strahu. Kot je pojasnila, se je pred kratkim pogovarjala z zagrebškim 
muftijem Azizom Hasanovićem, ki je, kot je dejala, "popolnoma utrujen zaradi prizadevanj, da bi migrante vključil v hrvaško 
muslimansko skupnost, ki je integrirana v hrvaško družbo". 
Ko gre za radikalni nacionalizem na Hrvaškem je povedala, da je "jezna" zaradi takšnih vprašanj. "Desetletja je nam Hrvatom 
bilo prepovedano, da izrazimo svoje poreklo. Namesto da povemo 'Sem Hrvat', smo morali povedati 'Sem s Hrvaške'. Kdor bi 
izrazil svoj nacionalni ponos, mu je grozil zapor," je dejala. 
Ni zanikala, da na Hrvaškem obstajajo "levi in desni skrajneži", a je ocenila, da ne predstavljajo nevarnosti za hrvaško 
demokracije. Menila je, da je Hrvaška ena od liberalnejših držav Evropske unije. 
Grabar-Kitarovićeva je tudi dejala, da je odrasla "v komunizmu" ter da si ni želela nič drugega, kot iz njega izstopiti. "Hotela 
sem biti svobodna. Hotela sem imeti možnost, da lahko v trgovini izbiram med različnimi vrstami jogurtov ter da mi ni treba 
oblastem sporočiti, koliko kruha bom potrebovala naslednji teden," je še dejala 51-letna hrvaška predsednica. 
Pogovor Grabar-Kitarovićeve je spodbudil veliko odzivov na družbenih omrežjih na Hrvaškem, pa tudi številne satirične 
komentarje na izjave o njenemu življenju v času nekdanje Jugoslavije. Med drugim so spomnili, da je Grabar-Kitarovićeva 
zadnji letnik srednje šole opravila v ZDA v okviru ameriško-jugoslovanske izmenjave. 

• Svoboda, pragmatizem, ljudstvo. Bojan Brezigar. Večer, Maribor, 12.9.2018 
https://www.vecer.com/svoboda-pragmatizem-ljudstvo-6566108 
Minil je tudi letošnji 11. september, nacionalni praznik Katalonije. To je bil prvi praznik po lanskem referendumu, pa tudi 
prvi praznik brez vodilnih katalonskih politikov: nesojeni predsednik vlade Carles Puigedemont je v izgnanstvu, prav tako 
podpredsednik vlade Oriol Junqueras v priporu. V priporu sta tudi oba lanskoletna predsednika največjih nevladnih 
organizacij, Jordi Sanchez in Jordi Cuixart, organizatorja vseh dosedanjih milijonskih manifestacij Kataloncev. 
Letošnji 11. september je bil prav zato drugačen. Pokazal je sedanje stanje, pravzaprav pokazal tudi razkorak med politiko in 
civilno družbo. To za Katalonijo ni novost. Znano je, da je ves proces neodvisnosti sprožilo ljudstvo s svojimi manifestacijami, 
ki so prisilile politično vodstvo, da se je opredelilo za osamosvojitveni referendum. Morda je anekdotično, vendar novinarji, 
ki so takrat sledili dogajanjem, zagotavljajo, da je takratni predsednik katalonske vlade Artur Mas prišel na srečanje kot 
zagovornik avtonomije in ga nato zapustil kot podpornik osamosvojitve. 
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Kakorkoli že, dogajanja so potrdila percepcijo razkoraka med politiko in družbo ter ponovno postavila družbo v ospredje. 
Pred leti jo je prisilila k odločnim korakom, vprašanje je, kako se bo obglavljena politika odzvala zdaj. Strnili bi jih lahko v tri 
besede: svoboda, pragmatizem, ljudstvo. 
Proslava brez govorov. Geslo svoboda. Zveni nenavadno, vendar je bilo prav tako. Če pomislimo, to sploh ni tako 
nenavadno. Govoriti bi moral predsednik vlade, vendar Quim Torra definira samega sebe za namestnika, kajti po njegovem 
in po mnenju večine katalonskega parlamenta je zakoniti predsednik Carles Puigdemont. Tudi besede neodvisnost ni bilo 
slišati na uradni proslavi. Proslava na trgu San Jaume pred vladno palačo v Barceloni je imela eno samo geslo. Svoboda. 
Začela se je tako, da je vnuk avtorja prvega slovarja katalonskega jezika Pompeua Fabre (umrl je v izgnanstvu leta 1948) 
prebral geslo svoboda iz tega slovarja. Nato so se na pročelju vladne palače zvrstili napisi, ki so jih posredovali zaprti politiki 
iz zapora: kratki stavki definicije svobode, katerim so sledile definicije nekaterih drugih osebnosti, na koncu besede 
Puigdemonta z aplavzom, ki je ponovno - če je bilo to sploh potrebno - potrdil priljubljenost predsednika v izgnanstvu. Na 
ekranu so se ves čas vrstili prizori; od starih posnetkov, ko so bili tudi Katalonci begunci, do prihoda zadnjih beguncev, tistih, 
ki jih je Italija zavrnila, pa so morali pripluti v Barcelono, in vse do lanskega nasilja policije (z geslom Nikoli več policistov), 
nato pa končni prizor, ko se je na pročelju vladne palače prikazal ogromen napis Llibertat - Svoboda. 
"Boriti se za svobodo se vedno splača" 
Govorov politikov ni bilo. Predsednik vlade Quim Torra je sicer na predvečer posnel kratko televizijsko poslanico, v kateri je 
ponovil pripravljenost na pogajanja z madridsko vlado, obenem pa potrdil veljavnost lanske odločitve katalonskega 
parlamenta o osamosvojitvi. Da se to dvoje ne sklada, mu ni bilo treba razlagati, kajti šlo je za poslanico brez sogovornikov. 
Pač pa je moral Torra to poskusiti razložiti na tiskovni konferenci za tuje novinarje, ki jih je bilo res veliko. Ta tiskovna 
konferenca je običaj, le da je bila letos drugačna; ob Torri je bil namreč tudi zunanji minister Ernest Maragall, predstavnik 
koalicijske partnerice, kar je bilo že samo po sebi pokazatelj lekarniške tehtnice, s katero katalonska vlada oblikuje svoja 
(denimo enotna) stališča. 
Dejstvo je, da je tik pred nacionalnim praznikom podpredsednik odstavljene vlade Oriol Junqueras v intervjuju iz zapora 
povedal, da je treba okrepiti pogajanja z Madridom in doseči nov dogovorjeni referendum po škotskem modelu. To pa se 
bije s stališčem Puigdemonta in s tem Torre, ki ga je Puigdemont določil za predsednika vlade, da je lanska razglasitev 
katalonske republike nepovratno dejanje. 
Maragall je poudaril, da zdaj Katalonija gradi nove odnose z Madridom, potem ko jih je madridska vlada dejansko prekinila 
pred letom dni z uveljavitvijo 155. člena španske ustave, odstavitvijo katalonske vlade in razpustitvijo katalonskega 
parlamenta. Z Madridom se mora Katalonija dogovarjati o številnih problemih: migracijah, infrastrukturi, socialni politiki. 
Začenja se torej nekakšna normalizacija odnosov, ki pa ne more mimo svobode, demokracije in vloge katalonskih institucij z 
vlado vred. 
Predsednik vlade Torra pa o vroči temi, odnosih z Madridom: "Moramo se pogovarjati in španski premier Pedro Sanchez 
posredno priznava, da je stanje v Kataloniji nevzdržno, ne moremo pa se pogovarjati o pravici do samoodločbe: to je 
pravica, ki pripada ljudstvu. Za politične probleme pričakujemo politične rešitve, drugačne od pošiljanja policije v 
Katalonijo." In na rezko novinarsko vprašanje - Ali se splača? - tudi jasen odgovor: "Boriti se za svobodo se vedno splača." 
Živa reka je bila dolga šest kilometrov. Celotna Diagonal, osrednja prometnica v Barceloni, kot je bilo predvideno, pa še 
nekaj obrobnih cest, ker je bila Diagonal pretesna za toliko ljudi. Predvidevali so 460.000 udeležencev, prišlo jih je – po 
podatkih barcelonske policije - kar milijon. Iz vse Katalonije, tokrat tudi veliko tujcev, ki živijo v Kataloniji, nekaj tisoč, z 
njihovimi zastavami: škotsko, britansko, ameriško, perujsko, italijansko, irsko, latvijsko, hrvaško in še veliko drugimi. 
Osrednja točka je bil velik val, ki se je natanko ob 17.14 (simbolična ura, ki spominja na padec Barcelone in konec 
avtonomije Katalonije 11. septembra 1714) dvignil po vsej Diagonal, šest kilometrov dolg. Množica je utihnila in se nato 
dvignila, zaplapolale so zastave, dvignili so se transparenti, zadonela so gesla. Pravzaprav dve gesli: Llibertat presos politicos 
(Svoboda političnim zapornikom) in Independencia, beseda, ki ne potrebuje prevoda. 

• Minister Kickl: Avstrija bo še naprej imela nadzor na svoji meji. STA, M.R. Večer, Maribor, 13.9.2018 
https://www.vecer.com/minister-kickl-avstrija-bo-se-naprej-imela-nadzor-na-svoji-meji-6566503  
Avstrijski notranji minister Herbert Kickl je danes na Dunaju poudaril, da bo Avstrija ohranila nadzor na svojih mejah, dokler 
ne bo zaščita zunanjih meja Evropske unije pred migranti vzpostavljena ne samo na papirju, pač pa tudi dejansko.  
Kot je še poudaril ob začetku konference notranjih ministrov držav članic EU in držav Zahodnega Balkana, je možna odprava 
leta 2015 uvedenega nadzora meja šele, ko bo zaščita zunanjih meja EU dejansko delovala. "To je bil tudi pogoj za schengen 
" je še dodal Herbert Kickl in utemeljil, da "preprosto ne more prezreti potrebe državljanov po varnosti in nadzoru". 
Evropski komisar za migracije Dimitris Avramopulos je sicer danes v pogovoru za časnike medijske skupine Funke vse 
države članice EU, ki kljub schengnu uveljavljajo nadzor svojih meja, pozval, da ga kar najhitreje odpravijo in se vrnejo k 
običajnemu delovanju schengna, saj se nadzor zunanjih meja že izboljšuje. Kickl je v odzivu dejal, da se Avstrija v vseh 
točkah ne strinja z Evropsko komisijo. 
V schengenskem območju, v katerega je vključenih 22 držav članic EU in še štiri države, je pravilo, da na notranjih mejah ni 
pregleda potnih listov. Po begunski krizi v letih 2015-16 so Avstrija, Nemčija, Francija, Švedska in Norveška, ki ni članica EU, 
na svojih mejah začasno uvedle nadzor in to utemeljile z varnostnimi težavami, ki izhajajo iz begunske krize. 
Avstrijski notranji minister iz vrst svobodnjakov je danes na Dunaju tudi napovedal nadaljevanje pogovorov z državami 
Zahodnega Balkana o ureditvi centrov, kamor bi nastanili zavrnjene prosilce za azil. Za katere države gre, poimensko ni želel 
navesti, je pa dejal, da si "ne želi nobene razprave v javnosti, dokler ne bo jajce izleženo". 
Na Balkanu proti predlogu Avstrije in Danske 
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Med državami Zahodnega Balkana ideja o vzpostavitvi omenjenih centrov ni naletela na preveč navdušenja. Tako so vlade 
Črne gore, BiH, Albanije in Makedonije že zavrnile predlog, ki sta ga podali Avstrija in Danska. V skladu s predlogom danske 
vlade, naj bi izven EU, na "ne posebno privlačnih" krajih vzpostavili centre za zavrnjene prosilce za azil. 
Dunajske konference z naslovom Migracija in varnost se poleg notranjih ministrov EU in držav Zahodnega Balkana 
udeležujejo tudi predstavniki držav Evropskega združenja za prosto trgovino - Efta (Liechtenstein, Islandija, Norveška in 
Švedska) ter Rusije. 
Kickl se je danes tudi zavzel da bi prümsko pogodbo, ki vsem članicam omogoča neposreden dostop do policijskih zbirk in 
zbirk organov pregona, kot so zbirke DNK in pristnih odtisov, razširili tudi na države Jugovzhodne Evrope. Ocenil je, da bi s 
tem ogromno prispevali k ohranitvi varnosti tako na Zahodnem Balkanu kot tudi EU. 
Prümsko pogodbo so 27. maja 2005 sklenile Avstrija, Belgija, Francija, Luksemburg, Nizozemska, Nemčija in Španija, kasneje 
pa so se ji pridružile še Italija, Finska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška in Švedska. Od leta 2007 dalje je del 
pravnega reda EU in ureja čezmejno sodelovanje v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. 

• Kickl meni, da je nadzor boljši. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 13.9.2018 
https://www.vecer.com/kickl-meni-da-je-nadzor-boljsi-6566933  
Avstrija se še ne namerava ukloniti pritisku Bruslja pa tudi Slovenije  
Avstrijski notranji minister Herbert Kickl je danes na Dunaju na začetku dvodnevne konference notranjih ministrov držav 
članic EU in držav Zahodnega Balkana najprej poudaril, da bo Avstrija še ohranila nadzor na svojih, to je notranjih 
schengenskih mejah, torej tudi s Slovenijo. Po njegovem je to potrebno, vse dokler ne bo zaščita zunanjih meja Evropske 
unije pred migranti vzpostavljena ne le na papirju, pač pa tudi dejansko. 
Avstrijska poročevalska agencija APA je prenesla, da je notranji minister severne sosede dodal, da sta bila prav učinkovit 
nadzor in zaščita zunanjih meja Evropske unije "sploh pogoj za schenegensko pogodbo". Slednja predvideva, da naj notranje 
schengenske meje v duhu zagotavljanja prostega pretoka ljudi in dobrin ne bi bile več obremenjene s policijskim, kaj šele 
vojaškim nadzorom, kot je to sedaj v Avstriji. Ta je letos, prav v Špilju na meji s Šentiljem, pompozno predstavila novo 
vojaško-policijsko noto, poimenovano Puma, ki naj bi se bila sposobna kjerkoli na južni avstrijski meji v najkrajšem času, v 
nekaj urah, soočiti z morebitnim novim množičnim valom beguncev in ga potisniti nazaj čez mejo. 
Velike potrebe avstrijskih državljanov 
Avstrija je nadzor nad notranjimi schengenskimi mejami, torej do svojih južnih sosed, Italije, Slovenije in Madžarske, uvedla 
leta 2015 po velikem valu beguncev z Bližnjega vzhoda. Kickl je danes podaljševanje teh kontrol utemeljeval tudi z 
besedami, da "preprosto ne moremo prezreti potrebe avstrijskih državljanov po varnosti in nadzoru". 
Na slovensko notranje ministrstvo smo zategadelj v zvezi s konferenco in Kicklovimi izjavami naslovili nekaj vprašanj. Od 
Sabine Langus Boc iz Službe za odnose z javnostmi smo dobili odgovor, da na Dunaj nista potovala ne stara ministrica in ne 
novi minister pa tudi ne kakšen državni sekretar: "Vodja slovenske delegacije na ministrski konferenci na Dunaju je bila 
generalna direktorica Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo MNZ Nina Gregori." Vendar so v 
slovenskem ministrstvu posebej za Večer znova neomajno ponovili: "Naše stališče glede nadzora Avstrije na notranji meji s 
Slovenijo ostaja nespremenjeno. Torej, da je ta ukrep neupravičen in nesorazmeren, čemur pritrjujejo tudi statistični 
podatki, saj nezakonitih prehodov med državama praktično ni. Je pa avstrijski zvezni minister za notranje zadeve Kickl to 
dejstvo izpostavil tudi v izjavi ob prihodu na konferenco. Na dogodku pa razprave o tem ni bilo." 
Neuslišani evropski komisar 
Medtem je evropski komisar za migracije Dimitris Avramopulos v pogovoru za časnike medijske skupine Funke vse države 
članice EU, ki kljub schengenu uveljavljajo nadzor svojih meja, pozval, da ga kar najhitreje odpravijo in se vrnejo k 
običajnemu delovanju schengena, saj se nadzor zunanjih meja že izboljšuje. Kickl se je že odzval, rekel je, da se Avstrija z 
Evropsko komisijo ne strinja v vseh točkah, je poročala slovenska tiskovna agencija STA. Kot rečeno, v schengenskem 
območju, v katerega je vključenih 22 držav članic EU in še štiri države, je pravilo, da na notranjih mejah ni pregleda potnih 
listov. Po begunski krizi v letih 2015-16 so Avstrija, Nemčija, Francija, Švedska in Norveška, ki ni članica EU, na svojih mejah 
začasno uvedle nadzor in to utemeljile z varnostnimi težavami, ki izhajajo iz begunske krize. 
Ne posebno privlačni balkanski kraji 
Avstrijski notranji minister Kickl, ki prihaja iz vrst desničarskih in populističnih svobodnjakov, ki so manjši koalicijski partner 
kanclerja Sebastiana Kurza iz Ljudske stranke, je na Dunaju tudi napovedal nadaljevanje pogovorov z državami Zahodnega 
Balkana o ureditvi centrov "na ne posebej privlačnih krajih", kamor bi nastanili zavrnjene prosilce za azil. Za katere države 
gre, poimensko ni navedel. Je pa dejal, da si ne želi "nobene razprave v javnosti, dokler ne bo jajce izleženo". Med državami 
Zahodnega Balkana ideja o vzpostavitvi omenjenih centrov ni naletela na navdušenje. Še več. Vlade Črne gore, BiH, Albanije 
in Makedonije so ta skupni avstrijsko-danski predlog že zavrnile. 
Dunajske konference z naslovom Migracija in varnost, ki se jutri nadaljuje z debato o sodelovanju z afriškimi državami, se 
udeležujejo tudi predstavniki držav Evropskega združenja za prosto trgovino - Efta (Liechtenstein, Islandija, Norveška in 
Švedska) ter Rusije. 
Naj še zapišemo, da so se prümski pogodbi, ki članicam omogoča neposreden dostop do policijskih zbirk in zbirk organov 
pregona, kot so zbirke DNK in pristnih odtisov, danes na Dunaju pridružile še Albanija, Makedonija, Moldavija, Črna gora in 
Srbija. Prümsko pogodbo so 27. maja 2005 sklenili Avstrija, Belgija, Francija, Luksemburg, Nizozemska, Nemčija in Španija, 
kasneje pa so se ji pridružile še Italija, Finska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška in Švedska. Od leta 2007 je 
pogodba del pravnega reda EU. 

• Evropski poslanci zaradi Madžarske prvič v zgodovini za sprožitev 7. člena pogodbe EU. Maja Hajdinjak. Večer, 
Maribor,  13.9.2018   
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Kot poroča STA, so evropski poslanci včeraj v Strasbourgu s 448 glasovi potrdili poročilo o kršitvah temeljnih evropskih 
vrednot na Madžarskem, s čimer so prvič v zgodovini začeli postopek za sprožitev 7. člena pogodbe EU. Odločitev 
Evropskega parlamenta morajo sedaj potrditi še države članice Evropske unije – Budimpešta meni, da gre za malo 
maščevanje – Proti je bilo 197 evropskih poslancev, glasovanja se je vzdržalo 48 poslancev  
Poročilo nizozemske evroposlanke Judith Sargentini iz vrst Zelenih so v 750-članskem Evropskem parlamentu sprejeli z 
zahtevano dvotretjinsko večino. Sargentinijeva v poročilu Budimpešto obtožuje utišanja neodvisnih medijev in 
intelektualcev, odstranitve neodvisnih sodnikov, onemogočanja nevladnih organizacij in razmaha korupcije. 
Socialdemokrati, liberalci, Zeleni in levica v Evropskem parlamentu so že vnaprej sporočili, da bodo poročilo predvidoma 
podprli, evroskeptiki naj bi bili proti. Ključna je bila odločitev najvplivnejše, desnosredinske Evropske ljudske stranka (EPP), 
ki je sicer politična družina madžarskega premierja Viktorja Orbana. Kot je v torek dejal vodja EPP Manfred Weber po burni 
in dolgi razpravi v skupini, je poslancem dovolil, da glasujejo po svoji vesti. 
Slovenski poslanci v Evropskem parlamentu, ki pripadajo EPP, Milan Zver (EPP/SDS), Patricija Šulin (EPP/SDS), Romana Tomc 
(EPP/SDS) in Lojze Peterle (EPP/NSi), so na glasovanju v Strasbourgu večinsko zavrnili poročilo o razmerah na Madžarskem, 
vzdržal se je le Franc Bogovič (EPP/SLS). Ostali slovenski evropski poslanci, Tanja Fajon (S&D/SD), Igor Šoltes (Zeleni) in Ivo 
Vajgl (Alde/DeSUS) so začetek postopka za sprožitev 7. člena pogodbe EU proti Madžarski podprli. 
Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je na novinarski konferenci v Budimpešti v odzivu dejal, da je sprejem poročila 
"majhno maščevanje promigracijskih politikov". "Madžarska in madžarski narod sta bila kaznovana, ker smo pokazali, da 
migracije niso potrebne in da jih je moč zaustaviti," je po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI dejal vodja madžarske 
diplomacije. 
Dodal je, da je rezultat glasovanja "sleparski" in da bi morali glasove vzdržanih v skladu z evropskimi pravili šteti kot glasove 
proti poročilu. Napovedal je, da bo madžarska vlada proučila možnosti za pravne postopke. Kot je še menil, je današnja 
odločitev v Evropskem parlamentu pokazala, da so politiki, ki so za migracije, v Evropskem parlamentu v večini. "To smo že 
vedeli, a danes se je izkazalo, a so zagovorniki migracij v večini tudi znotraj Evropske ljudske stranke," je še dejal. 
Ob tem je napovedal, da stranka Fidesz madžarskega premierja Viktorja Orbana ne bo izstopila iz EPP. "Želimo ostati v 
skupini, želimo jo reformirati, tako da bo v njej prevladala protimigrantska drža. V nasprotnem primeru bo po evropskih 
volitvah maja 2019 nastala koalicija EPP, socialdemokratov, liberalcev in Zelenih, ki bo evropsko celino preplavila z 
migranti," je še dejal. 
Madžarski premier Orban je že v torek pred evropskimi poslanci v dramatičnem slogu zavrnil vse očitke, ki so navedeni v 
poročilu, v katerem Budimpešti očitajo kršenje evropskih vrednot. 
V primeru Madžarske sicer bode v oči dejstvo, da Evropska komisija doslej še ni predlagala uporabe 7. člena, kar je storila v 
primeru Poljske, čeprav se kršitve na Madžarskem pojavljajo že bistveno dlje. 

Proti članici se 7. člen pogodbe EU sproži v primeru, da se prepozna kršitve osnovnih vrednot Evropske unije, ki so navedene 
v 2. členu lizbonske pogodbe, med njimi so enakopravnost, svoboda, demokracija, vladavina prava ter spoštovanje človeške 
dostojanstvenosti in pravic. 
 
Postopek po 7. členu je kompleksen. Skrajni ukrep je odvzem glasovalnih pravic, za kar pa je potrebno soglasje, ki ga v 
primeru Poljske ni, saj je Orban že na začetku napovedal veto na takšno odločitev. V zameno lahko verjetno zdaj pričakuje 
podobno zagotovilo Poljske. 
 
K sprožitvi prve, preventivne faze 7. člena lahko pozove tretjina članic unije, Evropski parlament z dvetretjinsko večino 
oddanih glasov in absolutno večino vseh poslancev ali Evropska komisija. Končno odločitev o tem, ali obstaja tveganje 
resnih kršitev, sprejmejo članice s štiripetinsko večino. 
 
K sprožitvi druge, kazenske faze 7. člena lahko pozove tretjina članic ali Evropska komisija. Tu gre za odločanje o tem, ali 
dejansko obstajajo resne kršitve, ne govori se več le o tveganju. Ta del ima dve stopnji. V prvi morajo voditelji unije najprej 
soglasno odločiti, da obstajajo resne kršitve. V drugi pa svet s kvalificirano večino - 72 odstotkov članic, ki predstavljajo 65 
odstotkov prebivalstva EU - odloča o odvzemu pravic, ki izhajajo iz članstva, vključno z glasovalnimi pravicami.  

• Viktator. Urška Mlinarič. Večer, Maribor, 13.9.2018 
Mnenja 
https://www.vecer.com/viktator-6565953 
Odločitev Evropskega parlamenta ob vprašanju kršenja temeljnih vrednot EU pod Orbanovo vladavino na Madžarskem ima 
močan simbolni značaj. In ni mogla biti drugačna. Če bi bila, bi to pomenilo, da je bilo sklicevanje ključnih politikov Evropske 
ljudske stranke (EPP), kateri pripada tudi vladajoča Fidesz, na obrambo vladavine prava, demokracije in svobode govora 
zgolj predstava za javnost. In znak, da jim tudi vse tesnejše povezovanje madžarskega premierja s Putinom in spogledovanje 
z nacionalisti tipa Salvini in Bannon, nista odprli oči. 
Voditelji evropskih konservativnih političnih strank, med katere sodi tudi Merklova, so predolgo mižali ob Orbanovem 
početju v eni od držav članic EU. Prepričani, da je bolje, da ga imajo pod okriljem EPP, kjer ga lažje kontrolirajo. A so se 
ušteli. Orban je v tem času uresničeval vse, kar si je zamislil. Če je bil kdaj v Bruslju rahlo okaran, je taktično naredil korak 
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nazaj, a ciljev ni spreminjal. Tako je Orbanu s spremembo ustave, volilnega sistema ter spremembami na medijskem, 
pravosodnem in drugih področjih povsem uspelo ohromiti civilno družbo, ukiniti ali pokupiti medije, zaradi česar kritičnih 
mnenj, z izjemo interneta, na Madžarskem skoraj ni mogoče zaslediti. V veliki meri mu je uspelo onemogočiti delovanje 
nevladnih organizacij ter resno ogroziti avtonomnost univerze. 
Seveda potrditev poročila nikakor še ne pomeni, da bodo sankcije zoper Madžarsko tudi uvedene. Ne le, da morajo zanje 
glasovati vse države članice - Orban ima v Poljski zaveznico, ki ji Bruselj prav tako žuga - tudi mandat tega evroparlamenta in 
Evropske komisije se izteče že čez slabo leto, ko se bodo karte ponovno premešale. In tega se Orban, kakor tudi voditelji 
strank članic EPP, dobro zaveda. 
Zato je, razen če bi večina presodila, da se jim bolj obrestuje izločitev Fidesza, malo verjetno, da bi se to zgodilo. Zagotovo 
pa odločitev pomeni, da bodo budno opazovali nadaljnje Orbanove poteze. Politik, ki ljubi moč, denar in nogomet, ima 
večje ambicije kot biti le Viktator v Orbanistanu, kakor madžarskega premierja in Madžarsko imenujejo njegovi kritiki. Zato 
bi Orban lahko sprejel določene kompromise pri nevladnih organizacijah in univerzi, od koder je slišal največ kritik, pa 
čeprav tega njegov nastop v Strasbourgu, ki pa je bil predvsem predstava za madžarski narod, ni nakazoval. 
EPP, soočena z valom nacionalistov in populistov, na prihajajočih parlamentarnih volitvah potrebuje Fidesz, če noče zgubiti 
primata v Evropskem parlamentu. Če bi bil Fidesz vendarle izključen - Orbanov cilj je ostati in preoblikovati EPP po svoji meri 
- pa je madžarski premier že na glas razmišljal o ustanovitvi nove skupine, ki bi se ji pridružili še nekateri nacionalisti tipa 
Salvini, kar za proevropsko linijo nikakor ne bi bilo dobro. 
Zato, naj se sliši še tako absurdno, Orban ostaja zmagovalec v bitkah z evropskimi institucijami. 
Predolgo so mižali ob Orbanovem početju 
 

Vestnik, Murska Sobota 

• Ima večji vpliv, kot si mislimo. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 37, 13. septembra 
2018, str. 16-17 

Evropski dnevi judovske kulture 
Z dogodki se pridružujejo tudi Murska Sobota, Lendava in Negova – Razstave, koncerti in predavanja o raznolikosti 
judovske kultu 
Že devetnajsto leto zapored se po evropskih mestih, kjer so nekoč živeli Judje ali tu živijo še danes, omogoča poglobljen 
vpogled v različne vidike judovske kulture in dediščine. Gre za vseevropski projekt Evropski dnevi judovske kulture, ki poteka 
v več kot 420 mestih širom po Evropi, med drugim tudi v Murski Soboti, Lendavi in na Negovi. Letos so ti dnevi posvečeni 
pripovedovanju kot enemu najpomembnejših načinov ohranjanja kulturnega izročila in identitete posameznih narodov. 
Evropa in judovska diaspora 
V sklopu tega je Pomurski muzej Murska Sobota v stolpu soboškega gradu odprl gostujočo razstavo Evropa in judovska 
diaspora, ki jo je pripravila Narodna knjižnica Izraela, producent slovenske verzije razstave pa je Center judovske kulturne 
dediščine Sinagoga Maribor. Razstava govori o razseljevanju Judov po Evropi in svetu, o življenju v judovski skupnosti in o 
njihovem večnem hrepenenju po Jeruzalemu, predstavi znane osebnosti in nekatere druge podrobnosti, ki govorijo o 
življenju Judov. 
 

 
Slika: Erika Fürst, Šara Hiršl in Tomaž Rauch v pogovoru o Judih in njihovi kulturi. Fotografija A. Nana Rituper Rodež 
 
Kustosinja Mateja Huber je ob predstavitvi razstave povedala, da je ta nastala na podlagi bogatega in dragocenega gradiva 
knjižnice iz Izraela. Pripoveduje pa o tem, kako se je judovsko ljudstvo po uničenju drugega judovskega templja leta 70 in 
rimski okupaciji v svojem iskanju verske strpnosti in gospodarskih priložnosti razselilo po Evropi. Tam, kjer so se naselili, so 
ustvarili svoje zaokrožene skupnosti in v naslednjih stoletjih pomembno sooblikovali gospodarsko, družbeno, kulturno in še 
kakšno življenje. Te skupnosti so si sčasoma postajale vse bolj različne, saj je nanje vplivalo življenje, kultura in navade 
večinskega naroda, vseeno pa so vse hranile kolektivni spomin na skupno domovino. Judje so se naselili tudi v Prekmurju, v 
drugi svetovni vojni pa so delili žalostno usodo Judov po Evropi. 
O judovski glasbi, ki doživlja preporode 
Čeprav je v času holokavsta izginil velik del judovske skupnosti in je bila uničena tudi njihova kulturna dediščina, se danes 
spomin nanje ter na njihovo kulturo in dediščino skuša ohranjati. Vseeno pa so vplivi njihove kulture močno prisotni tudi v 



današnji kulturi in ustvarjalnosti. O tem, predvsem pa o njihovi glasbi, je spregovoril Tomaž Rauch, glasbenik in skladatelj, ki 
se posveča raziskovanju glasbe. Pripravil je predavanje o klezmerju kot delu glasbene kulture evropskih Judov. 
»Klezmer, inštrumentalna glasbena tradicija vzhodnoevropskih Judov Aškenazov, je v vsakdanjem življenju in glasbi veliko 
bolj prisotna, kot se zavedamo. Vsaj s svojimi vplivi, še posebno pa pri klarinetistih,« pove Rauch. Čeprav je bila njihova 
glasba prisotna skozi vso zgodovino, predvsem v judovskih skupnostih, pa ni kontinuirano prisotna v javnem prostoru, 
izraziteje in glasneje se je pojavljala le v določenih obdobjih. Zanjo je značilno, da se vsake toliko časa na novo odkriva in 
doživlja preporode, zaradi različnih zgodovinskih dejstev pa je doživela veliko prekinitev, še posebno v času holokavsta. 
Že po uničenju drugega judovskega templja leta 70 so bili nekateri rabini proti, da se glasba sploh izvaja, a niso uspeli 
preprečiti, da se ljudje veselijo, tako Rauch. V osnovi gre pri klezmerju za zabavno glasbo, ki je bila namenjena porokam, 
družinskim in drugim zabavam znotraj judovske skupnosti, na to glasbo se je tudi plesalo. Ker pa so judovski glasbeniki 
potovali naokrog in se družili z drugimi glasbeniki, ki so igrali ljudsko glasbo, je pri tem prihajalo do medsebojnih vplivov. 
Pomembneje se je začela razvijati in oblikovati tudi na prostoru današnje Moldavije, Ukrajine in Romunije, kamor so se 
Judje naselili in od tamkajšnjih glasbenikov prevzemali značilnosti ljudske glasbe, ki so tudi zdaj izraziteje prisotne v judovski 
glasbi. 
Eden od značilnih judovski slogov in načinov igranja je, da inštrumenti posnemajo čustva in človeške zvoke, tudi smeh ali 
jok, kar prihaja iz judovske liturgične glasbe, pa tudi od ostalih obredov. Nasploh so pri igranju judovski glasbeniki nekoč 
uporabljali bolj tihe instrumente, to je glasbila s strunami, saj so bili glasni, kot so pihala, prepovedani. Šele v drugi 
polovici 19. stoletja so jim dovolili uporabo pihal in klarineta. Način izvajanja judovske glasbe pa se je prenašal celo iz 
biblijskih časov, kar daje tej glasbi značilno barvitost. 
S selitvijo odnesli tudi izročilo 
V času holokavsta so se mnogi judovski glasbeniki preselili v Ameriko in s sabo odnesli tudi glasbeno izročilo. Čeprav je bil 
prvi val izseljevanja že ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja, je judovska glasba prvi večji preporod doživela v začetku 20. 
Stoletja in iz tega časa obstajajo tudi prvi kakovostni posnetki. Naslednji preporod je klezmer doživel v 70. letih, še 
bolj pa v 80. letih prejšnjega stoletja, ko je ta glasba postala popularna etno glasba in takrat so začele nastajati številne 
skupine, ki so izvajale klezmer glasbo, The Klezmatics, od 90. Let pa je ta glasba še bolj prisotna, sklene predavanje Rauch. 
Kako zveni judovska glasba, pa so lahko poslušalci prisluhnili v lendavski sinagogi, kjer so evropske dneve judovske kulture 
obeležili z nedeljskim koncertom tradicionalne judovske klezmer glasbe in skupino Klezcoustics, na negovskem gradu pa so v 
nedeljo odprli fotografsko razstavo Škotski Judje: identiteta, pripadnost in prihodnost, avtorja Judaha Passowa. 
Ostali dogodki bodo do 4. Oktobra tudi v drugih krajih po Sloveniji, največ jih je v Ljubljani in Mariboru, z njimi pa želijo, so 
sporočili iz Sinagoge Maribor, obiskovalcem omogočiti spoznavanje lepot in bogastva judovske kulture ter spodbujati 
njihovo zavest o pomenu ohranjanja in zaščite judovske dediščine kot pomembnega dela evropske kulturne dediščine. 

• O zgodovini in sodobnih ustvarjalcih. Maja Hajdinjak. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 37, 13. septembra 
2018, str. 16-17 

Prekmurščina kot interesna dejavnost 
Ideja, da bi se prekmurščina vpeljala v šolski predmetnik 
V letu pred 100. obletnico priključitve Prekmurja matični domovini se v okviru različnih projektov in dogodkov še bolj 
intenzivno posvečamo prekmurščini in nasploh prekmurski zgodovini in kulturi. Tako je med drugim v tem letu nastala tudi 
ideja, da bi se prekmurščina vpeljala v šolski predmetnik. Na pobudo Prekmurskega društva General Maister Murska 
Sobota se je oblikovala tudi raziskovalna in strokovna skupina za projekt »Prekmurski jezik in kultura«, v okviru katerega so 
izdelali program interesne dejavnosti Prekmurski jezik in kultura za osnovne šole.  
»Uspeh projekta je v veliki meri odvisen od dejstva, ali so ravnatelji osnovnih šol prejeto informacijo o interesni dejavnosti 
in letno pripravo za le-to posredovali učiteljem na šoli; od tega, koliko šol se bo odločilo, da bo interesno dejavnost izvajalo, 
kako bodo učitelji zainteresirani skupini predstavili vsebino in vzgojno - izobraževalne cilje ter od učencev, ki bodo imeli prav 
tako zelo pomembno vlogo pri uresničevanju ciljev interesne dejavnosti,« pove profesorica slovenščine Suzana Panker,  
avtorica programa. Zaenkrat je poleg OŠ Fokovci, kjer Pankerjeva tudi poučuje, za izvajanje zainteresiranih že nekaj šol. 
Interesna dejavnost se bo izvajala že to šolsko leto, načrtovana pa je za učence od 5. do 9. razreda. »Predvsem, ker je s 
starejšimi lažje sodelovati v smislu zapisovanja gradiva, ki ga bomo zbirali, lažje se bodo znašli z besedili, ki jih bomo 
obravnavali. Sicer pa, če bo imel kdo od mlajših željo po sodelovanju, se bo lahko priključil, saj se mu bodo aktivnosti 
prilagodile. V tem primeru bo moral biti učitelj bolj fleksibilen, delo bo moral individualizirati in diferencirati v fazi 
organizacije in izvedbe pouka ter uporabiti učinkovite didaktične strategije, ki jih zahteva sodoben pouk. Učenci imajo radi  
dejavnosti, ki jih aktivno pritegnejo.« 
Prve izkušnje že imajo 
Na fokovski osnovni šoli so interesno dejavnost prekmurščina sicer izvajali že pred nekaj leti, interes med učenci je bil kar 
velik, zaradi natrpanega urnika pa je bilo težko najti ure za izvajanje. Tako so jo izvajali le eno šolsko leto. »Letos sem v 
razredih, kjer poučujem, še posebej natančno predstavila učne vsebine iz letne priprave za prekmurščino. Učence sem tako 
želela motivirati, da se odločijo za interesno dejavnost in aktivno sodelujejo pri uresničevanju vzgojno-izobraževalnih 
ciljev, zapisanih v letni pripravi, in tako prispevajo svoj kamenček v mozaik obeleževanja stoletnice združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom. Naša šola je bila izbrana za uvajanje prenovljenega koncepta razširjenega programa šol v 
celotnem poskusu z naslovom Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa 
v osnovni šoli, zato s fondom ur interesne dejavnosti ne bo težav. Skupina učencev na naši šoli, ki bo sodelovala pri 
prekmurščini, je že formirana. Učenci nestrpno pričakujejo začetek aktivnosti. Zadovoljni so, da bodo lahko tudi sami 
odločali o številu ur posameznega sklopa v letni pripravi,« je povedala Pankerjeva.  



Za interesno dejavnost je projektna skupina predvidela tudi dodatno izobraževanje učiteljev, ki bodo prekmurščino 
poučevali. »Najprej moramo seveda počakati na odziv, mislim, da bo interes kar velik. Šele potem se bomo na podlagi 
podatkov o izobrazbi učiteljev (slovenisti, zgodovinarji), ki bodo izvajali dejavnost, odločili za izobraževanje učiteljev,« meni 
Pankerjeva. Načrt programa je namreč izdelan tako, da pušča svobodo učitelju, da skupaj z učenci izbere, kateri temi bodo 
dali več poudarka. Učni sklopi predvidevajo vse od obravnave starejših prekmurskih besedil, njihovih ustvarjalcev, kot sta 
Štefan Küzmič in Franc Temlin, spoznavali bodo posebnosti prekmurščine z jezikovnega stališča in tudi sodobnejše 
ustvarjalce ter njihova dela (vse od Vlada Kreslina, Ferija Lainščka, Štefana Kardoša pa do raperja Pepsona). V okviru 
interesne dejavnosti bodo lahko zbirali tudi narečne izraze za določene besede, uprizorili dramsko igro, posneli film ali izdali 
knjižno publikacijo, zagotovo pa bo zanimiva tudi zvočna čitanka, ki jo snovalci programa še pripravljajo. 
Kateri govor prekmurščine izbrati? 
Največji »problem«, ki bi se lahko ob realizaciji te interesne dejavnosti pojavil, je zagotovo ta, kateri govor prekmurščine 
izbrati in ga postaviti za tistega, v katerem bodo učitelji poučevali. »Tudi o neki standardizaciji smo se v Raziskovalni in 
strokovni skupini za Projekt 'Prekmurski jezik in kultura' pogovarjali. V primeru interesne dejavnosti bodo učenci najlažje, 
npr. pri nalogi popisa narečnih izrazov za zelenjavo, seveda napisali tako, kot temu pravijo tam, in zraven zapisali kraj. 
Največji problem se mi zdi zapis besedila, vendar verjamem, da bodo učitelji znali učencem na poljuden način pojasniti, 
kako zapisati npr. soglasniške značilnosti prekmurščine.« Cilj interesne dejavnosti je med drugim tudi ta, da se na koncu izda 
skupna publikacija prispevkov vseh šol, ki so izvajale interesno dejavnost – tudi zato, da zbrano gradivo ne bi šlo v pozabo in 
se ne bi izgubilo. S tem bo narejen tudi velik prispevek v zakladnico izrazov in besedil prekmurskega narečja. Namen 
interesne dejavnosti je namreč ohraniti/ spoznati/iztrgati pozabi narečne izraze za določeno predmetnost, spoznati 
zgodovino razvoja prekmurskega jezika in ustvarjalce v prekmurščini (nekoč in danes) ter primerjati posamezne izraze med 
seboj in ugotavljati »živost jezika« na terenu. 
V projektni skupini so razmišljali tudi o tem, da bi naredili program za izvajanje prekmurščine na srednjih šolah, predvsem v 
gimnazijah, zato bodo v kratkem poslali ponudbo tudi tja. »Seveda pa se morajo vsebine in raven zahtevnosti za srednje 
šole in gimnazije prilagoditi ciljni populaciji,« še pove Pankerjeva, ki tudi upa, da se bo javnost dobro odzvala na idejo. 

• Družba, ki ruši medčloveške vezi. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 37, 13. 
septembra 2018, str. 20 

Küzmičevi dnevi – razmislek o perspektivah Evangeličanske cerkve 
Dr. Jonatan Vinker predstavil iztočnice, ki naj pozovejo k širši razpravi in iskanju rešitev 
V letu po visokem jubileju, petstoletnici od začetka reformacije, se Evangeličanska cerkev augsburške veroizpovedi 
v Sloveniji sprašuje o pomenu in perspektivah cerkve ter svoji vlogi v družbi. Na Küzmičeve dneve v Puconce so zato letos 
povabili dr. Jonatana Vinklerja, izjemnega poznavalca jezika in zgodovine 16. stoletja ter dobrega poznavalca Svetega pisma, 
intelektualca in protestanta, da bi s svojim predavanjem pozval k razpravi o tem, kakšna je prihodnost evangeličanske 
cerkve pri nas. 
Uvodoma se je ozrl na minulo leto, ko je bilo pri nas in v tujini kar nekaj prelomnih dogodkov, od ekumenske božje službe, 
številnih razstav, avtobus, ki je povezal kraje s protestantsko tradicijo, simpoziji, glasbenih in drugih dogodkov. 
»Evangeličanski cerkvi je uspelo naredili velik korak naprej, kar mali preboj, tako da je širša javnost dobila širši vpogled v 
enega od najmočnejših tokov in gibanj zgodovine, vprašanje pa je, kako zdaj naprej, « je povedal. 
Jasnega odgovora ne pozna, pravi Vinker, meni pa, da ima cerkev in z njo celotna evropska družba danes veliko vprašanj in 
izzivov, s katerimi se bo morala spoprijeti, v tehten razmislek o tem, kako, pa bo morala vključiti zgodovinsko zavest in 
zgodovinski spomin, upoštevati mentalitete v Evropi, saj se z dolgotrajnimi in zakoreninjenimi miselnimi vzorci in miti ni 
prav niti dobro in niti smiselno bojevati. Družbi, v kateri živimo, naj pomaga tako, da se vključi z zdravorazumsko, mirno, 
utemeljeno, strpno, a dobro argumentirano besedo, spremembe, ki se bodo morale zgoditi, pa naj ne povzročajo velikih 
družbenih zlomov, izrazitih prelomov in naj so brez strahu, da bi se evropske civilizacije in kulture sesule. 
Izjemna tradicija ni dovolj za sodobno cerkev 
Za evangeličansko cerkev velja, da gre za izjemno tradicijo in da je v času številnih in raznolikih identitet in vsaj navidezno 
neskončnih možnosti potrebno vztrajati na evangeličanski identiteti. Ta je tudi kulturotvorna v slovenski družbi, toda to ni 
dovolj, ker zgolj tradicija ne ustvarja pogojev za prihodnost. Evangeličanska cerkev je tudi ena od dveh zgodovinskih cerkva 
na Slovenskem. Številni odlični ljudje so bili v Sloveniji, samo en človek v zgodovini, tako Vinkler, pa je nenadomestljiv, in to 
je duhovnik in prvi evangeličanski škof Primož Trubar. »Brez njega danes ne bi Slovenci imeli takega knjižnega jezika, morda 
ne bi bili narod in morda ne bi imeli samostojne države.« Žal se, doda, o Trubarju govori predvsem kot o književniku, 
premalo pa se poudarja, da je bil tudi zelo veren človek in duhovnik, ki se je pisanja lotil z željo, da bi vernikom prinesel 
božjo besedo v razumljivem jeziku. 
O Trubarju bo letos dokončana knjižna zbirka Zbrana dela Primoža Trubarja, je pa podana pobuda, da bi prvih pet knjig iz te 
zbirke bilo objavljenih tudi na spletu, da bodo dostopne širši javnosti. Predlagal je, da se o Primožu Trubarju napiše novo 
biografijo, saj se danes o njem in o njegovem času ve več, kot se je vedelo. Z upoštevanjem razvijajočega se zgodovinopisja 
pa bo potrebno na novo popisati tudi zgodovino evangeličanske cerkve na Slovenskem. V zadnjih letih so postala dela in 
dokumenti iz 16. in 17. stoletja digitalizirana in dostopna na spletu, kar širi vedenje o tistem času in pomembnih osebnostih 
ter lajša raziskovanje. 
Govoril je tudi o pomenu in skrbi za ohranjanje evangeličanske identitete, kar je pomembno za pogled za naprej. Bistvo 
evangeličanske cerkve ni le v častni dediščini in tradiciji, am pak mora biti cerkev živa in sodobna cerkev, tista, ki naj ljudem  
pomaga živeti. Cerkev se mora ukvarjati tudi z mladimi, predvsem pa se obnavljati iz generacije v generacijo. 



Da bi cerkev postala trdnejša v vsakodnevnem življenju, pa se morajo posamezniki v gmajni bolj povezovati, bolj poznati in 
stopiti skupaj. »Tako lahko postane cerkev bolj celovit družbeni prostor, ki ni le verski prostor. Taka cerkev pa je tudi celovit 
celovit odgovor sedanji kapitalistični potrošniški družbi. Cerkev naj da tiste vsebine, ki omogočajo ljudem v današnjem 
času živeti drugače. Vinkler pravi, da živimo v družbi, ki strukturirano ruši medčloveške odnose in vezi, da bi bili posamezniki 
šibkejši. Ljudje, ki so povezani drug z drugim in si izmenjujejo informacije, pa so skupaj lahko pametnejši in močnejši. 
Treba bo stakniti glave 
Dotaknil se je tudi vprašanja odzivanja Evangeličanske cerkve na aktualna družbena vprašanja. Ob tem meni, da si je 
evropska kultura od razsvetljenstva naprej prizadevala, da se cerkveni ali verski moment nadomesti s sekularnim. Vernost 
pa postaja sinonim za konservativnost. Hkrati je akademija s svojimi intelektualci postala zbor modrecev, ki se naj oglaša 
ob ključnih problemih družbe. A se ti v Evropi zadnjih 40 let ob prelomnih dogodkih in najbolj perečih vprašanjih družbe 
sploh niso oglašali. 
»Treba je stakniti glave in vzpostaviti družbo izmenjave informacij, znanj, ponekod v tujini že imajo tako imenovane think 
tanke, kjer svoje mnenje povedo poslovneži, ekonomisti, sociologi, študentje, cerkve, družba, intelektualci in različni drugi 
strokovnjaki ter s svojim znanjem in razmišljanjem pomagajo družbi. Tu so odprta tudi vrata za cerkev, meni Vinkler: 
»Cerkev je poklicana, da se opredeli do perečih vprašanj. In tudi Evangeličanska cerkev mora povedati svoje mnenje, da 
posreduje dobro argumentirano besedo razuma in upanja.« Ampak cerkvi ni treba biti moderna ustanova, cerkev je božja 
ustanova, še pove. 
Častni škof Geza Erniša pa je še dodal, da cerkev v sodobni družbi ni in ne sme biti nekaj abstraktnega, cerkev je živ 
organizem, ki se naj drži izvornega besedila in je zvesta svojemu poslanstvu. »Problem moderne družbe zame pa je, da se 
vrednote preveč zrelativizirajo, če želimo kot civilizacija preživeti, pa moramo vrednote redefinirati, pomembno vprašanje 
pa je tudi, kaj lahko vsak naredi. Kot cerkev se zavedamo, da moramo v pravem trenutku povedati pravo besedo in se pri 
tem ne vmešavati v politiko.« 
Vinkler je še povedal, da so ključni problemi sodobne družbe, ki jih je izpostavil (ekonomski problemi, skrb za planet, 
problemi, s katerimi se sooča slovenska družba, kot so migracije in revščina), ter vloga cerkve iztočnice za nadaljnji razmislek 
in da bo temu sledila širša debata. Küzmičeve dneve so organizirali Evangeličanska cerkev augsburške veroizpovedi v 
Sloveniji, Občina Puconci in Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar. 
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»O problemih, tudi ko so realni, ne smemo govoriti sovražno«: antropologinja o tem, zakaj je rasizem ne le nemoralna, 
ampak tudi nespametna izbira. Intervju: Alenka Janko Spreizer. Pogovarjala se je: Vesna Humar. Primorske novice, Koper, 
št. 206, 7.9.2018, str.  12-14 
Alenka Janko Spreizer, antropologinja.  
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V tednu, ki se je začel s prvimi objavami fotografij, na katerih nenavadno oblečeni in zamaskirani neznanci korakajo s 
pištolami in sekirami, zaključil pa z novicami o pridržanjih in policijskih preiskavah, je beseda antropologinje še posebej 
dragocena. Alenka Janko Spreizer se zaveda, da je naloga raziskovalcev družbe vse bolj zahtevna. Da je kriza premaknila 
marsikateri vrednostni okvir in je marsikdo upravičeno jezen. A hkrati meni, da se splača boriti za človečnost in 
razumnost. Ker so vložki veliki. 



Se vam zdi, da so se mediji in javnost nasploh pretirano ali prehitro odzvali na tako imenovano štajersko vardo? Ali, 
nasprotno, večinoma podcenjujemo pojave, ki so rasistični, ampak morda niso tako eklatantni kot je ustanavljanje 
oboroženih skupin? 
"Ne bi rekla, da je bil odziv pretiran, nasprotno, zdi se mi, da morajo, sploh v tem času, predvsem klasični mediji odločno 
odreagirati. To je edini način, da se stvari poimenuje s pravim imenom in odkrije, za kaj pri tovrstnih fenomenih dejansko 
gre. Velik del odzivov je poudarjal predvsem, da je ustanavljati vzporedno vojaško strukturo nezakonito, pa tudi, da je proti 
zakonu deliti Slovenijo na nekakšne regionalne enote in jih celo braniti z orožjem. Pozitivno pa je, da je ogromno ljudi v tem 
prepoznalo rasizem in zelo problematično dogajanje. Da sta se to brambovstvo slovenstva in teza, da morajo državljani vzeti 
stvari v svoje roke, razrasla čez meje sprejemljivega." 
Je bila štajerska varda neke vrste streznitev za ljudi, ki sicer brez težav pripovedujejo vice o 'črncih in ciganih' ter so 
pripravljeni sprejemati ali celo podpirati sovražni govor, a dejansko v svojih prepričanjih niso skrajni? 
"Če ste že omenili vice: socialna antropologinja Mary Douglas je pojasnila, da so te etnične šale velikokrat odziv na konflikt, 
ki ga imajo ljudje v sebi iz različnih razlogov. V tem smislu je lahko taka šala povedna, a povsem neškodljiva. Seveda pa 
moramo v takem humorju znati prepoznati rasizem in šovinizem. Ljudje lahko komedijo prepoznajo, če so sposobni ločiti 
rasistični ali sovražni govor od nekega ustaljenega govora, ki je v skladu s spoštovanjem človekovih pravic in civilizacijskih 
vrednot. Danes imamo problem predvsem zato, ker nekateri ljudje z demokracijo upravičujejo zahtevo, da se smejo izrekati 
rasistična gesla. Ljudje, ki so tako ali drugače prisotni v medijskem prostoru, so pod pritiskom imperativa, da morajo biti 
mnenja uravnotežena. Včasih je to zahtevo nemogoče izpolniti, ne da bi rasističnim izjavam dali določeno mero družbene 
sprejemljivosti. V teh razmerah je meja med civilizacijsko sprejemljivim in nesprejemljivih govorom zabrisana. Vprašanje pa 
postaja tudi, kaj je zmernost. In kaj skrajnost." 
Dovolj je, da nadzor izgubi eden.  
»Preden so se v zgodnjih 90-ih letih začele krute vojne v Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem, je nasilje vznikalo in se 
stopnjevalo s samoorganiziranjem,vaškimi stražami, pouličnimi nemiri, maščevalnimi pohodi. Koliko je torej vigilanstvo 
lahko dejansko nevarno, koliko lahko ogroža varnost in mir v družbi? 
"V primeru tako imenovane var-de se mi zdi problematična pred-vsem uporaba argumenta, da je nošnja orožja temeljna 
človekova pravica, in teze, da je bila sekira vedno sestavni del slovenske na-rodne noše. To bi nas moralo skr-beti. Na 
štajersko vardo nekateri gledajo z omalovaževanjem, češ saj so to le štajerski fantje in možje, ki so ženam malo ušli v 
gozdove. Tak odziv podcenjuje problem. Morali bi jih jemati resno. Navsezadnje je dovolj le en vzgib v možganih enega od 
pripadnikov, da zadeva zgrmi v brezno katastrofe." 
Omalovaževanje in zamahovanje z roko ni modro, pravite. Ampak kaj lahko v resnici naredimo? Ljudje so dejansko 
naveličani politikov, znanstvenikov, novinarjev, pridig in moraliziranja. 
"Tudi če se marsikomu zdi, da že leta brezplodno ponavlja vedno iste stvari, jih je treba še naprej govoriti in še naprej 
opozarjati. Ter predvsem ekstremizma ne sprejeti kot normalnega stanja. Ne poznam recepta, ampak če bi začeli res-nično 
obravnavati dogodke in dejavnosti, ki širijo sovraštvo, kot kazniva dejanja in bi bili ljudje zanje obsojeni ter kaznovani, ne pa 
da so, kot se je doslej že večkrat zgodilo, oproščeni, če so bili že ovadeni, bi se odnos do takih pojavov počasi začel 
spreminjati. In bi ponovno vzpostavili nekoliko trdnejše vrednostne okvirje." 
Je to, da Štajerci govorijo o, denimo, Ljubljančanih stereotipno in velikokrat so-vražno, neka oblika rasizma? Ima ta 
notranja napetost med slovenskimi regijami vsaj zunanje pojavne značilnosti rasne sovražnosti, čeprav se dogaja znotraj 
istega naroda? 
"Rasizem v tem pogovoru uporabljam v širokem pomenu te besede. Ki je bila v zgodovini rezervirana za odnos do 
afroameričanov. V enem obdobju se pojem rase v strokovnem diskurzu nadomesti z besedno zvezo etnična skupina, ki pa se 
jo še naprej razume kot skupino z značilnimi lastnosti." 
Kot je barva kože? 
"Da. Ali struktura las, barva oči. celo telesna konstitucija. Prve antropološke raziskave o Romih v Sloveniji so, denimo, 
govorile o tem, da imajo Romi velike orlovske nosove, kar je z današnjega vidika precej problematično. Če torej rečemo, da 
so vsi Ljubljančani taki ali vsi Štajerci drugačni, dejansko gre za neko različico rasizma, ki bi mu lahko rekli kulturalizem. Tudi 
tisti, ki jih, morda pavšalno, označujemo za desničarje, so namesto o etnični pripadnosti začeli govoriti o drugačni kulturi. 
Danes je ta pojem kulturne različnosti prikladen, da se vanj stlači predsodke, tudi etnične. Tudi če pojem rasizma 
nadomestimo s pojmom kulturalizma, ostane diskriminatorna konotacija." 
"Straže" v Sloveniji niso nekaj novega.  
»Neke vrste kulturalizem je tudi vedno močnejša teza, da prišleki ogrožajo naše 'evropske vrednote'... 
"Zanimivo vprašanje je, kaj sploh je Evropa za Evropejce. Že v 90-ih letih prejšnjega stoletja so pisci ugotavljali, da Evropska 
unija premalo vlaga v socialno in kulturno povezanost celine. Po dobrih dvajsetih letih se ni veliko spremenilo. Slovenci sebe 
doživljamo kot Evropejce. Skovali smo izraz srednja Evropa in se z njim skušali distancirati od Bal-kana ter se premakniti 
proti Zahodu. Moja izkušnja v akademskem svetu je, da so kolegi velikokrat spraševali o tem, kako smo mi kot vzhodno-
evropejci doživljali svoje politične režime in prehod v nov družbeni sistem, kar implicira tezo, da imamo dve Evropi, zahodno 
in vzhodno. Svoje študente vedno opozarjam, ko govorijo o zahodnih vrednotah, da jim manjka razumevanje, kaj naj bi to 
sploh bilo. Evropa ni homogen pojem in evropska identiteta je zelo šibka predpostavka." 
Je to, kar se dogaja v Sloveniji, pa tudi drugod po Evropi, neke vrste nezaupnica sistemu? Ne le politiki, temveč tudi 
znanosti, sociali, zdravstvu? Ali raste iz občutka, da dejansko ti podsistemi ne morejo več narediti ničesar dobrega za 
človeka in mora zato zase poskrbeti sam? In ali ni tako, da imajo ljudje v tem občutju do določene mere prav? 
"Okrog leta 2000 se je Slovenija prvič srečala s prihodom večjega števila beguncev. Takrat še niti ni bilo tako imenovanih 
centrov za sprejem migrantov ali begunskih centrov. Dogajanje je bilo skoncentrirano okrog stavbe Ljubljanskega 



potniškega prometa na Celovški 166 v Ljubljani, kjer je bil začasni azilni dom. Takrat smo bili prvič priča proti-migrantski 
retoriki. Tam so se zbirali ljudje, ki so opozarjali na zelo realne in legitimne probleme, a so to počeli skozi rasistični diskurz. 
To ni le nesprejemljivo, ampak tudi protiustavno. O problemih, tudi ko so realni, preprosto ne smemo govoriti sovražno in 
rasistično. Ali se celo obnašati nasilno. Odziv na domnevno nemoč oblastnih struktur z neke vrste samoorganizacijo 
državljanov Sloveniji ni nov. Že pred leti so se dogajali tovrstni ekscesi, večinoma povezani z Romi. Oblikovanje štajerske 
varde na nek način nadaljuje koncept vaških straž, ki je bil značilen v okoliščinah, ko naj bi bili domačini prisiljeni braniti sami 
sebe. Denimo pred Romi. Znan in tudi medijsko odmeven je bil primer v Malinah konec 90-ih let, ko so domačini dosegli, da 
se Romi, ki so tam kupili hišo, vanjo niso vselili. In to tako, da so prinesli kose, pripeljali traktorje in pred hišo stražili. Vaške 
straže so se zgodile še nekajkrat, večinoma pa so bili to lokalni dogodki, včasih tudi ob podpori lokalne politike. Velikokrat 
mi, ko se pogovarjamo o Romih, v skupnostih rečejo, daje meni lahko govoriti, saj ne živim z njimi vsak dan. Verjamem, da je 
sobivanje za ljudi v določenih primerih težavno. Ampak ne morem se strinjati s tem, da nekdo odnose ureja tako, da v roke 
vzame orožje. To velja tudi za družine: kjer se konflikti rešujejo z orožjem in nasiljem, je izid katastrofalen. Ne pozabimo: 
daleč največji delež nasilnih smrti v Sloveniji se zgodi znotraj družin." 
Ste toliko optimistični, da verjamete v obstoj zmerne večine? 
"Kaj je zmerno, je vedno bolj raztegljiv pojem. Optimistična sem zaradi zelo raznolikega odziva. Zdi se mi, da je na eni strani 
morda res vse več ljudi, ki se jim zdijo skrajna stališča sprejemljiva, a na drugi strani tudi vse več takšnih, ki se lahko 
kompetentno in večplastno pogovarjajo o perečih temah. Če smo prej govorili o nezaupanju do sistemov: v slovenski družbi 
je dejansko prišlo do kolapsa različnih ravni socialnega, izobraževalnega, zdravstvenega sistema. Ljudje, ki so zaposleni, 
delajo za minimalni dohodek ali ne dobivajo plače. Sesedanje vrednot podpira misel, da ne moremo tolerirati prišlekov, če 
še za nas ni dobro poskrbljeno. Ljudem, ki pravijo, da ni dovolj dobro poskrbljeno za slovenske otroke staršev z nizkimi 
prihodki, je treba prisluhniti, ampak tudi ljudje morajo razumeti, da so ekonomski izzivi sodobnega sveta večplastni in 
kompleksni." 
Družbena klima se zrcali tudi v besedah in izrazih, ki jih izbiramo. Termin migrant je bil, denimo, vrednostno popolnoma 
nevtralen, zdaj pa je to nevtralnost izgubil in postal izrazito slabšalen. Kaj nam to pove? 
"Ko so ob vojni v Bosni in Hercegovini v Slovenijo pribežali ljudje iz te države, smo jim v vsakdanjem jeziku rekli bosanski 
begunci, kasneje sta se uveljavila izraza Bošnjaki in bošnjaški. Ampak politika je pristojnim mednarodnim ustanovam o njih 
govorila kot o 'osebah z začasnim zatočiščem'. Ta status začasnosti je v nekaterih primerih trajal deset let ali več. Okrog leta 
2000, ko Slovenija še ni bila članica EU, se je uveljavila teza, da nismo ciljna država migracij ter da ljudje preko našega 
ozemlja potujejo na Zahod. Zato smo jim rekli prebežniki. Ko so nekateri ostali in prosili za azil, se je uveljavil izraz pribežnikL 
Besede begunec, imigrant, migrant, emigrant so izrazi s kompleksno zgodovino, v vsakdanjem diskurzu pa se dejansko 
prekrivajo. Človek, ki pride na mejo brez papirjev in vpraša ali namerava vprašati za mednarodno zaščito, je dejansko 
prosilec za azil. Mediji in policija pa jih velikokrat označujejo za ilegalne migrante ali ilegalce, ker dejansko prečkajo mejo, 
kjer je ne bi smeli, in tudi nimajo ustreznih dokumentov. Hecno je, da se je še pred nekaj desetletji v naši družbi beseda 
ilegalec uporabljala za osebe, ki so v tajnosti delovale v dobro osvoboditve in partizanskega odpora. Kot nekaj izrazito 
pozitivnega. Zdaj pa ta izraz seže od nekoga, ki v državi prosi za azil, do človeka, ki prekupčuje z drogami, orožjem ali belim 
blagom." 
Beseda ilegalec zelo hitro povleče na besedo kriminalec... 
"Zato tudi vedno govorimo o tem, da ta izraz kriminalizira ljudi." 
Kar nekaj groznih besed se je razvilo prav v zadnjem obdobju. Denimo izraz "migrantoIjubci" za civilno družbene ali 
politične aktiviste, ki se zavzemajo za marginalne skupine in spoštovanje človekovih pravic. Še bolj kruta je najbrž beseda, 
ki jo izrazito promovira tednik Demokracija: izraz "rjuharice" za ženske, ki so pokrite ... 
"Izraz 'rjuharice' je skrajno diskriminatoren. Že nekaj let mi je bilo zanimivo opazovati odzive ljudi, ki so bili zgroženi nad 
tem, da gredo ženske v hidjabu v vodo in se kopajo. V zadnjih 20 letih se je naš odnos do telesa tako spremenil, da ljudje v 
nobenem primeru ne morejo narediti prav. Kopanje zgoraj brez je tako rekoč izginilo. Nudistične kampe v Istri zapirajo. Kam 
to pelje? V neko drugačno strukturo vrednot? Čudi tudi to, da imajo ljudje tak odpor do drugačnega načina oblačenja, sploh 
danes, ko so tudi v tako imenovani evropski kulturi oblačilni kodi tako različni." 
Zapiranje ne bo spremenilo realnosti sveta.  
Kakšna je anatomija sovraštva? Ali ljudje za vzpostavitev strahu in nezaupanja potrebujejo realne predpostavke? Morajo 
obstajati negativne izkušnje, nasilni obračuni ali izpadi, tako kot v primeru Romov, za katere ljudje pravijo, da kradejo, ali 
priseljencev iz držav z večinsko islamsko vero, ki jih ljudje povezujejo s terorističnimi napadi? Ali bi lahko s primerno 
retoriko in dovolj manipulacije Slovence lahko prepričali, da bi sovražili, denimo, Švede? 
"To bi bilo čisto možno in povsem izvedljivo. Presenetilo me je, da sem v Istri, ki velja za multikulturno okolje in tu živijo 
ljudje, ki prakticirajo islam že vsaj od 60-ih let prejšnjega stoletja, med študenti našla ljudi, ki, denimo, niso hodih na 
pogrebe k drugače verujočim znancem. In ne, ni nujno, da za oblikovanje in ohranjanje stereotipov obstaja izkušnja iz prve 
roke. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je veliko slabšalnih izrazov, povezanih z besedo 'cigan'. Denimo 'lažeš kot 
cigan', 'se smeješ kot cigan belemu kruhu' in podobno. Ko take izraze slišim na ulici, se vedno zdrznem. Tudi tu v slovenskem 
Primorju, kjer skoraj ni neposrednih izkušenj z Romi, slišim ljudi reči, da 'to je pa tako cigansko'. Ravno pred dnevi sem na 
plaži slišala nekoga, ki ni bil turist, ampak domačin, Istran, krotiti svoje otroke z grožnjo, da jih bodo 'cigani ukradli'. Ko 
vprašaš ljudi, ki imajo diskriminatoren koncept, zakaj so v nekaj prepričani, ni rečeno, da imajo neposredno slabo izkušnjo. 
Moje izkušnje tudi niso samo dobre. Pogosto mi rečejo, da romantično gledam, denimo na Rome. A ne gre za romantiko. 
Seveda kakšen Rom tudi krade. Tudi vi ste kot otrok morda ukradli čokolado. Ampak ali zato lahko rečemo, da so vsi 
Slovenci kradljivci?" 



Ko smo že pri domnevni odprtosti in tolerantnosti obmejnih območij: kdaj je multikulturnost, s katero smo se dolga leta 
hvalili, postala zmerljivka? 
"Multikulturnost je tudi izobraževalna doktrina. Takšna, kot jo vidimo ravno v slovenski Istri. Torej prisotnost še enega 
šolskega sistema, da ljudje svojo zgodovino, jezik prenašajo na mlajše generacije. Ampak multikulturnost pomeni tudi, da 
znamo upravljati s kulturnimi razlikami. To, kar imamo mi za slovensko kulturo, je nekaj zelo raznolikega. Današnje družbe 
so multikulturne, če hočemo to sprejeti ali ne. Upoštevanje in spoštovanje različnih skupin ljudi sta nujna. Zavedanje torej, 
da ima tudi drugi človek svojo kulturo, ki ji moram priznati veljavo." 
Ampak običajno se zatečemo k tezi 'moj kraj, moja dežela, torej moj jezik, moja kultura' Ostali pa naj se prilagodijo ali 
gredo stran... 
"V Sloveniji se ve, kdo je domačin, in kdo, kot rečemo na Primorskem, 'furešt'. To točko lahko človek v nekaterih primerih 
kot prišlek prestopi, lahko pa tudi nikoli. Ta domačijskost je povezana s konservativnostjo. Skrbi me tudi zloraba pojma 
domoljub. Svojo domovino imam rada, ne morem pa pristati na to, daje moja domovina le dom ljudi, ki so po krvi Slovenci. 
Ampak je dom vseh, ki tu delujejo, z menoj živijo in so med sabo zelo različni." 
Če pustimo ob strani etično dimenzijo: zakaj je izključujoč stereotipni način razmišljanja slab za družbo? Za naše 
blagostanje, varnost, udobje, razvoj? 
"S tem, ko se je Slovenija ogradila s tako imenovanimi tehničnimi ovirami, ki so dejansko rezalna žica in panelne ograje, je 
otežila življenje predvsem svojim lastnim državljanom. Hočeš nočeš z ograjo pošiljamo močno simbolno sporočilo. Zaprli 
smo vrata in se obrnili vase. Ampak danes je svet tako prepleten in tako smo odvisni eden od drugega, da zapiranje v resnici 
ne le da ni modro, ampak tudi ni možno. Migracije so realnost tega časa.. Vse se seli, vse se giblje: kapital, ljudje, stvari. Z 
ladjami in letali prihajajo k nam nove živalske vrste, 'tuje' bolezni. Ampak tudi veliko dobrega: znanje, tehnologije, ... Ljudje 
so se vedno selili. Tu smo, ob 'morja široki cesti', čez katero so ljudje vedno hodili, kot radi rečemo Slovenci, 's trebuhom za 
kruhom'." 
Ampak marsikdo bi na to takoj odgovoril: "To je bilo drugače". Zakaj te razlike v dojemanju selitev in mobilnosti? 
"Super je, če se premikajo zahodnjaki in Američani, azijske mobilnosti se že malo bolj bojimo. Pisca, ki je pred časom pisal o 
tako imenovani 'rumeni nevarnosti', je skupina mojih kolegov ovadila, a je bila ovadba zavržena. Ljudje imajo svoje 
hierarhične predstave o tem, kdo lahko potuje. Večinoma so, če popreprostimo, to tisti, ki imajo denar, pripadniki nekih elit. 
Zanje je mobilnost samoumevna. Ker imajo pravi potni list. Tudi Slovenci ga imamo. Z dokumentom, izdanim v Evropski 
uniji, se precej svobodno gibljemo po uniji in po svetu. Ter imamo zato drugačno predstavo o prehajanju mej. Ko smo kazali 
jugoslovanski potni list, ki je bil prav tako eden boljših za potovanje po svetu, razmere niso bile takšne. Obstajale so meje 
povsod po Evropi. Potni list smo kazali pri prehodu meje z Italijo, ki je veljala za mejo Zahoda, železno zaveso. Jugoslovanski 
potni list je imel svojo simbolno konotacijo. Danes so meje drugje, med republikami nekdanje SFRJ. In drugje kažemo potni 
list EU kot pred poldrugim desetletjem." 
Ampak smo pozabili? 
"Zelo hitro smo pozabili, kako neprijetno je bilo stati na meji na Ljubelju ali na Škofijah in na občutke tesnobe ali morda celo 
manjvrednosti pri nekaterih." 
Ko marginalno postane vladajoče  
Ko presojamo ekstremne dogodke, denimo Chemnitz ali desničarske demonstracije v ZDA, jih sploh lahko še 
obravnavamo kot osamljene ekscese? Ali je, ko slišimo o Steveu Bannonu, ki prihaja združevat evropske 
neokonservativne politike, in beremo, tudi v slovenskem prostoru, razprave na meji ali čez mejo rasizma izpod peres ljudi, 
ki imajo akademsko ozadje, vse bolj jasno, da ekstremizmi postajajo strukturirana ideologija in hkrati "main stream" 
politika? Se nekatere teze selijo v sistem, ki je doslej imel precej trdne politične korektnosti? 
"Ko sem se začela ukvarjati z migracijami, je kolega raziskovalec v Italiji proučeval odnos državljanov do priseljencev z juga 
države. Najhujši nasprotnik notranjih migracij je bila Severna liga, podobno je protiimigrantsko razpoloženje veljalo za Le 
Penovo Narodno fronto v Franciji. Zaskrbljujoče je, da so te stranke, ki so bile marginalne in jih resni ljudje niso resno jemali, 
postale tako rekoč vladajoče." 
Je moč danes v elitni politiki o občutljivih temah, kot so, denimo, migracije ali splav, nekaznovano izreči stvari, ki bi jih 
bilo politike pred 15 leti strah ali sram izreči? 
"Prevečkrat se politikom, ki so takšne stvari izrekli, ni zgodilo nič. In potem se je za podobne izjave odločalo vse več ljudi. 
Radikalno konservativna stališča so se ra-zrasla. Tudi med mladimi. Včasih smo mladi našim staršem in njihovim vrednotam, 
ki smo jih imeli za konservativne, oporekali. Danes pa veliko mladih ponavlja, denimo, stališče, da ni naravno, če istospolni 
pari vzgajajo otroke. Ali če ženska ne postane mati." 
Nekateri imajo občutek, da se družba giblje v podobno smer, kot se je v poznih dvajsetih ali tridesetih letih prejšnjega 
stoletja, ki so vodila v katastrofo. Je takšno primerjavo sploh mogoče narediti? 
"Lahko vidimo nekatere vzporednice glede vrednot, tega, da je bila tudi v tistem času ekonomska in siceršnja kriza, da se je 
poudarjalo večvrednost domačih v primerjavi s tistimi, ki so jih opre-delili kot druge in drugačne. Ravno zaradi tega bi morali 
na rasizem in sovražnost opozarjati in ne ostati pri izjavah, kot so: 'Saj ne misli tako. Res je skin head, ampak v resnici je le 
'čisto v redu fant s krizo identitete.'" 

 
"V primeru tako imenovane varde se mi zdi problematična predvsem uporaba argumenta, da je nošnja orožja 

temeljna človekova pravica, in teze, da je bila sekira vedno sestavni del slovenske narodne noše. To bi nas moralo 
skrbeti." 

 



"Že nekaj let mi je bilo zanimivo opazovati odzive ljudi, ki so bili zgroženi, nad tem da gredo ženske v hidjabu v 
vodo in se kopajo. V zadnjih 20 letih se je naš odnos do telesa tako spremenil, da ljudje v nobenem primeru ne morejo 
narediti prav. Kopanje zgoraj brez je tako rekoč izginilo. Nudistične kampe v Istri zapirajo." 

 
"Ljudem, ki pravijo, da ni dovolj dobro poskrbljeno za slovenske otroke staršev z nizkimi prihodki, je treba 

prisluhniti, ampak tudi ljudje morajo razumeti, da so ekonomski izzivi sodobnega sveta večplastni in kompleksni." 
 
"Včasih smo mladi našim staršem in njihovim vrednotam, ki smo jih imeli za konservativne, oporekali. Danes pa 

veliko mladih ponavlja, denimo, stališče, da ni naravno, če istospolni pari vzgajajo otroke. Ali če ženska ne postane mati." 
 

 
 
Znanost, ki hoče v resnični svet 

Alenka Janko Spreizer je docentka za področje socialne antropologije in znanstvena sodelavka na Fakulteti za 
humanistične študije Univerze na Primorskem. Diplomirala, magistrirala in doktorirala je v Ljubljani. Njeno prvo 
zanimanje sta bila pedagogika in izobraževanje, a jo je, kot pravi, potegnilo v antropologijo, ko se je srečala z življenjskimi 
zgodbami in izzivi skupine mladih Romov. Romska problematika je tema pomembnega dela njenih znanstvenih del, a v 
zadnjih petnajstih letih njeno zanimanje sega tudi k migracijam, multikulturnosti in obmejnosti. 
Dobila je več mednarodnih štipendij, sodeluje pri številnih projektih in je soavtorica ter urednica monografij in številnih 
znanstvenih člankov. Med drugim je napisala članek z nas-lovom Angažirana antropologija proti rasizmu. Kljub temu, da 
se časi spreminjajo in javnost včasih težko sliši in posluša kompleksno misel, v koncept angažirane antropologije še vedno 
verjame: "Raziskovalci družb imamo v primerjavi s prej morda drugačne pogoje izražanja. Včasih sem izhajala iz 
prepričanja, da če ljudem pojasniš in jim predstaviš argumente, v skladu s tem oblikujejo ali preoblikujejo svoja 
prepričanja. Danes pa velja potrošniška logika. Ljudje ne poslušajo argumentov, ampak rečejo: 'V redu, ampak tisto 
drugo pojasnilo mi je bolj všeč in ga zato izberem.' Nove razmere zahtevajo nove rešitve. Angažma razumem predvsem 
kot prenos znanja na mlajše generacije." 
Janko Spreizerjeva je po rodu iz Ljubljane, živi pa med prestolnico in Izolo. • VH 
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• Zaradi domnevnega vračanja prebežnikov policija pod drobnogledom UNCHR-ja. La. Da., G. K. Ljubljana - MMC 
RTV SLO, STA. 7. september 2018  
Notranje ministrstvo očitke zavrača 

http://www.rtvslo.si/slovenija/zaradi-domnevnega-vracanja-prebeznikov-policija-pod-drobnogledom-unchr-ja/465285  
Varuh človekovih pravic še vedno preverja prisilno vračanje prebežnikov, ravnanje policistov pa bo pod drobnogled vzel 
tudi UNHCR. Na notranjem ministrstvu medtem očitke zavračajo. 
 

 
Slika: Varuh in predstavniki MNZ-ja so se zaradi domnev o spornem delovanju policije dobili na delovnem sestanku. Foto: 
BoBo 
 
Predstavniki varuha in notranjega ministrstva so na delovnem sestanku obravnavali očitke na račun dela policije pri 
obravnavi tujcev. Pred kratkim so se namreč pojavila pričevanja o tem, da policisti na Hrvaško nezakonito vračajo tujce, ki 
naj bi nameravali vložiti prošnjo za mednarodno zaščito v Sloveniji. 
Ker preverjajo vse očitke o domnevnih kršitvah človekovih pravic, so po besedah varuhinje Vlaste Nussdorfer "stopili v 
akcijo" in zahtevali odgovore pristojnih. Že avgusta so izdali vmesno poročilo, v katerem so ugotovili pomanjkljivosti pri 
postopkih obravnave tujcev, sklepne ugotovitve pa bodo strnili v končnem poročilu. 
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Varuh preverja delo črnomaljske in metliške policije 
Namestnik varuhinje Ivan Šelih je spomnil, da so že junija nenapovedano obiskali policijski postaji Črnomelj in Metlika. 
Pregledali so dokumentacijo in v njej pogrešali skrbnejše zapise obravnave osebnih okoliščin tujcev, ki bi omogočili nadzor 
nad obravnavo posameznih primerov. Po njegovih besedah niso mogli "ne potrditi ne zanikati" izjav tujcev o prisilnem 
vračanju, zato še naprej obiskujejo posamezne policijske postaje. Če so ob junijskih obiskih lahko le pregledali obstoječo 
dokumentacijo, pa na obiskih, ki jih trenutno izvajajo, spremljajo postopke policistov s tujci. "Na podlagi teh obiskov bo 
mogoče povedati kaj več," je napovedal. 
Dvoumna navodila policistom? 
Pri varuhu so opozorili tudi na dvoumno navodilo policistom za obravnavo tujcev, ki govori o mešanih patruljah s 
slovenskimi in hrvaškimi policisti. Iz navodila bi bilo namreč mogoče razumeti, da slovenski policist lahko ne upošteva 
izražene namere tujca, da bo v Sloveniji zaprosil za azil, ampak obravnavo prepusti hrvaškemu kolegu. Po Šelihovih besedah 
je bilo to navodilo nejasno, so pa v pogovorih s policisti ugotovili, da če je mešana patrulja na slovenskem ozemlju, tujce 
obravnavajo slovenski policisti. 
Po besedah državnega sekretarja na notranjem ministrstvu Boštjana Šefica je navodilo popolnoma jasno. Kot je dejal, 
mešane patrulje pretežno delujejo na mejni črti, policista v takšni patrulji, ki vseskozi prehajata mejo, pa ne ugotavljata 
vsakič posebej, "ali sta pol metra levo ali desno". Protokol med državama v takšnih primerih dovoljuje, da obravnavo tujca 
prevzame ena ali druga stran. To pa po njegovih besedah nikoli ne pride v poštev v notranjosti države, na nesporno 
slovenskem ozemlju. 
Györkös Žnidarjeva vse očitke zavrača 
Vse očitke o nezakonitem vračanju tujcev je zavrnila tudi ministrica za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle, Vesna 
Györkös Žnidar. "Z vso gotovostjo in odgovornostjo lahko zatrdim, da policija ne izvaja skupinskih izgonov tujcev iz države," 
je poudarila in dodala, da vračanje tujcev na Hrvaško poteka v okviru zakonsko predvidenih postopkov. 
 

 
Slika: Zakon o mednarodni zaščiti določa, da mora tujec namero za prošnjo za mednarodno zaščito izraziti osebno in je ne 
more vložiti prek pooblaščenca. Najav PIC, da bodo tujci izrazili namen podaje prošnje za mednarodno zaščito, ni mogoče 
šteti kot namero, da bodo podali prošnjo, če tega v postopku pri policiji ne storijo sami, so sporočili z MNZ-ja. Foto: 
Reuters 
 
Da tujcem ne odrekajo pravice do mednarodne zaščite, po njenih besedah pritrjujejo tudi statistični podatki, saj je bilo letos 
vloženih več kot 2100 prošenj za mednarodno zaščito. Je pa ob tem opozorila, da se soočajo z očitnimi zlorabami azilnega 
postopka. Velika večina tujcev, ki izrazijo namero za vložitev prošnje, in tudi prosilcev za azil, namreč samovoljno zapusti 
azilni dom, kar pomeni, da jim Slovenija predstavlja zgolj vmesno točko na poti do končnega cilja. 
Ministrica: Sporno je delovanje nekaterih nevladnikov 
Györkös Žnidarjeva sicer ne nasprotuje, da so postopki policije pod drobnogledom. Tako se tudi z Visokim komisariatom 
Združenih narodov za begunce (UNHCR) dogovarjajo za neposreden monitoring policijskih postopkov na najbolj 
obremenjenih policijskih postajah. Moti pa jo, da se "bolj kot ugotovitvam MNZ in policije verjame izjavam drugih subjektov, 
nevladnim organizacijam in tujcem". Ob tem je opozorila na po njenem mnenju izrazito sporno delovanje nekaterih 
nevladnih organizacij. 
Tako naj bi ena izmed njih policijskim postajam napovedovala prihode skupine tujcev, skupaj z njihovimi imeni in priimki, ki 
bodo zaprosili za mednarodno zaščito. Nato pričakujejo, da jim policija poroča o vsakem posameznem primeru, policisti pa 
so bili ob tem deležni tudi groženj s kazenskimi ovadbami. Ministrica sicer ni želela izpostaviti imena te nevladne 
organizacije, saj želi, kot je dejala, le opozoriti na škodljivost in nedopustnost takšnih ravnanj. 
PIC policijo obvešča, kje so prebežniki 
V Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij so potrdili, da policijo obveščajo, kje so ljudje, ki želijo v Sloveniji 
zaprositi za mednarodno zaščito. Ob tem so poudarili, da je njihovo ravnanje popolnoma zakonito in da policiji celo delno 
pomaga pri nadzoru nad nedovoljenimi migracijami. Pojasnili so, da pomagajo samo tistim, ki so na ozemlju Slovenije. 
Kot so pojasnili, tujcem nudijo pravno pomoč v uradnih postopkih, če nameravajo zaprositi za azil. "Ko nam torej oseba 
sporoči, da želi v uradni postopek oziroma pri nas zaprositi za mednarodno zaščito in da bi pri tem potrebovala našo pomoč, 
policijo obvestimo, kje se nahaja, kdo je ter ali želi zaprositi za mednarodno zaščito," so zapisali in dodali, da s tem tujce 
vnaprej seznanijo. Ob tem so v PIC-u pojasnili, da pomagajo samo tistim, ki so na ozemlju Slovenije. 
MNZ: Prošnjo mora tujec podati sam 
Vendar pa na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) njihove izjave ocenjujejo kot "nepopolne in zavajajoče". Najav PIC-a, da 
bodo posamezni tujci podali prošnjo za mednarodno zaščito, ni mogoče šteti kot namero za podajo prošnje, če tega tujec ne 
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stori sam, so opozorili. Obenem so opozorili, da lokacija, kjer so določeni prebežniki, torej ali so v Sloveniji ali v kateri drugi 
državi, "ni okoliščina, ki bi opravičevala ali zmanjševala spornost takega ravnanja nevladne organizacije". 

• Na Brežiškem bo v primeru večjega prihoda prebežnikov le začasen registracijski center. G. K. Ljubljana - MMC 
RTV SLO, STA. 7. september 2018  

Država načrtuje več centrov tik ob mejnih prehodih 
http://www.rtvslo.si/lokalne-novice/dolenjska/na-breziskem-bo-v-primeru-vecjega-prihoda-prebeznikov-le-zacasen-
registracijski-center/465340  
V primeru večjega prihoda prebežnikov bi bil potencialni sprejemno-registracijski center v občini Brežice zgolj začasen. 
Šlo bi za center zaprtega tipa, gibanje prebežnikov pa bi bilo omejeno, je pojasnila Mojca Špec Potočar, direktorica 
vladnega urada za prebežnike. 
 

 
Slika: V brežiški občini bo, če se za to izkaže potreba, začasen sprejemno-registracijski center. Foto: BoBo 
 
Z brežiške občine so sporočili, da so predstavniki občine in krajevnih skupnosti na sestanku v Brežicah dobili osnovne 
informacije o sprejemno-registracijskih centrih. Za občane in krajane v neposredni bližini centra pa je pomembno, da bo ta v 
primeru njegove vzpostavitve začasen in zaprtega tipa, policija pa bo tam "skrbela tako za varnost kot komunikacijo". 
Direktorica urada za oskrbo in integracijo prebežnikov Mojca Špec Potočar je sicer na sestanku brežiškemu županu Ivanu 
Molanu, predsedniku Krajevne skupnosti Dobova Mihaelu Boraniču in predsedniku Krajevne skupnosti Jesenice na 
Dolenjskem Bogdanu Palovšniku predstavila zadolžitev urada, da po navodilu in v sodelovanju s policijo in z ministrstvom za 
notranje zadeve poskrbi za vzpostavitev ter delovanje sprejemno-registracijskih centrov na meji, če bi bilo to potrebno ob 
povečanem prihodu prebežnikov. 
Načrtovanje centrov ob meji 
Centre načrtujejo ob državni meji tik ob mejnih prehodih, v občini Brežice pa na območju mejnega prehoda Obrežje. Po 
njenih besedah bo omenjeni urad poskrbel za logistiko postavitve centra oz. za šotore, sanitarije, ograje, oblačila, hrano in 
podobno, za postopke s prebežniki in varovanje pa policija. 
Centre so načrtovali za sprejem do 320 ljudi, ki jih bodo tam zadržali največ do 72 ur. V primeru, da bodo prebežniki 
zaprosili za azil v Sloveniji, jih bodo premestili v notranjost države, tiste, ki za azil ne bodo zaprosili, pa vrnili Hrvaški. 
"Trajne naselitve ne bo" 
Molan in Špec Potočarjeva sta se pogovarjala tudi o dveh stanovanjih, ki so jih v Brežicah opremili za primer potrebe 
nastanitve beguncev. Kot so še sporočili z občine, jim je omenjeni urad pojasnil, da ju, ker je Slovenija že izpolnila kvote t. i. 
programa relokacije in trajne nastanitve beguncev, ne bodo potrebovali. Urad bo zato stanovanji vrnil ministrstvu za javno 
upravo, "kar pomeni, da v bližnji prihodnosti v občini Brežice ne bo trajne naselitve prebežnikov". 

• Vučić in Thaci tik pred srečanjem obrnila hrbet drug drugemu. A. P. J. Bruselj - MMC RTV SLO, STA, Reuters. 7. 
september 2018  

Srbija in Kosovo sta v zadnji fazi dialoga 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/vucic-in-thaci-tik-pred-srecanjem-obrnila-hrbet-drug-drugemu/465309  
Srbski in kosovski predsednik, Aleksandar Vučić in Hashim Thaci, sta tik pred zdajci v Bruslju odpovedala dvostransko 
srečanje, s čimer so se zmanjšali upi, da bi državi dosegli dogovor, ki bi obema državama omogočil približevanje Evropski 
uniji. 
Iz srbske delegacije so sporočili, da je vprašanje, ali sploh in kdaj se bodo nadaljevali pogovori s Prištino v okviru dialoga pod 
okriljem EU-ja. V Bruslju so nato sporočili, da bo naslednji krog pogovorov v prihodnjih tednih. 
To je novinarjem v Bruslju povedal vodja srbskega urada za Kosovo Marko Đurić po pogovorih Vučića z visoko 
zunanjepolitično predstavnico EU-ja Federico Mogherini. Po Đurićevih navedbah se je Vučić za to odločil zaradi "vseh 
prevar, groženj in laži kosovskih Albancev". Kot je poudaril, želi Beograd ohraniti mir, ne more pa privoliti v poskuse groženj 
in prepovedi obiska srbskega predsednika na Kosovu. Vučić naj bi v nedeljo obiskal Mitrovico, kjer naj bi nagovoril kosovske 
Srbe. 
Na vprašanje, ali se Vučić boji, da bi ga na Kosovu prijeli, je Đurić odgovoril, da se tega ne boji in da ga gotovo ne bodo 
prijeli, če se bo odločil, da bo šel na Kosovo. Ob tem je pozval kosovske Srbe, naj se v čim večjem številu udeležijo 
Vučićevega nagovora. 
EU vztraja pri pogovorih 
Mogherinijeva je po ločenih srečanjih z obema predsednikoma sporočila, da so bila na mizi vsa odprta vprašanja, da pa 
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težave ostajajo. "Zaupam v polno zavezanost obeh predsednikov, da bosta nadaljevala proces in v prihodnjih mesecih 
dosegla zavezujoč dogovor o celoviti normalizaciji odnosov skladno z mednarodnim pravom," je dodala. Visoka 
zunanjepolitična predstavnica je še napovedala, da bo prihodnji krog pogovorov v prihodnjih tednih, in sicer pred 
zasedanjem Generalne skupščine ZN-a, ki se začne 18. septembra. 
Današnje srečanje Vučića in Thacija bi bilo prvo po poletnem premoru. Strani sicer od srečanja nista veliko pričakovali. 
Sporazum o normalizaciji odnosov nujen 
Priština in Beograd, ki neodvisnega Kosova ne priznava, sta po več letih pogajanj v zadnji fazi dialoga, ki naj bi se končal s 
pravno zavezujočim sporazumom o normalizaciji odnosov, ki je pogoj za približevanje obeh držav EU-ju. V okviru dialoga, ki 
sta ga državi začeli leta 2011, je srbska stran doslej vztrajala pri ustanovitvi skupnosti srbskih občin, mednarodno priznane 
oblike avtonomije kosovskih Srbov, za katero so se dogovorili že leta 2013. Priština pa želi pred to vprašanje postaviti 
energetiko in druga odprta vprašanja. 
Avgusta sta Vučić in Thaci izrazila pripravljenost na spremembo meja v okviru dogovora, a naletela na silovite kritike v tujini, 
EU-ju in doma. 

• Vučić obiskal jezero Gazivoda: "Prek tega jezera se vidita bistvo in globina sporov". A. P. J. Kosovska Mitrovica - 
MMC RTV SLO, STA. 8. september 2018  

Poostrena varnost 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/vucic-obiskal-jezero-gazivoda-prek-tega-jezera-se-vidita-bistvo-in-globina-
sporov/465401  
Srbski predsednik Aleksandar Vučić se ob poostreni varnosti mudi na dvodnevnem obisku Kosova. 
Najprej je obiskal kraj Zubin Potok in območje akumulacijskega jezera Gazivode s hidroenergetskim kompleksom, ki si ga 
lastita obe državi. Obisk poteka ob okrepljeni varnosti, a brez težav, potem ko je Priština po prvotni prepovedi odobrila 
obisk jezera. 
Na poti do jezera Gazivode so bile navzoče okrepljene policijske sile, prav tako okoli jezera. Vučić je obiskal tamkajšnjo 
hidroelektrarno, kjer se je srečal z vodstvom in delavci. Dejal je, "da se prek tega jezera vidita bistvo in globina sporov". 
Investicijski načrti za vsako 'srbsko' občino 
Kot namen svojega obiska na Kosovu je označil željo, da ugotovi, kaj je bilo doslej narejenega in kaj je še mogoče storiti ter 
"da se pripravijo investicijski načrti za vsako občino, kjer so Srbi v večini". Navzočim novinarjem je še izrazil upanje, da bo 
mogoče najti rešitev za Kosovo, "da bodo nadaljnjih sto let Albanci na Kosovu zadovoljni z izkoriščanjem voda Gazivode". 
Dodal je, da brez Gazivode ni obstoja ljudi na območju, kjer je sicer večinsko srbsko prebivalstvo. 
Obisk večinsko srbskega severa Kosova bo Vučić nadaljeval udeležbo na poslovnem forumu v kraju Leposavić in se zvečer 
sešel s političnimi predstavniki kosovskih Srbov. 
V nedeljo naj bi obiskal še nekaj krajev v osrednjem delu Kosova, države, ki je Beograd ne priznava. Opoldne bo v severnem 
večinsko srbskem delu Mitrovice nagovoril kosovske Srbe. Seznanil naj bi jih z možnostmi za kompromisno rešitev spora s 
Kosovom, v kateri bi bili upoštevani interesi Srbov in kosovskih Srbov, poroča Tanjug. 
Obisk Vučića, ki ga je napovedal po tem, ko je izrazil pripravljenost na spremembo meja s Kosovom za dosego končnega 
sporazuma o normalizaciji odnosov, je bil v petek še pod vprašajem. V javnost so namreč prišle informacije, da namerava 
Priština preprečiti njegov obisk jezera Gazivode, strateškega vodnega in energetskega vira in ene glavnih spornih točk v 
pogajanjih med Beogradom in Prištino. 
Po poročanju srbskih medijev je nato na pritisk ZDA Priština le privolila, da lahko obišče območje. 

• Merklova poziva Makedonce k udeležbi na referendumu; protesti v Solunu. A. P. J. Skopje - MMC RTV SLO, 
STA. 8. september 2018  

Državi junija podpisali sporazum 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/merklova-poziva-makedonce-k-udelezbi-na-referendumu-protesti-v-solunu/465391  
Nemška kanclerka Angela Merkel je v Skopju Makedonce pozvala k udeležbi na referendumu o imenu Makedonije, ki bo 
30. septembra. "Uspešen referendum bo Makedoniji odprl vrata v zvezo Nato in Evropsko unijo," je poudarila. 
Sama pričakuje pozitiven izid. "30. septembra, na ta zgodovinski dan, ne ostanite doma. Zgrabite priložnost in jasno povejte, 
kakšno prihodnost želite," je povedala Merklova na skupni konferenci z makedonskim premierjem Zoranom Zaevom. 
"Ljudje bodo imeli priložnost kot pred 27 leti, da bodo glasovali, ali želijo biti del družine EU-ja in Nata, kar obenem zahteva 
sprejetje sporazuma z Grčijo," je poudarila. 
Zaev se je Merklovi zahvalil, da je kot prva nemška kanclerka obiskala Makedonijo prav na dan neodvisnosti. Prav na 
današnji dan pred 27 leti so se namreč Makedonci na referendumu odločili za neodvisno Makedonijo. Zahvalil se ji je še za 
podporo Nemčije na makedonski evroatlantski poti, pri čemer je Nemčija ena največjih podpornic. Poudaril je, da mora ob 
tem Skopje še narediti svojo "domačo nalogo", to je pospešiti implementacijo reform. 
Novo ime: Severna Makedonija 
Nemška kanclerka je ob tem povedala, da se ne bo sešla s predsednikom Gjorgejem Ivanovom, temveč z vodjo opozicije 
Hristijanom Mickoskim, ki mu bo prenesla enaka sporočila kot premierju. Mickoski in njegova stranka VMRO-DPMNE sicer 
nasprotujeta dogovoru z Grčijo, po katerem se bo Makedonija po novem imenovala Republika Severna Makedonija. 
Skopje sta v zadnjih treh dneh obiskala tudi generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg in avstrijski kancler Sebastian 
Kurz, ki sta prav tako pozvala k udeležbi na referendumu. 
Grčija in Makedonija sta po desetletjih spora 17. junija podpisali sporazum o imenu. Posledično je Makedonija dočakala 
premike pri približevanju EU-ju in Natu, ki ga je ovirala Grčija, ker ima na severu pokrajino z istim imenom. 
Nasilni protesti v Solunu  
V Solunu v Grčiji se je medtem zbralo približno 15.000 ljudi, ki so protestirali proti dogovoru s Skopjem. Vzklikali so 
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nacionalistična in skrajno desničarska gesla, med drugim "Makedonija je samo grška", poroča nemška tiskovna agencija 
dpa. K protestom so pozvali konservativci, nacionalisti in skrajni desničarji, a poročajo o veliko manjši udeležbi, kot je bila na 
podobnih protestih v zadnjih mesecih. 
Okoli 200 zamaskiranih protestnikov se je ločilo od demonstracij. Metali so kamenje in druge predmete na policiste, ki so 
odgovorili s solzivcem in pendreki, da so jih razgnali, je poročala televizija. Proteste so pripravili ob robu udeležbe grškega 
premierja Aleksisa Ciprasa na tamkajšnjem sejmu, kjer naj bi predstavil finančno politiko vlade za prihodnja leta. 

• Nevladniki prebežnikom pomagajo šele, ko pridejo na slovensko ozemlje. Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio 
Slovenija. 9. september 2018  

Vesna Györkös Žnidar trdi, da pomagajo pri nezakonitih prehodih 
http://www.rtvslo.si/slovenija/nevladniki-prebeznikom-pomagajo-sele-ko-pridejo-na-slovensko-ozemlje/465452  
V petek so odjeknile besede odhajajoče notranje ministrice Vesne Györkös Žnidar, da nekatere nevladne organizacije 
policijskim postajam napovedo prihode tujcev, skupaj z imeni in priimki, ter da domnevno pomagajo prebežnikom pri 
prestopu meje. 
V Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij, v katerega je ministrica uperila prst, odgovarjajo, da to ne drži. Kot 
zagotavlja direktorica PIC-a Katarina Bervar Sternad, pomagajo le tistim, ki so že v Sloveniji, in vztraja, da je njihovo delo 
zakonito.  
Besede ministrice Györkös Žnidarjeve razumemo kot odziv na poročilo o domnevno spornih praksah pri obravnavi tujcev, 
svojo plat zgodbe predstavi Bervar Sternadova in zatrdi, da nudijo pomoč le tistim prebežnikom, ki so že v Sloveniji in so 
pripravljeni vstopiti v uradne postopke: "Najprej moramo biti prepričani, da gre za ljudi, ki so v Sloveniji, potem zahtevamo 
od njih jasno navedbo tega, da bodo sodelovali v policijskem postopku in nato nam sporočijo, kdo so in kje so in potem o tem 
naprej komuniciramo s policijo." 
Ob ugibanjih, kako prebežniki za PIC sploh vedo, Bervar Sternadova pojasni, da je njihova številka javna: "Vedo, da se na to 
številko lahko javijo, ko vstopijo v Slovenijo. In to tudi storijo." Ali je takšno ravnanje nezakonito, pojasnjuje strokovnjak za 
kazensko pravo Blaž Kovačič Mlinar: "Če te trditve držijo, potem je takšno ravnanje v skladu z zakonom, namreč če tujec že 
sam prestopi državno mejo in potem zaprosi za pomoč neko nevladno organizacijo, to ne more biti sporno." 
Sporno je, če gre za pomoč pri nezakonitem prehodu meje: "Če kdor koli organizira oziroma se ukvarja s tem, da pomaga pri 
prehodu državne meje brez ustreznih dokumentov in na neoznačenih mejnih prehodih, potem je to kaznivo dejanje." 

• Vučić: Srbija nima nikakršnega načrta rešitve za Kosovo. Priština,Beograd - MMC RTV SLO, STA. 9. september 
2018  

Vučić ni mogel obiskati vasi s 300 srbskimi gospodinjstvi 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/vucic-srbija-nima-nikakrsnega-nacrta-resitve-za-kosovo/465433  
Srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je na dvodnevnem obisku Kosova, je v Kosovski Mitrovici dejal, da je laž, da se je 
dogovoril za predajo Kosova do konca leta. Predtem so mu veterani OVK-ja preprečili obisk vasi Banje. 
Kot je dejal Vučić, si želi zgolj kompromis, s katerim bi zagotovili večje pravice za kosovske Srbe. "Srbija nima nikakršnega 
načrta rešitve za Kosovo in niti ni blizu njega," je dejal. 
"To je notorična laž in naj nikomur od nas ne pade na pamet sodelovati v takšnem poslu, vse, kar si želimo, je zagotoviti 
večje pravice za vas," je sporočil zbranim kosovskim Srbom v pretežno srbskem severnem delu mesta. 
Kot je dejal, rešitve ni na vidiku, vendar moli, da jo bodo našli v "naslednjih desetih ali dvajsetih letih". Dodal je, da bo 
takrat, ko bo lahko kaj sporočil o dogovoru, to sporočil v Kosovski Mitrovici, ne v Beogradu, poroča srbska tiskovna agencija 
Beta. 
Prav tako je zatrdil, da si ne želi spreminjanja meja, temveč večje pravice za kosovske Srbe. "Želimo vam zagotoviti vse 
pravice, ki vam pripadajo. Želim, da imate pravico do življenja, svobode, dela, učenja, gibanja. Zaradi teh pravic želimo 
skleniti kompromis," je poudaril. 
Vučić Srbom: Nihče vam ne sme groziti 
Zagotovil je, da ne bo okleval pri zaščiti srbskega naroda, če bo v katerem koli delu Kosova napaden. "Vsem, ki mislijo, da 
lahko srbskemu narodu grozijo, da lahko jemljejo tisto, kar je naše, sporočam, da Srbija tega ne bo nikomur in nikoli 
dovolila," je dodal. 
Srbski predsednik je v soboto obiskal kraj Zubin Potok in območje akumulacijskega jezera Gazivode s hidroenergetskim 
kompleksom, ki si ga lastita obe državi. Udeležil se je tudi poslovnega foruma v kraju Leposavić in se sešel s političnimi 
predstavniki kosovskih Srbov. 
Onemogočen obisk vasi 
Danes je imel namen obiskati nekaj krajev v osrednjem delu Kosova, obisk v vasi Banje, kjer je med večinskim albanskim 
prebivalstvom tudi 300 srbskih gospodinjstev, pa so mu preprečili veterani Osvobodilne vojske Kosova, ki so dostopne poti 
do zaselka zaprli z barikadami. 
Kosovske oblasti so se iz varnostnih razlogov odločile odpovedati obisk. Vučić se je kljub napetim razmeram odpravil proti 
tej vasi južno od reke Ibar, vendar ga je na poti ustavila kosovska policija. Nato se je s tamkajšnjimi srbskimi prebivalci slišal 
po telefonu. 
Po poročanju srbskih medijev je več sto veteranov Osvobodilne vojske Kosova blokiralo ceste z gradbenimi stroji, tovornjaki, 
podrtimi drevesi in skalami. Protestniki so zažigali avtomobilske pnevmatike, slišati naj bi bilo tudi strele iz orožja. 
Vučić je na novico o blokadah dejal, da je treba stvari reševati z besedami in pametjo, ne pa z orožjem. Ob tem je zatrdil, da 
si bo še močneje prizadeval za mir in zaščito Srbov na Kosovu. 
Srbska javna radiotelevizija RTS je poročala, da so ceste proti Banjam zaprte na petih mestih in da za protesti stoji 
predsednik kosovske skupščine Kadri Veseli. 
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Srbski notranji minister Nebojša Stefanović je sporočil, da sta na preizkušnji mednarodna misija Kfor in kosovska policija, ki 
da morata zaščititi srbskega predsednika med obiskom na Kosovu. 

• Van der Bellen v Zagrebu: Pričakujem rešitev spora na podlagi arbitražnega sporazuma. K. T. Zagreb - MMC RTV 
SLO, STA. 10. september 2018  

Hrvaška predsednica zavrača izide arbitraže 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/van-der-bellen-v-zagrebu-pricakujem-resitev-spora-na-podlagi-arbitraznega-
sporazuma/465569  
Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je prvi dan dvodnevnega uradnega obiska na Hrvaškem med drugim 
izrazil pričakovanje, da bi lahko kmalu sledila rešitev spora o meji med Hrvaško in Slovenijo na podlagi arbitražnega 
sporazuma. Hrvaška predsednica je ponovila, da izidi arbitraže za Zagreb "ne obstajajo". 
Van der Bellen in njegova gostiteljica Kolinda Grabar-Kitarović sta soglašala, da so odnosi med državama "izvrstni", v 
ospredju novinarskega zanimanja pa je bilo, kako spor o meji, ki ga imata Hrvaška in Slovenija, vpliva na druge države 
Zahodnega Balkana, ki imajo še večja medsebojna odprta vprašanja, EU pa se jim predstavlja kot "korenček", ki bo pomagal 
rešiti njihove medsebojne spore. 
Van der Bellen je odgovoril, da je bilo vedno stališče Avstrije, da bi bila arbitraža ustrezna rešitev za to vprašanje, in da 
meni, da bi bilo na podlagi arbitražnega postopka kmalu lahko sklenjeno soglasje med Hrvaško in Slovenijo. Ob tem je 
dodal, da je treba vztrajati, da se spori med državami urejajo, preden postanejo članice EU-ja. 
Grabar-Kitarovićeva je dejala, da imata obe državi odgovornost za ureditev spora o meji, ki po njenem mnenju ne določa 
odnosov med Hrvaško in Slovenijo. Spomnila je, da urejanje dvostranskega spora o meji ni bilo del hrvaških pogajanj o 
članstvu v EU-ju, a sta državi ob pomoči Evropske komisije dosegli arbitražni sporazum. 
Ob tem je znova ponovila, da je arbitražni postopek za Hrvaško "nepovratno kompromitiran" in da za Hrvaško izidi arbitraže 
"ne obstajajo". Kot je poudarila, takšno stališče ne pomeni, da si Hrvaška ne želi reševanja spora o meji, a je dodala, da spor 
"nima posebnih posledic, razen na ljudi, ki živijo ob meji". Meni, da je ljudem ob meji treba olajšati življenje z 
maloobmejnimi sporazumi. 
Kmalu vstop Hrvaške v schengen? 
Na vprašanje, ali pričakuje, da bo Slovenija onemogočala vstop Hrvaške v schengensko območje zaradi zavračanja 
uveljavitve arbitražne odločbe, je Grabar-Kitarovićeva odgovorila, da upa, da Slovenija ne bo uveljavila te pravice oz. 
mehanizma samo zato, da bi to izkoristila kot dodatno težo na svoji strani za reševanje vprašanja meje na način, na katerega 
si to Slovenija želi. Znova je izrazila prepričanje, da je rešitev spora o meji mogoče doseči na podlagi dvostranskega 
sporazuma. 
Meni, da je v interesu EU-ja in Slovenije, da bi Hrvaška čim prej vstopila v schengensko območje zaradi vseh varnostnih 
izzivov, pričakuje pa tudi, da bo Hrvaška do konca leta izpolnila tehnična merila za članstvo. 
Ni želela ugibati, kako bo v primeru spora ravnala nova slovenska vlada, a pričakuje, da ne bo izsiljevanja rešitev, ki ne bodo 
posledica dogovorov in kompromisov. 
Van der Bellen se bo v torek srečal tudi s predsednikoma hrvaške vlade in sabora Andrejem Plenkovićem in Gordanom 
Jandrokovićem. Med dvodnevnim obiskom v Zagrebu je napovedana tudi njegova udeležba na hrvaško-avstrijskem 
gospodarskem forumu. 

• Dokumentarni film Sine Legibus.  Mateja Železnikar.  Radio Slovenija. MMC RTV SLO,  11. september 2018 
http://svsd.rtvslo.si/svsd/avstrija/dokumentarni-film-sine-legibus/465629  

 
Slika: Sine Legibus. Foto: Radio Slovenija/Mateja Železnikar 
 
Dokumentarni film Sine Legibus – po poteh 1976, koroške slovenske režiserke Milene Olip, pripoveduje zgodbo štirih 
rojakov iz Sel na avstrijskem Koroškem, ki so zaradi nasprotovanja preštevanju manjšine, ukradli glasovalno skrinjico, lističe 
pa zažgali. Film, zaradi svoje tematike zelo aktualen tudi danes, je bil nagrajen na mednarodnem festivalu dokumentarnega 
filma Dokudoc v Mariboru. Kot je v utemeljitvi priznanja zapisal član strokovne žirije Vlado Škafar: » 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.« Več o filmu, ki bo 15.9. 2018 prikazan na festivalu slovenskega filma v Portorožu, v 
pogovoru Mateje Železnikar z režiserko Mileno Olip. Film, pojasnjuje, govori o pomembnem, toda manj znanem, boju in 
bojkotu koroških Slovencev. 

• Italija ZN-u zagrozila s prenehanjem financiranja. K. Št.  Rim - MMC RTV SLO, STA. 11. september 2018  
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Rim ZN-u letno prispeva več kot sto milijonov evrov 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/italija-zn-u-zagrozila-s-prenehanjem-financiranja/465615  
Italija je izjave visoke komisarke ZN-a za človekove pravice Michelle Bachelet, ki je bila kritična do politike Rima glede 
prebežnikov, označila za "neprimerne, neutemeljene in krivične" in ZN-u zagrozila s prenehanjem financiranja. 
Italija letno prispeva več kot sto milijonov evrov in z zavezniki bomo razmislili o koristnosti nadaljevanja teh vlaganj v 
razsipavanje, poneverbe in krajo znotraj organizacije, ki želi pridigati Italijanom, medtem ko nekatere države izvajajo 
mučenje in smrtno kazen, je dejal italijanski notranji minister Matteo Salvini. 
Italijansko zunanje ministrstvo v izjavi za javnosti sicer ni potrdilo groženj notranjega ministra Salvinija, je pa poudarilo 
prizadevanja Italije pri reševanju prebežnikov z morja in pomoč afriškim državam. 
V Evropo manj prebežnikov 
V Rimu še poudarjajo, da so "ponosni" na svoj prispevek pri zmanjšanju števila smrti prebežnikov v Sredozemskem morju, ki 
se je po njihovih podatkih v primerjavi z istim obdobjem lani zmanjšalo za 52 odstotkov. Dodali so, da se je v zadnjih 12 
mesecih zmanjšalo tudi število prihodov prebežnikov Evropo, in sicer za 80 odstotkov. 
Komisarka ZN-a v Italijo pošilja poročevalce 
Nova komisarka Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet je bila v ponedeljek kritična do prizadevanj vlad 
za omejitev priseljevanja, saj da s tem ne rešujejo težav ob povečanem prihodu prebežnikov, temveč povzročajo nova 
sovraštva. 
Med državami je izpostavila le ZDA, Madžarsko in Italijo. Ob tem je napovedala, da bo v Italijo poslala skupino poročevalcev 
in potem pregledala njihova poročila o strmem porastu rasizma in nasilnih dejanj, namenjenih prebežnikom in Romom. 

• Orban poročilo o kršitvah evropskih vrednot označil za "žalitev". K. Št., B. V. Strasbourg - MMC RTV SLO, STA. 
11. september 2018  

Cipras svari pred vzponom skrajne desnice 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/orban-porocilo-o-krsitvah-evropskih-vrednot-oznacil-za-zalitev/465604  
Madžarski premier Viktor Orban je v Evropskem parlamentu poročilo o kršitvah evropskih vrednot na Madžarskem 
zavrnil kot "žalitev", "izsiljevanje" in "obsodbo" Madžarov, ker ne želijo živeti v "državi migrantov". 
Na plenarnem zasedanju parlamenta v Strasbourgu je Orban v uvodu dejal, da so se evropski poslanci in poslanke že odločili 
in da bo večina poročilo podprla, tako da njegov govor ne bo spremenil njihovih mnenj, a je ob tem opozoril, da s tem ne 
bodo obsodili vlade, temveč državo in narod. 
Opozoril je tudi, da se bodo evropski poslanci in poslanke s tem odpovedali Madžarski, ki je prelivala svojo kri za svobodo in 
demokracijo ter pomembno prispevala k veliki zgodovini Evrope. 
"Poročilo žali čast madžarskega naroda" 
"Poročilo žali Madžarsko in čast madžarskega naroda," je poudaril madžarski premier in poslancem očital, da želijo izločiti 
narod iz odločanja v EU-ju. Madžarska se ne bo pustila izsiljevati, pripravljena je na evropske volitve prihodnje leto, je še 
dejal. 
Judith Sargentini, nizozemska evroposlanka iz vrst Zelenih in avtorica poročila, je v razpravi o poročilu o kršitvah evropskih 
vrednot na Madžarskem poudarila, da poročilo priča o jasnem tveganju resnih kršitev evropskih vrednot na Madžarskem, in 
kolegom in kolegicam dejala, da so dolžni ukrepati. Poročilo vključuje poziv k uporabi 7. člena pogodbe EU-ja, ki v skrajnem 
primeru predvideva odvzem glasovalnih pravic. 
Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans jo je podprl: "Žal Evropska komisija deli skrbi, izražene v 
poročilu." Med drugim je omenil navedbe glede korupcije, kršitve pravic Romov in spodkopavanje neodvisnosti sodstva. 
Razprava se je začela z zapletom, ker je Orban zamujal. Judith Sargentini je že mislila, da Orbana ne bo, a je madžarski 
premier prikorakal v dvorano sredi njenih uvodnih besed. Očitala mu je, da se je želela rokovati z njim, a to ni bilo mogoče, 
ker je zamudil. 
Poslanke in poslanci bodo o poročilu glasovali v sredo. Socialdemokrati, liberalci, Zeleni in levica naj bi poročilo podprli, t. i. 
evroskeptiki naj bi bili proti. Ključno bo, kako se bo odločila najvplivnejša, desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP). 
Vodja skupine socialistov in demokratov (S & D) Udo Bullmann je Orbanu očital, da ne razume, za kaj gre, in da je na čelu 
najbolj koruptivne vlade v EU-ju. 
Vodja liberalcev (Alde) Guy Verhofstadt in predstavnik Zelenih Philippe Lamberts sta opozorila, da Madžarska danes ne bi 
izpolnila pogojev za vstop v EU. 
Orbanu v bran predvsem evropskeptiki in skrajna desnica 
Odločno je Orbana podprl član zmernih evroskeptikov, Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), Ryszard Legutko, 
sicer član poljske vladajoče stranke PIS, ki je poročilo označil za napad na demokratično izvoljeno vlado. 
Tudi britanski poslanec, zagovornik izstopa Velike Britanije in nasprotnik priseljevanja Nigel Farage iz Evrope svobode in 
neposredne demokracije (EFDD) je podprl Orbana. Ocenil je, da je 7. člen nova metoda v slogu "doktrine Brežnjeva o 
omejeni suverenosti ", ter Orbana pozval, naj se pridruži "klubu brexit". 
Podprli so ga tudi v skupini skrajne desnice, Evropi narodov in svobode (ENF), kjer so med drugim dejali, da je poročilo "lov 
na čarovnice" in da se Orban zavzema za Evropo, ki jo tudi sami želijo. 
Slovenski evroposlanci razdeljeni 
Tanja Fajon (SD/S & D) je opozorila, da se Orbanova politika nestrpnosti, laži in ustrahovanja nevarno širi prek meja, in sicer 
prek največje slovenske opozicijske stranke SDS tudi v Slovenijo. Odločno je podprla strpnost, dialog in demokratične 
vrednote ter napovedala, da bo v sredo glasovala za poročilo. Tako bosta glasovala tudi Ivo Vajgl (DeSUS/Alde) in Igor 
Šoltes (Zeleni). 
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Milan Zver (SDS/EPP) pa je poudaril zaskrbljenost zaradi dvojnih meril evropske levice, saj da so praviloma "na prangerju" 
desnosredinske vlade, medtem ko ob, kot je dejal, eklatantnih kršitvah vladavine prava v Sloveniji v času leve vlade ni bilo 
odziva, pri čemer je navedel nezakonito zaprtje Janeza Janše. Napovedal je, da bo glasoval proti poročilu. Ob njem bosta 
proti poročilu glasovali še Romana Tomc (SDS/EPP) in Patricija Šulin (SDS/EPP). 
Lojze Peterle (NSi/EPP) se nagiba k njegovi zavrnitvi, Franc Bogovič (SLS/EPP) pa se za zdaj ni izrekel.  
Avstrijski FPÖ bi sodeloval s Fideszom 
Medtem je avstrijski podkancler in vodja skrajno desnih svobodnjakov (FPÖ) Heinz-Christian Strache Orbana in njegovo 
stranko Fidesz povabil k sodelovanju v njihovi politični skupini v Evropskem parlamentu, poročajo tuje tiskovne agencije. 
Avstrijski svobodnjaki pogosto posnemajo ostro Orbanovo protipriseljensko retoriko, a stranki nista del iste politične 
skupine v Evropskem parlamentu. Fidesz je namreč del najmočnejše, Evropske ljudske stranke (EPP), FPÖ pa pripada, tako 
kot skrajno desno francosko Nacionalno zavezništvo (nekdanja Nacionalna fronta) in Liga italijanskega notranjega ministra 
Mattea Salvinija, skupini populistov Evropa narodov in svobode (ENF). 
Kurz bi podprl izključitev Fidesza iz EPP-ja 
Avstrijski kancler Sebastian Kurz in njegova konservativna ljudska stranka (ÖVP), ki je prav tako članica EPP-ja, pa je bil v 
ponedeljek kritičen do Orbana in poudaril, da bodo poslanci ÖVP-ja glasovali za poročilo, podprli pa bi tudi izključitev 
Fidesza iz EPP-ja. "Pri vprašanju vladavine prava in demokracije ni kompromisov. Te temeljne vrednote je treba spoštovati," 
je v pogovoru za avstrijsko televizijo ORF dejal Kurz. 
Vodja EPP-ja, nemški poslanec Manfred Weber, ki je sicer prejšnji teden izključitvi Fidesza nasprotoval, pa je izrazil 
prepričanje, da ko gre za temeljne pravice in vrednote, nihče v EPP-ju ne bi smel imeti posebne obravnave, poroča AFP. 
Cipras svari pred vzponom skrajne desnice 
Grški premier Aleksis Cipras je medtem evropske poslance in poslanke v Strasbourgu ob vzponu skrajne desnice po Evropi 
opozoril pred deljenjem celine in pozval k bolj demokratični in močnejši Evropski uniji. 
"Grčija je ena redkih držav, ki je v zadnjih letih okrepila svoboščine in pravice državljanov, in to v času, ko se v Evropi 
pojavljata rasizem in ksenofobija," je prepričan grški premier. Svojo kritiko je izrazil predvsem do držav, ki so v času 
množičnega prihoda beguncev in migrantov postavljale ograje in zgradile zidove, Grčija pa je skušala nastali položaj 
obvladati po svojih močeh. 
"Ravno ta kriza je zaostrila odnose na celini in prikazala, da se EU ni dobro odzval na izziv. Pojavilo se je prepričanje, da se 
mora vsak boriti zase in braniti svoje interese, kar pa nasprotuje načelu evropske solidarnosti," je spomnil Cipras. 
Cipras: Ne smemo dovoliti, da Evropa nazaduje 
Grški premier pa ne vidi težave le v vzponu skrajne desnice po Evropi, temveč tudi v tem, da se takšne ideje pojavljajo v 
nekaterih tradicionalnih konservativnih strankah, med drugim v državah, ki so po njegovem mnenju ključne za prihodnost 
EU-ja. Napovedal je, da bodo volitve v Evropski parlament maja naslednje leto boj za politične vrednote in vizije, boj proti 
skrajni desnici in boj za krepitev EU-ja, enotnost in solidarnost. "Grčija je bila vzrok za krizo, zdaj pa je postala del rešitve za 
Evropo," še meni Cipras.  
Grčija, ki je bila v preteklih osmih letih pogosto na robu bankrota in ji je grozil izstop iz območja skupne evropske valute, je 
20. avgusta končala tretji program t. i. finančne pomoči. Zdaj se bo morala ob nemalo izzivih in še vedno strogem nadzoru 
samostojno postaviti na lastne noge. 

• Ulice Barcelone zasedajo zagovorniki neodvisnosti Katalonije. Barcelona - MMC RTV SLO, STA, Reuters. 11. 
september 2018  

Katalonci so močno razdeljeni 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/ulice-barcelone-zasedajo-zagovorniki-neodvisnosti-katalonije/465655  
Na katalonski nacionalni praznik diada, s katerim zaznamujejo obletnico dneva, ko je Katalonija v španski nasledstveni 
vojni leta 1714 izgubila samostojnost, se v Barceloni zbirajo podporniki neodvisne Katalonije. 
 

 
Na ulicah Barcelone pričakujejo več sto tisoč ljudi. Foto: Reuters 
 
Katalonski separatisti so namreč napovedali protest, na katerem bodo pozvali k ustanovitvi neodvisne republike Katalonije. 
Udeležbo na shodu je po navedbah organizatorjev potrdilo najmanj 460.000 ljudi, vendar bi se ga lahko udeležilo precej 
večje število protestnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 

http://www.rtvslo.si/svet/evropa/ulice-barcelone-zasedajo-zagovorniki-neodvisnosti-katalonije/465655
javascript:void(photos.show(0));


Protestniki opozarjajo tudi na devet katalonskih politikov in aktivistov, ki v priporu čakajo na sojenje zaradi njihovih vlog v 
prizadevanju za neodvisnost Katalonije. Sojenja naj bi se začela letos. 13 nekdanjih visokih predstavnikov regije, med njimi 
tudi nekdanji predsednik Carles Puigdemont, je sicer obtoženih upora, zaradi česar jim grozi do 25 let zapora. 
Katalonski predsednik Quim Torra je povedal, da bo pohod zaznamoval začetek "množične mobilizacije". "Vlada je odločena 
uresničiti republiko," je v ponedeljek zvečer pred kamerami povedal Torra. "To je narod, ki čuti in želi postati svoboden," je 
dodal. 
Profesor politologije z univerze v Barceloni Oriol Bartomeus je pojasnil, da se bodo separatisti na ulice podali, da bi 
dokazali, da so "najbolj organizirana politična sila" v Kataloniji. 
Ciudadanos: Zagovorniki neodvisnosti sovražijo, napadajo 
Vodja liberalne stranke Ciudadanos (Državljani) v Kataloniji Inés Arrimadas je medtem protest obsodila. "Več kot polovica 
Katalonije danes ne more ničesar praznovati," je dejala. "Želimo diado za vse Katalonce, diado za vso Katalonijo," je dodala. 
Vodja Ciudadanosa Albert Rivera, sicer rojen v Barceloni, pa je na Twitterju zapisal, da je "lobi, ki zagovarja neodvisnost", 
praznik prevzel in ga spremenil v "dan izključevanja, sovraštva in napada na Španijo". 
Kritičen je bil tudi španski zunanji minister Josep Borrell, ki je tudi sam Katalonec. "Danes bi morali vsi Katalonci praznovati 
nacionalni praznik, in ne samo poziva k neodvisnosti, ki ga podpira manj kot polovica prebivalstva," je povedal. 
Na tisoče ljudi že pred začetkom 
Več ur pred uradnim začetkom demonstracij se je na ulicah največjega katalonskega mesta že zbralo več kot 10.000 ljudi. 
Oblečeni so v rdeče majice in vzklikajo gesla s pozivi k neodvisnosti in ustanovitvi republike. Protestniki vihtijo katalonske 
zastave, opremljeni pa so tudi s številnimi transparenti z nacionalističnimi gesli. 
Separatisti že od leta 2012 na današnji nacionalni praznik pozivajo k neodvisnosti Katalonije. Nove proteste so že napovedali 
tudi na obletnico lanskoletnega oktobrskega referenduma. 
Premier Sánchez izključuje neodvisnost 
Španski premier Pedro Sánchez iz vrst socialistov je na začetku meseca predlagal pripravo referenduma o večji avtonomiji 
Katalonije, je pa izključil možnost glasovanja o neodvisnosti regije. Katalonski predsednik Torra je v odzivu povedal, da "je 
proces neodvisnosti nepovraten". 
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 pomirila junija letos, ko je prisegla nova katalonska vlada, ki se je zavzela za dialog z 
Madridom. 
Novo katalonsko vlado sicer sestavljajo stranke, ki zagovarjajo ločitev Katalonije od Španije. Julijska raziskava javnega 
mnenja je sicer pokazala, da 46,7 odstotka Kataloncev in Katalonk želi neodvisno Katalonijo, 44,9 odstotka pa ne. 

• Juncker: Spoštujmo Evropsko unijo. Nehajmo jo blatiti. B. V., A. V. Strasbourg - MMC RTV SLO, STA. 12. 
september 2018  

Domoljubje je krepost, nacionalizem je strup 
http://www.rtvslo.si/evropska-unija/juncker-spostujmo-evropsko-unijo-nehajmo-jo-blatiti/465696  
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je v zadnjem govoru o stanju EU-ja osem mesecev pred evropskimi 
volitvami Evropejce in Evropejke pozval, naj bolj spoštujejo Evropsko unijo kot varuhinjo miru. 
"Evropa je varuhinja miru. Hvaležni bi morali biti, da živimo na mirni celini, kar je omogočila Evropska unija. Zato jo bolj 
spoštujmo. Nehajmo blatiti njeno ime," je v približno enournem govoru pozval Juncker. 
Ljubiti svoj narod pomeni ljubiti Evropo  
"Ljubiti Evropo pomeni ljubiti njene narode. Ljubiti svoj narod pomeni ljubiti Evropo. Domoljubje je krepost. Neobrzdan 
nacionalizem je strup in prevara," je dejal.  
Spet je pozval, da EU ne sme biti le svetovni plačnik, temveč tudi svetovni igralec, pri čemer se je odločno zavzel za 
multilateralizem. Njegov obisk v Washingtonu je pokazal, da je združena Unija pomembna sila, je še dejal. "Želim, da Evropa 
stopi s stranskega tira svetovnih zadev. Evropa ne more več biti gledalka ali zgolj komentatorka mednarodnih dogodkov. 
Evropa mora biti dejavna igralka, arhitektka jutrišnjega sveta," je pozval. 
Poudaril je pomen enotnosti, ko gre za Zahodni Balkan, saj bodo sicer "naše sosedstvo oblikovali drugi". Širitev je bila in 
ostaja zgodba o uspehu, je še poudaril. Kot je za Radio Slovenija poročala Erika Štular, je Junckerjev govor nastajal do 
zadnjega, in sicer na podlagi posvetov z evropskimi voditelji, komisarji, uradniki. 
Predlagal krepitev nadzora zunanje meje 
Juncker je na začetku govora pojasnil, da to ne bo govor o njegovi zapuščini, temveč o delu, ki se nadaljuje. V tem duhu je 
predstavil niz konkretnih predlogov, med njimi pričakovano večji nadzor na zunanji meji in ukinitev premikanja ure. 
Za nadzor na zunanji meji je predlagal krepitev evropske mejne in obalne straže, ki šteje zdaj okoli 1.500 pripadnikov, z 
"dodatnimi 10.000 varuhi meje do leta 2020". 
Ob napovedi predloga za odpravo premikanja ure dvakrat na leto pa je dejal, da naj članice "same odločijo, ali bodo njihovi 
državljani živeli v poletnem ali zimskem času". 
V vrsti predlogov je tudi razširitev pristojnosti evropskega javnega tožilstva, tako da bo ta poleg pregona kaznivih dejanj, ki 
škodujejo finančnim interesom EU-ja, vključeval tudi teroristična kazniva dejanja. 
Pomemben del predlogov se nanaša na krepitev partnerstva z afriškimi državami. "Afrika ne potrebuje dobrodelnosti, 
potrebuje pravo in pošteno partnerstvo. In tudi Evropa prav tako potrebuje to partnerstvo," je poudaril Juncker. 
Predlog za drugačno glasovanje 
Komisija predlaga tudi premik h glasovanju s kvalificirano večino na nekaterih področjih zunanje politike, vključno z 
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vprašanji o človekovih pravicah in civilnih misijah, o katerih Unija zdaj odloča s soglasjem. "Čas je, da uporabimo izgubljeni 
zaklad lizbonske pogodbe," je pripomnil. 
Napovedal je tudi pobude za okrepitev mednarodne vloge evra, ki mora postati "obraz in orodje nove, bolj suverene 
Evrope". 
Treba je spoštovati vladavino prava 
Tako kot lani je tudi letos izpostavil tudi to, da je treba spoštovati in izvajati odločitve Sodišča EU: "EU je skupnost prava. 
Spoštovati vladavino prava in odločitve sodišč ni izbira." 
Velika Britanija bo resna partnerica 
V povezavi z brexitom je Veliko Britanijo opozoril, da izstop iz Unije seveda pomeni, da nisi več del enotnega trga, zagotovo 
ne le izbranih delov. A k temu je dodal, da Velika Britanija tudi po 29. marcu 2019 za Unijo ne bo navadna tretja država, 
temveč tesna partnerica. 
Pri tem je opozoril na vrh v Sibiuu, ki bo šest tednov po brexitu in dva tedna pred evropskimi volitvami. "To je trenutek, ko 
moramo vsem Evropejcem ponuditi močno perspektivo za prihodnost," je pozval. 
Slovenski poslanci opozorili na dvoličnost pri vladavini prava  
Slovenski poslanci v Evropskem parlamentu so večinsko pozdravili pričakovan govor Junckerja o stanju v EU, v katerem je 
med drugim ponovno spregovoril o vladavini prava in upoštevanju sodb sodišč EU. Slednje stališče so slovenski poslanci 
pozdravili, a so tudi opozorili na dvoličnost. Po mnenju Lojzeta Peterleta (EPP/NSi) je bil Juncker glede upoštevanja sodišč 
jasen, čeprav se ni spušča v konkretne primere. Ivo Vajgl (Ald/DeSUS) pa je v okviru omembe Sodišča EU izrazil obžalovanje, 
da ni omenil tudi arbitraže kot pomembnega pravnega sistema. 
Predsednik Evropske komisije je v preteklosti tudi na primeru arbitražne sodbe med Slovenijo in Hrvaško večkrat poudaril 
pomen vladavine prava. "Takoj me je prešinila asociacija, ali je imel v mislih vsa sodišča, tudi arbitražno, ali samo nekatere," 
pa je dejal evropski poslanec Igor Šoltes (Zeleni). Nadaljeval je, da če je imel v mislih vsa sodišča, potem ni dileme glede 
arbitražnega sodišča, ki je lani odločilo o meji med Slovenijo in Hrvaško. Juncker se tako po besedah Šoltesa zaveda, da je 
sodba dokončna in da se o njej ne razpravlja. 
Tudi Franc Bogovič (EPP/SLS) se strinja, da je spoštovanje pogodb pomembno ter da v primeru arbitražnega spora med 
Hrvaško in Slovenijo ne govorimo le o enem sporu, ampak rešitvi prvega spora na območju nekdanje Jugoslavije, ki ga je 
treba rešiti na kulturen način. 
Milan Zver (EPP/SDS) je dejal, da sicer ne ve, ali je s tem Juncker mislil tudi Hrvaško. Sicer pa je predsednik komisije večkrat 
poudaril, da če se ne držimo prava, skupnost, v kateri živimo, neha obstajati, je dodal Zver. Medtem pa je bila Romana Tomc 
(EPP/SDS) nekoliko kritična, da je komisija to stališče že večkrat ponovila in da razen moralne podpore v primeru arbitražne 
razsodbe ni naredila nič ter da tudi Juncker s tem pozivom ni naredil nobenega koraka naprej. 

• Največ nezakonitih prehodov meje je na področju PU Novo mesto. G. C. Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 12. 
september 2018  

V prvi polovici letošnjega leta obravnavali 180 kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje 
http://www.rtvslo.si/crna-kronika/najvec-nezakonitih-prehodov-meje-je-na-podrocju-pu-novo-mesto/465763  
Po podatkih policije se je povečalo število kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje, saj so na novomeškem 
območju samo v torek odkrili 48 prebežnikov. 
Ministrica za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle, Vesna Györkös Žnidar je minuli teden opozorila na po njenem 
mnenju izrazito sporno delovanje nekaterih nevladnih organizacij. Tako naj bi ena izmed njih policijskim postajam 
napovedovala prihode skupine tujcev, skupaj z njihovimi imeni in priimki, ki bodo zaprosili za mednarodno zaščito. 
Ministrica sicer ni želela izpostaviti imena te nevladne organizacije, saj želi, kot je dejala, le opozoriti na škodljivost in 
nedopustnost takšnega ravnanja. 
Obveščanje policije, kje so osebe, ki želijo v Sloveniji zaprositi za mednarodno zaščito, so nato potrdili v Pravno-
informacijskem centru nevladnih organizacij (PIC). Vendar so ob tem poudarili, da je njihovo ravnanje popolnoma zakonito, 
poleg tega pa policiji celo delno pomagajo pri nadzoru nad nedovoljenimi migracijami. Kot so pojasnili, so tujcem na voljo s 
pravno pomočjo v uradnih postopkih, če nameravajo zaprositi za azil. Ob tem so poudarili, da pomagajo samo tistim, ki so 
na ozemlju Slovenije. 
Györkös Žnidarjeva je nevladnikom očitala, da policiji najavljajo prihode tujcev, še preden ti prestopijo mejo in torej sami 
organizirajo nezakonit prehod meje. Iz policijske dokumentacije, ki jo je pridobil časnik Dnevnik, pa je razvidno le, da v PIC-u 
pomagajo zaprositi za azil tistim tujcem, ki so že prispeli v Slovenijo. Da bi PIC obveščal policijo o prihodih prosilcev za azil, 
še preden vstopijo v Slovenije, niso zaznali niti pri varuhu človekovih pravic, kjer preverjajo očitke o nezakonitem vračanju 
migrantov. 
Število nezakonitih prehodov meje se sicer povečuje. Tako so policisti v prvi polovici letošnjega leta obravnavali 180 kaznivih 
dejanj prepovedanega prehajanja meje, lani v vsem letu pa 260. Največ nezakonitih prehodov meje dnevno ugotovijo na 
območju Policijske uprave Novo mesto. 
Policijski varnostni pregledi 
Policija sicer tujce, ki nezakonito pridejo v Slovenijo, praviloma varnostno pregleda, je razvidno iz odgovora notranjega 
ministrstva na poslansko vprašanje poslanca SDS-a Dejana Kaloha. Kot so pojasnili, smejo policisti opraviti varnostni pregled 
osebe, če je glede na okoliščine mogoče pričakovati njen napad ali samopoškodbo. "V postopkih z migranti so te okoliščine 
praviloma podane in takrat policisti opravijo varnostni pregled," so zapisali v odgovoru. 
Prav tako policija sodeluje pri varnostnem preverjanju kandidatov za premestitev, so zatrdili. Če policija ugotovi, da 
obstajajo utemeljeni razlogi, da kandidat za premestitev predstavlja grožnjo za nacionalno varnost ali javni red, ga zavrne. V 
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primeru trajne premestitve beguncev pa opravi varnostno preveritev, v katero so vključeni tudi drugi obveščevalno-
varnostni subjekti, so še dodali na MNZ-ju. 
Poslanca SDS-a je zanimalo tudi število kaznivih dejanj, ki so jih storili migranti, vendar policija takšne statistike ne vodi, 
postregli so mu le s podatki o številu kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje. 

• Evropski poslanci potrdili obremenilno poročilo o Madžarski. Strasbourg - MMC RTV SLO, STA. 12. september 
2018  

Odločitev poslancev bodo tehtali še voditelji držav članic EU-ja 
http://www.rtvslo.si/evropska-unija/evropski-poslanci-potrdili-obremenilno-porocilo-o-madzarski/465729  
Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju v Strasbourgu s 448 glasovi za in 197 proti potrdili poročilo nizozemske 
poslanke Zelenih Judith Sargentini o domnevnem kršenju temeljnih evropskih vrednot na Madžarskem.  
S potrditvijo poročila so poslanci prvič v zgodovini začeli postopek za sprožitev 7. člena pogodbe o Evropski uniji, katerega 
skrajni ukrep je odvzem glasovalnih pravic članici, za kar pa je potrebno soglasje.  
Poročilo Sargentinijeve med drugim očita vladi madžarskega premierja Viktorja Orbana napade na medije, manjšine, 
nevladne organizacije in jo obtožuje odstranitve neodvisnih sodnikov ter kršenja vladavine prava. 
Orban je že v torek vse očitke zavrnil in jih označil za "žalitev madžarskega naroda in za zlorabo moči". Dejal je, da gre za 
"obsodbo Madžarov, ker ne želijo živeti v državi prebežnikov". 
Szijjarto: Maščevanje promigracijskih politikov 
Na poročilo se je v sredo v Budimpešti odzval še madžarski zunaji minister Peter Szijjarto in ga označil za "majhno 
maščevanje promigracijskih politikov". "Madžarska in madžarski narod sta bila kaznovana, ker smo pokazali, da migracije 
niso potrebne in da jih je moč zaustaviti," je dejal vodja madžarske diplomacije. 
Izid glasovanja je sleparski 
Dodal je, da je rezultat glasovanja "sleparski" in da bi morali glasove vzdržanih (48) v skladu z evropskimi pravili šteti kot 
glasove proti poročilu, saj v tem primeru potrebna dvotretjinska večina ne bi bila dosežena. Napovedal je, da bo madžarska 
vlada proučila možnosti za pravne postopke. Kot je še menil, je odločitev v Evropskem parlamentu pokazala, da so politiki, ki 
so za migracije, v Evropskem parlamentu v večini. "To smo že vedeli, a danes se je izkazalo, a so zagovorniki migracij v večini 
tudi znotraj Evropske ljudske stranke (EPP)," je še dejal.  
Evropska ljudska stranka po svoji vesti  
Socialdemokrati, liberalci, Zeleni in levica so že vnaprej sporočili, da bodo poročilo predvidoma podprli, evroskeptiki naj bi 
bili proti. Ključno pa je bilo, kako se je odločila najvplivnejša, desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP), ki je sicer 
politična družina madžarskega premierja Viktorja Orbana. Kot je v torek dejal vodja EPP-ja Manfred Weber po burni in dolgi 
razpravi v skupini, je poslancem dovolil, da glasujejo po svoji vesti. EPP ima v 750-članskem Evropskem parlamentu 219 
poslancev. Sledijo socialisti (189) in liberalci ter demokrati (68).  
Proti članici se 7. člen pogodbe EU-ja sproži v primeru, da se prepoznajo kršitve osnovnih vrednot Evropske unije, ki so 
navedene v 2. členu Lizbonske pogodbe, med njimi so enakopravnost, svoboda, demokracija, vladavina prava ter 
spoštovanje človeške dostojanstvenosti in pravic. 
Za odvzem glasovalnih pravic potrebno soglasje, ki pa ga najverjetneje ne bo  
Postopek po 7. členu je kompleksen. Skrajni ukrep je odvzem glasovalnih pravic, za kar pa je potrebno soglasje, ki ga v 
primeru Poljske ni, saj je Orban že na začetku napovedal veto na takšno odločitev. V zameno lahko verjetno zdaj pričakuje 
podobno zagotovilo Poljske. 
Prva faza: Štiripetinska večina za končno odločitev  
K sprožitvi prve, preventivne faze 7. člena lahko pozove tretjina članic Unije, Evropski parlament z dvetretjinsko večino 
oddanih glasov in absolutno večino vseh poslancev ali Evropska komisija. Končno odločitev o tem, ali obstaja tveganje 
resnih kršitev, sprejmejo članice s štiripetinsko večino. 
Druga, kazenska faza: Za začetek tretjina članic ali Evropska komisija  
K sprožitvi druge, kazenske faze 7. člena lahko pozove tretjina članic ali Evropska komisija. Tu gre za odločanje o tem, ali 
dejansko obstajajo resne kršitve, ne govori se več le o tveganju. Ta del ima dve stopnji. V prvi morajo voditelji Unije najprej 
soglasno odločiti, da obstajajo resne kršitve. V drugi pa svet s kvalificirano večino – 72 odstotkov članic, ki predstavljajo 65 
odstotkov prebivalstva EU-ja – odloča o odvzemu pravic, ki izhajajo iz članstva, vključno z glasovalnimi pravicami. 
Slovenski poslanci večinsko (4:3) proti poročilu 
Od osmih slovenskih poslancev v EP-ju so Milan Zver, Romana Tomc, Patricija Šulin in Lojze Peterle (vsi EPP) glasovali proti 
poročilu, Franc Bogovič (EPP) se je vzdržal, medtem ko so ga Tanja Fajon (socialisti in demokrati), Igor Šoltes (Zeleni) in Ivo 
Vajgl (Alde) podprli.  
Zver: Ukrep je prestrog  
Zver (EPP/SDS) je ocenil, da je ukrep proti Madžarski zagotovo prestrog. Med drugim je glasoval proti zaradi vsebinskih 
razlogov, saj poročilo po njegovi presoji posega na področje, ki ni v pristojnosti evropskih inštitucij, kot sta socialna politika 
in izobraževanje. Dodal je še, da je levica skušala s poročilom pridobiti politične točke pred volitvami v Evropski parlament. 
Pojasnil je, da če se bo spor nadaljeval znotraj EPP, bo ta morda celo izgubila volitve, saj bodo volivci videli, da skupina ni 
enotna, ampak razdeljena. "To je nevarnost, ki se nam lahko zgodi," je dejal. 
Tomc: Poročilo je neuravnoteženo  
Tudi Tomčeva (EPP/SDS) je glasovala proti poročilu, ker je bilo neuravnoteženo. V poročilu in glasovanju o razmerah na 
Madžarskem vidi nepotreben vnos razdora v politiko Evropske unije. Današnja odločitev po njenem prepričanju ne bo 
dosegla nobenih sprememb na Madžarskem in bo imela ravno nasprotni učinek od želenega, saj se bo položaj Orbana v 
domovini le še okrepil. 

http://www.rtvslo.si/evropska-unija/evropski-poslanci-potrdili-obremenilno-porocilo-o-madzarski/465729


Fajonova in Šoltes zadovoljna  
Na drugi strani pa sta se sprejetja poročila razveselila Fajonova in Šoltes, pri čemer sta oba poudarila sporočilo, ki so ga s 
sprejetjem poslali Budimpešti. "Sporočilo je jasno, da takšne politike v Evropi ne sprejemamo," je dejala Fajonova. 
Bogovič: Morali bi glasovati še o Slovaški, Poljski, Romuniji in Malti  
Bogovič pa je priznal, da se je glasovanja vzdržal, ko je tehtno premislil argumente na obeh straneh in ni mogel pritrditi ne 
eni ne drugi strani. Opozoril je, da je v Evropi še več držav, ki bi bile vredne enakovredne obravnave. "Če bi imel možnost v 
sklopu glasovati še za Slovaško, Poljsko, Romunijo in Malto, bi 100-odstotno potrdil in dal jasno opozorilo, kje je rdeča linija," 
je povedal. 

• Šolsko leto se je začelo tudi v Furlaniji-Julijski krajini. Prispevek Mirjam Muženič. Radio Koper. MMC RTV SLO, 
13. september 2018 

http://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/novice/solsko-leto-se-je-zacelo-tudi-v-furlaniji-julijski-krajini/465854  
Na šolah s slovenskim učnim jezikom je približno 4.500 učencev, med njimi številni prihajajo iz italijanskih družin. 
 

  
Slika: Stavba večstopenjske šole Josipa Pangerca v Dolini pri Trstu. Foto: Radio Koper  
 
Novo šolsko leto se je začelo tudi za približno 4.500 učencev in dijakov v šolah s slovenskim učnim jezikom sosednje 
Furlanije Julijske krajine. Z vpisom so zelo zadovoljni v špetrski dvojezični šoli, saj je večji od lanskega, medtem ko ponekod 
že občutijo manj številno generacijo otrok. Narodnostno mešana sestava v razredih ostaja. 
V večstopenjski šoli v Dolini, ki združuje 4 slovenske vrtce, 6 osnovnih in eno nižjo srednjo šolo, to je predmetno stopnjo 
osnovne šole v Sloveniji, so začeli s polnimi jadri. Ravnateljica Fulvia Premolin: "Optimisti smo, ker se je novo šolsko leto, v 
glavnem, začelo z vsem osebjem. Vse je steklo tako, kot bi moralo." 
Tudi letos imajo učence iz povsem italijanskih družin, kar zahteva dodatno izobraževanje pedagoških delavcev, priznava 
ravnateljica Premolinova: "Uporabljajo take didaktične prijeme, ki so najbolj primerni za to, da tudi italijansko govoreči 
otroci napredujejo in da se slovenskega jezika naučijo." 
V Dolini bodo znova sodelovali v programu ohranjanja kulturne dediščine, letos v poklon 140-letnici domačega kulturnega 
društva Valentin Vodnik, kar otroke navdušuje. Profesor Boris Pangerc: "Prenašajo tradicijo iz preteklosti v sedanjost in v 
prihodnost. Potem tudi zelo radi sodelujejo in so pri vsej stvari tudi zelo ustvarjalni." 
Vsi že imajo tudi učbenike, ki jih zagotavlja slovensko ministrstvo za šolstvo, za njihovo pot do uporabnikov pa neutrudna 
pedagoška svetovalka Andreja Duhovnik. 

• Avstrija vztraja pri nadzoru mejnih prehodov. K. Št. Dunaj - MMC RTV SLO, STA, 13. september 2018  
Države Zahodnega Balkana nasprotujejo postavitvi centrov za zavrnjene prosilce za azil 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/avstrija-vztraja-pri-nadzoru-mejnih-prehodov/465804  
Avstrija bo izvajala nadzor meja, "vse dokler ne bo zaščita zunanjih meja EU-ja tudi dejansko delovala", meni avstrijski 
notranji minister Herbert Kickl, ki želi v državah Zahodnega Balkana vzpostaviti centre za zavrnjene prosilce za azil. 
Kot je poudaril ob začetku konference notranjih ministrov držav članic EU-ja in držav Zahodnega Balkana na Dunaju, bo 
mogoče odpraviti leta 2015 uvedeni nadzor meja, šele ko bo zaščita zunanjih meja EU-ja dejansko delovala. "To je bil tudi 
pogoj za šengen ... preprosto ne more prezreti potrebe državljanov po varnosti in nadzoru," je še dejal. 
Avstrijski notranji minister Herbert Kickl je hkrati napovedal nadaljevanje pogovorov z državami Zahodnega Balkana o 
ureditvi centrov, kamor bi nastanili zavrnjene prosilce za azil. Za katere države gre, poimensko ni želel navesti. Poudaril je, 
da si "ne želi nobene razprave v javnosti, dokler ne bo jajce izleženo". 
Med državami Zahodnega Balkana ideja o vzpostavitvi omenjenih centrov ni naletela na navdušenje. Tako so vlade Črne 
gore, BiH-a, Albanije in Makedonije že zavrnile predlog, ki sta ga podali Avstrija in Danska. V skladu s predlogom danske 
vlade naj bi zunaj EU-ja, na "ne posebno privlačnih" krajih vzpostavili centre za zavrnjene prosilce za azil. 
Dostop do policijskih zbirk 
Avstrijski notranji minister Herbert Kickl se je na konferenci na Dunaju 'Migracija in varnost' zavzel tudi za to, da bi prümsko 
pogodbo, ki vsem članicam omogoča neposreden dostop do policijskih zbirk in zbirk organov pregona, kot so zbirke DNK in 
pristnih odtisov, razširili na države Jugovzhodne Evrope. Presodil je, da bi s tem ogromno prispevali k ohranitvi varnosti tako 
na Zahodnem Balkanu kot tudi v EU-ju. 
Prümsko pogodbo so 27. maja 2005 sklenile Avstrija, Belgija, Francija, Luksemburg, Nizozemska, Nemčija in Španija, pozneje 
pa so se ji pridružile še Italija, Finska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška in Švedska. Od leta 2007 dalje je del 
pravnega reda EU-ja in ureja čezmejno sodelovanje v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. 
Spoštovanje šengena 
Evropski komisar za migracije Dimitris Avramopulos je ob tem vse države članice EU-ja, ki kljub šengenu uveljavljajo nadzor 

http://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/novice/solsko-leto-se-je-zacelo-tudi-v-furlaniji-julijski-krajini/465854
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/avstrija-vztraja-pri-nadzoru-mejnih-prehodov/465804


svojih meja, pozval, da ga kar najhitreje odpravijo in se vrnejo k običajnemu delovanju šengena, saj se nadzor zunanjih meja 
že izboljšuje. Kickl je v odzivu dejal, da se Avstrija v vseh točkah ne strinja z Evropsko komisijo. 
Na šengenskem območju, v katerega je vključenih 22 držav članic EU-ja in še štiri države, na notranjih mejah ni pregleda 
potnih listov. Po povečanem prihodu prebežnikov leta 2015 in 2016 pa so Avstrija, Nemčija, Francija, Švedska in Norveška, 
ki ni članica EU-ja, na svojih mejah začasno uvedle nadzor, in to utemeljile z varnostnimi težavami zaradi prihoda 
prebežnikov. 
100.000 varuhov meja do leta 2020 
Sicer pa je Evropska komisija začela niz podrobnih predstavitev predlogov, ki jih je v sredo v govoru o stanju EU-ja nanizal 
vodja komisije Jean-Claude Juncker. Prvi je predlog evropskega komisarja za migracije Avramopulosa, in sicer za 
vzpostavitev stalne enote 10.000 varuhov meje do leta 2020, ki po njegovem mnenju "popolnoma spoštuje suverenost in 
odgovornost članic EU-ja". 
Razširitev pristojnosti Evropske mejne in obalne straže 
Evropski mejni in obalni straži, naslednici oziroma nadgradnji agencije za zunanje meje Frontex, naj bi po predlogu razširili 
pristojnosti, še vedno pa bi bila v podporo članicam. Predlog predvideva, da ima agencija za mejno in obalno stražo lastno 
osebje in opremo, kot so plovila, letala in vozila ter da lahko njeni člani pod pristojnostjo in nadzorom članice, kjer so 
nastanjeni, izvajajo naloge, ki zahtevajo izvršne pristojnosti, na primer preverjanje identitete in odločanje o vstopu ljudi na 
zunanji meji v državo. Prav tako bi lahko pomagala pri izvajanju postopkov vračanja prebežnikov v članicah, delovala pa bi 
lahko tudi zunaj meja EU-ja. 
Krepitev evropske azilne agencije 
Drugi predlog predvideva krepitev načrtovane evropske azilne agencije z ustreznim mandatom, orodji in finančnimi sredstvi, 
tako da bodo lahko pod nadzorom članice gostiteljice izvajali vse naloge, potrebne za sprejem in obravnavo prebežnikov. 
Vzpostavitev evropske azilne agencije predvideva predlog komisije iz leta 2016, ki še ni potrjen. Po njem naj bi obstoječi 
evropski azilni urad (EASO) preobrazili v pravo evropsko azilno agencijo z razširjenim mandatom, tako da bi lahko bolje 
pomagala članicam pri spoprijemanju z migracijskimi pritiski, tudi s hitro napotitvijo azilnih strokovnjakov. 
Preostale pobude se nanašajo na ciljni pregled direktive o vračanju, da bi pospešili postopke vračanja, bolje preprečevali 
pobege in nezakonita sekundarna gibanja ob popolnem spoštovanju človekovih pravic, ter na krepitev zakonitih poti v 
Evropo. O teh novih pobudah bodo ta mesec na neuradnem srečanju v Salzburgu razpravljali voditelji članic EU-ja.  

• Poljska in Češka napovedali blokado vsakršnih sankcij proti Madžarski. K. Št. Varšava - MMC RTV SLO, Reuters, 
STA. 13. september 2018  

Budimpešta meni, da gre za "maščevanje" evropskih poslancev 
http://www.rtvslo.si/svet/poljska-in-ceska-napovedali-blokado-vsakrsnih-sankcij-proti-madzarski/465786 
"Vsaka država ima suvereno pravico, da sprejema reforme, ki se ji zdijo primerne," je jasna Poljska, ki nasprotuje 
odločitvi Bruslja. Evropski poslanci so namreč zaradi kršitve temeljnih evropskih pravic podprli postopek proti Madžarski. 
"Vsakršna dejanja, usmerjena proti državi članici, le poglabljajo razlike v EU-ju in povečujejo nezaupanje državljanov v 
evropske institucije," so še zapisali v sporočilu za javnosti s poljskega zunanjega ministrstva.  
Poročilo nizozemske evropske poslanke Judith Sargentini iz vrst Zelenih Budimpešto obtožuje utišanja neodvisnih medijev 
in intelektualcev, odstranitve neodvisnih sodnikov, onemogočanja nevladnih organizacij in razmaha korupcije. 
Podporo Madžarski je izrekel tudi češki premier Andrej Babis. 
Evropski poslanci so tako v sredo v Strasbourgu s 448 glasovi potrdili poročilo Sargentinijeve o kršitvah temeljnih evropskih 
vrednot na Madžarskem, s čimer so prvič v zgodovini začeli postopek za sprožitev 7. člena pogodbe EU-ja. Odločitev 
Evropskega parlamenta morajo zdaj potrditi še države članice Evropske unije. Budimpešta meni, da gre za malo maščevanje. 
V primeru Madžarske je zanimivo, da Evropska komisija do zdaj še ni predlagala uporabe 7. člena, kar je storila v primeru 
Poljske, čeprav se kršitve na Madžarskem pojavljajo že bistveno dlje. 
Skrajni ukrep: odvzem glasovalnih pravic 
Proti članici se 7. člen pogodbe EU-ja sproži, če se prepoznajo kršitve osnovnih vrednot Evropske unije, ki so navedene v 2. 
členu Lizbonske pogodbe, med njimi so enakopravnost, svoboda, demokracija, vladavina prava ter spoštovanje človeške 
dostojanstvenosti in pravic. Postopek po 7. členu je kompleksen. Skrajni ukrep je odvzem glasovalnih pravic, za kar pa je 
potrebno soglasje, ki ga v primeru Poljske ni, saj je Orban že na začetku napovedal veto na takšno odločitev. V zameno 
lahko verjetno zdaj pričakuje podobno zagotovilo Poljske. 
Madžarska.: Izid glasovanja je "sleparski" 
Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je na novinarski konferenci v Budimpešti dejal, da je sprejetje poročila 
maščevanje promigracijskih politikov. "Madžarska in madžarski narod sta bila kaznovana, ker smo pokazali, da migracije 
niso potrebne in da jih je mogoče ustaviti". Dodal je, da je izid glasovanja "sleparski" in da bi morali glasove vzdržanih v 
skladu z evropskimi pravili šteti kot glasove proti poročilu. 
Napovedal je, da bo madžarska vlada proučila možnosti za pravne postopke. Kot je še menil, je današnja odločitev v 
Evropskem parlamentu pokazala, da so politiki, ki so za migracije, v Evropskem parlamentu v večini. "To smo že vedeli, a 
danes se je izkazalo, a so zagovorniki migracij v večini tudi znotraj Evropske ljudske stranke," je še dejal. 
 

Mladina, Ljubljana 

• Napad notranje trojke : koalicija pod pritiskom /Janko Lorenci. – št. 36, 07.09.2018, str. 17 

• Kdo je neonacistom sešil srajčico? : tri skice sovraštva na Slovenskem: podgane, slovanski kolovrat in gozdni 
postroj /Jure Trampuš. – št. 36, 07.09.2018, str. 24-28 
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• Manifest nove desnice : nekaj odlomkov iz Manifesta za domovino, knjige, ki so jo napisali člani skupine 
Generacija identitete /Igor Jurekovič. – št. 36, 07.09.2018, str. 28-29 

• Chemnitz, Nemčija, 2018 : zakaj imajo na Saškem težave z desnico / Matthias Bartsch et. al. – št. 36, 07.09.2018, 
str. 42-46 (c 2018 Der Spiegel) 

 
 

Reporter,  Ljubljana 

• Težave Merklove zaradi dogodkov v Chemnitzu /Aleš Žužek. – št. 37, 10.09.2018, str. 10 

• Nauk gozdnega bataljona Andreja Šiška /Rado Pezdir. – št. 37, 10.09.2018, str. 24-25 

• Veseli me široka fronta proti zanikovalcem zločinov : dr. Jože Dežman, predsednik vladne komisije za reševanje 
vprašanj prikritih grobišč : intervju / Ivan Puc. – št. 37, 10.09.2018, str. 26-31 

 

• Orban v Bruslju eksplodiral zaradi poročila o Madžarski: Žalitev, izsiljevanje in obsodba naroda! STA Reporter, 
11. sep. 2018  

https://reporter.si/clanek/svet/orban-v-bruslju-eksplodiral-zaradi-porocila-o-madzarski-zalitev-izsiljevanje-in-obsodba-
naroda-659167 
 

 
Slika: Madžarski premier Viktor Orban na zasedanju Evropskega parlamenta. Foto: Reuters 
 
Madžarski premier Viktor Orban je danes v nastopu na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Bruslju poročilo o 
kršitvah evropskih vrednot na Madžarskem zavrnil kot "žalitev", "izsiljevanje" in "obsodbo" Madžarov, ker ne želijo živeti 
v "državi migrantov". 
Orban je sicer uvodoma dejal, da so se evropski poslanci že odločili in da bo večina poročilo podprla, tako da njegov govor 
ne bo spremenil njihovih mnenj, a ob tem opozoril, da s tem ne bodo obsodili vlade, temveč državo in narod. 
Opozoril je tudi, da se bodo evropski poslanci s tem odpovedali Madžarski, ki je prelivala svojo kri za svobodo in 
demokracijo ter pomembno prispevala k veliki zgodovini Evrope. 
"Poročilo žali Madžarsko in čast madžarskega naroda," je poudaril in evropskim poslancem očital, da želijo izločiti narod iz 
odločanja v EU. Madžarska se ne bo pustila izsiljevati, pripravljena je na evropske volitve naslednje leto, je še dejal. 
Razprava o poročilu o kršitvah evropskih vrednot na Madžarskem, ki vključuje poziv k uporabi 7. člena pogodbe EU, ki v 
skrajnem primeru predvideva odvzem glasovalnih pravic, se je sicer začela z zapletom, ker je Orban zamujal. 
Poročevalka Judith Sargentini je že mislila, da Orbana ne bo, a je madžarski premier prikorakal v dvorano sredi njenih 
uvodnih besed. Očitala mu je, da se je želela rokovati z njim, a to ni bilo mogoče, ker je zamudil. 
Sargentinijeva, nizozemska evroposlanka iz vrst Zelenih, je poudarila, da poročilo priča o jasnem tveganju resnih kršitev 
evropskih vrednot na Madžarskem, in kolegom položila na srce, da so dolžni ukrepati. 
Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans jo je podprl: "Žal Evropska komisija deli skrbi, izražene v 
poročilu." Med drugim je naštel navedbe glede korupcije, kršitve pravic Romov in spodkopavanje neodvisnosti sodstva. 

• Avstrijski svobodnjaki bi Orbana "ukradli" EPP in z njim ustanovili novo politično skupino v EP. STA. Reporter, 
Ljubljana,  11. sep. 2018  

https://reporter.si/clanek/svet/avstrijski-svobodnjaki-bi-orbana-ukradli-epp-in-z-njim-ustanovili-novo-politicno-
skupino-v-ep-659048  
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Slika: Heinz-Christian Strache Foto: Reuters 
 
Vodja avstrijskih svobodnjakov (FPÖ) in avstrijski podkancler Heinz-Christian Strache je madžarskega premiera Viktorja 
Orbana in njegovo stranko Fidesz povabil k sodelovanju v politični skupini v Evropskem parlamentu, poročajo tuje 
tiskovne agencije. 
"Z veseljem vabim predsednika madžarske vlade Viktorja Orbana in njegovo stranko Fidesz k sodelovanju v politični 
skupini," je v ponedeljek, na predvečer Orbanovega današnjega nastopa v Evropskem parlamentu na Facebooku zapisal 
Strache. 
Avstrijski svobodnjaki pogosto posnemajo ostro protimigrantsko retoriko Orbana, vendar pa stranki nista del iste politične 
skupine v Evropskem parlamentu. Orbanov Fidesz je del najmočnejše, Evropske ljudske stranke (EPP), avstrijski svobodnjaki 
pa, tako kot npr. skrajno desno francosko Nacionalno zavezništvo (bivša Nacionalna fronta) in Liga italijanskega notranjega 
ministra Mattea Salvinija, pripadajo skupini populistov Evropa narodov in svobode (ENF). 
Strache je Orbana k sodelovanju povabil pred današnjim nastopom madžarskega premiera v Evropskem parlamentu in pred 
razpravo evropskih poslancev o stanju demokracije na Madžarskem. Poročilo, o katerem bodo jutri odločali evropski 
poslanci, Budimpešti očita kršitev evropskih vrednot, zaradi spodkopavanja vladavine prava in demokracije pa Madžarski v 
skrajnem primeru grozi odvzem glasovalne pravice v EU. 
EPP je glede tega vprašanja razdeljena, prihajajo pa tudi pozivi, da bi Fidesz izključili iz EPP. 
Avstrijski kancler Sebastian Kurz - njegova desnosredinska ljudska stranka (ÖVP) je prav tako članica EPP - je bil v ponedeljek 
kritičen do Orbana in poudaril, da bodo poslanci ÖVP glasovali za poročilo, podprli pa bi tudi izključitev Fidesza iz EPP. "Pri 
vprašanju vladavine prava in demokracije ni kompromisov. Te temeljne vrednote je treba spoštovati," je v pogovoru za 
avstrijsko televizijo ORF dejal Kurz. 
Vodja politične skupine EPP, nemški poslanec Manfred Weber je sicer prejšnji teden izključitvi Fidesza nasprotoval, vendar 
izrazil prepričanje, da ko gre za temeljne pravice in vrednote, nihče v EPP ne bi smel imeti posebne obravnave, poroča AFP. 

• Juncker bi na meje in obale EU postavil dodatnih 10.000 evropskih varuhov meja. STA. Reporter, Ljubljana, 12. 
sep. 2018  
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Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je danes v zadnjem govoru o stanju EU v Strasbourgu pred evropskimi 
volitvami Evropejce pozval, naj bolj spoštujejo EU kot varuhinjo miru in naj se uprejo nacionalizmu. Predstavil je niz 
konkretnih predlogov, med njimi pričakovano za utrditev zunanje meje in ukinitev premikanja ure. 
"Evropa je varuhinja miru. Hvaležni bi morali biti, da živimo na mirni celini, kar je omogočila EU. Zato bolj spoštujmo EU. 
Nehajmo blatiti njeno ime," je pozval Juncker, ki je v govoru tudi znova izpostavil, da je "Evropa ljubezen njegovega 
življenja". 
"Ljubiti Evropo pomeni ljubiti njene narode. Ljubiti svoj narod pomeni ljubiti Evropo. Patriotizem je krepost. Neobrzdan 
nacionalizem je strup in prevara," je položil na srce Evropejcem. 
Izpostavil je, da je gospodarski položaj Evrope deset let po padcu ameriške investicijske banke Lehman Brothers, ki je 
sprožila svetovno finančno krizo, precej boljši in pohvalil herkulski trud Grkov. 
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Kot že velikokrat, je znova pozval, da EU ne sme biti le globalna plačnica, temveč tudi globalna igralka, pri čemer se je 
odločno zavzel za multilateralizem in pripomnil, da je njegov obisk v Washingtonu pokazal, da je združena unija pomembna 
sila. 
"Želim, da Evropa stopi s stranskega tira svetovnih zadev. Evropa ne more več biti gledalka ali zgolj komentatorka 
mednarodnih dogodkov. Evropa mora biti dejavna igralka, arhitektka jutrišnjega sveta," je pozval. 
Izpostavil je tudi pomen enotnosti, ko gre za Zahodni Balkan - enkrat za vselej, saj bodo sicer "naše sosedstvo oblikovali 
drugi". Širitev je bila in ostaja zgodba o uspehu, je še poudaril. 
Šef komisije je takoj uvodoma pojasnil, da to ne bo govor o njegovi zapuščini, temveč o delu, ki se nadaljuje. V tem duhu je 
predstavil osemnajst konkretnih predlogov, med njimi pričakovano predlog za utrditev zunanje meje in ukinitev premikanja 
ure. 
Za okrepitev zaščite zunanje meje je predlagal ojačanje evropske mejne in obalne straže, ki šteje sedaj okoli 1500 
pripadnikov, z "dodatnimi 10.000 varuhi meje do leta 2020". 
"Članice naj same odločijo, ali bodo njihovi državljani živeli v poletnem ali zimskem času," je dejal ob najavi predloga za 
ukinitev premikanja ure dvakrat na leto. 
V vrsti predlogov je tudi razširitev pristojnosti evropskega javnega tožilstva, tako da bo ta poleg pregona kaznivih dejanj, ki 
škodujejo finančnim interesom EU, vključeval tudi teroristična kazniva dejanja. 
Za zaščito svobodnih in poštenih volitev je komisija danes predlagala nova pravila za zavarovanje demokratičnih procesov 
pred manipulacijami tretjih držav ali zasebnih interesov, vključno z novimi pravili za financiranje političnih strank. 
Pomemben del predlogov se nanaša na krepitev partnerstva z afriškimi državami. "Afrika ne potrebuje dobrodelnosti, 
potrebuje pravo in pošteno partnerstvo. In tudi Evropa prav tako potrebuje to partnerstvo," je poudaril Juncker. 
Komisija danes predlaga tudi premik k glasovanju s kvalificirano večino na nekaterih področjih zunanje politike, vključno z 
vprašanji o človekovih pravicah in civilnih misijah, o katerih unija sedaj odloča s soglasjem. "Čas je, da uporabimo izgubljen 
zaklad lizbonske pogodbe," je pripomnil. 
Napovedal je tudi pobude za okrepitev mednarodne vloge evra, ki mora postati "obraz in orodje nove, bolj suverene 
Evrope". 
Tako kot lani je tudi letos Juncker v približno enournem govoru izpostavil tudi to, da je treba spoštovati in izvajati odločitve 
Sodišča EU. "EU je skupnost prava. Spoštovati vladavino prava in odločitve sodišč ni izbira," je opozoril. 
V povezavi z brexitom je Britance opozoril, da izstop iz unije seveda pomeni, da nisi več del enotnega trga, zagotovo ne le 
izbranih delov. A k temu je dodal, da Združeno kraljestvo tudi po 29. marcu 2019 za unijo ne bo navadna tretja država, 
temveč tesna partnerica. 
Pri tem je izpostavil vrh v Sibiuu, ki bo šest tednov po brexitu in dva tedna pred evropskimi volitvami. "To je trenutek, ko 
moramo vsem Evropejcem ponuditi močno perspektivo za prihodnost," je pozval. 
Komisija bo v prihodnjih dneh podrobneje predstavila konkretne predloge, ki jih je danes razgrnil Juncker. V petek bo na 
primer komisarka za promet Violeta Bulc predstavila predlog za ukinitev premikanja ure dvakrat na leto. 
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