
 

BILTEN – pregled člankov iz časopisja     [14. sep. -  20. sep. 2018]           [176]  

Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec 

• Slovenski pouk od šole do mature. Intervju: Robert Klinglmair. Pogovarjal se je: Janko Kulmesch. Novice, slovenski 
tednik za Koroško, Celovec, št. 35, 14.9.2018, str. 2 

Pogovor z izobraževalnim direktorjem Robertom Klinglmairom 
http://www.novice.at/novice/intervju/slovenski-pouk-od-sole-do-mature/  
 

 
Slika: Izobraževalni direktor Robert Klinglmair. Foto: Novice 
 
Odslej je na vrhu šolske uprave izobraževalni direktor in ne več predsednik deželnega šolskega sveta. Direktor je postal 
Robert Klinglmair. Kako gleda na dvojezično šolstvo? 
Kaj pomeni reorganizacija šolske uprave oz. uvedba izobraževalnega direktorja za manjšinskošolski oddelek, ki je doslej 
deloval v okviru deželnega šolskega sveta?  
Robert Klinglmair: Kot je bilo že doslej zakonsko predpisano, bo manj-šinsko šolstvo delovalo tudi v okviru izobraževalne 
direkcije kot samostojen in prepoznaven oddelek. 
Prihajate iz Zgornje Avstrije. Kako dobro poznate v podrobnostih manjšinsko šolstvo na Koroškem? 
V sklopu s svojo dejavnostjo na novem delovnem področju sem se med drugim intenzivno ukvarjal z manjšinskim šolstvom. 
Ogledal sem si v podrobnosti manjšinskošolska zakonska določila ter razvoj glede prijav k dvojezičnemu pouku. Pri tem se je 
izkazalo, da so številke glede prijav k dvojezičnemu pouku konstantne, čeprav skupno število šolarjev nazaduje, kar pomeni, 
da narašča tudi relativni pomen manjšinskega šolstva. Nenazadnje pa predstavlja večjezičnost relativno veličino ne samo 
zaradi zakonskih določil, temveč predvsem tudi ob dejstvu, da se Koroška nahaja na stičišču treh jezikov in kultur. 
Ste pri »študiju« obstoječega manjšinskega šolstva odkrili tudi šibkosti? 
Vsekakor sem pri svojih analizah opazil, da so pri vstopu v šolo jezikovni pogoji šolarjev vsebolj heterogeni. Za dosego trajne 
jezikovne kompetence je važno večletno in neprekinjeno osvajanje večjezičnosti. Trenutno je tako, da ta po zaključku 
ljudske šole pojema. Prav tako je pomembno, da se učno osebje ustrezno izobražuje že od elementarne pedagogike naprej. 
Katere cilje ste si kot izobraževalni direktor postavili glede manjšinskega šolstva? Lahko pričakujemo nove pobude? 
Za pridobivanje slovenščine je pomembno, da se zagotovi neprekinjeno jezikovno izobraževanje, od otroškega vrtca pa do 
mature. Za to je treba na Koroškem še krepiti zavest o dodatni vrednosti dvo- in večjezičnosti. Manjšinskošolski zakon je 
začel veljati pred natančno 60 leti. S posebno potujočo razstavo hočemo posredovati učenkam in učencem ter študirajočim 
in širšemu prebivalstvu temeljno znanje o v Avstriji živečih narodnih skupnostih ter njihovih izobraževalnih sistemih. 
Potujočo razstavo bomo predstavili 19. marca 2019 v izobraževalni direkciji. Nadalje hočemo okrepiti kooperacijo med 
dvojezičnimi otroškimi vrtci in ljudskimi šolami. Elementarno pedagoško osebje in učiteljstvo naj skupno izdela koncepte, ki 
zagotovijo neprekinjeno dvojezično izobraževanje. Poleg tega je treba investirati v izobraževanje in nadaljnje izobraževanje 
učiteljstva ter elementarnega pedagoškega osebja. 
Obstajajo načrti, da se evaluira pouk slovenščine v dvojezičnih šolah? 
Od januarja naprej se dela (ob podpori ministrstva za izobraževanje, znanost in raziskovanje) na posebnem projektu z 
namenom, da se izdela in razvije instrumentarij za neformalno ugotovitev jezikovnega znanja na prvi stopnji dvojezičnega 
pouka. Ta instrumentarij se bo nato uporabljal v dvojezičnih ljudskih šolah in bo gotovo dobra podlaga za nadaljnje 
razvijanje kakovostnega pouka. 
Politično kočljivo je vprašanje ravnateljev na dvojezičnih šolah. Ste za zakonsko določilo, po katerem morajo biti 
ravnatelji dvojezičnih šol dvojezično kvalificirani? Zakonska določila na zvezni ravni glede manjšinskega šolstva so jasna in 
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jih na Koroškem uresničujemo. Ravno izzivi, ki sledijo iz šolske avtonomije, pomenijo za šole na veljavnostnem območju 
manjšinskošolskega zakona, da so temu ustrezno kvalificirane. Osebno imam do te tematike zelo pragmatičen pristop. 
Kaj pomeni to konkretno? 
Ta tematika je zame zelo važna in hočem nanjo opozarjati. Končna odločitev pa je pri politikih. Izobraževalna politika je zelo 
senzibilna zadeva. 
Kako se hočete izogniti polju napetosti med politiko ter stvarnim pristopom? 
Dobro se zavedam polja napetosti med politiko in stvarnim pristopom. Prizadevam pa si za izobraževalno delo na evidenčni 
osnovi ter ne na osnovi politike v interesu klientele, temveč v interesu naših otrok. Enako velja to za moje delo v odnosu 
med zvezno in deželno vlado. 

• Kulturno srečanje na stičišču jezikovnih družin. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 35, 14.9.2018, str. 
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http://www.novice.at/kultura/kulturno-srecanje-na-sticiscu-jezikovnih-druzin/ 
Koroška konsenzna skupina vabi v Podklošter  
 

 
Slika: Koroška konsenzna skupina vabi v Podklošter. Misli k srečanju ter nadroben potek so Josef Feldner, Marjan Sturm 
in glavni organizator srečanja predsednik društva Kanaltaler Kulturverein Kärnten Karl-Heinz Moschitz nedavno 
predstavili v Celovcu. Foto: Novice  
 
Koroška konsenzna skupina vabi v nedeljo, 16. septembra, ob 9.30 na kulturno srečanje treh narodnih družin v ruševini 
samostana Podklošter. Nastopa 20 nemško-, slovensko- in italijanskogovorečih kulturnih skupin. 
 

 
Slika: Samostan Podklošter. Foto: Novice 
 
Podklošter/Celovec.  Koroška konsenzna skupina je leta 2009 prejela Evropsko državljansko nagrado. Ob predsedovanju 
Avstrije Svetu EU in ob 100-letnici konca Prve svetovne vojne konsenzna skupina 16. septembra prireja kulturno srečanje v 
Podkloštru, kjer se, kot so organizatorji v vabilu zapisali, »srečajo kulture treh velikih evropskih narodnih družin – 
germanske, slovanske in romanske«. Misli k srečanju ter nadroben potek so Josef Feldner, Marjan Sturm in glavni 
organizator srečanja predsednik društva Kanaltaler Kulturverein Kärnten Karl-Heinz Moschitz nedavno predstavili v Celovcu. 
»Pri mirovnem in prijateljskem srečanju v nedeljo bo nastopilo 20 skupin z več kot 300 akterji iz vseh treh narodnih družin, 
ki so na tem stičišču doma,« je povedal predsednik Heimatdiensta Josef Feldner. Simbolično so se po besedah Feldnerja v 
tem smislu še pred srečanjem v nedeljo na Tromeji zbrali mladinci iz vseh treh kulturnih krogov, da bi se učili iz zgodovine in 
se v medsebojnem spoštovanju zavzemali za skupno in miroljubno prihodnost. 
»Evropska unija zmeraj bolj zahaja v krizo. Hočemo ustvariti Evropo v malem in pokazati, da smo sposobni preseči stare 
rane ter nasprotja in da si kljub preteklosti lahko sežemo v roke in ustvarimo nekaj pozitivnega. To je zamisel našega 
srečanja v Podkloštru,« je povedal Marjan Sturm. 
Kulturni spored srečanja se bo začel ob 9.30 v ruševini samostana Podklošter. Ob 10. uri sledijo pozdravne besede z 
deželnim glavarjem in župani občin ob tromeji ter skupna izjava Koroške konsenzne skupine. Trojezično bo prireditev 
moderiral bivši deželni politik Raimund Grilc. Kulturni program se bo nadaljeval od 11.15 do 15.15 – in dalje. Organizatorji 
pričakujejo 500 do 1000 obiskovalcev. Parkirišča bodo označena. Tudi za jed in pijačo na kraju prireditve bo poskrbljeno. 
Med drugim nastopajo tudi bratje Smrtnik in loški tamburaši. 
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• Naravoslovje 2017/18. Avtor: Niko Ottowitz. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 35, 14.9.2018, str. 
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http://www.novice.at/novice/gospodarstvo/naravoslovje-2017-18/  
Nova brošura na Slovenski gimnaziji 
 

 
Slika: Nova brošura na Slovenski gimnaziji. Foto: Novice 
  
Celovec.  Izšla je brošura Naravoslovje na Zvezni gimnaziji in zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu, šolsko leto 
2017/18, izdala jo je delovna skupnost za naravoslovne predmete. Na 220 straneh seznanja z naravoslovno platjo Slovenske 
gimnazije. Opisani so naravoslovni projekti in razne zanimivosti preteklega šolskega leta. 
Navedene so teme za ustno maturo iz naravoslovnih predmetov, klavzurne naloge iz opisne geometrije z rešitvami in tri 
klavzure iz matematike (prevod Niko Ottowitz) z rešitvami. Prostorsko zaznavanje se da postopno izboljševati s treniranjem 
prostorske inteligence, na voljo so ustrezne vaje. Povzeti so sprehodi po Dunaju z našo mladino 7. razredov, majhen »test« 
naj še poglobi vtise o verjetno najlepšem mestu na svetu. Zbirka slik in podatki o dnevu odprtih vrat in šolskem prazniku 
zaokrožajo letopis. Dodan je kronološki seznam publikacij šolske založbe VEDI. Priročnik je nadaljevanje brošur Naravoslovje 
2014/15, 2015/16 in 2016/17, prejela sta ga tudi letos vsak dijak in vsaka dijakinja Slovenske gimnazije. Načrtovano je 
nadaljevanje, vsako leto bodo mdr. objavljene tudi klavzurne naloge iz opisne geometrije in matematike z rešitvami. Tako se 
bo z leti nabrala koristna zbirka maturitetnih nalog, ki bo naši šolski mladini gotovo olajšala priprave na pisno maturo. 

• 34. Pohod po zgodovinskih poteh. Avtor: Franc Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 35, 
14.9.2018, str. 4 

http://www.novice.at/uncategorized/34-pohod-po-zgodovinskih-poteh/ 
Po poteh Johana, Gašperja in Lenarta  
Pohod od kmetije do kmetije, ki so v vojnem času dajale streho, zatočišče in hrano partizanom. 
 

 
Slika: Po poteh Johana, Gašperja in Lenarta. Pohod od kmetije do kmetije, ki so v vojnem času dajale streho, zatočišče in 
hrano partizanom. Foto: Novice 
 
Po poteh Johana, Gašperja in Lenarta  
Pohod od kmetije do kmetije, ki so v vojnem času dajale streho, zatočišče in hrano partizanom. 
Lobnik/Koprivna.  Pri najlepšem vremenu se je v nedeljo, 9. septembra 2018, močna skupina pohodnikov podala od Belflna 
v Lobniku do Peršmana v Koprivni po poteh treh partizanskih osebnosti, Johana, Gašperja in Lenarta. Johan Županc, Karel 
Prušnik-Gašper in Franc Pasterk-Lenart so vsak po svoje zaznamovali upor koroških Slovencev proti nacionalnemu 
socializmu in zapustili neizbrisne sledove v naši zgodovini. Pohod od kmetije do kmetije, ki so v vojnem času dajale streho, 
zatočišče in hrano partizanom, je za vse udeležence bil veliko doživetje, saj so povsod bili deležni izredne gostoljubnosti. Je 
pa pohod bil tudi priložnost za premlevanje najrazličnejših vprašanj, med drugim tudi tega, kaj so prihodnji izzivi za naše 
predstavniške organizacije? Popoldne so pohodnice in pohodniki prispeli na svoj cilj pri Peršmanu, kjer jih je Marica sprejela 
z zasluženim okrepčilom. Za spomin in dobro razpoloženi so se razporedili še za skupinsko »gasilsko« sliko. 
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• Boris Pahor je dopolnil 105 let. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 35,  14.9.2018, str. 4 
http://www.novice.at/novice/lokalno/boris-pahor-je-dopolnil-105-let/ 
Jubilej pisatelja 
 

 
Slika: Boris Pahor je dopolnil 105 let. Foto: Novice 
 
Trst Slovenski pisatelj iz Trsta Boris Pahor je 26. avgusta, slavil 105 let in častitljivo obletnico kljub izjemni starosti praznuje z 
izidom dveh novih knjig. Pahor, ki vse svoje dolgo življenje opozarja na nevarnost totalitarnih režimov, katerih žrtev je bil 
tudi sam (fašizma, nacionalsocializma in komunizma), ter na nujnost samozavestne pokončne drže, je dva dni pred rojstnim 
dnem, v knjigarni Dom knjige v Kopru predstavil knjigo, ki je izšla pri Cankarjevi založbi, in nosi naslov Brez Kocbekovega 
sodelovanja ne bi bilo Osvobodilne fronte. Z njo je Pahor še enkrat želel opozoriti na prijatelja, krščanskega socialista in 
partizana v drugi svetovni vojni, ki se mu je v povojnem obdobju zgodila huda krivica, ko se ga je hotela jugoslovanska 
oblast odkrižati. 
Na 53. študijskih dnevih Draga na Opčinah pri Trstu pa je Darka Zvonar Predan skupaj s slavljencem predstavila knjigo z 
naslovom Boris Pahor – najini pogovori. V njej so zajeti avtoričini intervjuji s pisateljem v zadnjih 14 letih, od prvega, ki je 
nastal ob Pahorjevi 90-letnici, do doslej zadnjega, ki ga je opravila z njim avgusta lani, ko je praznoval 104. rojstni dan. 

• Srečanje s pesnikom in umetnikom Gustavom Janušem. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 35, 14.9.2018, 
str. 6 

http://www.novice.at/kultura/glasba/srecanje-s-pesnikom-in-umetnikom-gustavom-janusem/  
 

 
Slika: Srečanje s pesnikom in umetnikom Gustavom Janušem. Foto: Novice 
 
Sele-Kot 
Marsikdo se je spraševal, zakaj so Januša povabili ravno sedaj, zakaj niso počakali še eno leto, ko bo praznoval svojo 80 
obletnico. Pa je predsednica SPD Herman Velik Eda Velik razložila zadevo. 
Sele Kot. Prepričana je, da bo naslednje leto ob tem času zelo zaposlen s praznovanji vseh vrst in da bi ga bilo težko dobiti 
kar tako na Kot. Poleg tega so letos v počitnicah z mladimi v dveh delavnicah obravnavali prav Januša, prebirali njegove 
pesmi in jih zbirali za prireditev ter se bavili z njegovimi slikami in se tudi sami skušali v ustvarjanju. 
 

 
Slika: Srečanje s pesnikom in umetnikom Gustavom Janušem. Foto: Novice 
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Škoda je bila le, da so morali prireditev iz danih okoliščin preložiti izpred hiše, kjer je doraščal Januš, v nekdanjo ljudsko šolo, 
kar pa konec koncev ni zmanjšalo pomena prireditve. Zato se je umetnik skupaj z nekaterimi prijatelji najprej podal v Šmelc, 
kjer se je kratko zadržal, nato pa se vrnil k soobčanom, ki so ga že nestrpno čakali. Med njimi je bil tudi župan občine Sele 
Heribert Kulmesch. Preden pa so prešli k dnevnemu redu, so se navzoči v minuti molka spomnili častnega predsednika Jurija 
Maka, ki je pred kratkim za vedno zatisnil svoje oči. Program je bil zelo pester, otroški zborček je pesniku zapel nekaj pesmi, 
Lena in Andreas sta v domačem narečju predstavila pesnikovo življenje, mladi in malo starejši so brali njegove pesmi, vmes 
je zadonela harmonika, ob koncu pa je Eda Velik še vodila pogovor z Janušem, ki je še sam prebral dve pesmi, nato pa izrazil 
zadovoljstvo nad povabilom in podal nekaj spominov iz preteklih časov. Na vprašanje, kaj mu pomenijo številne nagrade, je 
dejal, da mu je v največje veselje, ko najde svoje pesmi v učbenikih in kadar mu svoje pesmi deklamirajo drugi, predvsem 
mladina in mu s tem izrazijo svoje spoštovanje. 
To je bila za društvo najlepša zahvala in potrditev, da so se pravilno odločili za to varianto praznovanja, pa čeprav eno leto in 
deset dni pred njegovo okroglo obletnico. 

• I remember Elvis »Kralji rokenrola« se vračajo v Pliberk. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 35, 14.9.2018, 
str. 12 

http://www.novice.at/kultura/glasba/i-remember-elvis-kralji-rokenrola-se-vracajo-v-pliberk/  
Sam’s Fever s pevcem Samom Hudlom se vrača v Kulturni dom Pliberk. S programom I remember Elvis bodo v soboto, 22. 
septembra, ob 20.30 obudili spomine na Elvisa. 
 

 
Slika: Sam’s Fever s pevcem Samom Hudlom se vrača v Kulturni dom Pliberk. S programom I remember Elvis bodo v 
soboto, 22. septembra, ob 20.30 obudili spomine na Elvisa. Foto: Novice 
 
Pliberk.  Sam’s Fever se je ustanovil leta 2012 ob 35. obletnici smrti Elvisa Presleya z idejo oživljati pesmi oziroma uspešnice 
kralja rock’n’rolla. Posebnost skupine je, da izvaja pesmi Elvisa Presleya na njihov, edinstven način. 
Vsako leto v Bad Nauheimu, v bližini Frankfurta, kjer je Elvis živel, medtem ko je služil vojsko, poteka tekmovanje 
glasbenikov, ki interpretirajo Elvisovo glasbo. Leta 2015, ko bi Elvis praznoval svoj 80. rojstni dan, je skupina bila izbrana 
med 10 najboljših. Zasedba je s svojim nastopom prepričala občinstvo in strokovno žirijo, zmagala na tekmovanju in postala 
»Najboljši Elvis Presley Cover Band v Evropi«. 
Z orkestrskim programom I remember Elvis so letos ponovno potovali na Elvis Presley Festival (med 17. in 19. avgustom 
2018) v Nemčijo, kjer so s Sam’s Fever Orkestrom nastopili v programu kot ena glavnih točk na sobotnem večeru festivala. 
Kot glavna atrakcija je na festivalu letos ponovno nastopila Darlene Love, ki si za spremljavo ni zaželela nobenega drugega 
kot Sam’s Fever z orkestrom. Darlene Love je ob spremljavi Sam´s Fever nastopila tudi v okviru nedeljskega programa 
festivala z izborom najlepših skladb »gospel«. Pridružili so se tudi »The Stamps Quartet«, ki so z Elvisom nastopali od leta 
1971 naprej vse do njegove smrti 16. avgusta 1977. 
S programon I remember Elvis, ki bo isti kot v Bad Nau-heimu, bo Sam’s Fevers v soboto, 22. septembra, ob 20.30 uri 
nastopil tudi v pliberškem Kulturnem domu. Vstopnice so na voljo v vseh poslovalnicah Posojilnice Bank. 

• Napenjati možgane. Intervju: Klaus Ottomeyer. Pogovarjala se je: Ana Grilc. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 35, 14.9.2018, str. 14-15 

http://www.novice.at/novice/intervju/napenjati-mozgane/  
Klaus Ottomeyer 
 

 
Slika: Klaus Ottomeyer. Foto. Novice 
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Klaus Ottomeyer  
Nenadoma ti zastoji dih in izostane sröni utrip. Trenutek, na katerega si öakal dneve, mesece, leta, iznenada je tu. Tuja roka 
se ti dotakne ramen in na tihem prisežeš, da si nikoli veö ne boš umil dotaknjenega mesta. Zvezdniki, idoli, ikone, kaj imajo 
na sebi, kar nas tako spravi iz tira? Zakaj oböudujemo politike, jih imamo za malike in jim prikimavamo, öetudi nas droben 
glas v zaglavju svari, da je sumljivo? Kaj nagovorijo »vodje« v nas? Klaus Ottomeyer je med drugim psiholog, psihoanalitik, 
travmatolog, pisatelj in profesor v pokoju. Je vodja upravnega odbora raziskovalnega in svetovalnega centra za žrtve nasilja 
ASPIS v Celovcu. – Pogovor o politiki, psihologiji in spravi.    
Sestavili ste psihogram Jörga Haiderja. Ali na ta naöin lahko psihologija ukrepa v politiki?  
Klaus Ottomeyer: Najprej moram reči, da je izdelovanje psihogramov za politike v psihološki in psihoterapevski skupnosti 
zelo kontroverzna zadeva. To so mi tudi očitali. Ampak vedno sem odgovoril, da sem v bistvu le napisal analizo privržencev 
Haiderja in njegove fascinacije. Seveda je tudi v tem primeru zapleteno, saj se lahko ta odnos le razume v interakciji med 
strankami. Ta razprava o psihogramih je zdaj spet aktualna v povezavi z Donaldom Trumpom. Zadnje leto je 27 znanih 
psihiatrov in psihologov publiciralo analize ameriškega prezidenta. Dokazali so, da ima Trump težke narcistične motnje z 
antisocialnimi deleži. To je zelo zanimivo, kajti v ZDA že desetletja obstaja pravilo, ki odklanja daljinske analize in ga je izdalo 
Ameriško psihiatrično združenje (APA). Nastalo je zaradi nekdanjega predsedniškega kandidata Barryja Goldwaterja, ki so ga 
psihiatri tudi razglasili za motenega  in je nato je APA izdala stališče, da takšne analize nasprotujejo poklicni etiki. Takšnih 
psihogramov psihiatri in psihoterapevti v ZDA od takrat naprej tudi niso več izdelovali. Preteklo leto pa so to pravilo 
zavestno znova kršili. Avtorji psihograma so dejali, da je pravilo sicer smiselno, toda v skrajnem primeru da ga je treba kršiti. 
Namreč tedaj, če je potrebno javnost pred nekom svariti. 
V primeru Haiderja sem vedno bil nekoliko deljenih občutkov, kajti razumem obe poziciji, a moj psihogram je bil vendarle 
indirekten. Naknadno moram reči, da sem odločil pravilno, kajti izkazalo se je, da je bil Haider hud kriminalec. Bil je slepar, 
pred katerim je bilo treba svariti. Ko je Haider še živel, sem napisal knjigo »Die Haider Show« in tudi v več intervjujih sem 
govoril o njem. Haider je izžareval t.i. narcistično avro. Okoli njega se je zbralo mnogo »sekundarnih narcistov«, na primer 
Petzner ter politiki, ki so postali znani kot »Haiderjevi fanti«. Za svoje pristaše je utelešal vest. Če si je torej vodja drznil 
storiti nekatere stvari, kot na primer kršiti predpise ali tudi zakone, nastane socialno-psihološko pri privržencih občutek, da 
lahko počnejo, karkoli želijo. Danes vidimo, da je že večina Haiderjevih ožjih pristašev stala pred sodiščem. To je zanimiv 
fenomen, kajti ta narcistična avra povzroča slabitev vesti in občutek vsemogočnosti pri vodji in privržencih. 
Kako bi izgledal psihogram Sebastiana Kurza?Dokler gospod Kurz ne stori hudo kaznivih dejanj ali ogroža ljudi, sem zavrt 
pri analizi. Imam pa seveda nekaj stvari v glavi. Lahko pa si ogledamo politiko, pripadnike in katere sloje prebivalstva 
nagovori. Mislim, da se okoli Kurza pojavi občutek praznine, o njem se namreč neverjetno malo ve. Tudi on pa ima to 
narcistično avro, avro perfekcije. Upodablja psihološki program, ki ima veliko opraviti s perfektno znamko. Sporočilo 
kontrolira po kriterijih: kaj naleti na dober odziv, česa ni mogoče napadati in kako se lahko umazane inscenacije od vsega 
začetka preprečijo. 
Ideja o človeku kot perfektni znamki, ki jo oblikujejo in prodajajo, obstaja šele okoli dvajset let. Pri takih »politikih-znamkah« 
je zelo važno, da so prepoznavni. Pomembno je, da je pričeska prepoznavna in tudi obleka je važna. Haider je vedno nosil ali 
formalno obleko, ali kombinacijo iz noše in oblačil iz džinsa. Kurz je znan za birmansko obleko, danes ji rečejo slim-fit-
obleka. Vedno, ko nastopi, ga je mogoče v drobcu sekunde prepoznati. 
Kar je posebej zanimivo v zvezi s Kurzom, je na eni strani to občudovanje perfekcije in estetike, ki ju uteleša, na drugi strani 
pa, da slabi pozicije nad-jaza. Dopušča izjave ali tudi dejanja, ki bi jih prej ljudje odklanjali. Na primer, da naj se begunce 
nastani v taboriščih. On je že pred leti propagiral model Avstralije, pri katerem se begunci namestijo na izoliranih otokih in 
jim sploh ne dopuščajo prošenj za azil. Nadalje, ne kritizira neposredno izjav antisemitskega ali rasističnega značaja. On sam 
se sicer ne strinja z mnenji, toda on stoji le ob strani dopušča izjave. Na ta način dopušča stvari, ki so prej veljale za 
nemoralične, in razglasi kritiko za nično. 
Nadalje je za voditeljske figure, ki imajo afiniteto za narcizem, značilno, da si vedno pridobivajo spoštovanje in istočasno v 
publiki ustvarjajo željo do kontakta. Danes je največja želja mnogih selfie z njihovo ikono. To željo vodja potem tudi uresniči 
in ljudje so presrečni. Publika preko tega pridobi občutek bližine do vodje. »Naš Basti« danes rečejo. Kakor nek fant iz vasi, 
ki ga poznaš in ga imaš rad. Sprejme se ga bolj ali manj v osebni družinski album. Za čas Haiderja te selfie-kulture še ni bilo, 
obstajalo pa je neverjetno veliko slik o njem, ki so nastale na Koroškem in visele v dnevnih sobah. Haider je vedno imel 
fotografa s sabo, ki je delal slike z ljudmi pod geslom »Haider in jaz«. S to strategijo je tudi ujemal nasprotnike. Obstaja 
znana slika, na kateri sta Haider in Marjan Sturm. Takšne slike so potem šle skozi medije z naslovom »Celo njegovi kritiki ga 
ljubijo«. Produkcija lepih slik je važna pri takšnih inscenacijah. 
Z vašim društvom ASPIS pomagate ljudem pri predelovanju travm. Kako vpliva politika na vaše delo? 
Mnogi begunci, ki pridejo v Avstrijo, so hudo travmatizirani. V javnosti in azilni politiki je to dejstvo bilo prej veliko bolj 
priznano kot danes. Bilo je pravno zagotovljeno, da se je treba ozirati na travmatizirane ljudi. Te pasaže so izginile iz 
zakonika. Travmatizacijo komaj še upoštevajo. Ljudi reducirajo na oceno: »Ti se vsi vtihotapijo v naš socialni 
sistem.«  1992/93 je bilo veliko migracije iz Bosne, Hrvaške, Srbije in pozneje tudi Kosova. Takrat predsodek, da so vsi 
priseljenci zajedavci, še ni bil tako izrazit. Tudi ni bil logičen, saj se je 1992 na Koroškem hrup bojev deloma slišal čez mejo! 
Logična konsekvenca je bila, da so ljudje prišli v Avstrijo in obstajalo je vojno poročanje, ki je Avstrijcem učinkovito pokazalo, 
kaj se dogaja na drugi strani meje. Vojna je bila prezentna in jasno je bilo, da so to zasledovani in travmatizirani ljudje. Bilo 
je torej tudi jasno, da rabijo ti ljudje terapijo. V tej klimi smo pred 20 leti ustanovili združenje  ASPIS. 
Do začetka 2000. let je tudi obstajalo veliko več osnovnega priznanja za naše delo. Potem se je situacija poslabšala. Toda od 
2013 do 2015 se je politika potem spet trudila za vzpostavitev kulture dobrodošlice. Ampak potem, posebej po pripetljajih 



za silvestrovo 2015, se je sočutje, ki so ga mnogi občutili, sprevrglo v obdolževanje žrtev. Prizadevali so si za to, da bi 
beguncem kolektivno odrekli status žrtev. 
Kako pride do takšne spremembe javnega mnenja?To spremembo žrtve v sovražnika se doseže preko mobilizacije zavisti. 
Producira se predstavo, da se s priseljenci boljše ravna kot z »nami«, kot z domačini. To se potem stopnuje v idejo »Ti dobijo 
vse in mi ne dobimo ničesar!« Če pa pogledamo, kako morajo begunci živeti, potem se predstave o razvajenosti in 
privilegiranosti hitro porušijo. Nadalje obstaja tudi zavist zaradi pozornosti, ki so je deležne žrtve. Podobna zavisti, ki jo 
občutimo spričo mlajših sorojencev. Ta zavist spodbudi sovraštvo, ki stopi na mesto sočutja. To posebej dobro učinkuje v 
družbi, ki je prizadeta od zmanjšanja socialne pomoči. Zanimivo je, da ti psihološki mehanizmi tudi delujejo v sklopu z 
»domačimi« žrtvami. Kako drugače bi si lahko razložili, da se danes atakira gospo Kampusch, ki je hudo travmatizirana žrtev, 
s trditvami, da izkorišča svojo situacijo in se vedno le dela važno? Njo zadane ista obramba sočutja kot begunce. 
Kakšni procesi sprave so potrebni med žrtvami in storilci? 
Konec koncev vedno gre za popravo škode in krivice, ki se je zgodila. Med drugim tudi za finančno popravo škode. Na 
Koroškem na srečo obstaja pokojnina za travmatizirane žrtve NS-režima. ASPIS na primer tudi ponuja brezplačno 
psihoterapijo za žrtve holokavsta. V psihoterapiji se ukvarjamo z zelo osebnimi zgodbami. Kajti mnogo jih je, ki še niso bile 
povedane, toda važno je, da se jih ne pomete pod preprogo. Danes obstajajo npr. v koroško-slovenskih družinah zelo 
različni načini predelovanja. 
Nekatere žrtve otrokom niso posredovale slovenščine, da bi jih ščitile. Program ASPISA ponujamo ljudem, ki so bili otroci za 
časa druge svetovne vojne, ampak tudi njihovim potomcem. 
Delali ste tudi na šolah z mladinci … 
Da, menim namreč, da moraš uporabiti čas pubertete. Danes je na primer zelo važna in aktualna tematika sovražnih 
postingov v internetu. Ti so namreč pogosto neverjetno ekscesivni in večinoma seksistični. Če si vzrok tega pogledaš, hitro 
spoznaš, da ima pisanje takih prispevkov veliko opraviti z napačnim konceptom moškosti. Je reaktivna moškost. V ozadju pa 
stoji velik strah, da nisi »pravi mož«, ali pa v puberteti, da se ne razviješ v »pravo smer«. Gre torej za boj za moško spolno 
identiteto. Mislim, da se mora o tem v pouku govoriti in pri tem tudi razpravljati o konceptih moškosti in ženskosti. 
V šolah je tu še veliko več prostora spregovoriti o tem. Mnenja še niso tako utrjena in obdela se lahko več aspektov tega 
neomačizma. 

• Enkraten psihološki balet Borisa Eifmana. Avtor: Lovro Sodja. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 35, 
14.9.2018, str. 16 
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PRO ET CONTRA na glasbo P. I. Čajkovskega 
 

 
Slika: PRO ET CONTRA na glasbo P. I. Čajkovskega. Foto: Novice 
 
Festival Ljubljana nam je v letošnji predstavitvi najboljših orkestrov, solistov in ansamblov 21. in 22. avgusta v 
Cankarjevem domu predstavil tudi znameniti Akademski državni balet Borisa Eifmana iz Sankt Peterburga. 
Ljubljana Koreograf Eifman je že leta 1977 ustanovil Novi balet Leningrada, ki je predhodnik Akademskega državnega 
baleta. V njegovih predstavah se klasični balet prepleta z modernim, kar mu daje velike možnosti ustvarjanja, zlasti pri 
predstavitvah skladateljeve duševnosti. Njegov najljubši skladatelj je Peter Iljič Čajkovski, ki mu je že leta 1994 posvetil 
posebno predstavo. Junija 2016 je na oder postavil novega Čajkovskega, predstavo »Pro et contra«, v kateri je prikazal 
življenje Čajkovskega in njegove duševne boje tudi zaradi svoje drugačne usmerjenosti. Balet je od tedaj požel uspehe po 
celem svetu. Žal ni bilo orkestra, poslušali smo glasbo iz zvočnikov. V programu tudi ni pisalo, kateri orkester je posnel 
glasbo Čajkovskega. 
Eifman je za upodobitev življenja in duševnih stisk Čajkovskega uporabil štiri njegova baletna in operna dela in sicer Labodje 
Jezero, Hrestača, Jevgenij Onjegin in Pikovo damo. Čajkovskega, na glasbo iz Labodjega jezera ga je plesal Oleg Markov, ves 
čas spremlja njegov dvojnik (Dimitij Fišer) in nepozabni so bili na prvi predstavi (21.8.) njuni moški »pas de deuxi«, redko 
videni. Razburljiva in na izrednem baletnem nivoju je bila borba princa Markova s čarovnikom in skušnjavcem Rothbartom, 
odlična je bila tudi ideja, ko princ (seveda Čajkovski) dirigira baletnemu ansamblu. Na glasbo iz Hrestača, ko se Čajkovski 
poroči z Antonino Miljukovo, zakon je trajal le nekaj tednov, odlično jo je odplesala in zaigrala krhka Jana Gordijenko, je 
sodeloval ves ženski ansambel in posebej je bila zanimiva ideja, ko dve balerini dvignjeni beli poročni trak preneseta preko 
poročne povorke. Dolgoletno mecenko in prijateljico Čajkovskega Nadeždo von Moeck, ki ga pri njegovem komponiranju 
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navdihuje, je odlično interpretirala Angela Turko. Sploh je Eifman poln nenavadnih idej in visoki baletni skoki in dvigi 
partnerjev ter partneric mejijo že na akrobacijo, vendar vedno s klasično povsem iztegnjenimi stopali. Sceno na znano 
glasbo iz Evgenija Onjegina so izvrstni baletniki pričeli z elegantnim plesom v parih in ponovno smo občudovali enkratno 
Eifmanovo idejo ločitve, ko Čajkovski in žena stojita vsak na svojem koncu polovice mostu, ki se počasi odmika narazen! 
 

 
Slika: PRO ET CONTRA na glasbo P. I. Čajkovskega. Foto: Novice 
 
Tudi dvoboj Onjegina ( Igor Subbotin) in Lenskega (Daniel Rubin) za ljubljeno Tatjano (Ana Ostrapenko) je predstavil 
vrhunsko baletno izvedbo na meji težnosti. Tatjana je na odru verjetno raztrgala tisto pismo Onjegina, ki ga v istoimenski 
operi poje bariton: »Ja vas ljublju ljubov ješčjo bit možet, ja vas ljublju tak iskreno, tak nježno, kak daj vam bog ljubimoj bit 
drugim«. V kvartopirski sceni »Pikove dame« so nam enkratni peterburški baletniki ponovno prikazali ves svoj bogati 
repertoar baletnega ustvarjanja s ponovno odlično idejo koreografa, ko Hermana (Igor Subbotin) kolegi po skupnem 
kartanju in plesu na zeleni mizi počasi spustijo k tlom in ostane sam samcat osamljen, brez žene, ki je zaradi njegove 
odtujitve končala v umobolnici. 
ENKRATNA BALETNA UMETNINA VELIKEGA KOREOGRAFA! 

• Izvrstni tragični Rigoletto iz Genove. Avtor: Lovro Sodja. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 35, 
14.9.2018, str. 17 
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Slika: Opera Rigoletto. Gledališče Carla Feliceja iz Genove jo je v okviru 66. Festivala Ljubljana uprizorilo v Cankarjevem 
domu dvakrat in sicer 27. in 29. Avgusta. Foto: Novice 
 
Vsak ljubitelj opere pozna zgodbo o lepi Gildi, njenemu očetu Rigolettu in vojvodi Mantovanskemu. Ta Verdijeva opera je 
ena najbolj tragičnih toda izredno priljubljenih, ker ima vse elemente operne zgodbe s čudovito Verdijevo glasbo. 
Ljubljana.  Gledališče Carla Feliceja iz Genove jo je v okviru 66. Festivala Ljubljana uprizorilo v Cankarjevem domu dvakrat in 
sicer 27. in 29. avgusta. Pred prvo uprizoritvijo je direktor Festivala Ljubljana neutrudni Darko Brlek pozdravil publiko v 
ponovno polni Gallusovi dvorani in se zahvalil italijanski vladi, ker je prispevala del sredstev za gostovanje genovske opere. 
Odgovoril mu je italijanski konzul v italijanščini in tudi v slovenščini! Napovedani slavni italijanski baritonist Leo Nucci, ki je 
Rigoletta pel preko 500-krat pri svojih dobrih sedemdesetih letih še vedno odlično odpoje in predvsem odigra vse znane 
Rigolettove arije, predvsem se zna zelo vživeti v vlogo nesrečnega dvornega norčka, ki se na mantovskem dvoru norčuje iz 
vseh, nazadnje pa sam postane žrtev razvajenih dvorjanov in zapeljivega vojvode. Hčerka Gilda, mati je že pokojna, ki jo 
tako čuva, da jo pusti edino v cerkev, se zaljubi v mantovskega vojvodo, ki se ji predstavi kot reven študent. Dvorjani, misleč 
da je Gilda Rigolettova ljubica, jo ugrabijo in odpeljejo na dvor k Vojvodi. Rigoletto se sklene maščevati, najame morilca 
Sparfucila, da bi ubil vojvodo, vendar ta, namesto da bi to storil, po posredovanju svoje sestre, ubije Gildo. Izvrstno jo je 
interpretirala štiriindvajsetletna Marina Monzo in je prava Gilda, ljubi očeta, toda tudi vojvodo. Ima sijajne višine in je težko 
vlogo sijajno odpela ter odigrala. Vojvodo je pel Celso Albelo, bil je pravi italijanski zapeljivec, sijajni tenor, ki ni prepričal 
samo Gilde ampak tudi publiko. Razbojnik Sparafucile (Dario Russo) bi bil v nižinah lahko pevsko izrazitejši, sicer je vlogo 
primerno odigral. Po 2. dejanju, ko je publika navdušeno aplaudirala, sta Rigoletto in Gilda pred spuščenim zastorom 
ponovila svoj duet maščevanja, kar smo slišali prvič in je ta gesta dodatno navdušila publiko. 
Orkester Gledališča Carla Feliceja je pod vodstvom dirigenta Gianluce Marciana prilagodljivo spremljal soliste, odlični sta bili 
zlasti solo flavta in oboa. Igralsko in pevsko je bil odličen tudi operni zbor, ki ga je režiser Rolando Panerai izvrstno vodil, tudi 
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z občasno pantomimo. Ustrezna sta bili scenografija in kostumi, enkratno pa tudi oblikovanje luči, s katero je Luciano 
Novelli znal v nekaterih trenutkih poudariti ključne momente opere. Baletni vložki v 1. dejanju so poudarili skoraj orgijsko 
vzdušje na dvoru. 
Med publiko, ki je z dolgotrajnimi aplavzi nagradila odlične italijanske umetnike, smo srečali tudi slovenskega generalnega 
konzula v Celovcu, gospoda Milana Predana s soprogo Darko. 

 

 

• Volk pohvalil vlado FJK za odnos z manjšino. ORF, Celovec, 14.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2935860/  
Vlada Furlanije-Julijske krajine (FJK) si za enkrat zasluži priznanje za odprt odnos do slovenske narodne skupnosti, je med 
srečanjem v Trstu s Pierpaolom Robertijem ocenil slovenski generalni konzul Vojko Volk. Diplomat je člana vlade obiskal 
za spoznavni pogovor glede na to, da je Roberti pristojen za stike z manjšino. 
 

 
Slika: Vlada Furlanije-Julijske krajine (FJK) si za enkrat zasluži priznanje za odprt odnos do slovenske narodne skupnosti, 
je med srečanjem v Trstu s Pierpaolom Robertijem ocenil slovenski generalni konzul Vojko Volk. Foto: primorski.eu 
 
Volk je Robertija opozoril, da bo v prihodnje glavna tema manjšine predstavništvo v Rimu oz. v deželnem svetu, piše 
Primorski dnevnik. Oba sta se glede tega strinjala, da je na potezi manjšina, saj se vsaka razprava mora nujno začeti z njenim 
predlogom. 

• „Pripravljeni smo na dialog“. ORF, Celovec, 14.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2935846/  
Hrvaški premier Andrej Plenković je na četrtkovi redni seji hrvaške vlade 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. 
Hrvaška si želi dobrososedske odnose 
Plenković je povedal, da si želi Hrvaška dobrososedske odnose s Slovenijo. Hrvaška vlada je 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. 
Most močno poškodovan 
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 med drugim sprejela tudi sklep, da bodo prenovili nekaj manj kot osem kilometrov državne cesto med 
Bujami in mejnim prehodom Sečovlje-Plovanija. 
S savudrijskimi ribiči o stanju v Piranskem zalivu 
Plenković se je v četrtek 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. 
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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. 

• 50 let koče na Bleščeči planini. ORF, Celovec, 14.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2935876/  
V soboto ob 10. uri vabi Slovensko planinsko društvo Celovec na slavje ob 50-letnici obstoja koče na Bleščeči planini, 
edine slovenske postojanke v koroških gorah. Ob visokem jubileju pripravljajo planinci praznovanje s kulturnim 
sporedom in zabavo. 
 

 
Slika: Stefan Riegelnik, predsednik SPD Celovec. Foto: ORF 
 
 „Pridite vsi“ 
Kočo na Bleščeči so v minulih letih uspeli temeljito obnoviti, je dejal predsednik SPD Celovec v pogovoru za Slovenski spored 
ORF. Na sobotno praznovanje vabi vse prijatelje planin. 

• „Materijo pozna zelo dobro“. ORF, Celovec, 14.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2935921/  
Novi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik pozna materijo manjšincev zelo dobro, je prepričan 
predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) Valentin Inzko, ki je čestital novincu in se zahvalil tudi 
nekdanjemu ministru Gorazdu Žmavcu. 
 

 
Slika: Valentin Inzko, predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS). Foto: ORF 
 
 „Zavzemal se bo za naša vprašanja“ 
Novega ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Petra Jožefa Česnika je predsednik NSKS Valentin Inzko ta teden srečal 
na Blejskem strateškem forumu. Prepričan je, da je Česnik človek, ki se zelo dobro spozna na vprašanja Slovencev po svetu. 

• Znatno več zanimanja kot prostih mest. ORF, Celovec, 14.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2935864/  
Prvi teden novega šolskega leta je pri glasbenih šolah na Koroškem v znamenju vpisovanj in razporeditve novih učenk in 
učencev. Tudi pri Slovenski glasbeni šoli dežele Koroške so imeli vpisovanja, za tovrstni pouk se je na novo prijavilo nad 
100 mladih glasbenic in glasbenikov. 
 

 
Slika: Slovenski glasbeni šoli dežele Koroške. Foto: ORF 
 
Ker ima šola na razpolago le določeno število učnih enot, se iz leta v leto veča otrok na čakalnih listah, saj s trenutnim 
kadrom ni mogoče nuditi pouk vsem, ki si bi to želeli. 
Slej ko prej omejena ponudba pouka 
Instrumentalni pouk na Koroškem je globoko zasidran, zanimanje za obisk takšnega pouka pa je povsod po deželi zelo 
veliko. V mnogih glasbenih šolah širom Koroške se soočajo z dejstvom, da je več povpraševanja kot ponudbe. To pa velja 
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predvsem za Slovensko glasbeno šolo, ki je bila leta 2015 integrirana v deželne glasbene šole Koroške, pa je ob tem izgubila 
skoraj polovico učnih enot, s tem pogojeno pa je omejena tudi ponudba instrumentalnega pouka. 
 

 
Slika: Roman Verdel, ravnatelj Slovenske glasbene šole dežele Koroške. Foto: ORF 
 
„Obljube še niso izpolnili“ 
Dejstvo, na katerega ob vsaki možnosti pri deželni vladi in v drugih krogih opozarja ravnatelj Slovenske glasbene šole dežele 
Koroške Roman Verdel tudi zato, ker bi bilo zanimanja za učenje instrumentov, ki jih trenutno na šoli ne morejo poučevati, 
zadosti. Ob tem pa dodaja, da tudi ni bilo mogoče uresničiti obljube po povečanju učnih enot, kot je bilo obljubljeno. 
 „Nekateri pedagogi bi lahko tudi več poučevali“ 
Vsako leto več staršev prijavi otroke k instrumentalnemu pouku in teh želja ni mogoče v polni meri izpolniti, čeprav bi tudi 
nekatere učiteljice in nekateri učitelji lahko poučevali več. Od šestnajstih pedagogov na tej izobraževalni ustanovi ima polno 
delovno razmerje le devet, ostali pa so samo delno zaposleni, pravi Verdel, ki upa, da bo mogoče v doglednem času to 
situacijo spremeniti. Ne nazadnje tudi ob dejstvu, da številke na novo vpisanih učenk in učencev vsako leto govorijo zase. 

• „Več pozornosti nameniti zamejcem“. ORF, Celovec, 14.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2935997/  
Peter Jožef Česnik iz stranke Alenke Bratušek je v petek od Gorazda Žmavca prevzel vodenje urada za Slovence v 
zamejstvu in po svetu. Novi minister brez listnice je napovedal, da se bo pri vodenju urada posvetil Slovencem v 
zamejstvu in mladim. 
Odhajajoči minister Žmavc je Česniku čestital in mu zaželel uspešno delo. Kot je poudaril Česnik, se bo urad pod njegovim 
vodstvom bolj posvetil zamejcem, ne bodo pa zanemarili Slovencev, ki živijo v državah prek oceanov. Poleg tega se bodo 
osredotočili na Slovence, ki so ostali v nekdanjih jugoslovanskih republikah na Balkanu. Nenazadnje pa je zahteval tudi več 
finančnih sredstev za urad. 

• Predstavili so projekt Escape. ORF, Celovec, 15.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2935885/  
V obmejni občini Apače na slovenskem Štajerskem so pred kratkim predstavili rezultate evropskega projekta Escape. Cilji 
projekta so spoznavanje zgodovine, razumevanje drugačnosti in promocija kulturne dediščine, pravi župan občine Franc 
Pižmoht. 
Čezmejni projekt, ki ga podpira EU 
V torek so v obmejni občini Apače na slovenskem Štajerskem pod geslom „Pobegni z mano“ vabili na predstavitev projekta 
Escape, ki ga podpira Evropska unija s finančnimi sredstvi iz sklada za regionalni razvoj v okviru programa sodelovanja 
Interreg med Slovenijo in Madžarsko. Čezmejni projekt traja od leta 2014 do leta 2020, poleg Apač pa sodelujejo še štiri 
štajerske občine ter tri madžarske, med drugim Monošter, ki velja za središče porabskih Slovencev. 
Kraj z bogato zgodovino 
Apače so na prvi pogled tipična obmejna občina ob Muri, če pa se nekoliko poglobimo v zgodovino in sakralno dediščino, pa 
se prikaže prav zanimiva slika, ki jo hočejo ravno preko projekta Escape približati tudi širši publiki. Po eni strani so Apače 
stoletja zaznamovali tukaj živeči Nemci, ki so jih po drugi svetovni vojni v celoti izgnali, premoženje pa je bilo zaplenjeno. 
Po drugi strani pa je za Apače tipična tudi prisotnost katoliške in evangeličanske cerkve, ki so jo v devetnajstem stoletju 
ustanovili priseljeni Prekmurci, dandanes pa skupnosti dobro sodelujeta. V sklopu projekta je nastala zgodovinska knjiga o 
Apaškem polju, tako imenovana Pot strpnosti, ki vodi do zgodovinsko pomembnih stavb in občina se odslej lahko na 
pokopališču ponaša tudi s sakralno-etnološkim muzejem, na katerega je župan Franc Pižmoht prav posebej ponosen. 
Projekt vreden skoraj milijon evrov 
Skupna vrednost projekta Escape za vseh devet sodelujočih slovenskih in madžarskih občin znaša okoli 966.000 evrov, 
občina Apače pa je iz sklada Evropske unije dobila okoli 130.000 evrov, ki so po podatkih župana Franca Pižmohta že 
investirani, odslej pa gre predvsem za organizacijo prireditev v občinah, kakor pravi. 
 

 
Slika: V obmejni občini Apače na slovenskem Štajerskem so pred kratkim predstavili rezultate evropskega projekta 
Escape. Foto:  orf/oslak 
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Promocija kulture, zgodovine in raznolikosti 
Pižmoht si od projekta Escape preko čezmejne promocije kulture, zgodovine in raznolikosti kraja pričakuje tudi turistični 
učinek. Že zdaj je veliko gostov iz sosednje Avstije, ki koristijo povezanost kolesarskih prog preko mostu čez Muro, pravi 
župan. 

• „Tragična zareza za manjšino“. ORF, Celovec,  15.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2935963/  
Ob začetku novega šolskega leta Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) opominja na odpravo obveznega dvojezičnega 
šolstva pred šestdesetimi leti. NSKS med drugim ugotavlja, da je bila to „tragična zareza za slovensko narodno skupnost 
na Koroškem“. 
 

 
Slika: Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Inzko. Foto: ORF 
 
„Najhujši udarec za manjšino“ 
To zarezo da je slovenska narodna skupnost začutila na domala vseh ravneh njenega življenja, poudarja NSKS v izjavi za 
javnost in med drugim ocenjuje, da je še posebej vplivala na obvladanje slovenskega jezika, ki je osrednja življenjska žila 
skupnosti. Kakor med drugim pojasnjuje predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Inzko, je do leta 1957 
obiskalo na Južnem Koroškem obvezni dvojezični pouk preko 13.000 otrok, po odpravi tega pouka ob začetku šolskega leta 
1958 pa je bilo vpisanih samo še kakih 1.300 učencev. »Od tega hudega udarca se slovenska narodna skupnost nikoli ni več 
popolnoma opomogla«, meni Inzko. 
Po oceni Inzka naj bi se sistem prijav za pouk slovenščine spremenil, najkasneje tedaj, ko bo več kot 50 odstotkov prijav. »V 
prihodnje naj bi se uvedel sistem odjav za tiste otroke, ki slovenskega pouka ne želijo, za ostale naj bi pa bil obvezen. Tako 
kot pri verouku in tako kot to funkcionira na Gradiščanskem. To bi bila za manjšino prijaznejša ureditev, kot sedanja«, je 
med drugim meni predsednik Narodnega sveta. 
 

 
Slika: Odvetnik in predstavnik Društva slovenskih pravnikov na Koroškem Rudi Vouk. Foto: ORF 
 
„Skrajni čas za odpravo krivice“ 
V tiskovni izjavi pa NSKS v zvezi z odpravo obveznega dvojezičnega šolstva objavlja tudi mnenje odvetnika in predstavnika 
Društva slovenskih pravnikov na Koroškem Rudija Vouka. Ta ugotavlja, da bi bil ob spremenjenih okoliščinah, ko se govori o 
izboljšanju klime med večino in manjšino ter dejstvu, da je skoraj polovica otrok prijavljenih k dvojezičnemu pouku skrajni 
čas, da se krivico izpred 60 let popravi in dodaja: „Če bi nadaljevali s tem sistemom obveznega dvojezičnega šolstva, po 
mojem prepričanju nikdar ne bi prišlo do zaostritve narodnostnega konflikta, kot se je zgodilo v 70-ih letih, saj bi enostavno 
zaradi poznavanja jezika s časom odpadli predsodki in nesporazumi“, pravi Vouk. 

• Na Dunaju o jezikih, književnikih in Podjuni. ORF, Celovec, 17.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2936455/  
Večjezičnost, književniki, Podjuna in zgodovinske zareze so teme jesenskega programa Slovenskega inštituta na Dunaju. 
Razpravljali bodo o jezikih, se spomnili Ivana Cankarja, Slavka Gruma in Leva Detele, osvetlili nekaj zgodovinskih obletnic 
ter Dunajčanom predstavili južno koroško regijo Podjuno in Železno Kaplo. 
 

 
Slika: Predsednik Slovenskega inštituta na Dunaju Herbert Seher ORF 
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Jezik, materinščine, večjezičnost 
Vprašanje jezika, materinščine in večjezičnosti ni le splošna tema ob začetku novega šolskega leta, temveč je po besedah 
predsednika Slovenskega inštituta na Dunaju Herberta Seherja osrednja vsebinska točka inštituta, ki v avstrijski prestolnici 
deluje od januarja 2016. 
Prva na jesenskem sporedu je torkova (18.09.) razprava o slovenščini na izobraževalnem področju, na katero vabijo 
predvsem slovensko govoreče starše, stare starše ter pedagoge in vzgojitelje, z njo pa želijo opozoriti na možnosti 
poučevanja slovenskega jezika na Dunaju. Razprava bo ob 19. uri na Slovenskem inštitutu (IÖK, Hanuschgasse 3 v 1. okraju). 
O pomenu dvo- in večjezičnosti na Dunaju bodo razpravljali tudi na Evropski dan jezikov, 26. septembra, tedaj v Hrvaükem 
centru (Schwindgasse 14 v 4. okraju). 
Na Dunaju živeči umetnik Izidor Stern vabi 28. septembra vabi na ogled svojega ateljeja v proizvodnji porcelana Augarten 
(Ob. Augartenstr. 1 v 2. okraju), Podjunčan in pisatelj Feliks Kucher bo na predvečer spomina na 10. oktober 1920 predstavil 
svoj biografsko-zgodovinski roman Kamnik, 14. oktobra pa je na sporedu srečanje o najjužnejši trški občini Avstrije, Železni 
Kapli. 
Cankar in Dunaj 
Stoto obletnico smrti Ivana Cankarja, ki je več let živel in študiral na Dunaju, bodo obeležili z dvema prireditvama. Literarni 
strokovnjak Erwin Köstler bo primerjal družbeno, umetniško in politično sliko Dunaja iz časa Cankarja (1876-1918) in časa 
koroškega pisatelja Michaela Guttenbrunnerja (1919-2004), ob tem spregovoril o njunih življenjskih poteh in opredelil vpliv 
Dunaja na njuno ustvarjanje. Na dan Cankarjeve smrti, 11. decembra, bodo obletnico obeležili pri znanem Heuriger 10er 
Marie v Ottakringu, kamor je po zapiskih sodeč Cankar redno zahajal. 
V oktobru bodo premišljevali o tem, kakšno vlogo je Dunaj odigral tudi v življenju in delu pisateljev Slavka Gruma (1901-
1949) in Leva Detele (1939). Ta že od leta 1960 na Dunaju dela kot svoboden književnik in se posveča literarnem ustvarjanju 
in publicistiki. Osvetlili bodo tudi nekaj okroglih zgodovinskih obletnic - Manfried Rauchensteiner in film iz leta 1965 z 
naslovom „3. november 1918“ po romanu Franza Theodorja Csokorja bosta osvetlila leto 1918, leto 1848 pa razstava „1848 
- pozabljena revolucija“. 

• Dežela odlikovala filmskega strokovnjaka. ORF, Celovec, 17.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2936485/  
Pionir filmske kulture na Koroškem, še posebno pa v prestolnici Celovec, Horst Dieter Sihler, je ob svojem 80. rojstnem 
dnevu prejel iz rok deželnega kulturnega referenta, deželnega glavarja Petra Kaiserja (SPÖ) posebno odličje - veliki častni 
znak dežele Koroške. 
 

 
Slika: Pionir filmske kulture na Koroškem, še posebno pa v prestolnici Celovec, Horst Dieter Sihler, je ob svojem 80. 
rojstnem dnevu prejel iz rok deželnega kulturnega referenta, deželnega glavarja Petra Kaiserja (SPÖ) posebno odličje - 
veliki častni znak dežele Koroške. Foto: ORF 
 
Dal pobudo za obnovitev avstrijske filmske scene 
Strastni ljubitelj kina je postal v pravem pomenu besede izobraževalni referent, je ob vročitvi poudaril deželni glavar Kaiser. 
Horst Dieter Sihler je bil eden osrednjih pobudnikov za obnovitev avstrijske filmske scene. Je eden najuglednejših filmskih 
kritikov na evropskih festivalih. Njegovi avstrijski dnevi filma leta 1977 v Vrbi štejejo za predhodnika graškega festivala 
Diagonale. 
Svojčas tudi slovenski filmi v Alternativkinu 
Na pobudo Sihlerja je bilo leta 1979 v Celovcu ustanovljeno društvo Alternativkino. Med drugim je v preteklosti na pobudo 
centra k&k v Šentjanžu v Rožu in v sodelovanju z njim celovški „Volkskino“ predvajal izbrane slovenske filme. 

• Za bolj učinkovit pouk slovenščine. ORF, Celovec, 17.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2936404/  
60 let po odpravi obveznega dvojezičnega pouka na Koroškem mora glavna pozornost biti usmerjena v učinkovito 
posredovanje drugega deželnega jezika, je temeljna izpoved posveta, na katerega sta minuli petek vabila Društvo 
koroških slovenskih pravnikov in Slovensko strokovno pedagoško združenje. 
Ta konec tedna bo minilo 60 let, ko je 22. septembra 1958 tedanji deželni glavar Ferdinand Wedenig (SPÖ) z odlokom 
razveljavil odredbo zakona o manjšinskem šolstvu, po kateri je bil za vse učence in učenke na dvojezičnem ozemlju 
dvojezičen pouk obvezen. Odtlej velja za dvojezični pouk načelo prijavljanja. 
Društvo koroških slovenskih pravnikov in Strokovno pedagoško združenje sta minuli petek vabila na strokovni posvet, na 
katerem so zgodovinar Teodor Domej, pravnika Rudi Vouk in Franci Serajnik, ter vodja manjšinskega oddelka pri deželnem 
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šolskem svetu Sabina Sandrieser kot predavatelji podrobno ponazorili razvoj, ki je privedel do odločilnega trenutka, in 
situacijo na področju dvojezičnega šolstva po tem. 
Odprava odredbe o obveznem dvojezičnem pouku na južnem koroškem leta 1958 je bila zareza, ki je odločilno zaznamovala 
sobivanje med narodoma v deželi v zadnjih šestih desetletjih. Predsednik društva koroških slovenskih pravnikov Rudi Vouk 
je, tako kot tudi mnogi drugi, prepričan, da marsikaterega konfliktna ne bi bilo, če bi se vsi otroci na dvojezičnem ozemlju 
Koroške učili in naučili obeh deželnih jezikov. 
Velik del prebivalstva na južnem Koroškem je od vsega začetka nasprotoval odredbi, ki jo je po koncu druge svetovne vojne, 
točneje 31. oktobra 1945, sprejela tedanja provizorična koroška deželna vlada pod vodstvo deželnega glavarja Ferdinanda 
Wedeniga. Da je obvezen dvojezični pouk bil diktat Angležev, je mit, saj je odredba bila sprejeta soglasno, obenem pa tudi 
dobrodošel argument v pogajanjih za Avstrijsko državno pogodbo (ADP). Avstrija je zavezniškim silam hotela dokazati, da 
spošutje demokratična načela in da bo skrbela tudi za obstoj in razvoj slovenskega jezika in kulture. Citat tedanjega 
namestnika deželnega glavarja Hansa Ferlitscha: „Naš zgled je Švica, (...) vsi naj bi se učili obeh jezikov v prid vsem v naši 
deželi.“ 
Nad vsem je takrat lebdelo odprto mejno vprašanje in teritorialne zahteve Jugoslavije o priključitvi južne Koroške, je v 
svojem predavanju pojasnil zgodovinar Teodor Domej. Njegova teza je, da so odredbo spravile v življenje negotove razmere 
po koncu druge svetovne vojne. Pri življenju jo je ohranila želja Avstrije, da dobi državno pogodbo. Zrušil pa jo je podpis ADP 
in drugi odstavek 7. člena, ki zagotavlja pravico do dvojezičnega pouka pripadnikom slovenske narodne skupnosti, ne pa 
tudi večinskemu narodu. 
 

 
Slika: Zgodovinar Teodor Domej. Foto: ORF 
 
Odredba iz leta 1945 je bila širokogruden kompromis. Velika hiba pa je bila, da je bila le odredba in ne zakon, sprejela pa jo 
je provizorična vlada in ne izvoljena, je dejal Domej. Na posvetu je predaval tudi kot „živa priča“, kot je dejal, saj je obiskoval 
ljudsko šolo v Vogrčah v času, ko je bila odredba o obveznem dvojezičnem pouku še veljavna.  
Danes velika večina otrok, ki so prijavljeni k dvojezičnemu pouku, prihaja iz nemško govorečih družin. Tako je tudi na ljudski 
šoli v Šmihelu, kjer je ravnatelj Danilo Katz, obenem tudi predsednik Strokovnega pedagoškega združenja. 70 odstokov 
otrok je tam prijavljenih k dvojezičnemu pouku. V številkah so to 104 otroci. Od tega pa jih ima slovenščino kot materni jezik 
le 15. In od teh 15 jih je sedem iz družin, ki prihajajo iz Slovenije in so se naselile v Šmihelu. 
Tako imenovanih „alibi prijav“ danes skorajda ni več, je dejal Katz. Starši želijo, da bi se njihovi otroci dejansko naučili jezika. 
Izziv za prihodnost mora biti bolj učinkovit pouk – imerzija, daljši postanki v enem jeziku, dnevna ali tedenska menjava. 
Učinkovitost take metode izkazujejo številne jezikoslovne študije. Sedaj pa je treba o tem prepričati še starše in tega ali 
onega pedagoga, so soglašali udeleženci simpozija. 

• Prizadevanje za mirovno regijo. ORF, Celovec, 17.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2936422/  
Sprava, sodelovanje in brezpogojno prizadevanje za mirovno regijo so bile glavno geslo „srečanja kultur“ v nedeljo v 
Podkloštru. Skupna izjava Konsenzne skupine in društva Kanaltaler Kulturverein je bila višek prireditve, na kateri je 
sodelovalo 20 kulturnih skupin iz sosednjih treh dežel. 
 

 
Slika: Sprava, sodelovanje in brezpogojno prizadevanje za mirovno regijo so bile glavno geslo „srečanja kultur“ v nedeljo 
v Podkloštru. Foto: Fritz Press 
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Iz nekdanje vojne pokrajine se je izoblikovala mirovna regija, v kateri je mogoča izvedba praznika s podpisom temeljne 
listine, je poudaril deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) v govoru zbranim na nedeljskem srečanju kultur v Podkloštru. V spomin 
na konec prve svetovne vojne pred 100 leti je na dogodek vabila koroška konsenzna skupina. 
 

 
Slika: Skupna izjava Konsenzne skupine in društva Kanaltaler Kulturverein je bila višek prireditve, na kateri je sodelovalo 
20 kulturnih skupin iz sosednjih treh dežel. Foto: ORF 
 
V duhu pobude so Marjan Sturm, predsednik Zveze slovenskih organizacij na Koroškem (ZSO), Josef Feldner za Kärntner 
Heimatdienst (KHD) ter Alfredo Sandrini za društvo Kanaltaler Kulturverein podpisali svečano skupno izjavo za spravo in 
trajno sodelovanje v prostoru Alpe-Jadran kot primer za uspešno Evropo v malem. Prizadevanja za preseganja meja v glavah 
da so botrovala tudi nastanku konsenzne skupine, ugotavlja Marjan Sturm. 
Zavedajoč se edinstvenega stičišča kultur in jezikov je deželni glavar Kaiser poudaril pomen prizadevanj, da bo pokrajina 
resnično ostala regija miru. V svečani skupni izjava pa prepoznava tudi naročilo za politiko. 
Na kraju nekdanjega samostana Podklošter je nastopilo 20 kulturnih skupin treh jezikov - slovenskega, nemškega in 
italijanskega. Spored je v treh jezikih povezoval moderator Raimund Grilc. 
Ponosen, da je takšno srečanje v trški občini Podklošter, se je župan Erich Kessler (SPÖ) zahvalil pobudniku obnovitve 
ruševin Bernhardu Wolfsgruberju, ker s takšnim prizoriščem ohranja pred pozabo pestrost kultur. Prispevek o srečanju v 
Podkoštru boste videlu tudi v nedeljski televizijski stalnici „Dober dan, Koroška“. 

• „Zaklade deliti“. ORF, Celovec, 18.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2936619/  
Zadnjo nedeljo meseca septembra bo spet „Dan spomenikov“, kakor pobudo imenuje Zvezni urad za spomeniško varstvo 
(BDA) v sodelovanju z deželnimi oddelki in skupaj z ministrstvom za kulturo. Na Koroškem je medtem šestič zasnoval 
spored deželni konservator Gorazd Živkovič. 
„Zaklade deliti“ se glasi letošnje geslo za „Dan spomenikov“ 30. septembra. Raznovrsten spored z izbranimi kraji širom po 
deželi je na Koroškem zasnoval vodja oddelka za spomeniško varstvo, umetnostni zgodovinar Gorazd Živkovič. Predhodni 
dogodek dan prej, v soboto, 29. septembra, na kraju spomina na Ljubelju bo uvedel v letošnji „Dan spomenikov“. 
 

 
Slika: „Zaklade deliti“ se glasi letošnje geslo za „Dan spomenikov“ 30. septembra. Raznovrsten spored z izbranimi kraji 
širom po deželi je na Koroškem zasnoval vodja oddelka za spomeniško varstvo, umetnostni zgodovinar Gorazd Živkovič. 
Foto: ORF 
 
V objavi na začetku poglavja, v katerem so v brošuri Zveznega urada za spomeniško varstvo za „Dan spomenikov“ 
predstavljena prizorišča na Koroškem, kakor tudi kulturna vožnja v Maribor, izreka vodja oddelka za spomeniško varstvo 
Živkovič povabilo k odkrivanju skupnih kulturnih korenin v evropskem letu kulturne dediščine. 
 „Zaklade deliti“ se glasi letošnje geslo za „Dan spomenikov“. Prizorišča so posejana širom po deželi: od Lepene z Vinklnovo 
domačijo in kulturno-zgodovinskim pohodom „Zapuščena domovina“ do podružnice nekdanjega nacističnega 
koncentracijskega taborišča Mauthausen – Ljubelj sever na avstrijski strani predora Ljubelj. 
Kakor v svojem zapisu ugotavlja Živkovič, pa naše umetnostne in kulturne zgodovine ne sestavljajo le bleščeči zakladi, 
temveč so del le-te tudi politično neprijetna bremena. 
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Slika: Dogodek na kraju podružnice nekdanjega nacističnega koncentracijskega taborišča Mauthausen – Ljubelj sever bo v 
soboto, 29. septembra. Kakor ponazarja vodja oddelka za spomeniško varstvo na Koroškem, gre za obrazložitev zaščite 
ostankov pomivalne barake. Foto: BDA 
 
Dogodek na kraju podružnice nekdanjega nacističnega koncentracijskega taborišča Mauthausen – Ljubelj sever bo v soboto, 
29. septembra. Kakor ponazarja vodja oddelka za spomeniško varstvo na Koroškem, gre za obrazložitev zaščite ostankov 
pomivalne barake. 
Zaščita ostankov pomivalne barake z betonsko preobleko je razburila člane odbora Mauthausen Komitee Kärnten-Koroška. 
Živkovič pa poudarja, da so bila dela izvedena po strokovnih merilih. 
Med skupno 18 izbranimi prizorišči za „Dan spomenikov 2018“ so tudi muzej umetnikvo na Čajni, župnišče Čače, ali 
benediktinski samostan v Šentpavlu v Labotski dolini. In Grebinj s samostanom in novo oblikovano razstavo o avtorju 
svetovnega slovesa Petru Handkeju. 

• Cerar: „Hrvaška dolžna uveljaviti razsodbo“. ORF, Celovec, 18.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2936549/  
Hrvaška je dolžna uveljaviti arbitražno razsodbo, z neupoštevanjem odločitve arbitražnega sodišča pa krši mednarodno 
pravo in pravo EU, je v odzivu na mnenje pravne službe Evropske komisije glede arbitraže dejal novi slovenski zunanji 
minister Miro Cerar (SMC). 
Pravna služba potrdila večino slovenskih stališč 
Cerar je dodal, da je Slovenija upravičena, da v okviru svojih meja izvaja svoje suverene pravice. Mnenje pravne službe v 
Bruslju potrjuje glavne navedbe Slovenije in jasno pove, da arbitraža velja tudi za celo Evropsko unijo, je dejal Cerar. 
Slovenija da se ne more neposredno vmešavati v delo Evropske komisije, a lahko vztrajno izraža svoje mnenje. „Evropska 
unija stoji in pade na vladavini prava“, tako Cerar. 
Verodostojnost komisije „postavljena pod vprašaj“ 
Odločitev Evropske komisije, ki da ni upoštevala mnenja svoje pravne službe, ki potrjuje večino slovenskih stališč glede 
uveljavljanja arbitražne odločbe o meji s Hrvaško, postavlja pod vprašaj njeno verodostojnost, pa je ocenil predsednik 
odbora slovenskega državnega zbora za zunanjo politiko Matjaž Nemec (SD). Po njegovi oceni je razkritje nemškega časnika 
Spiegel, ki je objavil mnenje pravne službe, odgovor na ravnanje predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja. 
To, da komisija ne bi upoštevala mnenja svojih služb, še posebej ko govorimo o pravni službi, se namreč zgodi zelo redko, je 
povedal Nemec novinarjem ob robu seje komisije državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. 
Evropska komisarka iz Slovenije Violeta Bulc je v nedeljo dejala, da še ni prepozno za to, da kolegij komisarjev obravnava 
pravno mnenje, „če Slovenija pozove komisijo in prosi, da se arbitražna razsodba obravnava naprej, je pa seveda stvar 
predsednika ali bo to uvrstil v razpravo pred vsemi komisarji“. 
Evropska komisija namreč ne načrtuje obravnave mnenja svoje pravne službe glede arbitražne razsodbe o meji med 
Slovenijo in Hrvaško. V tiskovni službi komisije so na vprašanji, ali lahko kolegij komisarjev še vedno obravnava mnenje 
pravne službe, ki potrjuje slovenska stališča glede uveljavljanja arbitražne odločbe o meji s Hrvaško, in v katerih okoliščinah, 
odgovorili, da „ni načrtovane nobene nadaljnje razprave kolegija o tem vprašanju“. 
Spomnili so, da je kolegij o tem razpravljal na podlagi predstavitve vodje pravne službe 4. julija lani. Tedaj so sporočili, da od 
Slovenije in Hrvaške pričakujejo, da bosta arbitražno sodbo izvršili. Izrazila je tudi pripravljenost, da pomaga k zagotovitvi 
celovite in pravične uresničitve sodbe. 
Vendar komisija pod vodstvom Jean-Clauda Junckerja ni storila ničesar, da bi prispevala k uresničitvi razsodbe, čeprav je 
njena lastna pravna služba maja letos pozvala k pripravi obrazloženega mnenja na podlagi ugotovitev, ki potrjujejo 
slovenska stališča, da gre pri nespoštovanju arbitražne razsodbe za kršitev prava EU. 

• Maji Haderlap nagrada Maxa Frischa. ORF, Celovec, 18.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2936521/  
„Njena pesnitev odstira za vsakim molkom tožbo, za vsako skrivnostjo dejanje“ in v njenih delih da se spajata „poetična 
briljanca in politična brisanca“, je med drugim zapisala žirija v utemeljitvi za podelitev literarne nagrade Maxa Frischa 
koroški avtorici Maji Haderlap. 
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Slika: Maji Haderlap nagrada Maxa Frischa. Foto: Toni Suter/t+t Fotografie 
 
Nagrado podeljuje mesto Zürich le vsaka štiri leta. Lavdator na nedeljski podelitvi v Švici je bil dunajski pisatelj Robert 
Menasse, ki je nagrado, poimenovano po züriškem pisatelju, dramatiku in arhitektu Frischu, prejel leta 2014. 
 

 
Slika: Lavdator na nedeljski podelitvi v Švici je bil dunajski pisatelj Robert Menasse, ki je nagrado, poimenovano po 
züriškem pisatelju, dramatiku in arhitektu Frischu, prejel leta 2014. Foto: Toni Suter/t+t Fotografie 
 
V času, ko v številnih krajih po Evropi znova izvajajo politiko, ki ločuje ljudi, kulture in jezike, se literatura Maje Haderlap ne 
sprijazni z nobeno mejo, so še zapisali v utemeljitvi. 
Prvič so podelili tudi pospeševalno nagrado, ki jo je prejela domačinka Dorothee Elmiger. Slavnostna vročitev nagrad je bila 
v züriškem gledališču Schauspielhaus. 

• Pričakujejo več pozornosti. ORF, Celovec, 18.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2936601/  
Od nove vlade v Sloveniji si v zamejstvu pričakujejo več pozornosti in konkretnih korakov. Odvaliti vse na Urad za 
Slovence da ni prava pot, ugotavlja Rudi Pavšič, ki kritizira tudi koroško predsedstvo Slovenske manjšinske kordinacije: to 
da ne kaže velikega zanimanja za povezovalno delo. 
„Smo bili v položaju, ki ni bil ravno prioritetni“ 
 

 
Slika: Rudi Pavšič, predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) iz Trsta. Foto: ORF 
 
Nova slovenska vlada se naj bi bolj kakor doslejšnja posvečala tudi vprašanju svojih manjšin v zamejstvu, poudarja Rudi 
Pavšič, predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ), ene od obeh krovnih organizacij Slovencev v Italiji. 
V minuli mandatni dobi da je vso breme in vso skrb glede manjšinskih vprašanj bolj ali manj imel na skrbi Urad Republike 
Slovenije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Ni pa bilo bistvenih odmevov ali sodelovanja z drugimi ministrstvi, 
kar naj bi se sedaj spremenilo, upa Pavšič. 
Pavšič: „Vlada mora napraviti korak naprej“ 

• Začeli so graditi drugo cev skozi Karavanke. ORF, Celovec, 18.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2936700/  
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S slovesnostjo so se v torek opoldne na avstrijski strani uradno začela gradbena dela za drugo cev karavanškega predora 
na avtocesti A11. S tem bo promet v obe smeri v obstoječi eni cevi predora med Avstrijo in Slovenijo kmalu preteklost. 
V naslednjih petih letih naj bi po načrtih avstrijske družbe za upravljanje avtocest Asfinag bila dela končana in cev izgrajena. 
 

 
Slika: S slovesnostjo so se v torek opoldne na avstrijski strani uradno začela gradbena dela za drugo cev karavanškega 
predora na avtocesti A11.Foto: ktn.gv.at 
 
Na slovenski strani pa začetek del še ni dorečen, obžaluje direktor Družbe za avtoceste Republike Slovenije (Dars) Tomaž 
Vidic, ki kljub temu upa na hiter začetek. 
Vidic: „Upamo, da bomo decembra lahko začeli“.  

• Kern odhaja v Bruselj.  ORF, Celovec, 19.09.2018  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2936745/  
Šef zvezne socialdemokratske stranke (SPÖ), nekdanji zvezni kancler Christian Kern je v torek zvečer napovedal, da bo 
maja 2019 nastopil kot glavni kandidat socialdemokratov na volitvah za evropski parlament. Najkasneje po volitvah bo 
odstopil kot prvi mož zvezne SPÖ, je dejal. 
 

 
Slika: Šef zvezne socialdemokratske stranke (SPÖ), nekdanji zvezni kancler Christian Kern je v torek zvečer napovedal, da 
bo maja 2019 nastopil kot glavni kandidat socialdemokratov na volitvah za evropski parlament. Foto: ORF 
 
Kaiser: „Zagotovo ne bom šel na Dunaj“ 
Še letos želijo v stranki najti in določiti naslednika oz. naslednico. Že pred torkovo tiskovno konferenco, na kateri je Kern 
napovedal umik, so se pojavile špekulacije o njegovem nasledstvu, večkrat je padlo tudi ime Peter Kaiser. Koroški deželni 
glavar, ki je zastopnik zveznega predsednika SPÖ, pa je dejal, da zagotovo ne bo šel na Dunaj in da želi ostati deželni glavar 
na Koroškem. 
Presenetljiv odstop 
Odstop Kerna je presenetljiv, saj je še prejšnji teden sporočil, da bo ponovno kandidiral za predsednika stranke na 
napovedanem kongresu v začetku oktobra, ki so ga zdaj preložili na konec novembra, poroča avstrijska tiskovna agencija 
APA. 
Kljub temu pa ni bila skrivnost, da nekdanji kancler ni bil zadovoljen z vlogo opozicijskega voditelja, zdaj pa se namerava 
seliti v Bruselj. Sam je sicer po srečanju stranke v torek sporočil, da se bo na volitve podal kot glavni kandidat avstrijskih 
socialdemokratov, a so ga v stranki pripravljeni podpreti tudi kot vodilnega kandidata evropskih socialdemokratov. O tem 
naj bi sicer odločali v torek. 
Za položaj za vodilnega kandidata evropskih socialdemokratov na evropskih volitvah maja prihodnje leto se sicer poteguje 
tudi podpredsednik Evropske komisije, Slovak Maroš Šefčovič, kot je potrdil v ponedeljek. 
V SPÖ rapravljajo o novih smernicah 
Socialdemokrati trenutno razpravljajo o novih smernicah pred kongresom in načinih, kako bi se lahko spet zavihteli na 
oblast. Na kongresu bodo odločali tudi o kandidatni listi za evropske volitve, na kateri bo na prvem mestu sedaj Kern, ki 
velja za močnega podpornika evropskega projekta. 
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„Vidimo, da koncept liberalne, odprte demokracije resno ogrožajo Orbani, Kaczynskiji, Stracheji in Salviniji,“ je dejal Kern 
novinarjem v torek v luči groženj populistične desničarske politike. Dodal je, da je socialdemokratom v tem času izrednega 
pomena, da se ohrani in zaščiti evropsko dediščino. 
52-letni Kern, ki se bo tako v zgodovino Avstrije zapisal kot kancler in predsednik stranke z najkrajšim stažem, je v politiko 
prestopil maja 2016, ko je zapustil mesto vodje avstrijskih železnic ÖBB ter prevzel vodenje vlade, kasneje pa še stranke. 
Približno leto kasneje je sledil razpad koalicije z ljudsko stranko (ÖVP) in predčasne parlamentarne volitve, na katerih je sicer 
slavila ÖVP Sebastiana Kurza, a so socialdemokrati vseeno osvojili skoraj 27 odstotkov glasov. 

• Arbitražna razsodba „podlaga za rešitev“. ORF, Celovec, 19.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2936749/  
Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je v torek v Bruslju dejal, da sta s predsednikom komisije Jean-
Claudom Junckerjem slovenski in hrvaški vladi na voljo pri iskanju rešitve spora, saj verjameta, da v EU ne bi smelo biti 
sporov o meji. „Arbitražna razsodba je seveda podlaga za to rešitev,“ je poudaril. 
 

 
Slika: Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans. Foto: ORF 
 
V stiku z obema vladama 
Evropska komisija - predsednik Juncker in jaz - smo že dolgo v stiku z vladama obeh držav," je poudaril Timmermans in 
dodal, da se osebno še mora bolje spoznati z novo slovensko vlado, česar se res veseli. Komisija po njegovih besedah išče 
rešitev na podlagi arbitražne razsodbe. Videli so dialog med državama, volilni proces je nekoliko upočasnil ta dialog, je 
dodal. 
„V EU ne bi smelo biti sporov o meji“ 
„A naj bom zelo jasen. Z Junckerjem sva obema vladama na voljo pri iskanju rešitve, ker verjameva, da v EU ne bi smelo biti 
spora o meji. Razsodba je seveda podlaga za to rešitev,“ je odgovoril na vprašanje, zakaj Junckerjeva komisija pri tem 
vprašanju ni sledila mnenju lastne pravne službe. 
Nemški tednik Spiegel je v petek objavil mnenje pravne službe komisije, ki potrjuje slovenska stališča, da gre pri 
nespoštovanju arbitražne razsodbe za kršenje prava EU. Juncker tega mnenja ni upošteval. 

• Kurz potrdil namen dvojnega državljanstva. ORF, Celovec, 19.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2936765/  
Zvezni kancler Sebastian Kurz (ÖVP) je bil minuli teden na obisku v Bocnu. Pred obiskom je v pogovoru za časnik Tiroler 
Tageszeitung potrdil namen avstrijske vlade, da Južnim Tirolcem omogoči pridobitev dvojnega, avstrijsko-italijanskega 
državljanstva. 
 

 
Slika: Zvezni kancler Sebastian Kurz. Foto: ORF 
 
Kurz je v Bocnu sodeloval na volilnem srečanju ob odprtju kampanje južnotirolske ljudske stranke (SVP) pred pokrajinskimi 
volitvami, ki bodo 21. oktobra. 
„Južna Tirolska zgled za vso Evropo“ 
Ker pa je to v preteklih mesecih povzročilo nekaj slabe krvi in polemik v Italiji, je pristavil, da bodo stvar izvedli v duhu miru v 
Evropi in v dogovoru z Italijo. Po drugi strani je spomnil, da „tudi Italija priznava svoje državljanstvo določenim skupinam 
ljudi v Sloveniji in na Hrvaškem“, poroča Primorski dnevnik. 
Kurz je Južno Tirolsko označil za zgled dolgoročnega miroljubnega sožitja, čezmejna regija Euregio, ki so jo zasnovale 
pokrajini Bocen in Trento ter avstrijska Tirolska, pa je „zgodba o uspehu in zgled za vso Evropo“. 
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Kancler in vodja ljudske stranke je potrdil skrb Avstrije za spoštovanje južnotirolske posebne avtonomije, „kar ni nova, 
vendar je pomembna tema z mednarodno razsežnostjo“. Namen njegovega obiska je bil tudi podpreti SVP in dosedanjega 
predsednika bocenske pokrajine Arna Kompatscherja, ki sta po njegovi oceni uspešno upravljala pokrajino. Zato je 
prepričan, „da bodo volivci v tem času naglih sprememb glasovali za stabilnost“, nadalje piše Primorski dnevnik. 

• Pomemben mejnik za regijo. ORF, Celovec, 19.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2936846/  
Na avstrijski strani se je začela gradnja druge cevi karavanškega predora, kar je pomemben mejnik za Koroško in za 
Slovenijo, so poudarili ob položitvi temeljnega kamna. Razen boljše pretočnosti se bo izboljšala tudi prometna varnost. 
Že leta 1986 bila načrtovana druga cev 
S slavnostno položitvijo temeljnega kamna in močno detonacijo s simbolnim prvim odkopom so se v torek opoldne na 
avstrijski strani uradno začela gradbena dela za drugo cev karavanškega predora na južni avtocesti A 11. Sicer naj bi predor 
skozi Karavanke že pri projektiranju leta 1986 dobil za vsako smer ločeno cev. Vendar so takrat ocenili, da je količina 
prometa premajhna in zadostuje samo ena cev, po kateri poteka promet dvosmerno. Kako so se ušteli, kažejo aktualni 
podatki. V poletni sezoni se skozi predor vozi dnevno do 30.000 vozil, pa tudi pozimi jih je vsak dan po 10.000. Posledica so 
kilometre dolgi zastoji in dolge čakalne dobe. 
 

 
Slika: Na avstrijski strani se je začela gradnja druge cevi karavanškega predora. Foto: ORF 
 
Predvidoma leta 2026 naj bi bilo ozko grlo na evropskem koridorju 10 v smeri sever jug odpravljeno. Do takrat bodo 
odkopali 1,4 milijona ton skale, to je material za 50.000 tovornjakov. Predor je dolg osem kilometrov. 4,4 kilometra je na 
avstrijski strani, 3,5 kilometra pa na slovenski. Investicijska vsota za gradnjo druge cevi bo znašala 320 milijonov evrov. 
Avstrijska družba Asfinag bo v gradbena dela vložila približno 190 milijonov evrov. Okoli 10 odstotkov bo sofinancirala 
evropska komisija. 
Simbolni odkop 
V torek so se z močno detonacijo in s simbolnim prvim odkopom na avstrijski strani uradno začela gradbena dela za drugo 
cev karavanškega predora. 
Prekop med slovensko in koroško stranjo je načrtovan za leto 2022, sledila bodo notranja dela. Za prometno varnost bodo 
vsakih 350 metrov uredili prečnike in ubežne poti v drugo cev, za nadziranje prometa bodo vgradili najsodobnejšo 
tehnologijo z videodetekcijo, senzorji in elektronskim sistemom prometne signalizacije. 
 

 
Slika: Peter Kaiser. Foto: ORF 
 
 „Evropska povezava“ 
2024 naj bi bila druga cev končana. Zatem bodo obnovili staro cev, leta 2026 pa naj bi bilo konec dvosmernega prometa po 
eni cevi. Z drugo cevjo ne bo boljša le pretočnost, temveč predvsem prometna varnost. Gradnja druge cevi je vsekakor 
pomemben mejnik za Koroški in za Slovenijo, je poudaril deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ). 
 

 
Slika: Tomaž Vidic. Foto: ORF 
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 „Upamo, da bomo začeli decembra“ 
Na avstrijski, koroški strani predora so se dela začela uradno v sredo, na slovenski strani pa začetek del še ni dorečen. 
Družba za avtoceste RS (Dars) je konec julija kot izvajalca del za izgradnjo druge cevi karavanškega predora izbrala turško 
podjetje, katerega ponudba v višini 90 milijonov evrov je bila bistveno cenejša od ostalih osmih ponudb. Po izboru pa so se v 
nekaterih slovenskih medijih začeli pojavljati očitki na račun izbranega turškega podjetja, da je postavilo dumpinško ceno, 
da gre za režimsko podjetje turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana in da izkorišča delavce. 
Glavni razlog, da bo na slovenski strani prišlo do zamika, pa ni poročanje v medijih, temveč da so tri podjetja, ki niso bila 
izbrana, vložila pritožbo, je pojasnil direktor družbe za avtoceste Republike Slovenije (DARS) Tomaž Vidic, ki kljub temu upa 
na hiter začetek. 
 

 
Slika: Generalni konzul Republike Slovenije v Celovcu Milan Predan. Foto: ORF 
 
„S sosedom moraš biti dober“ 
Tudi generalni konzul Republike Slovenije v Celovcu Milan Predan upa na čim hitrejši začetek gradbenih del tudi na slovenski 
strani. Ne le za infrastrukturni projekt, temveč od vsega začetka tudi za projekt, ki povezuje ljudi na obeh straneh Karavank, 
pravi Predan. 

• Opozarja na delo na evropski ravni. ORF, Celovec, 19.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2936853/  
Nanti Olip odgovarja na torkove očitke Rudija Pavšiča z opozorilom, da so vse narodne skupnosti v minulem letu vložile 
vso energijo v izvedbo pobude Minority SafePack ter na številna srečanja, ki jih je usklajeval Urad vlade RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu v istem sestavu, kot je Slomak. 
Leta 2016 koordinacijo prevzela koroška 
Bilo je ob izteku obiska delegacije Slovenske manjšinske koordinacije (Slomak) v Evropskem parlamentu in v Svetu Evrope 
pred dvema letoma, ko je po rotacijskem principu predsedovanje prešlo na Koroško. Takratni poslujoči podpredsednik 
Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) Nanti Olip je prevzel posle koordinatorja od Rudija Pavšiča, predsednika 
Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) v Italiji. 
 

 
Slika: Nanti Olip. Foto: ORF 
 
 „Evropski vidik pomembnejši“ 
Prav evropska raven je, ki prednjači, ko odgovarja koroški koordinator predsedstva Slomak Nanti Olip na v torek izrečene 
očitke predsednika SKGZ Rudija Pavšiča, da koroško predsedstvo Slomak ni pokazalo dovoljšnjega zanimanja, kakor tudi na 
njegovo oceno glede prioritet. 
Zlasti glede prednostnih nalog je odgovor zelo preprost, pravi Nanti Olip, koordinator koroškega predsedovanja. 

• SSk z Južnimi Tirolci na evropske volitve. ORF, Celovec, 20.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2936975/  
Stranka Slovenska skupnost (SSk) v Furlaniji se bo na evropskih volitvah, ki bodo maja prihodnjega leta, znova povezala z 
Južnotirolsko ljudsko stranko (SVP). Temelje za volilno zavezništvo bo slovenska stranka položila na bližnjem sestanku z 
Južnimi Tirolci, poroča Primorski dnevnik. 
 

 
Slika: Stranka Slovenska skupnost (SSk) v Furlaniji se bo na evropskih volitvah, ki bodo maja prihodnjega leta, znova 
povezala z Južnotirolsko ljudsko stranko (SVP). Foto: Primorski dnevnik 
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Za tesne stike tudi v Rimu 
SSk da je v tem mandatu evropskega parlamenta zelo dobro sodelovala z evroposlancem SVP Herbertom Dorfmannom. 
Potrebo po sodelovanju s SVP je Slovenska skupnost izrazila tudi slovenski senatorki v Rimu Tatjani Rojc, kateri da je SSk tudi 
predlagala skupno srečanje s parlamentarno ekipo SVP v Rimu, povzema Primorski dnevnik strankino sporočilo. 

• Pravica do enakega dodatka. ORF, Celovec, 20.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2936982/  
Evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je v odgovoru evropski 
poslanki iz Hrvaške Dubravki Šuica potrdila, da imajo otroci tujcev, ki delajo v Evropski uniji, pravico do enakih otroških 
dodatkov kot to velja za domačine. Dodala je, da komisija pozorno spremlja razmere. 
Poslanka Šuica (HDZ/Evropska ljudska stranka EPP) se je junija že drugič obrnila na Evropsko komisijo za pojasnilo glede 
ukrepov proti diskriminatorskim pobudam posameznih držav-članic EU o zmanjšanju otroškega dodatka za otroke tujih 
delavcev. Evropska komisarka je v odgovoru med drugim poudarila, da imajo tuji delavci v skladu s pravili pravico do 
enakega otroškega dodatka, kot to velja za domačine, ne glede na prebivališče otrok. Dodala je, da Evropska komisija 
pozorno spremlja razmere in bo preučila avstrijske ukrepe glede skladnosti s pravom EU, če bodo ti sprejeti in bodo začeli 
veljati. 
V pretklosti je Evropska komisija tudi v odgovoru na vprašanje evropske poslanke iz Slovenije Romane Tomc (SDS/EPP) 
glede otroških dodatkov v Avstriji poudarila, da pogodba o EU prepoveduje vsakršno neposredno ali posredno 
diskriminacijo delavcev na podlagi državljanstva. 
Tomčeva je poslansko vprašanje komisiji poslala sredi januarja, po odločitvi avstrijske vlade o znižanju otroškega dodatka za 
v tujini živeče otroke zaposlenih v Avstriji. Poslanka je dala pobudo za vprašanje, pripravila ga je s kolegi s Poljske, 
Madžarske, Slovaške in Romunije, podpisali pa so ga evropski poslanci iz devetih držav in petih političnih skupin, med njimi 
vsi evropski poslanci iz Sloveniji in liberalna evropska poslanka iz Avstrije, koroška Slovenka Angelika Mlinar. 
V njem so komisijo vprašali, ali gre za diskriminacijo, če država članica otroške dodatke prilagodi življenjskim stroškom 
države, kjer otroci živijo. Poslance je tudi zanimalo, ali so državljani EU, zaposleni v drugi članici, ki plačujejo enake prispevke 
kot državljani članice, upravičeni tudi do enakih socialnih ugodnosti in ali to velja tudi za otroške dodatke. Evropsko komisijo 
so evroposlanci tudi spraševali, ali je ukrep Avstrije v skladu s pravom EU, še posebej z uredbo o koordinaciji sistemov 
socialne varnosti iz leta 2004. 
Avstrijsko ministrstvo za družino je takrat pomisleke Bruslja zavrnilo in poudarilo, da ne gre za diskriminacijo delavcev na 
podlagi državljanstva, ker bodo podlaga za indeksacijo življenjski stroški v članici unije, kjer živi otrok. 
Vlada na Dunaju ocenjuje, da bo ta ukrep vplival na 132.000 otrok tujcev, zaposlenih v Avstriji, predvsem na Madžarskem, 
Slovaškem, Poljskem, v Romuniji in Sloveniji. Po besedah Tomčeve bi odločitev avstrijske vlade vplivala na 10.600 otrok v 
Sloveniji. 
Vprašanje otroških dodatkov v EU ureja direktiva o koordinaciji sistemov socialne varnosti. Da bi bila odločitev avstrijske 
vlade skladna z evropsko zakonodajo, je po navedbah evropskih poslancev treba spremeniti uredbo. 

• Na univerzi o jeziku in nacionalizmu. ORF, Celovec, 20.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2937000/  
Od četrtka do sobote poteka na celovški univerzi Alpe-Jadran konferenca „Jezik, literatura, politika - 1918 do 2018“ 
(Language. Literature. Politics. 1918-2018. (Un)doing Nationalism and Resistance). Udeleženci in udeleženke niza 
predavanj preučujejo jezik nacionalizma in odpora proti njemu. 
Valentin Inzko prvi predavatelj 
Osvetlili bodo tudi narativ in argumetativne strategije, metafore in slike v oblikah tozadevne komunikacije, pojasnjuje 
organizator Nikola Dobrić. Soorganizatorka Cristina Beretta pa opozarja, da je očitno dandanes nacionalizme spet mogoče 
na široko propagirati. 
Kot prvi predavatelj v četrtek dopoldne je bil napovedan visoki predstavnik mednarodne skupnosti Valentin Inzko, ki je 
predaval o nacionalizmu v Bosni in Hercegovini. 
Literarni večer z Majo Haderlap 
V petek pa bo na literarnem večeru v sklopu konference ob 19. uri v Omanovi dvorani univerze brala iz svojega romana 
„Angel pozabe“ Maja Haderlap. Nato sledi pogovor z avtorico. 

• „Predstavili bomo naš Geopark“. ORF, Celovec, 20.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2937105/  
„Zbliževanje ob skupnih mejah“ je vodilo letošnjega evropskega dneva sodelovanja. Poleg promocije evropskih 
programov čezmejnega sodelovanja naj bi prebivalci doživeli in začutili tudi duh skupne Evrope. Eno prizorišče petkovega 
evropskega dneva sodelovanja bo Geopark Karavanke. 
Začutili naj bi duh skupne Evrope 
V petek, 21. septembra, obeležujemo v Evropi tako imenovani dan evropskega sodelovanja („European connecting day“). V 
več kot 30 državah se bo zvrstilo nad 100 dogodkov, ki so jih pripravili nositelji čezmejnih projektov, ki jih izvajajo v sklopu 
evropskega čezmejnega pospeševalnega programa Interreg. 
Prireditve v sklopu evropskega dneva sodelovanja so namenjene po eni strani promociji programa in sofinanciranih 
projektov. Pod geslom „Zbliževanje ob skupnih mejah“ pa naj bi prebivalci doživeli in začutili tudi duh skupne Evrope. 
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Slika: Gerald Hartmann. Foto: ORF 
 
Brezplačen čezmejni izlet 
V okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija bo prizorišče letošnjega dneva evropskega sodelovanja 
Geopark Karavanke. 
Pod geslom „Doživeti čezmejni Geopark“ se bodo obiskovalci lahko podali na brezplačnem čezmejni izlet, je napovedal 
poslovodja Geoparka Gerald Hartmann, ki tudi ni prikrival ponosa, da bo prav Geopark lahko gostitelj tega dogodka. 
Hartmann: „Ponujamo pregled našega območja“ 
Začetek izleta bo ob 9.30 v Mežici. Po prigrizku se bodo popeljali z vlakcem v mežiški rudnik. Ob 12.30 se bodo nato na 
avstrijski strani z gondolo povzpeli še na vrh Pece in skupaj odšli na krajši panoramski pohod. Dogodek bodo zaključili z 
druženjem pri koči Altes Zollhaus. 
Udeležba na dogodku je za tiste, ki so se pravočasno prijavili, brezplačna. Kontingent je poln, kljub temu se lahko se 
pridružite, vozovnico za vlakec v rudnik in za gondolo boste morali plačati sami. 

• Zbirka 80 pesmi ob 80-letnici. ORF, Celovec, 20.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2937129/  
Ob 80. življenjskem jubileju pesnice in skladateljice Lenčke Kupper je izšla zbirka njenih 80 najbolj priljubljenih in znanih 
pesmi. Knjigo „Iz škratove krošnjice“ sta izdala Krščanska kulturna zveza (KKZ) in Narodni svet koroških Slovencev (NSKS). 
Knjiga kot del Tischlerjeve nagrade 
Koroška avtorica otroških pesmic, lutkovnih iger, pripovedk in pravljic, skladateljica in pesnica Lenčka Kupper je letos 
praznovala svoj 80. rojstni dan, ob tem jubileju sta ji KKZ in NSKS ob začetku leta podelila 39. Tischlerjevo nagrado za bogato 
delo na področju otroške in mladinske književnosti. 
Del te nagrade je tudi izdaja zbirke 80 izbranih pesmi ob 80-letnici avtorice, pravi poslujoči tajnik Narodnega sveta Marko 
Oraže. 
Oraže: „Dela ni mogoče orisati na en večer“ 
 

 
Slika: Ob 80. življenjskem jubileju pesnice in skladateljice Lenčke Kupper je izšla zbirka njenih 80 najbolj priljubljenih in 
znanih pesmi. Knjigo „Iz škratove krošnjice“ sta izdala Krščanska kulturna zveza (KKZ) in Narodni svet koroških Slovencev 
(NSKS). Foto: orf/kelih 
 
Zbirko z izbranimi besedili in melodijami Lenčke Kupper so predstavili v četrtek dopoldne na tiskovni konferenci v prostorih 
Krščanske kulturne zveze. Projektni koordinator pri nastanku zbirke je bil Martin Kuchling iz KKZ, ki opozarja na pet 
tematskih sklopov. 
Kuchling: „Pesmi razporejene po letnih časih“ 
 

 
Slika: Ob 80. življenjskem jubileju pesnice in skladateljice Lenčke Kupper je izšla zbirka njenih 80 najbolj priljubljenih in 
znanih pesmi „Iz škratove krošnjice“. Foto:  orf/kelih 
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Zbirka je izšla pri Mohorjevi založbi v Celovcu, ki bo knjigo Lenčke Kupper uvrstila v svoj naslednji knjižni dar, je na tiskovni 
konferenci dejal Adrian Kert iz Mohorjeve založbe. 
Kert: „Zbirko bomo predstavili tudi v Ljubljani“ 
 

 
Slika: Pesnica in skladateljica Lenčka Kupper. Foto:  orf/kelih 
 
Izbor pripravil Jožko Kovačič 
Najnovejša knjiga „Iz škratove krošnjice - otroške pesmi skozi leto“ vsebuje izbrana besedila z enoglasnimi napevi in 
bogatimi ilustracijami. Zbirka iz 55 let ustvarjanja daje dober pregled nad ustvarjanjem avtorice in vsebuje številne 
uspešnice njenega dela. Izbor večinoma otroških pesmi je pripravil glasbeni urednik pesmarice Jožko Kovačič, v spremni 
besedi knjige pa je podpredsednik KKZ Miha Vrbinc podčrtal pomen avtorice in njenega bogatega opusa. 
Vrbinc: „Vse njeno delo je posvečeno slovenščini“ 
80 izbranih pesmi od skupno 260, ki jih je ustvarila Lenčkna Kupper, krasijo ilustracije Polone Lovšin, s katero sta se ujeli, 
čeprav se nista nikoli videli, je dejala avtorica Lenčka Kupper. 
Kupper: „Res je prikupna pesmarica“ 
 

Kleine Zeitung, Celovec 

• Angela Piskernik wird Park in Laibach gewidmet. Von Rosina Katz-Logar. Kleine Zeitung, Celovec, 20. september 
2018 

Slowenien, Bad Eisenkappel 
https://www.kleinezeitung.at/kaernten/voelkermarkt/aktuelles_voelkermarkt/5499898/Slowenien-Bad-
Eisenkappel_Angela-Piskernik-wird-Park-gewidmet  
Ehrung für Wissenschafterin aus Bad Eisenkappel in der slowenischen Hauptstadt. Am Freitag wird der nach ihr benannte 
Park seiner Bestimmung übergeben. 
 

 
Slika: Angela Piskernik war 1914 die erste Kärntnerin mit Doktorrat © KK/ARCHIV 
 
Die aus Bad Eisenkappel/Železna Kapla stammende Botanikerin Angela Piskernik (1886-1967) wird in der slowenischen 
Hauptstadt Laibach mit einem Park, der nach ihr benannt wird, geehrt. Dieser wird am Freitag um 13 Uhr in Anwesenheit 
von Janez Koželj, Vizebürgermeister von Laibach, und Bürgermeister Franz Josef Smrtnik von Eisenkappel-Vellach seiner 
Bestimmung übergeben. Damit wird ein Vorschlag des Klubs der Kärntner Slowenen mit Vorsitzendem Janez Stergar 
umgesetzt. In Bad Eisenkappel wurde ein Gedenkstein für Piskernik 2015 enthüllt. 
Wissenschafterin und engagierte Umweltschützerin 
Angela Piskernik wurde 1886 als elftes von 13 Kindern in Lobnig bei Eisenkappel geboren. Ihren Doktortitel erhielt sie als 
erste Kärntnerin und Slowenin im Jahr 1914 und ging danach nach Laibach, wo sie als Wissenschafterin, Umweltschützerin 
und Frauenrechtlerin sowie Professorin für Mathematik und Physik großes Ansehen erlangte. Wegen ihres Kampfes gegen 
den Nationalsozialismus kam sie 1944 ins KZ Ravensbrück, wo sie ihr bekanntes Kochbuch mit einfachen Speisen verfasste. 
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1945 wurde Piskernik zur Direktorin des Naturhistorischen Museums in Ljubljana bestellt. Auf dem Gebiet des 
Naturschutzes setzte sie sich unter anderem für Erneuerung und Bewahrung des Alpinen Botanischen Gartens Juliana und 
die Errichtung des Triglav-Nationalparks in Slowenien ein. Sie war inspiriert von den Ideen des italienischen Naturschützers 
Renzo Videsott. In den 1960er-Jahren war sie Delegierte Jugoslawiens bei der Internationalen Alpenschutzkommission 
CIPRA. 1966 schlug sie die Schaffung eines grenzüberschreitenden Naturparks gemeinsam mit Österreich in den Steiner 
Alpen und den Karawanken vor, der jedoch nicht realisiert wurde (Quelle: Wikipedia). 
 

 
Slika: Angela Piskernik im März 1926 bei ihrer Arbeit im Nationalmuseum Laibach Foto © KK/ARCHIV 
 

 
Primorski dnevnik, Trst 

•  (sas) »Ko je duče napovedal rasne zakone, so se skupnosti zamajala tla pod nogami«: pogovor – predsednik 
tržaške judovske skupnosti Alessandro Salonichio. Primorski dnevnik, št. 216 (14. sep. 2018), str. 5 

• Sara Strnad. Kdo bi rad videl mamo? Sergio je stopil korak naprej ... : Trst - trpka zgodba Tatiane in Andre Bucci, ki 
sta se vrnili iz Auschwitza. Primorski dnevnik, št. 216 (14. sep. 2018), str. 5 

• »Škandalozno« in »obsceno« vračanje obmejnega fašizma: Trst – ogorčeni odzivi na napoved shoda CasaPound v 
Trstu 3. Novembra. Primorski dnevnik, št. 216 (14. sep. 2018), str. 7 

•  (cost) Spomini-Memorie od Trbiža do Trsta: Gorica – Center Lojze Bratuž ob stoletnici konca vojne. Primorski 
dnevnik, št. 216 (14. sep. 2018), str. 13 

• Štefan Čok.  Prelomni dnevi ob kapitulaciji Italije: 8. september 1943. Primorski dnevnik, št. 218 (16. sep. 2018), 
str. 11 

• Branko Marušič. Po napovedi o uvedbi rasnih zakonov v Gorico, po dolini Soče do Kobarida. Primorski dnevnik, št. 
218 (16. sep. 2018), str. 10 

• Sandor Tence. Slovenska manjšina in Rim brez izkušenega sogovornika. Primorski dnevnik, št. 218 (16. sep. 2018), 
str. 12 

• (st) In če bi Šarec javno podprl SSk?: Južna Tirolska – polemike po obisku avstrijskega kanclerja. Primorski dnevnik, 
št. 219 (18. sep. 2018), str. 4 

• Od razmisleka na trgu do polaganja cvetja v Rižarni: Trst – danes vrsta dogodkov ob 80. letnici razglasitve 
fašističnih rasnih zakonov. Primorski dnevnik, št. 219 (18. sep. 2018), str. 6 

• Odbornik vs. Ravnateljica: Trst – še vedno ni znana usoda razstave o rasnih zakonih. Primorski dnevnik, št. 219 (18. 
sep. 2018), str. 6 

• (sas) Spomin – brezpogojni temelj pri gradnji prihodnosti: Trst – obisk državnega tajnika DS Martine ob 80- letnici 
rasnih zakonov. Primorski dnevnik, št. 220 (19. sep. 2018), str. 5 

• SSK spet z Južnimi Tirolci, s katerimi naj sodeluje tudi senatorka Rojc : Trst - Slovenska stranka se pripravlja na 
evropske volitve. Primorski dnevnik, št. 221 (20. sep. 2018), str. 3 

• Sandor Tence. "Izvajanje dvojezičnosti odvisno tudi od manjšine" : Izola - stališče italijanskega poslanca Feliceja 
Žiže. Primorski dnevnik, št. 221 (20. sep. 2018), str. 4 

• Matej  Caharija. "Največji nasprotniki krščanstva niso muslimani, ampak krščeni" : Ul. Donizetti - večer v Društvu 
slovenskih izobražencev. Primorski dnevnik, št. 221 (20. sep. 2018), str. 8 

• (dr) Dobiti je treba denar še za mestno središče: Gorica – v primestnih rajonih table s lovenskimi in furlanskimi 
ledinskimi imeni. Primorski dnevnik, št. 221 (20. sep. 2018), str. 14 

• Slovensko književnost je treba obravnavati celovito, brez razlik med matico in zamejstvom: Ljubljana – razprava 
ob robu razstave Tržaške Slovenke in zbornika Mladike. Primorski dnevnik, št. 221 (20. sep. 2018), str. 18 

 
 
 
 



 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• Rokodelci iz cele Slovenije v Monoštru. Marijana Sukič. Foto: L. R. Horváth, K. Holec in M. Sukič. Porabje, 
časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 20. septembra 2018 - Leto XXVIII, št. 38, str. 2-3 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_38.pdf  
Že dolgo ni bilo tako živahno na dvorišču Slovenskega kulturnega in informacijskega centra kot 11. in 12. septembra, ko so 
ga »zasedli« rokodelci iz cele Slovenije, ki so se jim pridružili tudi rokodelci iz Porabja. Komisija za tehnično kulturo pri Zvezi 
društev upokojencev Slovenije je namreč organizirala rokodelske delavnice, v katere so vključili tudi nekatere porabske 
rokodelce in člane Društva porabskih slovenskih upokojencev. 
Porabsko društvo, ki se je v dejavnosti vključilo kot gostitelj in soorganizator srečanja, je angažiralo tudi mlado generacijo, v 
eni od delavnic so namreč ustvarjali učenci gornjeseniške osnovne šole, ki jim je pomagala tudi učiteljica Gabriela Labric. 
Gonilna sila srečanja je bil gospod Branko Suhadolnik, ki je zelo natančno pripravil vse detalje srečanja. Pri tem mu je  
pomagala predsednica porabskega društva upokojencev Klara Fodor, ki je poskrbela tudi za večerni kulturni program. 
 

 
Slika: Priložnostni pevski zbor DU je pod vodstvom Vere Gašpar pel porabske ljudske pesmi. Foto: porabje 
 
»Pripeljali smo 67 rokodelk in rokodelcev iz tridesetih društev upokojencev v okviru ZDUS-a, se pravi iz cele Slovenije, veliko 
jih je tudi iz Pomurja. Mi smo se že lansko leto dogovorili na naših rokodelskih delavnicah, ki jih imamo vsako leto v hotelu 
Delfin v Izoli, da bomo organizirali delavnice za zamejce. Glede na to, da sva s Klaro Fodor v kontaktu že nekaj časa, sva se 
zmenila, da pridemo v Monošter,« je povedal glavni organizator Branko Suhadolnik. 
Suhadolnik meni, da je zelo lepo, da sodelujejo tudi na ta način, saj kot je izpostavil, rokodelstvo je eden od pomembnih 
vidikov njihove aktivnosti v okviru ZDUS-a. »Naša vizija je, da ohranjamo tehnično, kulturno in etnografsko dediščino, da se 
družimo med sabo, da prenašamo znanje med sovrstniki , da prenašamo znanje na mlade, predvsem da se aktivno 
staramo.« 
Prenašanje dediščine na mlade rodove je različno v različnih okoljih Slovenije, je dejal Suhadolnik, saj so malo togi predpisi 
na tem področju, toda rokodelci so zelo iznajdljivi. »Tudi danes smo organizirali mlade, z Osnovne šole Jožefa Košiča je tukaj 
deset mladih, ki imajo svojo delavnico pod vodstvom slovenske rokodelke.« 
Kot smo od gospoda Suhadolnika zvedeli, v Monoštru se je ustvarjalo v okviru 13 delavnic. »Upokojenka iz porabskega 
društva vodi delavnico izdelkov iz koruznega ličja, potem imamo delavnice za izdelavo nakita z različnimi tehnikami iz 
različnih materialov. Ekološko smo zelo osveščeni, tako da uporabljamo materiale za reciklažo,« je našteval gospod 
Suhadolnik, nakar smo se tudi mi napotili skoraj do vsake delavnice, da bi videli, kako ustvarjajo skupaj, predvsem pa kako 
se sporazumevajo upokojenci iz Slovenije in Porabja. H katerikoli mizi smo stopili, so z veseljem in ponosom kazale že 
pripravljene izdelke ali z veliko vnemo delale, saj so se delavnic udeležile predvsem ženske.  
 

 
Slika: Pri tej mizi so ženske vezale tipične slovenske vzorce, kot sta nagelj ali srce. Foto: Porabje 
 
Posebej so organizirali delavnico tudi za moške, prav zanimivo je bilo pogledati, kako so delali zapestnice iz zaponk, ki so 
namenjene za reciklažo. 
Organizatorji so povabili tudi posebne goste, tako smo čez čas opazili med mizami tudi ministra za Slovence v zamejstvu in 
po svetu Gorazda Žmavca in predsednika ZDUS-a Janeza Sušnika. Pri eni od miz so se pripravljali zaboji za darila, kot smo 
zvedeli od rokodelke Ivice Jan iz Ljubljane, notri se lahko da zlati ali srebrni nakit ali kakšna majhna darila. Človek bi mislil, da 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_38.pdf


je enostavno narediti prstan iz perlic, toda ko sem opazovala, kako spretne prste prste moraš imeti, sem hitro ugotovila, da 
to ni tako enostavno. To so mi pritrdile tudi Porabke, ki so se pridružile tej delavnici. Gospa Marija Šmidovnik iz Kamnika, 
ki je vodila delavnico, mi je povedala, da sploh ne meri časa, ko dela, saj jo to zelo veseli, toda zdaj pri pripravah na 
Monošter je pogledala na uro in ugotovila, da tudi za bolj enostavne prstane potrebuje kar eno uro. 
Pri tretji mizi so me pritegnile slovenske barve, saj so ženske kvačkale nageljčke. Vezle so križce, kar je stara gorenjska  
vezenina, kot mi je povedala vodja delavnice Rozi Strojan iz Pirnič pri Medvodah. »Pomembno je, da so motivi stilizirani, 
najbolj pogosti so nageljni, srca ali drugo cvetje. So v rdeče-modri barvi, barve so predpisane, to so pravzaprav slovenske 
barve.« Delali so na bombaž ali lan, blago pa je moralo biti tako, da so se lahko štele niti.  
 

 
Slika: Gledališka družina »Nindrik-indrik« je nastopila z igro Na boljše. Foto: Porabje 
 
Tudi teh nekaj utrinkov pokaže, kako ustvarjalno popoldne so skupaj preživeli slovenski in porabski upokojenci, druženja pa 
seveda s tem ni bilo konec, saj so se ob 18. uri ponovno dobili v konferenčni dvorani Slovenskega doma, kjer so Porabci 
pripravili kulturni program. Po pozdravnih besedah povabljenih gostov, ministra Žmavca, predsednika ZDUS-a Janeza 
Sušnika, generalnega konzula Borisa Jesiha in slovenske zagovornice v madžarskem parlamentu Erike Köleš Kiss je pod 
mentorstvom Dragice Kolarič zaplesala FS upokojenk ZSM, nakar je na oder prišla priložnostna pevska skupina DU in 
je pod vodstvom Vere Gašpar zapela tri porabske pesmi.  
Po krajšem nastopu prijatelja Porabcev, harmonikarja Stanka Črnka, je oder prevzela Gledališka družina Nindrik-indrik, ki je 
v domačem, porabskem narečju odigrala igro Na lepše, ki jo je napisal in na oder postavil Milivoj M.Roš. Čeprav rokodelci iz 
cele Slovenije niso razumeli vseh fines našega narečja, se je dvorana kar nekajkrat zdravo nasmejala. 
Večer se je končal s skupno večerjo vseh udeležencev srečanja, kjer ni manjkalo ne petja in ne plesa.  

• Povest o dobrem človeku – umetniku. Tekst in fotografije: Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 20. septembra 2018 - Leto XXVIII, št. 38, str. 3 

Velika Polana: 110-letnica rojstva pisatelja Miška Kranjca 
http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_38.pdf  
V rojstni Veliki Polani Miška Kranjca, po pisateljevo Poljani, so minuli teden pripravili dva dogodka, in sicer simpozij Poetika, 
poetičnost in podoba v delih Miška Kranjca in slavnostno akademijo s pestrim kulturnim programom in govorom Dejana 
Židana, novoizvoljenega predsednika Državnega zbora. 
 

 
Slika: Franci Just: Podoba človeka in poetika v Kranjčevi narečni pripovedni prozi, in pisatelj Dušan Šarotar, ki je pripravil 
simpozij: Poetika, poetičnost in podoba v delih Miška Kranjca. Foto: Ernest Ružič 
 
Po pozdravnem nagovoru župana Dejana Jaklina, ki z veliko pozornostjo sodeluje pri organizaciji dogodkov, posvečenih 
pomembnemu rojaku, je besedo in vodenje pogovorov z gosti in strokovnjaki prevzel Dušan Šarotar, podpredsednik Društva 
slovenskih pisateljev. (Prejšnji teden je dobilo DSP po odstopu Iva Svetine novo predsednico Aksinjo Kermauner, v zgodovini 
društva drugo žensko po pisateljici Miri Mihelič. Miško Kranjec je bil predsednik DSP dvakrat.) 
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Slika: Sinova Miško in Matjaž pred očetovo domačijo, preurejeno v muzej o pisateljevem življenju in delu. Foto: Ernest 

Ružič 

Dušan Šarotar je dejal, da je še kako pomenljivo počastiti spomin na življenje in delo pisateljev, letos z izstopajočima 
obletnicama rojstva Miška Kranjca in smrti Ivana Cankarja, velikega vzornika prekmurskemu pisatelju. Za uvod v simpozij se 
je pogovarjal s pisateljevim sinom Miškom, novinarskim in umetniškim fotografom. »Moji najzgodnejši spomini na očeta so 
povezani s – kavo. Vsako jutro, navadno nekje okoli pete ure, se je po stanovanju razlezel omamni duh sveže pražene kave.   
Ja, sveže pražene, kajti prva stvar potem, ko je vstal, je bila, da je na štedilniku spražil surovo kavno zrnje za svojo jutranjo 
kavo.« Miško je tudi povedal, da oče ni bil navdušen, ko se je odločil, da postane fotograf, pozneje pa je često pohvalil 
njegove fotografije. Rekel je tudi, da se z očetom nista nikoli pogovarjala v narečju, zato je njegova prekmurščina rahlo 
nenavadna. Pogovore so na velikem platnu spremljale odlične Miškove fotografije, ki jih je po naslovu očetovega dela 
poimenoval Imel sem jih rad: voz s kravjo vprego, žetev, mlačev, košnja, spravilo sena, portreti domačinov, »mali rihtar«, 
ravnica s topoli ... 
Mlajši sin Matjaž, novinar, spomni na očetovo veliko ljubezen do nogometa, na hojo v hribe, na Javornik nad Kranjem (iz 
Ljubljane se je družina preselila na Gorenjsko) in izpostavi: »Nikoli nisem prebral veliko njegovih del, saj sem o teh njegovih 
ljudeh, če hočete stricih, zvedel vse iz njegovega pripovedovanja. Bil je pozoren, vedno si je vzel čas za vse, kar me je 
zanimalo, v tem delu svojega življenja sva postala sovrstnika, prijatelja. Bila so čudovita leta, ponosen sem, da sem lahko 
preko njega spoznal večino slovenskih pisateljskih in pesniških velikanov: od Franceta Bevka, Cirila Kosmača, Ivana 
Potrča, Toneta Svetine, pa preko Antona Ingoliča, Toneta Partljiča, do Toneta Pavčka in Cirila Zlobca. 
In celo – še vedno našega sopotnika Borisa Pahorja (nedavno starega 105 let). Zame neprecenljiv zaklad, zgodba o ljudeh, 
preprostih, a veličastnih, ki jih na žalost večinoma ni več med nami.« 
Na znanstvenem simpoziju so pisateljevo delo in življenje predstavili: Dragica Haramija: Mladinska kratka pripovedna proza 
Miška Kranjca; Vladka Tucovič: Ljudska pesem v prozi Miška Kranjca; Franci Just: Podoba človeka in poetika v Kranjčevi 
narečni pripovedni prozi; Janez Balažic: Kranjčeva likovna podoba sveta in Valentina Novak Smej: O ljudeh, ki so boljši od 
nas. V predavanjih smo slišali tudi manj znana dejstva, denimo pisateljevo ljubezen do slikanja, spoštovanje slovenske in 
madžarske ljudske pesmi, kar se čuti v nekaterih njegovih delih, tudi v popularnem in ekraniziranem romanu (film in TV 
nadaljevanka) Strici so mi povedali, prehoda iz pisanja in objavljanja v narečju v knjižni jezik, nastanka revije Mladi 
Prekmurec, (kjer je nastalo prijateljstvo med pisateljem in dr. Vanekom Šiftarjem), velike ljubezni do otrok, Bralne značke 
Miško Kranjec, spoštovanja preprostih in starejših ljudi … 
Za zaključek Miškovega leta bo izšel njegov nedokončan roman iz njegove ustvarjalne zapuščine, sicer pa je Miško Kranjec 
avtor več kot 50 knjig – romanov, povesti za odrasle in otroke.  

• Narodnosti so se 15. srečale v Škanzeni. -dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 20. 
septembra 2018 - Leto XXVIII, št. 38, str. 4 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_38.pdf  
Glavni organizatori letošnjoga 15. Narodnostnoga dneva v Somboteli so bili domanji Romi, zatok se je srečanje štiri manjšin 
začnilo malo ovak: z ednov minutov tüuče so se vsi navzauči spominali na pokojnoga predsednika romske samouprave 
Lászlóna Orfeusza Vajdo, šteri je mladi mrau pred dobrimi trejmi mejsecami. Dva goslara sta zaigrala njegvo najlübšo 
ciganjsko nauto. 
 

 
Slika: Romano Ritmo - nauva sombotelska skupina s plesalkama. Foto: Porabje 
 
8. september je biu lejpi sunčen den, pijo je laden vöter, v veukom šatori v sombotelskom Škanzeni se je zbralo dosta 
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lüdi. Navzauče je v štiri gezikaj oprvin pozdravo podžupan varaša Tibor Koczka, šteri je eške tapravo, ka jubilejni narodnostni 
den glas dá preminaučim generacijam, ka njini mlajši skrb majo na njino erbo; gnešnjomi cajti, ka se narodnosti naravnajo v 
svoje svetešnje gvante; ino bodaučnosti, vejpa se na odri nutpokažejo mlajši z vrtcov ino šaul. Podžupan Koczka Koczka je 
predsednikom domanji samopurav prejkdau zahvalno listino, ka že petnajset lejt gordržijo tradicijo. 
Če so že bili na odri, so narodnostni predsedniki (slovenska Marija Kozar, rovački Ladislav Škrapić, nemški Tamás Friedl ino 
romska Mária Valentin) v svojoj rejči pozdravili vse navzauče. Narodnostni den je opro namestnik direktorice Muzeja 
Savaria Károly Vig, šteri je vöpostavo: kelko gezikov, telko lidi, kelko narodnosti, telko ovaških misli pa šeg. Kak biolog je 
tapravo, ka je Železna županija nej samo v stvarinaj bogata, liki v narodnostni kulturaj tö. Škanzen v Somboteli pa eške dale 
gvüšno mesto dá narodnostnim dnevom, smo čüli. 
Največ lüstva je v šatori bilau, gda so mlajši gorstaupili. Nemškiva vrtca »Pipitér« ino »Napsugár« sta nutpokazala pesmi, 
naute ino plese svoje narodnosti. Mlajši so bili naravnani v tradicionalne gvante, pri ednom plesi pa so majütali s farbastimi 
vacalejgi. V veukom kraugi so plesali malčki z rovačkoga vrtca »Miroslava Krleže « tö, šteri so spejvali o malom zavci, zmejs 
pa je je sprevajala muzična škér »brač«. 
Od Hrvatov so gorstaupili eške šaularge, med drügimi z nautov, v šteroj so zaspejvali edno rejč na vsikšo litero rovačke 
abecede. Sploj koražni so bili te tö, gda so plesali svoj poznani ples »momačko kolo«. Mlašeči program se je končo s  
lesanjom trej skupin z nemške šaule »Antal Reguly«. Slovenci smo z veseldjom gledali, kak klabüke z edne glavé na drügo 
kladéjo - kak mi v Porabji. 
Mlajši so leko že med programom sprobavali večfele meštrij. Slovenci smo letos nej meli pevskoga programa, zatok pa sta 
pri ednom veukom stoli papérnate rauže redili Erzsébet Aranyi ino Marija Törő. Dosta mali dekličin je na tau najgir bilau, 
depa vözraščeni so ranč tak cujsejdli. Mlajši so leko med drügimi eške staršila s kijauke redili ali si dali tetovirati zvejzde na 
kaužo. 
Kulturni program se je končo z romskimi nastopi. Oprvin so svojo znanje nutpokazali plesci »break« plesov, šteri delujejo 
pod sombotelskov romskov samoupravov. Od nji smo vidli dosta akrobatski gibov, sploj energično so na ritem skakali. Od 
Alexa ino Rudike smo čüli veuke šlagere, džezovske pesmi pa nam je na klavir zaigro Norbert Batyi, šteri se vči pri eričnom 
muzikanti Béli Szakcsi Lakatos. Pred dvöma lejtoma se je domanjim Romom prišikalo, ka napravijo svojo kulturno skupino, 
štera igra avtentično romsko muziko. V ansambli »Romano Ritmo« igrata dva na kitaro, eden na staro kanklo za vodau iz 
aluminija, eden pa tuče leseno škatülo. Zmejs so na odri plesale mlade dekle v tradicionalni romski gvantaj.  
Lejpi moment srečanja je biu, ka so sodelavci romske samouprave dali spečti torto s farbami ciganjske zastale (z lesenim 
potačom), pa so go ob petnajsetom jubileji štiri narodnosti vküper gorrezale pa raztalale navzaučim mlajšom. Škoda je 
samo, ka je vekši tau držin odišo domau, gda so njini mlajši končali z nastopom. Tak je samo par ducatov lüstva poslüšalo, 
gda sta primaš Sanyi Baranyi pa Vili Darvaš za konec eške igrala na gosli pa sintetizator. Sombotelski Slovenci smo se eške 
dugo v večer pogučavali pa poglednili album, šteroga je predsednica samouprave vküpsklala s kejpov od preminauči 
petnajseti narodnostni dnevov. 

• Poslovilni obisk ministra Žmavca. M. Sukič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 20. 
septembra 2018 - Leto XXVIII, št. 38, str. 5 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_38.pdf  
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc se je 11. septembra mudil na poslovilnem obisku v Porabju. 
Na Generalnem konzulatu R Slovenije se je srečal s predstavniki slovenskih organizacij, ki se jim je zahvalil za petletno 
korektno sodelovanje. V kratkem nagovoru je strnil rezultate svojega mandata in obljubil nadaljnjo podporo skupnosti. 
 
 

 
Slika: Na poslovilnem obisku na Generalnem konzulatu: (z leve) Predsednik DSS Martin Ropoš, vodja RA Slovenska 
krajina Andreja Kovač, minister Gorazd Žmavc, slovenska zagovornica Erika Köleš Kiss, urednica Porabja Marijana Sukič in 
generalni konzul dr. Boris Jesih. Foto: Porabje 
 
Tudi navzoči predstavniki slovenskih organizacij (Državne slovenske samouprave, Zveze Slovencev na Madžarskem, 
Razvojne agencije Slovenska krajina in slovenska zagovornica v madžarskem parlamentu) so pohvalili prizadevanja ministra 
za razvoj slovenske skupnosti.  
Predsednik DSS Martin Ropoš in slovenska zagovornica Erika Köleš Kiss sta izpostavila, da se v teh dnevih pripravlja Razvojni 
načrt Slovenskega Porabja, – pobuda zanj je zapisana v zadnjem zapisniku slovensko - madžarske manjšinske mešane 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_38.pdf


komisije – ki naj bi ga financirala madžarska vlada. Prosila sta, naj se v financiranje vključi tudi Slovenija. Andreja Kovač, 
vodja Razvojne agencije Slovenska krajina, je dodala, da bi Slovenija lahko podprla tiste vsebine in prioritete Razvojnega 
načrta, ki jih Madžarska ne bo. 
Sama sem se zahvalila za podporo civilnim organizacijam, ki se za nemoteno delovanje lahko zahvalijo podpori Urada 
za Slovence v zamejstvu in po svetu. Tudi Kovačeva je izpostavila, da brez podpore iz Slovenije verjetno ne bi bilo 
Razvojne agencije in ne uspešnih evropskih projektov, ki jih vodi ali v katerih partner je RA. 

• Destrniški lovci v Porabju. Lovska družina Destrnik Feliks Majerič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 20. septembra 2018 - Leto XXVIII, št. 38, str. 7 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_38.pdf  
Skoraj vsa društva, ki delujejo v Občini Destrnik, enkrat na leto pripravijo izlet za svoje člane. Lovska družina Destrnik se je 
letos namenila svoj izlet organizirati v Slovensko Porabje. Tako kot v Italiji in Avstriji tudi na Madžarskem živijo Slovenci kot 
narodna manjšina. 
Slovensko Porabje leži na zahodu Madžarske in ozemlje je podobno trikotniku s površino 94 km2. Ime je dobilo po reki Rabi. 
Nekatera naselja, ki smo jih obiskali ali se peljali mimo njih in v katerih živi največ Slovencev, so: Andovci 90 %, Verica 81 %, 
Gornji Senik 79 %, Števanovci 77 % itd. Monošter pa velja za glavno mesto oz. središče slovenske manjšine na Madžarskem. 
Po prijetni vožnji smo se kar naenkrat znašli na mejnem prehodu Martinje in zaman smo oprezali po mejnih organih. Zdaj je 
drugače, kot je bilo nekoč. Prvo primerno parkirišče in že smo postali lačni in potreba po prvi jutranji kavi je bila neizbežna. 
Pot smo nadaljevali in kaj hitro smo bili na Gornjem Seniku. Tu nas je pričakala zelo prijazna ga. Marijana Sukič, ki je bila z 
nami ves dan kot vodička našega izleta. Iskrena hvala ji za prijaznost in bogato predstavitev krajev, ki smo jih obiskali. V 
cerkvi sv. Janeza Krstnika nam je bila predstavljena značilnost Slovenskega Porabja, kar smo z velikim zanimanjem 
poslušali. Pogledali smo si Spominsko hišo župnika Janoša Küharja, ki je bil nabožni pisatelj in buditelj slovenske manjšine na 
Madžarskem. V cerkvi še danes uporabljajo njegove nabožne knjige in molijo njegove slovenske molitve. V starem župnišču, 
ki stoji blizu cerkve in je sedaj obnovljeno, smo si ogledali župnijski urad, jedilnico in spalnico. 
Pot smo nadaljevali tudi mimo Slovenske vzorčne kmetije preko Dolnjega Senika, Slovenske vesi vse do Monoštra. Mesto je  
ustanovil madžarski kralj Bela III. In danes velja za središče Slovenskega Porabja. Po prihodu smo imeli debelo uro prostega 
časa za individualni ogled mesta, posebej pa še velike pokrite tržnice, na kateri se je dalo kupiti skoraj vse. Največ je bilo 
oblačil in obutve za vsak žep. Ogledali smo si baročno cerkev, ki je tretja največja baročna cerkev na Madžarskem. Zanimiv 
je bil tudi ogled samostana, ki so ga zgradili cistercijanci in so ga poimenovali po bavarskem svetniku sv. Gotthardu.  
V Slovenskem kulturnem in informativnem centru smo si ogledali film, ki prikazuje Porabje nekoč in da danes. V tej stavbi je 
tudi restavracija, kjer smo imeli okusno kosilo. Malo smo posedeli in pokramljali in že smo pot nadaljevali v kraj 
Magyarszombatfa – Sobočko ves, kjer smo si z velikim zanimanjem, vsaj mi lovci, ogledali zasebno lovsko razstavo. Ponovno 
smo brezskrbno prečkali državno mejo v Prosenjakovcih in se ustavili v Peskovcih pri lepo urejenem lovskem domu. V 
prijetni senčici smo na plan privlekli še obilno in okusno malico, našlo pa se je tudi nekaj mokrega. Za dobro razpoloženje 
je s harmoniko poskrbel lovski tovariš Marko. Dobro podkrepljeni smo se skobacali na avtobus in nekaterih se je loteval 
prijeten spanec. Pa se nismo dolgo vozili in že smo se ustavili v gostišču »Pod kostanji«, kjer so si eni privoščili težko 
pričakovano kavico drugi pa tudi pivo. Za vsakega se je nekaj našlo. Na poti domov smo mnogi razmišljali o krajih in ljudeh, 
ki smo jih obiskali in spoznali, kako krčevito se borijo za svoje pravice, za slovenski jezik in kulturo. Lahko mirno zapišem, vsa 
čast jim. 

• Tak smo se veselili v Sakaluvci. Margit Čuk, članica DPSU. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 20. septembra 2018 - Leto XXVIII, št. 38, str. 9 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_38.pdf  
Drüštvo porabski slovenski penzionistov na leto ma štiri glavne programe. Med njimi je eden najvekši Poletno gledališko 
srečanje s piknikom. Tau našo srečanje smo letos držali v sakalauvskom kulturnom daumi. Najbole zatok, ka té dom velko 
mesto ma (za 110 lidi), pa oder za špilanje, vcuj pa je künja. Večkrat smo že bili tam pa smo se vsigdar dobro počütili. 
Županja Valerija Rogan je trno prijazna, vsigda pomaga, vse pozitivno gleda, zatok smo se letos tö tak odlaučili, ka geseni 
demo v Sakalauvce. 
 

 
Slika: Vse navzoče je pozdravila predsednica Društva porabski upokojencev Klara Fodor. Foto: Porabje 
 
2. septembra zadvečerek smo se s posebnim avtobusom pelali v Sakalauvce, gde nas je pri kulturnom daumi s palinkov 
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pa pogačami čakala županja Valerija Rogan. Po »aperitivi« smo šli v dvorano, gde je vse lepau okinčano bilau, vidlo se je, ka 
so nas iz srca radi čakali. 
Velka čest za nas je bila, ka so na srečanje prišli generalni konzul dr. Boris Jesih, njegva žena Breda, asistent slovenske 
zagovornice Ferenc Sütő. Prišle so gledališke sku skupine iz Moravski Toplic, Bakovec, Šalovec in Sela. Pa prišli so naši 
pajdaši penzionisti iz Puconec. Z našoga društva se je zbralo 81 članov. Predsednica našoga društva Klara Fodor je lepau 
pozdravila vsakšoga, zaželejla nam je, naj se dobro počütimo, naj pozabimo vse težave pa betege. Té zadvečerek 
je naš, je za nas, je vözdignila. 
Na odri so ena za drugov gorstaupile skupine s humorističnimi skeči. Dosta smo se smejali, vej so pa nutpokazali takšne 
zgodbe, stere bi se leko z nami tö zgodile. Pred nas so drža držale krivo gledalo, v sterom smo vidli svoje hibe pa slabosti tö. 
V skeči Majda in Lujza smo vidli, ka starejši lidgé radi nazaj brodijo na mladost, kak je inda svejta vse dobro in lejpo bilau, 
dapa tisti cajti ne pridejo nazaj, moramo živeti v gnešnjom realnom cajti, gnes moramo rešüvati svoje probleme.  
Zadnja skupina je bila domanja Fodor duo. Klara pa Babi Fodor sta zašpilali, kelko nesporazumov je leko, gda lüstvo  
küppišejo, če se zavolo takši ali ovakši vzrokov ne razmejmo dobro. Gda smo se že dobro vönasmejali, so sakalauvske 
ženske začnile gesti goranositi na staule. 
Dobili smo žmano pečeno mesau pa piščance s krumpičovo šalato z majonezo ali olinom. Za sladico smo dobili slivovo pito, 
na konci pa je bilau presenečenje, prinesli so pice tö. Trnok dosta in dobro gesti smo dobili, že je tak vögledalo, kak če bi na 
gostüvanji bili. Med tejm časom, ka smo geli, je nam Lajči Nemec lejpe slovenske naute igro.  
V pauzi je nam naš pevski zbor, steroga vodi Vera Gašpar, spopejvo štiri pesmi, potem smo pa začnili plesati. Naši starejši 
penzionisti so plesali kak »plajbas«, kak je šegau mejla povedati moja mama. Plac za plesati je vsigdar puni biu. Nikoga so 
nej bolele nej nauge, nej hrbet, samo so plesali pa vcuj popejvali. Lajči njim je nej dau dosta počivati, vsigder je igro. 
Naši gostje so se tö dobro počütili, z nami vküper so plesali. Tau je dobra prilika bila, ka bi se baugše spoznali, vküper 
veselili, vej pa gnaki gezik gučimo, kakoli živemo na drugi strani meje. Leko povejmo, ka smo pa doživeli lejpi, nepozabni 
den. Ne smejmo pozabiti, ka se je za tau, aj se mi lepau mamo, moglo dosta lidi trüditi.  
Najprva hvala lejpa našoj predsednici Klari Fodor, ka je tau vözbrodila pa organizirala. Hvala predsedstvi (vezetőség), ka je 
tak aktivno bilau pa vküpspravilo dosta lidi. Če mamo dobre cilje, programe pa dosti informacij pride do članov, te lüstvo 
bole pride na programe. Tau smo zdaj tö vidli, ka zadnje čase nas je nej bilau telko na programaj kak zdaj v Sakalauvci. 
Hvala za finančno pomauč, samo za večerjo smo plačali simbolično vsoto (összeg). Baug plati Valiki Rogan, ka je nam 
mesto dala, se skrbela za nas, pa ranč tak domanjim ženskam, stere so nam dobro sküjale pa nas padentnivale. Radi smo in 
hvala, ka so prišle k nam prekmurske skupine, pa nas spravile v dobro volau. Nej naslednje hvala vsejm našim članom, steri 
ste prišli na srečanje. 
Kakoli je vse lejpo pa dobro bilau, ednak vse na konec pride. Tak je bilau z našim veselim zadvečerkom tö. Zaman smo z 
Lajčinom spejvali nauto »Pa nédemo domau…« avtobus je prišo po nas. Z lejpimi, nepozabnimi doživetji pa spomini smo 
se pelali domau. 

 

Delo, Ljubljana 

• Jasna presoja pravne službe: Hrvaška krši pravo EU. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 15. september 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/jasna-presoja-pravne-sluzbe-hrvaska-krsi-pravo-eu-91928.html  
Pravniki evropske komisije so ovrgli hrvaško argumentacijo zavračanja arbitražne razsodbe.  
Bruselj – Pravna služba evropske komisije (EK) se je v postopku, ki ga je glede tožbe proti Hrvaški sprožila Ljubljana, skoraj v 
celoti postavila na slovensko stran. Dokument, ki smo ga pridobili, je nastal po zaslišanju obeh strani v Bruslju 2. maja letos. 
V njegovem sklepu je namestnica generalnega direktorja službe Karen Banks zapisala, da večina hrvaškega ravnanja, ki ga 
Slovenija očita Hrvaški, pomeni kršitev prava EU. Ugotavlja, da je Slovenija pristojna in obvezana izvajati pravo EU na 
območjih v in na mejah, ugotovljenih na arbitražnem tribunalu. 
  »Meja je določena, EU jo mora upoštevati« 
Čeprav je pravna služba na podlagi svojih ugotovitev o hrvaških kršitvah prava EU z zavračanjem arbitražne razsodbe 
evropski komisiji priporočila, naj uradno izda obrazloženo mnenje o tem, so se pri njenem predsedniku Jean-Claudu 
Junckerju na koncu odločili za molk. Komisija lahko po 259. členu pogodbe o delovanju EU poda obrazloženo mnenje, 
potem ko je bila obema državama dana možnost, da se v kontradiktornem postopku ustno in pisno izrečeta. 
Sámo mnenje sicer drugega za drugim »cefra« hrvaške argumente, povezane z neizvajanjem arbitražne razsodbe. Jasno se 
postavijo na stališče, da je arbitraža povezana s pravom EU. Arbitražna razsodba je ne glede na slovenske kršitve v postopku 
veljavna in zavezujoča. Tako so v analizi nedvoumno odgovorili, da mora EU spoštovati razsodbo in jo upoštevati pri uporabi 
evropskega prava. Poudarjajo, da EU mora spoštovati mednarodno pravo. To »vključuje pravna načela, kot sta pact sunt 
servanda (pogodbe je treba spoštovati) in res judicata (odločena stvar)«. 

 

To vse da vključujeta tako arbitražni sporazum kot razsodba. V nasprotju s hrvaško razlago, iz tega, da implementacija še ni 
bila izvedena, po tolmačenju pravne službe ne izhaja, da je mogoče nespoštovanje sporazuma in razsodbe. Sama 
implementacija da bi že tako zadevala demarkacijo, kjer potrebna, predvsem na kopnem, in prilagajanje domačih predpisov. 
»Na morskih območjih je razsodba natančno določila mejne črte in ta vidik običajno celo ne bi zahteval nobenih nadaljnjih 
dogovorov,« pišejo.Tako ugotavljajo, da arbitražni sporazum ni bil preklican (kar ponavlja Hrvaška) in da obstaja končna 
določitev slovensko-hrvaške meje. 
»Razplet arbitražnega postopka mora EU spoštovati in določila prava EU morajo biti razlagana v tem smislu,« pišejo. V 
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konkretnih oceni slovenskih očitkov Hrvaški opozarjajo, da so države članice odgovorne za izvajanje prava EU na svojih 
ozemljih. Pri izvajanju prava EU imajo članice dolžnost sodelovanja. 
»Hrvaška je obvezana do EU in Sloveniji mora pomagati pri izvajanju prava na teh območjih (določenih v arbitražni 
razsodbi),« piše pravna služba. »Hrvaško zavračanje arbitražne razsodbe Sloveniji preprečuje, da bi izvajala svoje dolžnosti 
na relevantnih območjih. Tako takšno zavračanje samo po sebi pomeni kršitev dolžnosti lojalnega sodelovanja s Slovenijo in 
EU. Opozarjajo, da je glede ribolova nesprejemljiv hrvaški argument, da režim ribolova za 25 slovenskih ladij v hrvaškem 
morju (in obratno) ni uveden, ker razsodba še ni popolno implementirana. 
 

 
Faksimile dokumenta pravne službe evropske komisije, ki podpira tožbo Slovenije na Sodišču EU proti Hrvaški  
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Tak ribiški dostop je določen v prilogi hrvaške pristopne pogodbe. Pravna služba ugotavlja, »da je jasno, da Hrvaška krati 
Sloveniji pravico do koristi iz režima dostopa do hrvaških voda«. Enako velja pravica obalne države za nadzor hrvaških 
ribiških ladij v slovenskem ozemeljskem morju. Navajajo tudi trditve Slovenije, ki jim hrvaška stran ni oporekala, da hrvaški 
organi izvajajo inšpekcijo in kaznujejo slovenske ribiče na tem območju, pa tudi policija spremlja hrvaške ladje, ki tam lovijo. 
Zapisali so, da »Hrvaška onemogoča Sloveniji izvajanje dolžnosti obalne države v njenih ozemeljskih vodah«. 
Poleg tega da Hrvaška izvaja nadzor na območju, za katerega ni pristojna, zato krši uredbo EU o nadzoru skupne ribiške 
politike. Tudi pri prostorskem načrtovanju na morju bruseljska pravna služba pritrjuje Sloveniji. Hrvaška je namreč vključila 
območja, ki pripadajo Sloveniji, v svoje prostorske načrte. Tako je kršila direktivo EU o prostorskem pomorskem 
načrtovanju. Zgolj pri slovenskem očitku o kršitvah schengenskega zakonika imajo zadržek, saj je Slovenija navedla 
konkreten primer hrvaškega kaznovanja slovenskega ribiča v slovenskem morju. To razumejo kot incident. 
Obeti, da bo slovenska tožba uspešna 
Strokovnjak z univerze Duisburg-Essen Thomas Bickl, ki se akademsko ukvarja z vprašanjem slovensko-hrvaške meje, je za 
Delo ocenil: »Evropska komisija je očitno hotela imeti nevtralno držo. Mnenje pravne službe pa že daje jasne namige o 
obetih za uspeh slovenske tožbe. Sodišče EU utegne več stvari oceniti podobno. Še vedno pa obstaja možnost, da se vladi 
strinjata o dvostranski uresničitvi arbitražne razsodbe. Vrata (za dogovor) utegnejo ostati odprta do poletja 2019.«  
Mnenja niso hoteli objaviti 
Pravna služba evropske komisije tega dokumenta, ki smo ga dobili po neuradnih kanalih, sicer ni hotela uradno razkriti in 
omogočiti njegove objave. V zavrnitvi našega zahtevka za objavo se je 30. julija sklicevala na izjeme v uredbi o dostopu 
javnosti do dokumentov EU. Razkritje bi po njihovem tolmačenju oslabilo varstvo sodnih postopkov in pravnih nasvetov, 
predvsem v luči slovenske tožbe pred sodiščem EU po 259.členu. 
Kot so nam pojasnili, bodo vprašanja, s katerimi se je ukvarjala pravna služba, verjetno igrala pomembno vlogo v sodnih 
postopkih. Mnenje je bilo pripravljeno za interne namene za pristojne službe Komisije in njenega predsednika Junckerja. 
Nadalje so razlagali, da bi objava razmislekov pravne službe močno zmanjšala zmogljivost Komisije, da dobi iskren in 
objektiven pravni nasvet, saj bi bile njene službe izpostavljene zunanjemu pritisku. 
Poudarjali so tudi, da morajo stališča ostati zaupna, da bi obvarovali integriteto sodnega postopka. Tudi možnost, da bi bila 
sprejeta sporazumna rešitev med državama pred razsodbo v Luxembourgu, je eden od argumentov, ki so ga navedli proti 
javni objavi svojega mnenja.   
Po statutu sodišča EU se lahko druge države članice in institucije lahko pridružijo sodnemu postopke. To pot ima evropska 
komisija v slovensko-hrvaškem primeru še vedno na razpolago. 

• Cerar: To potrjuje oceno, da evropska komisija ni opravila svoje vloge kot varuhinje pogodb EU. STA, S. S., P.V. 
Delo, Ljubljana, 15. september 2018  

https://www.delo.si/novice/svet/mzz-verjamemo-da-evropska-komisija-z-nami-deli-zavezo-spostovanju-vladavine-
prava-91984.html  
»Vse to potrjuje, da ni druge poti, kot da obe državi pristopita k uresničitvi (implementaciji) razsodbe.«  
Na poročanje, da je predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker »prezrl« mnenje pravne službe komisije, po katerem 
bi moral Bruselj podpreti trditve iz slovenskega predloga tožbe glede kršitev prava EU s strani Hrvaške zaradi nespoštovanja 
arbitražne sodbe, se je odzval novi minister za zunanje zadeve (in bivši premier) Miro Cerar.  
»Navedeno potrjuje oceno, ki jo je Miro Cerar podal tik po izteku roka za implementacijo arbitražne razsodbe, da evropska 

komisija ni opravila svoje vloge kot varuhinje pogodb EU.  Vse to potrjuje, da ni druge poti, kot da obe državi pristopita k 
uresničitvi (implementaciji) razsodbe. Spomniti velja, da je slovenska stran hrvaški pred meseci že predlagala ustanovitev 
mešane demarkacijske komisije, ki bi olajšala življenja ljudi ob meji. Kot drugo pa lahko počakamo na razsodbo še enega 
sodišča. Če ne prej, bo takrat jasno, da neizvršitev odločbe s strani Hrvaške pomeni ne le kršitev mednarodnega prava, pač 

pa tudi pravnega reda EU. Sosednja Hrvaška bo takrat primorana pristopiti k implementaciji.   V duhu dobrososedskih 

odnosov in spoštovanja skupnih evropskih temeljev pa predvsem izražamo upanje, da bo sosednja Hrvaška sedaj vendarle 
prenehala s kršitvami prava EU, zlasti na morju, in pristopila k implementaciji arbitražne razsodbe,« je odgovor ministra, ki 
so ga medijem posredovali z ministrstva za zunanje zadeve.  
Na poročanje se je odzvala tudi novoimenovana državna sekretarka na pravosodnem ministrstvu Dominika Švarc Pipan. »Ni 
čudno, da komisija mnenja ni želela obelodaniti niti posredovati Sloveniji. Sedaj pa bo res težko upravičiti nadaljnjo tišino in 
morebitno sprenevedanje,« je tvitnila mednarodna pravnica. 
Kaj je povedal Pahor?  
Predsednik republike Borut Pahor je bil danes v odzivu na razkritje dokumentov kritičen do komisije, ker da stališča ni 
upoštevala zaradi političnih razlogov. Tovrstno neupoštevanje je po njegovi oceni tudi slabo sporočilo za prihodnje 
sporazume o meji na Zahodnem Balkanu. 
Evropska komisija je po besedah Pahorja zamudila priložnost, ker ni prisluhnila stališču svoje pravne službe in dejala, da je 
treba tudi spoštovati dvostranske sporazume, ki so bili ratificirani in ki so z odločbo arbitražnega sporazuma določili meje. 
»To je bistvo mnenja, ki ga komisija zaradi političnih razlogov ni upoštevala,« je predsednik republike dejal ob robu osrednje 
prireditve na spomin vrnitve Primorske k matični domovini v Komnu. 
Kot je nadaljeval, je kritičen do takšnega odnosa Evropske komisije, saj tu ne gre samo za vprašanje nespoštovanja 
sporazuma o meji med Slovenijo in Hrvaško, ampak je to slabo sporočilo o nespoštovanju morebitnih doseženih 
sporazumov glede meja na Zahodnem Balkanu v prihodnosti. 
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Premier Marjan Šarec je spomnil, da je treba spoštovati vladavino prava. Evropska komisija je po njegovih besedah politično 
telo in ne sodišče, zato se lahko odloči, ali bo upoštevala mnenje pravne stroke. »Odločila se je, da bo ostala nevtralna, kar 
nas seveda takrat ni razveselilo, tudi danes nas še vedno ne veseli, saj je to napačno sporočilo,« je pojasnil Šarec.  
Predsednik DZ Dejan Židan je ocenil, da lahko predsednik Evropske komisije zaradi političnega kupčkanja ogrozi temelje 
Evropske unije. »Evropska unija je nastala na spoštovanju pravnega reda, kar pomeni, da je treba pravne postulate in 
mednarodne sodbe v celoti spoštovati, saj to majhnim narodom daje neko varnost,« je Židan povedal v Komnu. 
Hrvaški mediji so večinoma poročali o tem, da slovensko zunanje ministrstvo ni želelo komentirati mnenja pravne službe. 
Hrvaška vlada pa se je odzvala in dejala, da se je komisija odločila pravilno, saj gre za dvostranski spor med Hrvaško in 
Slovenijo. »Stališče vlade Republike Hrvaške je, da je potrebno, da Hrvaška in Slovenija kot dve prijateljski državi ter članici 
zveze Nato in Evropske unije, nadaljujeta dialog in uredita vprašanje meje na obojestransko zadovoljstvo in v 
dobrososedskemu duhu,« so odgovorili za STA.  

• Zbledela rdeča preproga. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga,  15. september 2018  
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Letošnji blejski strateški forum je bil največji doslej. Toda šteje kvaliteta, ne kvantiteta  
Letošnja mednarodna konferenca – trinajsta zapored, potekala je pod naslovom Onkraj razlik, posvečena je bila čedalje 
večjim razhajanjem v svetu, kljub tehnološkemu napredku je povsod več neskladij in manj dialoga, zaupanja – je bila 
največja doslej. Prišlo je kakih 1200 gostov iz več kot 60 držav, v dveh dneh se je na blejskem podiju zvrstilo 30 razprav. In 
vendar šteje kvaliteta, ne kvantiteta. 
Težko bi primerjali blejski strateški forum s podobnimi v soseščini, recimo z evropskim forumom v Alpbachu, münchensko 
varnostno konferenco ali celo Svetovnim ekonomskim forumom v Davosu; njihove aspiracije, tradicije in specifična teža so 
povsem drugje. V minulem desetletju pa se je BSF uveljavil v tukajšnjem okolju in v srednji in jugovzhodni Evropi, razvil se je 
v véliko mednarodno konferenco. Letos ni upravičil tega slovesa. 

Ne gre samo za medvladje. Blagovna znamka BSF je povezana z državo gostiteljico, konference te vrste odražajo ugled 
držav in njihovo prepoznavnost  v mednarodnem okolju.  
Stvar renomeja 
Že vrsto let v prvih septembrskih dneh ponudi relevantne premisleke o najpomembnejših vprašanjih ne samo mednarodnih 
odnosov, temveč družbe v celoti, je edinstvena priložnost za zunanjepolitično razpravo in izmenjavo mnenj na političnih in 
drugih ravneh. Organizatorji povedo, da ni samo lokacija, razumeti ga je tudi kot instrument, navsezadnje načenja teme, 
pomembne za slovensko zunanjo politiko. Toda zadnjih nekaj let je videti blejska rdeča preproga obledela, še posebno letos. 
Zaradi medvladja, stare vlade, ki je ob ponedeljkovi otvoritvi konference ni bilo več, in nove, ki še ni bila formirana, je bila 
organizacija nadvse težavna. Rang političnih gostov se je samodejno znižal. Pa vendar ne gre samo za visoke goste, ki niso 
želeli priti, za one, ki so udeležbo naknadno odpovedali, ter za nesramno visoke honorarje, ki si jih ta država stežka privošči. 
Razvodenel se je tudi sam koncept: ni prvič, ko organizatorjem ni uspelo najbolje zajeti duha časa, na programih se ponavlja 
preveč starih vsebin oziroma zgodb, ki ne inspirirajo več, gostov, ki ne zmorejo ponuditi dobrih razlag. Obenem je pogrešati 
prenekatero temo, ključno za regijo, Evropo in svet. Lahko bi se vprašali, ali je snovalcem programa zmanjkalo idej. 
Kritike ni mogoče usmeriti samo nanje. Blagovna znamka BSF je povezana z gostiteljico, konference te vrste odražajo 
reputacijo držav, ki jih organizirajo, povezane so z ugledom in prepoznavnostjo njene politike v mednarodnem okolju. 
Slovenijo pozna Evropa predvsem po sporu s Hrvaško in njene politične predstavnike po cukanju za rokav zaradi arbitraže in 
terana, malone petnajst let članstva v Evropski uniji tej državi ni prineslo kakega renomeja. Tudi zato blejska konferenca ni 
boljša, kot je. 
Tradicionalno omizje voditeljev ob otvoritvi – s tega odra je v preteklih letih razlagal svet pisan zbor predsednikov, 
premierov, generalnih sekretarjev mednarodnih organizacij, najvišjih evropskih uradnikov – je bilo letos omejeno na nastop 
Michela Barniera, glavnega pogajalca evropske komisije za brexit. Ker je imenovani nastopil dva dni pred govorom Jean-
Clauda Junckerja o stanju v Uniji, je bilo logično pričakovanje, da bodo njegove razlage bolj tehnične kot politične. 
 

 
Slika: Blejski strateški forum FOTO: Leon Vidic/delo  
 
   
Iz prve roke 
Kljub vsemu je bilo mogoče iz prve roke slišati premisleke o prihodnosti odnosov med Evropsko unijo in Veliko Britanijo in 
smeri delovanja sedemindvajseterice vnaprej. 
Dogovor je možno doseči v prihodnjih dveh mesecih, je bil v ponedeljek optimističen Barnier, takoj po njegovi izjavi na 
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Bledu je britanski funt poskočil. Po besedah glavnega pogajalca je »realno« in »možno« pričakovati sporazum do začetka 
novembra, kar pomeni zadosten čas za ratifikaciji v britanskem in evropskem parlamentu. Njegov komentar je zadnji v nizu 
malce bolj spodbudnih izjav, ki prihajajo z evropske strani, opaziti je nekaj mehčanja stališč o meji z Irsko, tudi blejske 
razlage so nakazovale to smer. 
Mejo na Irskem je sicer označil za najtežjo temo v pogajanjih, vendar je povedal, da iščejo način za »tehnični nadzor zunanje 
meje, ki bo upošteval britansko suverenost in dedramatiziral kontrolo«. Omenil je še odprto vprašanje zaščite hrane, 
geografskih indikacij, na tem mestu se je tudi Barnier pošalil, češ, Slovenija to dobro pozna, pripomnil, »saj veste, problem 
terana«. 
Celoten pogajalski proces je označil za težak, kompleksen in edinstven, na koncu naj bi bil dogovor »partnerstvo, ki nima 
precedensa«, scela je udarec ločitve Britanije velik. To so »slaba pogajanja«, obe strani bosta izgubili, ne obstaja nikakršna 
dodana vrednost brexita. Odločno je zavrnil tezo o dociranju, kaznovanju, maščevalnosti do države, ki odhaja. Toda 
»Britanija zapušča Evropsko unijo, ne odhaja Evropa« ... Kot središčnega za EU je izpostavil enotni trg, je edinstven v svetu, 
zato EU spoštujejo tako ZDA kot Kitajsko, tega ni mogoče načeti, veljati morajo enaka pravila za vse. 
Ali smo v najbolj kritičnem obdobju Unije, je ob koncu pogovora zanimalo moderatorja Deutsche Welle Alija Aslana. Barnier 
je citiral Jeana Monneta. »Nisem ne optimist ne pesimist. Sem samo odločen,« je suho odvrnil pogajalec za brexit, ki je isto 
popoldne odpotoval. 
Svoje kratke nastope ob otvoritvi sta imela tudi odhajajoči zunanji minister in premier. Karl Erjavec se je ozrl na sedem 
minulih forumov, ki jih je bil odprl, Miro Cerar je omenil odločitve, ki čakajo Evropo. Edini opolnomočeni predstavnik 
državnega vrha, predsednik republike Borut Pahor, je svojo kritiko evropske komisije zavil v kontekst širitve EU na Balkan. 
Predsednik, ki je predvsem véliki komunikator, pa je očitno bolj kot s čim drugim koketiral z domačimi mediji – in se seveda 
kot glavna vest spet znašel v večernih poročilih. 
V množini razprav, ki so se zgoščeno vrstile druga za drugo, potekale hkrati, izpostavljamo nekaj osrednjih. 
Kljub več uspešnim mediacijam se pojavljajo nove in nove napetosti, izbruhnejo v eni državi, vplivajo na dogajanje v 
drugi. »Zdaj bi morali regijo obravnavati skupaj, pogledati na Balkan kot na eno regijo. Treba je položiti vse teme na 
mizo.«  
Sreča in tesnoba 
Za popoldansko omizje s provokativnim naslovom Stanje sveta so se posedli štirje zelo različni sogovorniki in predstavili 
geostrateški in makroekonomski pogled. Omenjali so srečo in blaginjo, ki nujno ne sovpadata z ekonomskim razvojem, kljub 
splošnemu napredku so dobrine v svetu neenakomerno razporejene, bruto domači proizvod ni več optimalni pokazatelj 
stanja stvari. 
Ministrica za srečo in blaginjo Združenih arabskih emiratov Ohood Khalfan Al Roumi, ki velja za eno vplivnejših žensk 
arabskega sveta, je razlagala, da kazalniki, kakršen je rast BDP, dajejo zelo omejen vpogled in niso povezani z zadovoljstvom 
ljudi, zato države ustanavljajo ministrstva, kakšno vodi sama. Kaj torej pomeni koncept »dobrega življenja«? V vsakem 
primeru vključuje več kot materialno dimenzijo. 
Če pogledamo ekonomske statistike, je gospodarstvo v dobri formi, pa vendar opažamo pri ljudeh tesnobnost, je začel 
Christian Ketels, vodilni ekonomist The Boston Consulting Group, ki vodi center za makroekonomsko analizo na Švedskem, 
ukvarja se z vplivom strukturnih sprememb v globalni ekonomiji. »Nekje v ozadju ostaja spomin na ekonomsko krizo. 
Obstaja tudi nova skrb, namreč tehnologija; ljudi skrbi, kakšne učinke bo imela na službe in na trge dela.« Našteval je skrb 
zbujajoče trende: politično negotovost, trgovinske vojne, podjetja, ki ne investirajo, tesnobne družbe, spraševanje o tem, 
kako delujejo demokracije, vse večje razlike znotraj držav in družb; z naštetim in splošnim nezadovoljstvom je povezal tudi 
razloge za brexit. Bruto domači produkt skratka ni najboljši indikator, je povzel ekonomist, opozoril je na ustvarjanje 
gospodarske rasti, ki pa se ne odrazi pri vseh. Ob tem, kako definirati optimalno ekonomsko politiko, je »treba redefinirati 
način, kako razumemo gospodarski uspeh«. 
Evropska komisarka za transport Violeta Bulc je globalne razmere in evropsko politiko pojasnjevala prek svojega resorja, 
pomena trajnostnega razvoja na primeru razvoja prometa; kot glavne vidike je poudarila digitalizacijo, razogličenje, 
inovacije in investicije. 
Neučinkovito upravljanje z viri kot enega največjih problemov sodobne družbe je, podobno, izpostavil Finec Alf Rehn, eden 
vodilnih mislecev s področja inovacij, profesor na danski univerzi. Med rešitvami je omenil spremembo načina vodenja 
podjetij, zaposlene, ki bodo enakopravneje vključeni v odločevalske postopke. 
Slon v sobi 
Kako esencialne so razlike v Evropski uniji, je še pred glasovanjem o Orbánovi Madžarski v evropskem parlamentu v sredo 
pokazala razprava o tem, kaj sedemindvajseterico povezuje. V skladu z aktualnim stanjem Unije je bilo govora predvsem o 
strahu, priseljevanju, varnosti. Oziroma kot je pripomnil eden od udeležencev: »Tačas nas povezujejo samo pogajanja o 
brexitu, enotni trg in strah pred migracijami.« 
Deveterica gostov je dala dober vpogled v aktualni razkol: ponudili so različne diagnoze, najočitnejše je bilo razhajanje o 
razumevanju, kaj je EU. Ali je namreč še unija vrednot in norm ali pa samo povezava interesov. Najglasnejši zagovornik tega 
zadnjega je bil Konrad Szymanski, državni sekretar za evropske zadeve na poljskem zunanjem ministrstvu. 
Evropa stagnira, bremeni jo etnopopulizem, in čeprav še vedno navdihuje zunanji svet, je vprašanje, ali zmore inspirirati 
navznoter, ali ne postaja samo unija transakcij in trgovanja, je dala iztočnico moderatorka Shada Islam z bruseljskega think 
tanka Friends of Europe. Provokativno vprašanje, ali Poljska ni zagovornica neke druge smeri, v katero naj gre EU, je 
naslovila na predstavnika varšavske diplomacije. 
Napadalno je zagovarjal tezo, da je Poljska zelo proevropska in da njene vrednote niso drugačne, o aktualnem konfliktu med 
vzhodom in zahodom je rekel, da ne gre za vrednote, dramatiziranje je po njegovem odveč. »Ne verjamem v dihotomijo 



med vrednotami in interesi ...« Nasploh pa so »v skupnosti pomembnejši interesi, ni politike brez interesov«, je razlagal 
Szymanski. Prst je uperil v institucije, enotnost Evropske unije je možna samo, dokler institucije predstavljajo interese vseh. 
Tudi britanska diplomatka se je morala otepati z nadležnim vprašanjem, kakšno razmerje z Brusljem hoče Otok. Anna Clunes 
z vladnega oddelka za izstop iz EU je govorila o novem partnerstvu, »globokem in tesnem, ki je brez precedensa«. Rekla je, 
da gre odhajajoči članici predvsem za varnostne in ekonomske odnose, zavrnila pa je stališče pogajalca Michela Barniera, 
izrečeno dan prej, da Britanija spodkopava enotni trg. Združeno kraljestvo bi torej hotelo oboje, izstop in koristi članstva 
hkrati, je stanje reči povzela povezovalka razprave. Nasmehnila se je: »Zelo zelo posebno razmerje, torej.« 
Vrednote in interesi 
Ne gre samo za evropske vrednote, ampak za norme, primat prava in vladavino prava, ne golo prevzemanje zakonov in 
legalnosti, je poudaril Tobias Flessenkemper, raziskovalec z nemškega inštituta Cife. Omenil je, da nacionalne države ne 
smejo igrati osrednje vloge, saj številne problematike, ki so v jedru Unije, presegajo nacionalne meje. Norme so esenca, je 
komentirala tudi profesorica z newyorške univerze Colette Mazzucelli, spomnila je na »tranzicijo od skupnosti k Uniji« v 
času maastrichtske pogodbe, tudi takrat je šlo za vrednote. 
Norme so ključni vidik, ki povezuje Evropsko unijo, in glavna značilnost zveze Nato, norme so v pomoč državam, ki 
sprejemajo reforme in se hočejo pridružiti transatlantskima institucijama, je povedal Matthew A. Palmer z ameriškega State 
Departmenta. Potem ko je državni sekretar za bilateralo in strateške zadeve v romunskem zunanjem ministrstvu George 
Ciamba govoril o pomenu kontinuirane širitve Unije, je ameriški diplomat pojasnjeval, da je za institucionalne reforme v 
regiji bistveno sporočilo, da so evropska vrata odprta. Zagotovil je, da transatlantsko sodelovanje na Zahodnem Balkanu 
ostaja na visoki ravni. Vsaj eno področje med EU in ZDA torej, ki deluje. 
Unija se bo verjetno razvijala postopoma in ne s hitrimi koraki, na slednje evropska politika ni pripravljena, je izjavil državni 
sekretar zunanjega ministrstva Iztok Mirošič. Po njegovih besedah je potrebna predvsem ambicioznejša vloga na globalni 
ravni, kar vključuje zunanjo politiko, trgovino in migracijska vprašanja. Ponovil je podporo širitvi na Balkan in vendar omenil 
tudi dilemo širitve v času, ko je integracija šibka. 
Ne smemo se preveč ubadati z različnostmi v Evropski uniji, te so stvar veščega upravljanja, je vnovič vehementno 
zagovarjal svoje stališče poljski predstavnik. In niti nima smisla kriviti Avstrije, Madžarske in Poljske zaradi korekcij 
priseljenske politike, je rekel Szymanski. »Srednjeevropske članice predstavljajo dodano vrednost sedemindvajseterice, so 
politično stabilne države, proevropske, njihova različnost je prednost, ne problem.« 
Zunanji minister Malte Carmelo Abela je postavil v ospredje varnostne grožnje, ključne za članico, ki je otok v Sredozemlju, 
enako blizu Afriki kot Evropi. Strah pred migracijami je skupen, toda z migracijami je treba upravljati, pomemben je 
operativni pristop, ne samo politične razprave. 
Omizje se je bolj kot z vizijo ukvarjalo z defenzivo, pomembnih vprašanj, kot so problem revščine, inovativnih politik, in tudi 
slabega političnega vodenja Unije, ki je morda večji problem od ostalih, ni naslovilo. 
Mediacija kot igra 
V svetu je več in več groženj in kompleksnih izzivov. Kako torej reševati konflikte, ki spodjedajo mednarodni mir in varnost, 
presegajo državne, narodne, verske meje? V času premika od multilateralizma k unilateralizmu je bolj kot kdaj prej 
pomembna mediacija, je razpravo začela Helga Maria Schmid, generalna sekretarka Evropske službe za zunanje delovanje 
(EEAS). 
Stvari je precizno tja, kamor spadajo, postavil Amr Musa. Bistveno vprašanje je, kako učinkovito nasloviti kompleksne 
mednarodne grožnje, je rekel bivši generalni sekretar Arabske lige in dolgoletni egiptovski zunanji minister. »Svet še nikoli ni 
imel na voljo toliko orodij za preprečevanje konfliktov in mehanizmov za zgodnje odkrivanje ... Zakaj je potem toliko težav?« 
»Mediacija ni to, kar pomeni.« Povedal je, da se je pojem mediacije spremenil v nekaj drugega, v upravljanje kriz; mediacija 
se je spremenila v diplomatsko igro. Namesto tega je potreben pošten posrednik, brez nevtralne drže ni mogoče doseči 
uravnoteženega dogovora, in zato je Bližnji vzhod popoln kaos. 
Na to se je navezala Basma Kodmani, akademičarka, aktivistka, ena od ustanoviteljic demokratične sirske opozicije. Rusija v 
Siriji ni poštena posrednica, odkrito se je postavila na stran režima in skuša »reševati« situacijo s pritiski na civiliste, ti so 
prva žrtev – bombardirani, izstradani, demoralizirani. »Takšne 'rešitve' so prinesle samo nove razseljene osebe.« »Že sedem 
let ne vidimo, da ne obstaja nikakršna politična rešitev za to, da bi se prebivalstvo lahko vrnilo domov,« je komentirala 
članica sirske pogajalske komisije, ki hodi na pogajanja v Ženevo, kjer pa ni političnega partnerja za dialog. Gledamo samo 
vojaško reševanje na terenu. 
Kaj bi bilo temeljno priporočilo za naslovitev tenzij na Balkanu? Kakšen okvir za reševanje potrebujemo? Moderatorka je 
vprašanje namenila Samuelu Žbogarju, zdajšnjemu predstavniku delegacije EU v Makedoniji, pred tem na Kosovu, še prej 
zunanjemu ministru. 
Imenovani je razmere v prostoru nekdanje Jugoslavije označil za »zamrznjeni mir«. Kljub več uspešnim mediacijam se 
pojavljajo nove in nove napetosti, izbruhnejo v eni državi, vplivajo na dogajanje v drugi. »Zdaj bi morali regijo obravnavati 
skupaj, pogledati na Balkan kot na eno regijo. Treba je položiti vse teme na mizo.« 

• Judith Sargentini, avtorica poročila o Orbánovi Madžarski. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 15. 
september 2018  
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Slika: Judith Sargentini, avtorica poročila o Orbánovi Madžarski. FOTO: AFP 
 
Boste dovolili, da vlada brez posledic krši vrednote, na katerih je zgrajena EU? Ali boste omogočili, da so vrednote kaj več 
kot besede na kosu papirja? Tako je Judith Sargentini pozivala poslanske kolege na zasedanju evropskega parlamenta v 
Strasbourgu k sprejetju prelomne odločitve. Negotovost je bila velika. Preštevali so se glasovi in pričakovalo se je, da bo izid 
glasovanja o sprožitvi postopka proti Madžarski dan pozneje tesen. Sargentinijeva, ki prihaja iz vrst nizozemskih Zelenih, je 
govorila, da morajo evropski državljani živeti v državah, v katerih zmagujejo pluralizem, nediskriminacija, solidarnost, 
strpnost, pravičnost, enakopravnost spolov. To da na Madžarskem ni zagotovljeno. 
Sargentinijeva, rojena leta 1974 v Amsterdamu, se je s politiko začela ukvarjati v najstniških letih. Raznolikost na stari celini 
je temeljito spoznavala že v drugi polovici devetdesetih let, ko je bila v vodstvu zveze evropskih študentskih organizacij. Na 
amsterdamski univerzi je študirala zgodovino. Specializirala se je za totalitarne sisteme in demokratizacijo v Evropi. Boljše 
strokovne podlage za ukvarjanje z Madžarsko in Viktorjem Orbánom skoraj ne bi mogla imeti. Njeno poročilo, v katerem je, 
pod črto, ugotovila, da na Madžarskem obstaja očitno tveganje hujših kršitev temeljnih vrednot Unije, je bolj suhoparno 
čtivo. 

V njem se je poskušala ogniti odpiranju prostora za kritike o pristranosti. Naštete so ugotovitve različnih institucij in 
organizacij – evropske komisije, beneške komisije, odbora Združenih narodov za človekove pravice. Pri pripravi poročila je 
prejela prispevke od okoli 50 subjektov in oseb. Madžarska je bila pod drobnogledom po področjih: delovanje ustavnega in 
volilnega sistema, svoboda izražanja, korupcija, akademska svoboda, pravice pripadnikov manjšin … Na vsakem področju je 
s primeri predstavila, kakšen sistem je vzpostavil Orbán. To so opisi, zaradi katerih ljudje, ki niti ne sodijo med njegove 
najhujše kritike, ugotavljajo, da takšna Madžarska danes ne bi izpolnjevala pogojev za vstop v EU. 
Ko Sargentinijeva razlaga, kaj vse je bilo ugotovljeno, našteva: učinkovito so utišali neodvisne medije, akademski svet je na 
povodcu, prihodnje generacije se ne bodo naučile ceniti kritično mišljenje, zamenjali so neodvisne sodnike, nevladne 
organizacije ne morejo delati za Rome, brezdomce, migrante. »Javna radiotelevizija je sicer opravila svojo nalogo in 
kandidatom brezplačno omogočila programski čas, vendar je v svojih novicah in uredniških prispevkih očitno podpirala 
vladajočo koalicijo, kar je v nasprotju z mednarodnimi standardi,« je citirala ugotovitve Ovseja o vlogi medijev med zadnjo 
volilno kampanjo. 
V evropskem parlamentu pripada Zelenim, izhaja pa iz levičarskega krila naravovarstvene politike.  
Sargentinijeva je prepričana, da Madžarom ni več zagotovljeno takšno spoštovanje njihovih pravic, kot ga imajo drugod po 
EU. »Ljudje se zapirajo v svoje majhne kroge in nočejo več sodelovati v družbenih razpravah,« je opisovala razpoloženje, ko 
je spomladi predstavljala svoje poročilo v parlamentarnem odboru za državljanske svoboščine. To je bil čas, ko je bilo še 
videti, da je zamisel o sprožitvi 7. člena proti Madžarski neuresničljiva. Orbán se je lahko zanašal na podporo močne 
Evropske ljudske stranke (EPP), v kateri je sicer res veljal za nekakšnega enfant terribla. Predsednik evropske komisije Jean-
Claude Juncker ga je leta 2015 ob prihodu na vrh v Rigi napol v šali razglasil za – diktatorja. 
A v EPP je dolgo vladalo prepričanje, da je bolje, če Orbán ostane v skupini, saj bi sicer ostali brez vpliva na njegovo 
ravnanje. Po drugi strani je njegov Fidesz zagotavljal razmeroma veliko poslanskih glasov. EPP je že tako znana po 
solidarnosti do svojih članic. Ko Sargentinijevi očitajo, da sploh ni bila na uradni misiji na Madžarskem in da je med 
pripravljanjem poročila državo obiskala le enkrat, odgovarja, da so poslanci EPP z glasovanjem v pristojnem odboru 
preprečili napotitev posebne parlamentarne delegacije na teren. Kaj je na koncu pretehtalo in pripeljalo do tega, da sta več 
kot dve tretjini poslancev, ki so oddali glas za ali proti, podprli sprožitev 7. člena, ni znano. 
Nezanemarljiv je geopolitični kontekst z vzponom Donalda Trumpa in odkritim željami več svetovnih akterjev, da bi oslabili 
Evropo. Po drugi strani je Unija napadena »od znotraj« z vzponom politikov, kakršen je Matteo Salvini. Tega si je Orbán 
izbral za protimigracijskega zaveznika. Ker bo ena od osnovnih linij spopada na evropskih volitvah bitka proevropskih sil z 
nacionalisti in populisti, je madžarski premier postal preveliko breme za glavni tok v EPP. Nastopa odkrito sovražno do 
liberalne demokracije in Bruslja. Za zaprtimi vrati je slišal ostre kritike kolegov in na koncu je v EPP na njegovi strani ostala le 
bolj »vzhodno« obarvana manjšina. 
Sargentinijeva je ves čas morala pojasnjevati, da postopek proti Madžarski ni nič manj upravičen, če se pojavljajo očitki 
glede spoštovanja temeljnih načel v drugih državah, denimo na Malti, Romuniji in na Slovaškem, kjer so v vladah 
socialdemokratske stranke. Evropski poslanec SDS Milan Zver je v razpravi o poročilu bentil, da se evropska levica, »tako 
imenovani varuhi vladavine prava«, ne odzove na kritike, ko so na oblasti leve stranke, denimo med zaprtjem Janeza Janše v 
Sloveniji. Tako relativiziranje Orbánovih deliktov na področju temeljnih vrednot kot tudi argument o veliki podpori, ki jo za 
svojo politiko ima doma, se nista obnesla. 
Sargentinijeva logika je, da zmaga na volitvah ne more pomeniti znašanja nad manjšino, spodkopavanja svobode tiska, 
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obračunavanja s pravosodjem ... Glede na stanje duha bi bilo presenečenje, če v Budimpešti avtorice poročila ne bi 
razglašali za plačanko Georgea Sorosa in celotnega projekta 7. člena za maščevanje liberalcev in socialistov, »ker Madžarska 
noče postati priseljenska država«. Postopek so razglasili za lov na čarovnice, ki temelji ne le na napakah, marveč tudi na 
lažeh in propagandi. Četudi je Orbán pred evropskimi parlamentarci nastopil arogantno, so poznejši odzivi Budimpešte le 
pokazali njihovo živčnost in nezadovoljstvo s položajem, v katerem so se znašli. 
Začela je v študentski politiki, nadaljevala kot članica amsterdamskega mestnega sveta, v evropski parlament pa je bila 
izvoljena leta 2009.  
Sargentinijeva kot zgodovinarka noče razglašati parlamentarne odločitve za zgodovinsko. Da nekaj dobi tak status, mora 
miniti nekaj časa. Zaveda se, da veliki govori in glasovanja sama po sebi ne morejo spreminjati stvari na terenu. Veliko je 
odvisno od razvoja v prihodnjih mesecih in ravnanja držav članic, ki imajo v rokah nadaljnji postopek in se doslej niso hotele 
ukvarjati z zadevo Madžarska. Kljub temu je prelomno, da se je evropski parlament prvič odločil za tak korak in pokazal, da 
obstajajo meje, ki se ne smejo prestopiti. To, da je sprejel odgovornost in ukrepal, je razglasila za pozitivno znamenje. 
Odločitev za 7. člen utegne biti na koncu obravnavana kot ena od najpomembnejših odločitev v petletnem mandatu 
parlamenta. 
»To je zbirka laži,« je Zoltán Kovács poskusil diskreditirati poslankino poročilo o razmerah na Madžarskem. 
Budimpešti ni očitala le kršitev temeljnih vrednot EU, marveč tudi okoriščanje ljudi okoli Orbána z denarjem iz evropskega 
proračuna, ki se v milijardah steka na Madžarsko. 
Po njenem prepričanju je postopek po 7. členu izpolnjevanje obljube državljanom, da bodo spoštovane temeljne vrednote 
EU. Zaradi razvoja na Madžarskem da Unija mora potegniti – zasilno zavoro. 

• Samomorilska naloga, ki se je spremenila v pozitiven signal. Jure Kosec. Delo, Ljubljana, 15. september 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/samomorilska-naloga-ki-se-je-spremenila-v-pozitiven-signal-91668.html  
Cilj delovanja evropskega parlamenta je Madžarsko vrniti med demokratične države, pravi Judith Sargentini.  
 

 
Slika: Judith Sargentini po glasovanju o sprožitvi postopka proti Madžarski v evropskem parlamentu. FOTO: AFP 
 
Evropska poslanka iz vrst Zelenih in glavna poročevalka o razmerah na Madžarskem Judith Sargentini je v pogovoru za Delo 
spregovorila o svojem poročilu, ki je ta teden odprlo pot sprožitvi postopka proti vladi Viktorja Orbána zaradi kršenja 
temeljnih vrednot EU.  
Ta teden je bil eden od vrhuncev vaše politične kariere. Kako ste preživeli glasovanje o vašem poročilu v evropskem 
parlamentu?   
Na tej zadevi smo delali vse od leta 2010, ko je bil Orbán izvoljen. Toda na samem poročilu sem delala nekaj več kot leto dni. 
Poskušala sem ostati čim bolj faktična in prepričati čim več ljudi, da bi ga podprli. Toda kljub temu je obstajal dvom, ali mi 
bo uspelo. Ko sem ga začela pripravljati, sem bila prepričana, da gre za samomorilsko nalogo. Poročilo je bilo treba 
pripraviti, toda težko si je bilo predstavljati, da bomo dobili dvotretjinsko večino. Njegova potrditev v parlamentu je bilo 
izjemno olajšanje. To je bil teden, v katerem je predsednik evropske komisije Juncker podal svoj govor o stanju Evropske 
unije. Glasovanje v parlamentu je bilo ključnega pomena zato, da lahko sodimo o stanju EU, in pomeni zelo pozitiven signal.  
Viktor Orbán se je na sprožitev sedmega člena odzval z napovedjo tožbe proti EU. Njegov odziv je bil verjetno 
predvidljiv.   
Usmerjen je bil predvsem na madžarsko javnost. Če bi izgubili glasovanje, bi madžarska vlada trdila, da je pokazala Bruslju, 
kar mu gre. Ker smo glasovanje dobili, ima Orbán sedaj nove dokaze o tem, kako se tujci vmešavajo v madžarske notranje 
zadeve, kako Bruselj in Strasbourg predstavljata tujo entiteto, medtem ko je njegova država prostovoljna in vesela članice 
Evropske unije.    
Se morda bojite, da bi lahko Orbán postopek nekako poskušal obrniti sebi v prid? 
Če bi se bali slabih medijskih odzivov na Madžarskem, postopka sploh ne bi začeli. V vsakem primeru se v državi o Bruslju 
piše in poroča slabo. 
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Slika: Madžarski premier Viktor Orbán med razpravo o razmerah na Madžarskem v evropskem parlamentu v 
Strasbourgu. FOTO: REUTERS/Vincent Kessler   
 
Cilj postopka je obnoviti političen dialog z Madžarsko. Ali lahko EU z njim državo premakne z margine evropske politike? 
Cilj je vrniti Madžarsko oziroma njeno vlado nazaj v skupnost demokratičnih držav, ki spoštujejo vladavino prava in temeljne 
pravice. Naloga evropske komisije je bila, da bi pri vsakem spornem zakonu ohranjali dialog z Madžarsko. To smo pustili za 
seboj. Države članice morajo razmisliti o mojem poročilu in pripraviti seznam ukrepov. Pogovarjanje za zdaj ni prineslo 
nikakršnih rezultatov.  
Ali pričakujete, da lahko glasovanje in poročilo preizkusita Orbánovo politično prevlado na Madžarskem? 
Težko si to predstavljam. Mislim, da to poročilo pomaga veliko Madžarom s tem, da dviguje njihovo moralo, predvsem 
tistim, ki jih skrbi, kaj se dogaja v njihovi državi, ko gledajo, kako vlada sistematično spodjeda temelje inkluzivne 
demokratične družbe. Upam, da iz poročila vidijo, da zunaj države obstajajo ljudje, ki jih ni mar in ki nočejo, da Madžarska 
potone še globlje. To je tisto, kar bi lahko vplivalo na ljudi, in dejstvo je, da je veliko članov Evropske ljudske stranke (EPP), 
vključno z njenim voditeljem Manfredom Webrom glasovalo za sprožitev postopka. Ta politična skupina ima že dolgo težave 
s Fideszom, probleme je poskušala prikriti, a na neki točki so vendarle ugotovili, da se morajo distancirati od Orbána. Tudi 
Juncker je ta teden dejal, da bi glasoval za sprožitev postopka, če bi bil član parlamenta. Toda on je predsednik komisije in ta 
nikoli ni sprožila tega postopka. Zelo me veseli število evropskih voditeljev, ki sedaj podpirajo ta postopek, a hkrati se 
sprašujem, zakaj več niso storili sami?  
EU bi na madžarsko vlado lahko pritisnila tudi z omejevanjem njenega dostopa do strukturnih in kohezijskih skladov. Je 
to naslednji logičen korak v tej zgodbi?     
Unija o tem zagotovo razmišlja, toda ne vem, če bi bilo pametno sredstva povsem odvzeti, ampak poskrbeti za njihovo 
pravilno uporabo. Veliko teh sedaj končuje v žepih Orbánovih prijateljev in sorodnikov. Madžari od tega nimajo nič. Ena od 
možnih rešitev bi bila, da se vladi odvzame nadzor nad temi sredstvi in da projekte prevzame evropska komisija. Denar bi 
lahko šel tudi direktno civilnim organizacijam ali lokalnim oblastem, če bi se izkazalo, da lahko transparentno vodijo 
evropske projekte. Komisija je v okviru razprave o prihodnji finančni perspektivi EU že predlagala, da bi spoštovanje 
vladavine prava navedli kot enega od pogojev za evropsko financiranje. Mislim, da gre za zanimivo idejo. Nismo še na točki 
implementacije, a signal je vseeno pozitiven. Potrebno bi bilo najti način, kako sredstva dostaviti v državo mimo vlade, če se 
ta izkaže za koruptivno. 

 

 
Slika: Protest proti madžarski vladi aprila letos v Budimpešti. Na transparentu je zapisano ”ni moj premier”. FOTO: 
REUTERS/Bernadett Szabo  
 
S katerimi dejanji lahko madžarska vlada začne normalizirati odnose z EU? 
Lahko se preneha vmešavati v neodvisne mediji; pravično razdeli sredstva, ki jih država namenja za oglaševanje, ne pa da jih 
dodeli zgolj njej naklonjenim medijem; vrne mandat sodnikom, ki jih je predčasno upokojila; odpravi spremembe volilne 
zakonodaje in se odvrne od spreminjanja meja volilnih okrožij v prihodnosti; v smeti vrže svojo zakonodajo, uperjeno proti 
Georgeu Sorosu in nevladnim organizacijam, in javno poudari, kako pomembni so prostovoljci iz civilne družbe za to, da 
lahko celotna družba preživi. Stori lahko ogromno.  
Toda ali se ne bojite, da je vaše poročilo prišlo prepozno? 
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Prišlo je zelo pozno. Če bi rekli prepozno, bi obupali, obupati pa ne smete zaradi vseh tistih Madžarov, ki si želijo sprememb. 
Toda dejstvo je, da je to že tretji Orbánov zaporedni mandat, ustavo pa je na zelo neprijeten način začel spreminjati že leta 
2010. Težava je v tem, da sta si evropska komisija in svet dolgo zatiskala oči, v parlamentu pa ni bilo dovolj politične volje za 
takšen korak. Treba jo je bilo zgraditi počasi, in to je tisto, kar sem počela zadnje leto dni. In na koncu je delovalo.  

• Evropska komisija arbitražne razsodbe ni obravnavala. P.V., STA. Delo, Ljubljana, 16. september 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/evropska-komisija-arbitrazne-razsodbe-ni-obravnavala-92193.html  
Papirjev po besedah evropske komisarke niso nikoli dobili na mizo. O mnenju pravne službe se je pogovarjalo le 
neuradno.  
Evropska komisarka za promet Violeta Bulc je za Televizijo Slovenija potrdila, da evropski komisarji na sejah niso 
obravnavali mnenja pravne službe, ki potrjuje slovenska stališča glede uveljavljanja arbitražne odločbe o meji s Hrvaško. 
Po njenem mnenju za razpravo o dokumentu še ni prepozno. »Če Slovenija pozove komisijo in prosi, da se arbitražna 
razsodba obravnava naprej, je pa seveda stvar predsednika ali bo to uvrstil v razpravo pred vsemi komisarji,« je pojasnila 
evropska komisarka. 
Po besedah Bulčeve evropski komisarji mnenja pravne službe nikoli niso dobili na mizo, se je pa o njem govorilo neuradno. 
Pojasnila je še, da vsebino srečanj določa predsednik komisije Jean-Claude Juncker ter da je Evropska komisija glede 
arbitražnega postopka in spoštovanja odločbe dvakrat sprejela zelo jasno stališče, da je razsodbo treba spoštovati. 

• Berlin in Dunaj za okrepljeni Frontex. Barbara Kramžar. Delo, Ljubljana, 16. september 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/berlin-in-dunaj-za-okrepljeni-frontex-91787.html  
Proti »trdemu« brexitu: Sebastian Kurz po Španiji in Egiptu še v Nemčiji in Franciji – Nestrinjanje glede razdeljevanja 
beguncev  
Berlin - Nemška kanclerka Angela Merkel pozdravlja predloge predsednika evropske komisije Jean-Clauda Junckerja o 
razširjenem nadzoru nad zunanjimi mejami EU, njen avstrijski gost Sebastian Kurz pa pred bližnjim vrhom EU v Salzburgu 
poudarja tudi odločenost obeh držav za preprečitev »trdega« brexita. 
»Ko kaj spreminjamo, vedno dobivamo nasprotni veter,« meni avstrijski kancler Sebastian Kurz, a ni videti, da bi mladega 
konservativca to ustavljalo doma ali drugod v Evropi. Njegov potovalni načrt v vlogi predsedujočega Sveta EU je samo v 
preteklih dneh obsegal enajst tisoč kilometrov – del tega je bil nocojšnji obisk pri nemški kanclerki Angeli Merkel in jutrišnji 
pri francoskem predsedniku Emmanuelu Macronu. Že v sredo je o nujnosti skupnega nadzora evropskih meja prepričeval 
španskega premiera Pedra Sáncheza, ki mu nekateri očitajo »kulturo dobrodošlice«. A po prepričanju drugih tudi bližnji 
Maroko ne sodeluje več tako prizadevno pri zavračanju migrantov, potem ko so v Rabatu videli veliko višje vsote, ki jih 
Evropa za podobno posredovanje na balkanski poti namenja Turčiji. 
Arhitektka sporazuma z Ankaro je bila prav nemška kanclerka Angela Merkel, zato njen nedeljski gost ni »dunajska 
alternativa«, kot bi Sebastiana Kurza tudi v Nemčiji radi videli njegovi privrženci. Krščanskodemokratska voditeljica je v krizi 
iz poletja 2015 videla človekoljubni imperativ, z odprtjem meja stotisočim iskalcem azila pa je tudi Avstriji in drugim 
državam na balkanski poti odvzela znaten delež težav – in jih z nacionalistično Alternativo za Nemčijo dobila sama. Kurz 
kljub temu ne prikimava nemškemu zavzemanju za razdeljevanje beguncev po evropskih državah, ob vprašanju sprejemnih 
centrov zanje v nekaterih državah EU ali celo izven nje pa sam ne pridobiva vseh soglasij. Pri zavzemanju za okrepljeni 
Frontex pa Avstrija in Nemčija gradita enotno fronto proti nekaterim evropskim državam, ki v tem vidijo grožnjo lastni 
suverenosti. 
 

 
Slika: Angela Merkel in Sebastian Kurz. Foto AFP  
 
Iz Rima ugovori 
Angela Merkel lahko iskreno ploska tudi avstrijskemu zavzemanju za tesnejše sodelovanje z afriškimi državami pri 
obvladovanju migracij. Avstrijski kancler v sodelovanju z Afriško unijo decembra načrtuje afriški forum na Dunaju, njegova 
nemška kolegica pa se je nedavno vrnila s še enega potovanja po državah črne celine. Kurz ne pozablja niti na Bližnji vzhod. 
V Berlin je prispel iz Egipta, kamor je na pogovore s predsednikom al Sisijem – tudi o organizaciji vrha Arabske lige in EU – 
potoval s predsednikom evropskega sveta Donaldom Tuskom. 
Nemčija si poleg tega prizadeva za vračanje iskalcev azila v tiste evropske države, kamor so najprej vstopili, in je z Grčijo in 
Španijo že sklenila takšne dogovore, notranji minister Horst Seehofer podobnega napoveduje z Italijo. Iz Rima pa je slišati 
ugovore, in če jih bodo uveljavljali, bodo s tem še bolj dokazovali nevarnosti nacionalizma v nekaterih evropskih državah. 
Med temi kljub svobodnjakom v dunajski vladi v Berlinu ne vidijo Avstrije, v veliki meri prav zaradi pragmatičnega kanclerja. 
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Tudi Kurz je v nedeljo zvečer v kanclerski palači soglašal, da je okrepitev Frontexa, kot jo je predstavil predsednik evropske 
komisije Jean-Claude Juncker, edini način za konec sedanjega ogrožanja človeških življenj in dobičkov tihotapcev z ljudmi.  
Skrbi jih ugled 
Po več odmevnih ubojih migrantskih zločincev Nemčija na svoji koži spoznava eksplozivnost migrantske krize, zaradi 
skrajnodesničarskih demonstracij, ki so sledile v Chemnitzu in drugod, se v velikih nemških podjetjih, kot sta Lufthansa in 
BMW, celo bojijo za ugled države v svetu. Morda bo Kurzu, Merklovi in drugim voditeljem EU pomagalo, da je migracij vse 
manj, a v Siriji grozijo novi uničujoči napadi vladnih in ruskih sil na civiliste. Priprave na skorajšnji vrh v Salzburgu pa ne 
morejo niti mimo velikih težav zaradi brexita, pri čemer bosta Nemčija in Avstrija po besedah Sebastiana Kurza poskusili 
preprečiti »trdi« izstop Velike Britanije iz EU. V Salzburgu v sredo in četrtek ne bodo sprejemali sklepov, zato voditelja 
pričakujeta še toliko bolj plodno razpravo.  

• Kaj vse vemo o arbitražnih stranpoteh. Peter Žerjavič, Janez Tomažič. Delo, Ljubljana, 17. september 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/kaj-vse-vemo-o-arbitraznih-stranpoteh-92172.html 
Pravno mnenje ne zavezuje evropske komisije, a njegovo ignoriranje pušča grenak priokus  
Četudi je bila argumentacija pravne službe evropske komisije (EK) kar pričakovana, je objava njenih ocen vnesla nekaj 
nove dinamike v razprave o arbitražni razsodbi. Predvsem zato, ker se pokazala utemeljenost slovenskih očitkov Hrvaški. 
Kakšno vlogo ima pravna služba EK v slovensko-hrvaški zadevi? 
Pravna služba je vpliven notranji oddelek evropske komisije. Skrbi, da so odločitve evropske komisije skladne s pravom EU, 
svetuje ji pri pripravi zakonodaje, zastopa jo v postopkih pred sodiščem EU… Generalni direktor službe Luis Romero 
Requena je že med prvo razpravo kolegija evropske komisije o arbitražni razsodbi 4. julija lani povedal, da ima meja 
neposreden učinek na pravo EU in da ima Unija jurisdikcijo glede tega. Opozoril je, da imajo države članice in institucije EU 
obveznost spoštovati mednarodno pravo. 
Kako je nastalo mnenje pravne službe?  
Namestnica generalnega direktorja Karen Banks, ki je spisala konec tedna razkriti dokument, je bila kot predstavnica pravne 
službe na ustni obravnavi po 259. členu pogodbe o delovanju Unije. V njem je predpisan postopek, kadar želi ena članica 
tožiti drugo pred sodiščem EU. Predvidena je ustna obravnava na evropski komisiji. V slovenskem primeru je, 2. maja, 
trajala manj kot tri ure. Obe strani sta predstavili svoje argumente in odgovarjali na vprašanja. Banksova je nato spisala 
mnenje z jasnimi ugotovitvami hrvaških kršitev (obveznosti lojalnega sodelovanja med članicami, skupne ribolovne politike, 
pomorskega prostorskega načrtovanja). 
Zakaj je komisija ignorirala mnenje lastne pravne službe in ni podprla slovenske tožbe proti Hrvaški? 
Čas za njeno odločitev se je iztekel 18. junija. Do konca je ostala zvesti svoji logiki in obravnavanju zadeve predvsem kot 
dvostranske. Tudi predsednik evropske komisije Jean-Calude Junkcer je ocenjeval, da vpletanje EU ne bi bilo modro in 
koristno. Izrazili so pripravljenost, da nadaljujejo prizadevanja kot pošteni posrednik za doseganje sporazumne rešitve. 
Evropska komisija nima obveznosti podajanje obrazloženega mnenja (na podlagi ocene mnenja pravne službe in drugih 
dejavnikov) v postopkih po 259. členu. Pojasnili so, da je bilo že osem takšnih postopkov in izrekli so se le v štirih. Že tedaj 
smo slišali neuradne namige, da je pravna služba v ključnih točkah podprla slovenske trditve in da obrazloženega mnenja 
niso podali iz političnih razlogov. Na slovenski strani se je veliko namigovalo na politične povezave v okviru EPP, pa tudi na 
vlogo vplivnega generalnega sekretarja evropske komisije in bivšega šefa Junckerjevega kabineta Martina Selmayrja. 
Mora biti pravno mnenje tajno? 
Pravna služba evropske komisije ga ni hotela uradno razkriti in omogočiti njegove objave. V zavrnitvi našega zahtevka za 
objavo se je 30. julija sklicevala na izjeme v uredbi o dostopu javnosti do dokumentov EU. Razkritje bi po njihovem 
tolmačenju oslabilo varstvo sodnih postopkov in pravnih nasvetov, predvsem v luči slovenske tožbe pred sodiščem EU po 
259.členu. Kot so nam pojasnili, bodo vprašanja, s katerimi se je ukvarjala pravna služba, verjetno igrala pomembno vlogo v 
sodnih postopkih. Mnenje je bilo pripravljeno za interne namene za pristojne službe EK in njenega predsednika Junckerja. 
Nadalje so razlagali, da bi objava razmislekov pravne službe močno zmanjšala zmožnost EK, da dobi iskren in objektiven 
pravni nasvet, saj bi bile njene službe izpostavljene zunanjemu pritisku. Poudarjali so tudi, da morajo stališča ostati zaupna, 
da bi obvarovali integriteto sodnega postopka. 
Kakšni so nadaljnji koraki? 
Slovenija sodi, da pravna pot dejansko nima alternative, dvostransko se je pripravljena pogovarjati o implementaciji 
razsodbe. V evropski komisiji vidijo sporazumno rešitev med državama pred razsodbo na sodišču v Luxembourgu kot 
najboljši izhod iz zapleta. Radi so navajali špansko-portugalski spor o odlagališču Almaraz, v katerem se je Lizbona v okviru 
širšega svežnja odpovedala tožbi. Primera sta sicer daleč vsaksebi, saj v slovensko-hrvaški zadevi obstaja veljavna razsodba. 
Glede na dosedanjo držo je težko pričakovati, da bo prihodnja evropska komisija imela drugačno stališče. Lahko pa se 
pridruži slovenski tožbi pred sodiščem EU. Kar ni najbolj verjetno. Sicer še vedno velja njena lanska ocena, da je sodba 
končna in da bi jo strani morali izvršiti. Kaj konkretnega za uresničitev tega cilja doslej ni naredila. 
Kako lahko mejni spor vpliva na posel? 
Nerešena meja je motnja za lokalne posle, ki visi nad večjimi posli že od osamosvojitve. Zato je ta v medsebojne posle 
nekako že vračunana. Na Hrvaško smo lani izvozili za 2,2 milijarde evrov blaga in storitev, uvozili pa 1,5 milijarde, v zadnjih 
petih letih opažamo trend rasti. Največ izvozimo energentov, sledijo avtomobili in avtomobilski deli. V letu 2017 se je vsaj 
enega zasebnega potovanja po podatkih Sursa udeležilo 66 odstotkov odraslih prebivalcev Slovenije, največkrat obiskana 
država je bila Hrvaška. Bila je cilj za kar 64 odstotkov vseh zasebnih potovanj v tujino. Slovenija je za Hrvate šele peta najbolj 
priljubljena destinacija. Nerešeno mejno vprašanje je motnja, ni pa bistvena. 
Kako se je odzval slovenski politični vrh? 
Novi zunanji minister Miro Cerar meni, da razkritje potrjuje oceno, da evropska komisija ni opravila svoje vloge kot 
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varuhinje pogodb EU. Predsednik republike Borut Pahor je menil, da EK stališča ni upoštevala iz političnih razlogov. Tovrstno 
neupoštevanje je po njegovi oceni tudi slabo sporočilo za prihodnje sporazume o meji na Zahodnem Balkanu. Predsednik 
vlade Marjan Šarec je spomnil, da je treba spoštovati vladavino prava. »EK se je odločila, da bo ostala nevtralna, kar nas 
seveda takrat ni razveselilo, tudi danes nas še vedno ne veseli, saj je to napačno sporočilo,« je pojasnil.  »Ni čudno, da 
komisija mnenja ni želela obelodaniti niti posredovati Sloveniji. Sedaj pa bo res težko upravičiti nadaljnjo tišino in morebitno 
sprenevedanje,« pa je tvitnila novoimenovana državna sekretarka na pravosodnem ministrstvu Dominika Švarc Pipan. 
Predsednik državnega zbora Dejan Židan je ocenil, da lahko predsednik Evropske komisije zaradi političnega kupčkanja 
ogrozi temelje Evropske unije. 

• Bruselj: Nobena razprava v povezavi z arbitražo ni načrtovana. STA. 17. september 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/bruselj-nobena-razprava-v-povezavi-z-arbitrazo-ni-nacrtovana-92332.html 
Po razpravi julija lani je komisija objavila izjavo, v kateri je zapisala, da od Slovenije in Hrvaške pričakuje, da bosta 
arbitražno sodbo izvršili.  
Nobena nadaljnja razprava kolegija evropske komisije v povezavi z vprašanjem arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in 
Hrvaško ni načrtovana, so v tiskovni službi komisije odgovorili na vprašanje STA, ali lahko kolegij še obravnava pravno 
mnenje o arbitražni razsodbi. 
Evropska komisarka iz Slovenije Violeta Bulc je v nedeljo za TVS dejala, da še ni prepozno za to, da kolegij komisarjev 
obravnava pravno mnenje, ki potrjuje slovenska stališča do uveljavljanja arbitražne odločbe o meji s Hrvaško. 
Evropska komisija lahko po mnenju Bulčeve o tem še vedno razpravlja, »če Slovenija pozove komisijo in prosi, da se 
arbitražna razsodba obravnava naprej, pa se predsednik odloči, ali bo to uvrstil v razpravo pred vsemi komisarji«. 
V tiskovni službi komisije so danes na vprašanji STA, ali lahko kolegij še vedno obravnava to pravno mnenje in v katerih 
okoliščinah, odgovorili, da »ni načrtovane nobene nadaljnje razprave kolegija o tem vprašanju«. 
 

 
Slika: Evropska komisarka iz Slovenije Violeta Bulc je v nedeljo za TVS dejala, da še ni prepozno za to, da kolegij 
komisarjev obravnava pravno mnenje, ki potrjuje slovenska stališča do uveljavljanja arbitražne odločbe o meji s Hrvaško. 
FOTO: Mavric Pivk  
 
Spomnili so, da je kolegij o tem razpravljal na podlagi predstavitve vodje pravne službe 4. julija lani. 
Po razpravi julija lani je komisija objavila izjavo, v kateri je zapisala, da od Slovenije in Hrvaške pričakuje, da bosta arbitražno 
sodbo izvršili. Izrazila je tudi pripravljenost, da pomaga k zagotovitvi celovite in pravične uresničitve sodbe. 
Vendar komisija ni storila ničesar, da bi prispevala k uresničitvi razsodbe, čeprav je njena lastna pravna služba maja letos 
pozvala k pripravi obrazloženega mnenja na podlagi ugotovitev, ki potrjujejo slovenska stališča, da gre pri nespoštovanju 
arbitražne razsodbe za kršitev prava EU. 
A v tiskovni službi na vprašanje, zakaj so ignorirali mnenje lastne pravne službe, odgovarjajo le tako, da spomnijo na 
predhodne, junijske izjave v povezavi s tem vprašanjem, s katerimi so poskušali zmanjšati pomen dokumenta, o katerem so 
bile takrat na voljo le neuradne informacije. 
Na vprašanja slovenskih dopisnikov v Bruslju v povezavi s tem mnenjem, ki potrjuje slovenska stališča, so junija v komisiji 
odgovorili: »Dobro veste, da ne komentiramo številnih notranjih papirjev, ki morda krožijo v komisiji.« 
Tudi zdaj v tiskovni službi komisije zgolj ponavljajo junijski odgovor. 

• Cerar: Ravnanje komisije zelo nevaren precedens. Gašper Završnik. Delo, Ljubljana, 17. september 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/cerar-ravnanje-komisije-zelo-nevaren-precedens-92680.html 
Hrvaška je dolžna uveljaviti arbitražno razsodbo, sicer krši tako mednarodno kot tudi evropsko pravo, je danes opozoril 
zunanji minister Miro Cerar.  
»Evropa stoji in pade na vladavini prava in demokratičnih vrednotah. Če evropska komisija kot ena temeljnih institucij EU 
zanemari pomembno pravno mnenje v takem primeru, potem ne spoštuje dosledno načela vladavine prava, kar je zelo 
nevaren precedens,« se je danes na mnenje pravne službe evropske komisije glede arbitraže odzval zunanji minister Miro 
Cerar. 
Mediji so pred dnevi razkrili, da komisija ni upoštevala priporočil svoje pravne službe, ki je ugotovila, da Hrvaška z 
zavračanjem arbitražne razsodbe krši pravo EU. 
Cerar je poudaril, da mnenje pravne službe, ki pritrjuje vsem glavnim navedbam v slovenski tožbi zoper Hrvaško, »jasno 
pove, da arbitražna odločba velja tudi za EU« in da Hrvaška z zavračanjem njene implementacije ne krši samo 
mednarodnega prava, ampak tudi pravo EU. 
Izpostavil je, da je komisija avtonomna institucija in da je država članica ne more prisiliti, da nekaj uvrsti na dnevni red, o 
katerem odloča njen predsednik, torej Jean-Claude Juncker. 
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Pojasnil je še, da je arbitražna razsodba zavezujoča ne glede na razplet tožbe proti Hrvaški na sodišču EU. »Če pa bi bila 
tožba, kot tudi pričakujemo, ugodna, bi bil to dodatni pravni pritisk na Hrvaško.« 
Cerar ocenjuje, da Slovenija sicer dobro sodeluje s komisijo, a da je ta tokrat »zanemarila svojo temeljno dolžnost varovanja 
evropskih pogodb in pravnega reda«. Ob tem je izrazil upanje, da bo Slovenija slišana in da bo »prišlo do reakcije, ki bo šla v 
smeri spoštovanja prava«. 

• Washington skrbi vmešavanje Moskve. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 17. september 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/makedonija-bo-drugic-glasovala-o-samostojnosti-91796.html  
Šef Pentagona je danes v Skopju poudaril, da ZDA nočejo, da Rusija dela v Makedoniji to, kar je poskusila že v številnih 
drugih državah.  
 

 
Slika: Predstavniki Zahoda prepričujejo Makedonce, naj podprejo grško-makedonski sporazum o spremembi imena 
države. FOTO: Reuters 
 
Skopje – Pred referendumom si v makedonskem glavnem mestu podajajo kljuko najvišji predstavniki Zahoda in poskušajo 
prepričati Makedonce, naj podprejo grško-makedonski sporazum o spremembi imena države. Posvetovalni referendum bo 
neveljaven, če ne bo glasovala več kot polovica volivcev. 
Prespanski sporazum o novem imenu Makedonije in vlado premiera Zorana Zaeva so na skopski turneji podprli nemška 
kanclerka Angela Merkel, generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg, visoka predstavnica EU za zunanjo in varnostno politiko 
Federica Mogherini, britanska premierka Theresa May, ameriški državni sekretar za evropska in evroazijska vprašanja Wess 
Mitchell ter avstrijski kancler Sebastian Kurz. 
Za Makedonijo je najpomembnejša podpora Merklove, ker je večina naložb v državi nemškega porekla. Skopje je včeraj 
obiskal tudi ameriški obrambni sekretar James Mattis, ki ga skrbi, da se bo v referendumsko odločanje vmešala Moskva. Kot 
je poudaril, ni nobenega dvoma, da je Moskva financirala proruske sile v Makedoniji, ki si prizadevajo za propad 
referenduma. Dogovor med Skopjem in Atenami ter članstvo Makedonije v Natu je podprl tudi ameriški predsednik Donald 
Trump. Po njegovih besedah bo širitev Nata okrepila stabilnost, varnost in blaginjo celotne regije.  
Izsiljevanje velikih igralcev 
Proti sporazumu Skopja z Atenami je največja opozicijska stranka VMRO-DPMNE, ki ji v 11 letih na oblasti ni uspelo rešiti 
spora o imenu z Grčijo. Čeprav je uradno stališče vrha stranke, naj vsak glasuje po svoji vesti in prepričanju, v isti sapi 
članstvo poziva, naj se ne odreče makedonski identiteti. Prvak stranke Hristijan Mickoski je na nedeljskem zborovanju v 
Štipu poudaril, da je sporazum proti državnim in nacionalnim interesom. Zato so nekateri vidni ustanovitelji stranke pozvali 
državljane, naj se udeležijo referenduma in glasujejo za podpisani sporazum. Da gre za navadno izsiljevanje velikih igralcev, 
meni več uglednih makedonskih intelektualcev, ki poskušajo volivce prepričati, naj glasujejo proti sporazumu, medtem ko je 
več tisoč ljudi v nedeljo na shodu v Skopju podprlo spremembo imena države v Severno Makedonijo. 

 

 

 
Slika: Premier Zaev verjame v uspeh referenduma, ker da je v igri drugo glasovanje o samostojnosti države. FOTO: 
Reuters  
 
Javno sta se proti članstvu Makedonije v Natu izrekli Srbija in Rusija. Po mnenju nekaterih analitikov je srbski predsednik 
Aleksandar Vučić predstavil idejo o zamenjavi ozemlja in spremembi meje med Srbijo in Kosovom, ki naj bi rešila večstoletni 
srbsko-albanski konflikt, tudi s ciljem, da bi referendum v Makedoniji propadel, kar bi onemogočilo njeno članstvo v Natu. 
Beograd in Moskva naj bi preprečila tudi kanonsko priznanje avtokefalnosti Makedonske pravoslavne cerkve. Po njihovem 
rusko nevarnost predstavlja srbsko-ruski humanitarni center v Nišu, ki da je v resnici ruska vojaška baza v bližini srbsko-
makedonske meje. Da Srbija ogroža varnost Makedonije, naj bi bilo razvidno tudi iz tega, da je za veleposlanika v Skopju 
imenovala Radeta Bulatovića, nekdanjega direktorja srbske obveščevalne službe, ki je bila lani vpletena v nasilni vdor v 
makedonski parlament.  
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Makedonija legitimna tarča 
Ruski veleposlanik v Skopju Oleg Ščerbak je posvaril Makedonijo, ki si prizadeva za članstvo v Natu, da bi lahko kot članica 
zavezništva postala legitimna tarča, če se bodo slabi odnosi med Natom in Moskvo še poslabšali. Znano je tudi, da so Atene 
izgnale dva ruska diplomata z obtožbo, da sta spodbujala proteste in podkupovala uradnike s ciljem preprečiti sporazum s 
Skopjem. Da se bo Moskva vmešala v glasovanje na referendumu, skrbi tudi Mattisa, ki je še poudaril, da je vnašanje 
razdora, ki ga Rusija izvaja od Estonije do ZDA in od Ukrajine do Makedonije, nesprejemljivo. Šef Pentagona je še poudaril, 
da ZDA nočejo, da Rusija dela v Makedoniji to, kar je poskusila že v številnih drugih državah. 
Po javnomnenjski raziskavi inštituta Ifimes se bo referenduma udeležilo več kot 63 odstotkov, za sporazum pa bo dobrih 67 
odstotkov anketirancev. Po drugih anketah bi lahko bila udeležba pod pragom, tako da bi referendum propadel, čeprav bo 
večina volivcev, ki bo prišla na volišča, glasovala za sporazum. Zaev verjame v uspeh referenduma, ker je v igri, kot je 
poudaril v evropskem parlamentu, drugo glasovanje o samostojnosti države. V odzivu na izjave Mattisa je še dejal, da nima 
dokazov, da bi Rusija, ki je proti vključitvi Makedonije v Nato, poskušala kakorkoli vplivati na referendum.  

• Pahor ne verjame, da »si bo Hrvaška jutri zaradi objave tega stališča premislila glede arbitraže«. A. I., STA. Delo, 
Ljubljana, 18. september 2018  

https://www.delo.si/novice/slovenija/pahor-ne-verjame-da-si-bo-hrvaska-jutri-zaradi-objave-tega-stalisca-premislila-
glede-arbitraze-92982.html  
Ne glede na objavo mnenja pravne službe komisije vse tri strani vztrajajo pri svojih stališčih, je povedal predsednik.  
 

 
Slika: Predsednik Borut Pahor je objavo mnenja EK ocenil kot pomemben vzvod Slovenije pri krepitvi podpore. FOTO: 
Jože Suhadolnik 
 
Mediji so pred kratkim razkrili, da Evropska komisija ni upoštevala priporočil svoje pravne službe, ki je ugotovila, da Hrvaška 
z zavračanjem arbitražne razsodbe krši pravo Evropske unije. Pravna služba evropske komisije (EK) se je v postopku, ki ga je 
glede tožbe proti Hrvaški sprožila Ljubljana, skoraj v celoti postavila na slovensko stran. 
Na objavo so se odzvali številni domači politiki. Predsednik republike Borut Pahor je bil v odzivu kritičen do komisije, ker da 
stališča ni upoštevala zaradi političnih razlogov. Tovrstno neupoštevanje je po njegovi oceni tudi slabo sporočilo za 
prihodnje sporazume o meji na Zahodnem Balkanu. 
Včeraj se je v Bukarešti iz oči v oči prvič po objavi dokumenta srečal s hrvaško predsednico Kolindo Grabar-Kitarovič in 
predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem. Vsi trije so se udeležili tretjega vrha Pobude treh morij, 
neformalne pobude, namenjene krepitvi srednjeevropskega sodelovanja in povezovanja severa in juga stare celine.  
Ob večerji so imeli Pahor, Juncker in Grabar-Kitarovićeva daljši pogovor o nadaljnjih korakih glede uveljavitve arbitražne 
razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško, je povedal slovenski predsednik, kot so sporočili iz njegovega urada. Pahor je 
poudaril, da je dialog edina pot, ki zagotavlja uveljavitev arbitražne razsodbe po mirni poti. 
 

 
Slika: Ne glede na objavo mnenja pravne službe komisije vse tri strani vztrajajo pri svojih stališčih. FOTO: Frederick 
Florin/Afp  
 
Pahor je na podlagi pogovora ocenil, da vse tri strani vztrajajo pri svojih stališčih, ne glede na objavo mnenja pravne službe 
Evropske komisije, ki potrjuje večino slovenskih stališč glede uveljavljanja arbitražne odločbe. Tako Hrvaška še naprej 
predlaga nov dvostranski sporazum, Slovenija pa vztraja pri uveljavitvi meje, ki je bila določena z arbitražno razsodbo. 
Prav tako predsednik republike ne pričakuje, da bo komisija hitro in čez noč spreminjala stališča glede slovenske tožbe proti 
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Hrvaški. Ne verjame niti, da »si bo Hrvaška jutri zaradi objave tega stališča premislila glede arbitraže«. 
Je pa po njegovem mnenju nedavna objava mnenja pravne službe Evropske komisije pustila neko sled, ne samo pri komisiji, 
slovenski in hrvaški javnosti, ampak tudi v mednarodni javnosti. 
»Mislim, da je okrepila stališče Slovenije in našega vztrajanja, da je treba odločitev sodišča spoštovati,« je poudaril. Objava 
daje tudi nek nov vzvod slovenskim prizadevanjem za ohranitev »zelo številnih zaveznikov, ki vztrajajo pri tem, da je treba 
sodbo arbitražnega sodišča v celoti upoštevati«, je dejal Pahor.  

• Kako je Juncker pravno mnenje pospravil v predal. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 19. september 2018 
https://www.delo.si/novice/slovenija/pravno-mnenje-na-bruseljskih-brezpotjih-93064.html  
Razkriva se, da je bilo ustavljeno sprejetje sklepa EK, ki bi bil še slabši od neizrečenega mnenja.  
Bruselj – S poglabljanjem afere, povezane z neupoštevanjem za Slovenijo ugodnega mnenja pravne službe evropske 
komisije o hrvaških kršitvah prava EU z neizvajanjem arbitražne razsodbe, se razkriva čedalje več kočljivih podrobnosti. 
Pravno mnenje je nastalo v postopku po 259. členu pogodbe o delovanju EU, po katerem Slovenija toži Hrvaško. V njem je 
predvideno, da mora članica najprej predložiti zadevo evropski komisiji, ki v treh mesecih lahko poda obrazloženo mnenje. 
Slovenija je vključevanje evropske komisije že tako videla zgolj kot nujen del postopka, ki bo pripeljal zadevo s političnih vod 
na sodišče. Pozitivnega mnenja komisije ni pričakovala. Predsednik Jean-Claude Juncker je, denimo, razlagal, da se Unija ne 
bi smela vpletati v zadevo. 
Ob koncu trimesečnega roka, v katerem bi se evropska komisija – na podlagi mnenja pravne službe in drugega – lahko 
izrekla, je nastal sklep, ki je bil predlagan komisarskemu kolegiju. V njem – nekateri ga vidijo kot rokopis tesnega 
Junckerjevega sodelavca Martina Selmayrja – so ugotavljali, da EU nima pristojnosti za določanje meje med dvema 
članicama. Predlagan je bil sklep, da »podajanje stališča v postopku ne bi bilo primerno, ker bi ogrozilo zmožnost delovanja 
evropske komisije kot poštenega posrednika v poskusu pomoči pri doseganju rešitve na sporazumni podlagi«. 
Slabše od molka 
Takšen predlog, ki je s slovenskega vidika še kot slabši od molka, je bil pripravljen za zasedanje komisarjev. Na začetku junija 
je bil obravnavan na zasedanju vodij njihovih kabinetov. V razpravi se je pojavil velik zadržek enega od udeležencev z 
argumentom, da tema ni vprašanje meje, ampak izvajanje razsodbe. Zahtevana je bila razprava na ravni kolegija komisarjev. 
V obeh prejšnjih razpravah, 4. julija in 20. decembra lani – slovenska komisarka Violeta Bulc je obakrat predstavila ozadje, 
zgodovino in svoje mnenje –, je bilo sprejeto stališče, da bi strani morali uresničiti razsodbo. 
Na zasedanju komisarskega kolegija 6. junija, ko bi evropska komisija lahko podala mnenje o zadevi pred iztekom roka, pa 
njen predsednik Juncker zadeve, odločanja o mnenju, sploh ni uvrstil na dnevni red, kar je v njegovi pristojnosti. Po enem 
izmed ugibanj ni hotel še ene goreče razprave o zadevi. 
Pozneje so razlagali, da je to običajna praksa, saj da obrazloženega mnenja niso podali v štirih primerih od osmih. Niti 
upoštevanje pravnega mnenja da ni nujno. Zaradi zapletov, ki se pojavljajo v zvezi z mnenjem pravne službe, se bo 
komisarka Violeta Bulc danes pogovorila z Junckerjem, z njim se bo na neuradnem vrhu EU v Salzburgu srečal tudi premier 
Marjan Šarec. 
Celotno ravnanje je še posebno kočljivo, ker je evropska komisija uradno varuhinja pogodb in ravnanje, ki povsem prezre 
mnenje neodvisne pravne službe, resno spodkopava njeno verodostojnost.  

• Violeta Bulc: »Zavračam kritike glede pravnega mnenja«. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 19. september 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/violeta-bulc-zavracam-kritike-glede-pravnega-mnenja-93475.html  
Slovenska komisarka opozorila Junckerja in Timmermansa na odzive na razkritje pravniškega pritrjevanja slovenskim 
argumentom  
 

 
Slika: Violeta Bulc, evropska komisarka, Miro Cerar, nekdanji predsednik vlade Republike Slovenije, in Jean-Claude 
Juncker, Ljubljana, 3. marca 2017. FOTO: Uroš Hočevar/Delo 
 
Bruselj - Evropska komisarka Violeta Bulc je odločno zavrnila očitke, da glede arbitraže v bruseljskih postopkih ni naredila 
dovolj za uveljavitev slovenskih  interesov.   
»Obakrat, ko je bila zadeva obravnavana na zasedanju evropske komisije, sem zastopala slovenska stališča, pojasnjevala 
zgodovinski okvir in posledice, ki so pričakovane,« je povedala. Po obeh obravnavah je evropska komisija objavila skupno 
stališče, da od Hrvaške in Slovenije pričakuje uresničitev razsodbe. 
Bulčeva se je danes pogovarjala o tej temi s predsednikom evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem in njenim prvim 
podpredsednikom, ki je pristojen za vladavino pravo, Fransom Timmermansom. Nujno sporočilo da je bilo jasno: 
»Pričakujemo izvedbo arbitražne razsodbe.« Glede tega po njenih besedah naj ne bi bilo nobenega dvoma. 
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Tak sklep komisarjev je bil lani že dvakrat javno objavljen, po zasedanjih evropske komisije 4. julija in 20. decembra. Večkrat 
so ga njeni vodilni predstavniki potrdili z izjavami. Bulčeva je Junckerja in Timmermansa  opozorila na odzive na objavo 
mnenja pravne službe evropske komisije, ki pritrjuje argumentaciji Slovenije. 
Sama razlogov, zakaj Juncker ni upošteval pravnega mnenja in ni pripravil obrazloženega mnenja v skladu z njim, od njega ni 
slišala. Pojasnila pa je, da je bil v postopkih na nižji ravni predlagan sklep slabši od molka. Ker je eden od udeležencev izrazil 
zadržek in zahteval razpravo o njem na kolegiju komisarjev, Juncker teme sploh ni uvrstil na dnevni red. 
Kot smo že poročali, je bil dva dni prej na sestanku šefov kabinetov komisarjev (v bruseljskem žargonu se imenuje hebdo), ki 
pripravljajo zasedanje komisarjev, na mizi predlog: »Unija  nima pristojnosti za določanje meje med dvema članicama. 
Podajanje stališča v postopku ne bi bilo primerno, ker bi ogrozilo zmožnost delovanja evropske komisije kot 
poštenega  posrednika v poskusu pomoči pri doseganju rešitve na sporazumni podlagi.« 
Bulčeva konkretnih notranjih postopkov v evropski komisiji, ki so bili razkriti in so pojasnili potek dogodkov, ni hotela 
komentirati. 
Je pa opozorila, da je evropska komisija v okviru postopka pred sodiščem EU še lahko zaprošena, da poda svoje mnenje. 
Nezanemarljiv je političen kontekst zadeve. »V Bruslju se opaža, da vstopamo v volilno leto, je povedala. Omenila je, da 
Juncker prihaja iz Evropske ljudske stranke (EPP) – v njej je tudi hrvaški premier Andrej Plenković - in da je v njihovi 
parlamentarni skupini »kar nekaj slovenskih poslancev«.   

• In kaj potem, če nam sodniki dajo prav! Boris Šuligoj. Delo, Ljubljana, 19. september 2018  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/in-kaj-potem-ce-nam-sodniki-dajo-prav-92942.html  
Iz tega krča lahko Slovenijo in Hrvaško reši le izjemna preudarnost in strategija  
Predpostavimo, da bo Sodišče Evropske unije v Luksemburgu čez dve leti v celoti pritrdilo slovenskim zahtevam glede 
implementacije arbitražne razsodbe. Kaj se bo zgodilo? Nič. Hrvati so si mejo na morju že zdavnaj postavili (na kopnem jih 
ne zanima) in zdaj vidimo, da nimajo podpore samo pri največjem slovenskem zetu, ampak tudi pri prvakih evropske 
komisije. Hrvati igrajo trd, moški »žogobrc«, ki ga Slovenci ne znajo. 
Strokovnjakinja za mednarodno pravo Vasilka Sancin je že povedala: Če Hrvaška ne bi spoštovala niti sodbe Sodišča EU, jo 
lahko Slovenija ponovno toži. Edina druga možnost poleg te je, da Hrvaško potem toži še evropska komisija zaradi 
nespoštovanja iste sodbe sodišča. In v tem primeru bi ji sodišče morda lahko prisodilo denarno kazen. Takih primerov je bilo 
zelo malo, ni pa bilo še primera, ko bi komisija sprožila postopek za določitev kazni. Lahko smo prepričani, da se v tem 
primeru to ne bo zgodilo. Skratka: zakaj v Ljubljani takšno navdušenje nad mnenjem pravne službe evropske komisije? 
Morda zato, ker se slovenska politika znova ni izkazala za najbolj enotno. Štiri opozicijske stranke so nasprotovale takojšnji 
vložitvi tožbe, to stališče je podprl celo predsednik države Borut Pahor. 
Zato so zadnje novice iz Bruslja o podpori pravne službe evropske komisije o utemeljenosti slovenske tožbe sicer lep obliž na 
psihične rane vladajoče koalicije. Lahko smo veseli, da je kdo v Bruslju še na naši strani. Ampak samo to in nič več. Je pa 
dovolj dokazov za to, da evropski politični vrh govori eno, počne pa ravno nasprotno. Zato smo lahko v Sloveniji le še bolj v 
skrbeh glede hrvaškega vsiljevanja meje. 
V tem primeru gre za vrsto očitnih absurdov, ki ne vodijo do dobrih odnosov. Hrvaška ne sprejema kompromisne arbitražne 
odločitve, raje sama enostransko zasede del tujega morja, ker je to njen prav. To je še huje, kot če bi Slovenija vztrajala pri 
obvladovanju celotnega zaliva, ker ga je nadzirala in upravljala 25. junija 1991. Imela bi vsaj oporo v zgodovinskem dejstvu. 
Na kaj se opirajo Hrvati? Da zasedajo več morja, ker se oni ne morejo dogovoriti? 
Drugič je položaj absurden zato, ker je arbitraža res bolj v prid Hrvaški. Na kopnem je pridobila več zaselkov s slovenskimi 
prebivalci. Na morju Sloveniji ni dodelila obljubljenega stika med slovenskim in odprtim morjem. Tretjič je absurden ribiški 
sporazum (po Sopsu), ki sledi arbitraži, da sme v hrvaškem morju do Vrsarja ribariti 20 slovenskih čolnov in v slovenskem 
morju 20 hrvaških ribičev. Sporazum je asimetričen in neuresničljiv, ker premore slovensko ribištvo samo še šest čolnov s 
povlečnimi mrežami, od katerih so morda samo dva ali trije pripravljeni loviti južneje od Savudrije. Ti trije čolni ne morejo 
uloviti niti tisočinke celotnega hrvaškega ulova rib. Hrvaških 20 ladij bi smelo uloviti 100 ton, torej toliko, kolikor znaša 
celokupen letni ulov rib vseh slovenskih ribičev. 
V tej asimetriji odnosa ena stran sama reže pravico (in ima pri tem celo podporo Bruslja), drugi pa ne uspe implementirati 
sodnih odločb. Za Slovenijo je jasno, zakaj jo tako skrbi vsak meter majhnega morja. Zakaj je Hrvaški toliko do tega, da je 
mejna črta kakih 1000 metrov više, kot je določila arbitraža – na to vprašanje zdrav razum nima odgovora. Še posebno če 
ve, da so slovenski ribiči lani nalovili 128 ton rib, hrvaški pa skoraj 70.000 ton. Hrvaška računica torej nikakor ni naloviti 
nekaj dodatnih ton rib v spornem zalivu, temveč vse kaj drugega. Sporne meje z drugimi nekdanjimi jugoslovanskimi 
republikami, vpliv na prometno strategijo, vpliv v regiji na splošno in tako naprej. V razmerah, ko tako neslavno propadajo 
visokoleteča in lepo zveneča evropska načela, Slovenijo lahko rešita samo izjemna preudarnost in strategija, ki bo Hrvaško 
prepričala, da je Slovenija njena enakopravna sogovornica. Zdaj prav nič ne kaže, da bi bilo tako. 

• Evropska vrhuška v blišču Salzburga. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 19. september 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/evropska-vrhuska-v-bliscu-salzburga-92862.html 
Vrh EU: Nevarnost kaotičnega brexita bo zaznamovala evropsko jesen.  
Bruselj – Neuradni vrh EU, ki se bo danes začel v Salzburgu, bo bolj kot konkretnim odločitvam namenjen razpravam in 
razmislekom o najpomembnejših odločitvah, ki bodo pred evropsko politiko v prihodnjih mesecih. 
V Mozartovem mestu bo veliko blišča. Predvidena pa ni skupna pisna izjava voditeljev. Bolj kot migracije bo v ospredju 
brexit, saj se izteka čas, ko bi moral biti sklenjen ločitveni sporazum, da bi bil izstop Združenega kraljestva 29. marca izpeljan 
bolj ali manj urejeno. Poteka zadnja faza pogajanj, a prvotni cilj, da bi sporazum sklenili oktobra, gotovo ne bo dosežen. V 
Salzburgu bo na mizi razmislek o izrednem vrhu Unije o brexitu novembra. V diplomatskih krogih pričakujejo napetosti in 
opozarjajo na veliko negotovosti glede razpleta. 
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Bolj kot migracije bo v ospredju brexit, saj se čas za sklenitev ločitvenega sporazuma izteka.  
Pred končnico pogajanj je še veliko kočljivih stvari odprtih. Prepletajo se teme iz ločitvenega sporazuma in politične izjave o 
prihodnjih odnosih. Britansko strategijo še vedno zaznamuje logika à la carte, po kateri bi obdržali čim več pravic in sprejeli 
čim manj obveznosti. »Naj spomnim, da je omejevanje škode, povzročene z brexitom, naš skupni interes. Žal je scenarij brez 
dogovora še vedno možen. A če bomo delovali odgovorno, se lahko izognemo katastrofi,« je v vabilu voditeljem držav članic 
zapisal predsednik evropskega sveta Donald Tusk. 
Trdega brexita ni mogoče izključiti 
Scenarij brez dogovora (no deal), ki ga nihče ne more izključiti, bi bil brexit v najtrši različici, po kateri bi bilo Združeno 
kraljestvo obravnavano kot tretja država. To bi pomenilo, da bi London nehal vplačevati v proračun, status državljanov bi bil 
nejasen, vpeljani bi bili carinski postopki. London in EU bi v času od ugotovitve, da dogovora ne bo, in brexitom 29. marca 
uredila le najnujnejše stvari, denimo organizacijo letalskega prometa. Po eni od teorij bo šele resna grožnja s takšnim 
scenarijem omogočila, da bosta strani v prihodnjih mesecih dosegli preboj. 
Prvotni cilj, da bi z Londonom sklenili sporazum oktobra, ne bo dosežen. 
Gostitelj, avstrijski kancler Sebastian Kurz, si predvsem na svojem področju, zagovarjanju trše migracijske politike, želi 
napredek. Na junijskem vrhu so sklenili, da bodo ustanovili platformo za izkrcavanje ljudi, rešenih na morju, in nadzorovane 
centre, ki bi bili v članicah EU. V njih bi ločevali med osebami, ki izpolnjuje pogoje za zaščito v EU, in drugimi, ki nimajo 
urejenega statusa in bi morali biti vrnjeni. Bruseljski viri o vprašanju urejanja platform zunaj EU ne pričakujejo preboja. V 
Salzburgu naj bi italijanski premier Giuseppe Conte predstavil svoj predlog. 
Sebastian Kurz si predvsem na svojem področju, zagovarjanju trše migracijske politike, želi napredek.  
Ideja Kurza je z milijardno pomočjo pritegniti afriške države k sklenitvi sporazumov, kakršen je bil sklenjen s Turčijo 
spomladi 2016. 
»Če nekateri hočejo rešiti krizo, drugi pa jo hočejo uporabiti, bo ostala nerešena,« je zapisal Tusk v vabilu. Pred vrhom v 
njegovem štabu opozarjajo, da so na podlagi ukrepov na več ravneh skoraj ustavili migracijski tok. Število prihodov po treh 
poteh se je od vrhunca leta 2015 znižalo za 92 odstotkov. Po ocenah virov iz EU je glede na gibanja kriza predvsem politična. 

• Kontinuiteta in diskontinuiteta. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, 19. september 2018 
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/kontinuiteta-in-diskontinuiteta-92941.html  
O slovenski zunanji politiki v Evropi in svetu  
V Mladiko je vstopil dovčerajšnji premier, sestopil je na položaj zunanjega ministra. Miro Cerar je v preteklih štirih letih 
formuliral slovensko zunanjo politiko, njen izvajalec je bil Karl Erjavec, čeprav je semtertja nastal tudi drugačen vtis. 
Umestno je vprašanje, koliko kontinuitete bo poslej na Prešernovi 25 oziroma koliko se bo zunanjepolitična smer 
spremenila. 
Trend je, da tukajšnje zunanje ministre izbirajo med starimi, tokrat prihaja nekdanji predsednik vlade. To bi lahko pomenilo, 
da bo rez s preteklo vladavino minimalen. In vendar nekatere kadrovske izbire – na primer imenovanje generala na mesto 
državnega sekretarja na zunanjem ministrstvu in bivšega direktorja Sove za svetovalca za nacionalno varnost v 
premierovem kabinetu ter nekdanjega veleposlanika v Združenih državah kot zunanjepolitičnega svetovalca Marjana Šarca 
– nakazujejo drugače. Ni posebnega dvoma, nova vlada bo tukajšnjo zunanjo politiko zaobrnila v transatlantsko, Natovo 
smer. 

 

S poudarjeno prorusko politiko, ki se je manifestirala v dolgih letih Erjavčevega ministrovanja in ki je ni korigiral niti nekdanji 
šef vlade, je konec. Bila je anomalija, izrazito problematičen zunanjepolitični vidik, navsezadnje tudi v nasprotju s članstvom 
v zvezi Nato, večkrat tudi s pripadnostjo Evropski uniji. Ker so se, na drugi strani, v preteklih letih opazno razrahljali odnosi z 
Združenimi državami, je nastajal neobičajen vtis, ni bilo več jasno, kam Slovenija sploh spada; in to je mogoče reči ne glede 
na potrebnost dialoga z Rusijo, koristi gospodarskega sodelovanja in siceršnje dvostranske stike, z lani ustanovljeno prvo 
podružnico prestižne ruske univerze Lomonosova v Kopru vred. Toda včasih se je Slovenija vedla, kakor da ni ne v Natu in ne 
Evropski uniji. 
Te reči se z novo garnituro spreminjajo. Poleg Dobrana Božiča na zunanjem ministrstvu – izšolanega na washingtonskem 
National War College in bivšega poveljnika slovenskega kontingenta v operacijah Nata na Kosovu in v Afganistanu – je tu še 
Roman Kirn. Šestinšestdesetni nekdanji veleposlanik v ZDA, pred tem vodja misije pri Združenih narodih in nazadnje 
ambasador v Haagu, je prepričan atlanticist. Kdor je prebiral njegovo knjigo V službi diplomacije, ki je izšla v začetku 
letošnjega leta, je opazil, kako globoka je bila ves čas njegova frustracija zaradi zanemarjanja odnosov z Washingtonom, 
zadnji tamkajšnji obisk kakega slovenskega politika sega v leto 2011. Slovenska zunanja politika ne ve, kaj naj počne s 
članstvom v Natu in Evropski uniji, je bil kritičen pisec. 
In treba je ponovno pogledati, kaj o zunanji politiki piše v predvolilnem programu LMŠ. Kratka ocena in vizija povzema misli 
Kirna, ki je stal Šarcu ob strani v kampanji. »Slovenska zunanja politika deluje kot majhna barka, negotovo pluje po morju, 
ves čas spreminja smer svoje plovbe, že rahla meglica na obzorju ji poraja dvome in negotovost o ciljih in interesih, poti in 
smeri lastnega potovanja. To je potrebno spremeniti.« Upokojeni veleposlanik poudarja usklajeno delovanje vseh 
zunanjepolitičnih akterjev in učinkovitost ministrstva. »Stebra zunanje politike Slovenije ostajata EU in Nato.« Je predvsem 
multilateralist, trdno verjame v mednarodna zavezništva in v profesionalno diplomacijo, vendar je dovolj stvaren, med 
drugim dobro ugotavlja, da »v diplomaciji ni dovolj, če imaš prav, temveč moraš prepričati tudi sogovornika«, v zvezi z 
arbitražno sodbo komentira, da je »problem interpretacija, ne samo implementacija«. 
Težko je oceniti, kolikšno vlogo bo imel, mimogrede, za veleposlanika Kirna je marsikdo med diplomati pričakoval višji 
položaj. In vendar bo imenovani svetovalec, lociran v vladnem kabinetu, bližina je vedno pomembna. Podobno kot v nekih 
drugih parametrih velja v Beli hiši za predsednikov svet za nacionalno varnost (NSC), bo prvi šepnil nasvet v premierovo uho. 
Ostajajo še odnosi s Hrvaško, najbolj tegobno poglavje sosedskih relacij, čeprav bi se dalo kaj kritičnega povedati tudi na 
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račun kakih drugih. Negotovo je, koliko bo zunanjepolitična smer ostala takšna, kot je bila v času Cerarjeve vlade, ali pa se 
bo kaj spremenilo. Politika do Hrvaške v minulih letih je bila slaba, po razglasitvi arbitražne sodbe so bile storjene napake, 
velika začetna prednost, ki jo je Slovenija imela lani vizavi Hrvaški, se je zaradi nespretne politike porazgubila. Kar pa se 
evropske politike tiče, je vprašljivo, koliko se splača nanjo zanašati, še posebej, kadar se kaže v nepolitični formi mnenj 
pravne službe. 
Zunanjepolitični zasuk, ki se nakazuje, je scela dobrodošel. Ni pa odveč biti pozoren na to, da ne bi stvari preveč zanihale v 
neko drugo smer, slovenska zunanja politika je znana po tem, da težko lovi ravnotežje. Lahko se spomnimo, da je bila pred 
desetletjem in več uradna Ljubljana nemalokrat docela proameriška, bila je tako zelo nekritična do Združenih držav, da ji je 
brala želje v očeh. Na primer, ko je šlo za na pobudo skupine držav o svetu brez jedrskega orožja, Slovenija se ji je leta 1998 
pridružila, a nato ostala brez mnenja. Ali pa ob podpori ameriški vojni v Iraku in slepi veri v »neizpodbitne dokaze« o 
iraškem orožju za množično uničevanje. In nenazadnje pri taktiziranju v zvezi z Mednarodnim kazenskih sodiščem (ICC), ki so 
ga ZDA od samega začetka spodkopavale, zaničevale. Umestitev v zahodni svet ne pomeni, da se vedno skriješ v varno 
zavetje odločitev drugih. 
Zunanjo politko je smiselno redefinirati, čeprav gre za področje, kjer se, bolj kot kjerkoli, pričakuje in ceni kontinuiteta. 
Nenehno spreminjanje zunanjepolitične smeri ni dobrodošla stvar, državi jemlje verodostojnost. 

• Avstrijci začeli kopati drugo cev Karavank. Janez Tomažič. Delo, Ljubljana, 19. september 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/avstrijci-zaceli-kopati-drugo-cev-karavnk-91758.html  
Gradnja druge cevi bo trajala pet let  
 

 
Slika: Avstrijci začeli kopati drugo cev Karavank. Foto Dars Delo 
 
Medtem ko bo na slovenski strani zaradi pritožbe neizbranih izvajalcev prišlo do zamude, pa so na avstrijski strani dela na 
drugi cevi predora Karavanke že stekla. Avstrijski upravljalec avtocest Asfinag je dela na avstrijski strani predora oddal 
družbi Arge Swietelsky Tunnelbau. S pripravljalnimi deli je začel že leta 2015, razpis za izvajalca del pa je objavil hkrati z 
Darsom konec leta 2017. Izbrani izvajalec je delo začel ta teden. Drugo cev predora naj bi predrli leta 2022, prva vozila naj bi 
po njej zapeljala spomladi 2024. Sledila bo sanacija obstoječe cevi, nemoteno pa naj bi promet po obeh ceveh stekel v 
začetku leta 2026.  

• Despacito* Kozma Ahačič. Delo, Ljubljana, 19. september 2018  
Kozma Ahačič je dr. slovenistike, urednik portala Fran in raziskovalec 
https://www.delo.si/mnenja/kolumne/despacito-92940.html  
Človeška skupnost se v enojezičnosti zaradi vseh svojih slabosti sesuva sama vase in se vedno znova vrača v večjezičnost.  
Angleščina je – če nanjo pogledamo z očmi desetletij in stoletij – pravzaprav zelo ranljiva. 
Bližajoče se praznovanje 100. obletnice smrti Stanislava Škrabca me je pred dnevi nagovorilo, da sem šel znova prebirat 
pravila umetnega jezika, evlalije, ki ga je Škrabec zasnoval med letoma 1908 in 1910. Meni je evlalija všeč. Naslonjena je na 
latinščino in kot mednarodni sporazumevalni jezik bi bila v svojem času lahko celo prožnejša od esperanta. Na žalost je 
ostala precej neopažena. 
Mnogi jezikoslovci si že od nekdaj želijo, da bi bil jezik čim bolj enostaven in bi tekel čim bolj po pravilih. Ljudje pa ravnamo 
popolnoma drugače in posebnosti ohranjamo, iz njihovih poenostavitev delamo nove pomenske obrate; če je posebnosti 
premalo, pa jih ustvarjamo in si z njimi pomagamo, kadar želimo jezik barvati s komaj zaznavnimi pomenskimi odtenki. 
Latinščino in francoščino je v zadnjih desetletjih na mestu mednarodnega sporazumevalnega jezika izpodrinila angleščina. 
Kateri jezik bo izpodrinil angleščino (in kdaj), pa glede na izkušnje ne bo odvisno od narave ali navidezne (ne)enostavnosti 
tega jezika, ampak predvsem od političnih, gospodarskih in kulturnih okoliščin. Kateri jezik bo lingua franca, namreč ne 
določajo jezikoslovci. Še zlasti to velja za sodobni čas, ko je splet pomanjšal svet in razširil število ljudi, ki imajo motiv, da bi 
komunicirali tudi zunaj svojega prvega jezika. 
Tudi zato so bili (in po mojem tudi bodo) vsi poskusi umetnih jezikov, ki bi bili enostavni za učenje in sporazumevanje, 
obsojeni na propad, tudi če so vsaj sprva doživeli večji odziv kot Škrabčeva evlalija. Najuspešnejši doslej, esperanto, ne 
vegetira zato, ker bi bil manj uporaben od angleščine, ampak zato, ker za sabo nima politične in gospodarske moči ter 
razvitega kulturnega življenja, tudi tistega na najnižji ravni. Pa zato, ker obstaja samo v knjižni, standardizirani različici, brez 
pogovornih, slengovskih in številnih drugih možnosti. Čeprav si ljudje na videz želimo, da bi bil mednarodni sporazumevalni 
jezik čim lažji, umetnih jezikov ne uporabljamo ravno zato, ker so lahki in preprosti. 
Iz podobnih razlogov tudi živemu jeziku ni lahko, če postane svetovni jezik. Prej ali slej se namreč začne razgrajevati na 
geografsko pogojene različice. Latinščina je vzporedno s svojo uveljavitvijo razpadla na romanske jezike. Tudi 
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standardiziranih angleščin je in bo vedno več, večina ljudi pa bo najbolje razumela tisto, ki je ne bodo govorili na Otoku, v 
ZDA ali v Avstraliji. 
Do neke mere lahko znanilce takšnega stanja že opazujemo tako v nekaterih znanstvenih revijah kakor v poplavi 
kvaziangleških besedil slovenskih, evropskih, azijskih, afriških in drugih pop uspešnic. 
Za tehnologijo bo razgradnja angleščine vsaj sprva težko sprejemljiva: če hočemo v človeškem jeziku komunicirati s stroji, 
moramo uporabljati čim bolj pravilen jezik, sicer stroj našega jezika ne bo dobro razumel (trenutno je za Applov Siri 
angleščin osem). Ob nadaljnjem oblikovanju različic angleščine za tuje govorce z različnih koncev sveta bo zato 
kompleksnejše strojne prepoznavalnike in tvorce našega govora produktivneje izdelovati kar v maternih jezikih govorcev, 
del vloge mednarodnega jezika pa bodo v enostavnejšem komuniciranju prevzemali prevajalniki. Biblična zgodba o 
pomešanju jezikov pri babilonskem stolpu je zato neizprosno univerzalna: človeška skupnost se v enojezičnosti zaradi vseh 
svojih slabosti sesuva sama vase in se vedno znova vrača v večjezičnost. 
S tega vidika je trenutno navdušenje nekaterih nad internacionalizacijo slovenskega izobraževanja in znanosti prek 
angleščine po eni strani razumljivo in v nekaterih primerih celo samoumevno, življenjsko, po drugi strani pa v mnogih 
primerih precej primitivno, zaplankano (s tem merim na celotno Evropo) in usmerjeno zgolj v kratkoročne osebne koristi, ki 
jih še dodatno podžigajo kapitalski interesi bibliometričnih trustov, ki so začeli prepozno razmišljati, da angleščina kot 
svetovni jezik morda ne bo večna. 
Kaj bo s svetovnim jezikom (ali svetovnimi jeziki) čez deset, sto ali tisoč let, je nemogoče napovedovati. Vsekakor pa je treba 
o tem razmišljati, tudi ko razmišljamo o prihodnosti slovenščine. Dobro bi bilo skrbeti, da bo slovenščina dolgoročno 
ustrezno razvita, raziskana in opremljena s pripomočki ter ustrezno zalogo besedil na vseh področjih, tudi na tistih, kjer bi 
bili trenutno raba angleščine in opustitev slovenščine »edina logična rešitev« (že čez desetletje pa je lahko povsem 
drugače). Hkrati moramo skrbeti tudi za kvaliteto trenutnega svetovnega jezika. Univerzitetni profesor, ki poskuša svojim 
»mednarodnim« študentom iz naših okoliških držav prodajati komajda povezane angleške besede kot »mednarodna« 
predavanja na najvišji ravni, pač ne more biti naš ideal. Obenem pa gledati tudi v prihodnost, skrbeti za čim bolj 
enakomerno porazdeljenost učenja drugih tujih jezikov v okviru javnega šolstva ter univerz in za dvig jezikovnega znanja 
slovenščine – tudi na univerzah. 
Samo tako ne bomo presenečeni, ko se bo nekega dne zazdel prehod na kak drug svetovni jezik otročje enostaven ter 
politično, gospodarsko in kulturno povsem logičen – kakor v času naših staršev. Ni odveč spomin, da so se prvi obrisi 
angleščine kot svetovnega jezika začeli kazati šele pred natanko 100 leti – če se zelo potrudimo, da jih najdemo; da so 
Hollywood, angleška in ameriška glasba začeli pridobivati svojo veljavo šele v desetletjih pozneje; da se je internet začel 
opazneje razvijati šele v osemdesetih letih in začel svoj širši pohod šele ob koncu 20. stoletja; in da so naprave, kot so 
pametni telefoni, zmogljivi prenosni računalniki in tablice, začele spreminjati svet šele pred kratkim. Če že ne moremo biti 
preroški, smo lahko v stvareh, povezanih z jezikom, vsaj previdni, negotovi, predvsem pa ne naivni. 
*Despacito pomeni v španščini počasi. Hkrati je to naslov lanske največje neangleške pop uspešnice, ki si jo je avtor kolumne 
zapomnil samo zato, ker je njen napev podoben okužbi z nadležnim virusom. 

• Šarec z Junckerjem prvič tudi o arbitraži. Katarina Bulatović. Delo, Ljubljana, 20. september 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/sarec-z-junckerjem-prvic-tudi-o-arbitrazi-93213.html  
Konkretnih zavez o reševanju migracij in brexita ni pričakovati, Šarec se bo prvič srečal z Junckerjem.   
Salzburg – Predsednik vlade Marjan Šarec je premierno stopil na mednarodni politični parket. Na neformalnem vrhu 
voditeljev Evropske unije (EU) se bo danes prvič srečal s predsednikom evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem. 
Povprašal ga bo, zakaj je prezrl mnenje pravne službe o hrvaških kršitvah arbitraže. 
»Sodišče je odločilo. Slovenija je država, ki spoštuje vladavino prava,« je ponovil predsednik vlade Marjan Šarec. Da to ves 
čas zagovarja, potrjuje po njegovih besedah tudi pred kratkim razkrito mnenje pravne službe evropske komisije, ki pritrjuje 
Sloveniji v zvezi z reševanjem slovensko-hrvaške meje. Do reševanja tega spora bo ohranil enaka stališča kot vlada Mira 
Cerarja, je dejal ob robu včerajšnjega prvega dne neformalnega srečanja voditeljev EU. 
To pomeni, da bo tudi njegova vlada vztrajala pri izvrševanju arbitražne odločbe, kar bo jutri omenil predsedniku evropske 
komisije Jean-Claudu Junckerju. Ob prvem stiku z mednarodno politiko se novi premier ne bo srečal s hrvaškim 
predsednikom vlade Andrejem Plenkovićem, prav tako ne more napovedati, kdaj bo to storil, »dokler se Hrvaška ne bo 
odločila, da je treba arbitražno razsodbo spoštovati«, a vendarle pričakuje, da bo to v prihodnjih mesecih. 
Dan v znamenju brexita 
Marjan Šarec se je včeraj že srečal s predsednikom evropskega sveta Donaldom Tuskom in mu sporočil, da se bo zavzemal 
za močno in solidarno Evropsko unijo ter da podpira »krepitev zunanjih meja«. Potem ko je avstrijski kancler Sebastian 
Kurz, ki bo v Mozartovem mestu še jutri gostil vrh evropskih voditeljev, poročal o različnih vidikih reševanja migracij, bodo 
danes v ospredju predvsem številne dileme v zvezi z izstopom Velike Britanije iz EU. 
Potem ko je britanska premierka Theresa May pred voditelji ponovno predstavila idejo, da si želi Velika Britanija po brexitu 
ohraniti trdne trgovinske vezi z Unijo, bo 27 preostalih voditeljev članic jutri govorilo o več scenarijih. Na zasedanju ni 
pričakovati ne zavez ne rešitev, vendar se voditeljem mudi, saj imajo za rešitve čas le še do konca marca. 
Marjan Šarec je na prvem nastopu pred tujimi novinarji dejal, da obstajajo možnosti za to, da Velika Britanija in EU skleneta 
sporazum že to jesen. Vendar tega za zdaj zaradi številnih nerešenih vprašanj ni pričakovati. 
Ni jasno, kako bo brexit vplival na gospodarsko sodelovanje in druge odnose s članicami, neznanka je še Irska, nihče pa za 
zdaj ne izključuje brexita v najtrši različici, po katerem bi bil status britanskih državljanov povsem nejasen. Da to preprečijo, 
bi morale po mnenju Donalda Tuska članice vsak dan izkoristiti za pogajanja. Napovedal je izredni vrh o brexitu sredi 
novembra, ko pa je pričakovati napetosti in negotov razplet. 

• Šarec in Plenković še nista trla »trdih orehov«. Katarina Bulatović. Delo, Ljubljana, 20. september 2018  

https://www.delo.si/novice/slovenija/sarec-z-junckerjem-prvic-tudi-o-arbitrazi-93213.html


https://www.delo.si/novice/slovenija/sarec-in-plenkovic-se-nista-trla-trdih-orehov-93625.html  
Za hrvaškega premiera arbitraža še vedno nerešeno vprašanje, želi si dialoga z Marjanom Šarcem.  
Salzburg – »Spoznala sva se, ni bilo posebnega bilateralnega sestanka, sva pa govorila. Verjamem, da bova v dialogu in 
razvijanju dobrih odnosov glede nerešenega vprašanja meje. Pomembno je, da odgovorno in zrelo pristopamo k stvarem, ki 
so leta z nami. Dobra volja z moje strani je, verjamem, da je tudi na slovenski,« je ob robu drugega dne neformalnega 
srečanja voditeljev Evropske unije dejal hrvaški premier Andrej Plenković. 
Na vprašanje Dela, ali nedavno medijsko razkritje mnenja pravne službe, ki pritrjuje Sloveniji v prid v zvezi z reševanjem 
slovensko-hrvaške meje, pomeni, da arbitražne razsodbe hrvaška vlada še vedno ne priznava, je Plenković dejal: »Evropska 
komisija ni podala svojega mnenja. Položaj Hrvaške je zelo jasen, želimo najti rešitev, s katero bosta zadovoljni tako Hrvaška 
kot Slovenija.« 
Tudi predsednik slovenske vlade Marjan Šarec je ob robu vrha povedal, da sta se s hrvaškim kolegom Plenkovićem včeraj 
srečala, vendar »za trenje trdih orehov ni bilo priložnosti«. Svoj prvi obisk v tujini v vlogi predsednika valde je označil kot 
»rutinsko izmenjavo stališč«.  
Na naše vprašanje, kaj vrh pomeni za iskanje političnega zavezništva pred prihodnjimi evropskimi volitvami, je premier 
dejal: »Na tem področju smo precej daleč. Verjemem, da bo kmalu dosežen premik.« Tako je posredno nakazal, da je 
najbolj verjetna priključitev evropskim liberalcem ALDE pod vodstvom Guya Verhofstadta, kamor je že vključena stranka 
SMC Mira Cerarja. 

• Konec dogem. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 20. september 2018  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/konec-dogem-91757.html  
Pričakovanje, da bo na Hrvaškem kmalu prevladala racionalna obravnava zadeve, ni utemeljeno.  
Presenečenje bi bilo, če razkritje pritrjevanja pravne službe evropske komisije Sloveniji in predvsem ignoriranja njenega 
mnenja ne bi sprožilo političnega stresa in kazanja s prstom na domnevne krivce za še en domneven neuspeh. Stvari so 
pogosto bolj zapletene od politične, pristranske sodbe katerega od igralcev. Na muhi je lahko komisarka Violeta Bulc ali kdo 
drug. 
Neizpodbitno dejstvo je, da se je arbitražni zaplet s selitvijo celotne zadeve na sodišče EU premaknil iz političnih v bolj 
zanesljive pravne roke. Postopki pred evropsko komisijo so bili del tega procesa selitve in v slovenski diplomaciji njenega 
pozitivnega mnenja sploh niso pričakovali. Že prej je bilo v tej zgodbi razkritega več kot dovolj o bruseljski obravnavi zadeve. 
Ne glede na vse evropska komisija kot institucija v svojih uradnih stališčih vztraja pri pozivu, da bi Hrvaška in Slovenija 
morali uresničiti razsodbo. Pravniško mnenje seveda ne pomeni, da bo sodišče EU sledilo tej liniji argumentacije, a verjetno 
je, da bo ugotavljalo podobne kršitve evropskega prava. Z razkritjem so se predvsem potrdila pričakovanja o upravičenosti 
slovenskih očitkov. S takšno držo bo evropska komisija, ki je nekdaj bila pozitivna avtoriteta, v Sloveniji izgubila še več 
verodostojnosti. 
Več kot povedno je, da v Zagrebu želijo ocene o očitnih kršitvah prava EU z zavračanjem arbitražne razsodbe čim bolj 
pomesti pod preprogo. Spodkopavajo namreč njihove dogme, s katerimi so politiki in stroka dolga leta prepričevali javnost. 
A pričakovanje, da bo na Hrvaškem kmalu prevladala racionalna obravnava zadeve, ni utemeljeno. 
Bolj verjetno je, da bi šele po izreku sodbe, pred hrvaškim predsedovanjem EU leta 2020 in približevanjem schengnu, le 
priznali dejansko stanje. Tako bi lahko sodba sodišča, ki jo bo Hrvaška kot članica EU le morala sprejeti, premieru in vladi, ki 
bosta tedaj v Banskih dvorih, omogočila miselni preskok. Največja škoda je, da bo politična energija, ki bo uporabljena dotlej 
za ukvarjanje z zadevo, šla v prazno. 

• Voditelji brez sklepov o ključnih dilemah. Katarina Bulatović. Delo, Ljubljana, 20. september 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/voditelji-brez-sklepov-o-kljucnih-dilemah-eu-91764.html  
Reševanje brexita in migracij še vedno zavito v meglo, Šarec brez odgovora Junckerja.   
Salzburg – Migracije in brexit sta poleg nekaterih drugih vprašanj najpomembnejši dilemi Evropske unije (EU). Tega se 
voditelji članic zavedajo, vendar na dvodnevnem neformalnem srečanju kljub temu pričakovano niso postregli z nobeno 
konkretno zavezo, kaj šele dolgoročno rešitvijo. Morali bodo skleniti več kompromisov, časa za to pa ni veliko. 
Če so stališča avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza ob množičnem prihodu beguncev in migrantov v Evropo pred tremi leti 
veljala za skrajno desničarska, se danes skoraj vsi evropski voditelji strinjajo, da morajo na mejah okrepiti nadzor. Preprečiti 
ilegalne migracije je po besedah predsednika evropskega sveta Donalda Tuska skupna točka članic, saj se je zaradi tega 
število prihodov v primerjavi z letom 2015 zmanjšalo celo na raven pred prihodi. 
Vendar se voditelji še vedno ne strinjajo, katere članice bodo pribežnike sprejele, zato trenutno najbolj obremenjena Italija 
predlaga sodelovanje več držav. Prav tako so vsaka na svojem bregu, kako kadrovsko in finančno okrepiti evropsko agencijo 
za mejno in obalno stražo Frontex, ki članicam pomaga pri upravljanju njihovih zunanjih meja. »Ne moremo se več deliti na 
tiste, ki hočejo krepiti migracijsko vprašanje, in tiste, ki hočejo to izkoristiti za politične namene,« je na neformalnem vrhu 
voditeljev v gosteh avstrijskega kanclerja Kurza komentiral Donald Tusk. 
Če je jasno, da se bo vprašanje reševanja migracij zažrlo še krepko v predvolilno kampanjo pred evropskimi volitvami maja 
prihodnje leto, se precej bolj mudi z zadnjimi pogajanji glede brexita, za kar imajo voditelji časa do konca marca. Za zdaj je 
nerešeno vprašanje meje z Irsko, prav tako je ni jasno, kako bo izstop vplival na odnose med Veliko Britanijo in drugimi 
članicami. 
Medtem ko je mogoče pričakovati, da brexit Slovenije zaradi relativno majhnega obsega trgovine z Veliko Britanijo ne bo 
bistveno prizadel, je precej bolj ogrožena večina drugih članic. Velika Britanija pospešeno pripravlja strategijo za izstop iz 
povezave, ki bo predvidoma oblikovana do oktobrskega vrha EU. Šele če bo takrat dovolj napredka, bodo sklicali 
novembrski izredni vrh, je provokativno dejal Tusk. 
Za proevropsko politiko 
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Da morajo oktobra z Evropsko unijo doseči dogovor o izstopu, je prepričan tudi predsednik vlade Marjan Šarec, za katerega 
je bil neformalni vrh prva priložnost za rokovanje z evropskimi voditelji. Reševanje spora zaradi meje med Hrvaško in 
Slovenijo gotovo ni bil ne cilj ne tema Šarčevega prvega obiska v tujini, a je premier kljub temu predsednika komisije Jean-
Clauda Junckerja vprašal, zakaj ni upošteval mnenja pravne službe komisije o mejnem sporu Sloveniji v prid. Vendar je ostal 
brez odgovora, zato bo moral počakati na uradno srečanje v Bruslju, za katerega si želi, da bi bil v najkrajšem možnem času. 
Po pričakovanjih je za hrvaškega premiera Andreja Plenkovića reševanje slovensko-hrvaškega mejnega spora ne glede na 
nedavno razkritje mnenje pravne službe še vedno odprto vprašanje. »Evropska komisija ni podala svojega mnenja. Položaj 
Hrvaške je zelo jasen, želimo najti rešitev, s katero bosta zadovoljni tako Hrvaška kot Slovenija,« je bil spet jasen Plenković. 
Po prvem obisku je Šarec že prejel nekaj vabil evropskih prestolnic, med drugim iz rok nemške kanclerke Angele Merkel in 
francoskega predsednika vlade Emmanuela Macrona, z voditelji držav Beneluxa pa se je pogovarjal o tesnejšem 
sodelovanju, zato je kmalu mogoče pričakovati priključitev evropski liberalni politični skupini Alde. 
Vlada Marjana Šarca bo nadaljevala proevropsko usmerjeno politiko, je komentiral državni sekretar v kabinetu predsednika 
vlade za zadeve EU Igor Mally. Slovenija bo v drugi polovici leta 2021 predsedovala Svetu EU, zato bo vlada na področju 
evropskih zadev še aktivnejša in v evropskih institucijah bolj prisotna. 

 
Dnevnik, Ljubljana 
 

• Spiegel: Dokazana večina slovenskih trditev, da Hrvaška krši pravo EU. STA. Dnevnik, Ljubljana, 14. september 
2018 

https://www.dnevnik.si/1042839821/slovenija/spiegel-dokazana-vecina-slovenskih-trditev-da-hrvaska-krsi-pravo-eu-  
Pravna služba Evropske komisije je v mnenju z datumom 14. maj 2018 zapisala, da večina trditev, ki jih je v predlogu 
tožbe predstavila Slovenija glede kršitev prava EU s strani Hrvaške, drži in da bi morala Evropska komisija v mnenju to 
podpreti, je danes na spletu objavil nemški tednik Spiegel. 
 

 
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. (Foto: Reuters)  
 
Nemški tednik je tudi objavil osem strani dolgo mnenje, ki ga je za Evropsko komisijo pripravila njena pravna služba pred 
iztekom trimesečnega roka za objavo mnenja glede tožbenega predloga Slovenije v skladu z 259. členom Pogodbe o EU. 
Pravna služba je v tem dokumentu predlagala, da komisija sprejme »obrazloženo mnenje« in v skladu z omenjenim členom 
prevzame tožbo proti Hrvaški. 
Pismo je bilo naslovljeno na vodjo kabineta predsednika komisije Claro Martinez Alberola, podpisala pa se je Karen Banks. 
Zakaj Juncker ignorira lastne sodelavce? 
Kot navaja Spiegel, evropski komisarji mnenja še niso videli, ga je pa pridobil Spiegel. Predsednik Evropske komisije Jean-
Claude Juncker pa naj bi tudi na prošnjo hrvaškega premierja Andreja Plenkovića nasvet lastne pravne službe ignoriral. 
Časnik se sprašuje, ali je to storil tudi zato, da bi pomagal Plenkoviću, ki je član iste politične skupine kot Juncker. 
Časnik ob tem navaja, da je Juncker še februarja pred Evropskim parlamentom, ko je tam nastopil Plenković, dejal, da spor 
ni samo težava dveh članih EU, ampak je to »evropska težava«. 
»V čudnem preobratu, dobrih šest mesecev po Junckerjevih odločnih besedah, je Evropska komisija sedaj tista, ki zamuja pri 
rešitvi. Komisija je imela več priložnosti, da bi lahko delovala kot arbiter v sporu, a se je Juncker odločil, da se ne bo vmešal, 
kljub temu, da tudi njegovi sodelavci ne dvomijo, da je slovensko stališče v tej zadevi pretežno pravilno,« v prispevku še piše 
Spieglov dopisnik iz Bruslja Peter Müller. 
Konflikt, ki bi moral biti že zdavnaj rešen 
Sam spor med Slovenijo in Hrvaško je po pisanju nemškega tednika sicer zapleten in bizaren. »Hrvaška in Slovenija se že več 
let prerekata za nekaj kvadratnih kilometrov morja. In ne gre za to, da se prerekata nad privlačnimi odseki Piranskega zaliva 
- gre za koridor, do katerega je obema dovoljen dostop in ga uporablja le nekaj ribičev.« 
Gre za konflikt, za katerega Evropejci menijo, da bi moral biti že zdavnaj rešen. »Juncker sicer meni, da ne bo nihče pridobil, 
če se bo Evropska komisija vmešala v spor in da želi samo pomagati. Drugi viri trdijo, da je Plenković pod pritiskom znotraj 
lastne stranke in najmanj, kar bi potreboval, je, da bi se Bruselj v čustveno nabitem konfliktu postavil na stran Slovenije,« še 
piše Müller. 

• Prazni strahovi pred invazijo iz Afrike. Mihael Šorl. Dnevnik, Ljubljana, 14. september 2018  
https://www.dnevnik.si/1042839674/svet/prazni-strahovi-pred-invazijo-iz-afrike  
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Študija francoskega demografskega inštituta pojasnjuje, zakaj je strah pred invazijo Afričanov na Evropo napihnjen. Toda 
desnica lahko s temi trditvami vseeno dobi evropske volitve, če EU ne bo dosegla dobrega dogovora o migracijski politiki. 
Evropska desnica in še bolj skrajna desnica že nekaj časa trdita, da stari celini grozi invazija Afričanov. Podobno razmišlja 
ugledni ameriški strokovnjak za Afriko Stephen Smith, ki je v svoji letos objavljeni knjigi ocenil, da bo leta 2050 v Evropi 
živelo od 150 do 200 milijonov temnopoltih, to je četrtina vsega njenega prebivalstva. Na njegove trditve se je med drugim 
oprl francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je nedavno izjavil, da nepregledne množice mladih Afričanov le čakajo na 
priložnost, da prečkajo Sredozemsko morje.  
Ieefwe  
Vendar je v Evropi precej razširjen strah pred invazijo Afričanov odveč, kaže analiza francoskega Nacionalnega inštituta za 
demografske študije (INED), ki se opira na znanstvene argumente iz študij Svetovne banke, Mednarodnega denarnega 
sklada (IMF) ter Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Avtor analize François Héran, eden največjih 
francoskih strokovnjakov za migracije, zavrača možnost, da bi – kot trdi Smith – leta 2050 kar 25 odstotkov evropskega 
prebivalstva predstavljali temnopolti. »Ta številka bo vsaj petkrat manjša, če smo realisti,« pravi v svojem nedavno 
objavljenem članku Evropa in privid migracij iz podsaharske Afrike. Kot piše, je trenutno od 420 milijonov prebivalcev 
zahodne Evrope 5,3 milijona rojenih v severni Afriki in 4,4 milijona v drugih delih Afrike. Do leta 2050 bodo temnopolti 
Afričani, ki trenutno predstavljajo odstotek evropskega prebivalstva, predstavljali največ 3 ali 4 odstotke, kar je daleč od 
invazije.  
Nimajo denarja za pot 
Afričani namreč zaradi izjemno nizkega življenjskega standarda večinoma nimajo sredstev za odhod v Evropo. »Afričani 
migrirajo manj kot prebivalci Srednje Amerike, srednje Azije ali Balkana,« pravi Héran. »Bolj ko je neka država revna, manj 
imajo njeni prebivalci možnosti, da se preselijo kam daleč. Če že migrirajo, se naselijo v sosednji državo.« Tako danes 70 
odstotkov vseh migrantov iz podsaharske Afrike ostane v Afriki, 15 odstotkov jih poskuša priti v Evropo, drugi si prizadevajo 
prebiti do Severne Amerike, zalivskih držav ali drugam. Afrika bi morala imeti izjemen gospodarski razvoj, da bi lahko prišlo 
do množičnih migracij. »Stephen Smith pa izhaja iz predpostavke, da je življenjski standard v Afriki enak kot v Mehiki, kar 
nikakor ne drži,« pravi Héran.  
Prav tako ni res, da bi iz držav, ki imajo visoko nataliteto, avtomatično prišlo veliko ljudi v države z nizko nataliteto, pravi. »Iz 
držav, kjer imajo ženske v povprečju več kot štiri otroke, je doslej prišlo le pet odstotkov vseh migrantov v države, ki imajo 
manj kot 1,7 otroka na žensko.« 
Kakšna bo »velika zamenjava«? 
Héran s svojimi trditvami zavrača na francoski skrajni desnici priljubljeno teorijo o »veliki zamenjavi«, po kateri obstaja 
nevarnost, da bodo Afričani in muslimani v Evropi kmalu izpodrinili Evropejce. Po Héranu pa bi se »velika zamenjava« lahko 
zgodila v smislu, da bi šovinistična in zakrknjena Francija, ki zagovarja takšne teorije o afriški invaziji, izpodrinila ponosno 
Francijo s svojimi univerzalnimi vrednotami. Pariški dnevnik Le Monde ocenjuje, da bo od te polemike – ki se je razvnela 
tudi zaradi velike natalitete v Afriki, kjer se bo do leta 2050 število prebivalcev povečalo s sedanje milijarde na več kot dve 
milijardi ljudi – in od nezmožnosti EU, da bi se dogovorila o pametni migrantski politiki, odvisen rezultat volitev v evropski 
parlament maja prihodnje leto.  
Vsekakor migracijski pritisk iz Afrike še nekaj desetletij ne bo tako velik, kot se mnogi v Evropi bojijo. Lahko pa da se bo res 
zelo povečal, ko se bo Afrika dovolj gospodarsko razvila. Vendar bo do takrat verjetno minilo nekaj desetletij. Morda se bo 
vmes spremenil tudi odnos Evrope do afriških migracij.  
Mirovni sporazum v Južnem Sudanu 
Južnosudanski predsednik Salva Kiir je z uporniškimi skupinami podpisal mirovni sporazum o končanju državljanske vojne, v 
kateri je bilo v petih letih ubitih 50.000 ljudi, dva milijona pa razseljenih. Sporazum med drugim predvideva, da se bo 
nekdanji podpredsednik in nato vodja največje uporniške skupine Riek Machar vrnil na prejšnji položaj. Podpisovanje 
mirovnega sporazuma v Južnem Sudanu, ki je neodvisnost od Sudana dobil leta 2011, ima sicer dolgo brado. Podpisali so ga 
že leta 2015, a je padel v vodo. Junija letos so podpisali uvodni sporazum o prekinitvi ognja, vendar o celotnem besedilu ni 
bilo soglasja. Prejšnji mesec so ga vendarle podpisali in se dogovorili o delitvi oblasti. Zdaj je dokončni sporazum, ki prinaša 
mir v gospodarsko razsuto državo, podpisan in – tako kot tisti leta 2015 – pred preizkušnjo časa. agencije 

• Mogherinijeva v Skopju pozvala k udeležbi na referendumu. STA. Dnevnik, Ljubljana, 14. september 2018  
https://www.dnevnik.si/1042839705/Svet/mogherinijeva-v-skopju-pozvala-k-udelezbi-na-referendumu  
Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini je v četrtek med obiskom v Skopju pozvala državljane 
Makedonije, da se 30. septembra udeležijo referenduma o imenu države, ker bodo odločali o prihodnosti Makedonije, 
poročajo tuje tiskovne agencije. 
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Slika: Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini (Foto: Reuters)  

»Ko boste šli 30. septembra na referendum, si zapomnite, da imate vi ključ svoje prihodnosti. Ne bodite tiho, ključe imate vi 
in ne izpustite te priložnosti, ker gre za vašo prihodnost,« je dejala. Dodala je, da vrata Evropske unije ostajajo odprta za 
Makedonijo, poroča srbska tiskovna agencija Beta. Mogherinijeva je v Skopje prispela iz Strasbourga skupaj z makedonskim 
premierjem Zoranom Zaevom, ki je pred tem v govoru na zasedanju Evropskega parlamenta referendum označil kot drugo 
glasovanje o samostojnosti države in ponovil zavezo države reformam pri približevanju EU. Kot prvi makedonski premier je 
evropske poslance nagovoril v makedonščini. 
Mogherinijeva se je v Skopju sestala tudi z makedonskim predsednikom Gjorgom Ivanovom, ki sporazumu Skopja in Aten o 
uradnem imenu Makedonije nasprotuje. V pogovoru je ponovil, da podpira približevanje Makedonije EU in Natu, ki sta 
strateški interes države, da pa članstvo v obeh povezavah »ne sme biti alibi za slab sporazum z Grčijo, ki odpira več vprašanj, 
kot jih zapira«, so sporočili iz njegovega urada. Skopje je po vrsti visokih tujih predstavnikov v četrtek obiskal tudi pomočnik 
ameriškega državnega sekretarja za evropske in evroazijske zadeve Wess Mitchell. Izrazil je močno podporo ZDA 
sporazumu, v katerem vidijo priložnost, da Makedonija postane članica Nata, izpostavil pa, da je odločitev na volivcih. 
Pred referendumom bo Skopje v ponedeljek obiskal ameriški obrambni minister James Mattis, ki je ob napovedi obiska 
izrazil zaskrbljenost, da bi se v referendum lahko vpletala Rusija, ki je zaskrbljena zaradi širitve Nata in podpira makedonsko 
opozicijo, ki sporazumu o imenu nasprotuje. Na referendumu se bodo volivci izrekli o sporazumu, ki sta ga po desetletjih 
spora zaradi imena Makedonije Skopje in Atene podpisala junija letos. V skladu z dogovorom bi se država po novem 
imenovala Republika Severna Makedonija. 

• Cerar: Upamo, da bo Hrvaška sedaj vendarle nehala kršiti pravo EU. STA. Dnevnik, Ljubljana, 15. september 
2018  

https://www.dnevnik.si/1042839836/slovenija/mzz-verjamemo-da-evropska-komisija-z-nami-deli-zavezo-spostovanju-
vladavine-prava  
Pri Evropski komisiji danes niso želeli komentirati pisanja nemškega Spiegla o dokumentu pravne službe komisije glede 
predloga tožbe Slovenije proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne sodbe. Kot so v Bruslju pojasnili v odgovoru, ne 
komentirajo “številnih notranjih dokumentov, ki morda krožijo v komisiji”. 
Ob tem so pri komisiji spomnili, da so 4. julija o zadevi po ustni predstavitvi vodje pravne službe razpravljali evropski 
komisarji. 
Spomnili so še na junijske izjave govorca komisije Margaritisa Schinasa, ki je na novinarsko vprašanje, ali lahko potrdi 
neuradne informacije, da pravna služba komisije pritrjuje slovenskim stališčem o kršitvi evropskega prava zaradi 
nespoštovanja arbitražne sodbe, dejal, da notranjih dokumentov služb komisije, ki jih je veliko, ne komentira. 
Schinas je takrat dodal, da ne bodo podali mnenja v povezavi s slovensko tožbo proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega 
prava, ki je posledica hrvaškega nespoštovanja arbitražne sodbe o meji med državama. Slovenija in Hrvaška naj poiščeta 
rešitev, komisija pa je še naprej pripravljena posredovati, se je glasilo sporočilo. 
»Ni čudno, da komisija mnenja ni želela obelodaniti Sloveniji« 
Na poročanje Spiegla se je odzvala tudi novoimenovana državna sekretarka na pravosodnem ministrstvu Dominika Švarc 
Pipan. »Ni čudno, da komisija mnenja ni želela obelodaniti niti posredovati Sloveniji. Sedaj pa bo res težko upravičiti 
nadaljnjo tišino in morebitno sprenevedanje,« je tvitnila mednarodna pravnica. 
Evropska komisija je po besedah predsednika Boruta Pahorja zamudila priložnost, ker ni prisluhnila stališču svoje pravne 
službe in dejala, da je treba tudi spoštovati dvostranske sporazume, ki so bili ratificirani in ki so z odločbo arbitražnega 
sporazuma določili meje. 
»To je bistvo mnenja, ki ga komisija zaradi političnih razlogov ni upoštevala,« je dejal predsednik republike. 
Kot je nadaljeval, je kritičen do takšnega odnosa Evropske komisije, saj tu ne gre samo za vprašanje nespoštovanja 
sporazuma o meji med Slovenijo in Hrvaško, ampak je to slabo sporočilo o nespoštovanju morebitnih doseženih 
sporazumov glede meja na Zahodnem Balkanu v prihodnosti. 
Premier Marjan Šarec je poudaril, da moramo vztrajati na vladavini prava. Po njegovih besedah je treba uveljaviti arbitražno 
razsodbo in spoštovati določbe sodišč. Čeprav v primeru arbitražne razsodbe ta po njegovem mnenju »ni bila tako ugodna 
za Slovenijo, kot je morda kdo mislil«, jo je treba uveljaviti, ker je vladavina prava vedno na prvem mestu. 
Zunanji minister Miro Cerar pravi, da navedbe potrjujejo njegovo oceno, da komisija ni opravila svoje vloge kot varuhinje 
pogodb EU. Zdaj morata državi uresničiti arbitražno razsodbo, meni. »Vse to potrjuje, da ni druge poti, kot da obe državi 
pristopita k uresničitvi razsodbe,« je prepričan Cerar. Ob tem je spomnil, da je slovenska stran hrvaški pred meseci, ko je bil 
še predsednik vlade, že predlagala ustanovitev mešane demarkacijske komisije, ki bi olajšala življenja ljudi ob meji. 
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Kršitev mednarodnega prava in pravnega reda EU 
»Kot drugo pa lahko počakamo na razsodbo še enega sodišča. Če ne prej, bo takrat jasno, da neizvršitev odločbe s strani 
Hrvaške pomeni ne le kršitev mednarodnega prava, pač pa tudi pravnega reda EU. Sosednja Hrvaška bo takrat primorana 
pristopiti k implementaciji,« je v sporočilu zapisal Cerar. 
»V duhu dobrososedskih odnosov in spoštovanja skupnih evropskih temeljev pa predvsem izražamo upanje, da bo sosednja 
Hrvaška sedaj vendarle prenehala s kršitvami prava EU, zlasti na morju, in pristopila k implementaciji arbitražne razsodbe,« 
je še dodal novi zunanji minister. 
Tudi predsednik DZ Dejan Židan se je odzval na poročanje Spiegla. V svoji izjavi je bil zelo kritičen do ravnanja Junckerja. 
»Evropska unija je nastala na spoštovanju pravnega reda, kar pomeni, da je treba pravne postulate in mednarodne sodbe v 
celoti spoštovati, saj to majhnim narodom daje neko varnost,« je dejal v Komnu. 
Nadaljeval je, da so že ves čas slutili, da je pravo na strani Slovenije. »Zaradi političnih kupčkanj, kar lahko ogrozi temelje 
Evropske unije, je Juncker ravnal napačno, zato je dobro, da odhaja,« je dodal. 
Kot je v petek na spletu objavil tednik Spiegel, je pravna služba Evropske komisije v mnenju z datumom 14. maj 2018 
zapisala, da večina trditev, ki jih je v predlogu tožbe v skladu z 259. členom Pogodbe o EU predstavila Slovenija glede kršitev 
prava EU s strani Hrvaške, drži, in da bi morala Evropska komisija v mnenju to podpreti. 
Hrvaška se ne odziva 
Na sedežih hrvaške vlade in zunanjega ministrstva se danes do 15. ure niso odzvali na vprašanja STA o navedbah nemškega 
tednika, da je pravna služba EK v mnenju z datumom 14. maj 2018 zapisala, da večina trditev, ki jih je v predlogu tožbe v 
skladu z 259. členom Pogodbe o EU predstavila Slovenija glede kršitev prava EU s strani Hrvaške, drži, in da bi morala EK v 
mnenju to podpreti. 
Hrvaški mediji so danes na svojih spletnih straneh večinoma povzemali poročanje STA o tem, da slovensko zunanje 
ministrstvo ni želelo komentirati poročanja Spiegla. Posebnih medijskih odzivov na objavo nemškega tednika pa ni bilo 
videti. 
Reški časnik Novi list je medtem na svoji spletni strani komentiral imenovanje nove slovenske vlade. »Vsaka nova slovenska 
vlada predstavlja poseben izziv za Hrvaško, glede na število odprtih vprašanj v odnosih dveh držav,« je zapisal časnik. 
Tudi Jutarnji list je danes poročal o novi slovenski vladi in navedel, da premier Šarec nima zunanjepolitičnih izkušenj. Kot je 
zapisal, na Hrvaškem glede arbitraže o meji »lahko pričakujejo nadaljevanje dosedanje slovenske politike«, ki jo je vodil 
prejšnji premier Miro Cerar. Spomnil še na Šarčevo izjavo, da je arbitražno sodbo treba uveljaviti. 
Zagrebški časnik navaja tudi stališče novega slovenskega notranjega ministra Boštjana Poklukarja, da bo slovenska žica z 
rezili na meji s Hrvaško ostala za nedoločen čas. 
Ignoriral nasvet lastne pravne službe 
Predsednik Evropske komisije Juncker pa naj bi, tudi na prošnjo hrvaškega premierja Andreja Plenkovića, nasvet lastne 
pravne službe ignoriral. Spiegel se sprašuje, ali je to storil tudi zato, da bi pomagal Plenkoviću, ki je član iste politične 
skupine kot Juncker. 
Potem ko je Evropska komisija sredi junija po izteku trimesečnega roka sporočila, da ne bo podala mnenja glede slovenske 
tožbe proti Hrvaški v povezavi z njenim neizvajanjem arbitražne razsodbe o meji, je vlada pod vodstvom takratnega 
premierja Mira Cerarja sklenila, da gre v tožbo sama. 
Tako je Sodišču EU 13. julija predložila tožbo proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega prava, ki je posledica nespoštovanja 
arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško. 
MZZ: Verjamemo, da Evropska komisija z nami deli zavezo spoštovanju vladavine prava  
Na slovenskem zunanjem ministrstvu danes niso želeli komentirati poročanja nemškega Spiegla. Kot so pojasnili, medijskih 
navedb ne komentirajo, “je pa Slovenija zavezana spoštovanju vladavine prava in odločb mednarodnih sodišč”. 
"Verjamemo, da to stališče z nami deli tudi Evropska komisija," so ob tem še sporočili z MZZ. 

• Španija bi za vsak izgon zagotovila eno izobrazbo. STA. Dnevnik, Ljubljana, 16. september 2018  
https://www.dnevnik.si/1042839891/svet/spanija-bi-za-vsak-izgon-zagotovila-eno-izobrazbo  
Španija pripravlja nenavaden predlog za razpravo o migracijah na prihajajočem vrhu EU v Salzburgu. Kot je povedal 
španski državni sekretar za EU Luis Marco Aguiriano Nalda, predlagajo, da bi za vsakega migranta, ki bi ga izgnali iz 
države, v Španiji zagotovili izobrazbo enemu državljanu domovine izgnanega. 
Bodoče izobražence bi v Španijo poslale države same, ti posamezniki pa bi se po zaključenem šolanju vrnili v domovino in 
tako prispevali k njenemu »gospodarskemu in socialnemu razvoju«. »O tem še razmišljamo, ni še uraden predlog,« je po 
poročanju avstrijske tiskovne agencije APA povedal Aguiriano Nalda. 
Po njegovem prepričanju je za trajno rešitev vprašanja migracij »ključen« razvoj držav, iz katerih izvirajo migranti. »Vsi 
moramo resno prevzeti svoje odgovornosti. Če ne, naj tisti, ki ne želijo sprejeti nobenega migranta, plačajo ustrezen delež, 
da jih bomo ostali lahko vzeli pod streho, izobraževali in tako naprej,« je dejal. V nasprotnem primeru ne izključuje 
omejevanja dostopa do kohezijskih sredstev, saj ne morejo »nekatere članice stalno samo jemati, pa nikoli dati«. 
V Salzburgu v Avstriji, ki trenutno predseduje EU, je v sredo in četrtek napovedan neformalni vrh EU, na katerem naj bi 
voditelji držav članic povezave razpravljali o migracijah, brexitu in varnostnemu sodelovanju. 

• Opomin Hrvaški iz Evrope ne prinaša večjih sprememb. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 17. september 2018  
https://www.dnevnik.si/1042839963/slovenija/opomin-hrvaski-iz-evrope-ne-prinasa-vecjih-sprememb  
Objava dokumenta pravne službe evropske komisije, ki daje prav argumentom Slovenije glede hrvaških kršitev 
arbitražnega sporazuma, je dodobra razburila slovenski politični vrh. Vendar glede same sodne poti Slovenije proti 
Hrvaški to razkritje nima večjega vpliva. 
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Slovenska diplomacija je v preteklih mesecih pred vložitvijo tožbe proti Hrvaški na sodišču EU ves čas opozarjala na obstoj 
pravnega mnenja evropske komisije, ki je naklonjeno slovenskim stališčem o hrvaških kršitvah arbitražne razsodbe. Obstajali 
naj bi dve tovrstni pravni mnenji, eno izmed njiju, ki je nastalo po marčevski notifikaciji slovenske vlade Bruslju, da bo vložila 
tožbo proti Hrvaški, je zdaj prišlo v javnost. 
Nemški tednik Spiegel je na svoji spletni strani objavil osem strani dolg dokument, ki ga je pripravila pravna služba evropske 
komisije. Gre za pravno analizo slovenskih navedb v pismu evropski komisiji. V tem dokumentu pravna služba ugotavlja, da 
je večina trditev o kršitvah arbitražne razsodbe, ki jih Slovenija navaja v pismu, utemeljenih in da bi komisija morala 
pripraviti uradno mnenje v skladu z 259. členom pogodbe o delovanju EU. 
Ob tem je podpisana pomočnica generalnega direktorja pravne službe evropske komisije Karen Banks opozorila, da se čas za 
takšno mnenje izteka 18. junija, zaradi česar je pričakovala hiter odgovor iz Junckerjevega kabineta, ali naj se takšno uradno 
pravno mnenje pripravi. Vendar Banksova odgovora ni prejela. Komisija se o slovenskih argumentih pred vložitvijo tožbe ni 
hotela izreči, zato tudi ni naročila uradnega pravnega mnenja, ki bi bilo strokovna podlaga za takšno izrekanje. 
Slovenski politični vrh se je na obstoj dokumenta odzval s skorajda enoglasno obsodbo politične odločitve evropske komisije 
in je vztrajal pri začrtani poti tožbe proti Hrvaški pred sodiščem EU. Hrvaška vlada je medtem sporočila, da internih 
dokumentov komisije ne komentira. 
Dr. Verici Trstenjak, strokovnjakinji za mednarodno pravo in nekdanji generalni pravobranilki na sodišču EU, se mnenje 
pravne službe komisije zdi korektno argumentirano. »V pretežnem obsegu je argumentacija podana v korist Slovenije. 
Pomembno je, da komisija v mnenju navaja tudi nekatera priznana načela v pravu EU, ki so v našo korist: načelo pacta sunt 
servanda (pogodbe je treba spoštovati, op. a.) in res judicata (stvar, o kateri je presojeno, op. a.). Ti dve načeli pa upošteva 
tudi sodišče EU,« pravi Trstenjakova. Strokovnjakinja vendarle opozarja, da gre le za interno pravno mnenje pravne službe 
komisije. »Komisija ima pri tožbah zoper države diskrecijsko pravico in se sama odloči, kdaj bo tožila.« Mnenj, kot ga je 
pravna služba komisije pripravila o pismu Slovenije, je po Trstenjakovi oceni v komisiji veliko. Primerja ga s pravnim 
mnenjem službe vlade za zakonodajo ob sprejemanju zakona ali nekega pravnega vprašanja. 
Po njeni oceni bo precej pomembnejše, kakšno mnenje bo imela komisija na sodišču EU. Tam se bo namreč morala izjasniti 
o slovenski tožbi proti Hrvaški. »Čeprav komisija ni tožnik, pa bo v postopku pred sodiščem dala svoje mnenje. Tisto mnenje 
bo relevantno in vsaj delno javno oziroma ga bo komisija predstavila na javni obravnavi v Luxembourgu,« razlaga 
Trstenjakova, ki Sloveniji svetuje, naj vsekakor zahteva javno obravnavo na sodišču EU. Ne glede na javno obravnavo in 
morebiti tako dosežen javni pritisk pa je še vedno treba upoštevati, da je komisija politični organ. »Komisija se odloča 
politično. Zato bo za nas bistvena odločitev sodišča EU,« opozarja Trstenjakova. 
Izginula pravna mnenja 
»To je očitno že drugi dokument o arbitraži, ki ga je izdelala evropska pravna služba, a je bil očitno tudi ta hitro pospravljen 
v predal,« razkritje obstoja Sloveniji naklonjenega pravnega mnenja s svojo oceno pospremi Borut Šuklje, dober poznavalec 
zahodnega Balkana in evropske politike na tem območju. Šuklje spominja, da je evropska komisija mnenje o arbitražni 
razsodbi pripravila že leta 2017, ko je bilo ugotovljeno, da ima arbitražna razsodba učinke na evropsko pravo, je obvezujoča, 
evropska komisija pa se mora do razsodbe opredeliti. »Zadeva je bila nato pozabljena vse do marca letos, ko je Slovenija v 
Bruselj poslala pismo z jasno napovedjo, da bo tožila Hrvaško.« 
Šuklje ocenjuje, da je po prejemu tega pisma Junckerjev kabinet naročil še eno mnenje pri pravni službi z upanjem, da ne bo 
tako zavezujoče kot prvo. »A so bila v tem mnenju navedena enaka dejstva kot v prvem,« pravi. Ključno vprašanje za 
Šukljeta je, zakaj je bilo to mnenje pravne službe objavljeno zdaj. Šuklje ocenjuje, da je sporočilo namenjeno našim južnim 
sosedom. »To je jasen opomin Hrvaški, da je konec več kot dvajsetletnega obdobja prelaganja odločitev.« Šuklje spominja, 
da je imela nemška kanclerka Angela Merkel avgusta niz srečanj z voditelji balkanskih držav: sestala se je s črnogorskim 
predsednikom vlade Duškom Markovićem, s predsedujočim predsedstvu BiH Denisom Zvizdićem in s hrvaškim premierjem 
Andrejem Plenkovićem. 
Čeprav jim je namenjala različna sporočila, pa je bilo ključno vendarle eno – namreč, da so meje na Balkanu nespremenljive 
in da se morajo urediti vsa mejna vprašanja pred povezovanjem balkanskih držav v Evropsko unijo. V pogovorih s 
Plenkovićem je bila omenjena tudi Slovenija. Ključno sporočilo za Plenkovića je tako bilo, da mora spoštovati arbitražno 
razsodbo, kar je po Šukljetovem mnenju ključno tudi zato, ker se bodo nekatera odprta mejna vprašanja o poteku meje med 
Hrvaško in Črno goro ter med Hrvaško in Srbijo verjetno prav tako reševala z arbitražo. 
Kmalu po tem sestanku pri Merklovi je Plenković sicer takrat še nastajajoči vladi Marjana Šarca začel vnovič ponujati 
pogovore o dvostranski rešitvi. Vendar v te novi slovenski politični vrh ne privoljuje, čeprav Šarec ne zavrača Plenkovićevega 
vabila na pogovore v Zagreb. Šuklje na vprašanje, ali je zdaj z objavo dokumenta v Spieglu sporočilo Zagrebu poslala Nemčija 
ali komisija, odgovarja previdno. »Morda je to storila celo komisija. Morda je napočil pravi čas, da se demistificirajo zadeve 
okoli velike podpore komisije Hrvaški,« razmišlja. 
Politična napaka komisije 
V Sloveniji je vendarle ves čas veljalo, da je bil predsednik komisije Jean-Claude Juncker s svojim molkom zaradi pripadnosti 
isti politični skupini kot Plenković (Evropski ljudski stranki) in tesnih hrvaških vezi z generalnim sekretarjem evropske 
komisije Martinom Selmayerjem ves čas bolj naklonjen Hrvaški. Razkritje Spiegla jasno kaže, da evropska komisija pri svojih 
odločitvah ni prisluhnila ocenam lastne pravne službe. 
Kako je to mogoče, da komisija spregleda pravne argumente, ko pa velja za veliko zagovornico vladavine prava, smo vprašali 
Verico Trstenjak. »To vidim kot veliko politično in tudi pravno napako komisije. Medtem ko komisija sproža postopke proti 
Poljski in Madžarski zaradi kršitve načel pravne države, si pri drugih državah zatiska oči. Komisija bi morala do vseh držav 
imeti enake pravne, moralne in politične standarde, ne pa prijateljsko strankarskih. Nad takšnim ravnanjem komisije sem 
razočarana,« odgovarja. Po mnenju Trstenjakove ni šlo samo za dogovarjanje med Plenkovićem in Junckerjem, ampak tudi 



za izredno sposoben lobistični sistem Hrvaške, ki ji je omogočil prednost v arbitražni sagi. »Česa takega Slovenija žal ni 
sposobna vzpostaviti. Koga v svetu pa mi izkoriščamo za tovrstno pomoč?« se sprašuje Trstenjakova. 
Samo razkritje dokumenta sicer večjega vpliva na postopek pred sodiščem EU ne bo imelo, čeprav ga lahko Slovenija 
uporabi pri svoji argumentaciji. »Slovenija ga sicer lahko omeni pred sodiščem EU, a komisija bo ponovno dala mnenje pred 
postopkom na sodišču EU. »To mnenje pred sodiščem EU bi bilo lahko tudi drugačno, česar pa sicer ne verjamem.« Kot še 
opozarja Trstenjakova, je sodišče EU strokovni organ, ki odloča povsem neodvisno in nepristransko, lobistični sistem tam ne 
deluje.  
“Odločitev za pogajanja je politična” 
Naj se Slovenija po tem razkritju spusti v nova pogajanja o meji s Hrvaško? Trstenjakova, ki je bila proti arbitražnemu 
sporazumu in se je zavzemala za določitev meje pred vstopom Hrvaške v EU, pravi, da gre za politično vprašanje. »Ali naj 
Slovenija vztraja pri arbitražni odločbi? Tukaj je drugo vprašanje: ali smo res dobili dovolj. Očitno mislimo, da smo. Potem 
moramo vztrajati. Če mislimo, da nismo dobili dovolj, pa lahko seveda začnemo pogovore znova. V luči širitve schengena 
seveda imamo nekaj prednosti, a se bojim, da jih ne bi znali izkoristiti,« pravi Trstenjakova, ki meni, da Slovenija ne more 
privoliti v vstop Hrvaške v schengen, če meja ne bo določena, saj se preprosto ne bo vedelo, kje jo kdo nadzira. »To, ali 
vztrajamo pri arbitraži ali gremo v nova pogajanja, je politična odločitev. Tukaj mnenje pravne službe evropske komisije ni 
relevantno, ker mi odločitev arbitraže že poznamo, mnenje pravne službe pa je povezano le z implementacijo arbitražne 
odločbe.« 

• Bruselj: Nobena razprava v povezavi z arbitražo ni načrtovana. STA. Dnevnik, Ljubljana, 17. september 2018  
https://www.dnevnik.si/1042839981/svet/bruselj-nobena-razprava-v-povezavi-z-arbitrazo-ni-nacrtovana  
Nobena nadaljnja razprava kolegija Evropske komisije v povezavi z vprašanjem arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo 
in Hrvaško ni načrtovana, so v tiskovni službi komisije odgovorili na vprašanje STA, ali lahko kolegij še obravnava pravno 
mnenje o arbitražni razsodbi, ki ga je v petek objavil nemški tednik Spiegel. 
 

 
Slika: Evropska komisarka iz Slovenije Violeta Bulc (Foto: Jaka Gasar) 
 
Evropska komisarka iz Slovenije Violeta Bulc je v nedeljo za TVS dejala, da še ni prepozno za to, da kolegij komisarjev 
obravnava pravno mnenje, ki ga je objavil Spiegel in ki potrjuje slovenska stališča glede uveljavljanja arbitražne odločbe o 
meji s Hrvaško. 
Evropska komisija lahko po oceni Bulčeve o tem še vedno razpravlja, »če Slovenija pozove komisijo in prosi, da se arbitražna 
razsodba obravnava naprej, je pa seveda stvar predsednika ali bo to uvrstil v razpravo pred vsemi komisarji«. V tiskovni 
službi komisije so danes na vprašanji STA, ali lahko kolegij še vedno obravnava to pravno mnenje in v katerih okoliščinah, 
odgovorili, da »ni načrtovane nobene nadaljnje razprave kolegija o tem vprašanju«. Spomnili so, da je kolegij o tem 
razpravljal na podlagi predstavitve vodje pravne službe 4. julija lani. Po razpravi julija lani je komisija objavila izjavo, v kateri 
je zapisala, da od Slovenije in Hrvaške pričakuje, da bosta arbitražno sodbo izvršili. Izrazila je tudi pripravljenost, da pomaga 
k zagotovitvi celovite in pravične uresničitve sodbe.  
Komisija ni prispevala k uresničitvi razsodbe 
Vendar komisija ni storila ničesar, da bi prispevala k uresničitvi razsodbe, čeprav je njena lastna pravna služba maja letos 
pozvala k pripravi obrazloženega mnenja na podlagi ugotovitev, ki potrjujejo slovenska stališča, da gre pri nespoštovanju 
arbitražne razsodbe za kršitev prava EU. A v tiskovni službi na vprašanje, zakaj so ignorirali mnenje lastne pravne službe, 
odgovarjajo le tako, da spomnijo na predhodne, junijske izjave v povezavi s tem vprašanjem, s katerimi so poskušali 
zmanjšati pomen dokumenta, o katerem so bile takrat na voljo le neuradne informacije. 
Na vprašanja slovenskih dopisnikov v Bruslju v povezavi s tem mnenjem, ki potrjuje slovenska stališča, so junija v komisiji 
odgovorili: »Dobro veste, da ne komentiramo številnih notranjih papirjev, ki morda krožijo v komisiji.« Tudi zdaj, ko je 
Spiegel objavil dokument pravne službe komisije, naslovljen na šefinjo kabineta predsednika Jean-Clauda Junckerja, v 
tiskovni službi komisije zgolj ponavljajo junijski odgovor. 

• Šuklje: Objava mnenja pravne službe je sporočilo Hrvaški. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 17. september 2018  
https://www.dnevnik.si/1042839963/slovenija/opomin-hrvaski-iz-evrope-ne-prinasa-vecjih-sprememb  
Objava dokumenta pravne službe evropske komisije, ki daje prav argumentom Slovenije glede hrvaških kršitev 
arbitražnega sporazuma, je dodobra razburila slovenski politični vrh. Vendar glede same sodne poti Slovenije proti 
Hrvaški to razkritje nima večjega vpliva. 
Slovenska diplomacija je v preteklih mesecih pred vložitvijo tožbe proti Hrvaški na sodišču EU ves čas opozarjala na obstoj 
pravnega mnenja evropske komisije, ki je naklonjeno slovenskim stališčem o hrvaških kršitvah arbitražne razsodbe. Obstajali 
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naj bi dve tovrstni pravni mnenji, eno izmed njiju, ki je nastalo po marčevski notifikaciji slovenske vlade Bruslju, da bo vložila 
tožbo proti Hrvaški, je zdaj prišlo v javnost.  
Nemški tednik Spiegel je na svoji spletni strani objavil osem strani dolg dokument, ki ga je pripravila pravna služba evropske 
komisije. Gre za pravno analizo slovenskih navedb v pismu evropski komisiji. V tem dokumentu pravna služba ugotavlja, da 
je večina trditev o kršitvah arbitražne razsodbe, ki jih Slovenija navaja v pismu, utemeljenih in da bi komisija morala 
pripraviti uradno mnenje v skladu z 259. členom pogodbe o delovanju EU. 
Ob tem je podpisana pomočnica generalnega direktorja pravne službe evropske komisije Karen Banks opozorila, da se čas za 
takšno mnenje izteka 18. junija, zaradi česar je pričakovala hiter odgovor iz Junckerjevega kabineta, ali naj se takšno uradno 
pravno mnenje pripravi. Vendar Banksova odgovora ni prejela. Komisija se o slovenskih argumentih pred vložitvijo tožbe ni 
hotela izreči, zato tudi ni naročila uradnega pravnega mnenja, ki bi bilo strokovna podlaga za takšno izrekanje. 
Slovenski politični vrh se je na obstoj dokumenta odzval s skorajda enoglasno obsodbo politične odločitve evropske komisije 
in je vztrajal pri začrtani poti tožbe proti Hrvaški pred sodiščem EU. Hrvaška vlada je medtem sporočila, da internih 
dokumentov komisije ne komentira. 
Dr. Verici Trstenjak, strokovnjakinji za mednarodno pravo in nekdanji generalni pravobranilki na sodišču EU, se mnenje 
pravne službe komisije zdi korektno argumentirano. »V pretežnem obsegu je argumentacija podana v korist Slovenije. 
Pomembno je, da komisija v mnenju navaja tudi nekatera priznana načela v pravu EU, ki so v našo korist: načelo pacta sunt 
servanda (pogodbe je treba spoštovati, op. a.) in res judicata (stvar, o kateri je presojeno, op. a.). Ti dve načeli pa upošteva 
tudi sodišče EU,« pravi Trstenjakova. Strokovnjakinja vendarle opozarja, da gre le za interno pravno mnenje pravne službe 
komisije. »Komisija ima pri tožbah zoper države diskrecijsko pravico in se sama odloči, kdaj bo tožila.« Mnenj, kot ga je 
pravna služba komisije pripravila o pismu Slovenije, je po Trstenjakovi oceni v komisiji veliko. Primerja ga s pravnim 
mnenjem službe vlade za zakonodajo ob sprejemanju zakona ali nekega pravnega vprašanja. 
Po njeni oceni bo precej pomembnejše, kakšno mnenje bo imela komisija na sodišču EU. Tam se bo namreč morala izjasniti 
o slovenski tožbi proti Hrvaški. »Čeprav komisija ni tožnik, pa bo v postopku pred sodiščem dala svoje mnenje. Tisto mnenje 
bo relevantno in vsaj delno javno oziroma ga bo komisija predstavila na javni obravnavi v Luxembourgu,« razlaga 
Trstenjakova, ki Sloveniji svetuje, naj vsekakor zahteva javno obravnavo na sodišču EU. Ne glede na javno obravnavo in 
morebiti tako dosežen javni pritisk pa je še vedno treba upoštevati, da je komisija politični organ. »Komisija se odloča 
politično. Zato bo za nas bistvena odločitev sodišča EU,« opozarja Trstenjakova. 
Izginula pravna mnenja 
»To je očitno že drugi dokument o arbitraži, ki ga je izdelala evropska pravna služba, a je bil očitno tudi ta hitro pospravljen 
v predal,« razkritje obstoja Sloveniji naklonjenega pravnega mnenja s svojo oceno pospremi Borut Šuklje, dober poznavalec 
zahodnega Balkana in evropske politike na tem območju. Šuklje spominja, da je evropska komisija mnenje o arbitražni 
razsodbi pripravila že leta 2017, ko je bilo ugotovljeno, da ima arbitražna razsodba učinke na evropsko pravo, je obvezujoča, 
evropska komisija pa se mora do razsodbe opredeliti. »Zadeva je bila nato pozabljena vse do marca letos, ko je Slovenija v 
Bruselj poslala pismo z jasno napovedjo, da bo tožila Hrvaško.« 
Šuklje ocenjuje, da je po prejemu tega pisma Junckerjev kabinet naročil še eno mnenje pri pravni službi z upanjem, da ne bo 
tako zavezujoče kot prvo. »A so bila v tem mnenju navedena enaka dejstva kot v prvem,« pravi. Ključno vprašanje za 
Šukljeta je, zakaj je bilo to mnenje pravne službe objavljeno zdaj. Šuklje ocenjuje, da je sporočilo namenjeno našim južnim 
sosedom. »To je jasen opomin Hrvaški, da je konec več kot dvajsetletnega obdobja prelaganja odločitev.« Šuklje spominja, 
da je imela nemška kanclerka Angela Merkel avgusta niz srečanj z voditelji balkanskih držav: sestala se je s črnogorskim 
predsednikom vlade Duškom Markovićem, s predsedujočim predsedstvu BiH Denisom Zvizdićem in s hrvaškim premierjem 
Andrejem Plenkovićem. 
Čeprav jim je namenjala različna sporočila, pa je bilo ključno vendarle eno – namreč, da so meje na Balkanu nespremenljive 
in da se morajo urediti vsa mejna vprašanja pred povezovanjem balkanskih držav v Evropsko unijo. V pogovorih s 
Plenkovićem je bila omenjena tudi Slovenija. Ključno sporočilo za Plenkovića je tako bilo, da mora spoštovati arbitražno 
razsodbo, kar je po Šukljetovem mnenju ključno tudi zato, ker se bodo nekatera odprta mejna vprašanja o poteku meje med 
Hrvaško in Črno goro ter med Hrvaško in Srbijo verjetno prav tako reševala z arbitražo. 
Kmalu po tem sestanku pri Merklovi je Plenković sicer takrat še nastajajoči vladi Marjana Šarca začel vnovič ponujati 
pogovore o dvostranski rešitvi. Vendar v te novi slovenski politični vrh ne privoljuje, čeprav Šarec ne zavrača Plenkovićevega 
vabila na pogovore v Zagreb. Šuklje na vprašanje, ali je zdaj z objavo dokumenta v Spieglu sporočilo Zagrebu poslala Nemčija 
ali komisija, odgovarja previdno. »Morda je to storila celo komisija. Morda je napočil pravi čas, da se demistificirajo zadeve 
okoli velike podpore komisije Hrvaški,« razmišlja. 
Politična napaka komisije 
V Sloveniji je vendarle ves čas veljalo, da je bil predsednik komisije Jean-Claude Juncker s svojim molkom zaradi pripadnosti 
isti politični skupini kot Plenković (Evropski ljudski stranki) in tesnih hrvaških vezi z generalnim sekretarjem evropske 
komisije Martinom Selmayerjem ves čas bolj naklonjen Hrvaški. Razkritje Spiegla jasno kaže, da evropska komisija pri svojih 
odločitvah ni prisluhnila ocenam lastne pravne službe. 
Kako je to mogoče, da komisija spregleda pravne argumente, ko pa velja za veliko zagovornico vladavine prava, smo vprašali 
Verico Trstenjak. »To vidim kot veliko politično in tudi pravno napako komisije. Medtem ko komisija sproža postopke proti 
Poljski in Madžarski zaradi kršitve načel pravne države, si pri drugih državah zatiska oči. Komisija bi morala do vseh držav 
imeti enake pravne, moralne in politične standarde, ne pa prijateljsko strankarskih. Nad takšnim ravnanjem komisije sem 
razočarana,« odgovarja. Po mnenju Trstenjakove ni šlo samo za dogovarjanje med Plenkovićem in Junckerjem, ampak tudi 
za izredno sposoben lobistični sistem Hrvaške, ki ji je omogočil prednost v arbitražni sagi. »Česa takega Slovenija žal ni 
sposobna vzpostaviti. Koga v svetu pa mi izkoriščamo za tovrstno pomoč?« se sprašuje Trstenjakova. 



Samo razkritje dokumenta sicer večjega vpliva na postopek pred sodiščem EU ne bo imelo, čeprav ga lahko Slovenija 
uporabi pri svoji argumentaciji. »Slovenija ga sicer lahko omeni pred sodiščem EU, a komisija bo ponovno dala mnenje pred 
postopkom na sodišču EU. »To mnenje pred sodiščem EU bi bilo lahko tudi drugačno, česar pa sicer ne verjamem.« Kot še 
opozarja Trstenjakova, je sodišče EU strokovni organ, ki odloča povsem neodvisno in nepristransko, lobistični sistem tam ne 
deluje.  
“Odločitev za pogajanja je politična” 
Naj se Slovenija po tem razkritju spusti v nova pogajanja o meji s Hrvaško? Trstenjakova, ki je bila proti arbitražnemu 
sporazumu in se je zavzemala za določitev meje pred vstopom Hrvaške v EU, pravi, da gre za politično vprašanje. »Ali naj 
Slovenija vztraja pri arbitražni odločbi? Tukaj je drugo vprašanje: ali smo res dobili dovolj. Očitno mislimo, da smo. Potem 
moramo vztrajati. Če mislimo, da nismo dobili dovolj, pa lahko seveda začnemo pogovore znova. V luči širitve schengena 
seveda imamo nekaj prednosti, a se bojim, da jih ne bi znali izkoristiti,« pravi Trstenjakova, ki meni, da Slovenija ne more 
privoliti v vstop Hrvaške v schengen, če meja ne bo določena, saj se preprosto ne bo vedelo, kje jo kdo nadzira. »To, ali 
vztrajamo pri arbitraži ali gremo v nova pogajanja, je politična odločitev. Tukaj mnenje pravne službe evropske komisije ni 
relevantno, ker mi odločitev arbitraže že poznamo, mnenje pravne službe pa je povezano le z implementacijo arbitražne 
odločbe.« 

• Bruselj: Nobena razprava v povezavi z arbitražo ni načrtovana. STA. Dnevnik, Ljubljana, 17. september 2018 
https://www.dnevnik.si/1042839981/Svet/bruselj-nobena-razprava-v-povezavi-z-arbitrazo-ni-nacrtovana  
Nobena nadaljnja razprava kolegija Evropske komisije v povezavi z vprašanjem arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo 
in Hrvaško ni načrtovana, so v tiskovni službi komisije odgovorili na vprašanje STA, ali lahko kolegij še obravnava pravno 
mnenje o arbitražni razsodbi, ki ga je v petek objavil nemški tednik Spiegel. Svoje mnenje je podal tudi predsednik 
parlamentarnega odbora za zunanjo politiko (OZP) Matjaž Nemec (SD). 
Evropska komisarka iz Slovenije Violeta Bulc je v nedeljo za TVS dejala, da še ni prepozno za to, da kolegij komisarjev 
obravnava pravno mnenje, ki ga je objavil Spiegel in ki potrjuje slovenska stališča glede uveljavljanja arbitražne odločbe o 
meji s Hrvaško. 
Evropska komisija lahko po oceni Bulčeve o tem še vedno razpravlja, »če Slovenija pozove komisijo in prosi, da se arbitražna 
razsodba obravnava naprej, je pa seveda stvar predsednika ali bo to uvrstil v razpravo pred vsemi komisarji«. V tiskovni 
službi komisije so danes na vprašanji STA, ali lahko kolegij še vedno obravnava to pravno mnenje in v katerih okoliščinah, 
odgovorili, da »ni načrtovane nobene nadaljnje razprave kolegija o tem vprašanju«. Spomnili so, da je kolegij o tem 
razpravljal na podlagi predstavitve vodje pravne službe 4. julija lani. Po razpravi julija lani je komisija objavila izjavo, v kateri 
je zapisala, da od Slovenije in Hrvaške pričakuje, da bosta arbitražno sodbo izvršili. Izrazila je tudi pripravljenost, da pomaga 
k zagotovitvi celovite in pravične uresničitve sodbe.  
Komisija ni prispevala k uresničitvi razsodbe 
Vendar komisija ni storila ničesar, da bi prispevala k uresničitvi razsodbe, čeprav je njena lastna pravna služba maja letos 
pozvala k pripravi obrazloženega mnenja na podlagi ugotovitev, ki potrjujejo slovenska stališča, da gre pri nespoštovanju 
arbitražne razsodbe za kršitev prava EU. A v tiskovni službi na vprašanje, zakaj so ignorirali mnenje lastne pravne službe, 
odgovarjajo le tako, da spomnijo na predhodne, junijske izjave v povezavi s tem vprašanjem, s katerimi so poskušali 
zmanjšati pomen dokumenta, o katerem so bile takrat na voljo le neuradne informacije. 
Na vprašanja slovenskih dopisnikov v Bruslju v povezavi s tem mnenjem, ki potrjuje slovenska stališča, so junija v komisiji 
odgovorili: »Dobro veste, da ne komentiramo številnih notranjih papirjev, ki morda krožijo v komisiji.« Tudi zdaj, ko je 
Spiegel objavil dokument pravne službe komisije, naslovljen na šefinjo kabineta predsednika Jean-Clauda Junckerja, v 
tiskovni službi komisije zgolj ponavljajo junijski odgovor. 
Nemec: Odločitev komisije glede arbitraže postavlja pod vprašaj njeno verodostojnost 
Odločitev Evropske komisije, da ni upoštevala mnenja svoje pravne službe, ki potrjuje večino slovenskih stališč glede 
uveljavljanja arbitražne odločbe o meji s Hrvaško, postavlja pod vprašaj njeno verodostojnost, je danes ocenil predsednik 
parlamentarnega odbora za zunanjo politiko Matjaž Nemec.  
Razkritje nemškega časnika Spiegel, ki je objavil mnenje pravne službe, je odgovor na ravnanje predsednika Evropske 
komisije Jean-Clauda Junckerja, je povedal Nemec. To, da komisija ne bi upoštevala mnenja svojih služb, še posebej ko 
govorimo o pravni službi, se namreč zgodi zelo redko, je povedal v izjavi novinarjem ob robu seje komisije DZ za nadzor 
obveščevalnih in varnostnih služb 
Razkritje nakazuje, da naveza med Junckerjem in hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem dejansko presega vladavino 
prava in tudi njeno spoštovanje, kar je temelj Evropske unije, je dodal. Poudaril je še, da razkritje kaže tudi, da se pri 
delovanju komisije v ospredje postavlja strankarske interese in interese posameznih držav, ne pa celotne družine evropskih 
držav. Juncker in Plenković sicer prihajata iz iste politične skupine, Evropske ljudske stranke. 
Nemec je ob tem zahteval odziv ustreznih institucij v Bruslju, tudi Evropskega parlamenta. 
»Smo v pomembnem obdobju, ko bomo odločali o prihodnosti Evrope in jasno je treba pokazati, kakšne Evrope si ne 
želimo. Želimo si Evropo, ki bo spoštovala vladavino prava, kar je njen temelj,« je poudaril s pogledom na evropske volitve 
maja 2019. 

• Cerar: Hrvaška je dolžna uveljaviti arbitražno razsodbo. STA. Dnevnik, Ljubljana, 17. september 2018  
https://www.dnevnik.si/1042839981/Svet/bruselj-nobena-razprava-v-povezavi-z-arbitrazo-ni-nacrtovana  
Hrvaška je dolžna uveljaviti arbitražno razsodbo, z neupoštevanjem odločitve arbitražnega sodišča pa krši mednarodno 
pravo in pravo EU, je danes v odzivu na mnenje pravne službe Evropske komisije glede arbitraže dejal zunanji minister 
Miro Cerar. Dodal je, da je Slovenija upravičena, da v okviru svojih meja izvaja svoje suverene pravice. 
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Mnenje pravne službe v Bruslju potrjuje glavne navedbe Slovenije in jasno pove, da arbitraža velja tudi za celo Evropsko 
unijo, je dejal Cerar. 
Pojasnil je še, da je arbitražna razsodba zavezujoča v vsakem primeru, tudi če Slovenija ne bi vložila tožbe proti Hrvaški na 
Sodišču Evropske unije. S tožbo pa želi Slovenija dodatno pokazati, da Hrvaška krši pravo EU. Z uspešno tožbo bo to le še 
dodatni pravni pritisk na Zagreb glede uveljavitve arbitražne razsodbe. 
Da Evropska komisija ni obravnavala mnenja svoje pravne službe, bodo morali v Bruslju pojasniti. Je pa spomnil, da je za 
dnevni red kolegija Evropske komisije odgovoren njen predsednik - Jean-Claude Juncker in da je njihova avtonomna 
odločitev, ali obravnavajo tovrstne dokumente in izrazijo svoje mnenje. 
Bruselj: Nobena razprava v povezavi z arbitražo ni načrtovana 
Nobena nadaljnja razprava kolegija Evropske komisije v povezavi z vprašanjem arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in 
Hrvaško ni načrtovana, so v tiskovni službi komisije odgovorili na vprašanje STA, ali lahko kolegij še obravnava pravno 
mnenje o arbitražni razsodbi, ki ga je v petek objavil nemški tednik Spiegel 
Evropska komisarka iz Slovenije Violeta Bulc je v nedeljo za TVS dejala, da še ni prepozno za to, da kolegij komisarjev 
obravnava pravno mnenje, ki ga je objavil Spiegel in ki potrjuje slovenska stališča glede uveljavljanja arbitražne odločbe o 
meji s Hrvaško. 
Evropska komisija lahko po oceni Bulčeve o tem še vedno razpravlja, »če Slovenija pozove komisijo in prosi, da se arbitražna 
razsodba obravnava naprej, je pa seveda stvar predsednika ali bo to uvrstil v razpravo pred vsemi komisarji«. V tiskovni 
službi komisije so danes na vprašanji STA, ali lahko kolegij še vedno obravnava to pravno mnenje in v katerih okoliščinah, 
odgovorili, da »ni načrtovane nobene nadaljnje razprave kolegija o tem vprašanju«. Spomnili so, da je kolegij o tem 
razpravljal na podlagi predstavitve vodje pravne službe 4. julija lani. Po razpravi julija lani je komisija objavila izjavo, v kateri 
je zapisala, da od Slovenije in Hrvaške pričakuje, da bosta arbitražno sodbo izvršili. Izrazila je tudi pripravljenost, da pomaga 
k zagotovitvi celovite in pravične uresničitve sodbe.  
Komisija ni prispevala k uresničitvi razsodbe 
Vendar komisija ni storila ničesar, da bi prispevala k uresničitvi razsodbe, čeprav je njena lastna pravna služba maja letos 
pozvala k pripravi obrazloženega mnenja na podlagi ugotovitev, ki potrjujejo slovenska stališča, da gre pri nespoštovanju 
arbitražne razsodbe za kršitev prava EU. A v tiskovni službi na vprašanje, zakaj so ignorirali mnenje lastne pravne službe, 
odgovarjajo le tako, da spomnijo na predhodne, junijske izjave v povezavi s tem vprašanjem, s katerimi so poskušali 
zmanjšati pomen dokumenta, o katerem so bile takrat na voljo le neuradne informacije. 
Na vprašanja slovenskih dopisnikov v Bruslju v povezavi s tem mnenjem, ki potrjuje slovenska stališča, so junija v komisiji 
odgovorili: »Dobro veste, da ne komentiramo številnih notranjih papirjev, ki morda krožijo v komisiji.« Tudi zdaj, ko je 
Spiegel objavil dokument pravne službe komisije, naslovljen na šefinjo kabineta predsednika Jean-Clauda Junckerja, v 
tiskovni službi komisije zgolj ponavljajo junijski odgovor. 
Nemec: Odločitev komisije glede arbitraže postavlja pod vprašaj njeno verodostojnost 
Odločitev Evropske komisije, da ni upoštevala mnenja svoje pravne službe, ki potrjuje večino slovenskih stališč glede 
uveljavljanja arbitražne odločbe o meji s Hrvaško, postavlja pod vprašaj njeno verodostojnost, je danes ocenil predsednik 
parlamentarnega odbora za zunanjo politiko Matjaž Nemec (SD).  
Razkritje nemškega časnika Spiegel, ki je objavil mnenje pravne službe, je odgovor na ravnanje predsednika Evropske 
komisije Jean-Clauda Junckerja, je povedal Nemec. To, da komisija ne bi upoštevala mnenja svojih služb, še posebej ko 
govorimo o pravni službi, se namreč zgodi zelo redko, je povedal v izjavi novinarjem ob robu seje komisije DZ za nadzor 
obveščevalnih in varnostnih služb 
Razkritje nakazuje, da naveza med Junckerjem in hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem dejansko presega vladavino 
prava in tudi njeno spoštovanje, kar je temelj Evropske unije, je dodal. Poudaril je še, da razkritje kaže tudi, da se pri 
delovanju komisije v ospredje postavlja strankarske interese in interese posameznih držav, ne pa celotne družine evropskih 
držav. Juncker in Plenković sicer prihajata iz iste politične skupine, Evropske ljudske stranke. 
Nemec je ob tem zahteval odziv ustreznih institucij v Bruslju, tudi Evropskega parlamenta. 
»Smo v pomembnem obdobju, ko bomo odločali o prihodnosti Evrope in jasno je treba pokazati, kakšne Evrope si ne 
želimo. Želimo si Evropo, ki bo spoštovala vladavino prava, kar je njen temelj,« je poudaril s pogledom na evropske volitve 
maja 2019. 

• Tožbo Slovenije proti Hrvaški lahko ustavi le uresničevanje arbitražne razsodbe. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana,   
                  17. september 2018  
https://www.dnevnik.si/1042839981/svet/bruselj-nobena-razprava-v-povezavi-z-arbitrazo-ni-nacrtovana  
Razkriti dokument pravne službe evropske komisije, ki je dal prav slovenskim argumentom glede hrvaških kršitev 
arbitražne razsodbe, je še dvigoval nekoliko prahu. A le v Ljubljani in Bruslju. Medtem ko je zunanji minister Cerar 
ocenjeval, da bo vrh evropske komisije enkrat moral pojasniti, zakaj o dokumentu niso razpravljali na seji komisije, so se 
v Bruslju izogibali pravim pojasnilom. 
Evropska komisija bo enkrat morala pojasniti, zakaj mnenja svoje pravne službe o tožbenih elementih Slovenije proti Hrvaški 
ni obravnavala na seji kolegija, je danes ocenil zunanji minister Miro Cerar. V času, ko se krepi populistični pritisk tudi na 
Bruselj, je šef slovenske diplomacije v kritiki evropske komisije jasno razlikoval med dobrim sodelovanjem Slovenije s to 
evropsko inštitucijo in dejstvom, da je pri vprašanju arbitraže evropska komisija zanemarila svojo vlogo varuha pogodbe o 
EU. »Če evropska komisija zanemari pravno mnenje, ne spoštuje vladavine prava,« je dejal zunanji minister in to označil kot 
pravi precedens. 
Skopa pojasnila komisije 
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Prav odgovoru na vprašanje, kako je možno, da komisija spregleda pravno mnenje lastne pravne službe, so se danes na 
evropski komisiji izognili. Razkritje dokumenta, o obstoju katerega se je špekuliralo vse od začetka poletja, je namreč precej 
neprijetno za Junckerjevo komisijo, ki veliko stavi na vladavino prava. Na vprašanje, zakaj je vrh evropske komisije ignoriral 
mnenje svoje pravne službe in se izognil razpravi na seji kolegija, je tiskovni predstavnik Margaritis Schinas pojasnil, da se 
evropska komisija po 259. členu pogodbe o delovanju Evropske unije ni obvezana opredeliti do posameznega tožbenega 
vprašanja ene države članice proti drugi. Pravno mnenje, ki ga je prvi objavil Spiegel, je Schinas označil kot »enega izmed 
mnogih dokumentov«. »Zgolj v štirih od osmih primerov (zagnanega postopka po členu 259, op. a.) je evropska komisija 
izdala mnenje,« je dejal govorec evropske komisije. 
Evropska komisarka Violeta Bulc je minuli konec tedna v pogovoru za TV Slovenija omenila, da bi evropska komisija še 
utegnila razpravljati o mnenju pravne službe. »Če Slovenija pozove komisijo in prosi, da se arbitražna razsodba obravnava 
naprej, je potem seveda stvar predsednika, ali bo to uvrstil v razpravo pred vsemi komisarji,« je dejala Bulčeva. V tiskovni 
službi evropske komisije so takšno razmišljanje komisarke zavrnili. Schinas je precej jasno dejal, da ni načrtov, da bi o tem 
vprašanju še enkrat razpravljali, potem ko je komisija arbitražo imela na dnevnem redu 4. julija. Takrat je generalni direktor 
pravne službe evropske komisije Luis Romero Requena o tem razpravljal s komisarji. To je bilo sicer slaba dva tedna, preden 
je Slovenija tudi uradno vložila tožbo na sodišču EU, sam rok, ko bi se komisija lahko v postopku pred vložitvijo tožbe še 
izrekla, pa je takrat že potekel. 
Postopek pred sodiščem teče naprej 
Predsednik evropske komisije odloča, ali bo nekaj uvrščeno na sejo komisije, Slovenija pa ne more evropske komisije 
prisiliti, da bi nekaj uvrstila na dnevni red kolegija, je ocenjeval Cerar in tako zavrnil idejo komisarke Bulčeve, svoje 
strankarske kolegice. »Tako bi namreč (Slovenija, op. a.) posegla v avtonomijo komisije,« je dejal Cerar, ki je v bran vzel tudi 
Bulčevo, češ da je po svojih zmožnostih zastopala slovenske interese. O zamisli Bulčeve se na naše poizvedovanje ni hotel 
opredeliti premier Marjan Šarec. V njegovem kabinetu so zavrnili tudi napoved, s kakšnim sporočilom se bo v luči razkritja 
dokumenta podal v Salzburg, kjer se bo ob robu neformalnega vrha Evropske unije predvidoma srečal tudi s predsednikom 
komisije Junckerjem. 
V kabinetu predsednika vlade so bili skopi s pojasnili in so predstavljanje slovenskih stališč prepustili zunanjemu ministru, ki 
je pojasnil, da se bo postopek pred sodiščem EU tudi po razkritju tega dokumenta nadaljeval. Čeprav sodišče še ni določilo 
datumov obravnav slovensko-hrvaškega arbitražnega spora in sprejelo prvih proceduralnih odločitev, zunanji minister v 
skladu s povprečno dolžino sodnih postopkov pred tem sodiščem pričakuje, da bo sodba izrečena v dveh letih. Sodišče sicer 
še ni objavilo pisnega povzetka slovenske tožbe v uradnem listu EU, kar bi bil znak, da se postopek premika v resnejšo fazo 
predstavljanja stališč. Po naših informacijah resnejše obravnave slovensko-hrvaškega primera pred sodiščem ne gre 
pričakovati v tem letu. »Tega postopka ne more nihče ustaviti,« je bil odločen Cerar in dopustil le eno možnost, da bi 
slovenska tožba postala brezpredmetna. To bi se lahko zgodilo le v primeru, da bi se Hrvaška odločila implementirati 
arbitražno razsodbo tako na meji na kopnem kot na morju.  
Šarčev obisk pri Plenkoviću še oddaljen 
Premier Marjan Šarec se še ne bo kmalu podal na obisk k hrvaškemu predsedniku vlade Andreju Plenkoviću. »To je še 
daleč,« je na naše vprašanje odgovoril Šarčev zunanjepolitični svetovalec Roman Kirn, ki je včeraj dobre volje prihajal na 
zunanje ministrstvo. Na vprašanje, kako ocenjuje razkritje dokumenta pravne službe evropske komisije, je kratko odvrnil: 
»Odlično.« Po oceni Cerarja je sicer v interesu dobrososedskih odnosov, da se srečata Cerar in Plenković. Komunikacija 
mora obstajati na vseh ravneh, je dejal Cerar in ob tem pristavil, da Slovenija ne bo odstopila od svojih vitalnih interesov. 

• Bruseljski žvižgač razveselil Slovenijo. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 17. september 2018 
https://www.dnevnik.si/1042840068/mnenja/komentarji/bruseljski-zvizgac-razveselil-slovenijo  
Tako zadovoljnih predstavnikov slovenske zunanje politike, kot so bili danes, že dolgo nismo videli. Razlog za 
zadovoljstvo je bilo v nemškem Spieglu minuli teden razkrito pravno mnenje pravne službe evropske komisije, ki je 
Sloveniji dalo prav v tako rekoč vseh tožbenih elementih proti Hrvaški zaradi kršitev arbitražne odločbe.  
Kateri predstavnik slovenske države, ne glede na politično barvo, se tukaj ne bi mogel veseliti? Kratek, osem strani dolg 
pravni dokument je v dolgočasnem pravnem jeziku razkrival enega samega zmagovalca – Slovenijo – v večletnem boju za 
interpretacijo Ljubljane in Zagreba glede veljavnosti arbitražnega postopka, arbitražne odločbe in kršitev mednarodnega ter 
evropskega prava. Namestnica generalnega direktorja pravne službe evropske komisije Karen Banks je v svoji argumentaciji 
zvenela kot odvetnica naše države. Mnenje je pisala po naročilu Junckerjevega kabineta. Kot zvesta uslužbenka, ki temeljito 
bere pravne akte, je v sklepu priporočila, da se izdela uradno mnenje v skladu s 259. členom pogodbe o EU in sam vrh 
evropske komisije opozorila, da se čas zanj izteka. Še mesec dni je bilo časa zanj, zato je priporočala, da se pravni službi izda 
hitro navodilo za ukrepanje. Mesec dni se je iztekel. Navodila ni bilo od nikoder. 
Predsednik evropske komisije in njegov kabinet sta se zavestno odločila, da se komisija ob notifikaciji slovenske tožbe proti 
Hrvaški ne bo izrekla o primeru. Odločitev je bila kakopak tako politična kot tudi strokovna. Če je hotela ohraniti še kanček 
upanja, da bi po dinamičnih diplomatskih jesenskih mesecih prejšnjega leta vendarle poskušala še najti posredniški uspeh v 
zadnjem hipu, se ta premislek ni izšel. V kolikšni meri je bila plod dobrega odnosa Jean-Clauda Junckerja in njegovega 
vplivnega generalnega sekretarja Martina Selmayrja z Andrejem Plenkovićem, je prav tako vprašanje za milijon evrov tako 
kot ugibanje, kateri domnevno mednarodnemu pravu zavezani uslužbenec evropske komisije ali katera država s 
partikularnimi interesi na zahodnem Balkanu, v srednji Evropi ali v središču evropskega dogajanja je dokument spravila v 
javnost. Verjetno razen redkih političnih akterjev nikoli ne bomo poznali odgovora na to nekoliko deplasirano vprašanje. V 
Bruslju vlada pravcata »kultura« razkrivanja internih strogo zaupnih dokumentov, ki jih pred končnim odločanjem v ta ali 
oni visokonakladni medij spravljajo kar komisija in države članice z enim samim namenom: vplivati na končno odločitev ali 
pred končnim odločanjem preveriti utrip javnega mnenja. 
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V slovensko-hrvaškem primeru razkriti dokument ne more vplivati na potek sodnega postopka pred sodiščem EU. Ima pa 
njegova objava več neprijetnih posledic tako za Hrvaško kot za evropsko komisijo. S pojasnili pravne službe evropske 
komisije se razblinjajo miti »ugrabljene arbitraže« in »neveljavnosti arbitražne razsodbe«, ki jo je vsa hrvaška politika od 
HDZ do SDP prodajala svojemu narodu. Mnenje evropske komisije je ponudilo možnost streznitve za hrvaški politični vrh in 
politično zlorabljene hrvaške ribiče, ki jim Zagreb nikoli ni nalil čistega vina, da bo kazni zaradi nezakonitega prestopanja 
meje in krivolova enkrat treba poravnati. Razkriti dokument najeda tudi stališča Junckerjeve komisije, ki z različnimi vatli 
meri vladavino prava. Če jo je s primesmi političnega pragmatizma pripravljena uveljavljati pri Madžarski in Poljski, 
vladavine prava ne bi smela pozabiti na obronkih zahodnega Balkana. Kdo bi vedel, ali je ta njena nedoslednost na plan 
prignala žvižgača iz vrst 13. nadstropja Berlaymonta ali kakšnega nadstropja nižje. Bruseljski žvižgač je razveselil vse tiste 
slovenske politike, ki se nikoli niso spogledovali z novimi pogajanji s Hrvaško. Dobili so razlog, da dolgega daha vztrajajo 
naprej. V predal pospravljeno pravno mnenje ni bilo zapisano in sedaj razkrito zaman. Evropska komisija v sodnem postopku 
ne bo več mogla zagovarjati drugačnega stališča.  

• Aktivistov za človekove pravice je vedno manj. Christian Lautischer, Radovljica. Dnevnik, Ljubljana, 17. 
september 2018 

Odprta stran 
https://www.dnevnik.si/1042839921/mnenja/odprta-stran/aktivistov-za-clovekove-pravice-je-vedno-manj  
V tednu, ko je državni zbor potrdil mandate ministric in ministrov 13. slovenske vlade, je bilo povedanega veliko 
spodbudnega, razen pravnika Matevža Krivica – najbolj znanega po zgodbi z »izbrisanimi« – pa jih je le malo govorilo o 
vprašanju človekovih pravic. V četrtkovi objavi mnenja v Dnevniku se zdaj tudi on počasi poslavlja, ker zaradi starosti ne 
zmore več, kot pravi sam. Odločitev lahko vsak dobro razume, da tudi idealisti včasih potrebujejo čas zase in za svoje 
bližnje. Za to delo je potrebnega veliko poguma, požrtvovalnosti in želje, da se zadeve lahko obrnejo na bolje. Majhno 
število »prostovoljnih« aktivistov za človekove pravice je torej še za eno osebo manjše. Že sedaj bi jih lahko skorajda 
prešteli na prste ene roke. 
Prejšnja vlada se je ob začetku mandata zavezala, da bo izboljšala status manjšin. Dober poizkus je pripeljal do zaključka, da 
država še vedno ni pripravljena simbolno priznati prisotnosti različnih narodov na ozemlju Slovenije in vztraja pri številu 2+1 
(madžarska in italijanska ter romska skupnost). Rezultata žal ni bilo, poslano pa je bilo jasno sporočilo, da so spremembe na 
tem področju ob dobri volji posameznih politikov le mogoče. Že sama medijska razprava je v smislu politike majhnih 
korakov prinesla veliko. Na vsak način to ni več neka tabu tema, o kateri se govori zgolj zelo previdno ali pa skrajno 
negativno. Uspeh mandata nove slovenske vlade bi bil mogoče že, da ne zavira tega procesa. 
Pomembna se mi zdi misel pokojne avstrijske socialdemokratske političarke in predsednice državnega zbora Barbare 
Prammer, ki je dejala, da se demokratičnost države vidi pri odnosu njenih institucij do narodnih skupnosti. Slovenija ima 
tukaj še veliko potenciala, da se spoprime z zahtevami, ki jih za izvajanje evropske listine o regionalnih in manjšinskih jezikih 
že leta nalaga Svet Evrope. (Zahteve si lahko vsak državljan prebere na njihovi spletni strani.) Upam lahko samo, da se v 
prihodnosti najde še dovolj pogumnih ljudi, ki bodo dobro zastavljeno pot pravnika Matevža Krivica požrtvovalno peljali 
naprej. 

• Mattis obtožil Rusijo vmešavanja v referendum o imenu Makedonije. STA. Dnevnik, Ljubljana, 17. september 
2018  

https://www.dnevnik.si/1042839979/svet/mattis-obtozil-rusijo-vmesavanja-v-referendum-o-imenu-makedonije  
Ameriški obrambni sekretar Jim Mattis je danes prispel na obisk v Skopje, kjer naj bi podprl spremembo imena 
Makedonije na referendumu 30. septembra. Na poti v Makedonijo je obtožil Rusijo, da se s širjenjem napačnih informacij 
in financiranjem proruskih skupin vmešava v referendum. Makedonski premier Zoran Zaev je te navedbe zanikal. 
Kot je dejal, ni dvoma, da Moskva finančno podpira Rusiji naklonjene skupine, da bi tako vplivala na izid referenduma. 
»Nakazali so denar in tudi vodijo širše kampanje za vpliv na referendum,« je dodal na letalu za Skopje. »Nočemo, da Rusija 
tukaj dela to, kar je poskusila že v številnih drugih državah,« je še poudaril ameriški obrambni sekretar in ob tem izrazil 
zaskrbljenost. 
Na referendumu se bodo makedonski volivci izrekli o sporazumu, ki sta ga po desetletjih spora zaradi imena Makedonije 
Skopje in Atene podpisala junija letos. V skladu z dogovorom bi se država po novem imenovala Republika Severna 
Makedonija. 
Zaev je medtem v odzivu dejal, da »nima dokazov, da bi Rusija skušala kakorkoli vplivati« na referendum. »Rusija je 
prijateljica Makedonije in ne nasprotuje makedonski pridružitvi EU, nasprotuje pa naši vključitvi v zvezo Nato. Pri tem so 
zelo jasni,« je povedal na novinarski konferenci, namenjeni svobodi medijev na Zahodnem Balkanu. »Skušamo razložiti, da 
za nas ni alternative popolni vključitvi v EU in Nato. Želimo zgraditi prijateljstvo z vsemi državami in Rusijo,« je poudaril na 
Medijskih dnevih EU-Zahodni Balkan 2018, ki potekajo v Skopju. Dodal je, da je seznanjen z informacijami o mrežah profilov, 
ki na družbenih omrežjih in tradicionalnih medijih širijo lažne novice. Ni želel govoriti o posameznih državah, ki širijo lažne 
novice. Je pa izrazil upanje, da bodo odkrili podrobnosti o tem. 
Mattis se bo v Skopju po napovedih sešel z makedonsko kolegico Radmilo Šekerinsko in premierjem Zoranom Zaevom, ki je 
sklenil sporazum z Grčijo. Ameriški državni sekretar bo imel tudi pogovore z makedonskim predsednikom Gjorgejem 
Ivanovom, ki sporazumu z Grčijo nasprotuje. 
Zaradi referenduma v Makedoniji ta mesec veliko znanih političnih imen 
Makedonijo je pred referendumom ta mesec obiskala že vrsta visokih tujih predstavnikov, med njimi generalni sekretar 
Nata Jens Stoltenberg, visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini in nemška kanclerka Angela Merkel. 
Merklova in Mogherinijeva sta Makedonce pozvali k udeležbi na referendumu. Nemška kanclerka je ob tem izpostavila, da 
bo uspešen referendum državi odprl vrata v zvezo Nato in Evropsko unijo. 
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Mattis meni, da je skorajšnji makedonski referendum najpomembnejše glasovanje v zgodovini države 
Mattis meni, da je skorajšnji makedonski referendum o sporazumu z Grčijo o uradnem imenu Makedonije najpomembnejše 
glasovanje v zgodovini države. Dodal je, da bo referendum odločitev o prihodnosti Makedonije, poroča makedonska 
tiskovna agencija Mia. 

• Pogovor s komisarko Bulčevo: Suverena odločitev Junckerja, da se o mnenju pravne službe ni razpravljalo. Aleš 
Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 18. september 2018 

https://www.dnevnik.si/1042840127/Svet/pogovor-s-komisarko-bulcevo-suverena-odlocitev-junckerja-da-se-o-mnenju-
pravne-sluzbe-ni-razpravljalo  
Slovenska komisarka Violeta Bulc je ob razkritju mnenja pravne službe evropske komisije, ki pritrjuje slovenskim 
argumentom kršitve arbitražne odločitve, obžalovala, da komisija ni obravnavala tega mnenja. V krajšem pogovoru za 
Dnevnik pojasnjuje, da lahko predsednik komisije Juncker sam odloči, o čem se bo razpravljalo na zasedanjih komisije. 
 

e  
Slika: Slovenska komisarka Violeta Bulc (Foto: Luka Cjuha) 
 
V evropski komisiji ne pojasnjujejo konkretnih razlogov, zakaj se predsednik komisije Jean-Claude Juncker ni odločil slediti 
nasvetom pomočnice generalnega direktorja pravne službe Karen Banks, ki je predlagala, da komisija pravni službi naloži 
pripravo uradnega pravnega mnenja komisije ob slovenski notitikaciji tožbe proti Hrvaški. O teh ne želi špekulirati niti 
slovenska komisarka Bulčeva. Vendarle pa ocenjuje, da evropska komisija na Sodišču EU, kjer se sedaj nadaljuje slovenski 
postopek proti Hrvaški, ne bo mogla zavzeti drugačnega stališča kot je razvidno iz mnenja pravne službe evropske komisije. 
Se vam zdi korektno, da kolegij komisarjev pravnega mnenja nikoli ni obravnaval?  
Evropska komisija je glede arbitražnega postopka in spoštovanja odločbe dvakrat - 4. julija 2017 in 20. decembra 2017 - 
sprejela zelo jasno stališče, da je razsodbo potrebno spoštovati. To stališče je poudaril tudi prvi podpredsednik komisije 
Timmermans. Pravno mnenje komisije ni bilo uvrščeno na dnevni red zasedanja komisije, zato se o tem ni razpravljalo. 
Dnevni red zasedanja komisije določa predsednik, to je njegova suverena odločitev. 
Se vam glede na razkritja pravnega dokumenta in v njem vsebovanega priporočila, naj evropska komisija sprejeme 
mnenje ob slovenski notifikaciji tožbe po 259. členu pogodbe o delovanju Evropske unije, zdi korektno, da evropska 
komisija tega ni storila?  
Komisija ni primorana podati mnenja v okviru 259. člena pogodbe EU. V tem primeru ga ni podala. Do zdaj je podala mnenje 
v samo polovici primerov. Komisija svoje odločitve sprejema na podlagi mnogih dokumentov, med drugim tudi na podlagi 
mnenja pravne službe. Komisarji pa vsebine obravnavamo samo, če so uvrščene na dnevni red. 
Kako si razlagate, da predsednik komisije tega dokumenta ni uvrstil na dnevni red kolegija seje?  
To vprašanje prosim naslovite na predsednika komisije. Odločitev kaj bo in kaj ne bo na dnevnem redu je v rokah 
predsednika. 
Evropska komisija sporoča, da niso predvidene nove obravnave slovensko-hrvaškega mejnega spora na kolegiju. Se vam 
to zdi korektno?  
Postopki so sedaj jasni, zadeva je na sodišču. Čakamo na odločitev. 
Kakšno stališče evropske komisije pričakujete v teku sodnega postopka pred Sodiščem EU?  
Stališče komisije je jasno - razsodbo je potrebno spoštovati. Menim, da bo takšno stališče zagovarjala tudi tekom sodnega 
postopka.  

• Pahor v Bukarešti z Junckerjem in Grabar-Kitarovićevo o arbitraži. STA. Dnevnik, Ljubljana, 18. september 2018 
https://www.dnevnik.si/1042840157/svet/pahor-v-bukaresti-z-junckerjem-in-grabarkitarovicevo-o-arbitrazi  
Predsednik republike Borut Pahor je v ponedeljek ob robu Pobude treh morij v Bukarešti s predsednikom Evropske 
komisije Jean-Claudom Junckerjem in hrvaško predsednico Kolindo Grabar-Kitarović neformalno govoril o arbitraži. Kot 
je danes povedal Pahor, ne glede na objavo mnenja pravne službe komisije vse tri strani vztrajajo pri svojih stališčih. 
Ob večerji so imeli Pahor, Juncker in Grabar-Kitarovićeva daljši pogovor o nadaljnjih korakih glede uveljavitve arbitražne 
razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško, je povedal slovenski predsednik, kot so sporočili iz njegovega urada. Pahor je 
poudaril, da je dialog edina pot, ki zagotavlja uveljavitev arbitražne razsodbe po mirni poti. 
Pahor je na podlagi pogovora ocenil, da vse tri strani vztrajajo pri svojih stališčih, ne glede na objavo mnenja pravne službe 
Evropske komisije, ki potrjuje večino slovenskih stališč glede uveljavljanja arbitražne odločbe. Tako Hrvaška še naprej 
predlaga nov dvostranski sporazum, Slovenija pa vztraja pri uveljavitvi meje, ki je bila določena z arbitražno razsodbo. 
Prav tako predsednik republike ne pričakuje, da bo komisija hitro in čez noč spreminjala stališča glede slovenske tožbe proti 
Hrvaški. Ne verjame niti, da »si bo Hrvaška jutri zaradi objave tega stališča premislila glede arbitraže«. 
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Je pa po njegovem mnenju nedavna objava mnenja pravne službe Evropske komisije pustila neko sled, ne samo pri komisiji, 
slovenski in hrvaški javnosti, ampak tudi v mednarodni javnosti. »Mislim, da je okrepila stališče Slovenije in našega 
vztrajanja, da je treba odločitev sodišča spoštovati,« je poudaril. Objava daje tudi nek nov vzvod slovenskim prizadevanjem 
za ohranitev »zelo številnih zaveznikov, ki vztrajajo pri tem, da je treba sodbo arbitražnega sodišča v celoti upoštevati«, je 
dejal Pahor. 

• Kurz in Conte enotna glede migracijske politike. STA. Dnevnik, Ljubljana, 18. september 2018  
https://www.dnevnik.si/1042840175/Svet/kurz-in-conte-enotna-glede-migracijske-politike  
Avstrijski kancler Sebastian Kurz je danes obiskal Rim, kjer se je sešel z italijanskim premierjem Giuseppejem Contejem. 
Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA sta se voditelja strinjala glede migracijske politike v EU, nista pa zbližala 
stališč glede dvojnega državljanstva za Južne Tirolce. 
 

 
Slika: V Rimu sta se sestala Sebastian Kurz (levo) in Giuseppe Conte (desno). (Foto: AP)  
 
Avstrijski kancler je v Rimu sklenil turnejo po več prestolnicah pred bližnjim neformalnim vrhom EU v Salzburgu, v okviru 
katere je obiskal še Kairo, Berlin in Pariz. 
Kurz in Conte sta na novinarski konferenci po pogovorih izpostavila nujnost krepitve evropske mejne in obalne straže, 
naslednice oziroma nadgradnje agencije za meje Frontex. Reforma Frontexa bo tudi ena od tem vrha v Salzburgu, članice pa 
imajo glede nje različna stališča, še posebej kar zadeva predlagano krepitev mandata za delovanje v članicah ter kadrovsko 
oz. finančno krepitev. 
Avstrijski kancler je v Rimu poudaril, da si morajo voditelji EU na vrhu v Salzburgu prizadevati za skupno evropsko rešitev na 
področju migracijske politike. »Če nočemo še enega primera Dicotti, potrebujemo enoten evropski odgovor na migrantsko 
krizo,« pa je poudaril Conte, pri čemer je spomnil na ladjo z rešenimi migranti, ki je bila avgusta več dni ujeta na morju, ker 
Italija ni dovolila izkrcanja prebežnikov. 
Vodji italijanske in avstrijske vlade sta se strinjala, da je junijski vrh EU v Bruslju ponudil novo perspektivo glede migracijske 
politike. Conte se je pri tem zavzel za okrepljene investicije v afriške države, od koder prihajajo migranti ali pa jih prečkajo 
na poti v Evropo. 
Conte je ob tem znova pozval k spremembi evropske misije Sophia. V Rimu predlagajo, da bi se pri sprejemanju migrantov, 
rešenih v okviru te misije, izmenjevala različna evropska pristanišča v Sredozemlju. Italijanski premier naj bi več predlogov 
svoje države v zvezi z migracijami predstavil tudi v Salzburgu. 
Kurz si želi dvojnega državljanstva za Južne Tirolce 
Tam bodo voditelji unije govorili tudi o brexitu. Italijanski premier in avstrijski kancler sta se strinjala, da je treba storiti vse, 
da bi se izognili t.i. trdemu brexitu. "Meniva, da mora sedemindvajseterica zastopati enotno stališče in doseči dogovor z 
Veliko Britanijo," je poudaril Kurz. 
Kurz in Conte sta danes govorila tudi o dvojnem državljanstvu za Južne Tirolce, za katerega si na Dunaju prizadevajo, ker da 
je taka želja številnih prebivalcev Južne Tirolske, v Rimu pa mu odločno nasprotujejo. Zbližanja stališč tudi na današnjem 
srečanju ni bilo. 

• Madžarska se namerava pritožiti na odločitev Evropskega parlamenta. STA. Dnevnik, Ljubljana, 18. september 
2018 

https://www.dnevnik.si/1042840121/Svet/madzarska-se-namerava-pritoziti-na-odlocitev-evropskega-parlamenta  
Madžarska namerava pred Sodiščem Evropske unije spodbijati odločitev Evropskega parlamenta, ki je prejšnji teden proti 
Budimpešti sprožil postopek zaradi kršitve temeljnih evropskih pravic, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
Pri glasovanju so poslanci dosegli dvotretjinsko večino samo zato, ker niso upoštevali tudi vzdržanih glasov, je v ponedeljek 
zvečer dejal vodja kabineta madžarskega premierja Gergely Gulyas. »Rezultat glasovanja je tako napačen, postopka pa ne 
morejo izvesti,« je dodal. 
Evropski parlament je prejšnjo sredo potrdil poročilo, v katerem se Madžarski očita ogrožanje demokracije, pravne države in 
temeljnih pravic, ter začel postopek za sprožitev 7. člena pogodbe EU, katerega skrajni ukrep bi bil odvzem glasovalnih 
pravic Budimpešti. 
Za začetek postopka sta morali glasovati dve tretjini poslancev in v sredo je v prid poročilu glasovalo 448 poslancev, 197 jih 
je bilo proti, 48 poslancev pa se je glasovanja vzdržalo. Slednjih glasov se praviloma pri beleženju rezultatov ne upošteva. Če 
bi se upoštevalo tudi vzdržane glasove, ki bi se jih vštelo v kvoto nasprotnikov poročila, bi za dvotretjinsko večino zmanjkalo 
14 glasov. 
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• Junckerjeva prazna pojasnila za Bulčevo. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 19. september 2018 
https://www.dnevnik.si/1042840319/slovenija/bulceva-odlocno-zavraca-kritike-v-povezavi-z-arbitrazo  
Slovenska komisarja Violeta Bulc se je pred današnjo sejo komisarjev sešla z vodstvom komisije, a od Jean-Clauda 
Junckerja in Fransa Timmermansa ni dobila pojasnil, zakaj kolegij komisarjev ni obravnaval mnenja pravne službe, ki je 
Sloveniji dala prav pri večini argumentov poarbitražnega stanja s Hrvaško. 
Evropska komisarka Violeta Bulc je pred današnjim rednim vsakotedenskim kolegijem komisarjev stopila do predsednika 
komisije Jean-Clauda Junckerja in prvega podpredsednika Fransa Timmermansa. Z glavnima odgovornima, ki sta vodila 
postopek približevanja slovenskega in hrvaškega stališča po arbitražni razsodbi, je ponovno govorila o arbitražni odločitvi. 
Do Junckerja in Timmermansa je odšla po tem, ko so zaradi razkritja mnenja pravne službe evropske komisije in vnovičnega 
medlega odziva vodstva komisije nanj, nekateri evropski poslanci iz Slovenije začeli zahtevati odločnejše ukrepe. Tanja 
Fajon (S&D) je od Junckerja pričakovala opravičilo ter zagotovilo, da bo njegova komisija resno pregledala mnenje lastnih 
pravnikov in se postavila v bran pravu. Če se to ne bi zgodilo, je Fajonova menila, da bi Juncker moral razmisliti o odstopu. 
Milan Zver (EPP) pa je ocenjeval, da bi v primeru točnosti očitkov neupoštevanja dokumenta o tem vprašanju morali 
odgovoriti komisija in tudi Bulčeva, ki je njen del. 
Po sestanku pri Junckerju in Timmermansu je pojasnila, da predsednik in podpredsednik vztrajata pri svojem stališču, da je 
treba arbitražno odločbo uresničiti. Bulčeva je spomnila, da je kolegij komisarjev po dveh obravnavah arbitraže sprejel 
odločitev, da od Slovenije in Hrvaške pričakuje izvedbo sodbe. Na sestanku z Bulčevo Juncker ni pojasnil, zakaj mnenja 
pravne službe evropske komisije ni uvrstil na sejo kolegija komisarjev. Bulčeva pa je zavrnila vse kritike na svoj račun, da je 
storila premalo. 
Zapuščina za naslednjo komisijo 
»Sestanek Bulčeve z Junckerjem in s Timmermansom ni bil potreben,« ocenjuje Dragan Barbutovski, soustanovitelj mislišča 
Mislim Evropo. »Vlak obravnave pravnega mnenja na komisiji je odpeljal. Zamudila ga je evropska komisija,« pravi 
Barbutovski, ki dodaja, da obstoječega pravnega mnenja sedaj nihče več ne more ignorirati in bo prej ko slej predstavljeno 
na sodišču. »Ker je mnenje pravne službe evropske komisije sedaj prišlo v javnost, je Juncker dobil politični problem,« 
dodaja Barbutovski in poteze vrha evropske komisije zadnjih dni vidi predvsem v poskusu politične relativizacije razkritja. 
Prav tako razmišlja, da se Juncker morda za obravnavo pravnega mnenja lastne pravne službe na kolegiju komisarjev ni 
odločil zato, ker bi ga utegnilo več komisarjev zagovarjati in bi se pokazalo, da politično raznolika komisija vendarle ni tako 
enotna, kot se poskuša prikazovati navzven. 
»To ni več notranji dokument. Prišel je na plano in komisija njegove avtentičnosti nikoli ni postavila pod vprašaj. Ključno 
vprašanje ostaja, zakaj ga je Juncker pospravil v predal,« meni Barbutovski. Podobno kot Bulčeva je v vsej zgodbi delno 
politični element volilnega leta v Evropski uniji opazil tudi Barbutovski. »Aktualni predsednik komisije čez leto dni ne bo več 
akter. Še vedno pa bo čez leto dni obstajalo odprto pravno vprašanje. Človek, ki se poslavlja in odhaja v politični pokoj, je za 
zaščito političnega prijatelja sprejel politično odločitev. Sedaj mora za njo stati,« je sklenil.  

• Cerar bi Šarcu svetoval srečanje s Plenkovićem. STA. Dnevnik, Ljubljana, 19. september 2018 
https://www.dnevnik.si/1042840297/slovenija/cerar-bi-sarcu-svetoval-srecanje-s-plenkovicem  
Premier Marjan Šarec se bo sam odločil, ali bo sprejel vabilo hrvaškega kolega Andreja Plenkovića na obisk v Zagreb, če 
me bo vprašal za nasvet, pa mu bom dejal, da je pomembno, da se sreča s hrvaškim kolegom, saj je s sosedami nujno 
ohranjati stike na vseh ravneh, je v pogovoru za STA danes dejal zunanji minister Miro Cerar. 
»Pomembno pa je, da premier vztraja pri stališču, pri katerem sem vztrajal tudi sam, namreč da se glede arbitraže lahko 
pogovarjamo samo o tem, kdaj in kako bomo arbitražno odločbo skupno izvršili,« je dodal. 
To, da Evropska komisija ni sprejela mnenja lastne pravne službe, ki potrjuje slovenska stališča, da gre pri nespoštovanju 
arbitražne razsodbe za kršenje prava EU, je njena avtonomna presoja, s katero pa se ne moremo in ne smemo strinjati ter 
moramo zoper to povzdigniti glas, je v pogovoru tudi dejal Cerar. 
»Nujno, je da v takšnih primerih države povzdignejo glas« 
Kot je poudaril, je nujno, da države povzdignejo glas, ko gre za varovanje evropskih vrednot, med katerimi je vladavina 
prava, da ne bo prevladal argument moči nad močjo argumenta. 
»Evropska komisija bi morala upoštevati pravno mnenje ter ga preliti v politično oceno, s katero bi Hrvaško pozvala k 
takojšnji implementaciji arbitraže,« je prepričan novi vodja slovenske diplomacije. 
Ali bo Sodišče EU mnenje v postopku upoštevalo, bo odvisno od njega, Cerar pa verjame, da bodo imeli sodniki v 
Luksemburgu na mizi dovolj dejstev, da se bodo odločili, kot je pravilno, in Hrvaški sporočili, da krši pravo EU. »To bo 
dodaten pritisk na sosedo, da arbitražno odločbo implementira,« je dodal. 

• Evropski krst Marjana Šarca v Salzburgu. Vojko Flegar. Dnevnik, Ljubljana, 19. september 2018 
https://www.dnevnik.si/1042840222/slovenija/evropski-krst-marjana-sarca-v-salzburgu  
Neformalni vrh Evropske unije v Salzburgu bo mednarodni krst za predsednika slovenske vlade Marjana Šarca. Glavna 
tema pogovorov predsednikov držav in vlad bodo migracije in brexit. 
Marjan Šarec se kot predsednik slovenske vlade danes prvič odpravlja v tujino, na dvodnevni neformalni vrh Evropske unije 
v Salzburgu. Še pred današnjo delovno večerjo predsednikov držav in vlad se bo premier Šarec predvidoma sešel s 
predsednikom evropskega sveta Donaldom Tuskom, med nadaljevanjem vrha pa naj bi imel priložnost za spoznavno 
srečanje tudi s predsednikom evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem. 
Avstrija za krepitev Frontexa 
V organizaciji Avstrije kot predsedujoče države EU bodo glavne teme vrhunskega sestanka vprašanja migracij in notranje 
varnosti ter brexit. Gostitelj, avstrijski kancler Sebastian Kurz, si je v zadnjih dneh pred vrhom z obiski v Berlinu, Parizu in 
Rimu prizadeval doseči predvsem podporo za okrepitev in večja pooblastila skupne evropske straže na zunanjih mejah 
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(Frontex). Kurz si želi, da bi bil »novi«, številnejši in bolje opremljeni Frontex, ki naj bi po potrebi deloval tudi neodvisno od 
organov posamezne države članice, oblikovan že v nekaj mesecih, do naslednje pomladi. 
Avstrijskim načrtom nekatere manjše članice EU nasprotujejo tako zaradi problema financiranja kot širših pristojnosti 
Frontexa, Italija pa to vprašanje povezuje z ustrezno spremembo mandata sredozemske misije Sophia in sprejetjem svojega 
predloga, da bi migrante, rešene v okviru omenjene misije, izmenoma sprejemala tudi druga, ne le italijanska pristanišča. 
Novembra odločilni vrh o brexitu 
O brexitu naj bi se v Salzburgu neformalno pogovarjali najprej med sredino večerjo, ko bo navzoča tudi britanska premierka 
Theresa May, potem pa še v četrtek, ko bodo voditelji 27 držav EU dobili ustno poročilo glavnega pogajalca EU Michela 
Barnierja. Predsednik evropskega sveta Tusk je v zvezi z brexitom že v vabilu na vrh opozoril na možnost, da dogovora z 
Veliko Britanijo ne bo, kar bi bila po njegovem mnenju katastrofa. Zlasti do prihodnjega režima na irsko-severnoirski meji so 
stališča Bruslja in Londona še vedno daleč vsaksebi, kako in koliko jih bo mogoče zbližati, pa bo odvisno tudi od razpleta 
redne letne konference konservativcev premierke Mayjeve v prvi polovici oktobra. Kot je včeraj potrdil avstrijski kancler 
Kurz, bo odločilnemu obdobju pogajanj med EU in Veliko Britanijo namenjen izredni vrh integracije, katerega datum naj bi 
določili v Salzburgu. 
Ob robu salzburškega neformalnega vrha naj bi se v gostiteljstvu predsednika Evropske ljudske stranke (EPP) Josepha Daula 
na posebnem sestanku zbrali voditelji držav in vlad iz te stranke, vodja poslanske skupine v evropskem parlamentu Manfred 
Weber ter člani predsedstva EPP. Poleg Webrove kandidature za »nosilca« strankine liste na evropskih volitvah naslednje 
leto naj bi bila glavna tema tega sestanka vprašanje članstva madžarske vladajoče stranke Fidesz v EPP po nedavni odločitvi 
evropskega parlamenta, da komisiji predlaga postopek proti Budimpešti zaradi kršenja načel Unije.  

• Giancarlo Giorgetti, desna roka Mattea Salvinija: Dobro si zapomnite te mesece, ne spreminjamo samo Italije, 
ampak se spreminja vsa Evropa. Intervju: Giancarlo Giorgetti. Pogovarjala sta se: Ervin Hladnik - Milharčič, 
Barbara Costamagna. Dnevnik, Ljubljana, 19. september 2018  

https://www.dnevnik.si/1042840183/svet/giancarlo-giorgetti-desna-roka-mattea-salvinija-spreminjamo-vso-evropo  
Giancarlo Giorgetti se je v velikem šotoru v bližini Velikega trga v Trstu zelo dobro počutil. Giorgetti je desna roka 
italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija iz stranke Liga in velja za ideologa stranke. Kot Salvinijev državni 
sekretar v vladi je eden petih najvplivnejših italijanskih politikov. Iz obskurnosti se je Liga v Italiji povzpela na oblast, 
Salvini pa je z nekaj vratolomnimi potezami vso oblast vzel v svoje roke in začel voditi politiko, ki bolj spominja na 
avtoritarne navade iz vzhodne Evrope kot na rafiniranost zapletenega italijanskega političnega zemljevida. »Italija se je 
spremenila,« je nekaj sto navdušenim članom rekel Giorgietti. »Vendar si poskušajte dobro zapomniti te mesece, ker ne 
spreminjamo samo Italije, ampak se spreminja vsa Evropa.«  
 

 
Slika: Giancarlo Giorgetti (Foto: Reuters) 
 
V soboto je Liga imela na tržaški obali politično veselico. Praznovali so triumf politične stranke, ki se je še pred tremi leti 
zdela poražena. Severna liga, kakor se je stranka imenovala, je na nacionalni ravni dobila manj kot pet odstotkov glasov, v 
Furlaniji - Julijski krajini pa je bila zanemarljiva. Politični boj je potekal med levico Mattea Renzija in desnico Silvia 
Berlusconija. Danes so ta razmerja padla v pozabo. »Svet se je spremenil,« je z odra najavil predsednik Furlanije - Julijske 
krajine Massimiliano Fedriga. S petnajstimi leti je vstopil v stranko, ki jo je ustanovil Umberto Bossi in se skupaj z njo gibal 
na robu političnega prostora. »Danes jih je od enajstih članov pokrajinskega sveta šest članov naše stranke. Kdo bi si to 
lahko mislil? Ko danes gledam vse vas, ki ste prišli na obalo, se spomnim, kako smo se še pred nekaj leti mučili, da je sploh 
kdo prišel. Veseli smo bili, če nas je bilo petnajst. Včasih smo bili samo štirje.« 
Liga se je iz zmedenega političnega gibanja prelevila v vodilno italijansko politično silo. Giancarlo Giorgetti je sredi hrupa 
veselice razložil nekaj idej, ki jih ima Liga o Italiji in svetu.  
Vaša vlada zaustavitev migracij sedaj prestavlja v Furlanijo - Julijsko krajino in na mejo s Slovenijo. Kakšne načrte imate 
na kopenskih mejah svoje države?  
Najprej mora biti jasno, da sta Trst in Furlanija - Julijska krajina v strateškem položaju na balkanski migracijski poti. Vsi 
mediji so osredotočeni na ladje, ki čez Sredozemlje poskušajo priti v Italijo. Jasno je, da italijansko notranje ministrstvo in 
minister Matteo Salvini dobro vesta, kako mora biti zaščitna tudi kopenska meja. Stvari ima v rokah tudi guverner pokrajine 
Fedriga, ob njem pa so institucije, ki hočejo zapirati meje, ne pa jih odpirati. Obstaja trdno sodelovanje med centralno 
vlado, Salvinijem in lokalnimi institucijami, ki predstavljajo ustrezen odgovor na zahteve ljudi. Kakšne so zahteve ljudi, pa je 
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jasno pokazala zadnja raziskava javnega mnenja, ki je jasno povedala, da je prebivalstvo na strani Salvinija, ne pa na strani 
tistih, ki pridigajo v prazno. 
Vaše gibanje se je začelo pospešeno pripravljati na volitve v evropski parlament. V katero smer se gibljete?  
Sam mislim, da Evropska unija živi trenutek globoke krize. To je skupnost, ki se ne zna odločiti o ničemer. Ko se zbere na 
političnem vrhu, je rezultat dogovorov prazen nič. Zdaj pa se je znašla pred volilnim soočenjem, do katerega bo prišlo že na 
začetku prihodnjega leta. Znašla se je pred radikalnim preobratom, do katerega bo zagotovo prišlo. Ne vidim, kako bi med 
različnimi narodi lahko prišlo do preporoda ljubezenskih čustev do Evrope. Bruseljska birokracija jih desetletja vztrajno duši 
in ubija. Evropske volitve bodo morda nakazale prehod v novo obdobje, v katerem bo nastal prostor za Evropo suverenih 
narodov. To bi lahko bila Evropa, v kateri bi lahko v sožitju živele in se razvijale zelo različne ideje, skupne pa bi bile samo 
stvari, ki jih je bolje urejati skupaj.  
Lahko upamo, da se bo Evropska unija obdržala ali da bo šel vsak po svoje?  
Problem je, da ni nobene logike. Evropska unija in evropska komisija sta v zelo krhkem položaju. Spodletelo je 
najvplivnejšim osrednjim političnim gibanjem. Socialistične in ljudske stranke ne znajo več doseči solidne večine, ki bi 
zagotavljala stabilnost. Z razpadom tega političnega bloka so propadle tudi strategije vedno večje konsolidacije. V krizi so 
tako skupna valuta kakor skupna davčna politika in skupna migracijska politika. Sedanja evropska komisija preprosto ni 
sposobna, da bi našla odgovore na ta vprašanja. Ko bo prihodnje leto prišlo v Evropi do novih političnih ravnotežij, bo morda 
naslednja komisija znala najti izvirne in nove odgovore. 
Ste pričakovali, da bo Liga dosegla odločilni položaj v Italiji in postala vplivna evropska stranka?  
Če sem pošten, ne. Ampak tudi leta 1987 nihče ni znal napovedati, da bo čez dve leti padel berlinski zid in da se bomo znašli 
pred popolnoma drugačno Evropo. Ko se sprožijo zgodovinski mehanizmi, so lahko rezultati popolnoma nepredvidljivi in 
neverjetni. Popolnoma obratno od tega, kar se je napovedovalo in predvidevalo. Matteo Salvini je vzel v roke veliko državo 
v veliki krizi in v njej razvil popolnoma nov način vodenja. Tudi v preostali Evropi so nekateri poskušali uporabljati to 
politično govorico. Vendar je popolnoma nekaj drugega, če politično linijo spremeni velika država, kot je Italija. Ne bi bilo 
upravičeno misliti, da nekaj takega ne bo imelo posledic za vso celino.  
Nam lahko razložite fenomen Steva Bannona, ki se je sedaj izkrcal v Evropi?  
Do pred kratkim smo mi letali za Bannonom in poskušali stopiti v stik z njim. Sedaj pa Bannon zasleduje evropske politične 
dinamike in išče nas. Mislim, da nič od tega ne bi bilo mogoče, če Donald Trump ne bi vzpostavil novega načina vodenja 
države. To je na globalni ravni spremenilo razmišljanje o tem, kako preseči delitev na levico in desnico. Danes smo priča 
preseganju političnih blokov, ki so nastali po koncu druge svetovne vojne. Danes ne obstaja nobena evropska država, kjer ti 
bloki ne bi razpadali. V vsej Evropi nastajajo nova gibanja, skozi katera narodi Evrope dajejo izvirne odgovore na vprašanja 
sodobnosti. Očitno je, da narodi zavračajo stare ideologije, ki so se vsilile povsod, predvsem pa v Evropi. Vedno so dajali iste 
odgovore in predpisovali iste recepte. Ljudje so to zavrnili. 
Povejte mi, kakšna je danes razlika med Evropsko socialistično stranko in Evropsko ljudsko stranko? Zelo težko jo boste 
izsledili. Ljudje v tradicionalnih strankah niso več našli odgovorov na svoja vprašanja in so začeli iskati nove poti. V tem 
pogledu je Bannon zelo izviren. On je v Združenih državah Amerike prvi interpretiral nova politična čustva ljudi, ki so prišli 
do sklepa, da jih ne predstavljata niti demokratska niti tradicionalna republikanska stranka. Trump je precej neortodoksen 
izraz politike tudi glede na klasično ameriško politično desnico. Ampak takšni obrati se dogajajo po vsem svetu. Očitno te 
težnje izhajajo iz globoke krize predstavniške demokracije.  
Kako pa definirate svojo stranko? Iz tujine jo je težko postaviti tako na levico kot na desnico in presoditi, ali ste 
avtonomistična ali nacionalistična stranka. Kam sodite?  
Če imate težave s tem, je to zelo pozitivno. Levica in desnica kot kategoriji ne obstajata več. Liga je suverenistična stranka. V 
naši stranki mislimo, da suverenost pripada narodu, ne pa institucijam, ki ga ne predstavljajo. Biti suverenist pomeni, da 
vsem narodom priznaš njihovo različnost. To velja tudi za Italijo. Ne smemo pozabiti, da je Benečija glasovala za avtonomijo 
znotraj italijanske republike. Tudi Lombardija je glasovala za avtonomijo. Ne smemo pa tudi pozabiti, da ima Furlanija - 
Julijska krajina avtonomen status. Hkrati moramo vedeti, da gredo gibanja k avtonomiji skupaj s ponovnim prevzemanjem 
suverene vloge italijanske države, ki se je iz leta v leto bolj izgubljala. V Italiji mnogo ljudi še danes zmotno misli, da 
odločitve sprejemata italijanska vlada in parlament. V resnici ni tako. Zelo veliko rešitev v resnici predpisuje Evropska unija. 
Tako da smo nacionalisti, smo pa tudi avtonomisti. Razumem, da je to resničnost, ki jo je težko razložiti. Ampak takšna je 
pač resničnost.  
Je Viktor Orban zgled Matteu Salviniju?  
Meni se zdi, da je Orban prevzel Salvinijeve ideje, ne pa obratno.  

• Neformalni vrh EU v Salzburgu: načelno soglasje, ki ne jamči dogovora o brexitu. Vojko Flegar. Dnevnik, 
Ljubljana, 20. september 2018  

https://www.dnevnik.si/1042840438/slovenija/neformalni-vrh-eu-v-salzburgu-nacelno-soglasje-ki-ne-jamci-dogovora-o-
brexitu  
Čeprav je pred salzburškim sestankom voditeljev držav EU kazalo, da bodo glavna tema migracije, je bilo nazadnje več 
govora o brexitu. Časa za dogovor med EU in Veliko Britanijo je le še nekaj tednov, do konca oktobra in morda še kakšen 
teden, v Salzburgu pa nobena stran ni pokazala pripravljenosti za kompromise. 
Načelno soglasje za vzpostavitev sodelovanja s severnoafriškimi državami glede migracij, načelno soglasje za okrepitev 
zavarovanja zunanjih meja EU s kadrovsko in statusno močno razširjenim Frontexom in dogovor o sklicu izrednega 
novembrskega vrha EU zaradi brexita je najkrajša bilanca neformalnega sestanka predsednikov držav in vlad EU v Salzburgu. 
Gostitelj, avstrijski kancler Sebastian Kurz, in predsednik evropskega sveta Donald Tusk sta po vrhu izrazila zadovoljstvo nad 
dosežki, v izjavah nekaterih drugih voditeljev pa je bilo čutiti več različno motivirane zadržanosti in previdnosti. 
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Za brexit odločilen oktober 
Slovenski premier Marjan Šarec je v izjavi po končanem, zanj krstnem srečanju voditeljev EU menil, da se je na zasedanju 
sicer pokazalo precej neenotnosti, zlasti glede migracij, medtem ko je enotnosti več v zvezi z brexitom. Vsi so po njegovih 
besedah izrazili podporo glavnemu pogajalcu Michelu Barnierju in se strinjali, da je oktobra treba doseči dogovor z Veliko 
Britanijo in to nikakor v škodo Republike Irske. Na vprašanje, ali je prepričan, da vladi ne bo treba pripraviti plana B za 
pomoč slovenskemu gospodarstvu v primeru trdega brexita, je Šarec odgovoril, da je EU odločena doseči dogovor, in 
ponovil, da ima glavni pogajalec za to vso podpora evropskega sveta. 
Odločilni mesec za dogovor bo torej oktober, in sicer po redni letni konferenci vladajočih britanskih konservativcev, saj naj 
bi Unija izredni vrh o načinu in pogojih britanskega izstopa iz EU (predvidoma 17. in 18. novembra v Bruslju) sklicala le, če 
bo v pogajanjih medtem dosežen napredek. Za to pa vsaka stran od druge strani pričakuje več prilagodljivosti, zlasti pri 
vprašanjih pobrexitskih trgovinskih odnosov in režima na meji med Irsko in Severno Irsko. Britanska premierka Theresa May 
je v Salzburgu ponovila, da njena vlada ne bo razpisala še enega referenduma, poleg tega pa dejala, da bo med »slabim 
dogovorom« in trdim izstopom vsekakor izbrala slednjega. 
Francoski predsednik Emmanuel Macron je na drugi strani Unijo pozval k enotnosti in nepopustljivosti v pogajanjih z 
Londonom, kar je stališče, ki ga ne zastopajo vse članice. Madžarski premier Viktor Orban, ki je bil ves čas nekakšna glavna 
obrobna tema sestanka, je v eni od izjav na primer menil, da Velike Britanije ne kaže kaznovati, kar je po njegovem mnenju 
namen Unije. 
Turški model za severno Afriko 
Kakor je bilo mogoče razbrati iz različnih izjav, je EU med salzburškim vrhom dokončno opustila zamisel, da bi morale 
begunce sorazmerno sprejemati vse članice. Gostitelj Kurz je v zvezi s tem izjavil, da ta možnost zaradi vztrajanja nekaterih 
držav ostaja na dnevnem redu, a hkrati dodal, da begunskega problema na ta način ni mogoče rešiti. Nadomestna rešitev 
naj bi bil večji finančni prispevek tistih članic, ki beguncev nočejo sprejeti. Italijanski premier Giuseppe Conte je glede tega 
omenil, da obstaja načelna pripravljenost določenih držav, ni pa povedal katerih. 
Očitno je, da si bo Unija v naslednjih mesecih prizadevala predvsem za to, da bi kar najbolj omejila prihode beguncev čez 
Sredozemlje. Model za to bo – čeprav tega ni nihče neposredno omenil – dogovor s Turčijo. EU bo, drugače rečeno, 
severnoafriškim državam ponudila denar in gospodarsko pomoč v obliki »poglobljenega sodelovanja« in v zameno od njih in 
z njihovo pomočjo dobila poostreni nadzor nad njihovimi pristanišči. V Salzburgu so kot dober zgled in obet takšnega 
sodelovanja omenjali Egipt, kjer sta bila prejšnji teden na obisku Kurz in Tusk. Čeprav predvsem Tunizija in Alžirija do sedaj 
nista pokazali pripravljenosti za tovrstno sodelovanje, naj bi se od zdaj stvari s pomočjo Abdela Fataha Al Sisija premaknile, 
k čemur naj bi prispeval tudi za februar naslednje leto načrtovani sestanek EU in držav Arabske lige.  
O arbitraži kdaj drugič 
Avstrijski gostitelji so v dvorani Mozarteum predsedniku slovenske vlade Marjanu Šarcu dodelili sedež ob predsedniku 
hrvaške vlade Andreju Plenkoviću. Več kot k spoznavnemu srečanju in stisku rok ter izmenjavi nekaj besed pa to, kot sta 
pozneje v ločenih izjavah dejala oba, to ni prispevalo. Slovenija, je ponovil Šarec, vztraja pri načelu vladavine prava in 
veljavnosti arbitražne razsodbe, medtem ko je Plenković med drugim dejal, da se bo Hrvaška na slovensko tožbo odzvala in 
da je vselej pripravljena na dvostranske pogovore. Tudi s predsednikom evropske komisije Jean-Claudom Juckerjem se 
slovenski premier o arbitraži in z njo povezanim pravnim mnenjem, ki ga Juncker ni upošteval, ni pogovarjal vsebinsko, bo 
pa to ena od tem njegovega obiska v Bruslju, katerega datum še ni določen. 
EPP stoji ob strani Orbanu 
Časopisi me ne morejo prisiliti, da bi Viktorja Orbana izključil, je po sestanku širšega vodstva Evropske ljudske stranke (EPP) 
v Salzburgu izjavil predsedujoči EPP Joseph Daul. Čeprav je večina poslancev EPP prejšnji teden v evropskem parlamentu 
glasovala za sprožitev postopka proti Madžarski zaradi kršenja nekaterih načel EU, se je vodstvo stranke v Salzburgu (na 
sestanku je bil med drugimi tudi predsednik SDS Janez Janša) postavilo na Orbanovo stran, med drugim z obrazložitvijo, da 
ni jasno, s čim je madžarska vlada kršila načelo vladavine prava, hkrati pa, da nenehno govorjenje o Orbanu zamegljuje 
dejstvo, da so v EU še druge države, ki bi jim lahko očitali podobno. Na kongresu v Helsinkih naj bi EPP ustanovila posebno 
komisijo, ki naj bi tovrstne problemu proučila. 

• Šarec v Salzburgu brez Junckerjevega pojasnila o arbitraži. STA. Dnevnik, Ljubljana, 20. september 2018 
https://www.dnevnik.si/1042840355/svet/1042840355  
Novi slovenski premier Marjan Šarec se je danes v Salzburgu ob robu neformalnega vrha EU na kratko sešel s 
predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem, s katerim sta govorila o arbitraži. Kot je po vrhu novinarjem 
povedal Šarec, na srečanju ni dobil pojasnila, zakaj Juncker mnenja pravne službe ni dal na kolegij Evropske komisije. 
Da Evropska komisija ni upoštevala mnenja svoje pravne službe, ki potrjuje večino slovenskih stališč glede uveljavljanja 
arbitražne odločbe o meji s Hrvaško, je nedavno razkril nemški časnik Spiegel. Slovenska politika se je na pisanje časnika 
burno odzvala. 
»Juncker je seznanjen z mojim oziroma našim stališčem, kaj več bova rekla v Bruslju, ko ga bom obiskal,« je dejal Šarec. 
Povedal je še, da datum tega obiska še ni določen. 
Dejal je še, da Juncker ni veliko odgovoril na njegova vprašanja glede arbitraže. »Mu ta tema ni preveč blizu glede na 
razkritje Spiegla,« je pripomnil. 
Spoznavni pogovor s Plenkovićem 
Ob robu vrha se je Šarec pogovarjal s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem. Kot je pojasnil po vrhu, sta se tokrat 
seznanila, izmenjala sta telefonski številki, za kakšne bolj poglobljene pogovore oz. izmenjavo stališč pa bo čas v prihodnje. 
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Plenković je v izjavi po vrhu ocenil, da je ključno še naprej graditi dobre odnose med Slovenijo in Hrvaško. »Odnose smo 
uspeli ohraniti v korektnem ozračju, ni bilo stopnjevanja napetosti,« je poudaril. Dodal je, da gre za državi, ki sta si blizu in 
nista imeli težav. »Naša vprašanja so povezana z razpadom nekdanje države,« je poudaril. 
Na pripombo, da tožba Slovenije pred Sodiščem EU zaradi kršenja evropskega prava, ki je posledica nespoštovanja 
arbitražne razsodbe o meji med državama ne odraža dobrih odnosov, je hrvaški premier dejal, da je Slovenija izbrala to pot, 
Hrvaška pa bo odgovorila s pravnimi sredstvi. 
Šarec je sicer danes na kratko govoril tudi s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, pogovarjal se je tudi z več 
voditelji iz vrst skupine liberalcev (Alde), ki se ji želi pridružiti njegova stranka LMŠ. Pred začetkom današnjega dela vrha v 
Salzburgu je pojasnil, da pri tem napredujejo. »Na tem področju smo že kar precej daleč, tako da verjamem, da bo kmalu 
dosežen premik oz. končni rezultat,« je dejal. 
Novi slovenski premier je na svoji prvi poti v tujino še dejal, da na evropskem parketu namerava voditi takšno politiko, kot je 
bila doslej, torej da je Slovenija članica, ki podpira enotnost Evrope. 
»Res je, da so teme precej težke, precej je neenotnosti med članicami pri posameznih vprašanjih, recimo v sredo pri 
migracijah so bila izražena različna stališča,« je dodal. 
Glede brexita, ene od pomembnih tem današnjega dela vrha, je slika po oceni Šarca nekoliko boljša. »Enotni smo, da mora 
biti oktobra dosežen dogovor,« je povedal. Šarec meni, da bo ta enotnost tudi ostala. Največji problem je Irska. »Mi smo 
enotni in podpiramo glavnega pogajalca, ki je opravil in še opravlja dobro delo,« je poudaril. 
Vrh, ki je v avstrijskem Salzburgu potekal v sredo in danes, je bil za Šarca prvi. Kot je povedal dopoldne, je njegov prvi vtis, 
da je vrh precej rutinski in da gre za izmenjavo stališč. Po vrhu je ocenil, da se je na svoji prvi poti v tujino odlično znašel in 
da ni bilo težav. 
Juncker pričakuje dogovor o varovanju zunanjih meja unije do konca leta 
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pričakuje, da bo Evropska unija še letos dosegla dogovor o boljšem 
varovanju svojih zunanjih meja. Ob prihodu na današnji del neformalnega vrha EU v Salzburgu je tudi dejal, da v sredo na 
delovni večerji voditelji unije niso dosegli "omembe vrednega napredka" glede migracij. 

• Šarec in Plenković ob robu vrha v Salzburgu imela spoznavni pogovor. STA. Dnevnik, Ljubljana, 20. september 
2018  

https://www.dnevnik.si/1042840355/svet/1042840355  
Slovenski in hrvaški premier Marjan Šarec in Andrej Plenković sta imela v sredo zvečer ob robu vrha voditeljev EU v 
Salzburgu spoznavni pogovor. Oba sta danes potrdila novinarjem, da ni šlo za pravo dvostransko srečanje, temveč da sta 
se le spoznala. 
»Predstavila sva se, kot se za soseda spodobi, da bi trla kake težke orehe, pa včeraj ni bilo priložnosti,« je pojasnil Šarec 
pred današnjimi pogovori predsednikov držav in vlad EU. 
Plenković pa je izrazil prepričanje, da bosta z novim slovenskim premierjem vodila dialog s ciljem dobrih odnosov in 
reševanja odprtega vprašanja meje med državama. 
Na vprašanje, ali je med njima s Šarcem ob prvem srečanju preskočila iskrica, pa je Plenković odgovoril, da v takih 
okoliščinah niti ne more preskočiti iskrica. »Pomembno je, da odgovorno in zrelo pristopiva k reševanju dolgoletnih težav in 
hrvaška vlada je pri tem pokazala dobro voljo,« je poudaril. 
Glede arbitraže pa je Plenković dejal, da Evropska komisija sploh ni podala mnenja o slovenski tožbi proti Hrvaški zaradi 
nepriznavanja arbitražne sodbe. »Stališče Hrvaške je zelo jasno. Želimo priti do rešitve, s katero bosta zadovoljni tako 
Slovenija kot Hrvaška,« je še dejal. 

• Odgovorite na vprašanja o evropskem populizmu. Presenečeni boste. Ervin Hladnik – Milharčič. Dnevnik, 
Ljubljana, 20. september 2018  

https://www.dnevnik.si/1042840323/mnenja/kolumne/odgovorite-na-vprasanja-o-evropskem-populizmu-preseneceni-
boste-  
Ste evropski populist? Odgovorite na naslednja vprašanja in sami preverite.  
1. Ali mislite, da bi morali politiki govoriti v razumljivem in jasnem jeziku, ki je blizu človeški govorici? 
2. Se morajo politiki zavzemati za višje plače in solidne pokojnine? 
3. Bi bilo treba prekarne delavce zakonsko zaščititi pred pohlepom delodajalcev in jim zagotoviti možnost sklenitve rednih 
delovnih razmerij? 
4. Kaj pa država? Je bolje, da država slepo sledi direktivam iz Bruslja ali mora pri svojih odločitvah upoštevati interese in 
želje svojih državljanov?  
5. Je država dolžna poskrbeti za zaščito svojih meja in lastne varnosti ne prepuščati nadnacionalnim organizacijam? 
6. Ali naj država poskrbi samo za tiste tujce, ki so zares potrebni zaščite, ali mora svoja vrata odpreti vsakomur, ki mu doma 
ni všeč? 
7. Je dobro, da so naši državljani na prvem mestu ali naj bodo deležni istega obravnavanja kot tuji državljani? 
8. Se strinjate, da so umetne delitve na levico in desnico preostanek povojnih režimov in morajo politiki predvsem složno 
skrbeti za interese državljanov in pozabiti na strankarske ideologije? 
9. Se strinjate, da bi morala biti sodišča hitrejša, lopovi pa naj štejejo dneve v zaporu? 
10. Je tudi vas razočaralo drobljenje predstavniške parlamentarne demokracije na množico neučinkovitih in zelo podobnih 
strank, ki se ne znajo odločiti med dobrim in hudim? 
11. Si želite prepoznavne voditelje z jasnimi idejami?  
12. Bi čevapčiče in pleskavice sprejeli kot del svoje nacionalne identitete in jih z veseljem pojedli v družbi ljudi, ki jedo 
dunajske zrezke?  
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Že če se vam ta vprašanja zdijo osrednja vprašanja, na katera mora odgovoriti sodobna politika, ste vsaj nadarjeni za 
populizem. Če ste nanje odgovorili v bolj ali manj pozitivnem duhu, se boste prihodnje leto počutili zelo dobro. Ste že notri.  
Na območju Evropske unije na teh točkah nastaja zavezništvo populističnih strank in gibanj, ki gredo od Rima do Varšave in 
načrtujejo zavzetje evropskega parlamenta. Želja evropskih populistov je, da bi dobili dvotretjinsko večino v parlamentu in 
sprožili korenito reformo evropskih institucij z evropsko komisijo na prvem mestu. Izpraznjeno Junckerjevo govorico naj bi 
zamenjal neposreden in razumljiv jezik Viktorja Orbana in Mattea Salvinija. Ob njih je ideolog sodobne ameriške 
populistične desnice Steve Bannon, ki je v Bruslju odprl koordinacijsko pisarno. Družijo jih obramba suverenosti lastnih 
držav, čvrsti prepoznavni voditelji, obramba narodov pred napadi evropske birokracije in drugih tujcev, skrb za delavce in 
upokojence, načrti za zmanjšanje davčnih obremenitev za delodajalce, svoboda nasploh in nepotešljiva želja po čevapčičih. 
Ni jih treba iskati prav daleč. To soboto je imela italijanska Liga Mattea Salvinija srečanje s člani na obali Trsta. Na vprašanja 
s testa evropskega populizma so odgovarjali najvidnejši predstavniki Lige v Furlaniji - Julijski krajini in Rimu. Med njimi so bili 
Massimiliano Fedriga, predsednik regije, ki ima večino v njenem svetu, državna sekretarja Guido Guidesi in Giancarlo 
Giorgetti, ki je ideolog stranke in skrbi za njeno konsistentnost. Manjkal je samo Matteo Salvini, ki pa bo to soboto govoril v 
Vidmu. Prva italijanska pokrajina za mejo je v celoti v rokah njegove stranke in se tudi definira kot pokrajina na prvi bojni 
črti. 
V velik bel šotor tik ob morju so vabili prapori Lige. »Liga vedno med ljudmi,« je pisalo na vrhu. Politiki, ki so nagovarjali 
poslušalce, so eden za drugim zagotavljali, da so stranka, ki skrbi za ljudi in ki so jo naredili ljudje, in da so tudi sami 
preprosti ljudje. Drugo sporočilo je bilo bolj zamotano: »Liga, Salvini predsednik vlade.« Matteo Salvini je v resnici 
predsednik stranke in notranji minister, vendar dejansko deluje kot predsednik vlade in vedno bolj predstavlja vso Italijo. Na 
volitvah je Liga dobila manj glasov od svoje partnerice v vladi Gibanja petih zvezd, vendar se v politiki skoraj ne sliši več 
nikogar drugega kot Salvinija. Tretji napis: »Italijani na prvem mestu, Salvini predsednik vlade.« Vlada deluje šele nekaj 
mesecev, vendar se zdi, da Salvini že načrtuje naslednjo predvolilno kampanjo. Slogan Italijani na prvem mestu je sunil 
Donaldu Trumpu, v svoji kampanji ga je uporabil Viktor Orban, popularen pa je tudi pri bolj obskurnih populističnih strankah 
manjših držav. Najprej naši je skupno načelo vseh populističnih gibanj. Z roko v roki s populizmom gre nacionalizem, kar je 
dobra osnova za univerzalen politični program. Zdaj se sklepajo zavezništva z drugimi evropskimi gibanji za zavzetje Bruslja. 
Liga je nacionalistična stranka, vendar je njen nacionalizem nekaj novega. »Šli smo na tečaj slovenščine,« so govorili starejši 
člani Lige na srečanju. »Ni prav, da oni znajo naš jezik, mi pa njihovega ne.« 
Multikulturalizem med desnico v Trstu? Da. V šotoru so kuhali hrano. Dunajski zrezek je bil na prvem mestu na tabli z 
menijem. Na drugem mestu pa čevapčiči, napisani po domače kot cevapcici. Potem ombolo in za njim pljeskavica z j. Za 
njimi kotleti, piščanec na žaru, ocvrti sardoni in kalamari. Stare delitve in predsodki so preseženi. Vse gre skupaj z vsem, vsi 
sedimo skupaj za isto mizo in se pogovarjamo v svojem jeziku. Za Salvinija je glasovalo veliko tržaških Slovencev. 
Nacionalizem ne pomeni, da ne priznavamo multikulturalizma, sodelovanja med narodi in sožitja. Pomeni samo, da smo vsi 
beli.  

• Srbija in agencija Frontex z dogovorom o sodelovanju. STA. Dnevnik, Ljubljana, 20.9.2018 
https://www.dnevnik.si/kartica/1042840393  
Srbija in Evropska unija sta se danes dogovorili, da bodo lahko v tej balkanski državi v prihodnje aktivni pripadniki agencije 
Frontex. S tem želijo preprečiti morebitni nov val nezakonitih migracij v regiji. Evropska unija je letos podobne dogovore že 
sklenila z Albanijo in Makedonijo. Pogajanja z Bosno in Hercegovino ter Črno goro še potekajo. Srbija je tranzitna država za 
migrante, glede na poročanja pa je trenutno v državi okoli 3000 beguncev, a bi lahko bila resnična številka tudi dvakrat višja. 
sta 

• Trump Španiji predlagal zid vzdolž Sahare za preprečevanje migracij. STA. Dnevnik, Ljubljana, 20. september 
2018  

https://www.dnevnik.si/1042840387/Svet/trump-spaniji-predlagal-zid-vzdolz-sahare-za-preprecevanje-migracij  
Španski zunanji minister Josep Borrell je dejal, da mu je ameriški predsednik Donald Trump predlagal gradnjo zidu vzdolž 
Sahare, da bi preprečili prihod migrantov, poročajo španski mediji. 
»Zaprtje pristanišč ni rešitev, niti ni gradnja zidu vzdolž Sahare, kot mi je pred kratkim predlagal predsednik Trump,« je na 
nekem javnem dogodku v Madridu v torek povedal Borrell, kot kaže video posnetek tega dogodka, objavljen v španskih 
medijih. 
»Samo zgradite zid ob Sahari,« je povzel Trumpove besede. »Ampak ali veste, kako velika je Sahara,« naj bi ameriškemu 
predsedniku odvrnil španski minister. Kje in kdaj sta govorila o tem, Borrell ni pojasnil, poroča francoska tiskovna agencija 
AFP. 
Španija po številu prihodov migrantov prehitela Italijo 
Trump sicer namerava zid, s katerim želi preprečiti priseljevanje v ZDA, zgraditi na meji z Mehiko. Ta bo dolg 3200 
kilometrov, stal pa naj bi 20 milijard ameriških dolarjev. 
Sahara se medtem razteza skoraj čez celoten sever Afrike in od vzhoda do zahoda celine meri približno 4800 kilometrov. 
Borrellove izjave so prišle na dan, medtem ko se v avstrijskem Salzburgu na neformalnem vrhu sestajajo voditelji članic EU. 
Ena od osrednjih tem so migracije. 
Španija je letos po številu prihodov migrantov iz Afrike na prvem mestu v EU prehitela Italijo. V svojih eksklavah v Maroku 
Ceuta in Melilla ima sicer dve šest metrov visoki ograji, s katerima želi preprečiti prihod migrantov. 
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Večer, Maribor 

• Arbitraža: Želi Juncker pomagati hrvaškemu strankarskemu kolegu? STA, GR. G. Večer, Maribor, 14.9.2018  
https://www.vecer.com/dokazana-vecina-slovenskih-trditev-da-hrvaska-krsi-pravo-eu-6568073  
Dokazana večina slovenskih trditev, da Hrvaška krši pravo EU, piše nemški Spiegel.  
Pravna služba Evropske komisije je v mnenju z datumom 14. maj 2018 zapisala, da večina trditev, ki jih je v predlogu tožbe 
predstavila Slovenija glede kršitev prava EU s strani Hrvaške, drži in da bi morala Evropska komisija v mnenju to podpreti, je 
danes na spletu objavil Spiegel. Nemški tednik je tudi objavil osem strani dolgo mnenje, ki ga je za Evropsko komisijo 
pripravila njena pravna služba pred iztekom trimesečnega roka za objavo mnenja glede tožbenega predloga Slovenije v 
skladu z 259. členom Pogodbe o EU. Pravna služba je v tem dokumentu predlagala, da komisija sprejme "obrazloženo 
mnenje" in v skladu z omenjenim členom prevzame tožbo proti Hrvaški. 
Pismo je bilo naslovljeno na vodjo kabineta predsednika komisije Claro Martinez Alberola, podpisala pa se je Karen Banks. 
Kaj piše v pravnem mnenju 
Mnenje v uvodu na kratko povzema slovensko-hrvaški spor glede meje in arbitraže ter navaja, da je slovenski predlog tožbe 
"v bistvu v tem, da hrvaško zavračanje priznanja arbitražne odločitve preprečuje Sloveniji, da bi izpolnjevala svoje obveznosti 
in uživala pravice v skladu s pravom EU". Slovenska tožba ne govori o določanju meje med članicama, ampak o upoštevanju 
mednarodne arbitraže, poudarja mnenje. 
Prav tako pravna služba spominja, da je arbitražno sodišče v vmesni sodbi leta 2016 že zavrnilo hrvaške trditve, da je bil 
arbitražni proces kompromitiran in da arbitražni sporazum velja. V tem smislu je arbitražno sodišče ohranilo pristojnost za 
odločanje. 
Relevantno vprašanje za EU je tako le, ali naj spoštuje odločitev mednarodne arbitraže in jo upošteva pri uporabi in 
interpretaciji vprašanj, ki zadevajo pravo EU. 
Obveznost spoštovanja mednarodnega prava vsebuje tudi spoštovanje pravnih načel, kot sta "pacta sunt servanda" 
(pogodbe je treba spoštovati) in "res judicata" (spoštovanje sodnih odločitev), in torej tudi mednarodnih sporazumov, 
kakršen je arbitražni sporazum, kot tudi arbitražne odločitve, poudarja pravna služba Evropske komisije. 
"V tem smislu dejstvo, da ukrepi za implementacijo niso izvedeni, kar trdi Hrvaška, ne more pomeniti tega, da bi bilo mogoče 
ne spoštovati arbitražne odločitve in arbitražnega sporazuma. Morebitna implementacija arbitražne razsodbe lahko zadeva 
le urejanje demarkacije meje, kjer je to potrebno (večinoma na kopnem) in prilagoditev notranje zakonodaje in uredb. Na 
morskem območju pa je sodba zelo natančno določila meje in v tem smislu načeloma dodatna demarkacija ni potrebna," 
piše v mnenju. 
"V tem smislu mora komisija - ne da bi delala kake lastne sodbe - zgolj ugotoviti, da obstaja arbitražni sporazum, ki ni bil 
veljavno odpovedan in da je prišlo do končne določitve meje med Slovenijo in Hrvaško. EU tako mora spoštovati izid 
arbitražnega postopka, določila prava EU pa morajo biti interpretirana v skladu z njim," še piše. 
Kršitev obveznosti lojalnega sodelovanja 
Mnenje nadalje povzema slovenske trditve v tožbi, in sicer, da hrvaška krši splošno obveznost lojalnega sodelovanja (4. člen 
PEU), obveznosti iz skupne ribiške politike, obveznosti iz schengenskega zakonika in obveznosti iz direktive za prostorsko 
načrtovanje na morju. "Slovenija ima pravico in obveznost izvajati pravo EU (...) na območjih in v mejah, kot jih je določilo 
arbitražno sodišče". Hrvaška pa bi v skladu z obveznostjo lojalnega sodelovanja morala omogočati Sloveniji izvajanje 
evropskega prava na teh območjih. Vendar iz neizpodbitnih dejstev izhaja, da Hrvaška Sloveniji to preprečuje, kar 
"predstavlja kršitev obveznosti lojalnega sodelovanja s Slovenijo in z EU", navaja mnenje. 
Glede kršitev ribiške politike, Slovenija trdi, da Hrvaška krši določilo iz hrvaške pristopne pogodbe, ki je del ribiške uredbe in 
ki se neposredno sklicuje tudi na arbitražno razsodbo. Gre za vzpostavitev ribolovnega režima, po katerem bi slovenski ribiči 
lahko lovili v hrvaških teritorialnih vodah, hrvaški pa v slovenskih (z določenimi omejitvami). Hrvaška trdi, da ker razsodba ni 
"polno implementirana", tudi ta določba ne more veljati. 
Vendar pa pravna služba Evropske komisije meni, da določba o "polni implementaciji" ne more pomeniti, da ima Hrvaška 
pravico enostransko odložiti vzpostavitev omenjenega ribolovnega režima. "Jasno je, da je Hrvaška prikrajšala Slovenijo za 
njene pravice, da bi koristila režima dostopa do hrvaških voda, in ne dopušča Sloveniji, da izvaja pravice obalne države, da 
nadzoruje ribolovne aktivnosti hrvaških plovil v svojih teritorialnih vodah," piše v mnenju. 
Hrvaška ribiško uredbo krši tudi z izvajanjem ribiškega inšpekcijskega nadzora na območju, ki je pripadlo Sloveniji in v 
katerem nima pristojnosti, pa tudi s policijskim spremstvom hrvaških ribičev brez slovenske privolitve v njenih teritorialnih 
vodah. 
Z določanjem prostorskih načrtov na morskem območju, ki je pripadlo Sloveniji, Hrvaška krši tudi direktivo, ki ureja to 
področje, navaja mnenje. 
Evropski komisarji mnenja še niso videli 
Kot navaja Spiegel, evropski komisarji mnenja še niso videli, ga je pa pridobil Spiegel. Predsednik Evropske komisije Jean-
Claude Juncker pa naj bi tudi na prošnjo hrvaškega premierja Andreja Plenkovića nasvet lastne pravne službe ignoriral. 
Časnik se sprašuje, ali je to storil tudi zato, da bi pomagal Plenkoviću, ki je član iste politične skupine kot Juncker. Časnik ob 
tem navaja, da je Juncker še februarja pred Evropskim parlamentom, ko je tam nastopil Plenković, dejal, da spor ni samo 
težava dveh članih EU, ampak je to "evropska težava". 
Spor zapleten in bizaren 
"V čudnem preobratu, dobrih šest mesecev po Junckerjevih odločnih besedah, je Evropska komisija sedaj tista, ki zamuja pri 
rešitvi. Komisija je imela več priložnosti, da bi lahko delovala kot arbiter v sporu, a se je Juncker odločil, da se ne bo vmešal, 
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kljub temu, da tudi njegovi sodelavci ne dvomijo, da je slovensko stališče v tej zadevi pretežno pravilno," v prispevku še piše 
Spieglov dopisnik iz Bruslja Peter Müller. 
Sam spor med Slovenijo in Hrvaško je po pisanju nemškega tednika sicer zapleten in bizaren. "Hrvaška in Slovenija se že več 
let prerekata za nekaj kvadratnih kilometrov morja. In ne gre za to, da se prerekata nad privlačnimi odseki Piranskega zaliva 
- gre za koridor, do katerega je obema dovoljen dostop in ga uporablja le nekaj ribičev." 
Gre za konflikt, za katerega Evropejci menijo, da bi moral biti že zdavnaj rešen. "Juncker sicer meni, da ne bo nihče pridobil, 
če se bo Evropska komisija vmešala v spor in da želi samo pomagati. Drugi viri trdijo, da je Plenković pod pritiskom znotraj 
lastne stranke in najmanj, kar bi potreboval, je, da bi se Bruselj v čustveno nabitem konfliktu postavil na stran Slovenije," še 
piše Müller. 

• Dr. Janja Hojnik: Pravno mnenje razkriva vrzel med pravom in politiko. STA, GR.G., Uroš Esih. Večer, Maribor, 
15.9.2018  

https://www.vecer.com/mzz-ne-komentira-porocanja-nemskega-spiegla-o-arbitrazi-6568223  
Ministrstvo za zunanje zadeve: Verjamemo, da Evropska komisija z nami deli zavezo spoštovanju vladavine prava  
Dr. Janja Hojnik, strokovnjakinja za evropsko pravo PF Univerze v Mariboru odgovarja na vprašanje, kaj pravzaprav 
razkriva pravno mnenje pravne službe Evropske komisije v Der Spieglu, in kaj to pomeni za slovensko tožbo Hrvaške pred 
sodiščem EU v Luksemburgu.  
"Pravno mnenje razkriva vrzel med pravom in politiko, očitno. Tistega, kar določa pravo, politika ne bo nujno podprla 
oziroma politika ni nujno v službi prava. To ni ne prvi, ne zadnji tak primer. Je pa očitno, da gre pri tem mnenju za interni 
dokument, ki ni bil namenjen javnosti in torej ni bil oblikovan do stopnje, ko bi lahko rekli, da gre za stališče pravne službe 
Evropske komisije. Ta se sicer omenja, a na koncu je podpisana zgolj pravnica v službi Komisije. 
Slovenija je lahko najbrž vesela tega stališča, ker potrjuje njene argumente. Kljub vsemu pa je odločitev sedaj na Sodišču EU, 
ali se bo strinjalo v prvi vrsti s tem, da je tožba sploh dopustna, in nato še vsebinsko z argumenti slovenske strani. Vemo, da 
ima Sodišče EU t.i. kompetenz-kompetenz, torej si samo določa meje svojih pristojnosti. Če bo pri volji, utegne odločiti, da je 
za tožbo pristojno in gre nato v vsebinsko presojo zadeve, lahko pa odloči tudi drugače. V okviru reševanja evra smo že imeli 
primere, kjer se je dvomilo, če se bo Sodišče spustilo v odločanje o zakonitosti ukrepov ECB, denimo, in je podprlo 
prizadevanja Merklove. V našem primeru pa bi lahko morda rekli, da gre za eno postransko, regionalno vprašanje, ki ne 
zadeva celotne EU, kot je evro, zaradi katerega Sodišče EU ne bo šlo v širitev svojih dosedanjih pristojnosti in v širjenje 
dometa presoje po 259. členu PDEU. Po drugi strani pa upam, da se Sodišče EU zaveda, koliko podobnih vprašanj, ki so na 
tanki liniji razlikovanja med mednarodnim pravom in pravom EU, obstaja na območju nekdanje Jugoslavije še odprtih in da 
ne bi bilo dobro, da se njihovo reševanje prepusti samim državam dvostransko. Ker potem problemi niso rešeni desetletja. To 
pa je slabo tako za državljane na teh območjih kot za EU. 
Kljub vsemu je današnje ogorčenje v slovenski javnosti in pozivi k odškodninski odgovornosti Junckerja, ki jih lahko beremo 
na Twitterju in drugje, pretirano. Ne glede na pravno stališče, ki je zapisano v dokumentu, ima Komisija diskrecijo odločanja 
o tem, v katere tožbe se bo spustila in v katere ne. Ko gre za implementacijo direktiv, ki jih je veliko in je nadzor nad 
tem vsakodnevni posel Komisije, se lahko strinjamo, da poskuša Komisija čimbolj enakopravno obravnavati vse države 
članice. Zato tudi v paketu opozarja in toži države, ki določene direktive ne implementirajo v roku. Ne moremo pa se slepiti, 
da gre v našem primeru za še en tak vsakodnevni primer, ki bi bil zgolj v domeni prava. Gre za politično pomembno zadevo, 
zato je tudi politična raven Komisije odigrala svojo vlogo. Ko gre za tožbo Slovenije zaradi nekega odlagališča odpadkov, se 
gotovo Juncker ne vpleta v odločanje pravne službe. Tukaj je bilo pač drugače. Za Slovenijo je dobro to, da imamo še druge 
poti za dosego istega cilja, to je priti do sodbe Sodišča EU. Kako se bo to lotilo zadeve, pa bomo še videli. Za odškodninsko 
odgovornost vodilnih na Komisiji pa vsekakor ni nobenih podlag. Kot profesorica prava pa bi rekla, da gre za šolski primer, 
preko katerega lahko študente prava učimo, da pravo ne učinkuje v nekem izoliranem svetu od politike in da se ne smejo 
učiti samo členov, ampak morajo razumeti in upoštevati širši kontekst prava." 
MZZ ne komentira poročanja nemškega Spiegla o arbitraži 
Na slovenskem zunanjem ministrstvu danes niso želeli komentirati poročanja nemškega Spiegla, da je predsednik Evropske 
komisije Jean-Claude Juncker "prezrl" mnenje pravne službe komisije, po katerem bi moral Bruselj podpreti trditve iz 
slovenskega predloga tožbe glede kršitev prava EU s strani Hrvaške zaradi nespoštovanja arbitražne sodbe. 
Kot so pojasnili, medijskih navedb ne komentirajo, "je pa Slovenija zavezana spoštovanju vladavine prava in odločb 
mednarodnih sodišč". "Verjamemo, da to stališče z nami deli tudi Evropska komisija," so ob tem še sporočili z MZZ. 
Kot je v petek na spletu objavil tednik Spiegel, je pravna služba Evropske komisije v mnenju z datumom 14. maj 2018 
zapisala, da večina trditev, ki jih je v predlogu tožbe v skladu z 259. členom Pogodbe o EU predstavila Slovenija glede kršitev 
prava EU s strani Hrvaške, drži, in da bi morala Evropska komisija v mnenju to podpreti. 
Predsednik Evropske komisije Juncker pa naj bi, tudi na prošnjo hrvaškega premierja Andreja Plenkovića, nasvet lastne 
pravne službe ignoriral. Spiegel se sprašuje, ali je to storil tudi zato, da bi pomagal Plenkoviću, ki je član iste politične 
skupine kot Juncker. 
Potem ko je Evropska komisija sredi junija po izteku trimesečnega roka sporočila, da ne bo podala mnenja glede slovenske 
tožbe proti Hrvaški v povezavi z njenim neizvajanjem arbitražne razsodbe o meji, je vlada pod vodstvom takratnega 
premierja Mira Cerarja sklenila, da gre v tožbo sama. 
Tako je Sodišču EU 13. julija predložila tožbo proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega prava, ki je posledica nespoštovanja 
arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško. 
Bruselj brez komentarja na poročanje Spiegla o arbitraži 
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Pri Evropski komisiji danes niso želeli komentirati pisanja nemškega Spiegla o dokumentu pravne službe komisije glede 
predloga tožbe Slovenije proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne sodbe. Kot so pojasnili v Bruslju, ne komentirajo 
"številnih notranjih dokumentov, ki morda krožijo v komisiji". 
Ob tem so pri komisiji spomnili, da so 4. julija o zadevi po ustni predstavitvi vodje pravne službe razpravljali evropski 
komisarji. 
Spomnili so še na junijske izjave govorca komisije Margaritisa Schinasa, ki je na novinarsko vprašanje, ali lahko potrdi 
neuradne informacije, da pravna služba komisije pritrjuje slovenskim stališčem o kršitvi evropskega prava zaradi 
nespoštovanja arbitražne sodbe, dejal, da notranjih dokumentov služb komisije, ki jih je veliko, ne komentira. 
Schinas je takrat dodal, da ne bodo podali mnenja v povezavi s slovensko tožbo proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega 
prava, ki je posledica hrvaškega nespoštovanja arbitražne sodbe o meji med državama. Slovenija in Hrvaška naj poiščeta 
rešitev, komisija pa je še naprej pripravljena posredovati, se je glasilo sporočilo. 
Na Hrvaškem brez odzivov na poročanje Spiegla 
Na Hrvaškem zaenkrat ni bilo uradnih odzivov na poročanja nemškega Spiegla, da je predsednik Evropske komisije Jean-
Claude Juncker "prezrl" mnenje pravne službe komisije, po katerem bi moral Bruselj podpreti trditve iz slovenskega 
predloga tožbe glede kršitev prava EU s strani Hrvaške zaradi nespoštovanja arbitražne sodbe. 
Na sedežih hrvaške vlade in zunanjega ministrstva se danes do 15. ure niso odzvali o navedbah nemškega tednika, da je 
pravna služba EK v mnenju z datumom 14. maj 2018 zapisala, da večina trditev, ki jih je v predlogu tožbe v skladu z 259. 
členom Pogodbe o EU predstavila Slovenija glede kršitev prava EU s strani Hrvaške, drži, in da bi morala EK v mnenju to 
podpreti. Hrvaški mediji so danes na svojih spletnih straneh večinoma povzemali poročanje, da slovensko zunanje 
ministrstvo ni želelo komentirati poročanja Spiegla. Posebnih medijskih odzivov na objavo nemškega tednika pa ni bilo 
videti. 
Reški časnik Novi list je medtem na svoji spletni strani komentiral imenovanje nove slovenske vlade. "Vsaka nova slovenska 
vlada predstavlja poseben izziv za Hrvaško, glede na število odprtih vprašanj v odnosih dveh držav," je zapisal časnik. 
Kot dodaja, manjšinska vlada Marjana Šarca "najverjetneje ne bo, vsaj na začetku", bistveno odstopala od dosedanje "trde" 
politike Ljubljane do Zagreba. "Trda politika Slovenije do Hrvaške ni prinesla nič dobrega Zagrebu niti Ljubljani. Takšna 
politika jezi tudi Evropsko komisijo, ki je zavrnila podporo slovenski tožbi proti Hrvaški zaradi arbitraže", navaja časnik. 
Tudi Jutarnji list je danes poročal o novi slovenski vladi in navedel, da premier Šarec nima zunanjepolitičnih izkušenj. Kot je 
zapisal, na Hrvaškem glede arbitraže o meji "lahko pričakujejo nadaljevanje dosedanje slovenske politike", ki jo je vodil 
prejšnji premier Miro Cerar. Spomnil še na Šarčevo izjavo, da je arbitražno sodbo treba uveljaviti. 
Zagrebški časnik navaja tudi stališče novega slovenskega notranjega ministra Boštjana Poklukarja, da bo slovenska žica z 
rezili na meji s Hrvaško ostala za nedoločen čas. 
Cerar: Navedbe potrjujejo, da komisija ni opravila svoje vloge varuhinje pogodb EU 
Zunanji minister Miro Cerar pravi, da navedbe potrjujejo njegovo oceno, da komisija ni opravila svoje vloge kot varuhinje 
pogodb EU. Zdaj morata državi uresničiti arbitražno razsodbo, meni. "Vse to potrjuje, da ni druge poti, kot da obe državi 
pristopita k uresničitvi razsodbe," je prepričan Cerar. Ob tem je spomnil, da je slovenska stran hrvaški pred meseci, ko je bil 
še predsednik vlade, že predlagala ustanovitev mešane demarkacijske komisije, ki bi olajšala življenja ljudi ob meji. 
"Kot drugo pa lahko počakamo na razsodbo še enega sodišča. Če ne prej, bo takrat jasno, da neizvršitev odločbe s strani 
Hrvaške pomeni ne le kršitev mednarodnega prava, pač pa tudi pravnega reda EU. Sosednja Hrvaška bo takrat primorana 
pristopiti k implementaciji," je v sporočilu zapisal Cerar. 
"V duhu dobrososedskih odnosov in spoštovanja skupnih evropskih temeljev pa predvsem izražamo upanje, da bo sosednja 
Hrvaška sedaj vendarle prenehala s kršitvami prava EU, zlasti na morju, in pristopila k implementaciji arbitražne razsodbe," 
je še dodal novi zunanji minister. 
Pahor: Odnos komisije tudi slabo sporočilo za prihodnje sporazume o meji v regiji 
Predsednik republike Borut Pahor je bil danes v odzivu na poročanje nemškega tednika Spiegel o stališču pravne službe 
Evropske komisije glede arbitraže kritičen do komisije, ker da stališča ni upoštevala zaradi političnih razlogov. Tovrstno 
neupoštevanje je po njegovi oceni tudi slabo sporočilo za prihodnje sporazume o meji na Zahodnem Balkanu. 
Evropska komisija je po besedah Pahorja zamudila priložnost, ker ni prisluhnila stališču svoje pravne službe in dejala, da je 
treba tudi spoštovati dvostranske sporazume, ki so bili ratificirani in ki so z odločbo arbitražnega sporazuma določili meje. 
"To je bistvo mnenja, ki ga komisija zaradi političnih razlogov ni upoštevala," je predsednik republike dejal ob robu osrednje 
prireditve na spomin vrnitve Primorske k matični domovini v Komnu. 
Kot je nadaljeval, je kritičen do takšnega odnosa Evropske komisije, saj tu ne gre samo za vprašanje nespoštovanja 
sporazuma o meji med Slovenijo in Hrvaško, ampak je to slabo sporočilo o nespoštovanju morebitnih doseženih 
sporazumov glede meja na Zahodnem Balkanu v prihodnosti. 
Židan kritičen do Junckerjevega ravnanja glede arbitraže 
Predsednik državnega zbora Dejan Židan je bil danes kritičen do ravnanja predsednika Evropske komisije Jean-Claude 
Junckerja glede spora o meji med Slovenijo in Hrvaško. Po njegovi oceni bi lahko zaradi političnih kupčkanj ogrozil temelje 
Evropske unije, je dejal o odzivu na poročanje nemškega tednika Spiegel o arbitraži. Židan je spomnil, da v Sloveniji sedanja 
in prejšnja vlada nista desni ter da Evropsko komisijo obvladuje desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP). 
"Evropska unija je nastala na spoštovanju pravnega reda, kar pomeni, da je treba pravne postulate in mednarodne sodbe v 
celoti spoštovati, saj to majhnim narodom daje neko varnost," je dejal v Komnu. Nadaljeval je, da so že ves čas slutili, da je 
pravo na strani Slovenije. "Zaradi političnih kupčkanj, kar lahko ogrozi temelje Evropske unije, je Juncker ravnal napačno, 
zato je dobro, da odhaja," je dodal. Ob tem si je zaželel, da bi na prihajajočih volitvah v Evropski parlament zmagali ljudje, ki 
jim je Evropa pomembna in se zavedajo, da je ne more biti brez pravnega reda. 



Šarec v okviru arbitraže poudarja pomen vladine prava 
Premier Marjan Šarec je danes v odzivu na poročanje nemškega tednika Spiegel o stališču pravne službe Evropske komisije 
glede arbitraže dejal, da je treba spoštovati vladavino prava, kar je ugotovila tudi pravna služba v Bruslju, a se je komisija 
očitno odločila drugače. Dodal je, da je treba uveljaviti arbitražno razsodbo. 
Evropska komisija je po njegovih besedah politično telo in ne sodišče, zato se lahko odloči, ali bo upoštevala mnenje pravne 
stroke. "Odločila se je, da bo ostala nevtralna, kar nas seveda takrat ni razveselilo, tudi danes nas še vedno ne vesli, saj je to 
napačno sporočilo," je dodal. "Mi moramo vztrajati na vladavini prava," je Šarec še poudaril ob robu osrednje prireditve na 
spomin vrnitve Primorske k matični domovini v Komnu. 
Po njegovih besedah je treba uveljaviti arbitražno razsodbo in spoštovati določbe sodišč. Čeprav v primeru arbitražne 
razsodbe ta po njegovem mnenju "ni bila tako ugodna za Slovenijo, kot je morda kdo mislil", jo je treba uveljaviti, ker je 
vladavina prava vedno na prvem mestu. 

• Merklova in Kurz za okrepitev nadzora na mejah EU. STA. Večer, Maribor, 16.9.2018  
https://www.vecer.com/merklova-in-kurz-za-okrepitev-nadzora-na-mejah-eu-6569158 
Po srečanju v Berlinu sta voditelja danes napovedala še prizadevanja za izboljšanje sodelovanja z afriškimi narodi glede 
migracij.  
Nemška kanclerka Angela Merkel in njen avstrijski kolega Sebastian Kurz sta se kljub njunim različnim pogledom na 
migracijsko politiko danes strinjala, da je treba povečati skupna prizadevanja za zmanjšanje števila migrantov, ki vstopajo v 
EU. 
Po srečanju v Berlinu sta voditelja danes napovedala še prizadevanja za izboljšanje sodelovanja z afriškimi narodi glede 
migracij, pa tudi načrt Evropske komisije za utrditev zunanje meje EU z do 10.000 pripadniki mejne straže Frontex do leta 
2020. 
Čeprav Kurz in Merklova ne delita pogledov na migracije, je po poročanja dpa avstrijski kancler danes prepoznal zasuk 
Berlina k ostrejšim politikam glede priseljevanja. 

• Orban misli, da sankcij ne bo. Urška Mlinarič. Večer, Maribor, 17.9.2018 
https://www.vecer.com/orban-misli-da-sankcij-ne-bo-6569803  
Tudi Avstrijec Strache za pravno spodbijanje poročila Judith Sargentini  
Čeprav je Evropski parlament minuli teden prvič v svoji zgodovini izglasoval, da naj Evropski svet v skladu s 7. členom 
pogodbe o EU začne postopek ugotavljanja resnih kršitev temeljnih vrednot EU, v tem primeru zoper Madžarsko, njenega 
premiera Viktorja Orbana nič ne skrbi. Napovedal je pravne postopke zoper poročilo Judith Sargentini, ki je bilo podlaga za 
glasovanje, in še enkrat ponovil, da postopek za Madžarsko ne predstavlja "nobene nevarnosti in zatorej nobenih sankcij". 
Prepričan je, da postopek do izteka mandata sedanje komisije - evropske parlamentarne volitve so maja 2019 - ne bo 
končan, po tem pa bomo priča drugačni sestavi parlamenta in posledično drugačni sestavi Evropske komisije. Napovedal je, 
da bodo evropske volitve končale to, kar sam imenuje "protimigrantska večina v parlamentu". 
Da bi Evropska komisija potrdila resne kršitve, bi se morala v Evropskem svetu strinjati štiripetinska večina držav članic. 
Poljska in Češka sta že napovedali solidarnost s članico Višegrajske skupine in blokado sankcij. Poljski zunanji minister Jacek 
Czaputowicz je minuli teden ocenil, da želi EU izvajati pritisk na države omenjene regije, zato je solidarnost nujna. In še: 
"Vsaka država ima suvereno pravico, da sprejema reforme, ki se ji zdijo potrebne." Stališče poljskih oblasti ni presenetljivo, 
saj je enak postopek kot tokrat proti Madžarski zoper Poljsko že lani sprožila Evropska komisija. Vendar do zdaj dlje kot do 
opozoril in vabljenja k dialogu še niso prišli. Zato gre v odnosu Madržarska-Poljska za medsebojno podporo. 
Podporo pa ima Orban tudi v avstrijskem podpredsedniku vlade in predsedniku svobodnjaške stranke Heinz-Christianu 
Stracheju, na katerega pobudo je avstrijsko zunanje ministrstvo te dni že pozvalo pravno službo Sveta EU, naj se jasno 
opredeli, ali je bilo glasovanje v Evropskem parlamentu v skladu s pravili. Sporno naj bi bilo neupoštevanje glasov vzdržanih. 
Vse pa kaže, da tudi avstrijski kancler Sebastian Kurz, sicer Orbanov somišljenik v migracijski politiki, skuša nekoliko zgladiti 
odnose z madžarskim premierom, potem ko je minuli teden dejal, da podpira postopek zoper Madžarsko, čemur so v 
glasovanju sledili tudi evropski poslanci iz vrst njegove avstrijske ljudske stranke. Kurz je za nedeljsko izdajo časnika Kleine 
Zeitung povedal: "Obstajajo očitki in obtožbe, ki jih je treba preučiti. Ni dokaza in ne sodbe. Jaz nisem sodnik," je dejal Kurz, 
ki so ga madžarski provladni mediji obtožili, da je Sorosev agent. Orban pa je v maniri očetovskega grajanja Kurzevo potezo 
pospremil z besedami, da je Kurz še mlad in ne ve, za kaj gre pri tem vprašanju. 
Bo pa vrh EU, ki bo potekal v sredo in četrtek v Salzburgu in je namenjen migracijam ter brexitu, nedvomno prvi pokazatelj 
trenutnih odnosov med Orbanov in voditelji držav članic EU. Po poročanju Financial Timesa, ki se sklicuje na diplomatske 
vire, bo Orban sedel z njimi za mizo, ne bo pa on tema pogovorov. Bo pa zato najbrž predmet debate pred vrhom EU na 
srečanju voditeljev desnosredinskih strank, članic Evropske ljudske stranke (EPP), med njimi bo poleg Kurza še Angela 
Merkel in ne nazadnje tudi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Vprašanje, ki ostaja v zraku, pa je, ali naj 
Fidesz zaradi ravnanj oblasti izključijo iz EPP. Mnogi imajo do tega zadržke zaradi prihajajočih evropskih volitev, saj bi taka 
poteza - ob domačem slavju Fidesza - ogrozila primat EPP v Evropskem parlamentu. 

Donatorji že oklevajo 
"V tem trenutku nimamo konkretnih težav, vendar pa je sprejeta zakonodaja povzročila negativni učinek. Precej težavno in 
zastrašujoče je hoditi v službo, ne da bi vedeli, ali je to, kar počnemo, kaznivo dejanje, je za Večer povedala Gruša Matevžič, 
slovenska pravnica pri Madžarskem helsinškem odboru. Slednji je ena od nevladnih organizacij, ki so postale Orbanova tarča 
zaradi pravne pomoči prosilcem za azil, potem ko je bil julija uveljavljen zakon, po katerem so donacije omenjenim 
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organizacijam iz tujine 25-odstotno obdavčene in se lahko pomoč migrantom kaznuje tudi z zaporom. Matevžičeva še pravi, 
da od uveljavitve "imigracijskega davka" opažajo, da določeni donatorji oklevajo z nadaljnjim financiranjem. O sprožitvi 
postopka zoper Madžarsko pa dodaja, da je to pomembno sporočilo Evropskega parlamenta, ki pa bi lahko "otežil naše 
delovanje, saj se je Orban odločil, da bo trdno odločen in ne bo sprejel kompromisov tudi znotraj EPP".  

• Krivic: Kakšen zločin je, če poveš nekomu, kakšne pravice ima? Kristina Božič. Večer, Maribor, 18.9.2018 
https://www.vecer.com/krivic-kaksen-zlocin-je-ce-poves-nekomu-kaksne-pravice-ima-6569583 
Z nekdanjim ustavnim sodnikom in dolgoletnim pravnim zastopnikom ljudi v azilnih postopkih smo se pogovarjali o 
zadnjih obtožbah tako zoper delo notranjega ministrstva kot zoper nevladne organizacije. Matevž Krivic opozarja, da 
pravno državo spodkopava v prvi vrsti MNZ, če krši azilno pravo, ki mu ni všeč: "Če jim ni všeč, naj ga spremenijo, ne 
smejo pa ga, dokler velja, kršiti."  
Kako si razlagate napad na nevladno organizacijo, Pravno-informacijski center, ki nudi pravno pomoč migrantom, kot še 
zadnje dejanje stare ministrice? 
"To, da gre za zadnje dejanje, je morda slučaj, a vsebina je simptomatična. Notranja ministrica je odgovorna za ravnanja 
policije – dobra in slaba. Z azilnimi zadevami se ukvarjam več kot 15 let in vseskozi imam najboljše mnenje o ravnanju 
policistov na terenu in do srednjih položajev na policijskih upravah. Seveda prihaja tudi do ekscesov, a na splošno je bila 
policija pri ravnanju s prosilci za azil v vseh letih tista, ki je pristopala s človeškim odnosom in razumevanjem, tudi do 
prizadetih ljudi ter bila v okviru zakonitosti pripravljena pomagati. A pritisk od zgoraj, predvsem z notranjega ministrstva je 
bil tisti, ki je ves čas povzročal probleme. Enako je zdaj." 
Ko sta Pravno-informacijski center in Amnesty International julija predstavila poročili o nepravilnostih policije glede 
nezakonitih vračanj prosilcev za azil na Hrvaško, je presenetilo absolutno zanikanje, da bi lahko prišlo do kakršnihkoli 
nepravilnosti. Šele kasneje je državni sekretar Boštjan Šefic priznal, da postopki notranjega nadzora potekajo. Zakaj 
absolutno zanikanje možnih nepravilnosti? 
"V resnici se mi zdi to precej standarden odziv. Pomembna prelomnica je bila, ko je tudi urad varuhinje za človekove pravice 
prisluhnil sumom o nepravilnostih in so s svojimi pooblastili začeli resno preiskavo. Šele pod tem pritiskom je vrh MNZ začel 
podajati nekoliko previdnejše izjave. 
Ob tem pogrešam več odločnosti in vztrajnosti v medijih in med novinarji. Vsi so strašno previdni in zadovoljni že, ko MNZ 
zatrdi, da so na vsa vprašanja varuhinje odgovorili, četudi varuhinja opozarja, da je drugače. Pričakoval bi močan pritisk tako 
na varuhinjo kot na odgovorne, da se situacijo razišče in razjasni. Zagotovo je za to potreben čas, a vseeno. Nezaslišano se 
mi zdi tudi ravnanje časopisa Dela v preteklem tednu. Če so zadržani in čakajo, ko gre za obtožbe, da je policija kršila 
slovensko zakonodajo, pravo EU in mednarodno pravo, je sumom, ki jih je ponudil MNZ kot lastno obrambo, češ kaj pa 
delajo nevladne organizacije, sledil bombastičen članek kar na prvi strani Dela. Hudo nesorazmerje." 
Ministrica je opozarjala na "zlorabe sistema". Te naj bi dokazovalo število podanih prošenj za azil in število ljudi, ki ne 
počakajo, da se o njihovi prošnji odloči. Zakaj po vaših izkušnjah ljudje ne počakajo? 
"To je zapleteno vprašanje. Mnogi imajo svoje predstave o Evropi, mnogi za Slovenijo nikoli niso slišali, sorodnike in 
prijatelje imajo v drugih državah EU, in seveda si želijo tja, kjer so ljudje, ki jih poznajo. A vseeno so izjeme – ljudje, ki so se 
navezali na slovensko okolje in želijo tu ostati. Naša država jih vse obravnava enako: "Pojdite, samo da vas ne vidimo." 
Dolgotrajnost postopkov je problem povsod po svetu, a v Sloveniji je posebej izrazit. Gre že za psihično torturo ljudi, ki živijo 
mesece, nekateri leta v azilnem domu brez pravice delati. To je absurd. Ljudje bi radi delali, pa ne smejo. Če človeku 
onemogočiš, da bi lahko delal in zaslužil za lastno preživetje, ter ga prisiliš v mučno čakanje mesece in mesece, ni čudno, da 
mnogi obupajo. Sam poznam prosilce, ki sem jim pojasnjeval, da si bodo s takim pobegom svoje možnosti za azil samo 
poslabšali, a je bilo vse zaman. Redke primere, ko je komu po begu iz Slovenije vendarle uspelo dobiti azil kje drugje, so 
prosilci pri nas dobro poznali - in so šli še oni. 
Razlike med številom podanih prošenj in odhodov prosilcev iz Slovenije kažejo resen problem delovanja sedanjega azilnega 
sistema. In zagotovo skušajo položaj, ki ga prinaša status prosilca za azil, izkoristiti tudi posamezniki, ki niso upravičeni do 
mednarodne zaščite. Če se to dogaja množično, je to lahko resen problem. Leta 1951, ko je bila podpisana Ženevska 
konvencija, so begunci prihajali predvsem iz vzhodnega bloka in totalitarnih režimov. Temu, ali kdo sistem zlorablja ali ne, se 
tedaj ni posvečalo pozornosti. Danes je situacija drugačna." 
A številke so v Sloveniji relativno nizke, morda tisoč, nekaj sto ljudi. 
Da, Slovenija je na repu že tako bedne evropske pomoči beguncem. Ob tem da jih je v stisko pognala tudi evropska politika, 
četudi predvsem ameriška, ko so rušili režime in države po svetu. Velja ponoviti, da zdaleč največji del posledic razrušenja 
držav nosijo sosednje države: od Libanona, Jordanije do Turčije, kjer je beguncev nekajkrat več kot v celi EU. Evropa je s 500 
milijoni prebivalstva sprejela vsega morda milijon beguncev. Pri čemer so tudi znotraj EU države, kjer je beguncev več: od 
Švedske in Nemčije, do Italije. 
In tu pridemo do problema azilnega sistema EU. Če sistem ne deluje in ni dober, ga lahko popravijo le članice EU, ne pa da 
se problem sedaj zvrača na nevladnike. Ob tem je treba opozoriti še na nekaj – četudi je sistem slabo učinkovit, že zdaj 
vseeno omogoča pospešen postopek za izločanje posameznikov, ki očitno niso upravičeni do mednarodne zaščite. Če tega 
postopka slovenski organi ne znajo učinkovito uporabiti, je to problem MNZ. Še hujši pa je pri nas problem dolgotrajnosti 
azilnih postopkov za prosilce, o katerih je treba odločiti v rednem postopku. Ta bi smel - razen v izjemnih primerih - trajati 
do šest mesecev. A ne število ne kvaliteta uradnikov, ki na tem delajo, tega ne omogočata. Nemčija je v tisti krizi pred leti 
postavila novo vodstvo azilnega urada, ki je doseglo, da se je takrat tam ta šestmesečni rok skrajšal na trimesečnega." 
A tudi pospešene postopke vračanja očitno neupravičenih prosilcev morajo izvesti uradniki MNZ in ne policija? 
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"Absolutno. Tu gre za veliko sprenevedanje tudi ministrice v zadnjem intervjuju, ki ga je objavil Večer. Po eni strani zatrjuje, 
da upošteva MNZ slovensko in evropsko zakonodajo, a takoj nato doda, da se morajo ob tem upoštevati tudi druga stališča 
in da pri političnih razmišljanjih upoštevajo izhodišča, ki temeljijo na nujnosti preprečevanja sekundarnih migracij. To 
kasneje še razvije, ko zatrdi, da po azilnem pravu ne more prosilec izbirati, kje bo zaprosil za azil, češ da mora podati prošnjo 
v prvi varni državi. To ni res; gre za očitno zavajanje javnosti. 
Namesto resne preiskave vrh MNZ zdaj preusmerja pozornost in zvrača nekakšne očitke na nevladne organizacije, pri 
čemer sodelujejo nekateri mediji. A z vsem tem se le veča in potrjuje sum, da je bilo zares nekaj narobe." 
Matevž Krivic 
Po ženevski konvenciji in po pravu EU lahko oseba vloži prošnjo za azil v katerikoli državi, do katere ji uspe priti. In država je 
obvezana, da njegovo prošnjo obravnava. Pri tem znotraj EU obstaja možnost, da se prosilca vrne v članico EU, kjer je 
zabeležen prvi vstop te osebe v EU. Toda to ne pomeni kar "v marico in čez mejo", ampak je potrebno izpeljati poseben 
"dublinski" postopek. Pogoja pri tem sta, da druga država sprejem odobri in da gre za varno državo z delujočim azilnim 
sistemom. Leta 2011 je evropsko sodišče za človekove pravice odločilo, da Grčija tega ne izpolnjuje in zato se tja prosilcev ni 
smelo vračati. Danes so razmere na Hrvaškem in Madžarskem zelo podobne, a zavezujoče sodbe o tem še ni. 
Hkrati vidimo poskuse, denimo notranjega ministra Nemčije, Horsta Seehoferja, da bi se uveljavljenim postopkom izognili. 
Njegova ideja je bila, da bi že kar policisti na meji (za)vračali prosilce za azil. A Nemčija je vendarle še v tolikšni meri pravna 
država, da je moral minister narediti korak nazaj. Zavedajo se, kaj pravo državi nalaga. Naša notranja ministrica pa v 
intervjuju v Večeru jasno kaže svoje simpatije do takega načina urejanja tega problema - in močno sumim, da je šlo pri 
zadnjih zapletih na hrvaški meji prav za poskus, da bi "po tihem" naredili nekaj podobnega. Da bi torej kar policija sama 
delala selekcijo, kdo lahko vloži prošnjo za azil in kdo ne. To opravičuje ministrica s tem, da je del azilnega sistema boj zoper 
zlorabe, kar naj bi bilo po obstoječi zakonodaji zelo oteženo. Ministrica s tem posredno priznava, da obstoječo zakonodajo 
kršijo oziroma jo postavljajo v ozadje, saj so na prvo mesto postavili boj zoper zlorabe azilnega sistema. Pa če je to v skladu s 
pravom ali ne. V Nemčiji notranjemu ministru to ni uspelo, pri nas pa bo? Največji cinizem pri tem je, da namesto da bi 
pojasnila, kaj je njej podrejen represivni organ počel na meji, je poskušala preusmeriti pozornost na nevladne organizacije, 
ki naj bi ilegalno pošiljale begunce iz BiH čez mejo. Če bi bilo to res in lahko to dokažejo, je to kaznivo dejanje. Naj sprožijo 
primerne postopke. Ne pa da taka namigovanja izkoriščajo za odvračanje pozornosti od raziskovanja sumov, da so sami 
ravnali protipravno in kršili pravice migrantov." 
Informiranje ljudi o njihovih pravicah ni protipravno? 
"Seveda ne. Iz policijskih depeš izhaja, da naj bi nekateri prebežniki informacije, kam se obrniti po pravno pomoč, prejeli že 
v BiH. Četudi ni jasno, kdo jim je te informacije dal, je dejstvo, da je težko najti kaj bolj pohvalnega, kot da ljudem, ki so 
prizadeti, ponudimo pravilne in dobre informacije. Jaz bi vsakemu človeku, ki to naredi, dal priznanje. To je nekaj dobrega, 
ne pa slabega. Kakšen zločin naj bi bil, če poveš nekomu, kakšne pravice ima? 
Ob tem moramo vedeti, da je vrnitev človeka, ki je zaprosil za mednarodno zaščito v Sloveniji, na Hrvaško, čeprav policija 
tega ne bi smela narediti, huda kršitev človekovih pravic. Za posameznika je lahko usodna. Države so človekovim pravicam 
najbolj nevarne organizacije povsod po svetu. Da na to pozabljamo zaradi namigovanj proti nevladnim organizacijam, ki 
ljudem pomagajo ... to je šokantno." 
Precej zgražanja je okoli tega, da naj bi se policistom “grozilo” z uporabo pravnih sredstev, če bodo kršili zakon. Da bi bilo 
s tem kaj narobe, zveni hecno. 
"To zveni zastrašujoče. Ljudem, ki so si upali tako "zagroziti" policiji, lahko le čestitam. Iz lastnih izkušenj vem; če 
potencialnim kršiteljem človekovih pravic, ki imajo oblast in moč, ne zagroziš oziroma jih ne spomniš, da so tudi oni vezani 
na pravo, in da jih bodo doletele sankcije, če bodo zakone kršili – brez tega ni nič. Zgražati se nad tem, da nekdo, ki sumi, da 
je policija kršila človekove pravice, pove policiji vnaprej, naj pazijo, ker se jih nadzira? To naj bi bil zločin? To je res strašljiv 
razmislek. Še posebej, če ljudje temu nasedajo." 
Veliko se piše o pravni državi, ki naj bi bila nad človekovimi pravicami. Kako to razumeti? 
"V resnici gre le za to, da obstaja resen sum o nepravilnostih pri delu policije, da je ta pod pritiskom MNZ poskušala 
zaustaviti migrante pri prestopu meje na pravno nedovoljene načine. In to preiskuje tudi varuhinja. 
Ne vemo, za koliko ljudi, ki so bili nezakonito vrnjeni na Hrvaško, bi se izkazalo, da bi bili upravičeni do mednarodne zaščite. 
Tega tudi ne bomo nikoli izvedeli, saj bi se njihova upravičenost ali neupravičenost lahko ugotovila šele v postopku, ki ga 
zahteva pravni red Slovenije in EU, a ni bil izpeljan. 
Sume o nepravilnosti policijskega postopanja se mora do konca raziskati. To bo težko, saj so, kot kaže, policijski zapisniki 
nepopolni. Če je nekdo policistu rekel, da hoče zaprositi za azil, policist pa tega ni zapisal - kako to dokazati? A sumi so očitni 
in vsaj posrednih dokazov ne manjka. To so potrdile tudi novinarske raziskave na terenu. Namesto resne preiskave vrh MNZ 
zdaj preusmerja pozornost in zvrača nekakšne očitke na nevladne organizacije, pri čemer sodelujejo nekateri mediji. A z 
vsem tem se le veča in potrjuje sum, da je bilo zares nekaj narobe." 
V različnih državah EU vidimo delovanje oblasti proti nevladnim organizacijam, ki so aktivne na področju migracij. 
"Seveda. Na eni strani je oblast, ki ima moč, da lahko hudo krši človekove pravice. Evropsko sodišče za človekove pravice vse 
sodbe v korist oškodovanih izreka proti državam. Z malo ironije bi tako 47 držav podpisnic evropske konvencije o človekovih 
pravicah lahko imenovali tudi klub 47 kršiteljic človekovih pravic. Toda pod pritiskom javnega mnenja in demokratizacije v 
zadnjih desetletjih so te države pristale, da se njihovo moč in samovoljo nadzira, omeji in celo sankcionira. Države seveda 
počno vse, kar lahko, da bi krivdo s sebe zvrnile na druge. In nevladne organizacije, ki pomagajo žrtvam kršitev človekovih 
pravic, so zato na udaru. Na to je treba le realno in kritično pogledati. To ne pomeni, da tisti v nevladnih organizacijah ne 
morejo narediti nič nezakonitega. Vsak od nas lahko. A namigovanja niso dovolj, tudi morebitna medijska kritika mora 



temeljiti na pošteno ugotovljenih dejstvih, potem pa je treba morebitna nezakonita ravnanja tudi dokazati na sodišču. 
Enako in še bolj pomembno pa je, da se tako ravna tudi proti policiji in drugim državnim organom, ki kršijo zakonodajo." 

• Komu služi pravna služba evropske komisije. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 18.9.2018  
https://www.vecer.com/komu-sluzi-pravna-sluzba-evropske-komisije-6569788  
Po razkritju nemškega tednika Der Spiegel, naj Slovenija glede meje s Hrvaško raje vztraja pri pravni rešitvi spora. Cerar: 
Zanemarjanje pravnega mnenja je nevaren precedens komisije.  
Nobena nadaljnja razprava kolegija Evropske komisije v povezavi z vprašanjem arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in 
Hrvaško ni načrtovana, so v tiskovni službi komisije včeraj odgovorili na vprašanje slovenske tiskovne agencije STA, ali lahko 
kolegij še obravnava pravno mnenje o arbitražni razsodbi, ki ga je v petek objavil nemški tednik Der Spiegel. 
Diskrecijska pravica 
Poučeni vir, ki želi ostati neimenovan, je pa blizu slovenske vlade, je včeraj za Večer posebej dejal, da bi sicer takšno 
obravnavo lahko terjal slovenski premier ali pa slovensko zunanje ministrstvo, toda: "Vprašanje je, če bi to sploh bilo 
smiselno. Sodišče Evropske unije, kamor je letos pred poletjem Slovenija vložila tožbo zoper Hrvaško, lahko seveda 
kadarkoli Evropsko komisijo vpraša za mnenje. A komisiji tudi v tem primeru ni treba sodelovati, saj bi bilo kakršnokoli že 
njeno mnenje za sodišče tako ali tako neobvezujoče. Sodišče pač mora odločati v skladu s pravom. Evropska komisija pa 
seveda ima diskrecijsko pravico, da se kljub drugačnemu mnenju lastne pravne komisije ne odzove. To je že storila. Je pa to 
izkaz, da pravo Evropske komisije žal ne zanima - in je to tudi dokaz za slabo politično odgovornost te Junckerjeve komisije." 
Evropska komisarka iz Slovenije Violeta Bulc je namreč v nedeljo za TV Slovenija dejala, da še ni prepozno za to, da kolegij 
komisarjev obravnava pravno mnenje, ki ga je objavil nemški tednik Der Spiegel in ki potrjuje slovenska stališča glede 
uveljavljanja arbitražne odločbe o meji s Hrvaško. Evropska komisija bi lahko po oceni Bulčeve o tem še vedno razpravljala, 
"če Slovenija pozove komisijo in prosi, da se arbitražna razsodba obravnava naprej, je pa seveda stvar predsednika, ali bo to 
uvrstil v razpravo pred vsemi komisarji". 

Juncker v političnem sorodu s Plenkovićem 
Nemški tednik Der Spiegel med drugim navaja, da evropski komisarji mnenja, ki ga je bil pridobil njegov dopisnik v Bruslju 
Peter Müller, sploh še niso videli. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker naj bi bil na prošnjo hrvaškega 
premierja Andreja Plenkovića ignoriral nasvet lastne pravne službe. Tednik se sprašuje, ali je to storil zato, da bi pomagal 
Plenkoviću, ki je član iste politične skupine, Evropske ljudske stranke, kot Juncker. Speigel dodaja, da je Juncker še februarja 
pred Evropskim parlamentom, ko je tam nastopil tudi Plenković, dejal, da spor ni samo težava dveh članic EU, ampak je 
"evropska težava". "V čudnem preobratu, dobrih šest mesecev po Junckerjevih odločnih besedah, je Evropska komisija zdaj 
tista, ki zamuja pri rešitvi," je v Der Spieglu zapisal dopisnik iz Bruslja.  

Razprave na dnevnem redu ni 
V tiskovni službi komisije so tako včeraj na vprašanji STA, ali lahko kolegij še vedno obravnava to pravno mnenje in v katerih 
okoliščinah, odgovorili, da "ni načrtovane nobene nadaljnje razprave kolegija o tem vprašanju". Spomnili so, da je kolegij o 
tem razpravljal na podlagi predstavitve vodje pravne službe 4. julija lani. Po tej razpravi je komisija objavila izjavo, v kateri je 
zapisala, da od Slovenije in Hrvaške pričakuje, da bosta arbitražno sodbo izvršili. Izrazila je tudi pripravljenost, da pomaga k 
zagotovitvi celovite in pravične uresničitve sodbe. Toda nato komisija ni storila ničesar, da bi prispevala k uresničitvi 
razsodbe, čeprav je njena lastna pravna služba maja letos pozvala k pripravi obrazloženega mnenja na podlagi ugotovitev, ki 
potrjujejo slovenska stališča, da gre pri nespoštovanju arbitražne razsodbe za kršitev prava EU. 
V tiskovni službi komisije na vprašanje, zakaj so ignorirali mnenje lastne pravne službe, odgovarjajo le tako, da spomnijo na 
predhodne, junijske izjave v povezavi s tem vprašanjem, s katerimi so poskušali zmanjšati pomen dokumenta, o katerem so 
bile takrat na voljo zgolj neuradne informacije. Na tedanja vprašanja slovenskih dopisnikov v Bruslju v povezavi s tem 
mnenjem, ki potrjuje slovenska stališča, so junija v komisiji odgovorili: "Dobro veste, da ne komentiramo številnih notranjih 
papirjev, ki morda krožijo v komisiji." 

Cerar: Bruselj bo moral pojasniti 
Hrvaška je dolžna uveljaviti arbitražno razsodbo, z neupoštevanjem odločitve arbitražnega sodišča pa krši mednarodno 
pravo in pravo EU, je v odzivu na mnenje pravne službe Evropske komisije glede arbitraže dejal zunanji minister Miro Cerar. 
Mnenje namreč potrjuje glavne navedbe Slovenije in jasno pove, da arbitraža velja tudi za celo Evropsko unijo, je dejal 
Cerar. Da Evropska komisija mnenja pravne službe ni obravnavala, pa bodo morali v Bruslju pojasniti, je dejal in spomnil, da 
je za dnevni red kolegija komisije odgovoren njen predsednik - Jean-Claude Juncker. Cerar je še ocenil, da je komisija na 
primeru arbitraže zamudila svojo priložnost, da bi varovala načela vladavine prava. Da je verodostojnost komisije pod 
vprašajem, je dejal predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko Matjaž Nemec (SD), šef NSi Matej Tonin pa, da 
je Hrvaška Slovenijo "diplomatsko in politično nadigrala".  

Hrvaške kršitve evropskega prava 
Pravna služba Evropske komisije je v osem strani dolgem mnenju z datumom 14. maj 2018 zapisala, da večina trditev, ki jih 
je v predlogu tožbe predstavila Slovenija glede kršitev prava EU s strani Hrvaške, drži, in da bi morala Evropska komisija v 
mnenju to podpreti, je minuli teden na spletu objavil nemški tednik Der Spiegel. Pismo je bilo naslovljeno na vodjo kabineta 
predsednika komisije Claro Martinez Alberola, podpisala pa se je Karen Banks.  
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Mnenje v uvodu na kratko povzema slovensko-hrvaški spor glede meje in arbitraže ter navaja, da je slovenski predlog tožbe 
"v bistvu v tem, da hrvaško zavračanje priznanja arbitražne odločitve preprečuje Sloveniji izpolnjevanje obveznosti in 
uživanje pravice v skladu s pravom EU". Prav tako pravna služba spominja, da je arbitražno sodišče v vmesni sodbi leta 2016 
že zavrnilo hrvaške trditve, da je bil arbitražni proces kompromitiran in da arbitražni sporazum velja. "EU tako mora 
spoštovati izid arbitražnega postopka, določila prava EU pa morajo biti interpretirana v skladu z njim," piše. 
Mnenje nadalje povzema slovenske trditve v tožbi, in sicer, da Hrvaška krši splošno obveznost lojalnega sodelovanja, 
obveznosti iz skupne ribiške politike, obveznosti iz schengenskega zakonika in obveznosti iz direktive za prostorsko 
načrtovanje na morju. 

• Drobcen mak med klasjem, nekaj mojega. Intervju: Miroslav Košuta. Pogovarjala se je: Melita Forstnerič 
Hajnšek. Večer, Maribor, 19.9.2018  

Miroslav Košuta, pesnik in pisatelj  
https://www.vecer.com/drobcen-mak-med-klasjem-nekaj-mojega-6570493  
Nominiranci za večernico: Miroslav Košuta, Ponikalnice - petinsedemdeset ugank in ena ugotovitev (Založba Miš, 
ilustrirala Suzi Bricelj)  
 
 

 
Slika: Miroslav Košuta, pesnik in pisatelj. Foto: Večer 
 
Obisk v njegovi in ženini hiši na Kontovelu je posebno doživetje. Hiša v skali je čarobna, v kuhinji so kapniki in skalna zareza, 
vhod nekam globoko v kraško jamo. O resničnem lastovičjem gnezdu v spalnici je na pobudo Alojza Rebule napisal subtilno 
knjižico Dnevnik o lastovičjem gnezdu pred tremi leti. Prevedli so ga tudi v italijanščino. Pesnik in pisatelj Miroslav Košuta, 
leta 1936 rojen v Križu pri Trstu, velja za prvega pesnika med dvema velikima prozaistoma Borisom Pahorjem in Alojzom 
Rebulo na Tržaškem. 
Z zadnjo knjigo za mlade bralce Ponikalnice je vnovič dokazal, da je mojster besednih iger in zasukov. 75 ugank najpogosteje 
najde v naravi (mak, metulji, mravljišče, pav, žirafa, pajek, zebra), navdihuje ga tudi predmetnost (palica, strelovod, klešče, 
pipa, satelitska antena, daljinec, računalnik ...). Posebno duhovite so tiste uganke, v katerih se živalski svet sreča s 
predmetnim (žerjav, žabica, lisice ...). Pri Košuti seveda ne more manjkati genius loci, torej obmorska in kraška motivika 
(svetilnik, jame, kapniki, ponikalnica, človeška ribica, lipicanci). Uganko pa je mogoče spesniti tudi okrog neoprijemljivega 
(spanec, rojstni dan, čas, beseda, mamino naročje). Ugankam, ki jih je ilustrirala Suzi Bricelj, je dodana še ena ugotovitev: 
"Kadar volk zatuli v luno, onemijo psi./ Če pa kozel ga posnema, se režijo vsi." 
Ni bilo več pionirčkov, brigadirčkov 
Ko govori o začetnikih mladinske poezije pri nas, ne more mimo Toneta Pavčka (tudi našega prvega večerničarja, op. p.), ki 
je bil pred njima z Nikom Grafenauerjem. "Sva pa z Nikom začela redno pisati in redno nastopati z mladinskimi pesmimi," 
pravi. "Ampak Pavčkov Maček na dopustu iz leta 1957 je bil tako nova zbirka po vzdušju, po vsem. Ni bilo več pionirčkov, 
brigadirčkov in udarnikov. Ima isto funkcijo kakor Pesmi štirih," pravi, medtem ko sediva v njegovi svetli delovni sobi s 
knjigami v nadstropjih. 
V vašem bogatem pesniškem svetu zavzemajo posebno mesto mladinske zbirke. Mladinske književnosti nikakor nimate 
za manjvredno v korpusu svoje in obče literature? 
"Z zadovoljstvom ugotavljam, da sem začel tam sredi petdesetih let orati na samotni, odročni, zapuščeni njivi, kjer so si sicer 
nekateri posamezniki izkrčili svoje vrtove in vrtičke, a je bil pogled na celoto kaj malo razveseljiv. Počasi pa se nas je nabralo 
oračev in sejalcev, plugi so zarezali globoke brazde, semena so vzkalila in zdaj iz te svoje perspektive globoko v notranjost 
zaplulega galeba gledam in vidim: široko se je razpotegnila njiva slovenske mladinske književnosti, bogato rojeva. Nekje 
vmes, pa čeprav nič več kot samo drobcen mak med klasjem, je nekaj mojega. Otroško srce, ki zadrhti ob njem, mi je 
plačilo." 
Je res, da je pisatelj in urednik Ferdo Godina, ki je urejal literarno prilogo Najdihojca v nekdanjem Ljubljanskem 
dnevniku, zaslužen, da sta vidva z Nikom Grafenauerjem začela pisati mladinsko poezijo in nastopati z njo? 
"V glavnem drži, ne pa tudi, da bi takrat začel. Že pred šestimi desetletji sem pisal otroške pesmice za tržaškega Galeba. To 
je bilo vsaj dobrih deset let pred tem. Zasluga Godine je v tem, da je nenadoma razširil to področje in da je honoriral in 
osebno vabil. Škoda je, da nekaj najinih pesmi ni pod najinima imenoma, pisali smo za honorar, in če bi bil profesor na 
univerzi, bi kakemu svojemu študentu dal to za seminarsko ali diplomsko nalogo. Pa bi pregledal vse otroške pesmi v 
Najdihojci in bi mu povedal, katere so moje, katere Grafenauerjeve." 
Tone Pavček je bil prvi med nami, njegov Maček na dopustu je presekal s pionirčki in brigadirčki - bil je kot Pesmi štirih 
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Rasli ob Košutovih miškah 
Je vaša zbirka Abecerime iz 1979 odgovor na Grafenauerjevo Abecedo? 
"Tako je. Napisal je, da je A streha na dva kapa. Moja pripomba pa je bila že na prvi verz, saj je samo veliki A taka črka, mali 
a že ni več. Seveda je njegova Abeceda odlična, a vrgel mi je rokavico, češ, pa poskusi ti napisati pesniško abecedo." 
Vaša prva tiskana zbirka je Kje stanuješ mala miška iz leta 1975. Kako se spominjate knjižnih začetkov? 
"Zamalo se mi je zdelo, da imam knjigo o miškah, dokler ni pred leti na slovesnosti v Cankarjevem domu Slavko Pregl v 
slavnostnem govoru dejal, da mi čestita, ker so njegovi in mnogi drugi otroci zrasli ob Košutovih miškah, zdaj pa rastejo že 
njihovi vnuki. To je bil res kompliment." 
Ponikalnice pomenijo za vas izlet v zahtevno zvrst uganke, ki ni prav pogosta v slovenski mladinski literaturi. Vsaj ne tako 
lirična in literarno vredna. Ampak pred ugankami so bile popevke? 
"Pri svojem literarnem delu sem se dobro počutil marsikje. Tudi moje službe so s tem povezane. V mladinski redakciji sem 
začel pisati radijske igre za mladino. Nagrajen sem bil celo v jugoslovanskem prostoru. V redakciji sem imel radijsko šolo in 
oddajo Spoznavajmo svet in domovino. Za kratkokrilko iz Maribora sem na Privškovo željo napisal prvi tekst za popevko. V 
enem dnevu sem ga moral napisati. Napisal sem pesem Kadar pride dež. Frklja iz Maribora je bila Alenka Pinterič. Bila je 
razborita, pela pa je fantastično. Privšek je pesem poslal potem na festival v Opatijo. Moj Spoznavajmo svet in domovino je 
torej ostal brez pesmi. A napisal sem drug tekst, spet na Privškovo glasbo. Pesem je zapela vnovič Alenka, njen naslov je bil S 
kitaro in dolgimi lasmi. Zapela je rokersko, bil je velik uspeh. Potem sem ji napisal še Hanibala. Deklica je postala dama in 
imela velik uspeh v Opatiji, dobila je tretjo nagrado. Žal pa je ta deklica v svoji avtobiografiji The Beatles, Tito in jaz to mojo 
pesem pripisala Gregorju Strniši. Tista pesem je preokrenila njeno kariero, je priznala v knjigi. Tudi Maček v žaklju od Belih 
vran je moja pesem in Ura brez kazalcev Nina Robiča. Bilo je zmag na Slovenski popevki. Vsa moja poezija je v primerjavi s 
temi popevkami minimalno ovrednotena. Kar v bistvu žal(ost)i. Sledila je še prva nagrada s Tatjano Gros Zato sem noro te 
ljubila ..." 
In kaj je bilo z ugankami? 
"Ko smo skupaj prešli na mladinsko književnost, sem napisal ob vseh pesmih in prozi za eno mapico ugank, ki so se mi 
postarale v arhivu. Pred dvema letoma je na Očesu besede v Murski Soboti k meni pristopil založnik, gospod Miš, in mi ob 
jägermeistru predlagal, da bi pri založbi Miš kaj izdal. Najprej se mi je zdelo, da nimam ničesar, potem sem se spomnil 
ugank. A bile so zelo naše, primorske. Kot take bi jih bilo treba tiskati v Trstu. Prisluhnite tej, Ponikalnici, ki je dala knjigi ime: 
'Žubori, žubori,/izgine/v globine,/bobni/v temi/pa se spet/prerine/na plan/žuboret/v kraški dan.' Izkazala se je Miševa 
urednica Gaja Kos. 
Prebiral sem uganke zadnjih let, ki jih objavljata Ciciban in Cicido, v glavnem so rimana vprašanja. To ni uganka, ki je 
pesniška forma kot sonet, balada. Ima svoja pravila in zakonitosti." 

Kaj je to? 
Ki je, ki ni, 
ker se ne da prijeti, 
če je v spominu, 
dela nam skrbi, 
če v zemlji je, 
se povečuje z leti 
ali napolni 
in se izgubi. 
             (Luknja)  

Vaše tematsko silno raznovrstne uganke so lahko tudi samostojne pesmi, nekatere bi lahko kot odgovor imele naslov. 
Tudi ekološke uganke imate in kraške in starožitne ... 
"Zame je tudi pri uganki pomemben lirični navdih, uganka sama po sebi mora biti pesmica. S končnimi rimami pomagam 
otroku bralcu do odgovora. Nekatere moje uganke ne postavljajo vprašanj, so kar pesmice, na katere pa je mogoč odgovor. 
Moja najljubša od vseh pa je ta, ki je nastala na morju, ko sem se poslavljal od njega: 'Drug za drugim čipke valijo/v naročje 
obali,/šumeči o sreči spomine budijo,/če smo poleti v njih čofotali.' Posebno ljube so mi moje domače o svetu, ki je v 
zatonu. Izbor se je oblikoval v plodnem dialogu z urednico Gajo Kos, ki je kriva nastanka precejšnjega števila novih, a je 
imela pomisleke ob Onesnaženju zraka: 'Silna in vesoljna peč/huda reč./Greje, da mrazi ljudi -/večni sneg in led tali'. Ob 
vseh nastopih na šolah pa so jo otroci rešili med prvimi. Hotel sem, da ostane zapisano, ker je dokument časa. Če ima 
Župančič svoje kmečke uganke in mavrico na tri pramene, je dokument nekega časa. Naj ostane." 
Ponikalnica je povezana z mano 
Naslov Ponikalnice je odlična domislica. 
"Res je ponikalnica nekaj, kar je povezano z mano. Tudi meni kdaj kaj ponikne, mi zgine marsikdaj. Uganka sama na sebi je 
nekaj, kar tudi izgine. Odgovor pride na dan šele po premisleku." 
Zakaj pa je ugank ravno petinsedemdeset? Je v tem številu kaka posebna simbolika? 
"To število je zaradi urednice Gaje Kos. Najprej sem se posvetoval z Nikom Grafenauerjem, ker tudi on ima kakih petdeset 
ugank. Toliko sem jih najprej tudi sam imel po prvem sortiranju. Najprej sem razmišljal o devetinštiridesetih. Pri delu mi 
številke vseskozi veliko pomenijo." 

 



Imate v zamejstvu dovolj možnosti za objavo, denimo mladinske poezije? 
"Nujno moram izpostaviti mladinsko literarno revijo Galeb, ki jo izdaja Zadruga Novi Matajur iz Čedada. Ko jo je urejala 
požrtvovalna Majda Železnik, me je nenehno spodbujala k pisanju in takrat sva s Klavdijem Palčičem pripravila tudi izjemno 
antologijo Kriško kraške, gotovo eno naših najlepših mladinskih knjig. Ko se je najin čas pri novih urednikih iztekel, me je 
povabila k sodelovanju katoliška Mladika, kjer sva s Palčičem objavila Minimalčice. In te dni mi je ista založba poslala v tisk 
že šesto knjigo, to pot o gledališču. Zato velja, da sva z urednikom Marijem Maverjem podrla berlinski zid v zamejstvu." 
Meje so 
Kako pa se čutite kot zamejec del skupnega kulturnega prostora in celotne slovenske literature? 
"Razpravljanje o izrazu zamejstvo se mi zdi zelo zamejsko. Blebetanje o tem, da meja ni več, se je pokazalo v vsej bedi z 
bodečo žico na meji, s katero naj bi nas varovali pred migranti. Torej meje so. Zdaj, ko obnavljam vozniško dovoljenje, lahko 
vozim v Italiji, v Sežano pa ne smem. Torej meja je. 
V Ljubljani se osebno nisem nikoli čutil zasidran med bralstvom kot na tej strani meje. Zamejstvo je le stvar kavarniških 
debat, mene pa zanima slovenski narod v celoti. Občutenje slovenskega naroda. Počutim se popolnoma doma tudi na šolah 
v Prekmurju, od nekdaj. Že v mladih letih mi je bilo tako odprto, z Miškom Kranjcem in prvimi prijatelji, ko sem še sodeloval 
v Mladih potih. Redno me vabijo tja, redno nastopam tam in jih čutim nič manj kot svoje v Barkovljah ali na Colu pri 
Repentabru. Tukaj sem včasih razočaran, ko otroci iz mešanih zakonov ne razumejo več izrazov, kot je lestev, v mojih 
pesmicah. A to je tudi problem moje starosti, s časom postanemo vsi starci bolj sitni. Nastopam kdaj tudi v italijanskih šolah, 
saj imam nekatera dela prevedena. Žal pa nimam več dovolj energije za bolj oddaljena vabila iz Slovenije." 
Ne morem si kaj, da vas ne bi za sklep vprašala o vašem odnosu do Borisa Pahorja. 
"Razumeva se vseskozi, ker sva oba levičarja. A bodimo si nekaj na jasnem: njegov kulturnopolitični pomen je neprimerno 
večji od literarnega. To je treba povedati, na lep način, seveda. Medtem pa je bil Alojz Rebula zame na nasprotnem bregu, a 
občudoval sem ga kot kraškega fanta in profesorja. 
Rebula je bil izjemen romanopisec, ki je dosegel vrh z mogočnim V Sibilinem vetru, s Senčnim plesom, prikazom povojnega 
Trsta, in Vinogradom rimske cesarice. Visoko ga je cenil že Vladimir Bartol. Zame je izpisal najboljša poglavja o teh krajih. A 
kasneje ga je politika zapeljala v kalne vode." 

Marijan Kramberger je imel prav 
"Za to, da sem se vrnil po šestih letih študija na filozofski fakulteti v Ljubljani in sedmih letih dela na Radiu Ljubljana domov v 
Trst, na delo v Slovensko stalno gledališče, je zaslužen sošolec s fakultete, Mariborčan Marijan Kramberger. 'Miro, pojdi, ker 
moraš iti. Če ostaneš v Ljubljani, si boš vse življenje očital,' mi je rekel. In sem ga poslušal. Sošolec Niko Grafenauer pa me je 
svaril pred vrnitvijo v Trst. A prav je imel Marijan. V Ljubljani sem delal v literarni redakciji Radia Ljubljana. Bil sem v imenitni 
ekipi, v kateri so bili Tone Pavček, Rapa Šuklje, Ciril Zlobec, France Vurnik in Ciril Stani. Za mano pa je v redakcijo prišel iz 
zapora na Povšetovi Branko Šömen."  

• Violeta Bulc zavrnila kritike na svoj račun glede arbitraže. STA, M.R. Večer, Maribor, 19.9.2018  
https://www.vecer.com/violeta-bulc-zavrnila-kritike-na-svoj-racun-glede-arbitraze-6571438  
Evropska komisarka Violeta Bulc je danes v Bruslju odločno zavrnila kritike v povezavi z arbitražno razsodbo. Izpostavila je, 
da je po njenem jasnem zastopanju slovenskih stališč kolegij dvakrat sprejel jasno odločitev, da je arbitražno razsodbo treba 
spoštovati. To sta ji danes zatrdila tudi Jean-Claude Juncker in Frans Timmermans.  
Na vprašanje, kako odgovarja tistim, ki so kritični, da v povezavi s stališči Junckerjeve komisije do arbitražne razsodbe ni 
storila vsega, kar bi lahko, se je komisarka odzvala z besedami: "S tem se absolutno ne strinjam." 
Izpostavila je, da je obakrat, ko je bilo to možno, na kolegiju komisarjev jasno zastopala interese Slovenije ter pojasnila 
zgodovinski okvir in ozadje. Dvakrat je bil sprejet sklep, da morata državi razsodbo izvršiti, je poudarila. 
Komisarka je še pojasnila, da se je danes pred začetkom kolegija pogovarjala s predsednikom Junckerjem in prvim 
podpredsednikom Timmermansom ter da je njuno sporočilo jasno: Evropska komisija pričakuje spoštovanje arbitražne 
razsodbe. 
V tiskovni službi komisije so glede pogovora Junckerja in Bulčeve dejali le, da se "predsednik stalno pogovarja z vsemi 
komisarji". 
Bulčeva je sicer danes ponovno pojasnila tudi, da mnenja pravne službe komisije, ki ga je v petek objavil nemški tednik 
Spiegel in ki potrjuje slovenska stališča, da gre pri nespoštovanju arbitražne razsodbe za kršenje pravnega reda EU, na 
kolegiju niso videli. 
Lahko bi bilo še bolj neugodno za Slovenijo 
Zakaj vprašanja mnenja pravne službe ni uvrstil na sejo, Juncker danes ni pojasnil, je povedala Bulčeva in izpostavila, da 
urnik seje oblikuje predsednik sam. 
Ob tem je izpostavila tudi, da je takrat obstajala tudi možnost, da komisija zavzame mnenje, ki bi bilo bolj neugodno od 
tega, da mnenja ni podala. O podrobnostih ni želela govoriti: "Ne želim komentirati notranjih procesov in pogovorov 
komisije." 
Dejstvo je, da odločitev, ki bi bila za Slovenijo še slabša od tega, da komisija mnenja ni podala, ni bila sprejeta. In dejstvo je, 
da komisija še vedno zastopa zelo jasno uradno stališče, da od obeh držav pričakuje izvršitev arbitražne razsodbe. 
Komisarka je še spomnila, da je zadeva na Sodišču EU. Stranki v obravnavi sta Slovenija in Hrvaška. Evropska komisija ni 
stranka v postopku, lahko pa je zaprošena, da poda svoje mnenje, je pojasnila. 
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Tolmačenj, da Juncker mnenja lastne pravne službe ni upošteval iz političnih razlogov, ker pripadata s hrvaškim premierjem 
Andrejem Plenkovićem isti evropski politični družini, desnosredinski Evropski ljudski stranki (EPP), Bulčeva ni želela 
podrobno komentirati. 
Izpostavila pa je, da se v Bruslju "že zelo opaža, da vstopamo v volilno leto". "Tudi komisarji pripadamo različnim političnim 
skupinam. Vabim vas, da vprašate neposredno politično skupino EPP, kakšno je njihovo stališče in zakaj ga zastopajo. Tudi 
predsednik Juncker je del te stranke in tudi v Sloveniji imamo kar nekaj poslancev, ki pripadajo tej isti politični skupini," je 
izpostavila. 

• Slovenija nima Mattarelle. Bojan Brezigar, Trst. Večer, Maribor, 19.9.2018 
https://www.vecer.com/slovenija-nima-mattarelle-6571293  
Res, nikakor nisem hotel posegati v povolilni cirkus v Sloveniji. Počakal sem, da nastane nova vlada, da ne bi kdo opletal z 
jezikom, češ, kako si ta zamejski novinar dovoli posegati v resna prizadevanja za oblikovanje najboljše slovenske vlade. Kajti 
za to gre, za najboljšo vlado, tudi ob upoštevanju, da nobene druge niso uspeli sestaviti. Najboljšo, pa čeprav je 
polmanjšinska. Beseda, ki se mi zdi obvezna, kajti večinska vlada to ni, manjšinska pa tudi ne, saj je njen predsednik prejel 
absolutno večino. 
Ampak misel, ki mi roji po glavi že nekaj časa, je iskanje podobnosti med italijanskim in slovenskim povolilnim cirkusom. 
Popolna primerjava seveda ni mogoča, kajti državi sta drugačni, zakonodaja je drugačna, postopek oblikovanja vlade prav 
tako. Pa vendar: ne v Italiji in niti v Sloveniji ni volilni izid nakazal nobene večine, ki bi bila številčno samozadostna in 
politično homogena. 
V Italiji so se za zmago potegovale tri formacije: desnosredinska koalicija z Berlusconijem in Salvinijem, gibanje 5 zvezd in 
levosredinska Demokratska stranka. Že pred volitvami je bilo jasno, da nobena od treh sama ne bo imela absolutne večine; 
veliko je bilo špekulacij glede možnosti, da bi Demokratska stranka sklenila dogovor z Berlusconijem, ampak volilni izid 
številčno ni dopuščal te možnosti. Gibanje 5 zvezd pa ni bilo razpoložljivo za nikakršno povezavo. 
V Sloveniji je bilo stanje še bolj nejasno. Koalicijskih povezav pred volitvami ni bilo, predvolilni boj je potekal po modelu vsi 
proti vsem, čeprav je bilo nekje jasno, da sta dve stranki desno usmerjeni, tri stranke sredinsko usmerjene, dve stranki levo 
usmerjeni in nato še po ena skrajno desna in ena skrajno leva. Taka je tudi podoba državnega zbora. Številčno možna bi bila 
desnosredinska koalicija, vendar na sredini ni bilo volje do take povezave. Pred volitvami so tako možnost na sredini 
odločno zanikali. 
Iz tega sledi, da obstaja prva podobnost: volilni izid, ki na prvi pogled ne dopušča nobene rešitve. Potem so sledili pogovori. 
V Italiji ustava nalaga predsedniku republike, da vodi pogovore. Šlo naj bi za formalnost, kajti pomemben je dogovor med 
strankami. Tega pa ni bilo. V trenutku, ko je vse kazalo, da bo Italija šla ponovno na volitve, je predsednik republike Sergio 
Mattarella napovedal oblikovanje tehnične vlade in že nakazal ime mandatarja, Carla Cottarellija, človeka, ki mu je nekaj 
zadnjih vlad poverilo nalogo krčenja javnih izdatkov. Cottarelli bi sestavil vlado, ki ne bi prejela zaupnice, a bi vladala do 
naslednjih predčasnih volitev, nekaj mesecev. To pa je pognalo gibanju 5 zvezd strah v kosti, požrlo je svoje temeljno 
načelo, da ne bo sklepalo povezav in se pogodilo z Ligo. Ti dve stranki nimata veliko skupnega; pravzaprav nič, razen tega, 
da sta obe protisistemski in evroskeptični. V volilni kampanji sta se temeljito popljuvali; Liga zastopa interese srednjih slojev 
pretežno severne Italije in je imela za osrednji točki volilnega programa preprečevanje priseljevanja in enotno davčno 
stopnjo, ki bi razbremenila bogate in srednji sloj, Gibanje 5 zvezd pa je kampanjo osredotočilo na državljanski dohodek, 
zagotovljenih okoli 700 evrov mesečno za vse, ki zaslužijo manj, torej za revnejši sloj prebivalstva. V treh dneh sta se stranki 
na vrat na nos dogovorili, izbrali sta nevtralnega predsednika vlade in zlepili svoja volilna programa ter ga predstavili kot 
vladni program, čeprav je bilo jasno, da ni sredstev za njegovo udejanjenje. Ampak Italija ima večinsko vlado. O vsebini 
njenega dela pa kdaj prihodnjič. 
Najboljša možna vlada bo trdno obstajala nekaj več kot tri leta, potem bodo stranke "ugotovile", da njihovo sodelovanje 
ni več mogoče 
V Sloveniji se je predsednik odpovedal ustavni pravici, da imenuje mandatarja. To verjetno ni bilo modro: imenovanje 
mandatarja je najpomembnejša naloga, ki jo ustava pripisuje predsedniku. V trenutku, ko ni bilo videti nobene večinske 
rešitve, bi morda kandidatura »tretje« osebnosti (Marko Voljč, Janez Potočnik, Jadran Lenarčič, Romana Jordan, da 
navedem le nekaj imen sposobnih in uglednih ljudi) predstavljala rešilno bilko za medsebojno blokado političnih strank, 
ampak, kot mi je ugleden odsluženi slovenski politik dejal, "Slovenija nima Mattarelle". 
Druga razlika med Italijo in Slovenijo je v načelu, da je "politika umetnost možnega", trdno uveljavljenem na Apeninskem 
polotoku. Čeprav sta se Liga in Gibanje 5 zvezd pred volitvami opljuvali in predstavili alternativna programa, sta po sili 
razmer poiskali dogovor in tudi nevtralnega predsednika, bledo figuro, ki predstavlja fiktivno sintezo njune neskladnosti. V 
Sloveniji take sinteze ni mogoče najti; ne zaradi formalno napisanih volilnih programov, ampak predvsem zaradi bremena 
nerazčiščene preteklosti in zaradi ambicij nekaterih strankarskih veljakov. Osebno sem prepričan, da bi bila mogoča sinteza 
v programih strank desne sredine, torej treh sredinskih in dveh desnih, ni pa bila mogoča sinteza razumevanja preteklosti in 
predvsem prepustitev predsedstva vlade tretji osebnosti; te možnosti sploh nihče ni resno vzel v poštev, preveč je bilo 
osebnih ambicij. In tako je Slovenija dobila najboljšo možno vlado, ki bo trdno obstajala nekaj več kot tri leta, ko bodo 
stranke "ugotovile", da njihovo sodelovanje ni več mogoče, vsaj do novih volitev ne. Potem pa naprej po starem, kajne? 

• Orban in svoboda govora: Kulturne ustanove v stik z mediji le z dovoljenjem ministrstva. Urška Mlinarič. Večer, 
Maribor,  19.9.2018  

https://www.vecer.com/orban-nadaljuje-s-krcenjem-svobode-govore-6570768  
Poslej bodo morali v vseh kulturnih ustanovah, preden bodo organizirali novinarsko konferenco, podali izjavo ali 
intervju, za dovoljenje zaprositi ministrstvo za človeške vire.  
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Od  izglasovanega začetka postopka zoper Madžarsko zaradi kršenja vrednot EU v evropskem parlamentu ni minil še niti en 
teden, že je vlada madžarskega premiera Viktorja Orbana povlekla novo potezo, ki kaže na resno omejevanje svobode 
govora. Po poročanju spletnega portala hvg.hu so bile v teh dneh vse kulturne institucije, ki se financirajo iz državnega 
proračuna, torej narodna opera, gledališča, muzeji in galerije obveščeni, da morajo 48 ur pred vsako novinarsko konferenco, 
podajanjem izjav in intervjujev dobiti odobritev ministrstva za človeške vire. V vlogi za odobritev morajo poleg imena in 
funkcije osebe, ki bo podala izjavo navesti tudi ime medija in temo pogovora. Državne institucije so bile že sedaj pod 
določenim nadzorom - tako je denimo državna opera morala s svojega repertoarja umakniti muzikel Billy Eliot, potem ko je 
eden od provladnih kolumnistov ocenil, da gre za gejevsko propagando - vendar pa so doslej predstavniki omenjenih 
kulturnih ustanov na različnih odprtjih razstav in po premierah svobodno predstavljali svoje poglede. Tega je zdaj očitno 
konec. 
Nadaljuje pa Orban s svojo mašinerijo tudi kampanjo zoper evropske institucije. Tako je vlada na svoji Facebook strani 
objavila kratek propagandni spot z naslovom "Zaščitimo Madžarsko". Posnetek se začne z Orbanovo izjavo iz evropskega 
parlamenta o tem, da so se evropski poslanci odločili sprožiti postopek zgolj za to, ker so se Madžari odločili, da njihova 
domovina ne bo migrantska država. Sledi podoba ameriškega multimiljardeja Sorosa - glavnega madžarskega sovražnika 
prosto po vladni propagandi zadnjih let, le da so mu ob bok dodali avtorico poročila o Madžarski evroposlanko Judith 
Sargentini in vodjo poslanske skupine ALDE Guya Verhofstadta. Besedilo nadalje trdi, da želi evroparlamentarna 
promigrantska večina utišati Madžare, zato ker so državo in Evropo z ograjo obranili pred migranti. "Ne dajmo se utišati. 
Zaščitimo Madžarsko"! so besede, s katerimi se konča propagandni spot.  
Nadaljuje pa se tudi oženje medijske svobode. Tako je v torek v delno last Orbanovih ljudi, Gáborja Zieglerja in Józsefa 
Oltyánija prešel eden večjih in do oblasti kritičnih spletnih portalov index.hu, s čimer je na medijski sceni, kjer bralec še 
lahko prebere kaj objektivnega pa tudi kritičnega o dejanskem stanju na Madžarskem, ostalo le še nekaj majhnih spletnih 
portalov in tednik Magyar Narancs. Ob tem je pomenljiva izjava madžarskega premiera v nagovoru evropskemu 
parlamentu, ko je dejal, da njegova vlada "ne bi nikoli utišala nekoga, ki se ne strinja z nami". Madžarski novinarji so se v 
tvitih cinično spraševali, kaj pa Origo, Figyelő, Népszabadság, Magyar Nemzet, Hír TV, Class FM, Heti Válasz. Gre za medije, 
ki so jih ali zaprli ali so prešli v roke Orbanovih prijateljev.      

• Premier prvič v tujini: Brez iskrice med Šarcem in Plenkovićem. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 20.9.2018 
https://www.vecer.com/premier-prvic-v-tujini-brez-iskrice-med-sarcem-in-plenkovicem-6572362  
Dvodnevni neformalni vrh voditeljev članic Evropske unije še ni dal odgovorov ne na zagate z migracijami ne na ovire pri 
brexitu.  
Slovenski in hrvaški premier Marjan Šarec in Andrej Plenković sta imela ob robu neformalnega srečanja voditeljev Evropske 
unije v Salzburgu v sredo zvečer spoznavni pogovor. Danes sta bila oba potrdila novinarjem, da to ni bilo pravo dvostransko 
srečanje, temveč da sta se le spoznala. 
"Predstavila sva se, kot se za soseda spodobi, da bi trla kake težke orehe, pa ni bilo priložnosti," je tako danes novinarjem 
pojasnil Šarec, je poročala Slovenska tiskovna agencija (STA). Plenković je izrazil prepričanje, da bosta z novim slovenskim 
premierjem vodila dialog s ciljem dobrih odnosov in reševanja odprtega vprašanja meje med državama. Na vprašanje, ali je 
med njima s Šarcem ob prvem srečanju preskočila iskrica, je Plenković odgovoril, da v takih okoliščinah niti ne more 
preskočiti iskrica. "Pomembno je, da odgovorno in zrelo pristopiva k reševanju dolgoletnih težav in hrvaška vlada je pri tem 
pokazala dobro voljo," je poudaril. Glede arbitraže je Plenković dejal, da Evropska komisija sploh ni podala mnenja o 
slovenski tožbi proti Hrvaški zaradi nepriznavanja arbitražne sodbe. "Stališče Hrvaške je zelo jasno. Želimo priti do rešitve, s 
katero bosta zadovoljni tako Slovenija kot Hrvaška," je še dejal. 
Razhajanja na migrantski črti 
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je sicer v Salzburgu danes dejal, da pričakuje, da bo Evropska unija še 
letos dosegla dogovor o boljšem varovanju svojih zunanjih meja. Tja naj bi v sklopu Frontexa poslali do leta 2020 okoli deset 
tisoč skupnih varuhov mej. A je tudi priznal, da v sredo na delovni večerji voditelji unije niso dosegli "omembe vrednega 
napredka" glede migracij. Krepitev varovanja meja je bila namreč poleg brexita glavna tema današnjih pogovorov v delu, ki 
so bili namenjeni notranji varnosti. Predsedniki držav in vlad unije so se osredotočili tudi na okrepitev policijskega in 
pravosodnega sodelovanja, krepitev varovanja meja in zagotovitev boljše varnosti na spletu. Gostitelj, avstrijski kancler 
Sebastian Kurz, čigar država trenutno predseduje Svetu EU, je zbrane voditelje znova pozval, naj izkoristijo priložnost za 
tesnejše sodelovanje z Egiptom v boju proti nezakonitim migracijam. 

11 tisoč varuhov zunanje meje za Frontex  

Druga pomembna tema vrha je bila izstop Velike Britanije iz EU, o čemer so se voditelji 27-erice pogovarjali tudi z glavnim 
pogajalcem EU za brexit Michelom Barnierjem. Francoski predsednik Emmanuel Macron je opozoril, da je treba dogovor o 
brexitu doseči do novembra. Kurz je dejal, da se stališča glede brexita v nekaterih točkah še vedno razhajajo, da pa je na 
sredini delovni večerji dobil vtis, da se obe strani zavedata, da se bosta za kompromis morali približati druga drugi. Ponovil 
je, da bo o izstopu Velike Britanije iz EU po vsej verjetnosti novembra potekal izredni vrh unije. 
London bi imel samo rozine 
Toda predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je na zaključni tiskovni konferenci sporočil, da bodo novembrski vrh o 
brexitu pripravili le, če bo do naslednjega rednega vrha EU v oktobru na tem področju narejenega dovolj napredka. 
"Evropski svet v oktobru bo trenutek resnice," je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA dejal Tusk. Jabolko spora pri 
brexitu ostaja problem meje na irskem otoku med Irsko in britansko Severno Irsko, kjer nadzora zdaj ni. Z izstopom 
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Združenega kraljestva iz EU pa bi morali na tem območju vzpostaviti vsaj nekakšen nadzor blaga. Prav tako je odprto 
vprašanje prihodnjih odnosov Otoka z EU. 
Velika Britanija pričakuje nekakšen poseben odnos, zlasti v smislu prostega pretoka blaga in storitev, ne pa tudi prostega 
pretoka ljudi. A v EU opozarjajo, da London ne more z enotnega trga pobrati zgolj rozin. Tudi nemška kanclerka Angela 
Merkel je po vrhu v Salzburgu po poročanju nemške tiskovne agencije DPA opozorila, da ne sme biti nobenih kompromisov 
glede pravil enotnega trga. 

Brez Junckerjevega pojasnila  
Šarec se je na kratko sešel tudi s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem, s katerim sta govorila o 
arbitraži. Kot je po vrhu povedal Šarec, na srečanju ni dobil pojasnila, zakaj Juncker mnenja pravne službe ni dal na kolegij 
Evropske komisije.  

Irski premier Leo Varadkar pa je izpostavil, da želi Irska predvsem preprečiti izstop Velike Britanije brez dogovora. Zato da 
se je treba nujno izogniti nadzoru na meji na irskem otoku. Povedal je še, da je imel zjutraj ob robu vrha zelo uspešno 
srečanje z britansko premierko Thereso May o brexitu. Ob tem je poudaril, da pogajanja z britansko stranjo vodi EU. 

 

Vestnik, Murska Sobota 

• Z milijonsko izgubo na visok položaj. Timotej Milanov. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 38, 20. septembra 
2018, str. 2 

Olga Belec postala državna sekretarka 
Od medicinske sestre, receptorke, animatorke, gostilničarke in direktorice do državne sekretarke v uradu za Slovence v 
zamejstvu in po svetu – Kaj načrtuje s svojim podjetjem, še ni znano 
Nova slovenska vlada je imenovala Olgo Belec za državno sekretarko v uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu. Belčeva, 
javnosti znana kot direktorica Hotela Diana v Murski Soboti, je na zadnjih državnozborskih volitvah kandidirala na listi 
Stranke Alenke Bratušek. V prvem in drugem murskosoboškem okraju, v katerih je kandidirala, je dobila okoli štiri odstotke 
glasov. 
 

 
Slika: Funkcija državne sekretarke je naslednja stopnica v karieri Olge Belec. Fotografija: Timotej Milanov 
 
Letos smo že pisali o nezadovoljstvu zaposlenih v hotelu, ker jim družba dolguje regres za leta 2015, 2016 in 2017. Lani so 
dosegli dogovor med vodstvom družbe in zaposlenimi, po katerem so jim neizplačani regres začeli izplačevati po delih. Po 
trditvah nekaterih delavcev se v vodstvu družbe dogovora niso držali dosledno, družbo pa je kaznovala tudi delovna 
inšpekcija. Letos so družbo obiskali tudi predstavniki Sindikata gostinstva in turizma in se z Belčevo dogovorili, da bodo po 
izračunu celotnega zneska neizplačanega regresa skupaj naredili načrt, po katerem bi lahko delavcem izplačali dolg. Okoli 40 
zaposlenih v hotelu pestijo tudi nizke, v nekaterih primerih minimalne plače, kar so potrdili tudi v sindikatu, med drugim so 
si nekateri med njimi morali sami kupiti delovne uniforme. V družbi, ki je imela konec lanskega leta milijon evrov bilančne 
izgube, so si že dlje prizadevali najti strateškega partnerja, kupca za stavbo hotela pa naj bi že našli v ljubljanski družbi Heta 
Asset Resolution, ki jo je prodajala, a njegovega imena še niso sporočili javnosti. 
Kot je mogoče prebrati na strani vladnega urada, je Belčeva pridobila srednješolsko izobrazbo na Srednji zdravstveni šoli 
Murska Sobota, pozneje pa ob delu diplomirala na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani. Poklicno pot je začela v  
Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, nato se je vrnila v Prekmurje in se v Diani preizkusila v več vlogah. Med letoma 
1993 in 2005 je bila receptorka, animatorka, turistična vodnica, nato vodja recepcije, vodja prodaje, predstavnica za odnose 
z javnostmi in vodja hotela. V vsem tem času je hkrati delala tudi kot napovedovalka na dveh lokalnih komercialnih 
televizijah. 
Leta 2005 ji je bilo zaupano vodenje ponovno odprtega gostinskega lokala Lovenjakov dvor v Polani, kjer je dve leti pozneje 
pomagala odpreti še butični hotel Štrk. Leta 2010 se je vrnila v Hotel Diana, tokrat kot direktorica podjetja, ki ga je leta 2013 
tudi odkupila. Je tudi članica upravnega odbora Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtni zbornici Slovenije in odbora za 
turizem pri Pomurski gospodarski zbornici. 



Belčevi smo poslali tudi vprašanji, ali jo je po imenovanju na funkcijo državne sekretarke kdo nadomestil na položaju 
direktorice Diane in ali je morda našla kupca za podjetje, a odgovorov do oddaje časopisa v tisk nismo prejeli. 

• Večina županov še enkrat v boj. Timotej Milanov. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 38, 20. septembra 2018, 
str. 4 

Bližajo se lokalne volitve 
Preverili smo, kateri pomurski župani se bodo potegovali za ponovno izvolitev in kdo so njihovi protikandidati 
Župan Mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek je pred kratkim javno napovedal, da gre po še en mandat. Kot je 
zapisal na družbenem omrežju, se je med drugim tako odločil, ker želi dokončati načrte, ki si jih je zadal. Njegov  
protikandidat iz vrst SDS bo najverjetneje Bojan Petrijan, nekdanji direktor soboške mestne uprave, ki se je s te funkcije 
poslovil, potem ko je Jevšek prevzel vodenje mestne občine. Petrijan nam je potrdil, da je evidentiran kandidat, a da 
odločitev še ni dokončna. V začetku leta se je h kandidaturi nagibal tudi podžupan mestne občine in mestni svetnik SMC 
Boštjan Berlak, ki pravi, da bo kmalu sporočil svojo dokončno odločitev glede tega.  
Župan Moravskih Toplic Alojz Glavač nam je že v začetku leta potrdil, da se bo potegoval za še en mandat. Za zdaj je njegov 
edini protikandidat Borut Vojkovič iz Mlajtinec, ki je marsikoga poleti presenetil s plakatom na obrobju Murske Sobote, na 
katerem se je zavzemal za svetovno prepoznavnost Občine Moravske Toplice. 39-letni Mlajtinčan je sedaj to podkrepil z 
napovedjo kandidature za župana Občine Moravske Toplice. Hkrati je napovedal še kandidaturo na volitvah v evropski 
parlament naslednje leto. V obeh primerih želi kandidirati kot neodvisen kandidat. Vojkovič je sicer diplomirani inženir 
zootehnike, na zasebni fakulteti Doba pa je opravljal podiplomski magistrski študij iz mednarodnega poslovanja. Zaposlen 
je v Avstriji, kjer se ukvarja s prevozništvom. Leta 2010 je za občinskega svetnika kandidiral na listi Stranke mladih Slovenije, 
danes pa je član Liste Marjana Šarca, ki pa ga, kot pravi, ne bo podprla kot svojega kandidata na lokalnih volitvah, prav tako 
naj ne bi dala podpore nobenemu drugemu kandidatu. »Tako smo se skupaj odločili, sam bom iskal podporo tudi pri drugih 
strankah sedanje vladne koalicije, prav tako pri volivcih v lokalnem okolju.« Na vprašanje, zakaj je napovedal kandidaturo za  
lokalne in evropske volitve, pojasnjuje: »Ne razmišljam še o tem, da bom izvoljen, v tem trenutku razmišljam samo o 
kandidaturi, občani pa bodo odločili, koga bodo izvolili, potem se bom tudi sam odločil, kako naprej. V sedanji situaciji 
napovedujem obe kandidaturi.« 
Znova bo kandidiral tudi črenšovski župan Anton Törnar, medtem ko se je občinski svetnik NSi Miha Horvat, ki je v začetku 
še razmišljal o kandidaturi, odločil, da se letos še ne bo spustil v boj za župansko funkcijo. Tudi župan Kobilja Robert Ščap  
vidi izziv v nadaljevanju številnih projektov, ki so jih začeli v tem mandatu. Za enako potezo se je odločil puconski župan 
Ludvik Novak. »Od županovanja sem se poslovil že pred štirimi leti, vendar sem zaradi neljubega dogodka ponovno postal 
župan. Medtem smo se lotili novih projektov, ki jih je treba dokončati, « pravi Novak. Že šestič bo za župana Občine 
Dobrovnik kandidiral Marjan Kardinar. »Glede na storjeno v preteklem obdobju in glede na izzive, ki nas čakajo v  
prihodnjem obdobju, sem se odločil, da se bom še enkrat potegoval za nov mandat,« pravi šalovski župan Iztok Fartek. 
Lendavski župan Anton Balažek še ni sprejel dokončne odločitve o kandidaturi, je pa svojo kandidaturo napovedal lendavski 
občinski svetnik Mihael Kasaš.  
Gornjeradgonski župan Stanislav Rojko se je po lastnih besedah v začetku leta še nagibal k vnovični kandidaturi, 
takrat je kandidaturo napovedal tudi občinski svetnik SMC Dušan Zagorc. Rojko tokrat na naše vprašanje ni odgovoril. 
Tišinskemu županu Francu Horvatu, ki bo spet kandidiral, bo med kandidati delal družbo občinski svetnik NSi Ivan Horvat, ki 
nam je potrdil, da se bo potegoval za županski mandat. Horvat je sicer pomočnik direktorja gornjeradgonskega 
zdravstvenega doma. 
Za županjo Občine Cankova bo kandidirala občinska svetnica Angela Vratuša, ki si prizadeva za širšo strankarsko podporo.  
Zdajšnji, dolgoletni župan Drago Vogrinčič se za naš medij glede kandidature še ni izjasnil. Že v začetku leta so vnovično 
kandidaturo na letošnjih volitvah napovedali še Miroslav Petrovič (Sv. Jurij ob Ščavnici), Jožef Škalič (Kuzma), Vesna Jerala 
Zver (Turnišče) in Edvard Mihalič (Rogašovci). Da bodo ponovno kandidirali, so zdaj potrdili še Ludvik Orban (Hodoš), Slavko 
Petovar (Veržej), Branko Belec (Križevci), Cvetka Ficko (Grad), Franc Šlihthuber (Gornji Petrovci) in Milan Kerman (Beltinci). 
Za ponovno izvolitev pa se ne bo več potegoval župan Apač Franc Pižmoht. 

• Temelji uveljavitve slovenskega jezika. Marina Vrbnjak. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 38, 20. septembra 
2018, str. 5 

151. obletnica bésede pri Mali Nedelji 
Beseda je imela pomembno vlogo pri oblikovanju nacionalne zavesti in velja za predhodnico prvega slovenskega tabora 
Minulo soboto je minilo natanko 151 let od malonedeljske bésede, pomembne ljudske prireditve, na kateri so poudarili 
zavedanje pomena jezikovne, kulturne, narodne in državne pripadnosti. Beseda je imela pomembno vlogo pri oblikovanju 
nacionalne zavesti in velja za predhodnico prvega slovenskega tabora. 
 

 
Slika: Osrednji govornik Anton Božič je predsednici KD Antona Krempla Mala Nedelja Liljani Peršak izročil ponatis 
rokopisov. Fotografija: Marina Vrbnjak 



Zakaj so izbrali Malo Nedeljo 
V spomin na velikega rodoljuba, duhovnika in zgodovinarja Antona Krempla, ki je kot duhovnik nazadnje služboval pri Mali 
Nedelji, ter po zaslugi narodnozavednega prebivalstva Male Nedelje in okolice se je 15. septembra 1867 ob treh popoldne 
na travniku takratnega posestnika Jurija Strajnšaka v Bučkovcih pri Mali Nedelji odvila velika narodna slavnost, ki se je je 
udeležilo okoli pet tisoč ljudi. Organizator malonedeljskega gibanja, ki je postavilo temelje uradne uveljavitve slovenskega 
jezika, je bil Božidar Raič. 
»Prišel je dan, 15. septembra. Že prejšnji večer so možnarji naznanjali svečanost. Pri pozni maši je bil ves prostor okoli 
cerkve gosto natlačen; dasi je bil začetek napovedan za ob treh popoldne, je že okoli ene od vseh strani začela vreti tolika 
množica ljudstva, 'da se ceste niso spretrgale'. Vozovi, z venci opleteni in s smrečjem ozaljšani, so iz Ptuja pripeljali 
gledališke igralce, pevce in druge goste. V Moravcih so se za dve uri ustavili; tam so jih domačini pričakali 'po slovenski šegi s 
kruhom, soljo in rujnim vincem', a posestnik G. je krepko pozdravil 'čvrste in neprestrašene branilce svojih (!) pravic in 
hrabre zagovornike slovenskega naroda',« je po pripovedovanjih in poročilih dogajanje zapisal dr. Fran Ilešič v Časopisu 
za zgodovino in narodopisje. Malo Nedeljo so si izbrali, ker se jim je zdela nacionalno najtrdnejša. V svojem poročilu je 
glavni pobudnik, duhovnik in narodni buditelj Božidar Raič navedel: »Čista so vaša tla, zato smo na njih odmerili toliko 
veličansko slovesnost; lepo slovensko besedo ste ohranili neomadežno, razumni ste in prebrisani kakor malokje indi ljudstvo 
na Slovenskem.« 
Na tem območju ni bilo nobene besede več. Naslednja podobna prireditev je bila leto pozneje v Ljutomeru, znana kot prvi 
slovenski tabor. Poleg imena ju ločuje tudi dejstvo, da ljutomerska prireditev ni bila organizirana v spomin na pokojno 
osebo, ampak je bila politično zborovanje. 
151 let pozneje 
Na predvečer 151. obletnice so se minuli petek v kulturnem domu pri Mali Nedelji s ponosom spomnili takratne prireditve 
domoljubnih prednikov, ki so se borili za slovenski jezik. Županja Ljutomera Olga Karba je ob tej priložnosti poudarila, da je 
letos izjemno pomembno leto, saj so avgusta slovesno proslavili tudi 150. obletnico prvega slovenskega tabora v Ljutomeru. 
Spomnila je na prednike in tudi posameznike, ki so na glas spregovorili pred zbrano množico ob 150. obletnici prvega tabora 
in v svojih zahtevah opisali, kako vidijo prihodnost naše države in našega človeka. 
Kako pomembna je zgodovina, je pojasnil tudi osrednji govornik Anton Božič, laični zgodovinar prleških korenin. V svojem 
govoru se je dotaknil predvsem Antona Krempla, »iskrenega Slovenca in gorečega rodoljuba«, kot ga je v Drobtinicah za leto 
1862 predstavil škof Anton Martin Slomšek. Krempl je napisal prvo obsežnejšo zgodovinsko knjigo v slovenskem jeziku. 
»Štejem si v čast, da so moji predniki rešili Kremplove rokopise. Moj prapradedek, isto Anton Božič, jih je rešil leta 1857, leta  
1929 pa jih je njegov sin predal knjižnici.« Predsednici KD Antona Krempla Mala Nedelja Liljani Peršak je ob tej priložnosti 
izročil ponatis Kremplovega rokopisa Dogodivščine štajerske zemle.  
Orisal je tudi zborovanje. »To je bila prva beseda, kjer se ni smelo govoriti oziroma delati tisto, kar so predložili, ampak so 
jim veliko stvari črtali iz programa. Niso smeli recimo igrati gledališke igre Samo, prvi slovenski kralj, ker so ugotovili, da bi 
bili igralci oblečeni v preveč slovenska oblačila,« je povedal in dodal, da je temu zborovanju naslednje leto sledil prvi tabor 
v Ljutomeru. 
Obletnice so se poleg navedenih udeležili tudi podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler, poveljnik murskosoboške 
vojašnice major Dušan Lazar, vodja Uprave za obrambo Maribor Miroslav Rauter, člani občinskega sveta Občine Ljutomer in 
sveta Krajevne skupnosti Mala Nedelja - Radoslavci, predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij in domačih ter 
okoliških društev. V kulturnem programu so nastopili učenci šestega razreda Osnovne šole Mala Nedelja, prireditev pa se je 
končala s koncertom Slovenske vojske, ki ga vodi Ljutomerčan Grega Vidmar. Še pred slovesnostjo so predsednik Krajevne 
skupnosti Mala Nedelja Viljem Vajda, Liljana Peršak, Anton Božič in Ludvik Rudolf k spomeniku Antona Krempla pri 
malonedeljski cerkvi položili venec. 

• Gradilo se bo lahko v Rakičanu in na Pušči. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 38, 20. 
septembra 2018, str. 5 

Mestna občina Murska Sobota je z odlokoma o prostorskem načrtu za stanovanjska območja, ki so ju ta mesec sprejeli 
mestni svetniki, dobila dve novi stanovanjski območji, kjer bodo lahko mlade družine in tudi drugi interesenti gradili hiše. 
Eno tako območje je v Rakičanu, drugo pa na Pušči, zanimanje za parcele pa je, kot pravijo, veliko. To tudi pomeni, da bo 
lahko več mladih ostalo doma in si v domačem okolju ustvarilo družine. 
 

 
Slika: Pušča je romsko naselje, ki je zelo gosto naseljeno. Zdaj bodo na voljo nove parcele. Fotografija Nataša Juhnov 
 



Omogočanja novih zazidalnih parcel so se v Rakičanu lotili na pobudo tamkajšnje krajevne skupnosti. Novo stanovanjsko 
območje, kjer bodo lahko gradili stanovanjske objekte, bo v severovzhodnem delu naselja. Načrtovanih je 51 novih parcel za 
gradnjo individualnih hiš z možnostjo storitvenih dejavnosti. Stanovanjsko območje meri 5,7 hektarja, parcele pa so velike 
od šest do 15 arov. Investitorji imajo svobodno izbiro pri obliki objekta, ti lahko obsegajo pritličje in prvo nadstropje, ne 
smejo pa biti podkleteni. 
Pušča je naselje, ki je zelo gosto naseljeno, zato se znotraj njega ni več dalo graditi ali širiti pozidav. Zato so si prizadevali, da 
bi dobili nove zazidalne površine, tako so zdaj na severnem in vzhodnem robu naselja na območju slabih dveh hektarjev 
uredili 20 novih parcel za gradnjo individualnih hiš. Parcele so velike okoli štiri hektarje. Za gradnjo v romskem naselju 
je veliko zanimanje, saj je Pušča v intenzivnem razvoju, odlok o prostorskem načrtu, ki predvideva nove parcele, pa pomeni 
realizacijo enega najpomembnejših strateških ciljev pri nastajanju Nove Pušče, je povedal mestni svetnik Darko Rudaš. 
S tem se širi zazidalno območje, kjer se Romom omogoča gradnja domov, omogočajo pa se tudi morebitne spremljajoče 
storitvene dejavnosti, kot so mirne obrtne in storitvene dejavnosti. V naselju Pušča so še posebno zadovoljni, da so 
upoštevali predloge in želje krajanov. 

• Odprl je vrata v prekmursko dušo in pokrajino. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 38, 20. 
septembra 2018, str. 20 

Slovesna akademija ob obletnici rojstva pisatelja Miška Kranjca 
S svojo izjemno poetičnostjo je ustvaril neminljivo podobo Prekmurja – Bil je humanist in izkazan domoljub 
Na domačiji pisatelja Miška Kranjca v Veliki Polani je velikopolanska občina pripravila slovesno akademijo ob 110. obletnici 
pisateljevega rojstva. Med gosti so bili pisateljeva sinova Miško in Matjaž, vnukinja Mankica in krajani Senožetov v Občini 
Dol pri Ljubljani, kjer je Kranjec živel. 
 

 
Slika: Slovesna akademija je bila eden v nizu dogodkov, s katerimi so v Veliki Polani zaznamovali 110. obletnico rojstva 
Miška Kranjca. Fotografija: Jože Gabor 
 
Slavnostni govornik na akademiji, predsednik državnega zbora Dejan Židan, je povedal, da je bil Miško Kranjec prvi, ki je 
literaturo izkoristil za približevanje in spoznavanje sicer geografsko in zgodovinsko oddaljenega Prekmurja. »S pomočjo 
svojih del je odprl vrata v prekmursko dušo in pokrajino. Lahko ga opišemo s številnimi besedami. Bil je humanist in 
izkazan domoljub, ki je v Prekmurju vodil odpor proti madžarskim oblastem in se kot partizan pridružil  
narodnoosvobodilnemu boju.« Po vojni je bil direktor Cankarjeve založbe in Slovenskega knjižnega zavoda. Bil je tudi glavni 
urednik Prešernove družbe in član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. V prvi vrsti pa je bil pisatelj, socialni realist, 
rahločuten za stiske malega človeka in dojemljiv za podrobnosti, za drobce življenja, je dejal Židan. »Bil je z izjemno  
sposobnostjo vživeti se v druge, zlasti v običajne ljudi, velik ljubitelj narave, tudi reke Mure. Čas ga je nedvomno  
zaznamoval, še bolj pa ga je zaznamovala naša domača pokrajina,« je poudaril Židan. 
Podpredsednik Društva slovenskih pisateljev Dušan Šarotar je povedal, da je v svojem obsežnem ustvarjalnem opusu 
Kranjec natančno popisal burno zgodovinsko in duhovno dogajanje, za kar je bil pozneje razglašen za socialnega realista. 
»Vendar bi zgolj iz tega popisa dogodkov in značajev ne mogel nikoli narediti resnične umetnosti. Pisatelju je z izjemno 
poetičnostjo uspelo ustvariti neminljivo podobo pokrajine, skrito v majhnem in drobnem svetu ob Muri, s svojo navidezno 
idilo, kjer večno pojejo ptice in svet naseljujejo dobri ljudje. Pa vendar se za to pravljično podobo skriva nekaj veliko 
globljega, temnega, kar človeka kljub naporom in tudi uporu neskončno presega.« 
Ob obletnici so s partnerji pripravili obsežen program dogodkov, saj so Polančani ponosni na Miška, ki je znal iz malega 
človeka narediti velike ljudi, je povedal župan Občine Velika Polana Damijan Jaklin. V prekmurščini je nagovoril tudi pisatelja 
samega, mu pripovedoval, kaj se dogaja danes v njegovi Veliki Polani, pa tudi o njegovem vinogradu v Lendavskih goricah 
ter Miškovi bratvi, ki je bila tam nedavno. »Kdor živi v spominu drugih, ni mrtev, je samo oddaljen. Mrtev je tisti, ki ga 
pozabijo,« je ponovil besede nemškega misleca Kanta. 
V kulturnem programu so nastopili učenci Osnovne šole Miška Kranjca Velika Polana, Glasbene šole Lendava, Glasbene šole 
Beltinci ter oktet Belmura in cimbalist Andi Sobočan.  

 

 



Primorske novice, Koper 

• Vsebina praznika je še vprašljiva: zgodovinar dr. Borut Klabjan o vrnitvi Primorske k matični domovini in 
obeleževanju praznikov. Primorske novice, št. 212, 14.9.2018, str.  12/13-14 

• Kakšni želimo biti in v katerih vrednotah se želimo prepoznavati?: govor senatorke Tatjane Rojc na slovesnosti 9. 
septembra v Bazovici v spomin na prve žrtve fašizma v Evropi. Primorske novice, št. 212, 14.9.2018, str.  18/19 

• Petra Vidrih. »Italija še ni obračunala s fašizmom«: predsednik Novinarskega krožka v Trstu Pierluigi Sabatti 
opozarja. Primorske novice, št. 212, 14.9.2018, str.  18 

 

Kakšni želimo biti in v katerih vrednotah se želimo prepoznavati? Tatjana Rojc. Primorske novice, Koper, priloga 7. Val, 
14. 09. 2018 
https://www.primorske.si/2018/09/13/kaksni-zelimo-biti-in-v-katerih-vrednotah-se-zelim 
6. septembra 1930 so pod streli fašistov na gmajni pri Bazovici padli Zvonimir Miloš, Alojz Valenčič, Ferdo Bidovec in 
Franjo Marušič. Štirim slovenskim rodoljubom, prvim žrtvam fašizma v Evropi, so se minulo nedeljo tradicionalno 
poklonili s slovesnostjo pri spomeniku bazoviškim junakom. “Bazovica nas definira kot ljudi v naši lestvici vrednot,” je 
poudarila osrednja govornica Tatjana Rojc, senatorka v italijanskem parlamentu. Njen govor objavljamo v celoti.  
 

 
Slika: Pred spomenikom na gmajni pri Bazovici so se v nedeljo poklonili bazoviškim junakom.  Foto: STA 
 
Na Bazovici so počili streli. Štiri žrtve so pale, štiri matere so zajokale, štirje heroji bodo večno živeli. Ferdo Bidovec, Franjo 
Marušič, Zvonimir Miloš, Alojz Valenčič. Štirje izmed nas, fantje, katerih imena so vklesana v materijo, ki ji nihče ne more in 
ne sme priti do živega, ki je nihče ne more in ne sme oskruniti.  
Oskrunemo jo lahko mi sami, če pozabimo na žalostinko, ki jo je tistega jutra 6. septembra 1930 zapela gmajna, na pesmi 
upora, ki so jih nosile v sebi tiste matere. In ki nas še vedno definirajo kot narodno skupnost. Od leta 1945 prav tu, pod temi 
krošnjami, nad koreninami teh dreves vsako prvo nedeljo po 6. septembru.  
“Družba, ki je ne ganejo zvoki, ki predstavljajo spomin na narod ali na padlega prijatelja, to je družba ali narod mrtvih,” bi se 
lahko sklicevali na skladatelja Musorgskija. 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. Brez bazoviških žrtev bi se naše 
življenje verjetno nikoli ne razvijalo s tistim prepotrebnim pogumom, uporno ter v spoštovanju do drugih, tudi do tistih, ki 
ne delijo našega svetovnonazorskega prepričanja. 
Do danes zavesti naše skupnosti ni uničil fašistični poskus genocida, niti poskus nasilnega odvzema našega jezika in požiga 
naših kulturnih domov in naših javnih in zasebnih knjižnic, niti nasilna razlastitev naše zemlje. Niti posebno sodišče s svojimi 
sramotno krivičnimi obsodbami. Našo skupnost in naš svet uničuje preveliko lagodje, 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, tudi na tiste, ki jih ne 
pozna. Ki rušilno podtika laži in neti spore med nami, ne predstavi pa nikakršnega načrta ali programskega predloga, da bi 
ga skupaj predebatirali. 
Ko je Vekoslav Španger napisal svoj znameniti tekst Bazoviški spomenik, si verjetno ni mogel predstavljati, da bomo enkrat 
na tej gmajni in v imenu Miloša, Marušiča, Bidovca in Valenčiča, v imenu njihovih mater in očetov, njihovih bratov in sester 
nagovarjali naše ljudi, naj se vrnejo k svojim vrednotam, naj razmislijo, kakšna bodočnost se piše nam vsem, če dokončno 
izgubimo svojo podlago, na kateri edini lahko temelji skupnost, iz katere je rasla, naj zahtevajo odgovore, naj aktivno 
posežejo v diskusijo, da bi složno krojili življenje vseh nas. “V tem času so fašistovske patrulje krožile po vsem mestu. Žrela 
topov vojnih ladij so bila obrnjena proti mestu in deželi. Oklopni avtomobili in tovornjaki z naperjenimi mitraljezi so drveli 
po mestu. /.../ Čul se je glas prodajalcev časopisov, ki so prodajali izredno številko časnika Il Piccolo, ki je že tik po polnoči 
objavil obsodbo. Vse okoliške vasi so bile izredno zastražene, posebno Bazovica, in vse poti do mesta. Zavedne družine, 
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posebno na deželi, so prižgale brljevke ali sveče v svojih stanovanjih kot izraz žalovanja za štirimi mučeniki,” piše Vekoslav 
Španger.  
“V tem času so fašistične patrulje krožile po vsem mestu.” Tistega leta 1930. In danes, ko se piše leto 2018. In nove patrulje 
krožijo po vsem mestu in iščejo nove nedolžne krivce med poslednjimi, med ponižanimi in razžaljenimi, med tistimi, ki bežijo 
pred vojno in revščino v upanju, da jih bo naš zahodni svet sprejel tudi v imenu tistega evangelijskega sporočila, na katerega 
se sramotno sklicujejo veljaki, ki podpirajo te patrulje. Ti poslednji imajo morda drugačno barvo kože, drugačno vero, 
drugačne navade, ob skrivnem prehodu državnih meja ali ob strahotnem plutju čez Sredozemlje, pa nikakor ne nehajo biti 
člani naše človeške skupnosti. 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.  
Kako so nas ob Špangerju opominjali tudi Lavo Čermelj ali Milko Škrap, ki je svojo knjigo Uporna mladina, izdano v zbirki 
Kosovelove knjižnice revije Zaliv leta 1971, posvetil “spominu bazoviških žrtev ob 40. obletnici ustrelitve”? In Boris Pahor, ki 
še danes, pri svojih 105 letih vztraja v prepričanju, da je zavest svobode edina možna podlaga našega individualnega in 
narodnega življenja. Tako se spominja Prvega tržaškega procesa: “Za nas je bilo kakor konec sveta. Kakor da se bo zrušil 
svet. In ta duševna poklapanost naših ljudi in vseh skupaj, to je bilo - na neki drugi ravni - kakor nekakšna obnovitev tega, 
kar smo doživljali v dvajsetih letih ob požigu Narodnega doma in med požigom naših knjig pred Verdijevim spomenikom, ko 
so jih iz naših knjižnic metali skozi okna. Prvi tržaški proces pa je bil še hujša izkušnja/.../, tako da je bila nekakšna mora, 
mora, pod katero je ljudstvo živelo kot pod neko kupolo zla. Smo pa bili poučeni o tem, kdaj so streljali v Bazovici, saj so 
naše žene, ki so prihajale dol na trg na Rusem mostu, prišle v mesto kot s pogreba.” 
Glede vsega tega nihče ne more trditi, da obstaja med nami dvoje mitologij. Te vrednote nas opredeljujejo, so podstat naše 
biti, smisel našega bivanja. Na kateri osnovi naj gradi narodna skupnost svojo bodočnost, če umanjkajo ti temelji? 
Beseda o naši preteklosti zveni nekaterim povsem odvečno. Odvečni naj bi bili tudi spomeniki. In vendar mislim, da 
predstavljajo naša obeležja dragocene in avtentične pomnike vsega, kar je bilo, ker so jih postavljali naši ljudje takoj po 
koncu druge svetovne vojne; najprej iz potrebe, da bi se oddolžili tistim, ki so naše svobodne korake plačali z življenjem, 
obenem pa tudi iz želje, da MI ne bi pozabili: naša pot v svobodno Evropo je tlakovana z žrtvijo. Bomo mar pozabili, kdo je 
bil na strani žrtev in kdo v kolaboraciji s krvniki? V Evropi smo danes kot suvereni in enakopravni člani neke širše skupnosti, 
v kateri se moramo prepoznavati, kar ne pomeni zgolj puhlega iskanja ekonomske moči in skupne denarne enote. Evropa je 
konkretni izziv sveta, ki ima skupne korenine, ki je sklop narodov, ljudi, posameznikov in njihove zgodovine. Svoboda ni 
sama po sebi umevna, ni anarhija, ni zgolj sosledica gesel, temveč temeljni kamen, podstat, ki jo oblikujejo svobodni ljudje. 
Je bila naša tragična epopeja, ki je spremenila usodo vsake družine, povsem zaman? Očitno se bo treba zamisliti nad tem, 
kakšni želimo biti in v katerih vrednotah se želimo prepoznavati. 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. Biti zavestni član neke narodne skupnosti 
izven meja matične države predstavlja veliko odgovornost in pomemben izziv, vendar samo, če bo vsak izmed nas zrelo 
postavil skupno dobro nad individualni spekter lastnih potreb.  
To je bila gonilna sila protagonistov našega zaznamovanega stoletja. To, kar so ovekovečili med prvimi naši bazoviški junaki. 
SLAVA JIM! 
 
Brez bazoviških žrtev bi se naše življenje verjetno nikoli ne razvijalo s tistim prepotrebnim pogumom, uporno ter v 
spoštovanju do drugih, tudi do tistih, ki ne delijo našega svetovnonazorskega prepričanja. 
 
 
Italija še ni obračunala s fašizmom 
 
Predsednik Novinarskega krožka v Trstu Pierluigi Sabatti je na slovesnosti v Bazovici opozoril, da italijanska država nikoli ni 
zares obračunala s svojo fašistično preteklostjo, zaradi česar se danes nekaznovano uporabljajo fašistični simboli in gesla. 
Posledica tega je rasizem, ki se je tu pokazal v nasilnem odnosu do Slovencev, danes pa je uperjen proti migrantom, je 
poudaril Sabatti. “Naša dolžnost je, da se spominjamo teh štirih mladih fantov, bazoviških junakov. Danes se fašizem 
ponovno razrašča: veje iz besed in dejanj ljudi, utira si pot v njihove misli ... Je kot črn oblak, ki pokriva Evropo. Vladajočim 
desnim strankam je treba preprečiti, da bi s svojo rasistično retoriko uničile ideal združene Evrope. Treba se je odzvati in se 
zoperstaviti širjenju strahu pred migranti, s katerim voditelji, kot je Salvini, zastrupljajo ljudi. Kajti strah, kot vemo, sproža v 
človeku negativna čustva, ki jih množice nato usmerjajo zoper begunce.”  
Svoj del odgovornosti pri tem nosijo tudi mediji, ki neselektivno objavljajo izjave tistih, ki širijo strah in lažne informacije, je 
opozoril Sabatti, posebno poglavje pa so družbena omrežja, ki so zaradi svoje anonimnosti idealen poligon za širjenje 
nestrpnosti. “Zavzemimo družbena omrežja,” je pozval. “Med mladimi je treba širiti kulturo svobode in demokracije in jim 
tako pomagati, da se izvijejo iz primeža brezbrižnosti. Kajti brezbrižnost je najhujša bolezen družbe. In kot je rekel že Gramsci 
(Antonio Gramsci, italijanski pisatelj in politik (1891-1937), ustanovitelj in vodja italijanske komunistične partije, op. a.): 
'Živeti pomeni biti partizan. Kdor zares živi, ne more biti brezbrižen, strahopeten parazit.' In tudi jaz pravim: ponovno 
moramo postati partizani! Braniti moramo človekove pravice in vrednote, na katerih temelji demokratični sistem. Naše 
orožje so kultura in korektna informacija. Samo tako bomo vrnili čast tem štirim mladim bazoviškim junakom in nadaljevali 
njihov boj, sicer je bila njihova smrt zaman.”  
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Čeprav je Slovenija že pred 13 leti z uvedbo "primorskega praznika" tem dogodkom pripisala poseben pomen za narodno 
zgodovino, v kontinentalni Sloveniji še vedno ni pravega zavedanja o pomembnosti teh dogodkov. Zgodovinar dr. Borut 
Klabjan je kritičen predvsem do vsebine praznika. 
 
Zakaj imamo 15. september in ne kakšen drug datum za dan vrnitve Primorske k matični domovini? 
"S tem praznikom obeležujemo uveljavitev pariške mirovne pogodbe, ki je bila podpisana 10. februarja leta 1947, 15. 
septembra istega leta pa je začela veljati. Zmagovalci druge svetovne vojne so se sešli v Parizu in odločili, da bo večji del 
Primorske postal del Jugoslavije oziroma Slovenije. Določila te pogodbe so bila dejansko realizirana 15. septembra, ko je ta 
prostor prešel pod jugoslovansko suverenost. Ta mirovna pogodba pa ni določila vsega, saj je ostalo odprto tržaško 
vprašanje. Zato so ustanovili Svobodno tržaško ozemlje (STO), ki je bilo razdeljeno na cono A, ki je bila pod angloameriško 
vojaško upravo, in cono B, ki je bila pod jugoslovansko vojaško upravo. Takšna državnopolitična ureditev je veljala vse do 
jeseni leta 1954, ko sta si STO v skladu z memorandumom o soglasju razdelila Jugoslavija in Italija. Tržaško vprašanje je bilo 
eno od vprašanj, vozlov hladne vojne, ki se je pri nas začela že ob koncu vojne in se je nadaljevala v povojnih razmerah. 
Zahodni blok ni želel prepustiti ozemlja in vpliva vzhodnjakom in obratno. Vedeti moramo, da tu ni šlo zgolj za nek lokalni 
spor, temveč za širše vprašanje: na eni strani obrambe pred komunizmom. Sovjetsko zvezo in Stalinom, na drugi strani za 
širitev območja, ki bi ga lahko nadzoroval vzhodni blok." 
Sicer je 15. september le eden od pomembnih datumov v procesu vračanja Primorske k 
Sloveniji. Kateri so še drugi, ki bi mu lahko "delali konkurenco"? 
"No, 15. september predstavlja datum, ko je to ozemlje de facto prešlo v okvir jugoslovanske oziroma slovenske države. 
Pomembnih datumov pa je več in ne smemo jih zanemariti, če hočemo razumeti ves naš-prostor. Tudi celotno zgodbo je 
treba začeti najmanj s prvo svetovno vojno, lahko gremo še bolj nazaj, saj je ta prostor spreminjal gospodarje tudi pred 20. 
stoletjem. Eden glavnih dogodkov je italijanska napoved vojne Avstro-Ogrski spomladi leta 1915, s katero se odpre Soška 
fronta in tudi vprašanje mej. Nato je leto 1941, ko Italija z vojno proti Jugoslaviji sama podre Rapalsko mejo, ki je bila, to ne 
smemo pozabiti, mednarodno veljavna državna meja, dogovorjena med dvema suverenima državama. Sledila je kapitulacija 
Italije in splošni narodnoosvobodilni boj, s katerim se je prebivalstvo Primorske odločilo za pridružitev Jugoslaviji. A se mi 
bolj kot o samem datumu zdi pomembno, kaj želimo sploh povedati s tem praznikom."  
Naš praznik je le reakcija na italijanskega.  
Slovenija je pred 13 leti sicer uvedla ta "primorski" praznik, a obstaja priokus, da ni dobil vsedržavnega pomena. 
"Namen praznikov je, da imajo svojo vlogo v družbi, da nekaj sporočajo. Moja glavna kritika se na-naša na kontekst, kako in 
zakaj je nastal ta praznik. Uveden je bil na hitro, brez pravega premisleka, bo-lj kot reakcija na italijanski dan spomina na 
žrtve fojb in eksodusa, ki je bil uveden leto pred tem. Vidno je, da Slovenija nima neke strategije spominjanja, zato se 15 let 
s tem vprašanjem ni ukvarjala, nato pa je uvedla praznik na vrat na nos. Če bi dejansko verjeli v to, kar proslavljamo, bi ga 
razglasili že zdavnaj, ne pa, da smo čakali na uvedbo italijanskega praznika. Tudi sicer ima Italija povsem drugačen odnos do 
svojega praznika: v javnosti potekajo debate in znanstveni posveti, o njem se pogovarjajo v šolah tudi na jugu Italije, tudi v 
manjših krajih so organizirana predavanja, na ta dan hodijo v Trst na ekskurzije, spominske svečanosti potekajo tudi v krajih, 
ki nimajo nobene povezave s Trstom, Istro ali Furlanijo Julijsko krajino. V Sloveniji vsega tega ni, o tem prazniku Primorci res 
govorimo, v ostali Sloveniji pa ne oziroma bistveno manj. Če bi država Slovenija ta praznik res želela dvigniti na vsedržavno 
raven, bi morala organizirati okrogle mize o tej tematiki, tudi v kontinentalni Sloveniji razlagati, kaj se je pravzaprav zgodilo 
in kaj ta pridružitev pomeni za Slovenijo. S predavanji in podajanjem znanja bi morali ljudi ozavestiti o tem, kaj se je sploh 



zgodilo na ta dan in o procesu pripojitve Primorske k Sloveniji. Če ne bi bilo italijanskega dneva spomina, tudi praznika 
vrnitve Primorske zagotovo ne bi bilo." 
V tej politiki spominjanja igra Slovenija v odnosu do Italije izrazito defenzivno vlogo. Zakaj? 
"Do vpeljave tega praznika je imela Slovenija zgolj neko sprotno politiko. Ukvarjala se je zgolj z aktualnimi vprašanji, 
izpolnjevala kriterije za vstop v Evropsko unijo in evroatlantske povezave, medtem ko se s preteklostjo ni ukvarjala veliko. 
Pomislimo samo na reakcijo slovenskega predsednika Janeza Drnovška ob razvpiti izjavi italijanskega predsednika Giorgia 
Napolitana, daje šlo v dogodkih ob koncu vojne za slovansko invazijo. Medtem ko je hrvaški predsednik Stipe Mesič udaril 
po mizi in javno rekel, da je takšen revizionizem nesprejemljiv, je Drnovšek samo pisal zasebno pismo Napolitanu, da to ni 
dober način in bi morali složno sodelovati naprej...Moral pa bi ga spomniti, da je bila Italija poleg tega, da je bila 
ustanoviteljica Evropske unije, kot je poudarjal Napolitano, tudi zibelka fašizma in je tudi prva začela drugo svetovno vojno. 
S tem se Slovenija ni ukvarjala in tu je naredila civilna družba veliko več kot politika, zlasti primorska civilna družba."  
Izhod na morje je za Slovenijo ključen. 
Morda ob tem prazniku premalo poudarjamo, da bi bila Slovenija drugačna, če ne bi imela Primorske? 
Če Slovenija ne bi imela Primorske, ne bi imela samo ene tretjine ozemlja manj, temveč bi bila tudi brez dostopa do morja. 
Upam si trditi, da bi bila taka Slovenija slabša, kot je. Ta dostop do morja je za Slovence ključnega pomena. Res je, da 
Slovenija ni dobila Trsta, h kateremu so bile usmerjene stoletne težnje in hrepenenja Slovencev, temveč ta izhod in tudi 
vstop na morje predstavlja Koper. To je zagotovo bistveno za razvoj države in nacije, čeprav bi lahko Slovenija ta izhod na 
morje veliko bolj izkoriščala in predvsem bolje upravljala, kot to počne." 
Lani je skupina intelektualcev podala pobudo, da se praznik preimenuje: namesto vrnitve bi praznovali priključitev 
Primorske k matični domovini. Kakšno je vaše mnenje o tej zadevi? 
"Samo ime praznika, podobno kot tudi datum, sta zame drugotnega pomena, bistvena je vsebina, ki jo želimo sporočati s 
tem praznikom. Zagotovo je termin vrnitev nekoliko sporen, saj se vsakdo vpraša, za kakšno vrnitev gre. Primorska pred 
letom 1947 ni bila del neke slovenske, jugoslovanske ali slovanske državnopolitične tvorbe. Po drugi strani bi termin 
priključitev kazal na to, da si si nekaj na novo priključil. Hkrati pa je potreba pomisliti tudi na tisti del Primorske, ki se ni 
priključil Sloveniji. Gre za Trst z zaledjem. Goriško, Beneško Slovenijo in ostale dele, kjer živijo Slovenci. Tako bi bil bolj 
pravilen naziv praznika vrnitev oziroma priključitev večjega dela Primorske k matični domovini." 
Ali mislite, da država Slovenija ustrezno obeležuje ta in tudi druge praznike? 
"Po mojem ne. Strinjam se, da mora v sklopu tega praznovanja vedno biti tudi ceremonialni del s proslavo, nagovorom in 
temi klasičnimi zadevami. To je pač vloga države, a se ne sme zaustaviti samo pri tem. Zdi se mi, da brez nekakšnega dela od 
spodaj navzgor in ne od zgoraj navzdol, kot smo mu priča sedaj, ne bomo ničesar dosegli. Te dogodke in širši kontekst bi 
morali razlagati v medijih in javnosti, se o njih pogovarjati. Ampak o tem govorimo samb na Primorskem. Da se o teh 
procesih goji ustrezno znanje in zavedanje v vsem slovenskem prostoru, bi morala poskrbeti država. Samo z znanjem bomo 
prišli do civilne družbe, ki bo do teh zadev ozaveščena, se bo nanje spoznala in hkrati tudi kritično razmišljala o teh 
dogodkih." 
Prostori spominjanja se spreminjajo 
Eno od polj vašega znanstvenega zanimanja so tudi prostori spominjanja in prakse obeleževanja preteklosti. Kako 
Slovenci obeležujemo državne praznike? Podobno kot sosednji narodi ali imamo neke svoje specifike? 
"Ne bi govoril o nekih narodnostnih specifikah. Iz svojega osebnega spomina bi izpostavil slovesnosti ob spomeniku 
bazoviškim junakom. Pred več kot 30 leti so ljudje dejansko morali priti na proslavo. Kasneje, v 90. letih, je bilo skoraj 
popolno mrtvilo, tudi kar se tiče spominjanja na drugo svetovno vojno. Tedaj so bile druge dinamike, prevladovala je 
retorika povojnih pobojev. Ko danes analiziram komemoracije ob partizanskih in drugih spomenikih, pa se mi zdi, da seje 
začela tretja faza: ljudje ne hodijo v Bazovico zato, ker morajo, temveč ponovno odkrivajo vrednote, ki so povezane z NOB. 
To je večkrat tudi reakcija na protipartizansko proslavljanje, ki je v zadnjih letih postalo množično v centralni Sloveniji, a ne 
samo tam. Pred kratkim sem opazil, daje bilo v nekem kraju na proslavi, kjer so obeleževali dogodke iz NOB, več ljudi kot v 
90. letih oziroma pred kakšnim desetletjem." 
In podobno se dogaja tudi z drugimi prazniki. 
"Zame je bilo fascinantno, ko sem pred desetletji prvič v Sloveniji opazoval praznovanje prvega maja. To je povsem 
drugačno obeleževanje kot v Italiji, kjer se prvi maj dejansko proslavlja kot praznik dela. Ljudje gredo na proslavo, povorko, 
v ospredju so delavske pravice. v zadnjih letih je na teh proslavah nekaj manj ljudi, ampak še zmeraj več kot tisoč. In tako 
vidimo ljudi iz Slovenije, kako fotografirajo naš način praznovanja z rdečimi zastavami in vsemi simboli, tako kot so Evropejci 
v 19. stoletju odkrili Afriko, v Sloveniji pa je prvi maj nekaj drugega: čevapčiči, pivo in izlet. Veliko je tarnanja o nizkih plačah 
in zmanjšanih pravicah delavcev, za prvi maj pa se množično prijavljajo na turistične izlete. Ta razlika v načinu proslavljanja 
med nekdanjo socialistično državo in državo, ki v preteklosti ni imela socialistične družbene ureditve, je zelo zanimiva." 
Kakšno funkcijo nasploh imajo obeleževanje zgodovinskih dogodkov, spominjanje in spomeniki? Se s temi proslavami 
poskušamo približati resnici ali gre spet za zamegljevanje zgodovinske resnice in je vse namenjeno zgolj dnevnopolitičnim 
potrebam? 
"Prostori spominjanja se spreminjajo. Ne gre za paradigmo boIjše-slabše, ampak za prostorski ali časovni kontekst, ki 
spomenike in prostore spominjanja prikroji za lastne potrebe. Tako se vsak spominja tistega, kar je primerno in potrebno za 
sprotno uveljavljanje v tistem času. V nekaterih prostorih spomina so tudi udeleženci različni. Isti spomenik obeležujejo 
različni posamezniki, različne organizacije, ki si morda celo konkurirajo med seboj. Proslava za bazoviške junake je tipičen 
primer, kako so se s časom udeleženci spreminjali. Na prvih proslavah je tam sodelovala tudi angloameriška uprava s svojim 
vencem. Kasneje so se ob njem in zanj kregali titovci in podporniki Kominforma, v kasnejših letih je bil to glavni epicenter 
slovenske narodne skupnosti v Italiji in oblika grajenja lastne identitete. V zadnjih letih opažamo porast obiskovalcev iz 



Slovenije, čeprav jih prej nikoli ni bilo. Pred leti je bila tam celo uradna straža slovenske vojske. Očitno ima ta prostor vedno 
večji pomen v Sloveniji. Na tem primeru vidimo, kako se ti prostori spreminjajo glede na kontekst in sprotne potrebe tistih, 
ki to uveljavljajo." 
V Komnu, kjer bo jutri slovesnost ob prazniku vrnitve Primorske k matični domovini, se je pred 40 leti zbralo 25.000 ljudi, 
čeprav tega praznika sploh še nismo imeli. Obeleževali pa so nek drug datum: odločitev vrhovnega plenuma OF o 
priključitvi Slovenskega primorja k matični domovini. 
"Ja, res zanimivo. To je bilo neko drugo obdobje in verjamem, da se je proslave tedaj udeležilo tudi mnogo tistih, ki so na 
lastni koži doživljali to združitev Primorske s preostalo Slovenijo. 20 let kasneje jih zagotovo ne bi bilo toliko in tudi na 
letošnji proslavi jih ne bo. Sam se bom jutrišnje proslave zagotovo udeležil, zanimivo pa bi bilo tudi analizirati to 
proslavljanje leta 1978 in ga postaviti v kontekst."  
Morda se niti nimamo tako slabo, kot si ljudje mislijo. 
Kako bi odgovorili na kritike o pretiranem ukvarjanju s preteklostjo? V javnem prostoru je pogosto slišati, da naj 
govorimo o prihodnosti in prihodnjih izzivih, pretekle dogodke pa naj prepustimo zgolj stroki. 
"Verjamem, da tako razmišlja večina ljudi. Odgovor na to vprašanje je enak odgovoru na di-lemo, zakaj se sploh ukvarjamo z 
zgodovino: da boš vedel, kaj boš naredil jutri, moraš vedeti, kaj si delal včeraj. Tako je večja verjetnost, da ne boš naredil 
iste napake, kot si jo naredil včeraj. Zakaj se spominjamo teh dogodkov? Zato, da ne bo spet prišel kakšen bebec, kakršnih je 
bilo veliko v zgodovini, in začel govoriti stvari, ki so pripeljale do grozovitosti, kršenja človekovih pravic, genocida ... Ravno 
to se dogaja danes, ko vidimo, kakšen diskurz poteka okrog nas - v javnosti lahko rečeš karkoli. Če bi vedeli, kako se je začel 
vzpon fašizma in kasneje vzpon nacizma, nihče sploh ne bi prišel na dan z vprašanjem, zakaj se je potrebno ukvarjati s 
preteklostjo. Danes govorijo o priseljencih, naslednjič bodo o kakšni drugi skupini, enkrat o komunajzarjih, drugič o 
domobrancih. rdečih, belih in tako naprej. Če se s temi stvarmi ukvarjaš na neki normalni ravni, jih razlagaš in postavljaš v 
kontekst, potem boš vedel, da istih napak jutri ne boš ponovil. Danes v Evropi živimo v družbi, kjer denarja ne manjka, 
gospodarska rast je štiriodstotna, nezaposlenost pada in kljub temu na Švedskem, kjer se res ne morejo pritoževati zaradi 
življenjskega standarda, stranka, ki se pritožuje nad pritiskom ljudi iz drugih kontinentov in vzbuja strah vsepovsod, dobi 20 
odstotkov glasov. Ne rečem za območja, kjer so socialne razmere slabše, ampak na Švedskem?! To so vprašanja, s katerimi 
se je nujno ukvarjati." 
Kaj je torej šlo narobe v Evropi? Zakaj ksenofobne stranke dobivajo zalet, sovražni diskurz dobiva domovinsko pravico v 
javnem prostoru, v družbi pa vladata napetost in nestrpnost, čeprav življenjski standard ni slab? 
"Ker ljudje preveč mislijo na biznis in se premalo sprašujejo o tem, kaj je bilo včeraj. To je sicer bolj sociološka zadeva, a kot 
zgodovinar pravim, da smo se premalo ukvarjali s tem, kaj smo imeli včeraj in kaj imamo danes. Če bi se zavedali tega, kar 
smo imeli včeraj bi bolj cenili to, kar imamo danes, In se ne bi toliko pritoževali, kako se imamo slabo. Pomisliti mora mo, 
kakšen razvojni skok smo na redili od naših nonotov do sedanjosti. Kakšen socialni razvoj so naredile evropske družbe v 20. 
stoletju?! Zgodovinarjem sto let ne pomeni veliko, zato bi eden od odgovorov na nešteta vprašanja, ki jih imamo danes, 
lahko bil, da se morda v primerjavi z obdobjem pred sto leti niti nimamo tako slabo, kot si ljudje mislijo." 
 

 
 
PROFIL 
V mednarodnem akademskem okolju 
 
Tržačan dr. Borut Klabjan je med najbolj prodornimi pripadniki- mlajše generacije slovenskih zgodovinarjev. Po diplomi na 
tržaški univerzi ga je mentor dr. Jože Pirjevec usmeril najprej v Ljubljano, nato pa v Koper, kjer se je zbral močan in vpliven 
krog zgodovinske stroke. Doktoriral je s temo Češkoslovaška na Jadranu: Čehi in Slovaki ter njihove povezave s Trstom In 
Primorsko. Ob kopici znanstvenih člankov v slovenskih in mednarodnih revijah In zbornikih je skupaj s Pirjevcem In dr 
Gorazdom Bajcem uredil zbornika Vojna in mir na Primorskem ter Osimska meja, z Bajcem pa tudi Pirjevčev zbornik: Poti 
zgodovine med severnim Jadranom, srednjo in vzhodno Evropo. Nato je predaval na Fakulteti za humanistične študije v 
Kopru in na ZRS, po čistki pred dvema letoma pa je ostal le sodelavec zgodovinskega inštituta koprskega ZRS. Pri 42 letih je 
zelo vpet v mednarodno akademsko okolje, zato pogosto gostuje na raznih evropskih univerzah. Pred tremi leti je prejel 
nagrado Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke uveljavljenih raziskovalcev, ki jo podeljuje ZRS Koper, 
ob tej priložnosti smo ga tudi intervjuvali v 7. valu. Ukvarja se predvsem z zgodovino 20. stoletja, srednjeevropskim 
prostorom, mednacionalnimi odnosi v zgornjem Jadranu, trenutno pa je v polju njegovega zanimanja analiza prostorov 
spominjanja in spreminjanje spominske krajine. Pridobil je štipendijo evropske komisije Marle Curle, na podlagi katere 



gostuje v priznani European university institute v Firencah. Ob tem je izredni profesor na zgodovinskem oddelku Filozofske 
fakultete v Ljubljani. • DES 
 
 
"Slovenija brez Primorske ne bi imela samo ene tretjine ozemlja manj, temveč bi bila tudi brez dostopa do morja. Upam 
si trditi, da bi bila taka Slovenija slabša, kot je." 
 
"Če ne bi bilo italijanskega dneva spomina, tudi praznika vrnitve Primorske zagotovo ne bi bilo." 
 
"Samo z znanjem bomo prišli do civilne družbe, ki bo do teh zadev ozaveščena, se bo nanje spoznala in hkrati tudi 
kritično razmišljala o teh dogodkih." 
 
Če bi država Slovenija želela dvigniti praznik pridružitve Primorske k matični domovini na vsedržavno raven, bi morala 
organizirati okrogle mize in tudi v celinski Sloveniji razlagati, kaj ta pridružitev pomeni za Slovenijo, je do odnosa države 
do praznika kritičen zgodovinar Borut Klabjan. 
 
"Če bi se zavedali tega, kar smo imeli včeraj, bi bolj cenili to, kar imamo danes. In se ne bi toliko pritoževali, kako se 
imamo slabo." 
 
"Če bi vedeli, kako se je začel vzpon fašizma in kasneje vzpon nacizma, nihče sploh ne bi prišel na dan z vprašanjem, zakaj 
se je treba ukvarjati s preteklostjo." 
 

 
MMC RTV SLO   
 

• Spiegel: Dokazana večina slovenskih trditev, da Hrvaška krši pravo EU-ja. Sa. J., A. S. Zagreb - MMC RTV SLO, 
STA, Radio Slovenija, 14. september 2018  
Plenković Šarca povabil na obisk, Spiegel pa razkril mnenje pravne službe Evropske komisije  

http://www.rtvslo.si/slovenija/spiegel-dokazana-vecina-slovenskih-trditev-da-hrvaska-krsi-pravo-eu-ja/465966  
Nemški časnik Spiegel pridobil mnenje pravne službe Evropske komisije, iz katerega je razbrati, da večina slovenskih 
trditev, da Hrvaška krši pravo EU-ja, drži. 
Nemški tednik Spiegel je na spletu sicer objavil osem strani dolgo mnenje, ki ga je za Evropsko komisijo pripravila njena 
pravna služba pred iztekom trimesečnega roka za objavo mnenja glede tožbenega predloga Slovenije v skladu z 259. členom 
Pogodbe o EU-ju. V mnenju z datumom 14. maj 2018 je pravna služba zapisala, da večina trditev, ki jih je v predlogu tožbe 
predstavila Slovenija glede kršitev prava EU-ja s strani Hrvaške, drži in da bi morala Evropska komisija v mnenju to podpreti. 
Komisija bi ga lahko sprejela, ni pa ji bilo to nujno storiti, lahko bi celo prevzela tožbo. Tega ni storila. Tedanji premier Miro 
Cerar je to pospremil z ugotovitvijo, da je šlo za zmago politike nad pravom.  
Je Juncker ignoriral nasvet pravne službe? 
Pismo je bilo naslovljeno na vodjo kabineta predsednika komisije Claro Martinez Alberola, podpisala pa se je Karen Banks. 
Kot navaja časnik, evropski komisarji mnenja še niso videli, ga je pa pridobil Spiegel. Predsednik Evropske komisije Jean-
Claude Juncker pa naj bi tudi na prošnjo hrvaškega premierja Andreja Plenkovića nasvet lastne pravne službe ignoriral. 
Časnik se sprašuje, ali je to storil tudi zato, da bi pomagal Plenkoviću, ki je član iste politične skupine kot Juncker. 
Slovenija marca s pismom, v katerem so bili zapisani elementi tožbe sprožila predtožbeni postopek, sredi aprila je svoje 
stališče pisno predstavila še Hrvaška, maja je sledilo zaslišanje obeh strani. Pravna služba je preučila slovenske navedbe, da 
zaradi nespoštovanja arbitražne razsodbe, ne more izvajati svojih obvez in pravic, ki jih ima v okviru zakonodaje EU, da je 
kršeno načelo lojalnega sodelovanja, da so kršena pravila skupne ribiške politike, pravila morskega prostorskega 
načrtovanja, pa tudi, da ne more izvajati pristojnosti, povezanih s Schengenskim območjem. Slovenija je zadevo v presojo 
julija vložila na sodišče evropske unije v Luksemburg. 
Časnik, ki je spor med Slovenijo in Hrvaško označil za hkrati zapleten in bizaren, saj se državi "že več let prerekata za nekaj 
kvadratnih kilometrov morja", ob tem navaja, da je Juncker še februarja pred Evropskim parlamentom, ko je tam nastopil 
Plenković, dejal, da spor ni samo težava dveh članih EU-ja, ampak je to "evropska težava". 
"V čudnem preobratu, dobrih šest mesecev po Junckerjevih odločnih besedah, je Evropska komisija sedaj tista, ki zamuja pri 
rešitvi. Komisija je imela več priložnosti, da bi lahko delovala kot arbiter v sporu, a se je Juncker odločil, da se ne bo vmešal, 
kljub temu, da tudi njegovi sodelavci ne dvomijo, da je slovensko stališče v tej zadevi pretežno pravilno," v prispevku še piše 
Spieglov dopisnik iz Bruslja Peter Müller. 
Plenković Šarca povabil na obisk 
Je pa po izvolitvi novega slovenskega premierja hrvaški premier Andrej Plenković Marjanu Šarcu čestital in ga povabil na 
obisk v hrvaško prestolnico, kjer naj bi beseda tekla tudi o meji. Predsednik hrvaške vlade je izrazil prepričanje, da morata 
Hrvaška in Slovenija nadaljevati stalen dialog o vseh odprtih vprašanjih. Kot je dodal, to posebej velja glede vprašanja meje, 
ki ga je treba urediti v "obojestransko zadovoljstvo in v dobrososedskem duhu, kot to velja za prijateljski državi, zaveznici v 
zvezi Nato in članici Evropske unije". 

http://www.rtvslo.si/slovenija/spiegel-dokazana-vecina-slovenskih-trditev-da-hrvaska-krsi-pravo-eu-ja/465966


Hrvaški premier je sicer že v četrtek na redni seji, 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. 
Hrvaški ribiči lovijo v spremstvu policije 
Po seji hrvaške vlade se je Plenković v Umagu srečal s predstavniki ceha ribičev Istrske županije. Srečanje z ribiči je potekalo 
za zaprtimi vrati, znano pa je, da je beseda tekla o stanju v Piranskem zalivu in o težavah, s katerimi se ribiči srečujejo pri 
opravljanju svojega dela.  
Hrvaški ribiči trdijo, da se stanje v Piranskem zalivu od začetka leta, ko je Slovenija začela nadzirati morsko mejo v skladu z 
odločitvijo arbitražnega sodišča, ni spremenilo. Hrvaški ribiči lovijo ribe v Piranskem zalivu v spremstvu hrvaških policijskih 
čolnov, slovenska stran pa hrvaškim ribičem vsak dan pošilja kazni, je ob srečanju v Umagu poročala hrvaška televizija (HRT).  

• Avstrijski minister Kickl bi prebežnikom pravico do azila preverjal kar na ladjah. K. Št. Dunaj, Ženeva - MMC RTV 
SLO, STA, 14. september 2018  
Evropo letos po kopnem doseglo 18.000 prebežnikov, po morju več kot 70.000 

http://www.rtvslo.si/evropska-unija/avstrijski-minister-kickl-bi-prebeznikom-pravico-do-azila-preverjal-kar-na-
ladjah/465968  
Evropo je po kopnem letos doseglo sedemkrat več prebežnikov kot lani v enakem obdobju, še vedno pa jih največ prispe 
po morju, zato je avstrijski notranji minister Herbert Kickl predlagal, da se pravica do azila preveri kar na ladjah v 
Sredozemskem morju. 
Mednarodna organizacija za migracije je v poročilu objavila, da je najpogostejša pot prebežnikov po kopnem v Evropo iz 
Turčije v Grčijo. Po tej poti je od januarja do začetka septembra prispelo okoli 12.000 ljudi, še 6.000 jih je vstopilo v španski 
enklavi Ceuta in Melilla na obali Severne Afrike. 
Prihodi prebežnikov po kopnem so pogostejši tudi zaradi nekoliko nižjega števila prihodov prek Sredozemskega morja, 
potem ko je libijska obalna straža začela strože nadzorovati in ustavljati ladje s prebežniki. Še vedno pa je večina 
prebežnikov letos Evropo dosegla po morju, in sicer okoli 74.500. To je precej manj od 129.000, kolikor jih je prispelo v 
enakem obdobju lani. 
Preverjanje na ladjah 
Avstrijski notranji minister Herbert Kickl se je na Dunaju med razpravo o azilnih centrih v Afriki zavzel, da bi upravičenost 
prebežnikov do azila preverjali že na ladjah, ki jih rešijo iz morja. Na ta način bi bile ladje tudi zasedene in jih ne bi mogli več 
uporabljati pri tihotapljenju ljudi, je dejal Kickl. 
Kickl, ki prihaja iz vrst avstrijskih svobodnjakov, je to sporočil na skupni novinarski konferenci z italijanskim zunanjim 
ministrom Matteom Salvinijem ob robu konference EU-Afrika. Salvini se je od te ideje ogradil in dejal, da prebežnikov ne bi 
smeli nadzirati na ladjah, saj bi "lahko prišlo do obtožb, da s tem osebe zadržujejo kot zapornike". 
Salvini: Ohranimo Italijo za Italijane 
Je pa zato Salvini dvignil prah na zasedanju notranjih ministrov EU-ja na Dunaju z izjavo, glede "uvoza afriških sužnjev", ki da 
bodo "namesto Evropejcev rojevali otroke". V posnetku, ki ga je objavil na svojem profilu na Facebooku, se je Salvini 
obregnil ob izjavo luksemburškega zunanjega ministra Jeana Asselborna, da Evropa zaradi demografskih sprememb in 
starajočega se prebivalstva potrebuje priseljence. 
"Moje mnenje je popolnoma drugačno," je dejal Salvini, sicer glasen kritik migracijske politike EU-ja. Dejal je, da je kot član 
vlade plačan za to, da pomaga ustvarjati razmere, ki mlade spodbujajo, da imajo več otrok, ne pa, da bi spodbujal uvoz 
afriške mladine, ki bo zamenjala Evropejce. "V Italiji menimo, da je nujno pomagati mladim, da imajo več otrok. Ne pa, da 
imamo nove sužnje, ki bodo nadomestili otroke, ki jih naši otroci ne rojevajo več," je dejal Salvini. 
V videoposnetku je jasno videti Asselborna, ki je sedel nekaj sedežev stran od Salvinija in ogorčeno vzkliknil: "To je šlo 
predaleč!" Salvini se ni pustil motiti in je nadaljeval: "Morda v Luksemburgu potrebujete več priseljencev, jaz pa raje vidim, 
da ohranimo Italijo za Italijane in da bomo ponovno imeli otroke." Asselborn je, vidno razburjen, na tej točki Salvinija 
prekinil in dejal: "V Luksemburgu, gospod, imamo več tisoč Italijanov! Prišli so kot migranti, delali v Luksemburgu, da ste vi v 
Italiji imeli več denarja za svoje otroke." 

• MZZ poziva Zagreb, naj "preneha kršiti pravo EU-ja"; Zagreb: Bruselj je ravnal pravilno. Ljubljana - MMC RTV 
SLO, STA. 15. september 2018  

MZZ: Verjamemo, da je Evropska komisija zavezana vladavini prava 
http://www.rtvslo.si/slovenija/mzz-poziva-zagreb-naj-preneha-krsiti-pravo-eu-ja-zagreb-bruselj-je-ravnal-
pravilno/465990  
Po poročanju, da predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker ni upošteval mnenja pravne službe komisije, da ima 
Slovenija prav v očitkih Hrvaški, da krši pravo EU-ja, na slovenskem ministrstvu za zunanje zadeve pravijo, da "ni druge 
poti, kot da obe državi pristopita k uresničitvi razsodbe". Zagreb se na navedbe Spiegla ni odzval, sporočil je le, da je 
Bruselj z nevmešavanjem v spor ravnal pravilno. 
Z ministrstva za zunanje zadeve (MZZ) sporočajo, da je Miro Cerar, ki je v novi vladi prevzel vodenje MZZ-ja, že tik po izteku 
roka za implementacijo arbitražne razsodbe dejal, da "Evropska komisija ni opravila svoje vloge kot varuhinja pogodb EU-
ja". "Vse to potrjuje, da ni druge poti, kot da obe državi pristopita k uresničitvi (implementaciji) razsodbe," sporočajo z 
ministrstva. Kot so dodali, bo najkasneje po "razsodbi še enega sodišča" jasno, da hrvaško neizvrševanje arbitražne sodbe 
"pomeni ne le kršitev mednarodnega prava, pač pa tudi pravnega reda EU-ja". 
"V duhu dobrososedskih odnosov in spoštovanja skupnih evropskih temeljev pa predvsem izražamo upanje, da bo sosednja 
Hrvaška zdaj vendarle prenehala s kršitvami prava EU-ja, zlasti na morju, in pristopila k implementaciji arbitražne razsodbe," 
so še sporočili na MZZ-ju. 
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Mnenje pravne službe, ki ga je pridobil nemški tednik Spiegel, namreč pravi, da bi moral Bruselj podpreti trditve iz 
slovenskega predloga tožbe glede hrvaških kršitev prava Evropske unije zaradi nespoštovanja arbitražne sodbe. 
Na MZZ-ju so pred tem sporočili, da "je Slovenija zavezana spoštovanju vladavine prava in odločb mednarodnih sodišč". 
"Verjamemo, da to stališče z nami deli tudi Evropska komisija," pravijo na ministrstvu. 
Šarec: Nevtralnost komisije je napačno sporočilo 
Premier Marjan Šarec je v odzivu na poročanje Spiegla dejal, da je treba spoštovati vladavino prava, kar je ugotovila tudi 
pravna služba v Bruslju, a se je komisija očitno odločila drugače. Evropska komisija je po njegovih besedah politično telo in 
ne sodišče, zato se lahko odloči, ali bo upoštevala mnenje pravne stroke. "Odločila se je, da bo ostala nevtralna, kar nas 
seveda takrat ni razveselilo, tudi danes nas še vedno ne veseli, saj je to napačno sporočilo," je dodal. 
"Mi moramo vztrajati pri vladavini prava," je Šarec še poudaril ob robu osrednje prireditve na spomin vrnitve Primorske k 
matični domovini v Komnu. Po njegovih besedah je treba uveljaviti arbitražno razsodbo in spoštovati določbe sodišč. Čeprav 
v primeru arbitražne razsodbe ta po njegovem mnenju "ni bila tako ugodna za Slovenijo, kot je morda kdo mislil", jo je treba 
uveljaviti, ker je vladavina prava vedno na prvem mestu. 
Pahor: Slabo sporočilo za Zahodni Balkan 
Oglasil se je tudi predsednik Borut Pahor, ki je bil kritičen do komisije. Komisija je po njegovih besedah zamudila priložnost, 
ker ni prisluhnila stališču svoje pravne službe in dejala, da je treba tudi spoštovati dvostranske sporazume, ki so bili 
ratificirani in so z odločbo arbitražnega sporazuma določili meje. 
"To je bistvo mnenja, ki ga komisija zaradi političnih razlogov ni upoštevala," je ob robu prireditve v Komnu dejal Pahor. 
Opozoril je, da tu ne gre samo za vprašanje nespoštovanja sporazuma o meji med Slovenijo in Hrvaško, ampak je to slabo 
sporočilo o nespoštovanju morebitnih doseženih sporazumov glede meja na Zahodnem Balkanu v prihodnosti. 
Židan: Juncker bi lahko ogrozil temelje EU-ja 
Tudi predsednik DZ-ja Dejan Židan je bil kritičen do ravnanja Junckerja. Po njegovi oceni bi lahko zaradi političnih kupčkanj 
ogrozil temelje Evropske unije. Spomnil je, da v Sloveniji sedanja in prejšnja vlada nista desni ter da Evropsko komisijo 
obvladuje desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP). 
"Evropska unija je nastala na spoštovanju pravnega reda, kar pomeni, da je treba pravne postulate in mednarodne sodbe v 
celoti spoštovati, saj to majhnim narodom daje neko varnost," je dejal v Komnu. 
Mednarodna pravnica in novoimenovana državna sekretarka na ministrstvu za pravosodje Dominika Švarc Pipan pa je v 
odzivu na poročanje na družbenem omrežju Twitter zapisala: "Ni čudno, da komisija mnenja ni želela obelodaniti niti 
posredovati Sloveniji. Zdaj pa bo res težko upravičiti nadaljnjo tišino in morebitno sprenevedanje." 
Zagreb: Bruselj je pravilno ravnal z nevmešavanjem v spor 
Hrvaška vlada ne komentira internih dokumentov, ki ne predstavljajo uradne odločitve ali stališča Evropske komisije, so 
sporočili iz hrvaške vlade v odzivu na poročanje nemškega tednika Spiegel. Kot so dodali, se je komisija pravilno odločila, da 
se ne vmešava v dvostranski spor o meji med Hrvaško in Slovenijo.  
"Stališče vlade Republike Hrvaške je, da je potrebno, da Hrvaška in Slovenija kot dve prijateljski državi ter članici zveze Nato 
in Evropske unije, nadaljujeta dialog in uredita vprašanje meje v obojestransko zadovoljstvo in v dobrososedskem duhu," so 
danes v Banskih dvorih še odgovorili na vprašanje STA-ja. Obenem so ponovili besede, ki jih je hrvaški premier Andrej 
Plenković zapisal v čestitki novemu slovenskemu kolegu Marjanu Šarcu po izvolitvi nove vlade. 
Evropska komisija po razkritju molči 
Pri Evropski komisiji niso želeli komentirati pisanja Spiegla o dokumentu njene pravne službe. Kot so pojasnili, ne 
komentirajo "številnih notranjih dokumentov, ki morda krožijo v komisiji". 
Ob tem so pri komisiji spomnili, da so 4. julija o zadevi po ustni predstavitvi vodje pravne službe razpravljali evropski 
komisarji. Govorec komisije Margaritis Schinas je že junija dejal, da ne bodo podali mnenja v povezavi s slovensko tožbo 
proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega prava, ki je posledica hrvaškega nespoštovanja arbitražne sodbe o meji med 
državama. Slovenija in Hrvaška naj poiščeta rešitev, komisija pa je še naprej pripravljena posredovati, se je glasilo sporočilo. 
Pravna služba: Večina trditev Slovenije drži 
Kot je v petek na spletu objavil Spiegel, je pravna služba Evropske komisije v mnenju z datumom 14. maj 2018 zapisala, da 
večina trditev, ki jih je v predlogu tožbe v skladu z 259. členom Pogodbe o EU-ju predstavila Slovenija glede hrvaških kršitev 
prava EU-ja, drži in da bi morala Evropska komisija v mnenju to podpreti. 
Predsednik komisije Juncker pa naj bi, tudi na prošnjo hrvaškega premierja Andreja Plenkovića, nasvet lastne pravne službe 
ignoriral. Spiegel se sprašuje, ali je to storil tudi zato, da bi pomagal Plenkoviću, ki je član iste politične skupine kot Juncker, 
in sicer Evropske ljudske stranke (EPP). 
Potem ko je Evropska komisija sredi junija po izteku trimesečnega roka sporočila, da ne bo podala mnenja glede slovenske 
tožbe proti Hrvaški v povezavi z njenim neizvajanjem arbitražne razsodbe o meji, je vlada pod vodstvom takratnega 
premierja Mira Cerarja sklenila, da gre v tožbo sama. 
Tako je uradna Ljubljana Sodišču EU-ja 13. julija predložila tožbo proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega prava, ki je 
posledica nespoštovanja arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško. 

• Komisarka Bulčeva: Dokumenta o arbitraži nikoli nismo dobili na mizo. Aleš Malerič, Meta Dragolič, TV 
Slovenija. Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija. 16. september 2018  

"Za obravnavo je še čas" 
http://www.rtvslo.si/slovenija/komisarka-bulceva-dokumenta-o-arbitrazi-nikoli-nismo-dobili-na-mizo/466107  
Slovenska komisarka Violeta Bulc je potrdila navedbe nemške revije Spiegel, da evropski komisarji mnenja pravne službe 
v povezavi z arbitražo na sejah komisije nikoli niso obravnavali. 
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O obravnavi mnenja pravne službe Evropske komisije na sejah komisije Violeta Bulc pravi: "Kar se tiče pa tega konkretnega 
dokumenta, ga nismo nikoli dobili na mizo. O tem se nismo pogovarjali, ni bilo na agendi in agendo komisije oziroma 
srečanja teh komisarjev določa predsednik." 
"O tem se je govorilo neuradno. To je tudi meni prišlo na ušesa, vendar mi do tega dokumenta nismo prišli." 
Komisarka vseeno poudarja, da je komisija glede arbitražnega postopka in spoštovanja arbitražne odločbe dvakrat sprejela 
zelo jasno stališče, da je razsodbo treba spoštovati. "O arbitraži smo dvakrat govorili. Jaz sem zelo jasno takrat predstavila 
stališča Slovenije, razložila tudi zgodovinska ozadja. Komisarji so se strinjali in mi smo jasno stališče potem tudi zavzeli, torej 
izvedba arbitražne razsodbe. Obe državi članici sta to dolžni sprejeti." 
Po mnenju Bulčeve lahko komisija o mnenju pravne službe še vedno razpravlja. "Mislim pa, da še ni prepozno, [...] da ta 
dokument obravnavamo." 
"Če Slovenija pozove komisijo in prosi, da se ta arbitražna razsodba obravnava naprej, je seveda, ponovno rečem, stvar 
predsednika oziroma njegovega kabineta, ali bodo to uvrstili na razpravo pred vsemi komisarji ali bo o tem sam podal 
politično mnenje," je dodala.  
Vprašanja torej so, kako bi ob tovrstnem pozivu Slovenije ravnal predsednik Jean-Claude Juncker, zakaj mnenja pravne 
službe že prej ni uvrstil na sejo komisije in tudi, ali bi komisija po obravnavi mnenja lahko ravnala drugače in ukrepala proti 
Hrvaški. 

• Avstrija sprožila pravno preveritev odločitve o Madžarski. Dunaj - MMC RTV SLO, STA, 16. september 2018 
Popoldne v Budimpešti okoli 2.000 protestnikov proti Orbanu 

http://www.rtvslo.si/evropska-unija/avstrija-sprozila-pravno-preveritev-odlocitve-o-madzarski/466098  
Potem ko so avstrijski svobodnjaki (FPÖ) izrazili dvom o zakonitosti odločitve Evropskega parlamenta, ki je v sredo proti 
Madžarski sprožil postopek zaradi kršitve temeljnih evropskih pravic, je podkancler Heinz-Christian Strache zunanjo 
ministrico Karin Kneissl pozval, naj sproži preveritev pri pravni službi Sveta EU-ja. Ta je to tudi storila. 
Evropski poslanci so poročilo o kršitvah temeljnih evropskih vrednot na Madžarskem sprejeli s 448 glasovi proti 197, 48 se 
jih je vzdržalo. Budimpešta vztraja, da bi bilo pri ugotavljanju dvotretjinske podpore, ki je potrebna za sprožitev 7. člena 
pogodbe EU-ja, treba upoštevati tudi vzdržane poslanske glasove, zato glasovanje po njenem prepričanju ni veljavno. 
Madžarski premier Viktor Orban je prepričan, da odločitev Evropskega parlamenta ne predstavlja "nobene nevarnosti", saj 
naj bi šlo le za poskus oslabitve Madžarske kot "simbola upora proti migracijam". Napovedal je, da bo Budimpešta v 
ponedeljek odločila, na kakšen način bo izpodbijala veljavnost glasovanja. 
"Močno razumem madžarske argumente," je danes dejal Strache. "Glede na to, da je pravna podlaga za odločitev 
Evropskega parlamenta glede 7. člena nejasna, je zunanja ministrica po posvetu z menoj danes pozvala pravno službo Sveta 
EU-ja, naj zavzame jasno stališče do tega, in sicer še preden se s tem vprašanjem ukvarja Svet EU-ja," je dodal. 
Zunanje ministrstvo je po poročanju agencije APA potrdilo, da je Kneisslova (FPÖ) to tudi storila. Zahtevo za pravno 
preveritev so predali prek avstrijskega predstavništva v Bruslju. 
Če bodo izpeljali postopek zoper Madžarsko, se bo po ocenah Stracheja poglobil razkol med vzhodno in zahodno Evropo, 
namesto da bi ga "z razumevanjem" poskušali odpraviti. "Še posebej vzhodnoevropske države, kot je Madžarska, ki je trpela 
pod Sovjetsko zvezo in s številnimi žrtvami izbojevala svojo današnjo svobodo in demokracijo, nočejo znova doživeti 
patronata in sprejemanja odločitev od zunaj, tokrat iz Bruslja," je dejal. 
Kancler Sebastian Kurz, ki prihaja iz desnosredinske ljudske stranke (ÖVP), meni, da je na potezi Evropska komisija. "Zdaj 
mora komisija govoriti z Madžarsko. Obstajajo očitki in obtožbe, ki jih je treba preučiti. Ni dokaza in ne sodbe. Jaz nisem 
sodnik," je dejal v pogovoru za današnjo izdajo časopisa Kleine Zeitung. 
Socialdemokrati: Svobodnjaki so ponoreli 
Opozicijski socialdemokrati (SPÖ) so ogorčeni. Svobodnjaki "so ponoreli", je sporočil njihov predstavnik za zadeve EU-ja Jörg 
Leichtfried. Po njegovih ocenah mora kancler "naglo spraviti zunanjo politiko FPÖ-ja pod nadzor in se postaviti v bran 
temeljnim vrednotam EU-ja", saj so takšne poteze, kot je današnja glede Madžarske, "skrajno sramotne za avstrijsko vlado v 
zelo pomembnem obdobju predsedovanja EU-ja". 
Evropski parlament je v sredo sprejel poročilo, ki Budimpešto obtožuje utišanja neodvisnih medijev in intelektualcev, 
odstranitve neodvisnih sodnikov, onemogočanja nevladnih organizacij in razmaha korupcije. S tem je prvič v zgodovini začel 
postopek za sprožitev 7. člena pogodbe EU-ja, katerega skrajni ukrep bi bil odvzem glasovalnih pravic Budimpešti. Odločitev 
morajo zdaj potrditi še države članice EU-ja. 
Poljska in Češka sta že napovedali, da bosta blokirali vsakršne sankcije proti Madžarski.  
Novi protesti proti Orbanu 
V Budimpešti so se danes znova zbrali nasprotniki Orbana. Protest, ki se ga je udeležilo okoli 2.000 ljudi, so pripravile leve 
opozicijske stranke, madžarski socialisti (MSZP) in stranki Demokratična koalicija (DK) in Dialog za Madžarsko (PM). 
Protestniki so izrazili nasprotovanje po njihovih navedbah do Evrope sovražni politiki Orbana. "Madžarske ne gre enačiti z 
Viktorjem Orbanom" in "Za evropsko Madžarsko" sta dve izmed gesel, ki so jih vzklikali protestniki.  

• V Skopju podporniki novega imena in članstva v Natu in EU-ju, v Štipu nasprotniki. K. T. Skopje - MMC RTV SLO, 
Reuters. 16. september 2018  

Javnomnenjske raziskave napovedujejo več kot 50-odstotno udeležbo 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/v-skopju-podporniki-novega-imena-in-clanstva-v-natu-in-eu-ju-v-stipu-
nasprotniki/466109  
"EU in Nato predstavljata varno pot, za nas ni druge alternative. To je naš vodnik v boljše življenje," je več tisoč zbranim 
podpornikom pred sedežem urada Evropske unije v Skopju dejal makedonski premier Zoran Zaev. Nasprotniki članstva v 
organizacijah in spremembe imena so organizirali shod v Štipu. 
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Premier je sodržavljane pozval, naj 30. septembra na referendumu o članstvu v EU-ju in Natu ter dogovoru z Grčijo glede 
preimenovanja, glasujejo za članstvo in spremembo imena.  
Zaradi spora, ki se vleče že vse od razpada nekdanje Jugoslavije leta 1991, je Grčija zavirala nadaljnje približevanje 
Makedonije Evropski uniji in Natu, članica Združenih narodov pa je lahko postala le pod imenom Nekdanja jugoslovanska 
republika Makedonija (FYROM). Vlada Zaeva, ki je bila potrjena lani, je pospešila pogajanja z Grčijo in junija sta državi 
sklenili dogovor, da bo novo ime Republika Severna Makedonija. Že junija je potem Nato povabil Skopje k začetku 
pogovorov za vstop v zavezništvo, še prej pa mora država spremeniti ustavo in sprejeti novo ime. Tudi Bruselj je sporočil, da 
bo določil datum za začetek pridružitvenih pogovorov, potem ko bo uresničen dogovor o spremembi imena.  
Makedonski nacionalisti, ki nasprotujejo sklenitvi dogovora o spremembi imena, pa so danes organizirali protestni shod v 
Štipu. "Vlada izkorišča odločenost Makedoncev, da dosežejo evropske standarde, napredek, stabilnost in varnost, da bi 
pospešila sprejem agende, ki pa je usmerjena proti naši državi in nacionalnim interesom," je pred okoli 2.000 podporniki 
dejal vodja opozicijske stranke VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski.  
Po zadnjih javnomnenjskih raziskavah se bo glasovanja 30. septembra udeležilo več kot 50 odstotkov volilnih upravičencev, 
večina izmed njih podpira članstvo in spremembo imena. 

• Cerar: Mnenje pravne službe v Bruslju potrjuje glavne navedbe Slovenije. La. Da., G. C. Bruselj - MMC RTV SLO, 
STA. 17. september 2018  

Komisija zavrnila pričakovanja Violete Bulc 
http://www.rtvslo.si/slovenija/cerar-mnenje-pravne-sluzbe-v-bruslju-potrjuje-glavne-navedbe-slovenije/466145  
Hrvaška je dolžna uveljaviti arbitražno razsodbo, z neupoštevanjem odločitve arbitražnega sodišča pa krši mednarodno 
pravo in pravo EU-ja, je glede mnenja pravne službe Evropske komisije glede arbitraže dejal zunanji minister Miro Cerar. 
Mnenje pravne službe v Bruslju potrjuje glavne navedbe Slovenije in jasno pove, da arbitraža velja tudi za celo Evropsko 
unijo, je dejal zunanji minister Miro Cerar in pojasnil, da je arbitražna razsodba zavezujoča v vsakem primeru, tudi če 
Slovenija ne bi vložila tožbe proti Hrvaški na Sodišču Evropske unije. S tožbo pa želi Slovenija dodatno pokazati, da Hrvaška 
krši pravo EU-ja. Z uspešno tožbo bo to le še dodatni pravni pritisk na Zagreb glede uveljavitve arbitražne razsodbe. 
"Slovenija upravičeno implementira, kolikor lahko, to (arbitražno) odločbo, jo spoštuje in je pristojna, da v mejah svojih 
suverenosti v okviru svojih meja izvaja suverene pravice," je povedal. Hrvaška pa s tem, ko ne spoštuje odločitve 
arbitražnega sodišča krši pravo EU glede ribiškega režima, glede schengenske meje, glede nekaterih okoljskih in upravnih 
vidikov in glede spoštovanja načela lojalnosti do Evropske unije in njenih članic. 
Dejstvo, da Evropska komisija ni obravnavala mnenja svoje pravne službe, bodo morali v Bruslju pojasniti. Cerar je opomnil, 
da je za dnevni red kolegija Evropske komisije odgovoren njen predsednik Jean-Claude Juncker in da je njihova avtonomna 
odločitev, ali obravnavajo tovrstne dokumente in izrazijo svoje mnenje. Slovenija pa se ne more neposredno vmešavati v 
delo Evropske komisije, a lahko vztrajno izraža svoje mnenje. "Evropska unija stoji in pade na vladavini prava," je dodal 
Cerar. "Pomembno je dejstvo, da se moramo zavedati, da so vse institucije Evrope, države članice zavezane vladavini 
prava," je dejal. Ob tem je bil kritičen, da kako se lahko kandidatkam za članstvo v EU, na primer na Zahodnem Balkanu, 
postavlja pogoje, da morajo spoštovati pravo, če pa ga same članice ali institucije EU ne spoštujejo. 
Ocenil je še, da Slovenija sicer dobro sodeluje z Brusljem, a da je Evropska komisija na primeru arbitraže zamudila svojo 
priložnost, da bi varovala načela vladavine prava. 
Pričakovano srečanje premierja Marjana Šarca s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem je ocenil kot dobro, saj so 
dobrososedski odnosi v interesu obeh držav. Čeprav državi na več področjih dobro sodelujeta, pa ostajajo odprta vprašanja, 
ko Hrvaška krši zaveze in Slovenija mora glede tega nastopati odločno in po potrebi stopnjevati pritisk. 
Vse je odvisno od Junckerja 
Evropska komisarka Violeta Bulc je v nedeljo za Televizijo Slovenija dejala, da še ni prepozno za to, da kolegij komisarjev 
obravnava pravno mnenje, ki ga je objavil Spiegel in potrjuje slovenska stališča glede uveljavljanja arbitražne odločbe o meji 
s Hrvaško. "Če Slovenija pozove komisijo in prosi, da se arbitražna razsodba obravnava naprej, je pa seveda stvar 
predsednika, ali bo to uvrstil v razpravo pred vsemi komisarji," je dejala Bulčeva. 
Komisija očitno ignorira mnenje lastne pravne službe 
V tiskovni službi komisije so na vprašanje, ali lahko kolegij še vedno obravnava to pravno mnenje in v katerih okoliščinah, 
odgovorili, da "ni načrtovane nobene nadaljnje razprave kolegija o tem vprašanju". Dejali so le, da je kolegij o tem 
razpravljal na podlagi predstavitve vodje pravne službe 4. julija lani. Takrat je komisija objavila izjavo, v kateri je zapisala, da 
od Slovenije in Hrvaške pričakuje, da bosta arbitražno sodbo izvršili. Vendar komisija ni storila ničesar, da bi prispevala k 
uresničitvi razsodbe, čeprav je njena lastna pravna služba maja letos pozvala k pripravi obrazloženega mnenja na podlagi 
ugotovitev, ki potrjujejo slovenska stališča, da gre pri nespoštovanju arbitražne razsodbe za kršitev prava EU-ja. 
Naveza Juncker-Plenković presega vladavino prava 
Predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko Matjaž Nemec je ob tem ocenil, da je razkritje nemškega časnika 
Spiegel odgovor na ravnanje predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja. To, da komisija ne bi upoštevala mnenja 
svojih služb, še posebej ko govorimo o pravni službi, se namreč zgodi zelo redko, je povedal v izjavi novinarjem ob robu seje 
komisije DZ-ja za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. 
Razkritje nakazuje, da naveza med Junckerjem in hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem dejansko presega vladavino 
prava in tudi njeno spoštovanje, kar je temelj Evropske unije, je dodal. Poudaril je še, da razkritje kaže tudi, da se pri 
delovanju komisije v ospredje postavljajo strankarski interesi in interesi posameznih držav, ne pa celotne družine evropskih 
držav. Juncker in Plenković sicer prihajata iz iste politične skupine, Evropske ljudske stranke. 
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Nemec je ob tem zahteval odziv ustreznih institucij v Bruslju, tudi Evropskega parlamenta. "Smo v pomembnem obdobju, ko 
bomo odločali o prihodnosti Evrope, in jasno je treba pokazati, kakšne Evrope si ne želimo. Želimo si Evropo, ki bo spoštovala 
vladavino prava, kar je njen temelj," je poudaril s pogledom na evropske volitve maja 2019. 
Komisija ne komentira "številnih notranjih papirjev" 
V tiskovni službi EU komisije so na vprašanje, zakaj so ignorirali mnenje lastne pravne službe, za STA odgovorili le tako, da so 
spomnili na predhodne junijske izjave v povezavi s tem vprašanjem, s katerimi so poskušali zmanjšati pomen dokumenta, o 
katerem so bile takrat na voljo le neuradne informacije. 
Na vprašanja slovenskih dopisnikov v Bruslju v povezavi s tem mnenjem, ki potrjuje slovenska stališča, so junija v komisiji 
odgovorili: "Dobro veste, da ne komentiramo številnih notranjih papirjev, ki morda krožijo v komisiji." Tudi zdaj, ko je Spiegel 
objavil dokument pravne službe komisije, naslovljen na šefinjo kabineta predsednika Jean-Clauda Junckerja, v tiskovni službi 
komisije zgolj ponavljajo junijski odgovor. 

• Slovenski EU-poslanci: "EU je dvignil roke"; "Evropa različne obravnave"... Bruselj - MMC RTV SLO, STA, 17. 
september 2018  
Odzivi EU-poslancev na Junckerjevo ignoranco pravnega mnenja 

http://www.rtvslo.si/evropska-unija/slovenski-eu-poslanci-eu-je-dvignil-roke-evropa-razlicne-obravnave/466204  
Evropska poslanca Romana Tomc in Milan Zver (EPP/SDS) v odzivu na objavo mnenja pravne službe Evropske komisije o 
arbitraži nista kritična do brezbrižnosti šefa komisije Jean-Clauda Junckerja. 
Tanja Fajon (S&D/SD) in Igor Šoltes (Zeleni) sta glede tega zelo neodobravajoča, Alojz Peterle (EPP/NSi) pa pravi, da bo 
govoril z vodilnimi v EPP-ju; Franc Bogovič (EPP/SLS) bo to vprašanje odprl v okviru poslanske skupine, Ivo Vajgl 
(Alde/DeSUS) in Patricija Šulin (EPP/SDS) pa se za zdaj še nista odzvala. 
Evropski poslanec Franc Bogovič (EPP/SLS) pravi, da je za obstoj pravnega mnenja komisije izvedel iz objave v časniku 
Spiegel in poročanja slovenskih medijev. Napovedal je, da bo odprl to vprašanje v okviru poslanske skupine EPP v 
Evropskem parlamentu, vendar pa odgovornost EPP-ja zavrača. 
Za obravnavo tega pravnega mnenja v Evropski komisiji bi moral biti po njegovem mnenju v prvi vrsti odgovoren prvi 
podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans, ki je pristojen za področje spoštovanja prava. Ker Timmermans 
prihaja iz skupine S&D, bi morala nanj pritisniti slovenska evropska poslanka iz te politične skupine Tanja Fajon (S&D/SD) in 
predsednik SD-ja Dejan Židan. Pa tudi slovenska evropska komisarka Violeta Bulc, ki prihaja iz skupine Alde. 
Dodal je sicer, da je s tem, ko je Evropska komisija "dvignila roke", "več kot očitno, da sta na zunanjepolitičnem parketu 
hrvaški premier Plenković in hrvaška diplomacija žal nadigrala slovensko, ki sta jo vodila Miro Cerar in Karl Erjavec". 
Fajonova pričakuje vnovično razpravo ali Junckerjev premislek o odstopu 
Evropska poslanka Tanja Fajon (S&D/SD) je kritična, da je Junckerjevo nezanimanje oziroma prikrivanje dokumenta pravne 
službe "nedopustno in sramotno zanj, razočaranje za pravnike komisije ter upravičena jeza in skrb Slovenije". 
Ob tem izpostavlja, da je Evropska komisija varuhinja pogodb, vladavina prava pa temelj evropskega povezovanja. Tisti, ki 
spodkopavajo te temelje, po njenem mnenju spodkopavajo zaupanje Evropejcev v evropske politike, kar jo v zadnjem letu 
do volitev še posebej skrbi. Opozorila je tudi pred negativnimi posledicami za Zahodni Balkan, če bo komisija v primerih 
nerešenih meja kot varuhinja pogodb ravnala neodgovorno, pristransko in nad vladavino prava. 
Fajonova od Junckerja pričakuje najmanj opravičilo ter da bo njegova komisija resno pregledala mnenje lastnih pravnikov in 
se postavila v bran pravu. Od komisije pričakuje tudi vnovično razpravo. "Ali pa naj Juncker premisli o odstopu," je pozvala 
evropska poslanka. 
Peterle bo govoril z vodilnimi iz EPP-ja 
Alojz Peterle (EPP/NSi) je dejal, da dokumenta ni videl, je pa vedel, da pravniki pripravljajo strokovno mnenje. Spomnil je 
tudi, da je Junckerja s pismom in v osebnem pogovoru opozoril na dejstvo, da gre za vprašanje prava in da bi nas "vračanje 
na preseženo (neuspešno) bilateralo vrnilo v območje grškega koledarja". 
Peterle meni, da bi bilo prav, da bi komisija sledila pravnemu mnenju, četudi ima pravico, da se o zadevi na tej stopnji ne 
izreče. Ne gre za dilemo, postaviti se na stran Slovenije ali Hrvaške, temveč gre za to, da se je treba postaviti na stran prava. 
Tudi za EPP je pravno in politično edino prav, da se pridruži vsaj desetkrat javno izraženemu stališču komisije, da je treba 
sodbo uveljaviti, izpostavlja. 
Ob tem Peterle tudi opozarja, da komisija ne more z vso strogostjo obravnavati domnevnih prekrškov madžarskega 
premierja Viktorja Orbana, pri odnosu do arbitražnega sodišča pa gledati stran. "Gre tudi za verodostojnost. O tem bom 
govoril z vodilnimi iz EPP-ja," je še poudaril Peterle. 
Šoltes: Evropa različne obravnave 
Evropski poslanec Igor Šoltes (Zeleni) je kritičen, da Juncker deluje netransparentno in neverodostojno ter da gre za 
popolno ignoriranje prava EU-ja. "Neverjetno je, da je Juncker še preteklo sredo v Evropskem parlamentu v Strasbourgu 
jasno povedal, da je treba sodbe sodišč spoštovati, nato pa že čez nekaj dni pride na dan, da je ravnal povsem nasprotno," je 
menil. 
Šoltes Junckerju očita "Evropo različne obravnave", kar upravičeno vzbuja veliko dvomov o EU-ju, ki se s takšnimi 
odločitvami vse bolj oddaljuje od svojih temeljev, in to manj kot leto dni pred evropskimi volitvami. "To je najmanj 
neodgovorno in nezrelo od vodje komisije, ki pozablja, da če pademo na vladavini prava, pademo kot Evropa," je še 
izpostavil. 
Šoltes meni, da je nujen oster in odločen odziv slovenske vlade, ki mora na neverodostojno ravnanje Junckerjeve komisije 
opozoriti vse članice unije. "Evropski poslanci bomo poskrbeli, da bo ta zgodba dosegla tudi naše kolege iz drugih držav, ki 
jih bo po razkritju Spiegla gotovo laže prepričati, tako da bo pritisk na Junckerja prišel tudi iz Evropskega parlamenta," je 
napovedal. 

http://www.rtvslo.si/evropska-unija/slovenski-eu-poslanci-eu-je-dvignil-roke-evropa-razlicne-obravnave/466204


Tomčeva za dokument ni vedela 
Evropska poslanka Romana Tomc (EPP/SDS) je zapisala, da za obstoj dokumenta ni vedela in da je zanj izvedela iz medijev. 
"Menim, da je politična pripadnost Jean-Clauda Junckerja v tem primeru nepomembna oziroma ne bi smela biti pomembna. 
Ker gre za odločitev arbitražnega sodišča, ne vidim razloga, da bi o tem razpravljali znotraj politične skupine EPP-ja," je še 
ocenila. 
Vprašanje komisije kot celote, tudi Bulčeve 
Milan Zver (EPP/SDS) pa je povedal: "Če dokument pravne službe obstaja in če držijo očitki, da ga Evropska komisija ni 
upoštevala, potem to ni vprašanje politične družine EPP-ja, ampak mora nanj odgovoriti komisija in slovenska komisarka 
Violeta Bulc, ki je del te komisije." 

• Vlado pozvali k preprečevanju množičnih zlorab azilnega postopka. G. K.  Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 19. 
september 2018 

"Sistem mednarodne zaščite ni namenjen ekonomskim migrantom" 
http://www.rtvslo.si/lokalne-novice/vlado-pozvali-k-preprecevanju-mnozicnih-zlorab-azilnega-postopka/466438  
Civilne iniciative Metlika, Bela krajina, Debeli rtič in Velenje so MNZ in novo vlado pozvale, naj preprečita množične 
zlorabe azilnega postopka. Sistem mednarodne zaščite ni namenjen ekonomskim migrantom, so ob tem opozorili. 
"Sistem mednarodne zaščite je namenjen beguncem, ki dejansko potrebujejo pomoč, ker so v svoji državi preganjani, in ne 
ekonomskim migracijam. S tem ko ekonomski migranti izkoriščajo azilni postopek, namenjen beguncem, slednjim 
onemogočajo pravico, da pridobijo mednarodno zaščito, saj s svojimi neupravičenimi prošnjami upočasnjujejo celoten 
sistem. Poleg tega grobo izkoriščajo pripravljenost zahodnih držav, da pomagajo beguncem," so navedli v pozivu vladi in 
ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) k ukrepanju. 
V civilnih iniciativah so se odzvali tudi na besede nekdanje ministrice za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar, ki je 
opozorila na domnevno sporno delovanje nekaterih nevladnih organizacij. Nevladnikom je očitala, da policiji najavljajo 
prihode tujcev, še preden ti prestopijo mejo in torej sami organizirajo nezakonite prehode meje. Iz policijske 
dokumentacije, ki jo je pridobil časopis Dnevnik, pa je razvidno le, da v Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij 
pomagajo zaprositi za azil tistim tujcem, ki so že prispeli v Slovenijo. 
Ne glede na to so v civilnih iniciativah pozvali ministrstvo in policijo, naj preverita zakonitost ravnanj nevladnih organizacij. 

• Violeta Bulc zavrača kritike v povezavi z arbitražno razsodbo. B. R. Bruselj - MMC RTV SLO, STA. 19. september 
2018  
Kolegij komisarjev ni videl mnenja pravne službe 

http://www.rtvslo.si/evropska-unija/violeta-bulc-zavraca-kritike-v-povezavi-z-arbitrazno-razsodbo/466422  
Evropska komisarka Violeta Bulc je v Bruslju odločno zavrnila kritike v povezavi z arbitražno razsodbo. Poudarila je, da je 
po njenem jasnem zastopanju slovenskih stališč kolegij dvakrat sprejel jasno odločitev, da je arbitražno razsodbo treba 
spoštovati.  
 

 
Slika: Violeta Bulc je znova pojasnila, da mnenja pravne službe komisije, ki ga je v petek objavil nemški tednik Spiegel in 
ki potrjuje slovenska stališča, da gre pri nespoštovanju arbitražne razsodbe za kršenje pravnega reda EU-ja, na kolegiju 
niso videli. Foto: BoBo 
 
To sta ji danes zatrdila tudi Jean-Claude Juncker in Frans Timmermans. 
Na vprašanje, kako odgovarja tistim, ki so kritični, da v povezavi s stališči Junckerjeve komisije do arbitražne razsodbe ni 
storila vsega, kar bi lahko, se je komisarka odzvala z besedami: "S tem se absolutno ne strinjam." 
Pojasnila je, da je obakrat, ko je bilo to mogoče, na kolegiju komisarjev jasno zastopala interese Slovenije in pojasnila 
zgodovinski okvir ter ozadje. Dvakrat je bil sprejet sklep, da morata državi razsodbo izvršiti, je poudarila. 
Komisarka je še pojasnila, da se je danes pred začetkom kolegija pogovarjala s predsednikom Junckerjem in prvim 
podpredsednikom Timmermansom ter da je njuno sporočilo jasno: Evropska komisija pričakuje spoštovanje arbitražne 
razsodbe. 
V tiskovni službi komisije so glede pogovora Junckerja in Bulčeve dejali le, da se "predsednik stalno pogovarja z vsemi 
komisarji". 
Mnenja pravne službe na kolegiju komisarjev niso videli 
Bulčeva je sicer danes znova pojasnila tudi, da mnenja pravne službe komisije, ki ga je v petek objavil nemški tednik Spiegel 
in ki potrjuje slovenska stališča, da gre pri nespoštovanju arbitražne razsodbe za kršenje pravnega reda EU-ja, na kolegiju 
niso videli. 

http://www.rtvslo.si/lokalne-novice/vlado-pozvali-k-preprecevanju-mnozicnih-zlorab-azilnega-postopka/466438
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Zakaj vprašanja mnenja pravne službe ni uvrstil na sejo, Juncker danes ni pojasnil, je povedala Bulčeva in poudarila, da urnik 
seje oblikuje predsednik sam. 
Ob tem je navedla, da je takrat obstajala tudi možnost, da komisija zavzame mnenje, ki bi bilo bolj neugodno od tega, da 
mnenja ni podala. O podrobnostih ni želela govoriti: "Ne želim komentirati notranjih procesov in pogovorov komisije." 
Dejstvo je, da odločitev, ki bi bila za Slovenijo še slabša od tega, da komisija mnenja ni podala, ni bila sprejeta. In dejstvo je, 
da komisija še vedno zastopa zelo jasno uradno stališče, da od obeh držav pričakuje izvršitev arbitražne razsodbe. 
Komisarka je še spomnila, da je zadeva na Sodišču EU-ja. Stranki v obravnavi sta Slovenija in Hrvaška. Evropska komisija ni 
stranka v postopku, lahko pa je zaprošena, da poda svoje mnenje, je pojasnila. 
"Zelo se opaža, da vstopamo v volilno leto" 
Tolmačenj, da Juncker mnenja lastne pravne službe ni upošteval iz političnih razlogov, ker pripadata s hrvaškim premierjem 
Andrejem Plenkovićem isti evropski politični družini, desnosredinski Evropski ljudski stranki (EPP), Bulčeva ni želela 
podrobno komentirati. 
Poudarila pa je, da se v Bruslju "že zelo opaža, da vstopamo v volilno leto". "Tudi komisarji pripadamo različnim političnim 
skupinam. Vabim vas, da vprašate neposredno politično skupino EPP, kakšno je njihovo stališče in zakaj ga zastopajo. Tudi 
predsednik Juncker je del te stranke in tudi v Sloveniji imamo kar nekaj poslancev, ki pripadajo tej isti politični skupini," je 
dejala. 

• Neformalni vrh EU-ja v Salzburgu prva Šarčeva pot v tujino. B. R. Salzburg - MMC RTV SLO, STA. 19. september 
2018  

O arbitraži z Jean-Claudom Junckerjem 
http://www.rtvslo.si/slovenija/neformalni-vrh-eu-ja-v-salzburgu-prva-sarceva-pot-v-tujino/466439  
Novi slovenski premier Marjan Šarec se je pred neformalnim vrhom EU-ja v Salzburgu sešel s predsednikom Evropskega 
sveta Donaldom Tuskom, s katerim sta govorila o brexitu in migracijah, ne pa tudi o arbitraži.  
To bo, kot je dejal za slovenske medije, omenil na srečanju s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem v 
četrtek. 
Nemški časopis Spiegel je pred kratkim razkril, da Evropska komisija ni upoštevala mnenja svoje pravne službe, ki potrjuje 
večino slovenskih stališč do uveljavljanja arbitražne odločbe o meji s Hrvaško. 
"Članek v Spieglu nas je presenetil oziroma smo ugotovili, da je prav, da smo zagovarjali vladavino prava," je dejal Šarec in 
dodal, da bo to omenil tudi v pogovorih z Junckerjem. "Kaj bo storil on, je njegova stvar," je dodal. 
Povedal je še, da v Salzburgu ne načrtuje srečanja s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem. "Dokler se Hrvaška ne 
odloči, da je treba spoštovati arbitražno razsodbo, težko rečem kaj novega," je pojasnil. Bo pa srečanje po njegovih besedah 
verjetno v prihodnjih mesecih. 
Šarec je tudi ponovil, da nova slovenska vlada ne spreminja stališča do arbitražne razsodbe. "Mi smo država, ki spoštuje 
vladavino prava. Ker se nismo prej dogovorili, smo šli na sodišče. Sodišče je odločilo in Slovenija zagovarja vladavino prava," 
je poudaril. 
Novi slovenski premier se v Salzburgu nocoj udeležuje delovne večerje v okviru neformalnega vrha, v ospredju katere bodo 
migracije. Pred srečanjem je povedal, da bo kolegom iz EU-ja sporočil, da Slovenija vztraja na isti poti kot do zdaj, torej 
zagovarja isti način reševanja problematike, podpira pa močnejšo obrambo zunanjih meja. 

• Juncker pozval k večji solidarnosti glede migracij. B. V. Salzburg - MMC RTV SLO, STA. 19. september 2018  
Tusk: Nekatere britanske predloge je treba preoblikovati 
http://www.rtvslo.si/evropska-unija/juncker-pozval-k-vecji-solidarnosti-glede-migracij/466419  
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je pred začetkom neformalnega vrha EU-ja v Salzburgu znova pozval k 
večji solidarnosti med državami članicami glede migracij. 
 

 
Slika: Juncker poudarja, da v Evropi potrebujemo solidarnost. Foto: EPA 
 
"Nekatere sprejemajo begunce. Tiste, ki tega ne želijo ali ne morejo, čeprav bi to morale storiti, pa morajo storiti korak k 
solidarnosti," je poudaril Juncker. "V Evropi potrebujemo solidarnost, to niso le prazne besede," je še dejal pred delovno 
večerjo voditeljev Unije, na kateri naj bi bile v ospredju prav migracije. 
Avstrijski kancler Sebastian Kurz, čigar država trenutno predseduje Svetu EU-ja, pa je izrazil željo, da bi se glede migracij na 
vrhu osredotočili na tisto, glede česar se članice strinjajo. To je predvsem na vprašanje varovanja zunanjih meja Unije, 
čeprav, kot je priznal, tudi pri tem obstajajo razhajanja med članicami glede reforme agencije Frontex, ki jih je še treba 
rešiti. 
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Nekatere države imajo po besedah avstrijskega kanclerja tudi pomisleke glede obvezne registracije prebežnikov. Kurz je tudi 
znova podprl Junckerjev predlog, da bi Frontex do leta 2020 kadrovsko okrepili na 10.000 pripadnikov in razširili mandat 
agencije. 
Tudi nemška kanclerka Angela Merkel je ob prihodu na delovno večerjo poudarila zaščito zunanjih meja Unije, a za 
migracijsko politiko je po njenem mnenju ključno sodelovanje z afriškimi državami. 
Visoka zunanjepolitična predstavnica Federica Mogherini je ob prihodu na vrh dejala, da je po preverjanju pri članicah Unije 
ugotovila, da se strinjajo, da je treba nadaljevati operacijo Sophia v Sredozemskem morju. Ni pa enotnega stališča, kako 
rešiti vprašanje izkrcavanja prebežnikov, rešenih na morju. 
Tusk: Nekatere britanske predloge je treba preoblikovati 
Predlog Velike Britanije o irskem vprašanju in nadaljnjem gospodarskem sodelovanju po odhodu Velike Britanije iz EU-ja je 
treba preoblikovati in se o njem pogajati naprej, je pred začetkom dvodnevnega vrha, na katerem bodo poleg migracij 
obravnavali tudi brexit, dejal predsednik Evropskega sveta Donald Tusk. 
Tusk je sicer pohvalil nekatere predloge britanske premierke Therese May in izkazal pripravljenost na tesnejše sodelovanje 
na področju varnosti in zunanje politike. "Danes je morda več upanja, a je vsekakor vse manj časa," je posvaril Tusk. Dodal 
je, da bi morali vsak dan, ki je še ostal, izkoristiti za pogajanja. Tusk želi, da bi se pogajanja o brexitu končala to jesen. 
Britanska premierka je poudarila, da mora tudi EU pokazati pripravljenost na kompromis. "Če hočemo doseči uspešno 
rešitev, bo moral EU razdelati svoje stališče, tako kot ga je Združeno kraljestvo."  
Predsednik Evropskega sveta je dodal, da bo v četrtek v Salzburgu voditeljem sedemindvajseterice predlagal dodaten vrh o 
brexitu novembra. 
Kurz zahteva pripravljenost na kompromis 
Pred vrhom EU-ja je avstrijski kancler Sebastian Kurz zahteval pripravljenost na kompromise v pogajanjih z Veliko Britanijo. 
"Dogovor z Veliko Britanijo je nujnost," je na srečanju Evropske ljudske stranke pred vrhom dejal Kurz. Avstrija sicer 
trenutno predseduje EU-ju. 
Ob tem je Kurz po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA opozoril, da bi bilo vse drugo razen dogovora povezave v 
škodo. "Nedogovor" z Londonom bi imel negativne posledice tudi na avstrijsko gospodarstvo in delovna mesta, je še 
poudaril. 
"Zelo si prizadevamo, da bi našli kompromis," je še dejal avstrijski kancler, ki je prav tako potrdil, da naj bi novembra 
pripravili izreden vrh o brexitu. Glavni pogajalec Unije za brexit Michel Barnier je po oceni Kurza že stopil korak naproti 
Veliki Britaniji, zdaj pa pričakuje pripravljenost od Londona. 
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• Violeta Bulc: O Sloveniji naklonjenem mnenju pravne službe se je govorilo le neuradno. STA. Reporter, 
Ljubljana,  17.9.2018  

https://reporter.si/clanek/svet/violeta-bulc-evropska-komisija-ni-obravnavala-sloveniji-naklonjenega-mnenja-660064  
 

 
Slika: Evropska komisarka za promet Violeta Bulc Foto: Bobo  
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Evropska komisarka za promet Violeta Bulc je za Televizijo Slovenija potrdila, da mnenja pravne službe, ki potrjuje 
slovenska stališča glede uveljavljanja arbitražne odločbe o meji s Hrvaško, evropski komisarji na sejah komisije niso 
obravnavali. A po njenem mnenju za razpravo o dokumentu še ni prepozno. 
Pravna služba Evropske komisije je namreč v mnenju z datumom 14. maj 2018 zapisala, da večina trditev, ki jih je v predlogu 
tožbe predstavila Slovenija glede kršitev prava EU s strani Hrvaške, drži in da bi morala Evropska komisija v mnenju to 
podpreti, je v petek na spletu objavil nemški tednik Spiegel. Predsednik Evropske komisije Jean Claude-Juncker pa po 
pisanju tednika ni sledil ocenam pravne službe, ko je odločil, da se komisija ne bo izrekala o sporu o meji med Hrvaško in 
Slovenijo. 
Po besedah Bulčeve evropski komisarji mnenja pravne službe nikoli niso dobili na mizo, se je pa o njem govorilo neuradno. 
Pojasnila je še, da je vsebino srečanj določa predsednik komisije Juncker. 
Evropska komisija lahko po njeni oceni o tem še vedno razpravlja, "če Slovenija pozove komisijo in prosi, da se arbitražna 
razsodba obravnava naprej, je pa seveda stvar predsednika ali bo to uvrstil v razpravo pred vsemi komisarji". 
Bulčeva je ob tem še spomnila, da je Evropska komisija glede arbitražnega postopka in spoštovanja odločbe dvakrat sprejela 
zelo jasno stališče, da je razsodbo treba spoštovati 

• Bulčeva zavrača očitke, da ni storila ničesar: Absolutno se ne strinjam! STA, 20. sep. 2018  
https://reporter.si/clanek/slovenija/bulceva-kategoricno-zavraca-ocitke-absolutno-se-ne-strinjam-660673 
 

 
Slika: Bulčeva odločno zavrača kritike v povezavi z arbitražo. Foto: Bobo 
 
Evropska komisarka Violeta Bulc je včeraj v Bruslju odločno zavrnila kritike v povezavi z arbitražno razsodbo. Izpostavila 
je, da je po njenem jasnem zastopanju slovenskih stališč kolegij dvakrat sprejel jasno odločitev, da je arbitražno razsodbo 
treba spoštovati. To sta ji danes zatrdila tudi Jean-Claude Juncker in Frans Timmermans. 
Na vprašanje, kako odgovarja tistim, ki so kritični, da v povezavi s stališči Junckerjeve komisije do arbitražne razsodbe ni 
storila vsega, kar bi lahko, se je komisarka odzvala z besedami: "S tem se absolutno ne strinjam." 
Izpostavila je, da je obakrat, ko je bilo to možno, na kolegiju komisarjev jasno zastopala interese Slovenije ter pojasnila 
zgodovinski okvir in ozadje. Dvakrat so sprejeli sklep, da morata državi razsodbo izvršiti, je poudarila. 
Komisarka je še pojasnila, da se je včeraj pred začetkom kolegija pogovarjala s predsednikom Junckerjem in prvim 
podpredsednikom Timmermansom ter da je tudi po teh pogovorih sporočilo jasno: Evropska komisija pričakuje spoštovanje 
arbitražne razsodbe. 
V tiskovni službi komisije so glede pogovora Junckerja in Bulčeve dejali le, da se "predsednik stalno pogovarja z vsemi 
komisarji". 
Bulčeva je sicer včeraj ponovno pojasnila tudi, da mnenja pravne službe komisije, ki ga je v petek objavil nemški tednik 
Spiegel in ki potrjuje slovenska stališča, da gre pri nespoštovanju arbitražne razsodbe za kršenje pravnega reda EU, na 
kolegiju niso videli. 
Zakaj vprašanja mnenja pravne službe ni uvrstil na sejo, Juncker ni pojasnil, je povedala Bulčeva in izpostavila, da urnik seje 
oblikuje predsednik sam. 
Ob tem je izpostavila še, da je takrat obstajala tudi možnost, da komisija zavzame mnenje, ki bi bilo bolj neugodno od tega, 
da mnenja ni podala. O podrobnostih ni želela govoriti: "Ne želim komentirati notranjih procesov in pogovorov komisije." 
Dejstvo je, da odločitev, ki bi bila za Slovenijo še slabša od tega, da komisija mnenja ni podala, ni bila sprejeta. In dejstvo je, 
da komisija še vedno zastopa zelo jasno uradno stališče, da od obeh držav pričakuje izvršitev arbitražne razsodbe. 
Komisarka je še spomnila, da je zadeva na Sodišču EU. Stranki v obravnavi sta Slovenija in Hrvaška. Evropska komisija ni 
stranka v postopku, lahko pa je zaprošena, da poda svoje mnenje, je pojasnila. 
Tolmačenj, da Juncker mnenja lastne pravne službe ni upošteval iz političnih razlogov, ker sta s hrvaškim premierjem 
Andrejem Plenkovićem člana iste evropske politične družine, desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP), Bulčeva ni 
želela podrobno komentirati. 
Izpostavila pa je, da se v Bruslju "že zelo opaža, da vstopamo v volilno leto". "Tudi komisarji pripadamo različnim političnim 
skupinam. Vabim vas, da vprašate neposredno politično skupino EPP, kakšno je njihovo stališče in zakaj ga zastopajo. Tudi 
predsednik Juncker je del te stranke in tudi v Sloveniji imamo kar nekaj poslancev, ki pripadajo tej isti politični skupini," je 
izpostavila. 
Evropska komisija je na kolegiju 4. julija lani v prvem odzivu na arbitražno odločbo izrazila pričakovanje, da jo bosta obe 
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državi izvajali, ter pripravljenost, da posreduje v tem procesu s ciljem zagotovitve popolnega in pravičnega izvajanja 
odločbe. Stališče je nato potrdila na drugi in za zdaj zadnji obravnavi tega vprašanja na kolegiju 20. decembra lani. 
Komisija nato ni storila ničesar konkretnega, da bi prispevala k zagotovitvi spoštovanja razsodbe. Slovenija je marca sprožila 
postopek po 259. členu pogodbe EU, po katerem lahko članica toži drugo članico na Sodišču EU zaradi kršenja evropske 
zakonodaje. 
Ta člen predvideva trimesečni rok, v katerem komisija lahko poda svoje mnenje o zadevi, ni pa tega dolžna storiti. Pravna 
služba komisije je po ustni obravnavi maja pripravila mnenje. O vsebini tega mnenja so že pred meseci krožile neuradne 
informacije, v petek pa ga je Spiegel objavil. 
Jasno je, da Juncker tega mnenja ni upošteval. Namesto tega se je po neuradnih informacijah, ki so zaokrožile že junija, na 
sestanku šefov kabinetov komisarjev - ti pripravljajo sestanke kolegija - v začetku junija znašel na mizi predlog mnenja 
komisije, ki ni sledil bistvu ocene pravne službe. 
V tistem predlogu je po neuradnih navedbah pisalo, da EU ni pristojna za določanje meja med dvema članicama in za 
reševanje sporov o meji ter da se zdi v tem primeru neprimerno opredeliti do pritožbe, da se ne bi ogrozilo zmožnosti 
komisije, da deluje kot pošten posrednik pri iskanju rešitve na prijateljski osnovi. 
Po neuradnih pojasnilih je Bulčeva tedaj zagotovila, da je bil podan pridržek, da ne gre za vprašanje meje, temveč za 
vprašanje nespoštovanja arbitražne odločbe in posledično kršenja evropske zakonodaje. S tem je preprečila, da bi bilo to 
mnenje na kolegiju potrjeno brez razprave. Ker Juncker na kolegiju naj ne bi želel tvegati razprave z nepredvidljivim 
potekom in razpletom, te zadeve na koncu ni uvrstil na dnevni red. 
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• Revija ZVON, najstarejša slovenska revija za literaturo, kulturo in družbo, Št. 1, leto 2018 
http://www.mohorjeva.org/revija-zvon/prva-stran 
http://www.mohorjeva.org/images/upload/2018/09/17511_ZVON_1_2018_WEB2.pdf 
 

• Revija ZVON, najstarejša slovenska revija za literaturo, kulturo in družbo, Št. 2, leto 2018 
http://www.mohorjeva.org/revija-zvon/prva-stran 
http://www.mohorjeva.org/images/upload/2018/09/17512_ZVON_2_2018_WEB.pdf 
 

• Revija ZVON, najstarejša slovenska revija za literaturo, kulturo in družbo, Št. 3-4, leto 2018 
http://www.mohorjeva.org/revija-zvon/prva-stran 
http://www.mohorjeva.org/images/upload/2018/09/17531_ZVON_3_4_2018_SPLET.pdf 
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