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• Skrajni čas za masterplan za poučevanje slovenščine. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 36, 21.9.2018, str. 
2-3 

http://www.novice.at/kultura/skrajni-cas-za-masterplan-za-poucevanje-slovenscine/  
Dvojezično šolstvo 
60 let po odpravi obveznega dvojezičnega pouka na južnem Koroškem so strokovnjaki na simpoziju razpravljali o 
zgodovinskih ozadjih in predvsem o perspektivah. 
 

 
Slika: Predavatelji na simpoziju: Teodor Domej, Danilo Katz, Sabina Sandrieser, Franc Serajnik, Rudi Vouk. Foto: Novice 
 
Celovec »Ko smo hodili iz šole domov, smo učenci razpravljali, kdo bo še nadaljeval s slovenščino. Vsi na šoli pa smo govorili 
slovensko,« se je spominjal Teodor Domej dni po ukinitvi obveznega dvojezičnega šolstva na južnem Koroškem, ki ga je 22. 
septembra leta 1958 razveljavil tedanji koroški deželni glavar Ferdinand Wedenig. To soboto bo torej minilo 60 let od te 
zareze. Društvo slovenskih pravnikov na Koroškem in Slovensko strokovno pedagoško združenje sta zato minuli petek vabila 
v Tischlerjevo dvorano Mohorjeve v Celovcu na posvet s predavanji in razpravo s temo 60 let odprave dvojezičnega šolstva 
na Koroškem – Pogled nazaj in naprej. 
Zgodovinska ozadja je orisal Domej, ki je ob odpravi ureditve obiskoval ljudsko šolo v Vogrčah in ki je na čelo svojih 
razmišljanj postavil svojo tezo o odloku o obveznem dvojezičnnem pouku za vse na južnem Koroškem. »V življenje ga je 
spravila velika negotovost o poteku državne meje med Avstrijo in Jugoslavijo, pri življenju ga je ohranjala negotovost 
Avstrije v njenih prizadevanjih za podpis državne pogodbe, zrušil pa jo je podpis Avstrijske državne pogodbe (ADP) in 
slednjič še besedilo 2. odstavka 7. člena, ki opredeljuje obseg pravic slovenske manjšine na izobraževalnem področju.« 
Politično vodstvo koroških Slovencev je bilo po koncu druge svetovne vojne namreč skoraj v celoti, ne glede na ideološke 
razlike, za združitev z Jugoslavijo, te težnje pa je bilo treba razvodeniti. 29. avgusta 1945 je tedanja provizorična deželna 
vlada predvsem po zaslugi Joška Tischlerja, ki je malo pred tem vstopil v vlado, soglasno sklenila, da »naj se ima določeno 
ozemlje na jugu dežele za trajno dvojezično in na njem naj bodo tudi šole dvojezične.« V nadaljevanju je deželna vlada 31. 
oktobra sprejela odlok o dvojezičnem šolstvu, ki se je bistveno razlikoval od vseh prejšnjih ureditev, je ugotavljal Domej: bilo 
je določeno sklenjeno območje naselitve koroških Slovencev, ki so ga nemško nacionalne sile vseskozi zanikale, in 
dvojezičen pouk je na tem ozemlju bil obvezen za vse. S tako rešitvijo so se strinjali vsi člani deželne vlade, britanske 
zasedbene oblasti so jo samo potrdile, zato nikakor ne more biti govora o tem, da so jo Britanci izsilili, je opozoril Domej. 
Precejšen del prebivalstva se z ureditvijo ni strinjal niti je niso povsod uveljavili, učiteljstvo, med katerim je bilo le malo 
Slovencev ali Slovencem naklonjenih, pa je bilo »del problema samega.« Ker pa 2. odstavek 7. člena leta 1955 podpisane 
ADP osnovno šolstvo in srednje šole zahteva samo za pripadnike slovenske manjšine na Koroškem in Štajerskem ter za 
gradiščanske Hrvate, ne pa za celotno prebivalstvo, je bil po Domejevi oceni s tem tudi osnova za kasnejšo odpravo 
obveznega dvojezičnega pouka za vse na južnem Koroškem. In četudi je bila Wedenigova odredba »pravno sporna,« je bilo 
od dvojezičnega pouka leta 1958 odjavljenih več ko 80 odstotkov otrok na veljavnostnem območju – slovenščine se je učilo 
le še 18,78 odstoka (leta 1959 so potem namesto odjav uvedli prijave, ki so dvojezično šolstvo postavile še pod večji udar). 
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Delež govorcev slovenščine pa se je v teh desetletjih drastično zmanjšal: če je bilo leta 1957 po uradnih podatkih še 3518 
otrok na prvih osmih šolskih stopnjah s slovensko materinščino (dejansko številko je bržkone bilo višje), jih danes ni niti 500. 
Wedenigova odredba je zato po Domejevem prepričanju »bankrot povojne manjšinske politike.« 
Prizadevanja za dvojezično šolstvo zunaj območja, določenega v zakonu o manjšinskem šolstvu, torej zlasti v Celovcu, ter za 
razširitev tudi na četrto šolsko stopnjo je na simpoziji orisal odvetnik Franc Serajnik, ki je leta 1988 na avstrijskem ustavnem 
sodišču s kolegom Seppom Pruggerjem uspešno vložil tožbo. Sad tega truda je tudi odločitev, da je treba dvojezično šolstvo 
omogočiti povsod, kjer obstaja trajna potreba – kjer je torej vsaj sedem otrok, ki bi se učili slovenščine. O pravnih vidikih 
dvojezičnega šolstva je predaval tudi odvetnik Rudi Vouk in med drugim opozoril, da je pojem »osnovno šolanje« iz 7. člena 
ADP danes nujno treba aplicirati tudi na otroške vrtce, saj je zadnje leto pred vstopom v šolo danes na Koroškem obvezno. 
Glede na to, da je danes prijavljena skoraj že polovica otrok za dvojezični pouk, pa bi veljalo razmisliti vsaj o tem, da bi 
namesto zahteve po prijavah uvedeli možnost odjave. 
Aktualno stanje dvojezičnega šolstva je prikazala deželna nadzornica Sabina Sandrieser in pri tem omenila prizadevanja po 
zgledu Mohorjeve ljudske šole in javne dvojezične ljudske šole 24 v Celovcu za uvedbo slovenskih dni ali tednov tudi na 
drugih dvojezičnih ljudskih šolah, predstavila pa je tudi aktualne številke o vse večjem deležu prijav za dvojezični pouk – na 
Slovenski gimnaziji v Celovcu pa je s 586 dijaki bil letos dosežen reko rd tudi v absolutnih številkah. 
Že v pozdravnih besedah pa je predsednik Strokovnega pedagoškega združenja Danilo Katz opozoril na »drugo stran 
medalje – in ta je več kot skrb vzbujajoča. Na Evropski šoli v Šmihelu, kjer sem ravnatelj, imamo okoli 70 odstotkov prijav za 
dvojezični pouk. Od 104 otrok ima 15 otrok slovenščino za materinščino, od teh je 7 slovenskih državljanov, ki so si pred 
kratkim svoj dom ustvarili v naši občini. Na drugih šolah je situacija še veliko bolj dramatična. Zato danes in ta tem mestu 
apeliram na vse naše predstavnike, da se s skupnimi močmi in vso potrebno resnostjo končno lotimo neke vrste 
masterplana za našo narodno skupnost. Ne moremo si več privoščiti, da vsak kuha svojo župo in prepričan sem, da 
potrebujemo neke vrste think tank, torej skupino strokovnjakov, ki bo nakazala možne perspektive za prihodnost.« 
Razprava po simpoziju je dala upanje, da bi tak »think tank« lahko zares zaživel. In da med učitelji vladajo resna 
prizadevanja, da bi sloveščino v dvojezičnem šolstvu zares posredovali. Kljub rekordnim številkam prijav je namreč raven 
jezikovnega znanja še vedno šibka točka šolstva, ki je usoden udarec dobilo pred 60 leti. 

• Kroničen prehlad pri Novicah. Emanuel Polanšek. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 36, 21.9.2018, 
str. 4  
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Odkar sem bil zapleten v dogajanje in početje okrog Novic – in to je medtem poldrugo desetletje – sem si vedno želel, da mi 
ne bi bilo treba kdaj pisati komentarjev, kakršnega ravnokar pišem. Povod zanj je očitno kronične narave, ker kljub 
optimizmu, s katerim smo se vedno lotevali odpravljanja porodniških in pozneje najstniških krčev pri ohranjanju 
slovenskega tednika na Koroškem, se položaj ni izboljšal. Nasprotno. Dejansko se iz leta v leto slabša in ekonomska osnova 
Novic je vedno znova v takšnem nesprejemljivem položaju, da ga je mogoče prebresti le s posegi, ki gredo na račun bralke in 
bralca, predvsem pa uredništva, ki se vedno znova v lastno škodo celo prostovoljno ukloni kriznim ukrepom – seveda v 
upanju, da se bodo stvari končno vendarle uredile in bo nato zagotovljeno nemoteno opravljanje po moje ene 
najpomembnejših nalog za ohranitev žive slovenščine pri nas – namreč izdajanja edinega neodvisnega slovenskega tednika 
na Koroškem. 
 

 
Slika: Novice, slovenski tednik na Koroškem. Foto: Novice 
 
Ker z jadikovanjem in tarnanjem Novice ne bodo okrevale, čeprav sodi to v register posebej priljubljenih koroških slovenskih 
navad, preostane smiselno edinole, da se kroničnega obolenja lotimo pragmatično in dosledno, brez mešetarjenja in ne 
oziraje se na kakršnokoli nestrokovno sanjarjenje izza gostilniškega omizja. – Prvi ukrep, kateremu bodo seveda morali 
slediti tudi drugi, prihaja tudi tokrat iz uredništva in gre v prvi vrsti na račun urednikov ter deloma tudi bralcev. Do konca 
letošnjega leta smo se uredniki strinjali, da zagotovimo preživetje Novic v sedanji obliki s tem, da sprejmemo namesto 
doslej polne polovično zaposlitev in poleg tega še prištedimo Slomedii nekaj sredstev tudi s krčenjem izdajanja Novic v tem 
letu za pet do šest izdaj. Zato pričakujemo in zahtevamo, da odgovorni pri razdeljevanju podpor za leto 2019 zagotovijo 
vsem dobro znana minimalna osnovna sredstva in opustijo v prihodnje vsakršno ukrepanje v škodo Novic, s katerim se 
vsako leto ustvarja umetno povzročen scenarij ekonomskega reševanja Slomedie. 
Da pa bo spremembo teh nerazveseljivih praks laže udejanjiti, pa kot odgovorni urednik zagotavljam, da bomo iz uredništva 
bralce in bralke o vsem tozadevnem dogajanju transparentno in brez olepšavanja obveščali, kakor je to v sodobnih medijih 
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že davno običajno in normalno. Ne nazadnje pa smatram to tudi kot del svoje odgovornosti do mladih, ki jim v kratkem ne 
želim zapustiti neurejenih in neznosnih razmer pri Novicah. 

• Večjezičnost, Podjuna in zgodovinske zareze … Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 36, 21.9.2018, str. 
4 
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Jesenski program Slovenskega inštituta na Dunaju 
 

 
Slika: Na obisku palač grofov Liechtenstein Lednice in Valtice (Foto: Franc Popotnig)  
 
Dunaj »Vprašanje jezika, materinščine in večjezičnosti sicer ni le stvar ob začetku šolskega leta, temveč osrednja vsebinska 
točka v jesenskem sporedu Slovenskega inštituta na Dunaju,« poudarja predsednik Herbert Seher, ki hkrati opozorja na 
različne dimenzije razprave. Po ekskurziji z ogledom najlepših palač grofov Liechtenstein, Lednice in Valtice tik ob avstrijski 
meji (slika desno) so 18. septembra vabljeni starši, pedagogi, vzgojitelji in seveda tudi dedeji in babice na strokovni posvet, 
kjer bodo razpravljali o slovenščini na izobraževalnem področju. Teden pozneje pa vabijo dunajske narodne skupine na 
diskusijo o ureditvi izobraževanja v materinščini, kjer bosta spregovorila pravni strokovnjak Halwachs z graške univerze ter 
predsednik šolskega društva dunajskih Čehov Hanzel, ki bo predstavil izobraževalno ustanovo Komenski, prototip za idealno 
ureditev načela »Materinščina od otroškega vrtca do mature«. S sklepno izjavo pa hočejo organizatorji spomniti na Evropski 
dan jezikov in seveda tudi avstrijsko vlado, ki trenutno predseduje svetu Evropske unije. 
Spominsko leto o Ivanu Cankarju, ki je več let živel in študiral na Dunaju, je tudi prisotno v najmanj dveh različnih 
prireditvah: Literarni strokovnjak Ervin Köstler bo predstavil dva literarna ustvarjalca, ki sta tesno povezana z Dunajem: Ivan 
Cankar in Korošec Michael Guttenbrunner. S pomočjo zapisov, dokumentov in pričevanj bo obdelal življenjsko pot, vpliv 
Dunaja kot kraj stanovanja in delovanja obeh priznanih literarnih ustvarjalcev in posredoval sliko o družbenem, umetniškem 
in političnem položaju v polstoletni časovni razliki. Točno sto let po smrti Cankarja, 11. 12. 1918, so bodo Dunajčani zbrali 
pri znanem Heuriger 10er Marie v Ottakringu, kjer se bodo z literarno-scensko kolažo spomnili na licu mesta, kamor je po 
svojih zapiskih zahajal tudi Cankar sam. Mesto Dunaj pa igra veliko vlogo tudi na dveh nadaljnjih večerih v oktobru, ki sta 
namnenjena slovenskem pisatelju Grumu, ki je bil tudi povezan z delom S. Freuda, in Levu Deteli, priznanemu pisatelju in 
publicistu, ki bo predstavljen ob 40-letnici izhajanja revije LOG. Strokovne posege s področja zgodovine in okroglih obletnic 
pa bo posredoval Manfried Rauchensteiner (1918), na sporedu je še film po romanu F. Csokorja »4. 11. 1918« in obisk 
razstave »1848 – pozabljena revolucija«. 
Pod stalnico z geslom »hotspot« bosta prisotni Podjuna in Železna Kapla – prvo prireditev bo oblikoval na Dunaju živeči 
Podjunčan umetnik Izidor Stern in povabil na ogled delavnice v podjetju Augarten Porzellan. Drugi, pisatelj Feliks Kucher, pa 
bo na predvečer spomina na 10. oktober 1920 predstavil svoj biografsko – zgodovinski roman »Kamnik«, 14. oktobra pa 
pričakujejo župana Železne Kaple F. J. Smrtnika na srečanje z naslovom »Najjužnejša tržna občina Avstrije sreča največje 
avstrijsko mesto«, sem pa sodi tudi načrtovano predvajanje filma »Unvergessen« iz serije Tatort s prikazom ozadja in 
delovanja Peršmanovega muzeja. 

• Zavzeti za kulturo miru. Sebastjan Trampusch. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 36, 21.9.2018, 
str. 5 

Srečanje kultur v Podkloštru. 
http://www.novice.at/kultura/zavzeti-za-kulturo-miru/  

• Za spravo in trajno sodelovanje v prostoru Alpe – Jadran 
Svečana skupna izjava 100 let po koncu prve svetovne vojne 
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• »Lost in translation« – Slovaška v Pliberku. Intervju: Zuzana Kaliňakova. Pogovarjala se je: Ana Grilc. Novice, slovenski 
tednik za Koroško, Celovec, št. 36, 21.9.2018, str. 7 

http://www.novice.at/kultura/umetnost/lost-in-translation-slovaska-v-pliberku/ 
Intervju z umetnico 
 

 
Slika: Zuzana Kaliňakova. Slovaška umetnica. Foto: Novice 
 
 
Barve se prelivajo ena v drugi in nastaja mrk, v katerem se borita magenta in vijolična. Skoraj naravno svetita pigmenta v 
tisočih odtenkih. Le ob robu se vidijo rahle sledi manipulacije umetnika. Slika je nepredmetna, fluidna, lahkotna stvar. 
Imenuje se Tragikomedija. Razstava Zuzane Kaliňakove v pliberški galeriji EMO je polna čustvenih umetnin. Slovaška 
umetnica in pesnica se ukvarja z mnogimi zvrstmi umetniškega izražanja (od skulptur do fotografije). Pogovor o njeni 
umetnosti, potovanju in poeziji. 
Vaše »ready-made« skulpture pogosto vsebujejo znake vere v predelani obliki. Kaj vas zanima na sakralnem subtekstu? 
Zuzana Kaliňakova 
V letih 2007 do 2010 sem ustvarjala serijo objektov z naslovom »Neo sacral«. Ko sem se prvotno začela igrati s simboli, sem 
ugotovila, da vsebujejo veliko več, kot je vidno na prvi pogled. Če simbole malo predelaš, jih malo spremeniš, se njihov 
pomen razširi. Podariš jim nov pomen, včasih celo nasprotni pomen, ki pa je še vedno v interakcij s prvotnim. Ta odnos je 
zame najzanimivejši element. 
Naslovi vaših del so pozorno izbrani, na primer se pliberška razstava imenuje »Lost in translation«. Kakšno vlogo igrata 
poezija in literatura pri vašem delu? 
Ljubim poezijo. Letos so moje pesmice bile prvič objavljene v Fraktal. To je slovaški časopis za literaturo. Zame je poezija 
precej blizu abstraktni umetnosti. Na primer: iz vseh stavkov, ki bi opisali neko situacijo v prozi, v poeziji izbereš le nekaj 
besed. Na prvi pogled včasih izgleda, kot da besede sploh ne bi bile navezane na tematiko. Toda, ko si prebral cel stolpec 
verzov, razumeš in začutiš, kaj hoče pisatelj reci. Mogoče celo globlje, kot bi razumel preko branja knjige. Pri zadnji razstavi 
so se naslovi mojih slik sestavili iz delčkov mojih pesmic. Tokrat pa sem šla še korak dalje. Izbrala sem besedo ali parček 
besed za ključ, ki naj bi opazovalcem omogočil, da ustvari pesmico kar sam. Besede, povezave in slika mogoče ustvarijo 
nekaj, kar je edinstveno ravno za tega opazovalca. 
Aktualna razstava v Pliberku kaže slike, ki so bile narisane na posebno aluminijsko folijo. Zakaj ste izbrali ravno to 
podlago? 
Najti to folijo je bil srečen slučaj, kot se to pogosto dogaja v svetu umetnosti. Proces slikanja na takšni podlagi mi je odprl 
nove možnosti ekspresije. Uporabljam oljne barve, kajti hotela sem ustvariti umetnine, ki so barvite, dinamične, bleščeče in 
lahkotne. 
Potovali ste v Azijo in Ameriko za vaše študije. Kako so potovanja vplivala? 
Mislim, da je potovanje najbolj zanimiva in napeta izkušnja za umetnika. Če obiskuješ kraje kot so Mehika, Myanmar ali New 
York, doživiš čisto drugo kulturo. Spoznaš nove načine življenja, nove estetike, nove barve in materiale. Potovanje spremeni 
pogled na življenje, ti odpre oči in srce in pospešuje kreativnost. 
 

 
Slika: Razstava Zuzane Kaliňakove v pliberški galeriji EMO je polna čustvenih umetnin. Foto: Novice 
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Kaj ali kdo vas je najbolj zaznamoval kot umetnico? 
Ne bi vedela povedati le enega imena, kajti mnogi umetniki in umetnice so mi zelo blizu. Ampak na splošno je ameriško 
abstraktno slikanje močno vplivalo name. Kot dijakinji mi ta zvrst slikanja sploh ni bila všeč. Ljubila sem le umetnike kot na 
primer Rembrandta ali Tiziana. Toda več let pozneje sem si ogledala zbirko MOMA v New Yorku. Ta izlet je res spremenil 
moje mnenje. Zaznamovalo me je. Obiskovanje galerij v Chelseaju pa je potem tudi še porušilo mentalno oviro, ki mi je 
diktirala „kako naj umetnost izgleda“. 
Kaj vas je pripeljalo v Pliberk in kako je nastala razstava? 
Ko sem razstavljala v Šentandražu, sem spoznala galerista Emila Omana. Povabil me je v svojo novo galerijo EMO v Pliberku, 
da bi tudi tam pripravila razstavo. Bila sem zelo vesela, da sem se lahko vrnila v Pliberk, saj sem živela nekaj časa v tem 
mestu. Imam še vedno zelo dobre prijatelje tukaj in tudi poznam nekaj zbirateljev. Ljubim kraj. Zdi se mi, da je atmosfera na 
Koroškem vedno polna energija, kajti ljudje razvijajo toliko aktivnosti in pomagajo rasti svojega mesta. Občudujem to. 
Kakšne so vaše izkušnje z umetnostno sceno v različnih krajih? 
Obstajajo velike razlike na trgu. Nekatere vrste umetnosti je v eni deželi nemogoče prodati, v drugi pa je ravno ta zvrst v 
modi. Zato je za umetnika včasih neverjetno važno, da si izbereš pravo državo. Kaj mi v Evropi pa manjka, so profesionalni 
prodajalci umetnosti, ki bi bili most med umetniki in galerijami. 

• Prapor kluba prijateljev lova je dobil nov trak. Avtor: Franc Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 36, 21.9.2018, str. 8 

Klub prijateljev lova 
http://www.novice.at/kultura/prapor-kluba-prijateljev-lova-je-dobil-nov-trak/ 
 

 
Slika: Predsednik LZS in KPL, Lado Bradač in Mirko-Fric Kumer ter praporščak Konrad Mandl s praporom Kluba. Foto: 
Novice 
 
Gornja vas pri Žvabeku. Klub prijateljev lova KPL, ustanovljen leta 1964 in od vsega začetka priznana stanovska in strokovna 
zastopniška organizacija slovenskih lovk in lovcev v Avstriji, se ponaša tudi z lastnim praporjem. Ponosni in skrbni 
praporščak je Konrad Mandl. Od petka 14. septembra 2018 prapor krasi nov trak, in sicer Lovske zveze Slovenije LZS. Ob 
navzočnosti večine odbornikov ga je na klubski prapor pripel njen predsednik mag. Lado Bradač. 
Slovesna ceremonija podelitve in pripenjanja traka je potekala v lovskem domu podpredsednika KPL Franca Hirma v Gornji 
vasi pri Žvabeku. 
Predsednik LZS Bradač je v nagovoru naglasil, da je trak izraz močne povezanosti in globokega prijateljstva v duhu skupnega 
slovenskega kulturnega prostora med slovenskimi lovci v matični državi in avstrijskem zamejstvu. Z ustanovitvijo Kluba 
prijateljev lova pred več kot petdesetimi leti je ta vez bila postavljena na močne temelje in vtkana v organizacijski okvir, kar 
se je v obojno korist in dobro zelo obneslo. 
Mirko-Fric Kumer, predsednik KPL, se je predsedniku Bradaču zahvalil za trak, ki ga je Lovska zveza podelila Klubu prijateljev 
lova in poudaril, da je trak viden simbol brezmejnega lovskega tovarištva med slovenskimi lovci. S skupnimi močmi in 
vzajemno bojo lovci kos vsem izzivom časa in bojo našli pravilne odgovore na aktualna vprašanja, ki jih prinaša in odpira čas. 

• Štirideset let dunajske revije LOG. Avtor: Lev Detela. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 36, 
21.9.2018, str. 9 

http://www.novice.at/kultura/stirideset-let-dunajske-revije-log/ 
Revija za mednarodno literaturo 
 

 
Slika: Štirideset let dunajske revije LOG - revije za mednarodno literaturo. Foto: Novice 

http://www.novice.at/author/franc-wakounig/
http://www.novice.at/kultura/prapor-kluba-prijateljev-lova-je-dobil-nov-trak/
http://www.novice.at/author/detela/
http://www.novice.at/kultura/stirideset-let-dunajske-revije-log/
http://www.novice.at/wp-content/uploads/2018/10/DSC_9564-Kopie_2048px-e1539001668774.jpg
http://www.novice.at/wp-content/uploads/2018/10/Log_Signet-Kopie_2048px.jpg


 
Leta 1978 so na nekdanjih mednarodnih pisateljskih srečanjih v Brezah na avstrijskem Koroškem na posebni tiskovni 
konferenci sporočili, da bo na Dunaju začela pod imenom LOG izhajati revija za mednarodno literaturo. 
Dunaj V priročnih zvezkih bo štirikrat na leto poleg avstrijskih piscev objavljala v izbranih prevodih v nemški jezik literarne 
tekste znanih in uveljavljenih pa tudi mlajših perspektivnih avtoric in avtorjev iz najrazličnejših držav, jezikov in kulturnih 
okolij. 
Mnogi poznavalci tedanjega kulturnega dogajanja so menili, da nova revija ne bo imela dolge življenske dobe. Vendar so se 
ušteli, ker revija živi že štiri desetletja in vztraja v javnosti kljub vedno bolj neugodnim pogojem na kulturnem področju. 
Že v prvi številki so uredniki Lev Detela, Wolfgang Mayer Kčnig in Peter Kersche uresničili napoved o mednarodnih in 
posredniških razsežnostih nove revije, saj so med 26 avtoricami in avtorji iz Avstrije in Nemčije natisnjena pesniška besedila 
pisateljev iz Avstralije, Kanade, Indije in Južne Afrike, posebna pozornost pa je že takoj na začetku namenjena tudi slovenski 
književnosti. Zastopajo jo kar štirje tedaj še mladi avantgardni besedni ustvarjalci Dane Zajc, Tomaž Šalamun, Milena Merlak 
in Iztok Geister – Plamen, od katerih živi le še nazadnje imenovani, ki se je uveljavil tudi kot ornitolog. Kot prevajalec v 
nemščino je podpisan v Celovcu živeči Peter Kersche. Že v tretji številki jim sledi spet v nemškem prevodu Petra Kerscheja 
pri tedanjih slovenskih komunističnih oblasteh nepriljubljeni Edvard Kocbek ob njegovem petinsedemdesetem rojstnem 
dnevu. 
V naslednjih sedemnajstih številkah se redno vrstijo poleg številnih znanih in manj znanih avtoric in avtorjev iz 
najrazličnejših držav tudi številna imena iz slovenske književnosti – in sicer France Balantič, Janko Ferk, Fabjan Hafner, 
Slavko Jug, Ted Kramolc, Stanko Majcen, Boris Pahor, Valentin Polanšek, Veno Taufer, Franci Zagoričnik in drugi. 
Tudi v naslednjih številkah in letnikih so v reviji s posameznimi prispevki, pesmimi, prozo ali esejistiko, objavljeni 
najrazličnejši slovenski avtorji v izbranih prevodih v nemščino. Naj omenimo v selektivnem izboru samo nekatere: Žarko 
Petan, Ivan Cimerman, Jure Detela, Peter Semolič, Vera Pejovič, Marjan Tomšič, Ivan Volarič – Feo, Ivo Antič, Niko 
Grafenauer, France Filipič, Tone Pavček, France Forstnerič, Vladimir Kos, Jože Šmit, Andrej Žigon, Stanko Kociper, Bogomir 
Fatur, Mirko Križman, Ivan Pregelj, Jasna Vombek, Stane Jagodič (z vizuelno liriko in risbami), kipar Jakob Savinšek (s 
pesmimi in risbami). Ob tem je potrebno poudariti, da je prevajanje besedil iz najrazličnejših jezikovnih skupin in kulturnih 
območij v nemščino, pri katerem sodelujejo številni prevajalci in prevajalke, neprecenljive vrednosti. Prevode iz slovenščine 
v nemščino so v reviji do zdaj prispevali Peter Kersche, Janko Ferk, Hilde Bergner, Milena Merlak, Lev Detela, Franjo Smerdu 
in drugi. 
Tu ni mogoče našteti vseh v reviji LOG upoštevanih slovenskih avtoric in avtorjev, vendar velja poudariti, da revija LOG tudi 
v najnovejših letnikih in številkah dosledno opravlja svoje posredniško delo in vedno znova s prevodi, posebnimi članki ali 
recenzijami posameznih knjig opozarja na dogajanja na slovenskem literarnem področju. 
V zadnji dvojni jubilejni številki 157 – 158, ki je izšla nedavno ob štiridesetletnici revije, na primer Peter Kersche ponovno 
opozarja na pesniški svet leta 1944 umorjenega primorskega avtorja Stanka Vuka in v obširnem komentarju poroča o 
trojnem umoru v Rossettijevi ulici v Trstu. Navaja številne vire, še posebej pa omenja raziskave Martina Breclja. Njegova 
teza, da je atentat na zakonski par Vuk in slučajno navzočega gosta Draga Zajca izvedla tedanja komunistična varnostno – 
obveščevalna služba VOS, se mu zdi posebno verodostojna. V isti številki sta objavljena tudi Kerschejeva nemška prevoda 
Vukovih pesmi Trinajsta postaja in Oktober. 
Že lansko leto je Kersche, ki je že desetletja vnet prevajalec slovenske književnosti v nemški jezik, v 155. številki LOG- a 
objavil Vukov tekst Prva pesem, ki je izšla leta 1935 v ljubljanski reviji Dom in svet. Kersche v spremni besedi k svojim 
prevodom meni, da je Vuk pomemben slovenski pesnik iz predvojnega in vojnega obdoba, ki sta mu bila blizu najmodernejši 
pesniški izraz tedanjega časa, a tudi bogata tradicija ljudske poezije. 
V Nemčiji živeča prevajalka dr. Hilde Bergner ponuja v isti številki LOG-a za leto 2017 štiri pesmi uveljavljenega lirika Milana 
Jesiha, med drugim samosvoj tekst Ekvinokcij. Že leta 2013 pa so v LOG-u 140 izšle Jesihove Tri poezije v nemških prevodih 
iste prevajalke. 
Revija LOG izhaja na Dunaju štirikrat na leto. V povezavi z revijo občasno izidejo tudi posebne publikacije v zbirki LOG – 
BUCH. Do sedaj se je v tem sklopu zvrstilo enaintrideset knjižnih izdaj, pesniških zbirk, proznih in dramskih del, esejističnih 
razmišljanj in antologij. V času bojev za slovensko državno samostojnost je v zbirki LOG – BUCH izšla na primer posebna 
antologija WEGE DER SELBSTBEHAUPTUNG o SAMOUVELJAVLJANJU slovenske literature, v kateri so objavljeni esejistični 
prispevki Rudija Šelige, Draga Jančarja, Vladimirja Vremca, Maje Haderlap, Reginalda Vospernika in drugih. 
V antologiji iz leta 1995 DER SPIEGEL, IN DEM WIR UNS SEHEN (Zrcalo, v katerem se vidimo) so objavljena besedila 
manjšinskih avtoric in avtorjev iz najrazličnejših jezikovnih krogov. Slovensko koroško književnost zastopata Valentin 
Polanšek z devetimi pesmimi v prevodih Petra Kerscheja, Janka Ferka, Milene Merlak in Klausa Detleva Olofa in Janko Ferk s 
sedmimi pesmimi v lastnih prevodih. V antologiji je objavljen tudi odlomek iz proze Vila ob jezeru tržaškega pisatelja Borisa 
Pahorja. Ista antologija je doživela leta 1996 še romunsko izdajo pri založbi Romania Press v Bukarešti. Celotno prevajalsko 
delo iz nemščine v romunščino je spretno opravil pokojni Matei Gavril Albastru. Posebno pozornost je leta 1989 vzbudila 
antologija FEUER UND EIS (Ogenj in led) s prispevki avtoric in avtorjev dežel v razvoju. Izdajo te antologije je podprla tudi 
mednarodna organizacija UNESCO v Parizu. 
Naj ob koncu na robu omenimo, da je v zadnjih letnikih revije LOG v dvajsetih nadaljevanjih izhajal osnutek za roman o 
atentatu na avstroogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda in dogodkih pred sto leti izpod peresa Leva Detele. 
Roman o atentatu leta 1914 in sledeči prvi svetovni vojni ter propadu avstrijskega cesarstva konec leta 1918 bo izšel v 
dopolnjeni knjižni obliki, avtor pa pripravlja tudi slovensko varianto istega dela. 

• Voda in moka = d(r)oživetje. Avtor: Sebastjan Trampusch. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 36, 
21.9.2018, str. 12 
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http://www.novice.at/brez-meja/ozadja/voda-in%e2%80%88moka-drozivetje/  
Delavnica o drožeh 
 

 
Slika: Delavnica o drožeh. Foto: Novice 
 
Droži so najstarejše vzhajalno sredstvo iz moke in vode. Z mojstrico peke s kislim testom Polono Klančnik smo se podali v 
svet droži, kar je bilo za vse tečajnike pravo d(r)oživetje. 
Celovec Da je peka kruha s kislim testom še posebej v Sloveniji postal domala kult in da ima kruh brez pekovskega kvasa 
širom Evrope in v Ameriki vedno več oboževalcev, sem najprej opazil na instagramu. Mnogi peki in pekinje tam objavljajo 
svoj kruh rustikalnega videza, ki je krasen za pogledati. Artistična prezentacija in objavljanje fotografij izdelkov pa je postalo 
del tega gibanja. Droži, ki jim lahko pravimo tudi kislo testo ali divji kvas, so v bistvu samo fermentirana mešanica moke in 
vode in vsebujejo povprečno več kot 50 vrst mlečnokislinskih bakterij in več kot 20 vrst kvasovk. 
 

 
Slika: Delavnica o drožeh. Foto: Novice 
 
Ko mi je prijateljica rekla, da bo v Celovec povabila strokovnjakinjo peke z drožmi Polono Klančnik 
(polabekeraj@gmail.com), ki pod geslom D(r)oživetje prireja začetniške in nadaljevalne tečaje širom po Sloveniji, nisem 
dolgo razmišljal in se takoj prijavil. Na začetku je vsak tečajnik dobil svoj predpasnik, kuhalnico, knjigo z recepti in vse drugo 
za pripravo prvega kruha. In takoj smo zvedeli, da peka kruha z drožmi ni težka, ampak, da je postopek razvlečen in zahteva 
malo potrpežljivosti. Najprej je treba namreč pripraviti drožni nastavek (za rženi kruh: 10 g droži, 35 g ržene moke, 75 g 
vode), saj ta potrebuje svoj čas, da pri sobni temperaturi naraste, postane mehurčkast in se podvoji. Ker nam je pripravo 
nastavka odvzela voditeljica tečaja, smo lahko nadaljevali z naslednjim korakom – zmešali smo 150 g ržene moke in 130 g 
vode, pustili mešanico stati dobre pol ure, da deluje avtoliza, nato dodali drožni nastavek in sol. Malo premešanja in 
pregnetanja in že smo lahko dali testo v model. In spet smo morali biti potrpežljivi, saj je tudi testo moralo vzhajati. Lasten 
kruh smo zato spekli šele doma. Pri tem je treba paziti, da ne fermentira preveč in da kruh ne postane prekisel kot pri 
mojem prvem poskusu. Obilo tovrstnih važnih nasvetov daje Polona Klančnik v svojih delavnicah. Tudi na spletu je najti 
ogromno receptov in nasvetov za začetnike (uporabljajte naslednja gesla: droži, kislo testo, Sauerteig ali angleško 
sourdough). Najobsežnejša slovenska knjiga je Drožomanija Anite Šumer. 
 

 
Slika: Delavnica o drožeh. Foto: Novice 
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Kruh z drožmi pa ni samo dobrega okusa, blagodejno tudi vpliva na zdravje in je lažje prebavljiv in ima še več dobrih 
lastnosti. Tudi spisek sestavin je kratek: moka, voda, sol in droži, ki pa so tudi samo moka in voda. Ne glede na to ali dobite 
prve matične droži v delavnici ali pa si jih naredite sami (tudi za to najdete dosti receptov), jih lahko imate v hladilniku za 
vedno, dokler ne pozabite jih občasno nahraniti z vodo in moko. Najstarejše droži so stare nad 100 let. V belgijskem mestu 
Sankt Vith v Puratos Sourdough Library hranijo nad sto različnih droži iz vsega sveta. 

• Concertgebouw iz Nizozemske – Večer avstrijskih skladateljev. Avtor: Lovro Sodja. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 36, 21.9.2018, str. 14 

http://www.novice.at/kultura/concertgebouw-iz-nizozemske-vecer-avstrijskih-skladateljev/  
Za zaključek Ljubljana Festivala odličen koncert Kraljevega orkestra 
 

 
Slika: Za zaključek Ljubljana Festivala odličen koncert Kraljevega orkestra. Foto: Novice 
 
Letošnji 66. Ljubljana Festival so svečano zaključili 3. septembra v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, kjer je potekala 
večina koncertov. 
Ljubljana.  Kakor je uvodoma povedal direktor Festivala Darko Brlek, ki se je za sofinanciranje zahvalil predvsem 
ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviču, sponzorjem in zvesti publiki, celo poletje niso mogli imeti prireditev v letnem 
avditoriju v Križankah, ker še ni bila zaključena gradnja premične strehe. Zato se je posebej zahvalil tudi Cankarjevemu 
domu. V dobrih dveh mesecih se je na letošnjem Festivalu zvrstilo kar štiri tisoč nastopajočih iz štiridesetih držav. Prireditve 
si je ogledalo in poslušalo preko 60.000 domačih in tujih obiskovalcev Večina prireditev je bila zelo kvalitetnih, nekaj jih je 
pa zaradi bolezni nastopajočih tudi odpadlo. 
Kraljevi orkester Concertgebouw, ustanovljen pred 130-timi leti, sodi med najboljše na svetu. Ima tudi lastno založbo RCO 
Live, v okviru projekta RCO je v preteklih dveh letih gostoval v vseh 28-tih državah Evropske unije. Na koncertu, ki je bil 3. 
septembra v Cankarjevem domu, je orkestru, po odpovedi dosedanjega dirigenta Daniela Gattija, dirigiral avstrijski dirigent 
Manfred Honeck, ki je bil več let violist Dunajskih filharmonikov in tudi asistent Claudia Abbada. Za začetek smo poslušali 
Pet stavkov, op. 5 avstrijskega skladatelja Antona Weberna. Prvotno jih je napisal za godalni kvartet in jih kasneje razširil v 
godalni orkester. To so zelo kratki atonalni stavki, ki jih je odličen orkester izvajal od pianissima do forteja, pri čemer smo 
občudovali ton solo čelistov v 2. stavku in tudi zelo počasno, toda vrhunsko igro orkestra v 5. stavku. »Pet orkestralnih 
pesmi« Albana Berga, enega od predstavnikov Druge dunajske šole, v celoti nosi naslov »Pet orkestralnih pesmi na besedila 
z razglednic Petra Altenberga«. Programske pesmi pripovedujejo o duši, naravi, melanholičnih občutkih, minljivosti in 
hrepenenju. Krstno izvedbo te skladbe so na škandaloznem marčevskem koncertu leta 1913 na Dunaju prekinili. V Ljubljani 
smo jo poslušali do konca, tudi zaradi odličnega zelo zahtevnega vokalnega parta, ki ga je odpela nemška sopranistka Anett 
Fritsch. Ima izreden glasovni razpon in je z lahkoto odpela nelahek sicer kratek vokalni del skladbe, z virtuozno spremljavo 
orkestra. Je pa res, da sta tako Webern kot Berg zelo sodobna skladatelja in te kratke skladbe niso, kljub odlični izvedbi, 
zaradi atonalnosti preveč navdušile publike. 
 

 
Slika: Kraljevi orkester Concertgebouw, ustanovljen pred 130-timi leti, sodi med najboljše na svetu. Foto: Novice 
 
Povsem nekaj drugega je bila izvedba Simfonije št. 3 v d-molu Antona Brucknerja, avstrijskega skladatelja in organista. 
Bruckner je bil znan oboževalec Wagnerjeve glasbe in je v tej simfoniji celo nekaj citatov iz Wagnerjevih del. Že začetek 
simfonije je zelo vehementen in orkester je z odličnim dirigentom lahko pokazal svojo pravo kvaliteto. Pomembno vlogo so 
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v 1. stavku, Mžsig bewegt – imela godala, poudarke so dajala tolkala, stavek so zaključili s čistim pianissimom. V 2. stavku – 
Adagio smo poslušali pdlično orkestrsko igro s tem, da je dirigent večkrat ustavil orkester in nam namenil nekaj trenutkov 
popolne tišine, kar je ustvarilo zanimivo pozitivno napetost v orkestru in avditoriju. Odlični sta bili flavtistka in tudi 
hornistka, kar nas je presenetilo in navdušilo. Tudi tretji stavek – Scherzo nas je navdušil z izredno skupinsko homogeno igro 
orkestra, kar ustvarja vrhunsko interpretacijo. Finale je bil seveda zelo hiter, napetost ne pojenja, vmes je bil kratek počasen 
intermezzo, kar je bil samo predah pred zelo hitrim zaključkom ene najboljših Brucknerjevih simfonij. Publika je odličen 
orkester nagradila z dolgotrajnimi aplavzi. 

• S tem koncertom so zaključili 66. Ljubljana Festival, ki je imel enega najboljših programov doslej. 
Lirična Rusalka s prvovrstno zasedbo. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 36, 
21.9.2018, str. 15 
http://www.novice.at/brez-meja/umetnost-brez-meja/liricna-rusalka-s-prvovrstno-zasedbo/ 
 

 
Slika: Mestno gledališče Celovec je začelo novo sezono s sijajno izvedbo Dvorakove Rusalke. Foto: Novice 
 
Celovec. »Pretresljiva lepota … pravi dogodek« (Kleine Zeitung), »začetek sezone poln sijaja, poezije in globine (Kronen 
Zeitung), »Južnoafričanka Pumeza Matshikiza jo uteleša ganljivo iskreno« (Der Standard) in »izjemno diskutabilen, izzivalen 
… operni večer« (Salzburger Nachrichten). Avstrijska kritiška srenja si je redko kdaj bila tako enotna kakor v navdušenju nad 
uvodom v novo sezono Mestnega gledališča Celovec, ki je v četrtek, 13. septembra, premierno uprizorilo lirično opero 
oziroma pravljico v treh dejanjih Antonina Dvoraka Rusalka. 
Temeljni motiv zgodbe, libreto je napisal Jaroslav Kvapil, je ljubezen nadnaravnega bitja, nimfe Rusalke, do človeka, kakor se 
pojavlja že v srednjeveških bajkah, še posebej priljubljen pa je bil v obdobju romantike. Usoda Rusalka, ki je hotela »biti 
človek, živeti v siju sonca,« je tragična, domovine ne najde več ne med ljudmi ne med svojimi pravljičnimi bitji, in prav to 
krhkost in odtujenost je znala režiserka celovške predstave Eva-Maria Hčckmayr prenesti na oder z velikim čutom. Pevska 
zasedba je v celoti izvrstna (s sijajnimi liričnimi glasovi), kar je po premieri znala s številnimi vzkliki »bravo« nagraditi tudi 
publika, prav tako navdušena nad novim šef dirigentom Koroškega simfoničnega orkestra Nicholasom Carterjem. Opero 
pojejo v češkem originalu z nemškimi nadnapisi. 
Rusalka bo na odru celovškega Mestnega gledališča na sporedu še do 20. oktobra. 
 

 

• Odprtje Parka Angele Piskernik. ORF, Celovec, 21.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2937177/  
V Ljubljani bo v petek ob 13. uri slovesno odprtje parka, poimenovanega po Angeli Piskernik. Ob novo postavljeni tabli 
„Park Angele Piskernik“ bosta navzoče pozdravila ljubljanski podžupan, arhitekt Janez Koželj ter Franc Jožef Smrtnik, 
župan trške občine Železna Kapla-Bela. 
 

 
Slika: Dr. Angela Piskernik. Foto: ORF 
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Sklep o poimenovanju parka je ljubljanski mestni svet sprejel 18. junija na predlog Kluba koroških Slovencev v Ljubljani. 
Angela Piskernik (1886-1967) je bila botaničarka in naravovarstvenica ter nekdanja podpredsednica kluba. 

• Park poimenovan po Korošici Piskernik. ORF, Celovec, 21.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2937276/  
Ob novo postavljeni tabli Park Angele Piskernik, na odcepu drevoreda PST (Pot spominov in tovarištva) v Ljubljani je 
potekalo v petek tudi prijateljsko druženje. Predlagatelj za poimenovanje parka je bil Klub koroških Slovencev v Ljubljani, 
je ponosen predsednik kluba Janez Stergar. 
Angelo Piskernik ima Janez Stergar, profesor zgodovine in strokovni svetnik Inštituta za narodnostna vprašanja (INV) v 
Ljubljani, ter predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani, za najpomembnejšo koroško Slovenko 20. stoletja. 
Žrtev nacionalsocializma je postala Angela Piskernik ob svoji aretaciji leta 1943. Skupaj z več protifašistkami iz Železna Kaple 
in okolice je bila od januarja 1944 do osvoboditve zaprta v koncentracijskem taborišču Ravensbrück. 
Leta 2003 sta Helena Verdel in Traude Kogoj v knjigi založbe Wieser predstavili 100 najpomembnejših žensk Srednje in 
Vzhodne Evrope in za naslovnico izbrali sliko Angele Piskernik. Televizija Slovenija je 2012 premierno predvajala 
dokumentarni film, ki ga je o Angeli Piskernik napravil scenarist, režiser in montažer Amir Muratović. 
 

 
Slika: 29. maja 2015 je bilo v Železni Kapli odkritje spominske plošče Angeli Piskernik. S tem je bila uresničena skupna 
pobuda Slovenskega prosvetnega društva Zarja, Kluba koroških Slovencev v Ljubljani in Kluba 99. Foto: ORF 
 
Mestni svet sprejel odlok o poimenovanju 
Na seji ljubljanskega mestnega sveta 18. junija letos pa je bil sprejet odlok o Parku Àngele Piskernik (1886-1967), največje 
koroške Slovenke doslej, botaničarke in naravovarstvenice, nekdanje podpredsednice Kluba koroških Slovencev v Ljubljani. 
 

 
Slika: Janez Stergar. Foto: ORF 
 
V petek, 21. septembra 2018 je prijateljsko druženje ob odprtju novega Parka Angele Piskernik v Ljubljani na odcepu 
drevoreda PST - Poti spominov in tovarištva. V Uradnem listu Mestne občine Ljubljana 6. julija 2018 piše: Park Angele 
Piskernik – park zaokroža zelene in urbane površine, ki mejijo na vzhodni strani na Pot spominov in tovarištva, na severnem 
delu poteka do dvorišč stanovanjskega naselja Koseze, od Plevančeve ulice 21 do Štirnove ulice 26, kjer se nadaljuje severno 
do AC (avtocestnega, opom.) obroča, ta predstavlja zahodno mejo, in nato poteka preko potoka Glinščice na jugozahodni 
strani in poteka do Poti za Brdom do križišča z ulico Pot Roberta Blinca, ki meji z njo na jugovzhodni strani in se zaključi z 
„Zelenim obročem Ljubljane“ (Pot spominov in tovarištva). Stergar pojasnjue, da lokacija nikakor ni izbrana naključno. 
Ob novo postavljeni tabli „Park Angele Piskernik“ sta po napovedih spregovorila ljubljanski podžupan, arhitekt univ. prof. 
Janez Koželj ter Franc Jožef Smrtnik, župan trške občine Železna Kapla – Bela; Nada Praprotnik, v botaniki in naravovarstvu 
nadaljevalka dela Angele Piskernik, pa je predstavila lik te največje koroške Slovenke doslej. Za literarni okvir slovesnosti je 
poskrbela ljubljanska Korošica Lidija Golc iz Grafenauerjevega rodu, prisluhnili pa so tudi koroškim pesmim. 

• Po poteh pomembnih žena. ORF, Celovec, 21.09.2017 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2867651/  
„Domovina velikih hčera“ je geslo za „Dan spomenika“ v nedeljo na Koroškem. Zato bo prireditev v znamenju žena, ki so 
zaznamovale Koroško, je pojasnil umetnostni zgodovinar Gorazd Živkovič, deželni konservator in vodja oddelka za 
spomeniško varstvo. 
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2937276/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2867651/


 
Slika: Umetnostni zgodovinar Gorazd Živkovič, deželni konservator in vodja oddelka za spomeniško varstvo. Foto: ORF 
 
Že v petek deželni konservator na radiu 
Živkovič je pojasnil, da se bodo podali po poteh deželne zavetnice Heme Krške, umetnice svetovnega slovesa iz Pliberka Kiki 
Kogelnik ter pisateljicama Ingeborg Bachmann ali Christine Lavant. Dan spomenika bodo z raznimi vodstvi obeležili po vsej 
Koroški, med drugim v Pliberku, Brežah, Globasnici, Krki, Celovcu, Čajna in Vernberku. V petek, 22. septembra 2017, bo 
Gorazd Živkovič spregovoril o tej temi v radijski stalnici Slovenskega sporeda ORF „Naša pesem“ med 17.30 in 18. uro na 
frekvenci 105,5. 
Dnevi evropske kulturne dediščine v Sloveniji 
V Sloveniji pa bodo med 23. in 30. septembrom potekali dnevi evropske kulturne dediščine. Slavnostno odprtje bo v soboto 
v Tolminu, kjer tokrat pripravljajo kar 26 različnih dogodkov. Vrstili pa se bodo tudi v italijanskem zamejskem prostoru, od 
Čedada do Goriške in Benečije. Poleg evropskih dnevov kulturne dediščine poteka tudi 5. teden kulturne dediščine. 

• 20 let pomoči travmatiziranim žrtvam. ORF, Celovec, 21.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2937255/  
Društvo za žrtve nasilja ASPIS v Celovcu je ob 20. obletnici obstoja dalo na svetlo zloženko, namenjeno brezplačni 
psihoterapiji za žrtve nacionalsocializma in njihove potomce. Obletnico delovanja bodo svečano počastili v ponedeljek na 
univerzi Alpe-Jadran v Celovcu. 
 
 

 
 
Slika: Društvo za žrtve nasilja ASPIS v Celovcu je ob 20. obletnici obstoja dalo na svetlo zloženko, namenjeno brezplačni 
psihoterapiji za žrtve nacionalsocializma in njihove potomce. Foto: ORF 
 
Premagovanje travmatičnih doživetij 
„Neodvisni organizaciji ASPIS v Celovcu in ESRA na Dunaju že več kot 20 let pomagata posameznikom pri premagovanju 
travmatičnih doživetij, ki so jih bili deležni bodisi sami bodisi so jih občutili posredno preko svojih sorodnikov, ne glede na 
njihovo versko, narodno ali politično pripadnost in spolno usmerjenost“, piše na zloženki, s katero Društvo za žrtve nasilja 
ASPIS v Celovcu ponovno opozarja na ponudbo brezplačne psihoterapije za žrtve nacionalsocializma in njihove potomce - 
ponudbo, katero koristijo predvsem koroške Slovenke in koroški Slovenci. Na svetlo prihaja zloženka ob 20. obletnici 
delovanja društva ASPIS prihodnji ponedeljek s počastitvijo na slovesnosti na univerzi Alpe-Jadran v Celovcu. 
Istoimenski Center za žrtve nasilja ASPIS v Celovcu je meseca maja 2011 na Dunaju prejel nagrado Bruna Kreiskega za 
posebne zasluge v prizadevanjih za človekove pravice, pravtako tudi psihosocialni center ESRA na Dunaju. Predstojnik 
centra za žrtve nasilja ASPIS v Celovcu Klaus Ottomeyer pa je med drugim avtor knjige o zdravljenju žrtev z naslovom „Die 
Behandlung der Opfer“. Na svetlo je prišla istega leta pri nemški založbi Klett-Cotta. 
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Slika: Daniel Wutti. Foto: ORF 
 
Psihosocialna pomoč 
S tem smo tudi pri poglavju, kateremu je dal na znanstveno-raziskovalni ravni svoj pečat socialni psiholog Daniel Wutti, 
profesor za večjezičnost in medkulturno izobraževanje na Pedagoški visoki šola na Koroškem. V sklopu natečaja Urada vlade 
Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja slovenskega 
izseljenstva in zamejstva je prejel Wutti 18. aprila letos tretjo nagrado. Napisal je doktorsko delo na celovški univerzi o 
identiteti, travmi in spominu („Identität, Trauma, Gedächtnis“). 
Medtem, ko društvo ASPIS praznuje 20. obletnico obstoja, je socialni psiholog Daniel Wutti z ustanovo povezan eno 
desetletje. Deluje tudi kot psihoterapevt centra za žrtve nasilja ASPIS v Celovcu. 
20. obletnico obstoja bo društvo ASPIS začelo s pogovorom za medije v ponedeljek dopoldne. Na svečanosti ob 17. uri pa bo 
spregovorila priznana psihoanalitičarka Luise Reddemann o dostojanstvu in sočutju pri delu z begunci. 

• Prvo srečanje pod geslom „Ekvinokcij“. ORF, Celovec, 21.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2937227/  
Društvo Člen 7 za avstrijsko Štajersko in društvo Tenzin v sodelovanju z mladinskim centrom v Gornji Radgoni v petek 
vabita na prvo srečanje prijateljskih nevladnih organizacij iz Avstrije in Slovenije pod naslovom „Ekvinokcij“. Začelo se bo 
ob 17. uri. 
Ob srečanju bodo ob 17. uri v mladinskem centru Gornje Radgone odprli fotografsko razstavo na temo begunstvo. 

• Park poimenovan po Korošici Piskernik. ORF; Celovec, 21.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2937276/  
Ob novo postavljeni tabli Park Angele Piskernik, na odcepu drevoreda PST (Pot spominov in tovarištva) v Ljubljani je 
potekalo v petek tudi prijateljsko druženje. Predlagatelj za poimenovanje parka je bil Klub koroških Slovencev v Ljubljani, 
je ponosen predsednik kluba Janez Stergar. 
 

 
Slika: Franc Jožef Smrtnik, župan trške občine Železna Kapla – Bela, ljubljanski podžupan, arhitekt univ. prof. Janez Koželj, 
Janez Stergar, profesor zgodovine in strokovni svetnik Inštituta za narodnostna vprašanja (INV) v Ljubljani, ter predsednik 
Kluba koroških Slovencev v Ljubljani. Foto: smrtnik/facebook 
 
Angelo Piskernik ima Janez Stergar, profesor zgodovine in strokovni svetnik Inštituta za narodnostna vprašanja (INV) v 
Ljubljani, ter predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani, za najpomembnejšo koroško Slovenko 20. stoletja. Žrtev 
nacionalsocializma je postala Angela Piskernik ob svoji aretaciji leta 1943. Skupaj z več protifašistkami iz Železna Kaple in 
okolice je bila od januarja 1944 do osvoboditve zaprta v koncentracijskem taborišču Ravensbrück. 
Botaničarka in naravovarstvenica 
Leta 2003 sta Helena Verdel in Traude Kogoj v knjigi založbe Wieser predstavili 100 najpomembnejših žensk Srednje in 
Vzhodne Evrope in za naslovnico izbrali sliko Angele Piskernik. Televizija Slovenija je 2012 premierno predvajala 
dokumentarni film, ki ga je o Angeli Piskernik napravil scenarist, režiser in montažer Amir Muratović. 29. maja 2015 je bilo v 
Železni Kapli odkritje spominske plošče Angeli Piskernik. S tem je bila uresničena skupna pobuda Slovenskega prosvetnega 
društva Zarja, Kluba koroških Slovencev v Ljubljani in Kluba 99. 
Na predlog Kluba koroških Slovencev 
Na seji ljubljanskega mestnega sveta 18. junija letos pa je bil sprejet odlok o Parku Angele Piskernik (1886-1967), največje 
koroške Slovenke doslej, botaničarke in naravovarstvenice, nekdanje podpredsednice Kluba koroških Slovencev v Ljubljani. 
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Slika: Janez Stergar. Foto: ORF 
 
V petek, 21. septembra 2018, je bilo prijateljsko druženje ob odprtju novega Parka Angele Piskernik v Ljubljani na odcepu 
drevoreda PST - Poti spominov in tovarištva. V Uradnem listu Mestne občine Ljubljana 6. julija 2018 piše: Park Angele 
Piskernik – park zaokroža zelene in urbane površine, ki mejijo na vzhodni strani na Pot spominov in tovarištva, na severnem 
delu poteka do dvorišč stanovanjskega naselja Koseze, od Plevančeve ulice 21 do Štirnove ulice 26, kjer se nadaljuje severno 
do AC (avtocestnega, opom.) obroča, ta predstavlja zahodno mejo, in nato poteka preko potoka Glinščice na jugozahodni 
strani in poteka do Poti za Brdom do križišča z ulico Pot Roberta Blinca, ki meji z njo na jugovzhodni strani in se zaključi z 
„Zelenim obročem Ljubljane“ (Pot spominov in tovarištva). Stergar pojasnjuje, da lokacija nikakor ni izbrana naključno. 
 

 
Slika: Franc Jožef Smrtnik, župan trške občine Železna Kapla – Bela. Foto: smrtnik/facebook 
 
Ob novo postavljeni tabli „Park Angele Piskernik“ sta spregovorila ljubljanski podžupan, arhitekt univ. prof. Janez Koželj, ter 
Franc Jožef Smrtnik, župan trške občine Železna Kapla – Bela; Nada Praprotnik, v botaniki in naravovarstvu nadaljevalka dela 
Angele Piskernik, pa je po napovedih predstavila lik te največje koroške Slovenke doslej. Za literarni okvir slovesnosti je 
poskrbela ljubljanska Korošica Lidija Golc iz Grafenauerjevega rodu, prisluhnili pa so tudi koroškim pesmim. 
 

 
Slika: Ob novo postavljeni tabli Park Angele Piskernik, na odcepu drevoreda PST (Pot spominov in tovarištva) v Ljubljani 
je potekalo v petek tudi prijateljsko druženje. Foto: smrtnik/facebook 
 

• Dvojezičnost na primeru starih razglednic. ORF, Celovec, 21.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2937313/  
Do marca bo v Pavlovi hiši v Potrni na južnem Štajerskem na ogled razstava „Štajer-Mark“, na kateri bodo predstavili 
rezultate raziskav obširnega znanstvenega projekta inštituta za slavistiko univerze v Gradcu. Odprtje bo v petek zvečer. 
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Slika: Do marca bo v Pavlovi hiši v Potrni na južnem Štajerskem na ogled razstava „Štajer-Mark“, na kateri bodo 
predstavili rezultate raziskav obširnega znanstvenega projekta inštituta za slavistiko univerze v Gradcu. Foto: 
pavelhaus.at 
 
Iz časa monarhije 
Gre za prikaz dvojezičnosti na primeru razglednic, ki so jih ljudje v času monarhije pošiljali na področju današnje slovenske 
in avstrijske Štajerske, kjer tedaj še ni bilo meje. Vodja projekta je univerzitetni profesor Heinz Pfandl. 
Odprtje v petek zvečer 
Razstavo s historičnimi razglednicami iz Štajerske bodo odprli v petek, 21. septembra, ob 18.30 uri v kulturnem domu 
štajerskih Slovencev, na olged pa bo do 2. marca 2019. 

• Novice bodo izšle le še vsakih 14 dni. ORF, Celovec, 21.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2937329/  
Krčenje izdajanja Novic, slovenskega tednika za Koroško, za pet do šest izdaj v tem letu v svojem komentarju v aktualni 
izdaji napoveduje glavni urednik Emanuel Polanšek. Izhodišče razmišljanj je spoznanje, da „z jadikovanjem in tarnanjem“ 
Novice ne bodo okrevale. 

 
Slika: Novice bodo izšle le še vsakih 14 dni. Foto: ORF 
 
Polovična namesto polne zaposlitve urednikov 
„Prvi ukrep, kateremu bodo seveda morali slediti tudi drugi, prihaja tudi tokrat iz uredništva in gre v prvi vrsti na račun 
urednikov ter deloma bralcev“, piše Polanšek v petkovi izdaji Novic. Do konca letošnjega leta da so se uredniki strinjali, da 
zagotovijo preživetje Novic v sedanji obliki s tem, da sprejmejo namesto doslej polne polovično zaposlitev in poleg tega še 
prištedijo Slomedii nekaj sredstev tudi s krčenjem izdajanja Novic v tem letu za pet do šest izdaj. Naročniki bodo naslednje 
Novice prejeli spet v 14 dneh. 

• Muzeju „nagrada regionalnosti“. ORF, Celovec, 24.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2937589/  
Muzej Wernerja Berga v Pliberku je prejel „nagrado regionalnosti“, ki jo podeljuje velikovška podružnica gospodarske 
zbornice. Ustanova ni le pomemben posrednik kulture in likovne ustvarjalnosti, temveč tudi svetilnik za turistično 
promocijo celotne južnokoroške regije. 
 

 
Slika: Muzej Wernerja Berga v Pliberku je prejel „nagrado regionalnosti“, ki jo podeljuje velikovška podružnica 
gospodarske zbornice. Foto: ORF 
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„Iz regije za regijo“ je sporočilo nagrade regionalnosti, ki jo je lani prvič podelila velikovška podružnica gospodarske 
zbornice Koroške. Prejel jo je podjetnik Franc Skuk za svoj angažma na Peci. Iz mestne občine Pliberk prihaja tudi 
prejemnik 2. nagrade regionalnosti, muzej Wernerja Berga v Pliberku. Kakor poroča regionalni spletni portal 
meinbezirk.at, je bila vročitev na predvečer 15. praznika vina v Žitari vasi. Za muzej Wernerja Berga v Pliberku so nagrado 
prevzeli predsednik fondacije Wernerja Berga, Raimund Grilc, vodja muzeja Arthur Ottowitz, župan Stefan Visotschnig 
(SPÖ) in mestni svetnik za kulturo Marko Trampusch (EL). 
50-letnica delovanja 
Petčlanska žirija gospodarske zbornice je torej tokrat odlikovala Muzej Wernerja Berga v Pliberku, ki prav letos praznuje 50-
letnico delovanja. Tematske razstave v muzeju Wernerja Berga so pomembni posredniki kulture in vedenja o likovni 
umetnosti in bistveno prispevajo k ugledu mestne občine Pliberk daleč preko občinskih meja. Skozi razstave vodijo 
umetnostni posredniki v štirih jezikih: razen v nemščini in slovenščini odstirajo pogled na umetnike in njihova dela tudi po 
italijansko ali angleško. Pravtako so na razpolago tudi avdio vodnik v štirih jezikih in posebne zvočne razlage za otroke. 
Zaradi množičnega obiska razstav pa se je muzej Wernerja Berga razvil tudi v pomemben gospodarski dejavnik za celotno 
južnokoroško regijo, je prepričan predsednik fondacije Wernerja Berga Raimund Grilc. 
Še do 28. oktobra je odprta letošnja poletna razstava v muzeju Wernerja Berga, ki je v jubilejnem 50. letu povsem v 
znamenju imenodajalca ustanove. Doslej si jo je ogledalo 12.000 ljudi. 
Prihodnje leto bodo Bergove slike postavili v dialog z deli Käthe Kollwitz und Ernsta Balluffa. 
Čez dve leti, ko bo uradna Koroška 2020 praznovala 100-letnico plebiscita, bo pliberški prispevek k deželni razstavi dokaj 
kritičen in ironičen prikaz avstrijskega človeka, kakor sta ga zaznavala in ovekovečila Werner Berg in karikaturist Manfred 
Deix. 

• Okusi alpsko-jadranskega prostora. ORF, Celovec, 24.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2937595/  
Od ponedeljka do nedelje bodo v Celovcu „Dnevi alpsko-jadranske kuhinje“. Vrhunski kuharji iz Koroške, Slovenije in 
Italije bodo v izbranih lokalih pripravljali jedi, tipične za to regijo. Pobudo je dal založnik in avtor tv-dokumentacije „Okusi 
Evrope“ Lojze Wieser. 
 

 
Slika: Od ponedeljka do nedelje bodo v Celovcu „Dnevi alpsko-jadranske kuhinje“. Vrhunski kuharji iz Koroške, Slovenije 
in Italije bodo v izbranih lokalih pripravljali jedi, tipične za to regijo. Pobudo je dal založnik in avtor tv-dokumentacije 
„Okusi Evrope“ Lojze Wieser. Foto: ORF 
 
Prepletanje treh kultur 
Tudi na stojnicah na starem trgu in na arkadnih dvoriščih obnovljenih renesančnih poslopij bodo obiskovalci lahko spoznali 
okus alpsko-jadranskega prostora ter tudi doživljali življenjski utrip v prostoru, kjer se prepletajo in spajajo tri kulture. 

• Salvini želi zapreti vsa romska naselja. ORF, Celovec, 25.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2937806/  
Italijanski notranji minister in vodja desne Lige Matteo Salvini želi v prihodnjih letih zapreti vsa nezakonita naselja, kjer 
živijo Romi. „Naš cilj je nič romskih naselij do konca mandata,“ je Salvini poudaril v ponedeljek na novinarski konferenci v 
Rimu. 
 

 
Slika: Italijanski notranji minister in vodja desne Lige Matteo Salvini želi v prihodnjih letih zapreti vsa nezakonita naselja, 
kjer živijo Romi. Foto: ORF 
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Salvini je že junija vznemiril javnost, ko je napovedal popis pripadnikov romske manjšine v Italiji. Kot je dejal, želi preveriti, 
koliko Romov živi v Italiji in v kakšnih pogojih. Julija so v Rimu izpraznili taborišče, v katerem je živelo več sto Romov. 
V Italiji po poročanju agencije avstrijske tiskovne agencije APA živi 150.000 Romov, med njimi 30.000 v nezakonitih naseljih. 
Samo v prestolnici Rim jih živi 8.000, med njimi polovica v barakarskih naseljih. 
Organizacije za človekove pravice in cerkvene organizacije vlado v Rimu pozivajo k boljši politiki vključevanje Romov v 
italijansko družbo. Katoliška cerkev pa med drugim predlaga ukrepe za izobraževanje romskih otrok ter boljše osveščanje 
javnosti o Romih, da se jih prebivalci ne bi več bali. 

• Ogris in Dolinšek med nominiranci. ORF, Celovec, 25.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2937815/  
Med letošnjimi nominiranci za deželno nagrado Creos za najboljše reklamno oglaševanje sta tudi kreativca Miha Dolinšek 
in Tomaž Ogris mlajši. Filmski ustvarjalec Miha Dolinšek je nominiran v kategoriji „Bewegtbild“, podjetnik Tomaž Ogris pa 
je s svojo agencijo MajorTom nominiran kar v treh kategorijah. 
 

 
Slika: Med letošnjimi nominiranci za deželno nagrado Creos za najboljše reklamno oglaševanje sta tudi kreativca Miha 
Dolinšek in Tomaž Ogris mlajši. Foto: ORF 
 
Vsaki dve leti so na povabilo gospodarske zbornice Koroške v soju žarometov najbistrejše glave s področja oglaševanja. 
Podjetje MajorTom Radišana Tomaža Ogrisa je bilo že večkrat nagrajeno za svoje delo, s svojimi produkti je za Creose 2018 
nominirano v kategorijah „Printwerbung/Anzeigen“, „Dialog Marketing“, in „Experimentals&Eigenwerbung“. 
Prejemnike zlatega, srebrnega in bronastega Creosa za najboljše oglaševanje bo določila mednarodna žirija, ki bo ocenila 
projekte. Podelitev nagrad bo 12. oktobra na celovškem sejmišču. 

• Kraji, povezani z življenjem ob meji. ORF, Celovec, 25.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2937874/  
Po obsegu in vsebini zajeten je izbor krajev za letošnji “Dan spomenikov”, ki bo prihodnjo nedeljo, 30. septembra. Med 
skupno 18 kraji so tudi takšni, ki so še posebno povezani z življenjem ljudi ob meji - v dobrem in slabem. 
 

 
Slika: Po obsegu in vsebini zajeten je izbor krajev za letošnji “Dan spomenikov”, ki bo prihodnjo nedeljo, 30. Septembra. 
Foto: ORF 
 
Tudi kraji s tragičnimi poglavji 
Kar več kulturnozgodovinskih znamenitosti in krajev, ki jih je za “Dan spomenikov” prihodnjo nedeljo izbral vodja oddelka za 
spomeniško varstvo na Koroškem Gorazd Živkovič, je povezano z življenjem ljudi ob meji. Tudi s tragičnimi poglavji, kot je 
podružnica nekdanjega nacističnega koncentracijskega taborišča Mauthausen – Ljubelj sever na avstrijski strani predora 
Ljubelj. 
Na tem kraju bodo že dan prej, v soboto, ob navzočnosti državne sekretarke zveznega notranjega ministrstva Karoline 
Edtstadler ponazorili, zakaj so zaščitili ostanke pomivalne barake z betonsko preobleko. Na območju bivše občine Koprivna 
pa bo vodil Zdravko Haderlap pohod pod geslom „domovina, zapuščena domovina“. 
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Slika: Gorazd Živkovič. Foto: ORF 
 
Po obsegu in vsebini zajeten pregled prireditev ob „Dnevu spomenikov“ začenja vodja oddelka za spomeniško varstvo na 
Koroškem Gorazd Živkovič tam, kjer ima Zdravko Haderlap svoje korenine, na Vinklnovi domačiji v Lepeni. 

• Pavšič ne bo več kandidiral. ORF, Celovec, 25.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2937894/  
Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) v Italiji se pripravlja na deželni kongres, na katerem bo prišlo tudi do 
generacijske zamenjave. Rudi Pavšič po več kot 20 letih na vrhu organizacije ne bo več kandidiral za predsednika. 
 

 
Slika: Rudi Pavšič. Foto: uszs.gov.si 
 
Pavšič se umika 
Na vrhu krovne organizacije Slovencev v Italiji bo prišlo do generacijske zamenjave. Predsednik SKGZ Rudi Pavšič po več kot 
20 letih na občnem zboru organizacije, ki bo meseca fenruarja, ne bo več kandidiral za mesto predsednika, je potrdil v 
pogovoru za Slovenski spored ORF. 
 „Največjo pozornost nameniti šoli“ 
Minuli konec tedna je organizacija vabila na dvodnevni seminar v Kobarid, ki je služil kot vsebinsko-operativna podlaga za 
deželni kongres SKGZ. V žarišču je bilo predvsem vprašanje, kakšna naj bo vloga Slovenske kulturno-gospodarske zveze v 
prihodnosti v hitro spreminjajočih se družbenih dinamikah, tudi znotraj slovenske narodne skupnosti. 
Predsednica Slovenskega raziskovalnega inštituta Sara Brezigar je v svojem izvajanju orisala potrebe slovenske narodne 
skupnosti v Italiji in ugotovila, da mora celotna skupnost največjo pozornost nameniti šoli in pošolskim dejavnostim. 
Jezikovna politika mora upoštevati raznoliko družbeno-organizacijsko strukturo. Potrebna so tudi skupna prizadevanja glede 
uveljavljanja pravic ter iskanje najboljšega kompromisa glede vodstva slovenske narodne skupnosti. Analiza, ki bi verjetno 
veljala tudi za potrebe Slovencev na Koroškem. 
Populacija slovenske narodne skupnosti v Italiji je dandanes drugačna kot pred 20 ali 30 leti. Tudi krovne organizacije se 
morajo novim potrebam prilagoditi in mogoče tudi spremeniti model organiziranosti, je dejal Pavšič. 

• Vrtec „Naš otrok“ se je predstavil v Ljubljani. ORF, Celovec, 25.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2937964/  
V okviru projekta „Slovenski jezik med mladimi rojaki“, ki ga organizira slovenska veja Svetovnega slovenskega kongresa, 
se je v torek v Ljubljani predstavil celovški zasebni dvojezični otroški vrtec Naš otrok, ki praznuje letos 40 letnico 
delovanja. 
 

 
Slika: V okviru projekta „Slovenski jezik med mladimi rojaki“, ki ga organizira slovenska veja Svetovnega slovenskega 
kongresa, se je v torek v Ljubljani predstavil celovški zasebni dvojezični otroški vrtec Naš otrok, ki praznuje letos 40 
letnico delovanja. Foto: ORF 
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Minister obljubil okrepitev sodelovanja 
Kot je v svojem govoru dejal novi minister RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik, „dvojezičnost 
oplemeniti vsakega človeka“. Ob tem daje otroku možnost, da utrdi svoje znanje in ga krepi skozi igro. Minister je opozoril, 
da je večjezičnih vrtcev premalo in da bi se lahko multikulturno dvojezičnost aktivneje podpiralo. Ob delovanju vrtca „Naš 
otrok“ je izrazil zadovoljstvo, da projekt uspeva, in obljubil okrepitev sodelovanja tudi med drugimi organizacijami 
Slovencev v tujini. 
 

 
Slika: Predsednica društva „Naš otrok“ Marija Zdouc. Foto: ORF 
 
Predsednica društva „Naš otrok“ Marija Zdouc je spomnila na začetke vrtca pred več kot 40 leti, in predstavila delo v 
ustanovi, kjer se vsako leto okoli 35 otrok spoznava s slovenščino in nemščino. Opozorila pa je tudi na slabo finančno stanje. 
Kot je dejala, si morajo za kritje štroškov pogosto pomagati z zasebnimi prispevki, vsi člani društva pa da delajo na 
prostovoljni osnovi. 

• Za slovenščino pomoč iz Bocna. ORF, Celovec, 26.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2938051/  
Na srečanju s predsednico paritetnega odbora za slovensko narodno skupnost v Italiji, Ksenijo Dobrilo, je deželni 
odbornik Pierpaolo Roberti, ki je odgovoren za jezikovne manjšine v Italiji na povedal, da bodo za spletno slovenščino na 
uradnih straneh Furlanije - Julijske krajine (FJK) šli iskat pomoč na Južno Tirolsko. 
 

 
Slika: Na srečanju s predsednico paritetnega odbora za slovensko narodno skupnost v Italiji, Ksenijo Dobrilo, je deželni 
odbornik Pierpaolo Roberti, ki je odgovoren za jezikovne manjšine v Italiji na povedal, da bodo za spletno slovenščino na 
uradnih straneh Furlanije - Julijske krajine (FJK) šli iskat pomoč na Južno Tirolsko. Foto: primorski.it 
 
Na sestanku, ki ga je gostil predsednik Dežele FJK Massimiliano Fedriga, je Roberti po poročanju časopisa „Primorski 
dnevnik“ obrazložil, da bo deželno informatsko podjetje Insiel zaprosilo za strokovno pomoč sorodno ustanovo, ki v Bocnu 
med drugim skrbi za spletno večjezičnost tamkajšnje pokrajine. Kot je še navedel, bo skupaj s predstavniki Insiela v kratkem 
obiskal Bocen. 

• Male stranke v koroškem deželnem zboru. ORF, Celovec, 26.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2938033/  
V deželnem zboru na Koroškem je v torek zasedal odbor s predstavniki strank, ki na zadnjih deželnozborskih volitvah niso 
dosegli volilnega praga oz. niso zastopani v deželnem zboru. Odbor naj bi zasedal dvakrat na leto, vodi ga predsednik 
deželnega zbora. 
Stranke predložile nad dvajset zadev 
Deželni glavar Peter Kaiser iz vrst socialdemokratske stranke (SPÖ) je po volitvah napovedal, da želi v temeljne odločitve na 
področjih politika, družba, infrastruktura in javni prostor vključiti tudi male stranke. Predstavniki Zelenih, strank liste FAIR, 
BZÖ, NEOS, KPÖ in „Verantwortung Erde“ so v deželnem zboru predložili več kot dvajset zadev. 

• Avstrija ohranja nadzor na meji. ORF, Celovec, 26.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2938168/  
Avstrijska vlada namerava ohraniti nadzor na meji s Slovenijo, Italijo in Madžarsko, je v sredo v parlamentu na Dunaju 
povedal notranji minister Herbert Kickl (FPÖ). To bo v naslednjih tednih v pismu sporočil tudi Evropski komisiji, je 
napovedal Kickl. 
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Polletna podaljšanja se nadaljujejo 
Avstrija je nadzor na notranjih mejah s Slovenijo, Italijo in Madžarsko vzpostavila sredi migrantske krize leta 2015 in ga v 
nasprotju z veljavno schengensko zakonodajo - pa tudi ob nasprotovanju Slovenije, ker da ta nadzor ni potreben - vseskozi 
podaljšuje za novo polletno obdobje. Zadnje podaljšanje bi se sicer izteklo 11. novembra. 
Ob Avstriji nadzor na notranjih mejah schengenskega območja izvajajo še Švedska, Danska, Nemčija in Francija ter nečlanica 
EU Norveška. Države izvajanje nadzora utemeljujejo z varnostnimi razlogi zaradi migrantske krize, ker da zunanje meje EU 
oz. schengenskega območja niso dovolj zavarovane pred nezakonitimi migracijami. 
Kickl: „Nujno potrebno za varnost“ 
To je v utemeljitvi podaljšanja nadzora na avstrijski meji s Slovenijo in Madžarsko izpostavil tudi Kickl, ki prihaja iz vrst 
skrajno desnih avstrijskih svobodnjakov (FPÖ). „Izvajanje nadzora na meji je nujno potrebno za varnost Avstrijcev,“ je dejal 
in dodal, da „smo še svetlobna leta od urejenega stanja“. Dodal je še, da „le sanjači verjamejo“, da je begunska kriza 
dejansko mimo. 
Tudi predstavnik koalicijske avstrijske ljudske stranke (ÖVP) Werner Amon je v parlamentu dejal, da Avstrija še naprej rabi 
nadzor na zunanjih mejah. To je obžalovanja vredno, a nujno, je dejal. Problem z nezakonitimi migracijami je po Amonovih 
besedah sicer rešljiv le na evropski ravni. Dokler ne bo učinkovitega nadzora na zunanjih mejah, pa je treba meje nadzirati 
tudi na nacionalni ravni, je še izjavil. 
V opoziciji so sicer precej kritični do načrtov vladne koalicije. Predstavnik socialdemokratov (SPÖ) Jörg Leichtfried je koaliciji 
očital, da zelo veliko govori, malo pa naredi. Veliko je govora o pospešitvi azilnih postopkov, vzpostavljanju bolj poštenih 
kvot porazdelitve beguncev v Evropi ali pa o sklepanju sporazumov o vračanju, vendar nič od tega še ni narejenega, je 
poudaril Leichtfried. 

• Kulturni teden letos na Suhi. ORF, Celovec, 26.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2938039/  
Sodelovanje z društvi, občino, šolami in cerkvenimi ustanovami na čim širši osnovi, navaja deželni glavar Peter Kaiser 
(SPÖ) med glavnimi nameni Kulturnega tedna v občini Suha. Vsebinska zapolnitev je poverjena Biroju za slovensko 
narodno skupnost, kjer je od aprila Mirjam Polzer-Srienz. 
Številni soprireditelji in kooperacijski partnerji 
Ob soprirediteljicah, osrednjih kulturnih organizacijah Krščanski kulturni zvezi (KKZ) in Slovenski prosvetni zvezi (SPZ), sta v 
izvedbo vključena občina Suha in Katoliško prosvetno društvo „Drava“. Ob tem ima Biro za slovensko narodno skupnost 
kooperacijske partnerje - katoliško cerkev, svobodni radio Agora, Geopark Karavanke, Muzej Liaunig in pridelovalce ajde na 
Suhi. 
 

 
Slika: Kulturni teden letos na Suhi. Foto: ktn.gv.at 
 
„Platforma za srečanje in sodelovanje“ 
„Niz prireditev prikazuje bogato kulturno ustvarjanje narodne skupnosti. Poleg tega je platforma za dialog, srečanje in 
sodelovanje“, piše deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) v spremni besedi za kulturni teden koroških Slovencev pod geslom 
„Dialog & kultura“. Župan Gerhard Visotschnig (SPÖ), ki predstavlja Suho kot občino, kjer je prijetno živeti, v nadaljevanju 
poudarja: „Z izvedbo Kulturnega tedna v občini Suha se priznavajo dolgoletna prizadevanja za aktivno živeto dvojezično 
raznolikost“. 

 
Slika: Mirjam Polzer Srienz. Foto: polzer-srienz 
 
Da bodo dobre želje deželnega glavarja in župana doživele vsebinsko zapolnitev, skrbi Biro za slovensko narodno skupnost. 
Potem ko je namestnik vodje Biroja za slovensko narodno skupnost in koordinator narodnostnih zadev Thomas Kassl odšel 
na očetovski dopust, je njegove naloge prevzela pravnica Mirjam Polzer-Srienz. 
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V času prejšnje vladne koalicije je vodila pisarno deželnega svetnika zelenih Rolfa Holuba. Dejansko pa je Mirjam Polzer-
Srienz v Biroju za slovensko narodno skupnost že od aprila in je njegove naloge dodatno prevzela, kakor pravi. 
Kaiser bo odprl niz prireditev 
Deželni glavar Peter Kaiser bo imel tudi slavnostni govor ob odprtju Kulturnega tedna na Suhi v petek, 28. septembra. Prav 
tako v svoja razmišljanja vključuje tudi žive čezmejne povezave z občino Dravograd in stike med kulturniki čez mejo. 
Navzoče bodo pozdravili župan Gerhard Visotschnig, predsednik Katoliškega prosvetnega društva „Drava“ Lenart Katz in Jani 
Oswald za Slovensko prosvetno zvezo (SPZ). 

• „Nezaželeni, a neizogibni ukrepi“. ORF, Celovec, 26.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2938091/  
Slovenski tedenski časopis „Novice“ mora zaradi finančnih težav spet zmanjšati število izdaj in tudi sicer seči po ukrepih, 
ki naj bi zminimirali grozeči visoki primanjkljaj do konca leta. Zato bo odslej izhajal le še štirinajstdnevno, uredniki bodo 
zaposleni le še polovično. 
 

 
Slika: Slovenski tedenski časopis „Novice“. Foto: ORF 
 
„Izhajanje brez dodatnih sredstev nemogoče“ 
Razloga za takšen ukrep sta med drugim dejstvi, da so sredstva iz Republike Slovenije manjša od pričakovanj in da Avstrija 
skupni časopis slovenske narodne skupnosti na Koroškem podpira tako in tako zelo skromno. Navedena ukrepa pa naj bi 
veljala zaenkrat do konec leta. V tem času upa poslovodstvo družbe Slomedija najti pogoje, ki bi omogočali primerne in 
dostojne okvire za nemoteno izhajanje časopisa. 
 

 
Slika: Marko Oraže. Foto:  nsks.at 
 
Za poslovodji Slomedije, Marjana Sturma in Marka Oražeta so zdaj sprejeti ukrepi edina mogoča in dovoljena pot: brez 
dodatnih finančnih sredstev je običajno, tedensko izhajanje časopisa nemogoče, pojasnjuje Marko Oraže. 

• Gospodarstveniki navezujejo stike v BiH. ORF, Celovec, 26.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2938035/  
Minister za gospodarstvo Bosne in Hercegovine (BiH) Muhara Šabič se je v torek v Sarajevu srečal z zastopniki delegacije, 
ki ju vodita predsednika Koroške gospodarske zbornice (WK) in Slovenske gospodarske zveze (SGZ) Jürgen Mandl in 
Benjamin Wakounig. 
 

 
Slika: Minister za gospodarstvo Bosne in Hercegovine (BiH) Muhara Šabič se je v torek v Sarajevu srečal z zastopniki 
delegacije, ki ju vodita predsednika Koroške gospodarske zbornice (WK) in Slovenske gospodarske zveze (SGZ) Jürgen 
Mandl in Benjamin Wakounig. Foto: sgz/fb 
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Ponudbo koristi 20 avstrijskih podjetij 
Namen večdnevne gospodarske misije gospodarskih ustanov iz Koroške v Sarajevu je med drugim, da bi spoznali trg, 
navezali stike z morebitnimi prihodnjimi poslovnimi partnerji in pomagali avstrijskim podjetjem vstopiti na bosansko-
hercegovski trg. Ponudbo koristi 20 avstrijskih podjetij, gospodarsko misijo v Sarajevu bodo sklenili v četrtek. 

• Napovedujejo bojkot sobotne predstavitve. ORF, Celovec, 27.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2938251/  
Gradbena dela, pri katerih so poleti zabetonirali ostanke fundamentov barak na kraju nekdanje izpostave nacističnega 
koncentracijskega taborišča Mauthausen na severni strani Ljubelja, še naprej burijo duhove. Za sobotno predstavitev 
spomenika odbor Mauthausen Komitee Kärnten/Koroška napoveduje bojkot. 
Odbor Mauthausen Komitee Kärnten/Koroška ostro kritizira način ravnanja pristojnega zveznega urada za spomeniško 
varstvo pri podelitvi delovnega naloga. 
 

 
Slika: Gradbena dela, pri katerih so poleti zabetonirali ostanke fundamentov barak na kraju nekdanje izpostave 
nacističnega koncentracijskega taborišča Mauthausen na severni strani Ljubelja, še naprej burijo duhove. Za sobotno 
predstavitev spomenika odbor Mauthausen Komitee Kärnten/Koroška napoveduje bojkot. Foto: Mauthausen Komitee 
Kärnten/Koroška 
 
Član predsedstva komiteja Peter Gstettner govori o „zakritju namesto odkritja“ in napoveduje bojkot sobotne predstavitve 
v okviru dneva spomenikov. 

• „Intervencija“ ob Dnevu jezikov. ORF, Celovec, 27.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2938286/  
Otroci LŠ 24 so ob Evropskem dnevu jezikov v pisanih barvah in v različnih jezikih oblikovali tlakovce na Novem trgu v 
Celovcu. Evropska unija ima 28 držav-članic in 24 uradnih jezikov, poleg tega se v uniji govori več kot 60 regionalnih in 
manjšinskih jezikov, po celem svetu jih je okoli 6.000, od teh je polovica ogrožena. 
Izpostavljanje tega dejstva in spodbujanje k vseživljenjskemu učenju sta osrednji točki vsakoletnega evropskega dneva 
jezikov, ki ga je v sredo v Celovcu z umetniško intervencijo v javnem prostoru obhajala tudi Javna dvojezična ljudska šola 24. 
 

 
Slika: Otroci LŠ 24 so ob Evropskem dnevu jezikov v pisanih barvah in v različnih jezikih oblikovali tlakovce na Novem trgu 
v Celovcu. Foto: ORF 
 
Svet Evrope je 26. september razglasil za evropski dan jezikov, ki ga obeležujemo že od leta 2001. Še posebej se naj na ta 
dan spomnimo tudi manj razširjenih jezikov. Na pomen varovanja ogroženih jezikov - trenutno ostaja na svetu približno 
6.000 jezikov, od teh je polovica ogrožena - želi opozarjati tudi ljudska šola 24 v Celovcu, ki obhaja evropski dan jezikov 
vsakič na prav poseben način, je dejal ravnatelj Eduard Oraže. 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2938251/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2938286/


 
Slika: Svet Evrope je 26. september razglasil za evropski dan jezikov, ki ga obeležujemo že od leta 2001. Foto: ORF 
 
Pri tem želi LŠ 24 spodbujati k razmišljanju o raznovrstnih jezikih in opozarjati tudi na situacijo slovenščine na Koroškem. 
Na evropski dan jezikov se je torej javna dvojezična ljudska šola 24 zbrala na Novem trgu v Celovcu, javni prikaz večjezičnosti 
pa je sicer obvezni del omenjene izobraževalne ustanove, še posebno okoli 26. septembra, je dodala učiteljica Veronika 
Stern. 
 

 
Slika: Okoli 100 otrok je torej v sredo v pisanih barvah in v različnih jezikih oblikovalo tlakovce na Novem trgu v Celovcu. 
Foto: ORF 
 
Okoli 100 otrok je torej v sredo v pisanih barvah in v različnih jezikih oblikovalo tlakovce na Novem trgu v Celovcu, ki si jih 
lahko ogledate, dokler jih ne bo opral naslednji dež - pomembna simbolika, ki naj tudi opozarja na umiranje jezikov tega 
našega sveta. 

• Gospodarska misija SGZ v Sarajevo. ORF, Celovec, 27.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2938377/ 
Široko je polje področij, za katera so izrazili zanimanje avstrijski podjetniki v delegaciji SGZ iz Celovca skupaj z 
Gospodarsko zbornico Koroške na povabilo gospodarskega ministrstva kantona Sarajevo. Glede na obisk pred tremi leti 
so stopili na že pripravljena tla. 
Preverjanje poslovnega sodelovanja 
Z „Mednarodno poslovno konferenco kantona Sarajevo“ v torek in sredo, 25. in 26. septembra, pri kateri sta kot 
soprirediteljici bili navedeni tudi Gospodarski zbornici Koroške in Štajerske, je bilo že kar na začetku srečanje s ključnimi 
dejavniki gospodarskega napredka. Navzoč je namreč bil gospodarski minister kantona Sarajevo Muharem Šabić. Z vidika 
obeh zbornic omenjenih zveznih dežel sta imeli priložnost za predstavitev v sklopu preverjanja poslovnega sodelovanja. 
 

 
Slika: Gospodarska misija SGZ v Sarajevu. Foto: sgz.at 
 
Dvodnevna poslovna konferenca 
Izbrani dogodki dvodnevne poslovne konference še posebej izstopajo, ko predsednik SGZ Benjamin Wakounig razlaga 
pomen gospodarske misije Sarajevo Slovenske gospodarske zveze skupaj z Gospodarsko zbornico Koroške v Bosno in 
Hercegovino. 20 udeležencev avstrijske gospodarske delegacije, med njimi deset članov SGZ, je stopilo na že pripravljena 



tla, upoštevajoč dejstvo, da sta Benjaim Wakounig, predsednik SGZ, in Jürgen Mandl, predsednik Gospodarske zbornice 
Koroške, bila pred tremi leti, od 21. do 23. oktobra 2015, na prvem tovrstnem preverjanju poslovnega sodelovanja. 
Glede gospodarskih panog, za katere se zanimajo avstrijski podjetniki, Wakounig omenja lesarstvo, predelavo usnja, 
področje energetike in infrastrukture. 
Pogovori in obiski podjetij 
Tudi Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Valentin Inzko je sprejel gospodarsko misijo Slovenske 
gospodarske zveze skupaj z Gospodarsko zbornico Koroške. Sicer pa so imeli številne pogovore na štiri oči in obiskali izbrana 
podjetija. 

• Manifest za mirovno regijo. ORF, Celovec, 27.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2938401/  
Mirovna regija Alpe-Adria lahko postane laboratorij za mir v Evropi, če bo pospeševala enotnost brez zapiranja vase. 
Trinacionalno srečanje in manifest sta temi, o katerih so spregovorili v četrtek na novinarski konferenci v Celovcu. 
Sodeluje tudi Zveza slovenskih organizacij (ZSO). 
 

 
Slika: S trinacionalno pobudo #warisover in „Alpsko-jadranskim manifestom za mir“ se želijo pobudniki postaviti zoper 
„veliko regresijo“ v evropski politiki in za pozitivno bodočnost regije. Foto: ORF 
 
Proti „veliki regresiji“ v evropski politiki 
S trinacionalno pobudo #warisover in „Alpsko-jadranskim manifestom za mir“ se želijo pobudniki postaviti zoper „veliko 
regresijo“ v evropski politiki in za pozitivno bodočnost naše regije. Pobudniki pozivajo k diskusiji o besedilu manifesta in k 
udeležbi na prireditvi 11. novembra 2018. 
Desetletja je na Koroškem glede tolmačenja zgodovine v preteklem stoletju vsaka stran je imela svojo resnico, svoje storilce 
in svoje žrtve. 100 let po koncu druge svetovne vojne so konflikti, ki izvirajo iz dediščine nasilja, slej ko prej nevaren vir za 
napetosti in rezervoar za politiko, ki se poslužuje nacionalizma in sporov. 
Prireditev, ki bo na sporedu 11. novembra v deželnem arhivu v Celovcu, se bo od drugih dogodkov v letošnjem spominskem 
letu razlikovala v več ozirih, je poudaril ustanovitelj in bivši vodja Centra za mirovno raziskovanje na univerzi Alpe-Jadran v 
Celovcu Werner Wintersteiner, eden od pobudnikov projekta. Spominjanje na dogodke izpred 100 let da mora biti celovito 
in upoštevati tudi razmere pred izbruhom prve svetovne vojne. Preseči mora nacionalističen pogled, predvsem pa mora biti 
v žarišču prihodnost in s tem v zvezi ohranitev demokratičnih pravic. 
Trinacionalno srečanje in manifest 
„Ta manifest zagovarja spominjanje kot ‚nalogo za sedanjost‘, da iz pogleda nazaj na preteklo stoletje zbiramo moči za 
svetovljansko politiko pravičnosti in svobode. Politiko, ki se brez strahu loti velikih sprememb, če so te potrebne, ter 
politiko, ki zna povezati svetovljansko mišljenje z regionalnim ravnanjem – konkretno v regiji Alpe-Adria“, je zapisano v 
besedilu manifesta. 
 

 
Slika: Predsednik ZSO Marjan Sturm. Foto: ORF 
 
Pri projektu sodeluje tudi Zveza slovenskih organizacij (ZSO). Kot je poudaril predsednik ZSO Marjan Sturm, je projekt „war 
is over - če hočeš“ konsekventno nadaljevanje poti, ki so jo v organizaciji skupaj s koroškim Heimatdienstom in konsenzno 
skupino začeli leta 2006. 
Besedilo manifesta je v treh jezikih objavljeno tudi na spletni strani ZSO, kjer ima vsakdo priložnost, da odda svoj komentar. 
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2938401/


 
http://zso.slo.at/warisover  

 

 

Drei-Länder-Event und Manifest | Trinacionalno srečanje in manifest | Covegno 

trinazionale e manifesto 

Mit der trinationalen Initiative #warisover und dem Alpen-Adria-Friedensmanifest wollen wir ein Zeichen 

gegen „die große Regression“ in der europäischen Politik und für eine positive Zukunft unserer Region 

setzen. Wir ersuchen Sie / Dich, diese Initiative zu unterstützen, das Manifest zu verbreiten und zu 

diskutieren sowie an der Veranstaltung am 11.11. teilzunehmen bzw. sie auch als Organisation öffentlich 

zu unterstützen. 

S trinacionalno pobudo #warisover in alpsko-jadranskim manifestom za mir se želimo postaviti zoper 

»veliko regresijo« v evropski politiki in za pozitivno bodočnost naše regije. Prosimo vas, da to pobudo 

podprete, manifest razširjate in diskutirate in se udeležite prireditve 11.11.2018 oz. jo podprete javno tudi 

kot organizacija. 

Con l’iniziativa trinazionale #warisover e il Manifesto dell’Alpe Adria desideriamo lanciare un messaggio 

contro la “grande regressione” nella politica europea, per un futuro costruttivo nella nostra regione. Vi 

invitiamo a sostenere questa iniziativa, diffondendo il manifesto, discutendolo e partecipando al convegno 

dell’11 novembre, nonché sostenendo l’iniziativa ufficialmente come organizzazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zso.slo.at/wp-content/uploads/2018/08/Manifest_2018_SIK_27_8.pdf 
 

http://zso.slo.at/warisover
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Manifest Alpe-Adria 1918 – 2018 

War is over! 
Se vuoi. Če hočeš. Wenn du es willst. 

 
»Živimo v novi situaciji in novo človeštvo sožitja različnih nastaja: Bodoče sožitje je 
odvisno od naših današnjih odločitev.« (Pierluigi di Piazza) 
 

Kdo bi zanikal, da živimo v času kriz in konfliktov? Opazen je trend h grobemu jezikovnemu 
izražanju in surovi politični kulturi, popuščanju solidarnosti zaradi zniževanja socialnih 
pravic, k polovičarstvu v vprašanjih klimatskih sprememb in drugih obremenitvah okolja; 
zlonamerno uničevanje tega, kar je preostalo od evropskega mirovnega projekta – to je 
naša realnost. Namesto da bi se soočali s tem, številne vlade in politične sile v Evropi 
govorijo o nevarnosti beguncev in migrantov, o islamizaciji kontinenta, o spodkopavanju 
njegove demokratične kulture – in tako same spodjedajo evropske ideje v njenem 
najboljšem pomenu. Rasizem, sovraštvo do tujcev ter nacionalistično sovraštvo so se od 
robov političnega spektra pomaknile v družbeno sredino. 
Imamo izbiro: ali kapituliramo pred nečlovečnostjo ali pa se upremo in se srčno 
zavzemamo za dobro življenje vseh. Ta manifest zagovarja spominjanje kot »nalogo za 
sedanjost«, da iz pogleda nazaj na preteklo stoletje zbiramo moči za svetovljansko politiko 
pravičnosti in svobode. Politiko, ki se brez strahu loti velikih sprememb, če so te potrebne, 
ter politiko, ki zna povezati svetovljansko mišljenje z regionalnim ravnanjem – konkretno v 
regiji Alpe-Adria. 
 
Letos se spominjamo 100. obletnice konca prve svetovne vojne in zavedamo se, da 
živimo v prostoru Alpe-Adria v regiji, ki je bila med glavnimi prizorišči »velike vojne« in 
v kateri so bile temu sledeče spremembe meja velikega pomena, kar je imelo hujše 
posledice kot drugje. V »veliki evropski državljanski vojni« (Enzo Traverso) je sledila 
prvi svetovni vojni druga ter šoah, kar je že spet povzročilo razdejanje, uničevanje in 
hudo gorje, ter imelo za posledico ponovno premikanje meja, pregnanstva in 
izseljevanja. Konkurenca sistemov med kapitalizmom in komunizmom v hladni vojni ter 
železna zavesa sta desetletja dolgo razdvojili naš kontinent. Danes, po zlomu »realnega 
socializma«, obstaja priložnost za demokratično združevanje cele Evrope. Vendar hkrati 
delujejo močne nasprotne sile, tudi znotraj Unije. V regiji Alpe-Adria gojijo države in 
narodi dobre medsebojne odnose, vendar so lahko »spominski konflikti«, ki izvirajo iz 
dediščine nasilja, slej ko prej nevaren vir za napetosti in rezervoar za politiko, ki se 
poslužuje nacionalizma in sporov. 
 
(1) »Človek se mora soočati z resnico« (Ingeborg Bachmann) 

 

»Ne manjka nam védenja. Kar nam manjka, je pogum, da hočemo razumeti, kar vemo, in 
iz tega potegnemo konsekvence.« (Sven Lindquist) Razmišljanje o sedanjosti in 
bodočnosti terja od nas, da svojo preteklost ponovno pregledamo kritično in 
samokritično. Težko nam je, a zato prepotrebno, da se spomnimo na sokrivdo, ki sta si jo 
naložili Avstro-Ogrska in Italija, iz katerih držav naslednic izhajamo – tako kot sprožilec 
vojne kakor tudi glede krutega vojskovanja. Razdejanje in samouničenje 
multinacionalnih držav leta 1918 ni privedlo do demokratične poravnave med 
narodnimi skupinami in socalnimi razredi, temveč do nadaljnjih konfliktov, ki so 



pospešili vzpon fašizma in nacionalsocializma. 
Spominjati pa se moramo tudi komunizma in stalinizma, ki sta spremenila ideologijo 
osvoboditve v totalitarno doktrino in v sistem zatiranja. Četudi ne žalujemo za temi 
diktaturami, pa ne smemo pozabiti upanj, ki so bila povezana z obljubo socialne 
pravičnosti. 
Spominjati pa se moramo tudi na dolgo ignorirano izkoriščanje kolonialno 
podjarmljenih dežel in regij, ki so bile involvirane v evropsko svetovno vojno. 
Kolonializem se je nadaljeval tudi po letu 1918, če pomislimo le na kolonialne vojne 
fašistične Italije proti Libiji in Abesiniji. Vrsta takrat preostalih nerešenih ali imperialno 
odločenih vprašanj, kot npr. začrtanje meja na Bližnjem vzhodu, nam do danes 
ustvarjajo konfliktna žarišča. 
 
(2) »Civilizacija in barbarstvo se v globalizaciji Evrope med seboj prepletata.« (Edgar 
Morin & Mauro Ceruti) 
 
Smo otroci 20. stoletja, dobe najbolj strahotnih vojn in ekscesov nasilja, ampak prav tako 
velikih dosežkov kot npr. začetka dekolonizacije, prvih korakov do pravičnejšega 
svetovnega sistema s kodifkacijo človekovih pravic in ustanovitve OZN ter poskusov 
nenasilnega ravnanja kot politične strategije. Če se lahko kaj naučimo iz preteklega 
stoletja, potem predvsem sledeče: 
Nacionalizem, zapiranje in nasilje ustvarjajo sindrom, ki po koncu vojne ne izgine, 
temveč učinkuje še naprej. Rasizem pogosto spreminja svojo obliko, danes se pojavlja 
kot antisemitizem, antiislamizem ali antislavizem, včasih tudi kot kombinacija, saj vzorci 
takega mišljenja preživijo dalje kakor vsebine. Politika strahu pred drugačnimi razdvaja 
ljudi, ki imajo pravzaprav enake interese. To je politika, ki spremeni upravičene socialne 
strahove – strah pred socialnim nazadovanjem, pred izgubo delovnega mesta in socialne 
varnosti – v zavist, jezo in sovraštvo proti vsakokratnemu grešnemu kozlu. Zato je taka 
politika populistična, ker krepi obstoječe predsodke, namesto da bi nas obveščala, in se 
obrača na naša najslabša nagnjenja, namesto na naše najboljše lastnosti. 
»Novi nacionalizem« s svojim zavračanjem migracije inscenira v dramatični obliki že 
izgubljeno politično suverenost, uprizarja »demonstracijo tiste moči in tiste zaščite, ki je 
države čedalje manj lahko zagotavljajo.« (Wendy Brown) Transnacionalna tržišča vedno 
močneje določajo gospodarsko in socialno politiko držav. 
»Novi nacionalizem« izkorišča s tem povezane narcistične rane užaljene moškosti in 
mobilizira tradicionalne vojaške ideale, ki niso prevladovale le v prvi svetovni vojni. 
Pojavljajo se v obliki agresivne tekmovalnosti, nasilja v družini in političnega fanatizma 
tja do terorizma, radikalnega islamizma in desnega radikalizma. 
»Novi nacionalizem« obljublja politiko za revnejše sloje, vendar vidimo, da se dogaja 
prav nasprotje: Socialne pravice znižujejo, sindikate in njihov vpliv omejujejo ter 
finančno izsušijo organizacije civilne družbe, ki podpirajo zapostavljene skupine. 
Populistična fraza zakriva neoliberalno politiko prerazdelitve dobrin od revnejših slojev 
tja k bogatim. 
Vendar je preteklih sto let tudi vir bogatih izkušenj upora proti principu neomejenega 
profita in neštetih, ne vedno uspešnih, eksperimentov solidarnih družbenih modelov. 
Tudi izkušnja uspešnega upora proti nacionalsocalizmu in fašizmu je še vedno vir moči – 
prav v naši regiji. Prizadevanja, da bi se na primerih Auschwitza in Hirošime učili, 
odpravili podobe strahov, se zbližali z bivšimi nasprotniki in sodelovali z njimi, je naše 
živo izročilo. Evropska ideja kot ideja miru ima dolgo tradicijo, ki so jo formulirala 
mirovna gibanja v 19. stoletju prvič v političnih kategorijah. Šele po dveh svetovnih 



vojnah pa so bili z ustanovitvijo Evropskega sveta in Evropske unije storjeni prvi koraki 
za njeno uresničitev, čeprav to ni moglo preprečiti disastra jugoslovanskih vojn v 
devetdesetih letih. Evropa kot mirovni projekt pa je lahko uspešen le v tej meri, v kolikor 
ne bo temeljila na ideologiji nacionalne države in neobrzdanega kapitalizma, temveč kot 
preseganje le-teh. 
 
(3) »Danes so človeške usode na celem svetu odločilneje med seboj povezane kot 
kdajkoli. Meje med problemi ‚drugih’ in ‚našimi’ problemi so čedalje bolj zabrisane.« 
(Janez Drnovšek) 
 
Danes vodi neoliberalno dominirana globalizacija do kompleksne prepletenosti 
ekonomije, politike in kulture na celem svetu, ob tem pa ustvarja nove cepitve znotraj 
družb in med njimi. Grozi nevarnost, da bo logika maksimalnega profita kot ekonomska 
doktrina postala splošno načelo medčloveških odnosov. Razširja se kultura nezaupanja 
in tekmovalnosti, zavistnežev in malenkostnega koristolovstva, ki razvrednoti etične in 
spiritualne temelje dobrega življenja za vse ljudi. 
Stojimo pred protislovnim položajem: Še nikoli niso bili »naše« potrebe in interesi ter 
potrebe in interesi »drugih« tako tesno med seboj prepleteni. Ekološki problemi v 
svetovnem merilu kot npr. klimatske spremembe ali onesnaževanje okolja, boj proti 
lakoti, za pravice žensk in otrok, odpoved fosilnim gorivom ter trajnostni način 
produkcije, ki ne sloni na nenehni rasti – vse to zahteva solidarno sodelovanje na 
globalni ravni. Vendar doživljamo prav nasprotno – 
identitarni umik v dozdevno lastno. Ne vidi se perečih problemov, boj proti klimatskim 
spremembam ostaja polovičen, izkoriščanje globalnega juga s strani bogatega severa se 
neovirano nadaljuje. V nasprotju s svojimi lastnimi načeli Evropa gradi vedno višje 
realne, legistične in mentalne zidove proti migraciji z juga, ki je vendar v glavnem 
posledica našega lastnega življenjskega sloga, ki ogroža življenjske pogoje na drugih 
kontinentih. Saj prosilci za azil »bežijo k nam zaradi posledic naše politike« (Michael 
Richter). Sredozemsko morje se je spremenilo iz prizorišča komunikacije v prizorišče 
segregacije. Evropi sami grozi razpad v nezaupljive zapirajoče se nacionalne države. 
Vendar »na nacionalni ravni ni mogoče reševati niti demokracije niti civilizirati 
kapitalizma; demokracijo je treba zato konstituirati transnacionalno kot politično 
protiutež tržišču.« (Andreas Gross) 
Če resnično hočemo doseči socialno pravičen svet, na globalnem severu ne moremu 
živeti tako naprej kot doslej. Tej politki strahu, zavisti in lakomnosti, ki vodi v rasizem, 
cepitev in samopoškodbo, hočemo postaviti nasproti politiko poguma, sproščenosti in 
velikodušnosti, iz katere raste solidarnost. Mi pa podpiramo vse pobude, ki to že 
udejanjajo. 
Verjamemo v Evropo, ki verjame sama vase in ki se je učila iz svojih napak. V Evropo, ki 
je prenehala poučevati in obvladovati ves svet. Če danes še obstaja kakršnakoli misija 
»stare celine«, potem ta, da končno dosledno aplicira nase načela človekovih pravic, 
demokracije in nenasilnosti, ki so nastala na njenih tleh (čeprav so jih osnovali ljudje s 
celega sveta). To mora biti Evropa, ki ohranja mnogolikost regionalnih identitet in 
vendarle pospešuje celovitost – z vseevropskimi političnimi strankami in 
transnacionalnimi oblikami demokracije. Na mesto centralistične in avtoritarne, po tržni 
logiki regulirane EU, naj stopi močneje federalistično urejena skupnost, v kateri je 
Evropa regij protiutež Evropi nacij. Evropa, ki se odpira svojim sosedom na vzhodu in 
predvsem na jugu, ki koristi morje kot most, saj se ne imenuje slučajno Sredozemsko 
morje. Evropa, ki z neke vrste »Marshallovim načrtom« za Afriko dokazuje, da vemo, da 
nam gre dobro lahko samo, če gre dobro tudi ljudem na drugih celinah sveta. 



Evropa je samo takrat lahko resnično mirovni projekt, če prinaša mir tako navznoter 
kakor tudi navzven. Evropa mora postati ime našega posebnega doprinosa k svetovni 
mirovni unji. Njeno jedro je lahko le pravičen gospodarski red in pošten 
svetovnopolitčen sistem, v katerem moč prava nadomešča pravo močnejšega. To pomeni 
tudi odpoved politiki vojaškega izvajanja oblasti in prizadevanje za svetovno 
razorožitev. 
Resnost in aktualnost teh izzivov moramo spoznati in sprejeti; to pomeni, da smo 
pripravljeni za radikalno drugačen način življenja, ki ne sloni na rasti, temveč na 
dolgotrajnosti. Če opustimo svoj imperialni način življenja in socialno-ekološko 
transformiramo naše družbe, bomo odkrili tudi zase novo življenjsko kakovost. To je 
bistvo Sustainable Development Goals (SDGs), 17 ciljev OZN za trajnostni razvoj, za 
katere so se obvezale tudi naše države leta 2015. 
 
(4) »Dežela, ki se odpira drugačnemu, zgodovini, sodobnosti ...« (Fulvio Tomizza) 

 
Mi sami ne moremo spremeniti celega sveta, vendar lahko storimo vse, da v lastni regiji 
– v večjezični, mešano naseljeni, še vedno se spreminjajoči regiji Alpe-Adria, Evropski 
Unji v malem – delujemo za trajnostno in mirno življenje. Prav danes moramo krepiti 
čezmejno regionalno sodelovanje, ne kot ločen in poseben razvoj, temveč kot instrument 
realizacije globalnih razvojnih ciljev na kraju samem in kot gradbeni kamen za 
federativno demokratično Evropo. 
Zaklad različnosti in spoštovanje različnosti, kar je sestavni del ideje Alpe-Adria, 
moramo ohraniti in koristiti. Kot malokje v Evropi imamo tukaj izkušnje z mejami in njih 
premikanjem, z idejo o meji sami in s potrebo po prekoračenju meja. Prostor Alpe-Adria 
je postal melting pot – zaradi vojn in pregonov, a tudi v teku ekonomskih migracij. Šele 
začeli smo se ograjevati od vseh oblik totalitarnega mišljenja in razvijati nove oblike 
dialoga, da bi s pomočjo spominjanja in sprave položili temelje za dolgotrajno 
bodočnost. Saj imamo raznolike izkušnje s transnacionalnim sodelovanjem, ki je dobilo z 
ustanovitvijo Delovne skupnosti Alpe-Adria leta 1978 tudi organizacijsko obliko. Vse te 
izkušnje naj bi prispevale k temu, da postanemo bolj odprti in tolerantni do prišlekov, 
migrantov in migrantk ter beguncev. Vsi ti morajo najti v inkluzivni identiteti Alpe-Adria 
svoj protor. Taka identiteta Alpe-Adria, ki je širša od lokalne in bolj mnogolika od 
nacionalne identitete, bi lahko postala most za evropsko identiteto in prispodoba za 
svetovljansko. 
Iz naše regije izhaja mnogo izvrstnih osebnosti, ki so nam lahko zgled in orientacija za 
tak podvig. Kot primer naj navedemo pisateljico Ingeborg Bachmann iz Koroške, 
nadškofa Alfreda Battisti iz Vidma, slovenskega antifašista in pisatelja Cirila Kosmača, 
slovensko pacifistko, psihoterapevtko in pisateljico Marušo Krese, pisatelja in 
raziskovalca Julijskih Alp Juliusa Kugyja, furlanskega filmskega ustvarjalca in 
intelektualca Piera Paola Pasolinija, pisatelja Fulvia Tomizza z Istre in številne druge. Vsi 
ti so kritizirali nasilje v njegovih najrazličnejših oblikah, skušali so civilizirati družbo in v 
svojem zasebnem življenju prispevali k spravi in miru. Njihovo delovanje naj bi bilo 
zakoreninjeno v skupnem, transnacionalnem izobraževanju mladine v regiji Alpe-Adria. 
Mirovna regija Alpe-Adria lahko postane laboratorij za mir v Evropi, če bo pospeševala 
enotnost brez zapiranja vase. Konstruktivna razprava o izkušnjah 20. stoletja bi jo lahko 
spremenila v regijo, ki se je pripravljena učiti iz zgodovine. Konkretna utopija mirovne 
regije Alpe-Adria je naš najboljši antidepresiv. 
 
(5) »Utopije so odločilni viri moči vsakega emancipacijskega gibanja« (Oskar Negt) 



Danes pogosto manjka ogorčenja, premalo je upanja. Premalo je poguma, da bi verjeli v 
spremenljiv svet in delovali za njegovo spremembo. Tudi to je sindrom vladajočega, 
dozdevno neideološkega enotnega mišljenja, ki nam hoče dopovedati, da so trenutne 
razmere brez vsake alternative. Izkušnje preteklega stoletja pa nam vendar kažejo, da 
smo za spremembe dejansko odgovorni sami. Na Koroškem rojeni pisatelj Robert Musil 
nas je učil, da naj uporabljamo svoj čut za mogoče. Ta čut za mogoče tiči tudi v pozivu 
Johna Lennona, ki je inspiriral ta manifest: »War is over ... if you want it.« 
Werner Wintersteiner, avgusta 2018 

Primorski dnevnik, Trst 

• Peter Verč. »Med pogovori s politiki uberem drugo retoriko«: intervju – Robert Frandolič, predsednik Slovenskega 
deželnega gospodarskega združenja. Primorski dnevnik, št. 222 (21. sep. 2018), str. 4 

• (af) Veselijo se nove knjižnice, računalnikov in prostovoljcev: S. Ivan – dvojna pridobitev na Večstopenjski šoli 
Vladimirja Bartola. Primorski dnevnik, št. 222 (21. sep. 2018), str. 7 

• Sandor Tence. Meja s Hrvaško bremeni Istro in z njo tudi Milje: SLORI – debata o aktualni temi mej in sodelovanja. 
Primorski dnevnik, št. 223 (22. sep. 2018), str. 3 

• (maj) Ne smemo pozabiti na grozote rasnih zakonov: Trst – v dvorani občinskega sveta slovesnost ob 80. obletnici 
proglasitve rasnih zakonov. Primorski dnevnik, št. 223 (22. sep. 2018), str. 5 

• (ar) Antisemitizem je bil avtohton: Gorica – na pobudo VZPI-ANPI o fašističnih rasnih zakonih. Primorski dnevnik, 
št. 223 (22. sep. 2018), str. 12 

• Katja Munih. Po osamosvojitvi pozabljena manjšina: Nova Gorica – Jože Šušmelj v samozaložbi izdal knjigo v Trstu 
ob osamosvajanju Slovenije. Primorski dnevnik, št. 224 (23. sep. 2018), str. 13 

• Brexit grozi valižanskim živinorejcem, obenem pa predstavlja nevarnost za jezik: v deželi, kjer so prav s sredstvi 
Evropske unije močno ovrednotili valižanščino. Primorski dnevnik, št. 224 (23. sep. 2018), str. 16 

• (ar). »Nikoli več!«: Gorica – na zaporih odslej trojezična plošča. Primorski dnevnik, št. 224 (23. sep. 2018), str. 18 

• Vili Prinčič. »Bosanski junaci«: Štmaver – redka sled bosanskih junakov na naših tleh. Primorski dnevnik, št. 224 
(23. sep. 2018), str. 19 

• Zakonski odlok o strožji protipriseljenski zakonodaji: Italija – vlada včeraj odobrila Salvinijev odlok o varnosti in 
migracijah (Kaj vsebuje Salvinijev odlok). Primorski dnevnik, št. 225 (25. sep. 2018), str. 2 

• (st) FJK bo za slovenščino na spletu zaprosila za pomoč Bocen: Dežela – napoved ob robu obiska predsednice 
paritetnega odbora. Primorski dnevnik, št. 225 (25. sep. 2018), str. 3 

• (val) Galebov šolski dnevnik priletel na šolske klopi: Trst – včeraj predstavitev na oddelku za mlade bralce NŠK. 
Primorski dnevnik, št. 225 (25. sep. 2018), str. 9 

• Iztok Mirošič. Slovenija v spreminjajoči se Evropi in nemirnem svetu: geopolitika – novi slovenski vladi na pot (v 
dveh nadaljevanjih). Primorski dnevnik, št. 224 (23. sep. 2018), str. 12 in št. 225 (25. sep. 2018), str. 18 

• SKGZ, kaj in kako? Rešitev bi bila ena sama organizacija: Kobarid – seminar krovne manjšinske organizacije. 
Deželni kongres bo februarja. Predavanji Sare Brezigar in Damiane Kralj. Primorski dnevnik, št. 226 (26. sep. 2018), 
str. 3 

• Strma pot za dvojezičnost: Reka – prizadevanja krajevne italijanske skupnosti. Manjšina ne zahteva 
enakopravnosti obeh jezikov, temveč vsaj nekaj simbolnih dejanj. Primorski dnevnik, št. 226 (26. sep. 2018), str. 3 

• (dav) Denar naj bi poiskali: Gorica – za table s slovenskimi ledinskimi imeni v središču mesta. Primorski dnevnik, št. 
226 (26. sep. 2018), str. 15 

• Vesna Pahor. POK na odru ali eksplozija novega gledališkega niza: Trst – društvi Tabor in Jaka Štoka ter ZSKD. 
Primorski dnevnik, št. 226 (26. sep. 2018), str. 14 

• Peter Verč. Na naslov predsednika poslali skupno pritožbo : FJK - pet slovenskih organizacij izpodbija zakonitost 
deželnega krajinskega načrta. Primorski dnevnik, št. 227 (27. sep. 2018), str. 3 

• Peter Verč. Na italijanski strani s hitro roko nad pravice slovenskih lastnikov : Kanalska dolina - nepričakovan sklep 
deželne vlade. Primorski dnevnik, št. 227 (27. sep. 2018), str. 3 

• SSk računa na podporo predsednika Fedrige: Dežela – zajamčeno zastopstvo v deželnem svetu. Primorski dnevnik, 
št. 227 (27. sep. 2018), str. 4 

 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• Premiera števanovske gledališke skupine »Betežno lüstvo vsikdar bau« -dm-. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 27. septembra 2018 - Leto XXVIII, št. 39, str. 2-3 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_39.pdf  
Vsakšo leto, gda vrejmen ladnejšo grata, prauti konci septembra drži Slovenska narodnostna samouprava Števanovci 
»Srečanje ljubiteljski gledališki skupin« v veškom kulturnom domi. Slejdnja lejta organizera program domanja 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_39.pdf


samouprava vküper s Slovenskov zvezov, smo 23. septembra čüli od predsednice Agice Holec, štera je na začetki programa 
pozdravila slovensko parlamentarno zagovornico Eriko Köleš Kiss ino varaškoga generalnoga konzula RS dr. Borisa Jesiha. 
Če rejsan je biu nedelin zadvečerak pa je vanej toplo sijalo sunce, se je števanovski kulturni dom do slejdnjoga kotá napuno 
z lidami. Na oder so oprvim, eden za drügim staupili člani domanje gledališke skupine Veseli pajdaši. Skupina sliši cuj k Zvezi 
Slovencev na Madžarskem, vsikšo drügo leto pripravijo edno premiero.  
 

 
Slika: KUD Rogašovci. Foto: Porabje 
 
Letošnjo igro »Pri doktorci« je svojim petim igralkam od majuša mau nutvčiu avtor ino režiser Laci Kovač. »Na konci 
avgustuša je žek šlau. Morem povaliti ženske, ka so flajsne bile pa so se brž navčile,« nam je povödo voditel skupine, šteri 
največkrat sam tö špila. »Zatok sem tau komedijo napiso, ka smo že stari, pa je takšoga reda navada, ka je človek več cajta 
pri doktori kak doma.« 
Rejsan je v »čakalnico doktorce « oprvin priplantivo Peter (Laci Kovač), šteroga je nej krava, liki žena v nogau brsnila. Za en  
alo je že tam bila Nanica (Marija  Domiter) kak edna »stara glüpa krbüla«, Marička (Aniko Časar) je mejla rokau pa glavau 
zvezano, kak liki bi z bojne prišla. Katica (Iluš Časar) je že en keden samo s šerblinom kauli lejtala, Lilika (Irena Krajczar) pa je 
telko aukul na glavej mejla, ka je rejsan nika nej vidla brezi svoje palce.  
Kak je tau vsikdar tak, so se betežnicke začnili med seuv svajüvati. Tačas, tačas, ka je doktorca (Berta Orban) nej prišla pa 
vsikšoga lepau gorprijala, vsikšoma pomagala, depa nej za šenki. »Vsikši zatok nika doktorci dá, ka štjé, aj ozdravi, aj ma 
padarkinja pomaga,« nam je kisnej veselo tomačila Marija Marija Domiter ali Nanica. »Dja sem drügo nej mogla dati, dja 
sem tikevne djabotje dala, ka sem pejneze nej mejla. Nisterni je kokauš neso, drügi djajca. Tau je gnesden tö tak gé zatok, ka 
doktora malo kaj dajo. Če vzeme, vzeme, če nej, nej.« 
Peter za mazalo doktorce oprvin »sivo« te pa eške »žuto« nogau - djezerko pa petdjezerko - pokaže te pa dobi papér, ka ma 
dva kedna nej trbej v slüžbo titi. Nanica je v istini nej glüpa, samo je pozabla vuno vö z vüj vzeti - padarca go vöpomore, 
depa stara ženska  esto doktorce svetoma Antoni peneze taodnesé. 
Marička je v šanc spadnila, doktorca pa pravi, ka je samo glava vdardjena – za dober tanač odi friško kokaušino mesau. 
Katica pa eške itak s šerblinom lejče, ka je na zabadanji küjano, pečeno, ocvrejto pa vse drügo zejla - padarkinja naprejspiše 
3 dni diete z britkim tejom pa za tau dobi mesau, reteše ino kopert. Lilika je samo tačas slejpa, ka doktorca na pamet ne 
vzeme njene duplanske aukule - mesto 500 more 10.000 forintov v žepko potisniti. 
Na konci nam padarkinja Berta povej, ka se leko s toga navčimo: »Beteg pa betežno lüstvo vsikdar bau - dja mo pa do 
smrti sploj dobro živejla.« »Bilau je, ka smo dvakrat na tjeden tö probo meli, pamet nam je že nej takša, kak gda smo mladi  
ili, pred dvastimi lejtami, gda smo začnili, « je pripovejdala Marija Domiter. »Na probaj smo najprvim goršteli, te smo 
od ednoga lista do drügoga šli tadale. Ženske domá tö nemajo časa, ka bi štele ali se včile. Zatok, ka držina je, dosta drugoga 
dela djeste, tak ka na vajaj se navčijo tekst,« je cujdau avtor, nekdešnji škonik Laci Kovač.  
»Dja sem se tak včila, ka gda smo že na oder prišli, sem probala gučati brezi cedale. Če sem kaj zaostala, mi je režiser dau 
rejč. Etak mi je bole v pameti ostalo,« je pripovejdala Iluš Časar, štera je oprvim na odri špilala, nej samo kak eden »glas«. 
Kak voditel skupine pravi, žmetno je nauve člane cujdobiti. »Osemnajset lejt igramo, do tega mau je že šestnajset igralcov tü 
na odri nastaupalo. Včásik-včásik se najde ena, samo baja je tau, ka mladi ali doma delajo ali v Avstriji pa nemajo časa za 
tau, ka bi ojdli na vaje.« 
Dva kedna pred premierov v Porabji so Veseli pajdaši držali edno »generalko« v prekmurskoj Tišini. »Sploj so nas lepau 
gorprijali, dobra pa velka publika je vküpprišla. Dosta so se smedjali, sledik pa so nas stavili pa nam gratulejrali. Radi so 
poslüšali našo porabsko rejč,« se je spominala Iluš Časar. Na letošnjom srečanji sta se z dvöma skečoma nutpokazali eške 
dvej ljubiteljski skupini iz Prekmurja. Kratka igra KD Rogašovci je ranč tak kazala na vözobrnjeno situacijo gnešnji časov. 
Paverska penzionistka na tranki vküppobéra »boži bič« (regrat), ka bi ga odavala pa malo zaslüžila. Dojbukniva pred 
inšpektorcov, štera se vödá za turistko. Za menjši »dar« pa sigurna ženska pozabi na štraf.   
 



 
Slika: KUD Gornji Petrovci. Foto: Porabje 
 
Igra KUD Gornji Petrovci pa nas je pelala k držini z dvöma čeráma - edna je plantava, drüga djeklava. Vaugled prideta dva 
pojba, šteriva bi bila zadovolniva z erbov za sneji. Gda pa gorprideta, ka bejdvej dekli falingo mata, vkrajdéta. »Nej samo z 
naše vesi, liki z Andovec pa Verice so tö prišli,« nam je na konci tomačila glavna organizatorka Agica Holec. »Depa s 
Prekmurja tö dosta, briga je, ka se godi pri nas v Porabji. Tisti, steri pridejo nastopat ali pa kak gledalci, vidijo, ka smo oprejti 
pa prijazni.« 
Gledališka srečanja so nej samo za dobro volau, je zaklüčila ravnatelica šaule. »Program mamo zatok, ka aj bi gorausto 
domanji guč. Aj ga lüstvo, aj ga mlada generacija čüje. Glavno pa je tau tö, aj se lidgé malo srečajo, dobro čütijo pa  
ogučavajo.« 

• Romanje pod Marijin plašč. L.R.H. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 27. septembra 2018 - 
Leto XXVIII, št. 39, str. 3 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_39.pdf  
Že desetič so se romarji iz Monoštra in Slovenske vesi napotili v Slovenijo. Glavna organizatorka poti, na kateri so udeleženci 
lahko spoznali nekatere sakralne spomenike Slovenije, je bila slovenska zagovornica v madžarskem parlamentu Erika Köleš 
Kiss, pot je finančno podprla slovenska samouprava Monošter-Slovenska ves. Na poti, ki je bila namenjena tudi duševni 
gradnji udeležencev, so si romarji ogledali štiri, Mariji posvečene cerkve. 
Frančiškanska cerkev v Mariboru je bila zgrajena na začetku 20. stoletja v stilu nove romantike in gotike. Po uri češčenja 
najsvetejšega je sveto mašo služil pater Dejan Benedikt Emberšič, ki je posebej pozdravil slovenske romarje z Madžarske. Po 
sveti maši so Porabci obiskali cerkev Marije Vnebovzete na Prihovi, ki jim jo je predstavil domači župnik dr. Slavko Kranjc. 
Ogledali so si enega najlepših zlatih oltarjev v Sloveniji, na katerem je okrog Božje matere 55 angelov.  
Po podatkih je bila zgrajena cerkev na Ptujski Gori leta 1398, ko je Bonifacij IX. Dovolil Ulriku IV. Walseejskemu postaviti 
cerkev. Papež Benedikt XVI. jo je 8. decembra 2009 razglasil za baziliko, 16. maja 2010 pa je potekala slovesna razglasitev. 
Na glavnem oltarju nam pade v oči, da je na levi strani pod Marijinim plaščem še veliko prostora. (Pod Marijinim plaščem je 
našlo zaščito 81 znanih oseb.) 
Le da to ni prazen prostor, saj je umetnik ta prostor zagotovil romarjem, ki se za tečejo k njej in jo prosijo za zaščito.  
Cerkev svetega Janeza Krstnika v Ljutomeru je čudež slovenske gradbene dediščine, na njej so spojeni elementi baročnega 
stavbarstva z modernimi elementi. Na stranskem oltarju najdemo sliko Brezmadežne Device Marije, pred oltarjem pa je 
krstilnica. Romarji so v vseh cerkvah zapeli romarske pesmi in molili za vse tiste, ki so potrebni milosti Boga. 

• Čestitke Francu Režonji. L.R.H. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 27. septembra 2018 - 
Leto XXVIII, št. 39, str. 3 

 http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_39.pdf  
 

 
Slika: Slovenska zagovornica v madžarskem parlamentu Erika Köleš Kiss, predsednica slovenske samouprave Monošter - 
Slovenska ves Katalin Daniel in članica samouprave Iluška Bartakovič čestitale msg. Francu Režonji, škofovemu vikarju 
za narodnosti soboške škofije, za imenovanje v naziv dekana. Foto: Porabje 
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V okviru slovenske maše v Monoštru (24. navadna nedelja) so slovenska zagovornica v madžarskem parlamentu Erika Köleš 
Kiss, predsednica slovenske samouprave Monošter - Slovenska ves Katalin Daniel in članica samouprave Iluška Bartakovič 
čestitale msg. Francu Režonji, škofovemu vikarju za narodnosti soboške škofije, za imenovanje v naziv dekana.  

• Motivi tetovaže se selijo na platna. -dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 27. septembra 
2018 - Leto XXVIII, št. 39, str. 4 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_39.pdf  
Razstavni prostor Slovenskega doma v Monoštru je v preteklih dveh desetletjih gostil številne ustvarjalce iz Slovenije, 
Madžarske in tudi iz tujih držav. Posebna priložnost pa je, če na sedežu Zveze Slovencev na Madžarskem razstavlja domačin 
iz Monoštra, smo 13. septembra slišali od podpredsednice krovne organizacije Andreje Kovács na odprtju prve samostojne 
razstave ustvarjalca Tiborja Toplaka. 
 

 
Slika: Na otvoritvi razstave (z leve): generalni konzul Boris Jesih, umetnik samouk Tibor Toplak, podpredsednica 
Slovenske zveze Andreja Kovač, umetnikova sestra in sekretarka Slovenske zveze Gyöngyi Bajzek. Foto: Porabje 
 
Od sestre tokratnega gosta Mónike Toplak smo izvedeli, da je Tibor svojo prvo risbo - vazo s cvetlico - ustvaril pri štirih letih. 
V družini Toplak najdemo prednike slikarje, kiparje in glasbenike, Tiborja pa je pot preko karikature in filmskih plakatov 
vodila v notranje oblikovanje prostorov. Tokratni gost Slovenskega doma je samouk, svoj prepoznavni slog je izoblikoval 
sam. 
Tibor Toplak sebe označuje kot dizajnerja, znaten del svojega ustvarjanja pa posveča umetniški tetovaži, smo še slišali od 
umetnikove sestre. Generalni konzul RS v Monoštru dr. Boris Jesih je v svojem nagovoru izpostavil, da je Slovenski dom 
»prostor srečevanja med kulturami«. Narodi, ki skupaj živijo v tej pokrajini, se ne poznajo dovolj, tako slovenski diplomat, 
zato so redne razstave in vsakoletne mednarodne likovne kolonije v Slovenskem kulturnem in informacijskem centru 
izrednega pomena. Monošter pa si zasluži, da v njem končno odprejo galerijo, je zaključil generalni konzul in odprl razstavo. 
»Ogledujem si ogromno profesionalnih fotografij,« nam je po dogodku zaupal Tibor Toplak. »Igra senc in svetlobe me zelo 
pritegne, iščem razpoloženja. Prežim na slike, ki imajo posebno vzdušje. Če lahko ambient posnetka prenesem na svoje 
slike, sem bolj zadovoljen, kot če bi ga preprosto posnel. Dodajam in tudi odjemljem stvari z njega.«  
Če si ogledamo stvaritve monoštrskega razstavljalca, vidimo, da prevladujejo podobe iz narave in motivi človeških teles. 
»Rad upodabljam upodabljam človeško telo, ker je to opravilo izredno zahtevno. Zame je velik izziv naslikati zasukano pest 
ali kost na obrazu. Po mojem je to neizčrpljiva tema, ni slučajno, da so se ji posvečali številni slikarji iz preteklosti.«  
Tibor Toplak poudarja, da je možnosti za upodobitev pokrajine prav tako neskončno. »Obe temi sta skrajnosti, med njima so 
ogromne razdalje. Lahko poskusimo prehoditi stopnice med obema hitro pa ugotovimo, da je to zgodba brez kraja.«  
S slikanjem se umetnik ukvarja od svojega osmega leta. »To je kot neka porodna anomalija,« se nasmehne, »če dobiš dar 
od nekoga, ga ne smeš zapraviti. Mati mi je rekla, da spretno rišem, jaz pa sem ji verjel.«  
Tibor Toplak je v dolgih desetletjih večkrat za daljši čas opustil slikanje. »Vsakič sem pa se vrnil k slikam, kar koli sem počel.  
Staral sem se, in imel zmeraj več časa za ustvarjanje. To je moj način izpopolnitve.« Ustvarjalec poudarja, da ga slikanje  
izredno pomirja. »Vse, kar je povezano s kreativnostjo, je nekakšna naravna in nagonska droga. Prepričan sem, da doživi 
tudi glasbenik med nastopom neverjetno evforijo. Tudi slikanje sprošča in osrečuje človeka, kakor vse kreativne dejavnosti.  
Nobenega pomena nima, na katerem nivoju slikaš, če si med tem srečen, si zmagovalec.« 
Tibor Toplak nam je zaupal, da ustvarja nagonsko. »Barvo nanesem na platno, jo razvlečem, če pa na suho ne uspevam, 
dodam še malo materiala. Ali če ne gre, nadaljujem drugače.  Pomemben je končni izid. Pravzaprav je vseeno, če človek 
packa z roko ali s čopičem, če na koncu nastane slika, ki je ljudem po godu.«  
Na monoštrskem dogodku so bile prisotne številne umetnikove stranke, ki jim je Tibor na telesu pustil večni pečat. »Na kožo 
moram tetovažo narisati premišljeno, ustrezno stranki, ne v naglici, saj puščam dokončno sled. Če slikaš na človeško telo, je 
to dosti večja odgovornost, kakor slikati na platno. Platno strohni, človek pa do konca življenja nosi pečat, ki sem mu ga 
nanesel jaz. Če to storim neodgovorno, s slabimi mislimi, v slabi kompoziciji, brez upoštevanja tokov v telesu, bo nastal 
zanikrn madež, ki pači telo. Če pa sem spreten, bo tetovažo stranka nosila ponosno.« 
Druga pomembna dejavnost gostujočega umetnika je notranje oblikovanje. »Rad imam prostore in ambiente v njih, kakor 
pri slikanju. S tem se ukvarjam že 24 let kot samouk, zanašam se na svoje občutke. In ker me naprošajo znova in znova, 
menim, da je bilo uspešno  in koristno, kar sem počel.«  
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Slike Tiborja Toplaka so v  Slovenski dom zares pričarale prav posebno vzdušje. »To je moja prva samostojna razstava, upam 
pa, da ni zadnja. Sem že v letih in sem si tako predstavitev zelo želel. Vse življenje sem se ukvarjal s slikanjem, upam, da 
bodo moja dela všeč tudi drugim.« 

• Trst, Ljubljana, Dunaj in širni svet. Tekst in fotografija: E. Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 27. septembra 2018 - Leto XXVIII, št. 39, str. 5 

Murska Sobota: Vanekov večer – Bojan Grobovšek 
http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_39.pdf  
Na tokratnem Vanekovem večeru v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti se je Marjan Šiftar, podpredsednik 
Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije, pogovarjal z nekdanjim novinarjem, tudi dopisnikom RTV Slovenija in Dela z Dunaja in 
diplomatom mag. Bojanom Grobovškom o njegovi knjigi »Trst, Ljubljana, Dunaj in širni svet – reminiscence in razmišljanja« 
in drugih aktualnih temah v svetu, zlasti pa v Evropi.  
 

 
Slika: Bojan Grobovšek in Marjan Šiftar sta v pogovoru omenila tudi padec železne zavese, ki sta jo 27. junija 1989  
simbolično pri Koljnofu prerezala tedanja zunanja ministra Avstrije in Madžarske Alois Mock in Gyula Horn. Foto: Ernest 
Ružič 
 
Bojan Grobovšek je avtor več knjig in nekdanji veleposlanik na Poljskem, v Romuniji in Argentini, zdaj pa je predsednik 
Slovenskega društva za mednarodne odnose. Živel je tudi v Trstu, del mladosti pa v Radencih, zato dobro pozna tudi 
Prekmurje in Prlekijo. Posebno pozornost sta sogovornika namenila tudi razmeram v Avstriji, zlasti položaju slovenske 
manjšine na Koroškem in Štajerskem. Bojan Grobovšek je prepričan, da bi morala Slovenija notificirati Avstrijsko državno 
pogodbo, podpisano leta 1955 na Dunaju,ki je Avstriji zagotovila samostojnost in nevtralnost, ker bi s tem pomagali 
razreševati odprta vprašanja slovenske manjšine. 
Spomnila sta se tudi dogodkov leta 1989, ko sta zunanja ministra Avstrije in Madžarske Alois Mock in Gyula Horn 27. 
junija l. 1989 pri Koljnofu prerezala bodečo žico na avstrijsko-madžarski meji in s tem prekinila železno zaveso, ki je 
nesmiselno ločevala državi predvsem pa ljudi. Tedaj so padle ovire tudi na tromeji Slovenija, Avstrija in Madžarska. 
Obravnavala sta tudi zaskrbljujoče tendence v aktualni madžarski politiki, ki jih je tiste dni obravnaval Evropski parlament. 
V zvezi s pojavi neofašizma je Bojan Grobovšek širše povzel svoja srečanja s Simonom Wiesentalom, (nekdanjim lovcem na 
nacistične zločince v II. svetovni vojni), katerega biografijo Pravica, ne maščevanje je že pred leti prevedel v slovenščino.  
Ker je med izseljenci v Argentini, in tudi v drugih državah Južne Amerike, kjer je deloval kot diplomat, mnogo ljudi tudi iz 
Prekmurja, je Bojan Grobovšek širše orisal življenje in stanje duha med različnimi deli diaspore v tem delu sveta, še posebej 
je obudil spomine na srečevanja s predstavniki slovenske politične emigracije. 
Ugledni diplomat in publicist ostaja tudi optimist glede obstoja in uspešnega razvoja Evropske unije. Poudarja pa, da ne gre 
podcenjevati problemov, ki so med državami članicami. Sogovornika sta se ob letošnji deseti obletnici smrti spomnila 
uglednega prekmurskega rojaka in izvrstnega diplomata Rudija Čačinoviča, ki je bil tudi pobudnik in prvi predsednik 
slovenskega društva za mednarodne odnose. 

• Otto Heinek (1960-2018). Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 27. septembra 2018 - Leto 
XXVIII, št. 39, str. 5 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_39.pdf  
20. avgusta je po dolgi, hudi bolezni umrl narodnostni politik in predsednik Državne samouprave nemške narodne skupnosti 
na Madžarskem. Otto Heinek je bil nemškega rodu, odraščal je v vasi Borjád v županiji Baranja. 
 

 
Slika: Otto Heinek (1960-2018). Foto: Porabje 
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Po končanem študiju je postal učitelj nemškega in madžarskega jezika, kasneje je delal kot novinar za nemški tednik, kmalu 
pa postal narodnostni politik. Kot vodja oddelka za manjšinske zadeve v 1990-ih letih je marsikaj storil za vse narodnosti na 
Madžarskem, razvoj narodnostne politike je povezan z imenom Otta Heineka. 
Otto Heinek je bil dober človek in dober politik. Odkrito in pošteno se je boril za pravice manjšin, posebej za svojo 
narodnost, ki jo je neumorno vodil do konca svojega življenja in nanjo bil vedno izjemno ponosen. Odšel je človek, ki ga 
pogreša pogrešajo člani njegove ožje družine, velika družina Nemcev na  Madžarskem in sodelavci s področja narodnostne  
politike. Od Otta Heineka so se v Budimpešti na pokopališču Farkasréti v imenu Slovencev na Madžarskem poslovili Martin 
Ropoš, predsednik Državne slovenske samouprave, Erika Köleš Kiss, zagovornica Slovencev v parlamentu, in Ferenc Sütő,  
sodelavec zagovornice. 

• Na strokovnem posvetovanju »Knjižnice brez meja« v Kopru. Klaudija Sedar. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 27. septembra 2018 - Leto XXVIII, št. 39, str. 7 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_39.pdf  
V četrtek, 6. Septembra 2018, je v Čitalnici Fulvia Tomizze Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper potekalo strokovno 
srečanje knjižnic in partnerjev iz obmejnih krajev Slovenije, Hrvaške, Italije, Avstrije in Madžarske. 
 

 
Slika: Predsednik ZSM Jože Hirnök na posvetovanju, ob njem je David Runco, direktor Osrednje knjižnice Srečka Vilharja 
Koper, in Luana Malec, vodja službe za izvajanje območnih nalog knjižnice v Kopru. Foto: Porabje 
 
Posvetovanja, ki je bilo namenjeno spoznavanju in krepitvi sodelovanja med zamejskimi in obmejnimi knjižnicami, sta se 
udeležila tudi Jože Hirnök, predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem, s prispevkom Knjižničarstvo in založniška dejavnost 
v Porabju in njun pomen za ohranjanje slovenskega jezika, in Klaudija Sedar iz Pokrajinske in študijske knjižnice Murska 
Sobota s prispevkom Ko si knjižnična in kulturna dejavnost Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota v Porabju 
podata roke.  
Oba sta izpostavila najboljše projekte in dobre prakse dosedanjega obmejnega knjižničnega sodelovanja, med katerimi pa 
imata zagotovo vidno vlogo bibliobus, ki na vsaka dva tedna s knjigami obiskuje Porabske Slovence, in pravljični  večeri za 
odrasle v Porabju, ko se »domanja rejč« sliši daleč naokoli. Svoja referata sta sklenila z željo, da nas bo v prihodnje 
povezovalo še več skupnih projektov, s katerimi se bomo Porabskim Slovencem približali s knjigo v slovenskem jeziku 
kot tudi v domači prekmursko - porabski besedi.  

• Narava za geometrijskimi liki. -dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 27. septembra 2018 
- Leto XXVIII, št. 39, str. 7 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_39.pdf  
Zagotovo bi bil prav vsak izmed nas zelo presenečen, če bi mu predstavili nekoga z enakim imenom in priimkom, še posebej, 
če ne gre za povsem vsakdanji imeni. 
 

 
Slika: Borisa Jesiha (z desne generalni konzul, z leve umetnik), ob njiju sodelavka generalnega konzulata Brigita Soós. 
Foto: Porabje 
 
Tudi generalni konzul RS v Monoštru dr. Boris Jesih se je izredno začudil, ko je izvedel za likovnega umetnika Borisa Jesiha, 
je pa vse od tedaj iskal priložnost, da uveljavljenega škofjeloškega ustvarjalca in soimenjaka povabi v središče Porabja, naj se 
s samostojno razstavo predstavi tudi v zamejski pokrajini. 
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Sejna dvorana generalnega konzulata se je 21. Septembra zvečer napolnila s slovenskimi in madžarskimi gosti iz Porabja in 
Prekmurja, ki jim je življenjsko pot in ustvarjalno delo (umetnika) Borisa Jesiha očrtal priznani literarni kritik Aleksander 
Bassin. Razstavljalca je označil kot člana »slovenske skupine ekspresivnih figuralikov «, ki je nastopila v nemirnem letu 1968 
in zaznamovala sodobno umetnost. 
Sam Jesih je kasneje večkrat postal tudi umetniški predstavnik nekdanje skupne države Jugoslavije na Zahodu. Tokratni 
izbor v Monoštru skuša ujeti duh tega časa, tako Bassin, na ogled so dela v starodavnih tehnikah (jajčna tempera in  
litografija) z modernim obrazom. Smreke, jablane in človeški liki so pri Jesihu poseljeni z nenavadno ostrimi geometrijskimi 
liki, sodobni »diagrami « kažejo na izginevanje »čiste narave«.  
Razstavo sta po pozdravnih besedah odprla »Borisa Jesiha«,  ki se dobro razumeta. Umetnine so na monoštrskem 
generalnem konzulatu na ogled še dva meseca. (V eni od naših  naslednjih  številk boste lahko prebrali intervju z Borisom 
Jesihom.)   

• Ali res trk svetov? Tekst: Uredništvo. Foto: Jasmina G. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 
27. septembra 2018 - Leto XXVIII, št. 39, str. 10 

Pavlova hiša: Ernest Ružič ANKA in Kugyjev pogled 
http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_39.pdf  
Po Mariboru in Petanjcih je bila v Pavlovi hiši, kulturnem domu štajerskih Slovencev v Potrni pri avstrijski Radgoni, tretja 
predstavitev najnovejšega romana Ernesta Ružiča ANKA in Kugyjev pogled. Roman je izšel pri Kulturnem društvu Mariborska 
literarna družba, njegov urednik je Marjan Pungartnik, tudi pesnik in prevajalec, likovna oprema pa je reprodukcija slike 
tržaške akademske slikarke Elisabette Bacci, večkratne udeleženke mednarodne slikarske kolonije Primož Trubar v 
Moravskih Toplicah. 
 

 
Slika: Ernest Ružič, avtor romana Anka in Kugyjev pogled, Marjan Pungartnik, urednik Mariborske literarne družbe in 
romana ter Suzanne Weitlaner, predsednica KD Člen 7, ki je nagovorila obiskovalce predstavitve v Pavlovi hiši. Foto: 
Jasmina G. 
 
V romanu ANKA in Kugyjev pogled Ernest Ružič, kot ocenjuje urednik, nadaljuje del tematike iz prvega romana ERD – tudi 
o ljudeh kockastih glav, s katerim se je leta 1998 začela zbirka med Rabo in Muro, namenjena tudi Slovencem na 
Madžarskem. 
Gre za poudarjeno zanimanje za genetiko, kloniranje, nastajanje spremenjenih rastlin (na kmetijskem posestvu v Erdu 
denimo pšenice) in v novejšem obdobju tudi ljudi. Večina dogajanja je postavljena v madžarski geografski prostor, v 
katerem delujejo vrhunski genetiki, zlasti profesor Aaron iz agronomske fakultete v Gödölu. Toda če je strokovnjakom, 
sodelujočim v romanu Erd, uspelo ustvariti sorto pšenice, ki je imela v klasih zrna velika kot žemljice, se zdaj genetiki 
ukvarjajo z izdelavo novega človeka, toda ne v političnem smislu, da ne bo kdo pomislil na ustvarjanje čiste rase, ampak v, 
rečeno preprosto, intelektualnem smislu. 
Kako nastaja novi človek s pomočjo umetne inteligence, ki je že naprej od zdaj znanih podatkov v javnosti, pripoveduje 
v vročem julijskem dnevu v prijetni, s klimo ohlajeni policijski pisarni skrivnostni Madžar Sebestyen, ki sta ga pred 
inšpektorja privedla policista, ker se jima je zdel sumljiv ob prodajalni časopisov na obali Blejskega jezera. Nerešljiv zaplet 
nastane, ker le-ta ne razume inšpektorjeve zahteve, naj z nekim dokumentom dokaže, kdo v resnici je. Madžar pojasni, da 
zato tako dobro govori slovenski jezik, ker je študiral in iz ekonomije diplomiral na ljubljanski Ekonomski fakulteti pri dr. 
Jožetu Mencingerju, ampak da bi vedel, kaj je dokument za identifikacijo, „se mu niti ne sanja.“ Zadeva se še bolj zaplete, 
ker Szebestyen pove, da je po vodi peš prišel na jezersko obalo ... Inšpektor Erik, ki izhaja z Goričkega, se med 
Szebestyenovim neprekinjenim govorjenem večkrat vrne in podoživlja dogodke iz mladih let, na koncu se zlomi in pristane 
v psihiatrični bolnišnici, kjer ga prepričujejo, da nikjer ni in ni bilo nobenega Madžara, ki bi hodil po vodi.  
Zgodba je prepletena s kar nekaj izzivalnimi vsebinami: začetek III. Svetovne vojne, preselitev 6 milijard zemljanov na druge 
planete ... kakor da bi odsanjali v nebesa ...  
V drugi zgodbi je osrednja oseba Anka iz Pécsa, profesorica na Akademiji za  lasbo in uveljavljena pevka bunjevačkih pesmi v 
osrednjem južnoslovanskem folklornem ansamblu. S Slovencem (njegovo ime se prvič pojavi na koncu romana, v vesti na TV 
Slovenija, kjer gledalci v avli kranjskogorskega hotela slišijo, da sta se na cesti čez Vršič, ko sta se spuščala v dolino Soče, po 
postanku pri spomeniku Julisu Kugyju, ponesrečila madžarska državljanka dr. Anka B. In Slovenec dr. Elemir G. V njun 
avtomobil je trčil avtobus iz Debrecena, poln turistov, namenjenih v Italijo ... Anka in Elemir sta se spoznala na Poletni 
univerzi v Debrecenu, kjer se je on, do tedaj zunanjepolitični komentator pri osrednjem slovenskem dnevniku, pripravljal na 
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novo zaposlitev na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Tudi Elemir se v spominih često vrača in podoživlja mladost na Goričkem, 
precej časa pa preživi pri Ankinih starših v Pécsu in pri njej v Budimpešti ... In tako dalje in tako naprej, ko v spremni besedi 
Marjan Pungartnik izpostavi: „Bralec bo v romanu Anka in Kugyjev pogled našel trk svetov – sodobnega, preračunljivega 
in nenaklonjenega resničnim človeškim lastnostim, potrebi za ljubeznijo, mirom, domom, intimnostjo, s tistim, iz katerega 
so v romanu osebe prišle.“ 
V romanu nastopajo literarne in resnične osebe, med katerimi sta poudarjeno z Elemirjem povezani Sigrid, univerzitetna 
profesorica v Innsbrucku, in Hana, doktorica umetnostne zgodovine v mariborski Umetnostni galeriji. Urednik poudarja tudi 
dobro in literarno opisana in zdaj že pozabljena kmečka opravila in nasploh življenjski utrip na podeželju, kakršnega ni več. 

• Tour de RÖG Green exercise - obenem ECday 2018. Andreja Kovács. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 27. septembra 2018 - Leto XXVIII, št. 39, str. 10 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_39.pdf  
Razvojna agencija Slovenska krajina je tokrat že drugič bila organizator Kolesarskega maratona Tour de RÖG. Dogodek se je 
izvajal v okviru projekta Green Exercise, ki je sofinanciran iz programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Madžarska. 
Pri organizaciji kolesarskega srečanja se je tokrat pridružila tudi Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
(SVRK) ter organ upravljanja za program čezmejnega sodelovanja Slovenije z Madžarsko, tako je postal maraton obenem del 
programa Dneva evropskega sodelovanja 2018. 
 

 
Slika: Po pozdravnih besedah Csabe Németha, predstavnika Narodnega parka Őrség, Aleša Mrkele, vodje Programa 
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska in generalnega konzula RS v Monoštru Borisa Jesiha je sledila predstavitev 
projekta Green Exercise. Foto: Porabje 
 
Organizatorji dogodkov ECday želijo poudariti pomen dosežkov evropskih regij in držav pri čezmejnem sodelovanju. Na tem 
področju sta Slovenija in Madžarska uresničili že številne uspešne čezmejne projekte, ki tvorijo identiteto obmejnega 
prostora. 
Prve rezultate sofinanciranega projekta Green Exercise so lahko spoznali tudi udeleženci kolesarjenja po Porabju. Skupina 
150 udeležencev iz Slovenije in Madžarske se je zbrala v Monoštru pri Slovenskem kulturnem in informacijskem centru.  
Po pozdravnih besedah Csabe Németha, predstavnika Narodnega parka Őrség, Aleša Mrkele, vodje Programa sodelovanja 
Interreg V-A Slovenija-Madžarska in generalnega konzula RS v Monoštru Borisa Jesiha je sledila predstavitev projekta Green 
Exercise. Ob tej priložnosti je prišlo do slavnostne otvoritve Zelenega parka v Monoštru, ki je eden izmed devetih 
načrtovanih zelenih parkov. 
V nadaljevanju so se udeleženci podali na kolesarjenje po območju med slovensko in madžarsko mejo. Kolesarjem sta bili na 
razpolago dve turi, in sicer krajša 35 km in daljša 90 km. Krajša proga je vodila po Porabju, daljša pa je vključila tudi Zelene 
parke slovenskih partnerjev. 
 

Delo, Ljubljana 

• »Jezika nam ne bo uspelo ohraniti«. Simona Fajfar. Delo, Ljubljana, 21. september 2018  
https://www.delo.si/lokalno/dolenjska/jezika-nam-ne-bo-uspelo-ohraniti-93655.html  
Kočevski Nemci: so bili po vojni načrtno pozabljeni  
Kočevske Poljane – V Čermošnjiško-poljanski dolini je bilo spet mogoče še slišati kočevarščino, narečje, ki so ga nekoč 
govorili na okoli 800 kvadratnih kilometrov velikem območju širše Kočevske. Člani te skupnosti so se zbrali na dogodkih, ki 
so jih organizirali pod okriljem četrtih Dnevov kočevarske skulture. 
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Slika. Nagrobniki - kot v Starem Logu - so najbolj očiten dokaz, da so na širšem območju Kočevske živeli kočevski Nemci. 
Fotografija: Simona Fajfar 
 
»Nimamo ocene, koliko je še Kočevarjev v Sloveniji,« pravi Marjan Štangelj, predsednik Društva Kočevarjev staroselcev iz 
Občic, kjer imajo 105 članov. Toda ta številka ne kaže števila Kočevarjev, saj so lahko njihovi člani lahko le podporniki 
skupnosti, ki je 600 let živela na okoli 800 kvadratni kilometrov velikem območju širše Kočevske. Na območje, kjer je bil 
gozd, so v 14. stoletju naselili kmete s Koroške in vzhodne Tirolske, ki so potem skozi stoletja ohranili svoj jezik, 
kočevarščino, in navade. Preživljali so se s kmetijstvom in s krošnjarstvom, saj je cesar Friderik II. leta 1492 dal Kočevarjem 
in Ribničanom krošnjarski patent, dovoljenje za prodajo svojih izdelkov po vsem cesarstvu. 
Jokali so, niso hoteli iti.« 
Zaradi težkih razmer za preživetje so med obema vojnama številni odšli v tujino, predvsem Ameriko, tako da je veljalo, da 
živi več Kočevarjev v tujini kot na Kočevskem. Po zimi 1941/42, ko so Nemci z vlaki odpeljali skorajda 12.000 kočevskih 
Nemcev v Obsotelje, kjer so pred tem z domov pregnali kakšnih 20.000 Slovencev, na Kočevskem ni ostalo veliko prvotnih 
prebivalcev. »Spomnim se, da sva leta 1942 odšla z očetom v Čermošnjice, da sva se poslovila od njegovih prijateljev 
Kočevarjev, ki so odhajali,« se spominja danes 85-letni Jože Peršina, ki nadaljuje: »Jokali so, niso hoteli iti. Toda v dolini je 
bilo kakšnih deset zagnanih, ki so navijali za izselitev. Pravili so, da gredo v rajh.« 
 

 
Slika: Spomin na nekdanje vas ohranjajo s posebnimi tablami, ki v več jezikih govorijo o nekdanji kulturni krajini in 
ljudeh. Fotografija: Simona Fajfar 

 
V Čermošnjiško-poljanski dolini jih je ostalo kakšnih 100. »Danes je tu le še peščica Kočevarjev,« pravi Štangelj, ki ima 
kočevarske korenine, a se jih - tako kot številni drugi -, zaveda šele zadnje desetletje ali dve. Razlog za to je bilo zanikanje te 
skupnosti v času po drugi svetovni vojni. »O Kočevarjih se ni govorilo, šele v osemdesetih letih se je to spremenilo,« se 
spominja 78-letni Alojzij Pavel Florjanič, ki je po mami Kočevar: »Nisem vedel, zakaj so se nas v šoli izogibali.«  
Kočevarji so pomemben del zgodovine teh krajev 
Nekoliko drugače je bilo z Johanesom Hansom Jaklitschem, ki se je rodil leta 1941 in je odraščal z očetom, ki je po vojni 
skrbel za štiri otroke. »Pri šestih letih, ko sem šel v šolo, nisem znal slovensko, samo kočevarsko,« razloži. Na srečo je 
učiteljica poznala razmere, tako da se je kmalu naučil uradni jezik. A kasneje, ko bi lahko šel naprej na šolanje v Postojno, to 
ni bilo možno. »Sicer ni nikjer pisalo, da Kočevar ne more v šolo, a misim, da je to bil razlog. Ostal sem v očetovi delavnici 
kot mizarski vajenec,« pravi mož, ki je potem dokončal še vrsto šol in je letos sodeloval na pogovornem večeru četrtih 
dnevnih kočevarske kulture, ki jih organizirajo občine Kočevje, Semič in Dolenjske Toplice. 
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Slika: V Društvu Kočevarjev staroselcev svojo kulturo ohranjajo tudi s folklorno skupino, ki nastopa v kočevarski noši. 
Fotografija: Simona Fajfar  
 
»Kočevski Nemci so tu živeli 600 let in so pomemben del zgodovine teh krajev,« pravi Jože Muhič, župan občine Dolenjske 
Toplice, ki je prepričan, da je tovrstne zaklade potrebno negovati in podpirati: »Različnost bogati.« In tudi zato, ker se v 
občino, kjer se zavedajo pomena turizma, vračajo Kočevarji ali potomci Kočevarjev, ki so se po drugi svetovni vojni razselili 
po vsem svetu in sedaj želijo spoznati domovino prednikov. 
Kako ohraniti narečje? 
Muhič je tudi prepričan, da so Kočevarji v tem delu Slovenije pustili sledi, ki jih je še videti po vaseh, na pokopališčih. Žal pa 
kočevarščina, narečje, ki ga težko razumejo tudi Nemci, izginja. Redki mladi ga še govorijo, pravi Marjan Štangelj: »V 
družinah, kjer so se poročali Kočevarji, so se pogovarjali v narečju. Če pa je bil eden od partnerjev Slovenec, se znanje ni 
prenašalo naprej.« Ocenjuje, da sta sedaj v njihovi dolini še kakšni dve družini, kjer kočevarščina živi kot pogovorni jezik. Je 
pa gotovo, da je to narečje – Kočevarji bi rekli jezik -, ki izumira. 
 

 
Slika: ”Jezika nam ne bo uspelo ohraniti,” pravi Marjan Štangelj, predsednik Društva Kočevarjev staroselcev iz Občic. 
Fotografija: Simona Fajfar 
 
Načina, kako ga ohraniti, v Društvu Kočevarjev staroselcev ne poznajo, ker to, da greš na tečaj in se nekaj naučiš, narečja ne 
bo ohranilo med živimi jeziki. »Večina, ki ni odraščala s kočevarščino, nas pozna nekaj stavkov ali fraz, tako da je žal gotovo, 
da bo kočevarščina v teh krajih izumrla. Zato v društvu načrtujemo, da ga bomo čim več posneli in ohranili vsaj na tak 
način,« pravi Marjan Štangelj. 
Za priznanje nemške manjšine 
Društvo Kočevarjev staroselcev je v prvi vrsti kulturno društvo, pravi Štangelj: »Smo tudi apolitično društvo, a imamo 
povsem jasno stališče do prizadevanj za priznanje nemške narodne skupnosti v Sloveniji, kjer so pomembna etnična skupina 
tudi Kočevarji. Ta prizadevanja podpiramo, saj je potrebno urediti pravice in tudi financiranje društev.« Kočevarščine jim 
skoraj gotovo ne bo uspelo ohraniti, lahko pa bi – glede na število Staroavstrijcev v Sloveniji – obdržali nemščino, pravi 
Štangelj. 

• »Vsak župan se mora bolj držati protikorupcijskih načel kot Juncker«. Mitja Felc. Delo, Ljubljana, 21. september 
2018  

https://www.delo.si/novice/slovenija/vsak-zupan-se-mora-bolj-drzati-protikorupcijskih-nacel-kot-juncker-93674.html  
Uroš Novak iz KPK opozarja, da je zdaj pravi čas, da se Slovenija zavzame za protikuropcijski organ na nivoju EU  
Ljubljana - »Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je glede ignoriranja mnenja pravne službe oziroma da je 
komisija mnenje obšla, po naši oceni kršil osnovno načelo Evropske unije, to pa je transparentnost. Ravno transparentnost 
je naravni sovražnik korupcije,« opozarja Uroš Novak, namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). 
Izpostavlja še, da je to priložnost za naše in slovenske poslance v Evropskem parlamentu, da opozorijo na nujnost 
ustanovitve protikorupcijskega organa na nivoju EU 
Uroš Novak sicer izpostavlja, da KPK ni pristojna za presojanje ravnanj posameznih članov Evropske komisije (EK), saj za njih 
razumljivo zakon o integriteti in preprečevanju korupcije ne velja. Prav tako niso dovolj seznanjeni z notranjimi postopki EK, 
da bi lahko podali konkretne odgovore. 
Vendar na načelni ravni in po pregledu kodeksa ravnanj Evropske komisije, tako Novak, lahko KPK opozori, da bi v tem 
primeru lahko govorili o obstoju vsaj videza nasprotja interesov, in sicer, ker je do takšne odločitve predsednika Junckerja 
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prišlo zaradi pripadnosti isti politični stranki kot ji pripada hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković. »Je pa, kot rečeno, 
dejanska presoja tega primera v domeni organov EK, ki presoja etičnost tovrstnih ravnanj,« izpostavi sogovornik. 
KPK bi lahko v skladu s svojimi pristojnostmi ukrepala le, če bi izvedela, da so slovenski predstavniki neke podatke imeli, pa 
so nestransparetntno ravnali. V tem primeru bi lahko uvedli tudi ustrezen postopek.  
Obšel temeljne vrednote EU 
Novak meni, da bi se moral Juncker držati načela transparentnosti in jasno pojasniti, zakaj se je odločil, da te zadeve ni 
uvrstil na dnevni red, kljub temu, da je pravno mnenje strokovne službe jasno. »Vendar ocenjujem, da ni kršil le načela 
transparentnosti, ampak je obšel bistvo Evropske unije, to je, da temelji na pravu in vrednotah prava. Takšno polje 
netransparentnosti je tudi idealno za korupcijska tveganja. Če ni transparentnosti, gre lahko korupcija v neobvladljive širine. 
Juncker pa je s temi ravnanji, kot so nam znani iz medijev, še povečal demokratični deficit v Evropi.« 
Če bi se kaj takšnega zgodilo v Sloveniji, bi KPK brez dvoma uvedla postopek nasprotja interesov. Problem pa je, ker EK nima 
neodvisnega organa, ki bi lahko nadziral njihovo delo, tako EK kot celote, kot posameznega komisarja oziroma predsednika. 
KPK zato predlaga našim poslancem in poslancem v Evropskem parlamentu k takojšnjemu pozivu o nujnosti ustanovitve 
protikorupcijske komisije v okviru EU. »Mi smo v okviru Sveta Evrope oziroma Greca (skupine držav proti korupciji, op. p.) 
podvrženi strogemu nadzoru. Ravno zdaj poteka peti krog ocenjevanja, kje so pri nas pod drobnogledom izvršilne veje 
oblasti in policija. Če bi bila Evropska komisija članica Greca, bi morala pojasniti takšno odločitev, zdaj pa ji ni treba 
nikomur.« 
Celo Rusija je podvržena nadzoru Greca in ocenjevanju, ker imajo na področju korupcije velik problem, tudi mi imamo 
priporočila, ki se jih moramo držati, le za Evropsko komisijo ni predvidenega nobenega nadzora. »Torej imamo absurden 
primer, ko veljajo visoka načela za vse druge, le za tako visoko oblast, kot je EK, tega ni. Če karikiram, se mora pri nas župan 
vsake občine bolj držat protikorupcijskih načel, kot se jih mora predsednik Juncker,« pravi Novak. 
Slovenija naj prevzame pobudo 
»Slovenija bi lahko pri tem vzela vodilno vlogo, je majhna država, ima izkušnje s tem. Vprašanje je seveda, če bi Evropski 
parlament temu sledil, ker gre spet za politično odločitev, a verjamem, da bi bila večina temu naklonjena. Zdi pa se mi, da bi 
bila ustanovitev protikorupcijskega urada učinkovita poteza, da se zmanjša demokratični deficit v korist evropskega 
parlamenta,« izpostavlja sogovornik in nadaljuje, da ni potrebno, da ima protikorupcijski organ »ne vem, kakšna pooblastila. 
Mora pa imeti znanje, da so odločitve nedvoumne. In že to bi lahko prisililo predsednika evropske komisije k odstopu. Poleg 
tega pa ima vsak tak organ tudi preventivne učinke, torej je tveganje za korupcijo manjše, če se vsi zavedajo učinkovitega 
nadzora in sankcije«. 
Potreba po ustanovitvi nekega samostojnega organa se kaže predvsem v tem, da se ne daje prednosti politike pred stroko, 
vprašanje, ki se ob tem poraja, pa je, kakšna bi bila odločitev EK glede zaščite terana, če bi imela EK nad seboj zavedanje, da 
morajo prav vsi postopki potekati transparentno in da ima stroka prednost pred političnimi odločitvami. 
Se vračamo v star sistem? 
KPK pozdravlja stališče Greca pri Svetu Evrope, da tudi EU postane članica Greca in s tem postane podvržena nadzoru 
učinkovitosti integritetnega okvirja EU, tako pravnega kot institucionalnega. 
Uroš Novak sklene, da če je način, kot se je izkazal v primeru neupoštevanja oziroma ignoriranja pravnega mnenja glede 
arbitražne odločbe, delovanje Evropske komisije tudi za naprej, smo kmalu v tistem sistemu, kjer smo v Sloveniji že nekoč 
bili, pa smo si tudi zaradi takšnih stvari želeli sprememb. 

• Makedonci do vseh bolj prijazni kot do sebe. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 21. september 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/makedonci-do-vseh-bolj-prijazni-kot-do-sebe-93686.html  
Kaj o spremembi imena Makedonije menita skladatelj in vrhunski kardiolog, ki sta se uveljavila v Sloveniji?  
Vsaka diaspora je pogosto narodnostno bolj občutljiva od rojakov v matični domovini. Sodeč po letošnjem shodu 
civilnodružbene iniciative slovensko-makedonskega prijateljstva, to velja tudi za Makedonce v Sloveniji. 
Čeprav se mnogi pripadniki diaspore nikoli ne bodo za stalno vrnili v matično domovino, ki jo doživljajo čustveno, se ne 
želijo odreči vplivu na tamkajšnjo družbo. V makedonskem primeru je to razumljivo tudi zato, ker bi sprememba imena 
države posegla tudi v njihova življenja. Navsezadnje bi morali spremeniti vse osebne dokumente, tako tudi diplome, ker bi 
bilo treba spremeniti imena številnih institucij, njihovi otroci, če se bodo vrnili v domovino, pa bi se učili iz učbenikov, ki bi 
jih preverjale mednarodne komisije. 

 

Poleg ljubezni, ki jo čutim do domovine, čutim tudi veliko jezo. 
Sedanji sporazum ne bi nastal brez močne podpore EU in ZDA. 
Veselimo se rešitve problema in težko nam je, ker nekaj moramo dati.  
Nekaj sto udeležencev ljubljanskega shoda v podporo imenu Makedonije je zahtevalo sprejetje resolucije Združenih 
narodov, s katero bi Makedonijo priznali pod ustavnim imenom. Po njihovem mnenju Makedonci po svetu nasprotujejo 
spremembi imena Makedonije. 
Zanimalo nas je, kaj o tem menijo Makedonci, ki so se uveljavili v slovenski družbi. Nekateri so sodelovanje zavrnili. Tudi če 
ga ne bi, to še ne bi bil reprezentativni vzorec, tako kot civilnodružbena iniciativa verjetno ne predstavlja večinskega mnenja 
Makedoncev, ki živijo v Sloveniji. Na naš poziv sta se odzvala priznani glasbenik Goran Bojčevski in vrhunski kardiolog dr. 
Goran Andonovski.  
Jeza se meša z upanjem na bolje 
Bojčevski je pripovedoval: »Iz Makedonije sem šel pri rosnih osemnajstih, da bi našel boljšo prihodnost. Zelo sem navezan 
na svojo domovino, vendar so bile razmere za mladega človeka nemogoče. Iz države nismo smeli skoraj nikamor. Vsa vrata 
so bila zaprta. Zato je obupalo veliko talentov, ki zaradi ekonomskih razmer ali sosedskih blokad niso mogli v svet. Za vsak 
izhod si potreboval vizum oziroma dovoljenje, na uradih pa so te pričakali vse prej kot prijazni obrazi. Bolelo je. Si lahko 
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predstavljate, kakšna je bila v teh časih pot mladega človeka do uspeha v Evropi? In še danes poleg ljubezni, ki jo čutim do 
domovine, čutim tudi veliko jezo. Prav zaradi razmer, v katerih je bilo nemogoče ustvariti kariero, sem bil prisiljen zapustiti 
domovino. To je tista bolečina. Zato so tudi občutki o referendumu mešani.« 
Jeza se pri njem meša z upanjem, da bo bolje: »Mogoče se nam končno odprejo vrata v svet. V tem stoletju ni več prostora 
za nacionalne igre, ker hitro pripeljejo do vojn, sovraštva. Spoštovati ali sovražiti pomeni porabiti enako energijo. Zakaj se 
potem ne spoštujemo? Grki, Makedonci, vsi na tem svetu. Človeška struktura vseh je enaka. Makedonci smo majhni, 
prijazni do vseh, do sebe še najmanj. Tako smo razdvojeni, vendar velja pregovor, da če doma ni, kot je treba, se vse 
podre.« 
Bojčevskemu ni všeč, da se bo njihovo ime spremenilo. Sprašuje se: »Severna Makedonija? Kje je potem južna? Ali ni to 
malo hecno? Velja pa v naravi načelo močnejšega, šibkejši se vedno prilagodi. Vendar do kod? Če ne boste spremenili 
imena, ne boste v EU in Natu. Ali je v današnjih časih, gledam z očmi umetnika, sploh mogoče kaj takega?« 
Ko pogleda mlade generacije, ugotavlja, da v tem obdobju nimajo niti časa posedati doma. Svet je tako majhen in treba ga 
je osvojiti. »Vse možnosti nam bodo morda dane, da lahko komuniciramo s svetom, se razvijamo, gospodarsko 
napredujemo,« še upa Bojčevski in meni, da je dobro, da ljudje gredo na referendum in glasujejo po svojem prepričanju. 
Oziroma kot je dejal vojvoda Goce Delčev: »Jas go razbiram svetot edinstveno kako pole za kulturen natprevar megu 
narodite.« (Svet naj bo namenjen le kulturnim tekmovanjem med posameznimi narodi.)  
Spor naj konča na smetišču zgodovine 
Andonovski meni, da je grški problem z makedonskim imenom v osnovi absurden, tako da ga je težko pametno rešiti. 
Makedonija se že od začetka osamosvojitve srečuje s težavo, kako se postaviti na lastne noge. Velika ovira na njeni 
mednarodni poti je bila Grčija, ki je vztrajno izpostavljala »sporno« makedonsko identiteto. Vse prejšnje makedonske vlade 
so deklarativno poskušale rešiti problem, ampak nobena ni naredila konkretnih korakov. V tem času so se pogajalske 
pozicije obeh držav precej spremenile. Na žalost za Makedonijo na slabše. Žalostno je tudi to, da Makedonija brez EU veliko 
izgublja, državljani in podjetja pa iščejo alternative, kako doseči boljši standard. Veliko se jih je že odločilo za sprejem 
bolgarskega državljanstva, kot vstopnice na trg dela v EU. 
Trenutnega sporazuma, takšnega, kakršen je, ne bi bilo brez močne podpore EU in ZDA, je še prepričan Andonovski. Ker je 
EU strateška opredelitev vseh političnih strank v Makedoniji (in Makedoncev na splošno), je bilo pričakovati, da bo ta 
dogovor sprejet pod budnim očesom predstavnikov EU. A do končne implementacije sporazuma in sprejema Makedonije v 
EU in Nato je še dolga pot. Zaplete se lahko na vsakem koraku. Glede na trenutno pozitivno komunikacijo med Makedonijo 
in EU Andonovski želi verjeti, da bo EU naredila vse, da teh zapletov ne bo oziroma jih bodo hitro rešili. 
Sklenil je z besedami: »Kakor vsi sporazumi tudi ta na koncu pušča grenak priokus. Po eni strani se veselimo rešitve 
problema, po drugi pa nam je težko, ker nekaj moramo dati. Enako je na makedonski in na grški strani. Močno upam, da se 
bodo politiki v Makedoniji in Grčiji v prihodnje osredotočili na ekonomsko sodelovanje in razvoj ter pustili zgodovino za 
seboj.« 
Ilina Dimovska, 23 let: Mladi Makedonci so, enako kot starejši, razdeljeni, kar zadeva spremembo imena, a so si edini, da 
Makedonija potrebuje razvoj. Potrebuje EU in Nato in nujno je, da reši spore s sosedami.  

• Evropska komisija ne verjame v EU. Vojko Volk. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 22. september 2018  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/evropska-komisija-ne-verjame-v-eu-93105.html  
Pravna država ni izbira, je nuja.« Avtor? Jean-Claude Juncker.  
 
 

 
Slika: Jean-Claude Juncker. FOTO: Christof Stache/Afp 
 
Ljudje izgubljajo zaupanje v predstavniško demokracijo zato, ker imajo vse manj volje in časa poglabljati se v družbene 
razmere, še bolj pa zato, ker je v vse bolj bogatem svetu večina vse bolj revna. Zato rešitev vidijo v močnih voditeljih, 
polbožjih odrešiteljih, ki ne potrebujejo nasvetov in vse vodijo sami, predvsem pa se zaklinjajo, da postavljajo svoje narode 
na prvo mesto, pa če se podre svet. 
Populizem, ki poslej postaja znamenje časa, je Umberto Eco temeljito obdelal v zdaj že davnih časih, ko še ni bilo facebooka, 
selfijev in tviterja in je v Italiji vladal Silvio Berlusconi. Eco je tiste čase ocenil zelo neprizanesljivo: »Na podzemni železnici v 
Tokiu imajo ljudje v rokah knjige in berejo, v Italiji ne bere nihče.« Potem je prišel tviter in z njim kratka sporočila o tem, da 
so lahko stvari tega sveta samo bele ali črne, politiki pa nam od Trumpove zmage naprej s tviti nenehno pošiljajo zlasti eno, 
prastaro sporočilo; kdor ni z nami, je proti nam. V nasprotju z demokracijo populizem pač nujno potrebuje sovražnika. Ni 
čudno, da med temi novimi politiki Berlusconi danes deluje kot izpričan demokrat in velik zagovornik EU. Kjer sta bila nekoč 
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nacizem in fašizem, se danes krepi populizem, kjer je bil komunizem, pa tudi. Ciniki v Italiji pravijo, da populizem ni fašizem, 
ker če bi bil, bi vlaki vozili po voznem redu … In bi enako lahko rekli, da populizem ni komunizem, ker če bi bil, ljudje ne bi 
čakali dve leti na operacijo. 
Danes se lahko z grozo vprašamo; če Junckerjevi komisarji niso odločali na podlagi strokovnega mnenja lastne pravne 
službe, na podlagi česa so potemtakem odločali? Mar na podlagi horoskopa in dnevne vremenske napovedi? 
Kaj pa slabo vodenje? 
Prihodnje leto bodo volitve v evropski parlament in takrat se populistične evropske stranke, ali bolje, politične sile, ki si 
namesto bolj povezane EU želijo obnovitve polne suverenosti držav, nadejajo zmage. Dobra plat teh razmer je živahna 
razprava o prihodnosti EU, v kateri se krešejo mnenja, ki so mnogo bolj vsebinska in daljša, kot se jih lahko stisne na tviter. 
Oni dan je na Bledu na enem od omizij strateškega foruma potekala takšna razprava in slišati je bilo marsikaj, a marsikaj ni 
vse. Omizje devetih bistrih glav, ki je za težave EU krivilo populizem, migrante in brexit, je iz poslušalstva dobilo preprosto 
vprašanje: »Kaj pa, če problem ni EU, ampak so problem evropski politiki in slabo vodenje?« Odgovora ni bilo. Nihče se ne 
mara izpostaviti pred zamerljivo evropsko birokracijo, ki izloča tiste, ki mislijo s svojo glavo, in izbere tiste, ki ubogajo. 
Preprosto vprašanje je s tem izpadlo kot retorično, kot potrditev, da je vodenje pač res največji problem EU. V poplavi besed 
o pomenu spoštovanja temeljnih vrednot in etičnih načel imamo na vrhu evropske komisije človeka, ki je bil zaradi spleta 
škandalov sporen za domačo politiko, za vodenje EU pa je bil dober. Zakaj že? Seveda ne zato, ker je bil Jean-Claude Juncker 
najboljša izbira, to se pri kadrovanju v EU ne zgodi skoraj nikoli, ampak zato, ker je bil najbolj sprejemljiv. Podobno velja za 
komisarska in druga ključna vodilna mesta, zato EU ne vodijo najboljši, ampak najbolj sprejemljivi. Točno tako, kot pravi 
pregovor; kdor izbira, izbirek dobi. Sedanje razmere v EU so temu primerne, po zaslugi Junckerja pa ni ogroženo samo 
spoštovanje temeljnih pravnih načel, ampak se evropska komisija de facto vzpostavlja kot nasprotnica EU. 
EU, to sem jaz 
Kako delujejo ljudje, ki nimajo moralne trdnosti in samozavesti, hrbtenico pa jim podpirajo tisti, ki so jih na funkcijo 
postavili, se je izkazalo te dni, ko smo v nemškem časopisu končno izvedeli, da je bilo res, da je pravna služba evropske 
komisije pripravila strokovno mnenje, ki je pritrjevalo stališčem Slovenije v tožbi zoper Hrvaško. Možakar strokovnega 
mnenja sploh ni dal v obravnavo komisarjem, ampak je mnenje ročno zabrisal v koš in sam odločil, da je politika 
pomembnejša od stroke. Juncker si je v brk zabrundal, »EU, to sem jaz«, in pohodil načela, za spoštovanje katerih je plačan. 
Če niti sam Bruselj ne verjame več v EU in njene pravne temelje, kako naj v EU verjamejo države in njihovi državljani? Danes 
se lahko z grozo vprašamo; če Junckerjevi komisarji niso odločali na podlagi strokovnega mnenja lastne pravne službe, na 
podlagi česa so potemtakem odločali? Mar na podlagi horoskopa in dnevne vremenske napovedi? Zdaj je jasno, da so 
upogljivi komisarji slepo verjeli politični presoji svojega šefa. S tem so se moralno in politično izenačili s tistim najbolj 
zagretim funkcionarjem iz časov komunizma, ki se je izkazal z znamenitim stavkom: »Gradiva sicer nisem prebral, a se z njim 
v celoti strinjam.« 
Za temeljitejšo javno razpravo pred prihodnjimi evropskimi volitvami postaja pomembna tudi vse večja zmešnjava okrog 
brexita, ki jo je dodatno obogatil londonski župan Sadiq Khan s predlogom, da bi se pripravil nov referendum, ki bi Veliko 
Britanijo vrnil v EU. Predlog ima težo, ker so raziskave pokazale, da je doslej kar 2,6 milijona volivcev spremenilo mnenje. 
Razlogi za spremembo mnenja so pri ljudeh različni, obstajajo pa tudi objektivni in merljivi argumenti. Prvi je že ta, da je 
britanski funt medtem izgubil več kot petino vrednosti, kar ljudje krepko občutijo. Drugi razlog so podjetniki, ki so glasno 
svarili, da bo izstop iz EU škodoval poslom. Ker poslovneži niso bili uslišani, britansko gospodarstvo beleži občutno nižje rasti 
od EU, posli pa se premeščajo na varno, tako proizvodni kot tudi finančni. A daleč najbolj zgovorna je primerjava z Irsko, ki 
še posebej Angležem požene kri po žilah. Medtem ko Velika Britanija po izglasovanju brexita gospodarsko nazaduje, 
sosednja Irska dosega rekordne stopnje gospodarske rasti in s svojim članstvom v EU in z evrom dokazuje nekaj, kar bi lahko 
bilo jasno vsakomur; EU ni ne dobra ne slaba, ampak je tisto, kar iz nje sami naredimo. Irci svoje članstvo izkoriščajo 
maksimalno in imajo politike, ki to znajo in zmorejo. Še pred četrt stoletja so bili Irci med revnejšimi evropskimi narodi, 
danes pa so z 69 tisoč evri BDP na prebivalca za več kot polovico bogatejši od svojih nekdanjih gospodarjev Angležev. Irci so 
postali četrti najbogatejši prebivalci Evrope in zaostajajo samo še za nedosegljivim Luksemburgom ter Švico in Norveško. 
Zato mladi iskalci služb iz članic EU ne bežijo več v Nemčijo, ampak na Irsko, daleč najbolj pa mladi iz sosednje Hrvaške. In 
ravno Hrvaška medtem postaja zgled neuspeha v EU in je doslej edina članica, ki je v petih letih po vstopu nazadovala. V EU 
je vstopila kot tretja najrevnejša članica EU, pred Romunijo in Bolgarijo, a jo je lani prehitela hitro rastoča Romunija. Za 
Hrvaško zaostaja samo še Bolgarija, kar je še en dokaz, da je EU zgolj okvir s platnom, na katerega narodi rišejo predvsem 
sami. 
Pravna država ni izbira 
Ko je v Ameriki zmagal Trump, v sosednji Italiji pa stranki Liga in Gibanje 5 zvezd, je bilo to jasno sporočilo volivcev, da si 
želijo, da jih nekdo v resnici zastopa in ureja njihove razmere. Zgolj jamranje in svarila starih politik, da oblast prevzemajo 
nevarni populisti, niso pomagala doslej in ne bodo pomagala odslej. Treba se bo vrniti k ljudem in hkrati ohraniti temelje 
predstavniške demokracije in pravne države. »Pravna država pomeni, da pravni red in pravičnost temeljita na neodvisnem 
sodstvu. Nespoštovanje sodb evropskega sodišča ali drugih sodišč pomeni odvzeti ljudem njihove temeljne pravice. Pravna 
država ni izbira, je nuja.« Avtor? Jean-Claude Juncker. 

• Neuresničene sanje o lastni vojski. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 24. september 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/neuresnicene-sanje-o-lastni-vojski-94912.html  
Premier Ramush Haradinaj je ocenil, da je po 20-tih letih prišel čas za ustanovitev kosovske vojske.  
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Slika: Kosovske varnostne sile so nadomestile nekdanjo Osvobodilno vojsko Kosova. Foto: Delo 
 
Kosovska vlada skuša tudi s predlogom preoblikovanja varnostnih sil v vojsko, ki ga je posredovala v parlamentarno 
proceduro, dokazati, da je gospodar na domačem dvorišču. Podobni poskusi so bili doslej obsojeni na neuspeh, ker 
sprememba ustave ni možna brez dvotretjinskega soglasja srbske manjšine. 
Washington in Bruselj sta dala jasno vedeti Prištini, da preoblikovanje kosovskih varnostih sil v kosovsko vojsko ni možno 
brez spremembe ustave. To dobro ve tudi premier Ramush Haradinaj, ki si z vložitvijo zakona v parlament nabira le politične 
točke. Po njegovih besedah je prišel čas, glede na to, da idealni trenutek nikoli ne obstaja, za ustanovitev kosovske vojske, 
na katero čakajo že 20 let. Izrazil je upanje, da si bo mednarodna skupnost premislila, žogica pa je na strani parlamenta in 
predsednika države, ki podpisuje zakone.  
Podvojitev števila pripadnikov varnostnih sil 
Po predlogu zakona bi imele oborožene sile v prihodnje 5.000 pripadnikov in 3.000 rezervistov. Število vojakov bi se tako v 
primerjavi s številom pripadnikov varnostnih sil podvojilo, število rezervistov pa več kot potrojilo. Kot je pojasnil varnostni 
minister Rustem Berisha, bi imela vojska večje pristojnosti na varnostnem področju, preoblikovanje pa bi izpeljali, ko bodo 
izpolnjeni pogoji za ustavne spremembe. 
Vlada je sprejela predlog brez prisotnosti članov Srbske liste, ki je z vstopom v vladajoča koalicijo omogočila, da se je vlada 
sploh lahko oblikovala. Srbska lista je pod nadzorom Beograda, na volitvah pa je osvojila veliko večino glasov srbskih 
volilvcev, tako da lahko Priština brez njihove podpore le sanja o lastni vojski. Takšen scenarij bi lahko bil realen, če bi 
dejansko prišlo do zamenjave ozemelj med Srbijo in Kosovom. Če bi hotela Srbija pridobiti sever Kosova, bi moral Beograd v 
zameno pritisniti na srbsko manjšino južno od Ibra, naj se odreče svojemu sedanjemu ustavnemu položaju. Glede na 
odklonilni odziv večine glavnih akterjev v svetu, z zamenjavo ozemelj vsaj za zdaj še ne bo nič.  
Washington ni dal zelene luči za obvod ustave 
Priština je ignorirala tudi ameriško veleposlaništvo na Kosovu, ki je poudarilo, da ima prednost pred oblikovanjem kosovske 
vojske, ki ni možno brez soglasja mednarodne skupnosti, normalizacija odnosov Srbije s Kosovom. Je pa ameriški senator 
Ron Johnson tako v Beogradu kot v Prištini izjavil, da ZDA niso postavile nobene rdeče črte, ko gre za pogajanja me Srbijo in 
Kosovom, ocenile pa bodo rezultate morebitnega dogovora med sprtima stranema. 
Čeprav je kosovski predsednik Hashim Thaçi prvi navijal za lastno vojsko, je ocenil, da Haradinaj ni izbral pravega trenutka, 
ker evropski parlament odloča o vizumski liberalizaciji za Kosovo. Po njegovem mnenju bo imelo enostransko delovanje brez 
soglasja Nata in ZDA negativne posledice in bo po nepotrebnem zapletlo odnose Prištine z njihovimi partnerji. Thaçi je pred 
tem tudi sam napovedoval, da bo Priština obšla ustavo z zakonom o kosovski vojski, tako da gre očitno le za merjenje moči s 
Haradinajem in za boj za ohranitev oblasti. Thaçi v nasprotju s Haradinajem tudi nenehno poziva Washington, naj se 
aktivno vključi v dialog Prištine z Beogradom. 

• Vitezi odstopili od investicije v romsko naselje. Bojan Rajšek. Delo, Ljubljana, 25. september 2018 
https://www.delo.si/novice/slovenija/vitezi-odstopili-od-investicije-v-romsko-naselje-94810.html  
S postavitvijo nameravata občina in država pomagati Romom iz naselja Žabjak - Brezje pri učenju in socializaciji.  
Novo mesto – V tem tednu bodo v romskem naselju Žabjak začeli postavljati večnamenski montažni objekt, v katerem bodo 
lahko približno sto romskim otrokom omogočili učno pomoč. Montažna »učilnica« bo stala 140.000 evrov in bo nared sredi 
novembra. Čeprav so denar zanjo pred časom obljubili tudi v malteškem viteškem redu, naložbe zdaj ne bodo 
(so)financirali. 
Da bodo v romskem naselju dobili večnamenski objekt, je posledica sprejetja občinskega prostorskega načrta za romsko 
naselje Žabjak - Brezje, ki so ga julija potrdili mestni svetniki. 

140.000 evrov bo stal večnamenski objekt v Žabjaku  
Za celovito ureditev Žabjaka nameravata država in občina v prihodnjih dveh letih zagotoviti 3,6 milijona evrov, pri čemer bo 
15 odstotkov prispevala lokalna skupnost. Novi prostori bodo omogočili nadgradnjo programov, ki jih že zdaj izvajajo v 
prostorih vrtca, ki so postali pretesni za vse uka željne otroke. Gre za popoldansko učno pomoč učencem, ki obiskujejo 
osnovno šolo, programe za mlade, pa tudi delavnice za njihove starše. Trenutno je v te programe vključenih približno 40 
oseb, potrebe pa so bistveno večje, so sporočili z novomeške občine. 
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Slika: Veliko pridobitev za boljšo socialno vključenost Romov v družbo in boljšo izobrazbo bodo postavili v dveh mesecih. 
Foto: Arhiv MO Novo mesto  
 
»Želimo si, da romski otroci v prihodnje uspešneje končajo osnovnošolsko izobraževanje,« pravi novomeški župan Gregor 
Macedoni.  
Romom pomagajo drugače 
Pred dvema letoma je romski naselji Žabjak in Brezje obiskal malteški viteški red, vplivno katoliško diplomatsko 
mednarodno združenje, ki kot enega od svojih humanitarnih programov vodi tudi urejanje romskih naselij po vsej Evropi. 
Takrat so obljubili pomoč, vendar napovedi doslej niso uresničili. In kot smo izvedeli, je tudi ne bodo. 
V večnamenskem objektu bo znanje lahko nabiralo sto romskih otrok. 
Manj kakor odstotek romskih učencev je lani uspešno končalo OŠ v Bršljinu. 
Za mnoge je slovenščina tuj jezik, ko pridejo v prvi razred.  
Član viteškega reda Andrej Šter je za Delo povedal, da je do spremembe prišlo zato, ker bo država sama zgradila devet 
takšnih centrov, med drugim tudi v Žabjaku. »Mi smo z veseljem opazili, da so nekako povzeli našo vsebino in bi šlo za 
podvajanje, če bi pri našem projektu vztrajali, zato zdaj romski program uresničujemo z vsakodnevnimi dejavnostmi. 
Romske otroke smo odpeljali na letovanje in za veliki šmaren na romanje na Brezje,« je povedal Šter.  
Vzroki za učni (ne)uspeh 
Vodstvo osnovne šole Bršljin, ki jo letos obiskuje 548 učencev, od tega je petina Romov, podpira takšno naložbo v znanje. 
Ravnateljica Darja Brezovar je za Delo povedala, da Društvo za razvijanje prostovoljnega dela že vrsto let izvaja popoldanske 
aktivnosti za romske učence v vrtcu Brezje in da so z njihovim delom zelo zadovoljni. 
40 Romov je vključenih v izobraževalne programe in delavnice v naselju Žabjak - Brezje, potrebe pa so bistveno večje  
»Rezultati so odlični in takšno delo zelo podpiram. Naši učitelji so povezani z izvajalci in kdor redno obiskuje takšno pomoč, 
uspešno konča tudi preverjanje znanja,« je povedala Brezovarjeva. 
Gre za izvajanje projekta učne pomoči na dolgi rok, ko bodo boljši učni rezultati šele vidni. 
V minulem šolskem letu je devetletko uspešno končalo le odstotek romskih otrok. Po mnenju Brezigarjeve nizka učna 
uspešnost ni samo posledica neobiskovanja pouka, ampak gre v večini primerov za nesodelovanje pri pouku. S posameznimi 
učenci se zelo težko dogovorijo, da morajo v razred, ko pridejo v šolo, kaj šele da bodo med poukom tudi delali oziroma 
sodelovali. 
 

 
Slika: V romskem vrtcu Pikapolonica prostovoljci pomagajo pri učenju 40 osnovnošolcem. FOTO: Bojan Rajšek/Delo  
 
Za slab učni uspeh je po njenem krivo tudi socialno okolje, iz katerega učenec prihaja, in da se začnejo slovenščino učiti šele, 
ko prestopijo šolski prag, tako da je slovenščina zanje pravzaprav tuj jezik. Stanje se iz leta v leto izboljšuje, saj imajo na šoli 
zaposleno tudi romsko pomočnico, ki romskim učencem pomaga tudi kot prevajalka.  

• Zadnjih dvajset let Avstrija ni naredila premikov. Intervju: Nanti Olip. Pogovarjala se je: Petra Vadas. Delo, 
Ljubljana, 26. september 2018 

Nanti Olip, novoizvoljeni predsednik Zbora narodnih predstavnikov (ZNP) pri Narodnem svetu koroških Slovencev (NSKS) 
v Celovcu.  
https://www.delo.si/novice/slovenija/zadnjih-dvajset-let-avstrija-ni-naredila-premikov-91152.html  
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Koroški Slovenci si želijo poenoteno zastopništvo, večjo medijsko prisotnost ter pospešen dialog med avstrijsko in 
slovensko vlado.    
 

 
Slika: Nanti Olip, novoizvoljeni predsednik Zbora narodnih predstavnikov (ZNP).FOTO: NSKS 
 
Prihodnje leto bo Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) praznoval 70 let delovanja, za leto 2020 pa že zdaj načrtujejo 
številne plebiscitne proslave. V luči prihajajočih obletnic smo se o izzivih, s katerimi se sooča narodna skupnost, pogovarjali 
z novoizvoljenim predsednikom zbora narodnih predstavnikov (ZNP) Nantijem Olipom. 
Kakšna pričakovanja imate od nove slovenske vlade? 
Že način, kako se je vlada sestavljala, me v splošnem razvoju te razmeroma mlade države, skrbi. Zdi se mi, da ima Slovenija 
pred sabo velike izzive, ki se jim lahko zoperstavi le v sodelovanju vseh struj in političnih sil. Notranji politični spleti v državi 
lahko privedejo do tega, da zadeve preveč stojijo, namesto da se jih lotimo z vsemi konstruktivnimi silami. 
Kar se tiče Slovencev v zamejstvu in po svetu, je želja gotovo ta, da urad za zamejce ohrani zadostno podporo. Urad je bil 
vedno v neposrednem stiku z zamejskimi Slovenci in je služil kot garancija kontinuitete. Če je v državi pooblaščen nek 
tovrsten urad, je to prvič dokaz spoštljivega odnosa Slovenije do vseh Slovencev, ki živijo izven meja. Drugič pa je to tudi 
operativen organ, ki lahko zelo hitro ukrepa in rešuje probleme, ki jih velika politika ni v stanju reševati. Po prvih napovedih 
designiranega ministra Petra Jožefa Česnika upam, da se bo sodelovanje z uradom nadaljevalo v dobrem vzdušju, 
konstruktivnem dialogu in sprotnem reševanju odprtih vprašanj. 
Zelo nas veseli, da je bila izvoljena za predsednico parlamentarnega odbora Ljudmila Novak, bivša ministrica za Slovence 
izven meja Republike Slovenije. Zelo cenim njeno delo kot  izredno poznavalko zamejske problematike in sem prepričan, da 
bo imel ta odbor v slovenskem parlamentu lahko veliko težo.  
Koalicijski sporazum predvideva številne zaveze in obljube. Si obetate tudi dvig proračunskih sredstev namenjenih za 
udejstvovanje zamejskih Slovencev? 
Vsekakor bi bil to izredno pozitiven signal, tako navzven kot navznoter. Bil bi signal povišanja zavesti, da je slovenska vlada 
odgovorna za življenje slovenskih državljanov znotraj in izven države. Ta zavest je v Sloveniji v pojemanju. Hkrati bi bil to 
tudi signal za vse države sosede, ki so v prvi vrsti odgovorne za zagotavljanje podpore narodnim skupnostim.  
Kako je financiranje aktivnosti narodne skupnosti izgledalo v preteklih letih? 
Če v celoti vzamemo podporo Republike Slovenije v primerjavi z Avstrijo, je finančno sorazmerje zadnjih par let ena proti 
dva v prid Sloveniji. Lahko si predstavljate, koliko infrastrukture, kulturnih dejavnosti in drugih aktivnosti, po katerih je 
narodna skupnost prepoznavna, je v zadnjih letih pomagala sofinancirati Slovenija. Od leta 1995 v Avstriji ni bilo nobenih 
premikov, kar je za tako bogato državo velika sramota. Pri tem se reči, ki so obveza iz mednarodnih pogodb kot je sedmi 
člen Avstrijske državne pogodbe, niti ne dotaknem. 
Sem sodi recimo medijska oskrba narodnih skupnosti, ki ne bi smela biti tema, a Avstrija naših tiskanih medijev ne podpira v 
smislu mednarodnih pogodbenih obveznosti. Narodna skupnost nujno potrebuje tiskane medije, zadnjih nekaj let pa jih je 
pri življenju držala Slovenija. Večkrat sem nagovoril tudi problematiko neprepoznavnosti skupnosti. Želeli bi si namreč vsaj 
polurno oddajo, kjer se osvetli specifika narodne skupnosti. S tem se dviguje zavest in poznavanje realnosti v zamejstvu. Na 
vse zadnje je tudi obveza državne radio-televizije, da pokriva celoten spekter v zadostni meri. 
 

 
Slika: »Na letošnjih volitvah ZNP je bila izvoljena zelo zanimiva skupina, ki na eni strani nakazuje na izredno kontinuiteto 
s štirimi ponovno izvoljenimi bivšimi predsedniki. Na drugi strani pa nam je bila z visokim deležem mladih kandidatov 
ponujena neverjetna možnost, ki jo moramo izkoristiti v prid narodne skupnosti,« pojasnjuje Nanti Olip. FOTO: NSKS  
 



Gre pri omenjeni oddaji zgolj za idejo v zametku ali so že narejeni koraki k sami realizaciji? 
Razen številnih sestankov, ki smo jih imeli, konkretnih premikov doslej nisem zasledil. Mislim pa, da bi moral iti razvoj 
naprej v smer nekega zavedanja širšega prostora, ki odseva tudi v medijski prezenci. S tem da si v nekem velikem 
slovenskem mediju, se tudi zavesti ljudi spremeni. Slovenki jezikovni kulturni prostor je namreč dosti večji, kot ga v tem 
primeru predstavljajo meje Slovenije.  
V katerem segmentu bi potrebovali največ finančnega priliva, da bi dejavnosti koroških Slovencev lahko zaživele v polni 
luči? 
Trenutno imamo največ težav pri permanentni skrbi za ohranitev naših tiskanih medijev. Z umiranjem vsakega tiskanega 
medija pa postopno izginja tudi slovenska tiskana beseda. Gre za problem, ki je sicer rešljiv, a le z dosti bolj konsekventnim 
delom ter s sodelovanjem med državama. Z avstrijskimi sogovorniki moramo najti ustrezen model ter definirati jasno 
pristojnost. 
Malo več fokusa pa bi si želeli tudi v Sloveniji, kjer bi lahko življenje v zamejstvu  ter vsa področja ustvarjanja narodnih 
skupnosti bolj jasno prikazali. 
 

 
Slika: Dvojezična topografija na avstrijskem Koroškem še vedno ni sistematično urejena, a se o teh temah preprosto ne 
govori več. FOTO: Voranc Vogel/delo 
 
Pred kratkim ste zaključili z volitvami Zbora narodnih predstavnikov. Med izvoljenimi kandidati je moč opaziti velik 
porast ženskih predstavnic in mladih. Kako vam je uspelo k političnemu udejstvovanju spodbuditi ta segment 
prebivalstva?  
Kar so nam te volitve prinesle, je izredna pestrost v strukturi narodnih predstavnikov ter neverjetna kontinuiteta, saj so bili 
ponovno izvoljeni kar štirje bivši predsedniki Narodnega sveta. Poleg tega so z ozirom na poklicno strukturo predstavnikov v 
svetu zastopani vsi. Od pravnih svetovalk do preprostega delavca, od zdravnika do ravnatelja, od vodje znanstvenega 
inštituta do kmeta. 
Ljudem smo dali možnost, da tovrstne kandidate izvolijo, zato je rezultat izredno razveseljujoč. Visok delež mladih, ki so bili 
izvoljeni v ta najvišji organ Narodnega sveta, ter dvig deleža žensk v tem gremiju kažeta na izravnanost znotraj organizacije. 
Hkrati je to tudi velika perspektiva za prihodnost narodne skupnosti, saj je tovrstne politične akterje nujno imeti. So bolj 
avtentični ter bolj legitimirani, da v imenu narodne skupnosti stopijo v kontakt s sogovorniki na vseh ravneh.  
Kakšna pa je bila letos volilna udeležba? 
Letošnjih volitev se je udeležilo slabih 28 odstotkov volilnih upravičencev. Lahko bi bila še večja, saj bi potrdila še večjo 
pestrost. V trenutnem času ugotavljam, da je v narodnostni politiki velik zastoj. V času nagrobne tišine je rezultat letošnjih 
volitev vseeno izredno razveseljiv, saj je potrdil, da ima veliko ljudi še vedno interes za politično udejstvovanje, v tej smeri 
pa se bo moralo obstoječo politično strukturo znotraj narodne skupnosti koreniti premisliti. Potrebne so korenite 
spremembe in interne reforme, za katere verjamem, da smo jih zmožni uresničiti. Če jih ne bomo zmogli udejanjiti pa bo 
politična stagnacija trajala še nekaj let, s končnim izkupičkom, ko bo politično predstavništvo narodne skupnosti enostavno 
permanentno izgubljajo na pomenu in politični teži. 
15 odstotkov izvoljenih kandidatov v ZNP je mlajših od 30 let, prav tako je 15 odstotkov vseh izvoljenih ženskih 
kandidatk.  
Kakšno politiko boste v Narodnem svetu vodili v novem mandatnem obdobju? 
Narodna skupnost bo potrebovala v naslednjih generacijah ogromno ljudi na vodilnih pozicijah, bodisi v kulturnem, 
gospodarstvenem, šolskem ali znanstvenem sektorju, zato je temeljna izobrazba teh ljudi ena ključnih nalog Narodnega 
sveta. Voditi moramo jasno usmerjeno izobraževalno politiko, s katero se bomo dokopali do izobraženih kadrov, ki bodo 
koristili celotnemu življenjskemu prostoru narodne skupnosti. 
Velik poudarek bomo namenili tudi pospešenemu dialogu med obstoječimi organizacijami, kjer jih bomo poskušali 
prepričati o potrebi notranjih reform v smeri oblikovanja skupnega izvoljenega zastopstva. 
V tretji točki pa bomo poskušali vzpostaviti bolj kvaliteten dialog v odnosu do deželne in zvezne vlade republike Avstrije.  
Boste za višanje intelektualnih kapacitet namenili tudi dodatna finančna sredstva? 
Menim, da za tovrstno izobraževanje ne potrebujejo pretiranih dodatnih sredstev. Iz pogovora z mladimi ugotavljam, da bi 
sami radi vedeli več o zgodovini narodne skupnosti in o političnem razpletu, mi pa imamo v lastnih vrstah dovolj izobraženih 
ljudi, ki lahko zgodovinsko ozadje ustrezno osvetlijo. 
Brez zgodovinske zavesti in poznavanja vseh okoliščin, ki so privedle do trenutnega stanja, narodna skupnost ne more 
nadaljevati svojo pot naprej. Poleg tega vemo, da bodo tudi mesta predsednikov in predsednic raznih kulturnih, športnih, 



glasbenih ter drugih društev kmalu iskala nasledstvo. Če sami ne bomo poskrbeli za dobro izobražene kadre, ki bi lahko 
prevzeli odgovornost, bomo naredili ogromno napako.  
Omenili ste poskus vzpostavitve kvalitetnejšega dialoga z Dunajem in Koroško. Čemu se z deželno in zvezno vlado težko 
usklajate? 
Predvsem zato, ker ni nadrejenega gremija. Pomanjkanje neke skupne nadstrukture je za politiko narodne skupnosti 
uničujoče. Narodna skupnost ima tri zastopniška telesa, kar za vse dobronamerne, naklonjene in resne sogovornike 
predstavlja absolutno iritacijo. Kot bi imela Koroška tri deželne vlade ali Dunaj tri kanclerje. V vseh odločilnih pogovorih naši 
sogovorniki torej slišijo več mnenj, ki naj bi hkrati zastopala predstavnike slovenske manjšine. Sestankov z zvezno vlado je 
zelo malo in če takrat pri sogovornikih ustvarimo vtis, da sami ne vemo, kaj hočemo, potem bomo težko kaj dosegli.  
Na začetku julija ste po 33. letih zapustili svojo funkcijo v občinskem svetu. Ste tudi tam naleteli na sorodne ovire? 
V občinskih svetih je politika veliko bolj direktna, v narodnostni politiki pa neposredne odgovornosti ni. Nihče ne odgovarja 
za svoja dejanja, saj umanjkajo ustrezne kontrolne instance. Nimamo nobene skupne instance, ki bi bila pristojna za nadzor 
in transparentnost in predvsem za zavezujoče sklepe glede političnih zahtev. To bi bila naslednja nujno potrebna nadgradnja 
v organizaciji narodne skupnosti, saj lahko le tako sredstva, ki jih prejemamo z Dunaja in Ljubljane, koristimo smotrno in 
usmerjeno v prihodnost, z izvoljenim skupnim organom pa bi imeli nadvse potreben strešni konstrukt za bolj uspešno 
politično nastopanje in korektiv, ki deluje navznoter. 

• »Le sanjači verjamejo, da je begunska kriza mimo«. P.V. Delo, Ljubljana, 26. september 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/le-sanjaci-verjamejo-da-je-begunska-kriza-mimo-95997.html  
Avstrijski notranji minister Kickl napoveduje podaljšan nadzor na meji s sosednjimi državami.   
Avstrijska vlada se je danes odločila, da bo podaljšala nadzor na meji. Notranji minister Herbert Kickl, ki prihaja iz skrajno 
desne stranke avstrijskih svobodnjakov (FPÖ), je na sredini seji v avstrijskem parlamentu sporočil, da bo novico v par tednih 
sporočil tudi Evropski komisiji. »Nadzor na meji je nujno potreben za višjo raven varnosti avstrijskega prebivalstva,« je 
pojasnil na parlamentarni seji ter dodal: »Od urejenega stanja smo oddaljeni svetlobna leta.« 
Tudi predstavnik avstrijske ljudske stranke (ÖVP) Werner Amon je poudaril pomen avstrijskega parlamenta in varovanja 
državnih mej glede na trenutno stanje Evrope. Slednje je po njegovih besedah »obžalovanja vredno, a nujno.« 
Kickl je prisotnim zagotovil, da lahko državne meje varujejo po lastnih merilih ter da nihče ne sme posegati v suverenost 
državnih pravic. Dodal je še, da »le sanjači verjamejo, da je begunska kriza že mimo.« 

 
 

 
Slika: »Od urejenega stanja smo oddaljeni svetlobna leta,« je na današnji seji avstrijskega parlamenta dejal Herbet Kickl. 
FOTO: Leonhard Foeger/Reuters  
 
Zahvaljujoč novi avstrijski vladi in njeni restriktivni azilni politiki je Kicklova zahteva dvignila zgolj malo prahu. Mandatar 
ljudske stranke Amon je poudaril, da se rešitev migrantske problematike lahko išče le v okvirih celotne Evrope. Potrebujejo 
namreč učinkovito varovanje zunanjih meja EU, dokler slednje ni vzpostavljeno pa se meje lahko nadzoruje tudi na državni 
ravni. 
Avstrija sedaj prehod čez meje po podatkih Evropske unije nadzira od septembra 2015. V središču pozornosti so bili do sedaj 
predvsem prehodi na meji s Slovenijo in Madžarsko. Brez posredovanja sporočila Evropski komisiji o nadaljevanju nadzora 
pa bi se nadzor na meji moral prenehati z 11. novembrom 2018. 
Na schengenskem območju poleg Avstrije nadzor izvajajo še Švedska, Danska, Nemčija, Francija ter Norveška, ki pa ne sodi v 
Evropsko unijo. Države mejni nadzor izvajajo iz varnostnih razlogov, ki so sledili begunski krizi. 
Evropski komisar za migracije Dimitris Avramopoulos je sicer že pred tedni izrazil željo, da bi se tovrstni nadzor na mejah 
Evropske unije kar se da hitro odstranilo. 

• »Industrijska cona ni namenjena peki odojkov«. Bojan Rajšek. Delo, Ljubljana, 27. september 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/industrijska-cona-ni-namenjena-peki-odojkov-96233.html  
Občina obljublja denarno pomoč, a je naletela na nasprotovanje  
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Slika: Tatiana Brajdič se ne želi preseliti v novo domovanje, čeprav ji bo tam bolje, kot ji je zdaj v dotrajani hiški. FOTO: 
Bojan Rajšek/Delo 
 
Kočevje – Kočevska občina bi rada del prebivalcev romskega naselja Trata, ki živijo na območju industrijske cone (IC) Lik, 
preselila na novo lokacijo sto metrov stran od njihovih sedanjih bivališč. Čeprav jim pri tem zagotavlja finančno pomoč, 12 
družin oziroma 60 Romov temu večinoma nasprotuje. 
Toda župan Vladimir Prebilič napoveduje, da bo občina pri izvedbi projekta vztrajala. Romsko naselje Trata v izmeri 33.961 
kvadratnega metra je v občinskem prostorskem načrtu namenjeno proizvodnim zmogljivostim. Da bodo izpolnili predpise, 
nameravajo del zemljišč v IC z novim prostorskim načrtom v treh letih spremeniti v stavbna. Medtem časom bodo Romi 
lahko postavili enostavne objekte in se vanje tudi vselili, občina pa jih bo komunalno opremila. To jo bo stalo 50.000 evrov, 
Romi pa bodo plačevali 40 evrov najemnine na leto. A namera je naletela na ostro nasprotovanje dela romske skupnosti, 
medtem ko predsednik Zveze Romov za Dolenjsko Bogdan Miklič podpira občinski načrt in kočevskega župana Prebiliča daje 
za zgled drugim županom pri reševanju romske problematike.  
»Tekla bo kri« 
Predsednik romskega društva Maj Albin Lah, sicer Mikličev tast, pravi, da ne bo nikomur dovolil, da bi poleg njega postavil 
novo domovanje, tam, kjer je načrtovana dovozna cesta, pa je na zemljišče protestno postavil delovne stroje. 
 

 
Slika: Albin Lah je jezen, ker mu je občina zarisala makadamsko cesto v neposredno bližino njegovega doma. FOTO: Bojan 
Rajšek/Delo  
 
Po njegovem mnenju občina vse dela »na silo in po svoje«, in pravi, da bo njegovo domovanje obkroženo s prašnimi 
makadamskimi cestami, čemur nasprotuje. Romi so skregani in morajo živeti preblizu skupaj, zato bo tekla kri, je Lah 
povedal na včerajšnjem sestanku občinskega vodstva z Romi. Kljub temu so se dogovorili, da bodo prihodnji teden skupaj 
izmerili parcele. 
Občina bo del industrijske cone Lik namenila stanovanjski gradnji. 
Tja bi preselili Rome, ki zdaj zavzemajo parcele za podjetja. 
Občina bi območje komunalno opremila in družinam zagotovila po 3000 evrov. 
Del Romov selitvi kljub temu nasprotuje.  
Preselitvi nasprotuje tudi družina Zdenka Novaka, ki je v ureditev svojega nelegalnega domovanja s hišno številka 38 vložila 
veliko denarja. »Tu živim že 50 let in nočem stran,« je povedala starosta naselja Tatiana Brajdič. Njen sin Roman Brajdič pa 
je prepričan, da je treba občinsko ponudbo sprejeti z odprtimi rokami.  
Občina ponuja, Romi zavračajo 
Zemljišče, ki je zdaj v posesti Romov, namerava občina ponuditi podjetjem, med katerimi je veliko povpraševanja. »Se 
opravičujem, ampak IC ne morejo imeti za pečenje odojkov, medtem ko imamo na Kočevskem visoko stopnjo 
brezposelnosti. Tako preprosto ne more in ne sme biti,« opozarja Prebilič. 
800 kvadratnih metrov bodo velike posamezne parcele  
Zdaj že gradijo cesto, po kateri bodo imeli dostop do parcel, vsaka je velika okoli 800 kvadratnih metrov in bo tudi 
komunalno urejena. Prebilič navaja, da imajo nekatere družine tudi po pol hektara velika zemljišča, medtem ko večina 
Kočevcev živi povprečno na 800 kvadratnih metrov velikih parcelah. 
3000 evrov bo prejela vsaka družina za gradbeni material  
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Vsaka preseljena družina bo prejela gradbeni material v vrednosti 3000 evrov, zagotovila pa ga bosta občina in center za 
socialno delo. Prebilič pravi, da Romov na silo ne nameravajo preseliti, vendar jim bodo prekinili dobavo električne energije 
in vode. »Podjetje Elektro Ljubljana nas je opozorilo na predpis, da električni kabli ne morejo biti na črno razpeljani po 
naselju. Imajo povsem prav, jaz pa za to ne nameravam odgovarjati,« je rekel Prebilič.  
Romski svetnik: Nič ni spornega 
Kočevski romski svetnik Marjan Hudorovič aktivno sodeluje pri prepričevanju svojih sonarodnjakov, naj sprejmejo občinsko 
ponudbo, saj zdaj živijo v dotrajanih barakah. 
 

 
Slika: Roman Brajdič se namerava brez zapletov preseliti. FOTO: Bojan Rajšek/Delo  
 
»Pri tem ne vidim nič spornega. Nekaterih ne morem prepričati, da bo njihovim otrokom v novih domovanjih precej bolje 
kakor zdaj,« pravi Hudorovič. V Amnesty International Slovenija (AIS) pravijo, da povsem zaupajo kočevskemu svetniku, zato 
občini Kočevje, ki se trudi urejati bivanjske razmere za tamkajšnje Rome, ne namenjajo pozornosti.  

• Medeni tedni Italijanov in vlade kar trajajo. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, 27. september 2018 
https://www.delo.si/novice/svet/medeni-tedni-italijanov-in-vlade-kar-trajajo-95702.html  
Podpora vladi še vedno raste, toda trenj v koaliciji je vse več.  
 

 
Slika: Vlada dveh raznorodnih strank, Gibanja 5 zvezd in Lige, kaže znamenja krize. Na fotografiji Matteo Salvini. FOTO: 
Alessandra Tarantino Ap 
 
V italijanski politiki se je spremenilo malone vse, in to Italijanom ugaja. Javnomnenjska podpora tako imenovani vladi 
sprememb – od njenega nastanka niso minili niti štirje meseci – še vedno narašča. Toda drugo vprašanje je ljubezen v sami 
koaliciji, med dvojico Salvini-Di Maio. 
Spremembe v italijanski politiki so pomembne tudi za razumevanje širške evropske politike. V državah članicah Evropske 
unije se po volitvah čedalje težje rojevajo vlade, zdajšnja rimska je neobičajen eksperiment; združuje dve tako rekoč 
nezdružljivi politični sili, v koalicijski dokument sta se prelila dva različna politična programa. Ni prenesetljivo, da se trenja v 
vladi, ki je nastala na precej arbitraren način, stopnjujejo. Za rimsko vladajočo garnituro se začenja težka politična jesen. 
Gibanje 5 zvezd ne more na evropske volitve, ne da bi vihtelo zastavo temeljnega dohodka. 
Znamenja krize 
Vlada dveh raznorodnih strank, Gibanja 5 zvezd in Lige, kaže znamenja krize. Veliko je področij, na katerih sta si ministra in 
podpredsednika Luigi Di Maio in Matteo Salvini daleč narazen. Prvega zaposluje temeljnji dohodek, glavna obljuba v 
predvolilnem programu G5Z, drugega priseljenska politika in pozicioniranje v Evropi, večino naporov je že usmeril v priprave 
na volitve v evropski parlament prihodnje leto. Hkrati Di Maia vznemirja Salvinijevo desnosredinsko zavezništvo, ki nastaja 
pred deželnimi volitvami v prihodnjih mesecih. 
Desna Liga, konservativna stranka Naprej, Italija nekdanjega premiera Silvia Berlusconija in postfašistični Bratje Italije 
Giorgie Meloni so se odločili, da bodo, tako kot letošnjo pomlad na parlamentarnih volitvah, skupaj nastopili tudi na 
volitvah na lokalni ravni: v Abrucih, Bazilikati, Piemontu in na Sardiniji. Salvini torej bolj stavi na desnosredinsko zavezništvo 
z opozicijskima strankama, ne glede na koalicijo z Gibanjem 5 zvezd na zvezni ravni. 
V ozadju vsega so dramatično spremenjena razmerja moči. Kar je prvega junija nastalo kot vladna koalicija Di Maia in 
Salvinija, se je prek poletja preoblikovalo v vlado Salvinija in Di Maia. Slednji je ostal nekje zadaj; čeprav je njegova stranka 
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zmagovalka parlamentarnih volitev, je v politiki malo opažen, prvak Lige pa je vseprisoten. V začetku tedna je vlada sprejela 
ukrep, tako imenovani dekret Salvini, ki omogoča lažjo deportacijo migrantov. 
Temeljni dohodek 
Te dni je prva tema spor zaradi temeljnega dohodka, Di Maio je odprl fronto s finančnim ministrom. Po podatkih Istata, 
Nacionalnega inštituta za statistiko, se revščina v Italiji tudi po krizi povečuje, in to ne samo na jugu države, meja revščine je 
780 evrov na mesec za osebe, ki živijo same, na jugu je po tem kriteriju revnih več kot 46 odstotkov ljudi. Vabljivost Gibanja 
5 zvezd pred volitvami je temeljila predvsem na obljubi tega, stranka ne more na evropske volitve, ne da bi vihtela zastavo 
temeljnega dohodka. Giovanni Tria, tehnokrat v Contejevi vladi, se je znašel pod pritiskom za povečanje javne porabe zaradi 
predvolilnih strankarskih obljub. Vtem ko hoče obdržati proračunski primanjkljaj Italije na 1,6 odstotka bruto domačega 
proizvoda, zavzema se za postopno uveljavitev vladnega programa, Gibanje 5 zvezd in Liga zagovarjata povišanje na dva 
odstotka BDP. 
V italijanski politiki so se spremenile politične teme, akterji, govorica in cilji, ugotavlja politolog Ilvo Diamanti v Repubblici. 
Potem ko je bila politika več kot štirideset let nespremenljiva, narekovale so jo organizirane stranke, podpirali so jo 
deklarirani programi in ustaljeni nazori ter zvesti, opredeljeni volivci, vodili pa so jo profesionalni politiki, so se v 
devetdesetih letih stvari spremenile. Politiko se prodaja, kakor vse drugo, postala je spektakelska. V ospredje so stopili 
digitalna zborovanja, mit direktne demokracije, sodelovanje in odločanje vsakega in vseh, komentira zgoraj omenjeni. 
Toda upor proti etablirani politiki, ki se je zgodil na italijanskem političnem prizorišču in je opazen tudi drugod, je bil 
predvidljiv in logičen. Že ob preteklih volitvah leta 2013 je bilo populistično Gibanje 5 zvezd prvouvrščena posamična 
stranka, čeprav je vlado zatem oblikovala Demokratska stranka in vladala naslednjih pet let. Odpor proti politiki, ki ga 
gledamo, je otrok ekonomske krize in povečanja revščine, je te dni v enem od intervjujev komentiral levičarski politik 
Francesco Rutelli, nekdanji minister in rimski župan. »Kdor je danes ogorčen zaradi rumeno-zelene vlade, nima spoštovanja 
za ljudsko voljo.« Po njegovem prepričanju si je politika predolgo zapirala oči pred tem, da gospodarska kriza napaja odpor 
proti eliti, tako kot niti ni zaznala dvomov in nemira, ki so se polastili levosredinskega volilnega telesa. 
Zato fenomena zdajšnjih politikov, ki so zasedli italijansko politično prizorišče, ni mogoče podcenjevati. Po eni zadnjih 
raziskav, julija letos jo je izvedel Demos&Pi, Coop, je med aktualnimi političnimi osebnostmi, ki bodo najbolj pomembne 
tudi vnaprej, na vrhu seznama Matteo Salvini. Pravzaprav se je znašel približno tam, kjer je papež Frančišek, samo da 
slednjega zaznamuje solidarnost, prvega pa določa zavračanje priseljencev in lastnost močnega voditelja. Salvini, zelo 
spreten na družbenih omrežjih in vešč manipulacije s protipriseljensko govorico, je vabljiv za volilvce, medtem ko 
levosredinski politiki Demokratov nekdanjega premiera Mattea Renzija podpora še vnaprej kopni. 
Tudi javnomnenjska podpora vlade kar traja in se še povečuje, dosegla je 62 odstotkov podpore. Skoraj dve tretjini 
vprašanih podpirata vladajočo koalicijo ministrskega predsednika Giuseppeja Conteja, kaže nedavna anketa dnevnika 
Repubblica. 

• Igre sil vzhoda in zahoda. Tine Kračun. Delo, Ljubljana, 27. september 2018 
Tine Kračun je direktor Inštituta za strateške rešitve. 
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/igre-sil-vzhoda-in-zahoda-95870.html  
Referendum že davno ni več le notranjepolitična stvar, temveč spopad med interesi Rusije in Kitajske na eni ter ZDA in EU 
na drugi strani.  
 

 
Slika: Referendum o spremembi imena je predvsem referendum o tem, ali bo Makedonija pospešila proevropsko pot ali 
pa se bo znašla osamljena nekje na vzhodu. Foto: Delo 
 
Na Zahodnem Balkanu so že velikokrat potekale borbe med globalnimi silami določenega časa. Umor avstrijskega 
prestolonaslednika v Sarajevu, ki je bil leta 1914 povod za napad Avstro-Ogrske na Srbijo, ki je pomenila tudi opredelitev 
vseh takrat večjih sil in posledično začetek prve svetovne vojne, še zdaleč ni edini dogodek s pomembnim vplivom na 
globalno dogajanje. Že 27 let pozneje, ko je regent Pavle podpisal sporazum s Hitlerjevo Nemčijo, so se vmešale britanske 
obveščevalne službe in organizirale odpor proti paktu ter posledično vključitev Jugoslavije v drugo svetovno vojno. Za časa 
hladne vojne je Jugoslavija obdržala suverenost ob razglasitvi neuvrščenosti, ki je pomenila zavezništvo z zahodom in 
vzhodom. Tudi takrat je šlo za igro velesil. In tudi skoraj tri desetletja po razpadu nekdanje skupne države se na tem 
območju še vedno lomijo kopija med vzhodom in zahodom. Trenutno v Makedoniji. 
Velikokrat, med vrsticami ali pa neposredno, zaznamo interese, ki jih imajo različne svetovne velesile na Zahodnem Balkanu. 
A ker se časi spreminjajo, se spreminjajo tudi orodja moči. Do konca hladne vojne je bilo edino merilo vpliva moč vojske. 
Danes se moč meri tudi v gospodarskih enotah. Spopad velikih se zato tudi na Zahodnem Balkanu odvija na gospodarskem 
področju. 
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Že več let svojih interesov ne skriva Rusija. V zadnjem času se manifestirajo predvsem prek energetskih projektov. Projekt 
Južni tok (sicer propadli) bi povečal vpliv Rusije na Evropo ter hkrati posegel v razmerje moči na Balkanu, saj bi, recimo, 
Srbijo umestil kot pomembno plinsko tranzicijsko državo. Zapostavljena bi na tem mestu ostala Hrvaška, kjer imajo 
energetske interese predvsem ZDA. Projekt postavitve terminala LNG na Krku, kjer bi shranjevali in po Evropi distribuirali 
plin, uvožen iz ZDA, se že več let ohranja pri življenju, čeprav se na trenutke zdi, da nima potenciala. Postavitev terminala ne 
bi imela gospodarskih učinkov zgolj za Hrvaško, ampak je zaradi konkurenčnosti dobave plina iz Rusije geostrateško zelo 
pomembna za celotno Evropo. 
Tretji igralec je Evropska unija, ki države v tej regiji draži predvsem s perspektivo pridružitve. Za tem so tudi finančna 
sredstva. A perspektiva pridružitve je velikokrat zlorabljena, sredstva, vložena v različne projekte, pa so brez jasne strateške 
usmeritve. Učinek zato razvodeni. Še posebno ob pojavu nove sile, Kitajske, ki je v zadnjih letih na področju infrastrukturnih 
projektov naredila velik korak naprej. 
Kitajci so bili uspešni pri pridobitvi gradnje avtoceste Bor–Boljare v Črni gori. Vse več je kritikov, ki pravijo, da bo »autoput 
ka nigde« Črno goro finančno zadušil. Na to opozarjajo tudi mednarodne ustanove. Državni dolg se je namreč zaradi te 
investicije približal 80 odstotkom BDP. A ker Kitajci niso zgolj izvajalci, ampak tudi posojilodajalci, to pomeni pomemben 
vpliv, ki ga ima Kitajska nad Črno goro. In to čeprav veljajo kitajska podjetja za najcenejše izvajalce, kar so dokazali pri 
razpisu za gradnjo mostu na Pelješac. Če držijo navedbe regionalnega direktorja Strabaga za Jutarnji list, da kitajski gradbinci 
za gradnjo pripeljejo zapornike, ki delajo zastonj, to lahko pomeni popolno odpoved inštituta človekovih pravic, ki v 
evropskih državah velja za ultimativno normo. 
Tudi v Makedoniji, kjer bo v nedeljo referendum o spremembi imena v Severno Makedonijo, so interesno prisotne vse štiri 
sile. Če se je pred leti mnogim zdelo nezaslišano, da ima Grčija, ki jo celotna Evropa rešuje iz finančnih težav, v katere je 
prišla tudi zaradi poneverjanja, lahko pravico, da blokira vstop Makedonije v EU, je to bila realpolitika in s spremembo 
imena bi se vrata v Nato in EU (nekje v daljavi) odprla. Nekoč, vsaj po marketingu sodeč, je bila Makedonija daleč 
najprijaznejša država za tuje investitorje v regiji, a je v zadnjih letih zašla v notranje spore in mnogi so se umaknili. S 
prihodom Zorana Zaeva na položaj predsednika vlade so se stvari sicer umirile, a spori v zvezi s spremembo imena so 
ponovno privedli na plan notranjepolitične konflikte. 
Po letih stagnacije Makedoniji ni preostalo drugega, kot da privoli v spremembo imena. Ta odločitev je sprožila popoln upor 
znotraj makedonske politike in spor na ravni predsednik države – predsednik vlade. Kompromis je seveda dober in za 
povprečnega državljana popolnoma sprejemljiv. A Makedonija je zaradi sporov šibka država in globalne velesile to 
izkoriščajo. In ta referendum že davno ni več samo makedonska notranjepolitična stvar, temveč spopad med interesi Rusije 
in Kitajske na eni ter ZDA in EU na drugi strani. Zaradi interesov in vpliva Kitajske ne gre več za konflikt med Rusijo in 
zahodom, ampak med vzhodom in zahodom. 
Referendum o spremembi imena je predvsem referendum o tem, ali bo Makedonija pospešila proevropsko pot ali pa se bo 
znašla osamljena nekje na vzhodu. Medtem ko si zahodne države Makedonijo želijo v Nato, saj s tem jasno zavzamejo 
pozicijo tudi v primerjavi s sosedami iz nekdanje skupne države, si ta vpliv želita povečati tudi Rusija, ki ima geostrateški 
interes, da Makedonija ostane zunaj Nata, in Kitajska, ki svoj gospodarski interes lahko lažje uveljavlja, če država ni članica 
evro-atlantskih povezav. 
Grčija je Kitajcem prodala svoje največje pristanišče v Pireju. Da, res je. Levo usmerjena Siriza je tujcem prodala državno 
srebrnino. Kitajci so s tem prišli neposredno v Evropsko unijo in imajo prek Makedonije odprto pot do celinske Evrope. Tu 
imajo z Rusi skupni interes, saj ta želi državo zunaj Nata in EU. Na roko jim gre notranja razdvojenost med vlado in opozicijo, 
konflikti z manjšinami. Notranji spori šibijo državo. Odločevalci so zato dostopnejši za tuje sile in interese, kar je bil tudi v 
preteklosti večkrat vzrok za nemir v regiji. 
 

Dnevnik, Ljubljana 
 

• Vrh EU: prelaganje problemov na najvišji ravni. Vojko Flegar. Dnevnik, Ljubljana, 21. september 2018  
https://www.dnevnik.si/1042840441/mnenja/komentarji/vrh-eu-prelaganje-problemov-na-najvisji-ravni  
Pa kaj jih spet sprašujejo že navsezgodaj, saj ne morejo povedati ničesar, česar ne bi že sinoči, se je v kleni škotščini 
pridušal snemalec na podiju evropskih televizijskih mrež pred salzburškim Mozarteumom. Bil je to hkrati natančen, pa 
vendar tudi pomanjkljiv predčasni komentar neformalnega vrha EU, ki je imel pred seboj še večji del dnevnega reda. 
Natančen toliko, kolikor je bila večina izjav glede glavnih tem sestanka, migracij in notranje varnosti ter brexita, resda 
podobno splošnih in neobveznih. Hkrati pa pomanjkljiv, saj je prav to – splošnost in neobveznost – tačas nemara edino 
»lepilo«, ki Unijo drži skupaj. 
Kot neuraden salzburški vrh ni bil namenjen sprejemanju sklepov ali kakšne skupne izjave, vendar je predvsem avstrijski 
gostitelj Sebastian Kurz pred njim razvnel pričakovanja, da bo na njem mogoče, kot je dejal, »zasuti nekatere jarke«. V tem 
duhu je bilo vprašanje reforme dublinske ureditve pravice do zatočišča že vnaprej umaknjeno z dnevnega reda, prav tako je 
bilo pravzaprav že pred srečanjem dogovorjeno, da se predsedniki držav in vlad ne bodo pogovarjali o (ne)solidarni delitvi 
beguncev. Kar je, ko gre za migracije in vprašanja notranje varnosti, ostalo, sta bila načelni dogovor o krepitvi vloge straže 
na zunanjih evropskih mejah (Frontex) in o vzpostavitvi sodelovanja s severnoafriški državami, iz katerih se po 
Sredozemskem morju proti Evropi odpravljajo migranti. 
Oboje je tudi po Salzburgu še v povojih navzlic načelnemu soglasju, kajti hudič spet tiči v podrobnostih. Zaradi njih so, med 
drugim, za zdaj ostali neuresničeni tudi sklepi spomladanskega vrha EU o tako imenovanih zbirnih centrih za begunce v EU 
in tako imenovanih sprejemnih taboriščih v državah, od koder prihajajo v Evropo. Ena od teh podrobnosti je vprašanje 
nadaljnjega prevzemanja beguncev med članicami, druga pripravljenost severnoafriških držav za tovrstno sodelovanje z EU, 
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tretja pa financiranje tega sodelovanja in tudi Frontexa, ki naj bi se s 1500 povečal na 10.000 mož ter na zunanji meji EU 
dobil tudi določene nove pristojnosti. Katerim pa spet nekaj članic, med njimi Madžarska, odločno nasprotuje. 
Potrebne je veliko domišljije, da bi salzburško načelno soglasje o tem razumeli kot napredek, čeprav skromen, kajti s tem, 
da drugega za drugim opušča lastne sklepe in umika z dnevnega reda vprašanja, o katerih ni soglasja, evropski svet v bistvu 
Unijo spreminja v povezavo a la carte. In v tej luči je po svoje ironično, da članici, ki se je odločila zapustiti jo, Veliki Britaniji, 
dopoveduje, da si ne more izbirati, kaj od svojega statusa bi obdržala in česa ne. 
A kakor migrantsko vprašanje vsaj trenutno ni pereče, se čas za dogovor med EU in Veliko Britanijo o okvirih in pogojih 
njenega izstopa iz povezave nezadržno izteka, možnost oziroma nevarnost, da sporazumnega brexita navsezadnje ne bo, pa 
po sestanku v Salzburgu ni nič manjša. Pravzaprav še najbolj oprijemljivo upanje zbujajo izjave z obeh strani, da nikomur ni 
do izstopa brez dogovora, saj bi ta gospodarsko škodoval tako Veliki Britaniji kot EU, vendar pogajanja za zdaj odločilno 
onemogoča dejstvo, da je britanska premierka Theresa May doma pritisnjena ob zid in nima manevrskega prostora, za EU 
pa so njeni predlogi, zlasti o prihodnjih trgovinskih odnosih in mejnem režimu na irskem otoku, potrebni, kot je dejal 
predsednik evropskega sveta Donald Tusk, »predelave in dodelave«. Kar na drugi strani od Unije pričakuje Mayeva. 
Krasno vreme, čudovite zgodovinske kulise, nič otipljivega napredka, zato pa nekatere nove razpoke v Uniji – ambiciozni 
avstrijski kancler Sebastian Kurz kot gostitelj sam pri sebi gotovo ne more biti navdušen nad uglašenostjo, ki jo je EU 
pokazala v Mozartovem mestu. A to je morda še najmanj njegova krivda.  

• Na tone sprenevedanja okrog arbitražne sodbe. Aurelio Juri. Dnevnik, Ljubljana, 21. september 2018 
Aurelio Juri, nekdanji slovenski in evropski poslanec, Koper 
Odprta stran 
https://www.dnevnik.si/1042840411/mnenja/odprta-stran/na-tone-sprenevedanja-okrog-arbitrazne-sodbe  
Po objavi mnenja pravne službe evropske komisije je povsem jasno nekaj: z neuveljavitvijo arbitražne sodbe o meji s 
Slovenijo Hrvaška krši pravni red Evropske unije, tako kot ves čas trdi slovenska oblast. A jasno je tudi, da gospodje, ki 
imajo politično moč in tudi pravno-finančne vzvode, nenazadnje kot garanti vladavine prava znotraj Unije, da Hrvaško 
prisilijo k uveljavitvi omenjene razsodbe, tega nočejo storiti, ker so politični zavezniki politične garniture, ki trenutno 
vlada Hrvaški. 
Gre v prvi vrsti za predsednika evropske komisije (EK) Jean-Clauda Junckerja, ki je poskrbel za to, da komisija ne bi nikoli 
obravnavala gradiva svojih pravnikov v zvezi z arbitražo, ker bi ga to prisililo k ukrepanju, in ki ponuja, na vprašanje 
slovenskih sogovornikov in novinarjev, zgolj že dolgo obrabljeno frazo, da EK zagovarja zavezo obeh v sporu udeleženih 
strani k implementaciji arbitražne razsodbe. Pri tem pa ne premore niti drobca distinkcije med stranjo, ki je svoj del naloge v 
celoti opravila (Slovenija), in ono, ki tega noče storiti (Hrvaška). 
Še huje je v zadnjih dneh. Prek svojega komisarskega pooblaščenca za ta spor, sicer socialista in demokrata Fransa 
Timmermansa, ki pa ne zine ene, ki ne bi bila všeč šefu, sporoča, da sta oba pripravljena priskočiti na pomoč obema 
stranema pri iskanju rešitve, ki ima – glej ga zlomka – »dobro podlago v arbitražni razsodbi«! Tako je pred kakim dnevom 
dejal Timmermans. Dragi podpredsednik komisije, razsodba je rešitev, ni predlog, osnutek ali kakršna koli podlaga za 
nadaljnjo obravnavo. 
Skratka, sprenevedanje na vsakem koraku: Junckerja, Timmermansa, portparola komisije Margaritisa Schinasa. A enako je 
tudi v slovenskih vrstah: te bodisi nočejo pretirano drezati v absolutnega vladarja EK, da se mu ne bi zamerili – kot 
komisarka Bulčeva, ki v Odmevih pojasnjuje le, da je dobila od šefa zagotovilo, da stališče komisije izpred dveh let, da je 
treba odločbo arbitraže spoštovati in jo implementirati, še vedno velja; bodisi jim očitno ustreza tako neurejeno stanje 
oziroma jim arbitraža ni bila nikoli pogodu, a si ne upajo slovenski javnosti tega odkrito priznati kot evroposlanci iz vrst 
Evropske ljudske stranke (Milan Zver, Romana Tomc…). Ti po eni strani problematizirajo razsodbo arbitraže, po drugi pa 
branijo sopartijca Junckerja in za neukrepanje proti Hrvaški krivijo Timmermansa ter dodajo še kritiko na račun naše vlade, 
ker v Bruslju preslabo lobira, za razliko od Hrvaške. 
Ne gre za lobiranje in ne sme biti lobiranja, je naš evroposlanec iz vrst Zelenih Igor Šoltes v sredinih Odmevih podučil kolego 
Zvera, ko je v igri vprašanje vladavine prava, ko gre za izvrševanje judikata. Tu ne sme biti političnega preigravanja!  
Pa vendarle, na vprašanje voditelja Slavka Bobovnika, ali bosta ob koncu mandata lahko zagotovila svojim volilkam in 
volilcem, da sta storila vse, kar je bilo v njunih močeh, da bi bila arbitražna razsodba uveljavljena in mejni spor s sosedo 
končan, je samo Šoltes izzvenel verodostojno. Iz Zverovih ust smo slišali le mencanje in nekaj konfuznih stavkov ter znova 
izliv sprenevedanja. 
Naj bo Janševih ljudi vsaj toliko v hlačah ali v krilu, da narodu povedo: arbitraža nam nikoli ni bila všeč, z njenim izplenom 
nismo zadovoljni in srečni smo, da Hrvaška onemogoča njeno uveljavitev. Kako me vse to spominja na razkrita telefonska 
spodbujanja incidentov v Piranskem zalivu med Janšo in Sanaderjem v času Ropove vlade! Če volilkam in volilcem SDS taka 
drža ustreza in bi radi še spremljali prepire in napetosti v Piranskem zalivu, naj si pripišejo tudi odgovornost za kaj hujšega, 
kar se utegne iz tega izroditi. 

• V Italiji pred deželnimi volitvami nastaja desnosredinsko zavezništvo. STA. Dnevnik, Ljubljana, 21.09.2018  
https://www.dnevnik.si/svet   
Desna Liga, konservativna Naprej Italija bivšega premierja Silvia Berlusconija ter postfašistična stranka Bratje Italije (Fdi) so 
se odločile, da bodo pred deželnimi volitvami, ki bodo v prihodnjih mesecih, ponovno oblikovale desnosredinske 
zavezništvo, s katerim so nastopile na parlamentarnih volitvah 4. marca. Ni še znano, ali bodo omenjene tri stranke skupaj 
nastopile tudi na parlamentarnih volitvah v Evropski parlament maja prihodnje leto. Na zvezni ravni je Liga skupaj s 
populističnim Gibanjem petih zvezd na oblasti, medtem ko sta Naprej Italija in Fdi v opoziciji. Sta 

• Evropa lahko zamudi priložnost za vzpostavitev nove politične konstelacije. Jean Pisani-Ferry. Dnevnik, 
Ljubljana, 22. september 2018 
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© Project Syndicate, 2018 JEAN PISANI-FERRY je profesor na Hertie School of Governance v Berlinu in na Sciences Po v 
Parizu ter nekdanji vodja France Stratégie iz Pariza, institucije, ki svetuje francoski politiki. 
Odprta stran 
https://www.dnevnik.si/1042840519/mnenja/odprta-stran/evropa-lahko-zamudi-priloznost-za-vzpostavitev-nove-
politicne-konstelacije-  
»V Evropi trenutno obstajata dve usmeritvi. Eno vodi Macron, ki je naklonjen priseljevanju. Drugo podpirajo države, ki 
hočejo zavarovati svoje meje.« Tako je madžarski premier Viktor Orban opisal evropsko politično pokrajino med 
avgustovskih srečanjem z Matteom Salvinijem iz Lige, danes vodilnim politikom v italijanski vladi. »Če hočejo v meni 
videti glavnega nasprotnika, imajo prav,« je takoj odgovoril francoski predsednik Emmanuel Macron.  
Tako Orban kot Macron mislita, vsaj zdi se tako, da bodo volitve v evropski parlament leta 2019 prinesle novo politično 
konstelacijo. Pa bo res tako? Ali bodo volilci res postavljeni pred izbiro med zaprto in odprto družbo? Na to vprašanje – ki je 
ključno za prihodnost Evrope in zaupanje njenih državljanov v demokracijo – nikakor ni mogoče odgovoriti z gotovostjo.  
Evropsko politično prizorišče je nenavadna kombinacija posebnosti in skupnih značilnosti. Po eni strani se v njem zrcali 
maksima, da se vsaka politika dogaja na lokalni ravni: stranke so globoko ukoreninjene v nacionalnih tradicijah in 
panevropska povezovanja so samo šibke zveze brez prave moči in vpliva. Po drugi strani pa so čezmejni politični učinki veliki 
in valovi sprememb redno prečkajo meje in dosežejo ves kontinent.  
Razkol evropske politike 
Evropska politika je že dolgo strukturirana z razkolom na levico in desnico. Od prvih neposrednih demokratičnih volitev 
poslancev v evropski parlament leta 1979 vse do zadnjih volitev leta 2014 sta Stranka evropskih socialistov (PES – Party of 
European Socialists) in Evropska ljudska stranka (EPP – European Peoples’ Party) skupaj dobili med polovico in dvema 
tretjinama glasov (preostalo je pripadlo centristom, Zelenim, radikalni levici in pa novi vrsti strank, ki so evroskeptične). 
Štirideset let sta dva prevladujoča igralca vladala Evropi z neke vrste veliko koalicijo.  
V več državah pa ta delitev ni več značilna za politično sceno. Na Poljskem, Madžarskem in v večini srednje Evrope je glavna 
konfrontacija med neliberalnimi nacionalisti in proevropskimi liberalci. V Franciji leta 2017 volilci niso izbirali med levico in 
desnico, ampak med Macronom, velikim zagovornikom odprtosti (čigar svetovalec v volilnem boju sem bil), in Marine Le 
Pen, ki mu je bila v tem povsem nasprotna. V Italiji pa sta bili tako desna kot leva sredina potisnjeni na obrobje z dvema 
antisistemskima strankama, ki sta imeli korenine v skrajni desnici in skrajni levici.  
V resnici je med zmerno levico in zmerno desnico pri današnjih temah, ki najbolj polarizirajo – kot so gospodarska odprtost, 
Evropa in priseljevanje – zelo malo spornih točk. Oba tabora sta za globalizacijo, čeprav drugače gledata na vprašanje, kako 
se spoprijeti s posledicami. Obe strani sta tudi aktivno udeleženi pri evropskem združevanju, čeprav ne z navdušenjem. In 
medtem ko je njun odnos do priseljevanja različen, sta v zahodni Evropi oba tabora priseljevanje sprejela kot dejstvo. Ko se 
državljani odločajo med levico in desnico, to ne pomeni, da so s tem za odprto gospodarstvo in odprto družbo ali pa proti 
njima. Obema političnima grupacijama je predvsem nejasno, kaj storiti, ko gre za vprašanje, kako zagotoviti dostojanstvo 
državljanom, ki so kot delavci brez pravic, medtem ko imajo zagovorniki identitetne politike vsaj neki navidezni odgovor na 
to vprašanje.  
Vsekakor ostaja razkol med levico in desnico v številnih državah očiten. Ta delitev strukturira razprave o domačih temah, 
kot so distribucija prihodka in vloga države, prav tako razprave o nekaterih jutrišnjih velikih izzivih, kot sta globalna 
obdavčitev ali prihodnost dela. Toda kot kaže britanska politika, to ne velja za teme, ki so trenutno v ospredju: torijci 
(konservativci) in laburisti so edini protagonisti britanske politike, toda pri vprašanjih, ki so res pomembna – kot je, kako naj 
se izvede brexit – sta obe stranki precej nebogljeni.  
Da bi bile teme, ki so pomembne za Evropo, pred volitvami poslancev v evropski parlament prihodnje leto bolj jasne, bi bilo 
treba oblikovati dva nova tabora. A kljub razpokam na obeh straneh se to najbrž ne bo zgodilo.  
Levica se je v veliki meri razklala na (precej oslabljeno) zmerno krilo in pa radikalno, deloma protievropsko tendenco. 
Vprašanje pa je, ali bodo jezovi, ki ločijo Evropi sovražno levico od nacionalistične desnice, popustili. Na tak scenarij kaže 
italijanska vladna koalicija, medtem ko vse bolj protipriseljenska stališča Sare Wagenknecht iz Linke (Levica) in ostri 
protievropski govori Jean-Luca Mélenchona iz France Insoumise (Nepokorna Francija) dajo sklepati, da bodo nekateri 
radikalni levičarji raje izgubili svojo dušo, kot da bi izgubili podporo delavcev. A tudi če so jezovi načeti, se še niso porušili.  
Mračen scenarij 
Na desnici pa EPP, stranka nemške kanclerke Angele Merkel, noče potegniti rdeče črte in vedno bolj nacionalističnemu, 
neliberalnemu, do muslimanov sovražnemu in celo antisemitskemu Orbanu povedati, da jo je prestopil. Ne da bi ga bilo 
sram, zdaj Orban trdi, da je pravi dedič Helmuta Kohla in da predstavlja zdravo jedro EPP. V junijskem govoru si je zadal 
nalogo, da bo stranko privedel nazaj k njenim krščanskim koreninam. Tako bo šla EPP na volitve kot zelo čudna koalicija 
zagovornikov Evrope in nacionalistov, liberalcev in neliberalcev, zagovornikov različnosti in tistih, ki se zavzemajo za 
krščansko identiteto.  
Da bi se odpravila stara struktura, bi se moral pojaviti močan glas za Evropo in za odprtost. Veliko se je ugibalo o tem, ali bo 
to vlogo igral Macron. Toda pojavile so se ovire. Za moža, ki je prišel na oblast brez podpore neke stranke, domače reforme 
in krepitev politične baze v lastni državi pomenijo več kot dovolj dela. Njegovo prizadevanje za reformiranje evrskega 
območja je bilo onemogočeno spričo težav pri oblikovanju nemške koalicijske vlade in izgube Italije kot partnerja. Poleg 
tega je boj za azil, ki ga je Merklova tako pogumno bojevala, izgubljen: dve leti po tem, ko je trdila, da je Nemčija dovolj 
močna za odpiranje mej, je doživela hud poraz na volitvah, kar je vodilo do napetosti v koaliciji in umika z evropske fronte. 
To ovira morebitne zagovornike odprtosti, da bi se jasno izrazili o najpomembnejši temi. Glavno vprašanje je, ali lahko 
Macron še vedno upa, da bo zmogel odločilno spremeniti evropsko politiko, ali pa bo moral priznati prevlado sil, ki si 
prizadevajo za ohranitev obstoječih razmer, in pri njih iskati zaveznika.  
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Za zdaj pa se zdi, da bodo volitve leta 2019 niz nejasnih, predvsem taktičnih bojev. To bo slabo za demokracijo, saj si 
državljani zaslužijo jasne opcije glede glavnih tem. Tako bo ravno v času, ko bi se EU morala na novo definirati, njena 
legitimnost še bolj spodkopana. V naslednjih devetih mesecih se bo pokazalo, ali je še mogoče preprečiti ta mračen scenarij.  

• Evropska unija je začela tepsti samo sebe. Ervin Hladnik – Milharčič. Dnevnik, Ljubljana, 22. september 2018 
https://www.dnevnik.si/1042840504/mnenja/komentarji/ervin-hladnik-milharcic-evropska-unija-je-zacela-tepsti-samo-
sebe  
»Ti ljudje so lažnivci,« je francoski predsednik Emmanuel Macron označil britanske politike, ki so organizirali kampanjo za 
izstop Velike Britanije iz Evropske unije. Obtožil jih je, da so že naslednji dan po referendumu pobegnili, da jim ne bi bilo 
treba upravljati z izstopom. »Tisti, ki razlagajo, da z lahkoto živimo brez Evrope, da se bo vse dobro izteklo in domov 
prineslo veliko denarja, so lažnivci.« Tako je govoril na tiskovni konferenci po koncu vrha Evropske unije v Salzburgu. Ena 
od točk je bila pogodba, po kateri naj bi Velika Britanija odšla in ki je povzročila veliko nelagodja. Macron se je javno 
ujezil. To je novo. To, da francoski predsednik na vrhu EU zmerja kolege, »ki razlagajo, da z lahkoto živimo brez Evrope,« 
je opogumljajoče.  
Vrsta evropskih politikov, ki razlagajo takšne ideje, je vsak teden daljša. Do zdaj je bila polemika z njimi vljudna in je tekla v 
žametni diplomatski govorici. Morda bomo pod pritiskom naraščajočega populizma doživeli evropske institucije, ki bodo 
govorile v človeškem jeziku. Skupne izjave sestankov so še vedno obsedene z idejo, da je treba vseskozi kazati 
neomadeževano enotnost. Tako ravnajo avtoritarne institucije, ki se bojijo vsakršne polemike. Demokracija temelji na 
priznanju, da so družbe konfliktne, da znotraj njih obstajajo izključujoča se mnenja in ideje, ki jih lahko razženejo. 
Demokratični sistem je mehanizem, ki omogoča soočenje mnenj, ne da bi državljani ustanavljali oborožene milice in se 
pobili med seboj. Nekaj zdravih odkritih konfliktov na odprtem tudi evropskim institucijam ne bi naredilo nič hudega. 
Pokopava jih privid popolnoma harmoničnih odnosov.  
Ni lahko biti Evropska unija. Predvsem v njenem vrhu ne. Stvari so se ji obrnile v nepričakovano smer. Na eni strani mora 
Veliko Britanijo kljub brexitu nekako pustiti priključeno kontinentu, na drugi iz političnih procesov izključiti Poljsko in 
Madžarsko. Oboje obravnava, kot da zahteva zgolj nekaj rokohitrskega političnega konsenza, ki z diplomatsko retoriko 
prekrije nesoglasja in ustvari vtis enotnosti. Evropa rokohitrskih političnih konsenzov pa je minila, predsednik evropske 
komisije  Jean-Claude Juncker je iz nastopa v nastop vedno bolj podoben preostanku prejšnjega režima.  
Pa vendar je to ista Evropa, ki je znala najti konsenz za zelo težke odločitve. Brez prevelikih komplikacij je našla skupni jezik 
za vojno v Afganistanu in se po nekaj notranjih nesoglasjih kot uglašen pevski zbor priključila veliki vojni proti terorizmu. To 
so bile odločitve, ki so zažgale pol sveta in uničile nekaj držav, od Kabula čez Bagdad in Damask do Tripolija. Tudi Aden in 
Sana sta se ob splošnem konsenzu zdrobila v prah. Enotno je vrgla Grčijo pod avtobus. Konsenz je veljal glede Rusije in 
njenih satelitskih držav. Glede  priključitve Krima in spopadov v Donecku. Glede izgonov diplomatov in obsodb vmešavanja v 
tuje volitve. S spretno uporabo diplomatskega jezika so evropske institucije  Turčiji vzbujale vtis, da je resna članica za 
skorajšnji vstop v Unijo, in dosegle notranje soglasje, da se to nikoli ne bo zgodilo. Soglasno so ustanovile sistem za 
upravljanje z Bosno in Hercegovino, ki je vzbujal vtis, da Evropa posluje z eno državo, hkrati pa je imela odnose z nekaj 
ločenimi entitetami in dopustila, da so se razvijale kot samostojne države. Politično genialnost je pokazala na Kosovu. Pod 
svojo upravo je vzela državo, v kateri je uvedla lastno skupno valuto kot pragmatično plačilno sredstvo, čeprav vse članice 
Evropske unije Kosova nikoli niso priznale kot samostojne države, nekatere pa tega tudi nikoli  ne nameravajo. Tudi skupna 
valuta ni skupna v vseh članicah. 
Lahko je bilo najti konsenz za odločitve o usodnih rečeh zunaj njenih meja. Pa vendar je Evropska unija znala lahkotno 
premostiti vse pomisleke in enotno stati za najbolj usodnimi odločitvami tudi takrat, ko je šlo za njo samo. Z enim glasom se 
je odločila, da bo sprejela nove članice, od Latvije do Slovenije in Bolgarije. Ideja je zvenela fantastično in razen običajnih 
evroskeptikov ni bilo nikogar, ki bi motil konsenz. To se je hitro izkazalo za tvegano potezo. Za konsenz je potrebno 
sklepanje kompromisov. V vzhodni Evropi kompromis  tradicionalno razumejo kot poraz. Kompromisar ni psovka samo v 
slovenščini, ampak tudi v bolgarščini in poljščini. Kompromis ni nekaj, kar skupaj iščemo takrat, ko so  stališča o nekem 
problemu različna. Kompromis je nekaj, v kar pod pritiskom in s stisnjenimi zobmi privolimo takrat, ko zmaga ni mogoča.  
To je pripeljalo  do položaja, v katerem je Evropska unija postala produktivna. Začela je tepsti samo sebe. Poljska in 
Madžarska sta se ob prihodu beguncev po balkanski poti prvi odločili, da ne bosta sledili evropskemu konsenzu o 
razporeditvi prosilcev za azil, in sta pognali v zrak celotno fantazijsko konstrukcijo enotne evropske migracijske politike. 
Namesto da bi ju preostali takoj vrgli ven, sta z idejami zavrnitve solidarnosti in tolerance inspirirali Veliko Britanijo, da je 
kar sama zapustila kontinent in ga odrezala od preostalega sveta. Takoj po tem je šla v zrak ideja, da je liberalna 
demokracija nujna oblika organiziranja evropskega življenja. Nekoliko nepričakovano je oživitev neliberalne demokracije z 
migranti kot tarčo doživela razcvet v Italiji, kjer so namesto politike odkrili resentiment in navzkrižne predsodke. Vsaj v 
enem latinskem jeziku stavek, da lahko živimo brez Evrope, zveni prijetno domače. 
Leporečje ne more več prikrivati dejstva, da konsenza ni. Da nihče ne kaže nadarjenosti za kompromise. Evropa je odkrila 
notranje konflikte. Njeni politiki so začeli zmerjati. Morda leži na tleh, ampak je vsaj živa.  

• Neprimeren dialog ministrov. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 22. september 2018  
https://www.dnevnik.si/1042840526/svet/neprimeren-dialog-ministrov  
Da je italijanski notranji minister Matteo Salvini s svojimi pogledi na migracije in demokracijo bolj priljubljen doma kot v 
večjem delu Evrope, ni skrivnost. Kako zelo neprimeren odmev imajo njegove izjave tudi na zasedanjih notranjih 
ministrov, se je pokazalo s posnetkom njegovega govora na nedavnem neformalnem zasedanju notranjih ministrov na 
Dunaju.  
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Slika: Matteo Salvini, italijanski notranji minister Foto: AP  
 
Salvini je kolegom ministrom razlagal, kako je od davkoplačevalcev plačan, da ponovno dvigne rodnost v državi, ne pa da iz 
domačega okolja iztrga najboljše med afriško mladino, da bi nadomestili Evropejce, ki ne morejo več imeti otrok. »Mogoče v 
Luksemburgu obstaja takšna potreba. V Italiji obstaja potreba po tem, da pomagamo otrokom imeti otroke, ne pa da 
imamo sužnje, ki nam pomagajo nadomestiti otroke, ki jih nimamo.«  
Ta pripomba je luksemburškemu ministru Jeanu Asselbornu, ki je znan zagovornik solidarnosti v Evropi in kritik tistih držav 
članic, ki ne delijo migracijskih bremen z Italijo in Grčijo, dvignila pritisk. »Čakajte, čakajte, čakajte!« je Salvinija nekaj stolov 
vstran prekinil Asselborn in mu skočil v besedo. »V Luksemburgu smo imeli na desetine italijanskih imigrantov. Prišli so kot 
migranti, ki so v Luksemburgu delali, da bi lahko plačevali za svoje otroke.« Svojo intervencijo je končal z vzklikom: »Merde 
alors!« (Sranje.) Nediplomatska izmenjava med ministroma se je znašla na spletnih družbenih omrežjih, saj je nekdo prekršil 
načelo zaupnosti pogovora in snemal to peripetijo.  
Tudi ko so se vrata konferenčne dvorane zaprla, sta ministra nadaljevala svojo razpravo prek medijev in Twitterja. 
Asselborn, katerega država je glede na številčnost lastnega prebivalstva sprejela daleč največ migrantov v EU, je Salviniju 
očital uporabo jezika, ki razdvaja, ter fašistične prakse iz 30-tih let prejšnjega stoletja. Salvini mu je odvrnil v lastnem slogu: 
»Socialistični minister davčne oaze mi je rekel, da sem fašist, potem ko je iz Italije imigrirane stare starše primerjal z 
današnjimi ilegalci in je moj govor prekinil z besedo 'sranje'. Če Luksemburg tako zelo ljubi priseljence, lahko sprejme kar 
vse. V Italiji smo jih že preveč.« 

• Makedonski predsednik pozval k bojkotu referenduma o imenu države. STA. Dnevnik, Ljubljana, 23. september 
2018  

https://www.dnevnik.si/1042840675/svet/makedonski-predsednik-pozval-k-bojkotu-referenduma-o-imenu-drzave  
Makedonski predsednik Gjorge Ivanov je pozval k bojkotu referenduma o spremembi imena države, ki je predviden za 
30. september. Sprememba imena v Severno Makedonijo “ogroža narodno identiteto”, je po današnjem poročanju 
makedonskih medijev v Skopju zatrdil Ivanov. Sam se referenduma, kot je napovedal, ne bo udeležil. 
Ob Ivanovu tudi makedonska opozicija zavrača referendum o sporazumu o imenu Makedonije med Skopjem in Atenami. 
Največja opozicijska stranka v Makedoniji VMRO-DPMNE, ki nasprotuje dogovoru z Grčijo, je sicer državljane nedavno 
pozvala, naj na referendumu glasujejo po lastni vesti. 
A uspeh referenduma je kljub temu vprašljiv, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Glasovanja se mora namreč udeležiti 
vsaj polovica od 1,8 milijona volilnih upravičencev, da bi bil veljaven. 
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. Posledično je 
Makedonija dočakala premike pri približevanju EU in Natu, ki ga je ovirala Grčija, ker ima na severu pokrajino z istim 
imenom. 

• Slovenija z vztrajno in aktivno podporo Makedoniji na poti v evroatlantske integracije. Dr. Milan Brglez. 
Dnevnik, Ljubljana, 24. september 2018  

Dr. Milan Brglez je strokovnjak za mednarodne odnose, poslanec v Državnem zboru RS, podpredsednik odbora za zadeve 
Evropske unije.  
Odprta stran 
https://www.dnevnik.si/1042840718/mnenja/odprta-stran/slovenija-z-vztrajno-in-aktivno-podporo-makedoniji-na-poti-
v-evroatlantske-integracije  
Republika Slovenija je imela v več kot četrt stoletja dolgem samostojnem življenju priložnost že dodobra spoznati pravice 
in obveznosti, ki jih prinaša članstvo v mednarodni skupnosti. Če na sodobne mednarodne odnose pogledamo z bolj 
realistične perspektive, potem je strateški položaj Republike Slovenije pri zunanjepolitičnem udejstvovanju nesporno 
območno in področno zamejen. Od leta 2004 ga izrazito definira članstvo v dveh ključnih evroatlantskih integracijah, ki je 
znatno predrugačilo naše zunanjepolitične možnosti ter hkrati pričakovanja drugih do nas.  
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Slika: Dr. Milan Brglez je strokovnjak za mednarodne odnose, poslanec v Državnem zboru RS, podpredsednik odbora za 
zadeve Evropske unije. Foto: Dnevnik 
 
Že v postopku pridruževanja EU in zvezi Nato je naša država kot svoj ključni zunanjepolitični interes nakazala območje 
zahodnega Balkana. Ta interes je sovpadal s pričakovanji evropskih institucij in mnogih držav članic, da bo Slovenija tista 
»brv« do zahodnega Balkana, prek katere bo potekal prenos evropskih vrednot, znanja in izkušenj s ciljem jasne perspektive 
članstva za države iz te regije. To strateško usmeritev naše zunanje politike smo potrdili v deklaraciji o zunanji politiki 
Slovenije, ki jo je državni zbor sprejel leta 2015. Ta tako določa, da je med prednostnimi področji in območji izvajanja ciljev 
zunanje politike Slovenije »nadgradnja slovenske prisotnosti na zahodnem Balkanu, dejavna podpora širitvi Evropske unije 
in Nata ob izpolnjevanju pogojev, zlasti vladavine prava«.  
Da je Slovenija cenjena in uspešna mentorica državam zahodnega Balkana, potrjujeta na primer včlanitev Črne gore v Nato 
junija lani ter zadnji napredek Republike Makedonije pri vključevanju v EU in Nato. To je od evropskih integracij ter 
dokončanja demokratične tranzicije vse od razglasitve njene samostojnosti leta 1991 ločeval nerešen spor o imenu z Grčijo. 
Zaradi imena Republika Makedonija, ki si ga je država nadela ob osamosvojitvi, je bila na primer v OZN sprejeta pod 
začasnim imenom Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, medtem ko je bil proces vstopanja v druge integracije, 
katerih članica je tudi Grčija, v preteklosti večkrat blokiran. In to kljub temu da je Republika Makedonija leta 2012 celo 
dobila tožbo pred meddržavnim sodiščem proti Grčiji zaradi grške blokade vstopa v Nato leta 2008 v nasprotju z začasnim 
sporazumom iz leta 1995. 
Sedemnajstega junija 2018 sta makedonski in grški zunanji minister podpisala sporazum, ki spor o imenu rešuje s 
preimenovanjem Republike Makedonije v Severna Makedonija. Rešitev so pozdravili visoki predstavniki OZN, EU in Nata ter 
številnih držav, vključno z Republiko Slovenijo, kot korak k bistvenemu izboljšanju odnosov med državama ter pot k miru in 
stabilnosti na vsem zahodnem Balkanu. Hkrati so visoki predstavniki EU in Nata jasno nakazali, da uveljavitev sporazuma za 
Republiko Makedonijo pomeni okoliščino za odločen napredek v približevanju tema organizacijama.  
Tudi v primeru reševanja mednarodnih sporov po mirni poti velja, da noben spor ni docela rešen, dokler niso izpeljani vsi 
koraki, ki so potrebni za uresničevanje dogovora. Zato bo Slovenija svojo odgovorno vlogo mentorice opravila šele takrat, ko 
bo Republika Makedonija dobila enakopravno mesto v ključnih evroatlantskih integracijah. Slednje pomeni, da je vztrajna in 
aktivna podpora Slovenije ključna tudi oziroma še posebno v fazi uresničevanja doseženega sporazuma z Grčijo. V primeru 
Republike Makedonije pot do te faze vodi prek potrditve sporazuma na referendumu, ki bo v nedeljo, 30. septembra.  
Republiko Makedonijo in njene državljane so pred odločanjem, ki je do neke mere podobno zgodovinsko kot referendumska 
odločitev volilk in volilcev 8. septembra 1991 za samostojnost Republike Makedonije, prišli podpret predstavniki 
mednarodnih organizacij, vključno z visoko predstavnico EU Federico Mogherini in generalnim sekretarjem zveze Nato 
Jensom Stoltenbergom, predsednika avstrijske in nemške vlade ter številni drugi.  
Le nekaj dni pred referendumom, v torek, 25. septembra, se bo na delovnem obisku v Republiki Makedoniji mudil tudi 
predsednik Državnega zbora RS mag. Dejan Židan. Čeprav po svoji naravi delovni, je ta obisk izkaz tradicionalnih prijateljskih 
odnosov med državama in pomembna podpora dosedanjim aktivnostim vlade ter uradnim stališčem Republike Slovenije v 
evropskih institucijah.  
Republika Slovenija je bila namreč ena izmed prvih držav, ki so Republiko Makedonijo priznale pod njenim ustavnim 
imenom. Medtem ko je naša država kot prva odprla veleposlaništvo v Skopju, je Republika Makedonija svoje prvo 
diplomatsko-konzularno predstavništvo odprla prav v Ljubljani. Od takrat sta državi razvili tesne vezi na političnem, 
gospodarskem in kulturnem področju. Slovenija od leta 2004 bilateralno ter v okviru pobud, kakršna sta Brdo-Brijuni proces 
ter berlinski proces, politično, strokovno in tehnično podpira Republiko Makedonijo pri njenem včlanjevanju v EU in Nato. 
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Skopju je v letih 2007 in 2008 – podobno kot pri procesu vstopanja Črne gore v Nato – 
opravljalo vlogo kontaktnega veleposlaništva Nata za Republiko Makedonijo. Republika Makedonija ima v Republiki 
Sloveniji vseskozi trdno podporo tudi v okviru EU, saj si slovenski predstavniki v evropskem svetu, Svetu EU in slovenski 
poslanci v evropskem parlamentu aktivno prizadevajo za to, da bi bil Republiki Makedoniji omogočen čimprejšnji začetek 
pogajanj o članstvu v EU. 
V zvezi z uresničevanjem sprejetega dogovora z Grčijo je ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije 6. julija 2018 že 
pozdravilo ponovno ratifikacijo sporazuma med Grčijo in Republiko Makedonijo. 10. julija 2018 se je za širitev EU na zahodni 
Balkan ob napredku v izgradnji zaupanja, kakršnega predstavlja doseženi dogovor o imenu med Grčijo in Republiko 
Makedonijo, na vrhu berlinskega procesa o zahodnem Balkanu zavzel tudi nekdanji predsednik slovenske vlade Miro Cerar. 
Skladno s splošno usmerjevalno vlogo, ki je določena z ustavo in zakonom o zunanji politiki, lahko pričakujemo, da bo tudi 
državni zbor v tem mandatu imel še priložnosti za izražanje javno-diplomatske podpore Republiki Makedoniji pod novim 
imenom. 



Zato je tudi obisk Židana, ki se bo v Skopju sestal z najvišjimi predstavniki makedonskih oblasti, prispevek k skladni, 
verodostojni in celostni zunanji politiki, h kateri smo se zavezali z deklaracijo in strategijo zunanje politike. Spričo 
pomembnih korakov za prihodnost Republike Makedonije ter evropske perspektive in miru v celotni regiji pa udejanja 
parafrazirano Einsteinovo krilatico, da so mentorji glasniki iz preteklosti in spremljevalci v prihodnost.  

• Panama sprožila postopek za odvzem registracije ladji Aquarius 2. STA. Dnevnik, Ljubljana, 24. september 2018 
https://www.dnevnik.si/1042840754/svet/panama-sprozila-postopek-za-odvzem-registracije-ladji-aquarius-2  
Panama je ob koncu minulega tedna sprožila postopek za odvzem registracije ladji, ki sodeluje pri reševanju beguncev in 
migrantov iz Sredozemskega morja, Aquarius 2. Človekoljubne organizacije so njeno odločitev ostro obsodile. 
»Napoved obsoja na stotine moških, ženk in otrok, ki se v obupu poskušajo zateči na varno, na grob v morju,« so na 
Twitterju objavili Zdravniki brez meja. Organizacija SOS Medirerranea je vlade držav članic Evropske unije pozvala, naj 
posredujejo v korist Aquariusa, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
Italijanski notranji minister Matteo Salvini je medtem zanikal, da naj bi Italija pritiskala na Panamo. 
Aquarius 2 je v nedeljo pred obalo Libije iz Sredozemskega morja rešila več migrantov. Zaenkrat sicer ni znano, kam jih bo 
lahko odpeljala. Pristojne panamske oblasti so namreč minuli konec tedna sprožile postopek za izbris ladje Aquarius 2, 
nekoč Aquarius, iz panamskega ladijskega registra. Kot so pojasnili v Panami, obstajajo navedbe, da je ladja kršila 
mednarodne pravne predpise v povezavi z migranti in begunci. 
Salvini zanika, da je pritiskal na Panamo 
Najpomembnejše pritožbe so prišle s strani italijanskih oblasti, ki navajajo, da se je kapitan ladje upiral, da bi begunce 
odpeljal tja, od koder so prišli. 
Salvini vse od nastopa nove italijanske vlade junija letos zasleduje ničelno toleranco do migrantov, ki želijo s čolni 
nezakonito doseči italijansko obalo. Minister iz vrst italijanske desne Lige si prizadeva tudi za kazensko ovadbo tistih, ki 
prispevajo k nezakonitim migracijam. Sam je sicer zanikal, da bi kakorkoli pritiskal na Panamo. »Ne poznam niti njene klicne 
številke,« je utemeljil, še poroča dpa. 

• Kritika razstave Klavdija Tutte v gradu Kromberk: Avtobiografija Mediterana. Vid Lenard. Dnevnik, Ljubljana, 
24. september 2018 

https://www.dnevnik.si/1042840706/kultura/vizualna-umetnost/kritika-razstave-klavdija-tutte-v-gradu-kromberk-
avtobiografija-mediterana  
Na pregledni razstavi ob šestdesetletnici Klavdija Tutte v gradu Kromberk je razstavljen opus, ki ga zaznamujejo igrivost, 
nedolžnost in strast. Tutti je uspelo pretvoriti mediteranske simbole v pomensko polne znake, ki lahko posredujejo ideje 
o kompleksni in radoživi matrici sveta. Pot do konstrukcije (mediteranskega) sveta v emblem je bila dolga in je zadevala 
iskreno samoizpraševanje o lastni umetniški poziciji. 
 

 
Slika: Klavdij Tutta: Brez naslova, cikel Mediteranski svetilniki, 2013, akril, kolaž, lepenka, platno, 80 x 80 x 2 cm Foto: 
Dnevnik 
 
Goričan Klavdij Tutta je nekakšen »potomec« pomembnih slovenskih primorskih umetnikov (Debenjak, Makuc, Spacal, 
Mušič idr.), ki jih je zaznamoval kolektivni spomin na mnogotere identitete kraja in upor ob stalno spreminjajoči se meji. 
Značilnosti Goriške je sprva udejanjil v dinamičnih abstraktnih, linearno zasnovanih in živobarvnih tvorbah, iz katerih se je 
postopoma izluščil (značilno sredozemski in avtobiografski) lik bika, ki hudomušno in odločno varuje primorsko zemljo, v 
katero se zapisuje žrtvovanje prednikov prek simbolov grobnic, menhirjev in dolmenov. Kompozicije so zasnovane krožno, 
vehementna poteza čopiča slika arabeske v izmenjavah svetlobe in sence v toplo-hladnih kontrastih, kjer se stopnjuje vloga 
bele barve. Tuttova pokrajina vibrira in pulzira kakor njegov primorski temperament, zagledan v globoko občutenje 
duhovne tradicije kraja. 
Ko se je v devetdesetih letih preselil v Kranj, so se spremenile tudi identitete in pogled na primorske pejsaže; v središče 
vstopi ljubeča družina v stiliziranih in vse bolj ploskovito zasnovanih bikcih. Ti so kakor svetniki, izolirani v pravljični 
sredozemski pokrajini, v kateri nastopa tudi morje na večjih formatih. Tradicijo poganskih praks žrtvovanja je zdaj 
nadomestila identiteta zgodb iz krščanske mitologije, zapisana v cerkvenih oblikah formatov kot tudi v palimpsestni zasnovi 
površin. 
V ciklu Točke iz okoli leta 2000 je Mediteran spremenjen v čisto virtualno podobo za otroke, v kateri sta stiliziranost in barva 
primarni. Tehnologije so očitno vplivale tudi na Tuttovo metafizično vizualno podobo in jo spremenile v geometrično 
pregledne, znakovne, plakatne površine s stiliziranimi simboli in žgočimi barvami. Ob sredozemskih simbolih se pojavijo tudi 
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planeti in njihove poti, kar vse skupaj Tutta postopoma razgradi in sestavi v znakovni svet, predstavljen v frontalnem in 
ploskovitem pogledu. Spektralne barve so v dialogu s komplementarnimi, monokromne plakatne površine se umikajo 
vibrirajočim. Pod njimi so skriti kolažirani obrazi, ki jih umetnik prekrije z drhtečo potezo, tako da bivajo v vmesnem 
prostoru. S tem Tutta vpelje eksistencialne razsežnosti človeka z močno temo minljivosti. Črtkasti segmenti pa zbujajo 
sinestetična občutja, ki jih dopolnjuje gledalčeva interaktivnost, tako da si ta v najnovejših skulptoslikah sam oblikuje 
kompozicijo. To pa je Tuttova oblika konstruktivizma, ki v duhovnem smislu razgrajuje vsakršne identitete ter vpeljuje 
brezmejno in nadčasovno zavest, ki je vpisana v življenje in podobo Mediterana.  
Vizualna umetnost 
Klavdij Tutta 
Mediteranski popotnik 
Grad Kromberk, do 30. septembra 

• Kašperlteater. Tanja Lesničar – Pučko. Dnevnik, Ljubljana, 25. september 2018  
https://www.dnevnik.si/1042840864/mnenja/kolumne/kasperlteater  
Potem ko je Spiegel razkril pravno mnenje evropske komisije o slovensko-hrvaškem arbitražnem sporazumu, se je v veliki 
meri izkazalo le nekaj, kar je tako in tako že vsa leta jasno. Predsednik EK Jean-Claude Juncker, človek, ki ga od vsega 
začetka bremeni nikoli do konca raziskan sum, da je v »prejšnjem življenju« v Luksemburgu pripomogel k razcvetu te 
davčne oaze, ki pa je v »sedanjem življenju« s strogim očesom motril druge tovrstne lokacije, je grozno slab predsednik. 
Ta najvišji evropski položaj smeši tako »formalno«, s svojim »išiasom«, ki mu že leta ne dopusti hoje po ravni črti (in zato 
so vsi okoli njega vedno pripravljeni ustvariti živi zid), in s svojim fockanjem in ščipanjem tretjerazrednih predsednikov, 
kot sta Orban in Plenković, kot »vsebinsko«: izmikava politika, kjer bi bilo treba biti odločen, očitna zloraba položaja za 
zaščito prijatelja Plenkovića iz iste poslanske skupine znotraj evropskega parlamenta…  
Le naivnež lahko pomisli, da papirjev ni stlačil v predal tudi ob drugih prilikah, in le otrok je bil morda zadovoljen z razlago 
Violete Bulc, da je imel za to politične razloge. Seveda je imel politične razloge, saj je politik, in le upamo lahko, da niso bili 
denimo čustveni ali zdravstveni. Toda »politični razlogi« so hudo benigno pojasnilo za situacijo, v kateri politik zanika pravo, 
da bi uveljavil svoje »razloge«. Prava formulacija za takšno ravnanje je namreč politična zloraba. 
A tisto, kar je ob vsej tej šlamastiki še posebej bilo v oči, je, da Juncker svojega ravnanja niti komisiji ni pojasnil. Neprizivno 
pa ravnajo le kralji. Le kraljem ni treba pojasniti razlogov za eklatantne kršitve lastnih pravil. V demokraciji pa je vsak 
trenutni nosilec oblasti dolžan pojasniti, zakaj krši ali obide zakone; molči lahko le, če odstopi. Juncker se ima torej za kralja.  
Kar je na neki perverzni način celo logično. Evropska komisija je namreč od vsega začetka skrajno čudna, netransparentna, 
nedemokratična ustanova, nekakšna skoraj-vlada, ki pa se, četudi pripravlja zakone, v svoji mimikriji imenuje komisija, ki 
lahko pomeni toooliko stvari – zahodnoevropski polit-birokrati so res nenadkriljivi v tvistanju z besedami, da te ne bi 
povedale, kaj v resnici počnejo (pod mizo). Prebivalci EU smo kot prebivalci kakšne tretjesvetne države, kjer sramežljivo 
uvajajo demokracijo, ki ne bi preveč bolela dotedanjih diktatorjev, torej pristali na monarhični sistem: kralja, ki vodi EK, ta 
fevdalni organ, mimo demokratičnih postopkov izbira lokalna fevdalna gospoda, bolje rečeno tista iz močnejših fevdov, 
drugi le prikimajo. Ne izbiramo niti komisarjev, ki bodo sokreirali bruseljsko vreme, četudi imamo po drugi strani možnost 
odločanja o drugem tiru, o tem, ali naj soseda ima otroka ali ne, in na evropski ravni celo, kdaj bo ura odbila poldan. Tudi o 
tem, po kakšnem ključu kandidate izbirajo naši predsedniki vlad, se nam ne sanja, in tako smo pred leti prvič slišali za 
šamanko, ki ji zdaj Njegovo veličanstvo Juncker noče pojasniti svojih čudnih rabot. Pred tem se je, neuspešno, samokritično 
samokandidirala kar prejšnja predsednica vlade…  
Juncker bo sicer pomladi zapustil položaj, tega se nedvomno veselijo tudi v Bruslju, istočasno pa ugledna peresa (tudi 
domača) nedvomno že snujejo panegirike o njegovih političnih veščinah, tako kot so po smrti Johna McCaina premnogi, tudi 
demokrati (oh, tudi Obama, nobelovec za mir) pozabili vse hujskanje k vojni v Iraku, vse nizke udarce v predvolilni 
kampanji… Ostalo je le konsolidiranje trenutnega nenačelnega protitrumpovskega zavezništva. Živimo v času, ko načelnost 
velja za radikalno stranpot, ko je bolje uprizarjati »modrost« in ekvidistanco in »globlje« razumevanje in nikakor ne zavzeti 
jasnih stališč, ker ta seveda lahko škodijo, če se gospodar zamenja, a je slučajno enak.  
Medtem pa že poslušamo različna ugibanja o Junckerjevem nasledniku, Manfredu Webru, desničarju, občasno tudi rahlo 
skrajnemu, ki je kot vodja Evropske ljudske stranke v evropskem parlamentu na veliko kadriral, ki pa se nekako vsem zdi 
čisto okej kandidat, nobenih drugih imen, nobenih drugih političnih opcij ni v obtoku, in seveda ga bodo izbrale močne 
članice, Marjan Šarec gotovo ne bo prišel do besede. To ve vsaj od Salzburga naprej, ko je o Junckerjevem pogledu na 
arbitražo povedal: »Ta tema mu ni preveč blizu.«  
A tudi Šarcu ena tema ni blizu, potem ko se je na velikem odru spotaknil na najbolj banalnem olupku, Črnčecu, ki bi se v 
normalni državi na sodišču zagovarjal zaradi sovražnega govora. Člani njegove vlade bi na tisti prvi večerni seji poleg Črnceca 
pogoltnili še kozji bobek, da bi se le zavihteli na položaj, zdaj pa igrajo nedolžnost in ga pustijo, da se cvre. Medtem 
»modreci« že relativizirajo Črnčecevo spornost, hkrati pa Šarcu prišepetavajo tisto tipično kmetavzarstvo, češ pravi dedec si 
ne premisli, ne prizna napake. Čeprav je tudi njim jasno, da je to edini način, da si povrne zaupanje volilcev. Sicer bo vladal z 
eno leseno nogo, v rani politični grob pa ga bodo spotaknili točno tisti, ki jim bo ustrezala ta njegova šibkost na prihodnjih 
volitvah.  

• Migrante z ladje Aquarius si bodo razdelile štiri države EU. STA. Dnevnik, Ljubljana, 25. september 2018 
https://www.dnevnik.si/1042841008/svet/portugalska-bo-sprejela-del-migrantov-z-ladje-aquarius  
Migrante, ki jih je ladja Aquarius rešila v Sredozemskem morju, bodo sprejele Francija, Španija, Nemčija in Portugalska, 
poročajo tuje tiskovne agencije. Francija jih bo sprejela 18, Nemčija in Španija po 15, Portugalska pa 10. 
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Slika: Migrante, ki jih je ladja Aquarius rešila v Sredozemskem morju, bodo sprejele Francija, Španija, Nemčija in 
Portugalska. Foto: AP 
 
»58 migrantov bo v mednarodnih vodah premeščenih z Aquariusa na malteško ladjo, ki bo pristala na Malti,« je na twitterju 
zapisal malteški premier Joseph Muscat. 
Takoj zatem jih bodo premestili v štiri države članice EU, je sporočila malteška vlada. »Operacija bo izvedena, takoj, ko bo to 
logistično izvedljivo,« so dodali na vladi. 
S portugalskega notranjega ministrstva so že pred tem sporočili, da bodo v dogovoru s Francijo in Španijo sprejeli deset ljudi 
z ladje, na kateri je 17 žensk in 18 otrok. 
Aquarius bo po izkrcanju ljudi, rešenih ob libijski obali, odplul proti pristanišču v francoskem Marseillu, kjer bodo uredili 
njegov status. Pristojne panamske oblasti so namreč minuli konec tedna sprožile postopek za izbris te ladje iz panamskega 
ladijskega registra. Kot so pojasnili v Panami, obstajajo navedbe, da je ladja kršila mednarodnopravne predpise v povezavi z 
migranti in begunci. 
Francija, Španija, Nemčija in Portugalska so si sicer skupaj z Luksemburgom že avgusta razdelile 141 migrantov, ki jih je v 
Sredozemskem morju rešil Aquarius. 

• Portugalska bo sprejela del migrantov z ladje Aquarius. STA. Dnevnik, Ljubljana, 25. september 2018 
https://www.dnevnik.si/1042841008/Svet/portugalska-bo-sprejela-del-migrantov-z-ladje-aquarius  
Portugalska bo z ladje Aquarius sprejela 10 od 58 migrantov, rešenih v Sredozemskem morju. To odločitev so sprejeli v 
dogovoru s Francijo in Španijo, je danes sporočila portugalska vlada, poročajo tuje tiskovne agencije. 
»Portugalska se je s Španijo in Francijo dogovorila, da bo v okviru solidarnega odziva na pritok migrantov, ki želijo prek 
Sredozemskega morja priti v Evropo, sprejela 10 od 58 ljudi z ladje Aquarius,« so navedli na portugalskem notranjem 
ministrstvu. Ob tem so se zavzeli za skupno evropsko rešitev vprašanja migracij. 
Lizbona je migrante z ladij Aquarius in Lifeline, ki na Sredozemskem morju rešujeta migrante, sprejela že julija in avgusta. 
Ladja, ki je migrante rešila ob libijski obali, trenutno stoji ob obali Malte. Rešene ljudi naj bi prepeljala v pristanišče v 
francoskem Marseillu, vendar pa je Francija to zavrnila. Zavzema se, da bi ladja pristala na Malti. 
Pristojne panamske oblasti so sicer minuli konec tedna sprožile postopek za izbris ladje Aquarius 2, nekoč Aquarius, iz 
panamskega ladijskega registra. Kot so pojasnili v Panami, obstajajo navedbe, da je ladja kršila mednarodnopravne predpise 
v povezavi z migranti in begunci. 

• Židan na obisku v Skopju izrazil podporo evroatlantski integraciji Makedonije. STA. Dnevnik, Ljubljana, 25. 
september 2018  

https://www.dnevnik.si/1042840981/svet/zidan-na-obisku-v-skopju-izrazil-podporo-evroatlantski-integraciji-
makedonije  
Predsednik državnega zbora Dejan Židan je danes z delegacijo na delovnem obisku v Makedoniji, ki jo je obiskal tik pred 
skorajšnjim referendumom o makedonsko-grškem sporazumu o imenu države. V imenu slovenske politike je Skopju 
izrazil podporo na poti v evroatlanske integracije. Tema pogovorov je bilo tudi dvostransko sodelovanje med državama. 
 

 
Slika: Dejan Židan (Foto: STA) 
 
Židan je zadnji v vrsti visokih politikov iz držav članic Evropske unije ki so obiskali Skopje pred nedeljskim referendumom, na 
katerem bodo makedonski volivci odločali o sporazumu med Skopjem in Atenami, ki razrešuje dolgoletni spor med 
državama o uradnem imenu Makedonije. 
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V času, ko je vedno več konfliktov, vedno več napetosti, tudi med državami, narodi in znotraj posameznih držav, so bili 
Makedonci na območju Balkana, kjer je preveč sporov in kjer je bilo v preteklosti tudi preveč krvavih prepirov, sposobni s 
sosednjo državo najti kompromis, kar daje upanje, ki ga vidijo ne samo Makedonci, ampak vsi, ki "opazujemo to regijo", je v 
izjavi za STA dejal Židan. »Vsi si želimo, da bi bilo več dogovorov dogovorjenih in tukaj so Makedonci in Grki v tem trenutku 
svetel zgled,« je dodal. 
V delegaciji predsednika DZ so še poslanca Darij Krajčič (LMŠ), sicer predsednik odbora DZ za zadeve EU, in Iva Dimic (NSi), 
ki je že v preteklem mandatu vodila skupino prijateljstva DZ z Makedonijo, ter generalna sekretarka DZ Uršula Zore Tavčar. 
Delegacija se je danes med drugim sestala z makedonskim premierjem Zoranom Zaevom in podpredsednico vlade, 
obrambno ministrico Radmilo Šekerinsko. 
Vsi pričakujejo pozitiven rezultat referenduma 
Kot je dejal predsednik DZ, so njegovi sogovorniki tako v makedonskem parlamentu kot na vladi izrazili pričakovanje, da bo 
večina makedonskih volivcev na referendumu v nedeljo sporazum podprla, jih pa skrbi volilna udeležba, ki mora biti 
najmanj 50-odstotna oziroma zaradi neurejenih volilnih imenikov dejansko še višja. 
Glede dvostranskih odnosov je Židan dejal, da je med Slovenijo in Makedonijo vedno več gospodarske menjave in da je rast 
več kot desetodstotna. Na letni ravni menjava znaša okoli četrt milijarde evrov, obstaja pa potencial, da bi dvostranska 
blagovna menjava dosegla do pol milijarde evrov. 
Židan se bo danes še sestal z vodjo makedonske opozicije, predsednikom VMRO-DPMNE Hristijanom Mickoskim. Delovni 
obisk bo slovenska delegacija končala s srečanjem z gospodarstveniki slovenskih podjetij v Makedoniji in predstavniki 
slovenskih društev v Makedoniji. 

• Španska vlada se sramežljivo »mehča« glede zaprtih Kataloncev. Simon Tecco. Dnevnik, Ljubljana, 25. 
september 2018  

https://www.dnevnik.si/1042840866/svet/spanska-vlada-se-sramezljivo-mehca-glede-zaprtih-kataloncev  
Španskim oblastem končno postaja malo neprijetno, ker že tako dolgo zadržujejo katalonske politike v priporu, kot bi bili 
nevarni hudodelci. Nekateri pravijo, da jih je treba izpustiti. 
Predstavniki španske socialistične vlade Pedra Sancheza so minuli konec tedna podali nekaj namigov glede vladnih stališč o 
katalonskih priprtih politikih in pravosodnem procesu, ki poteka v zvezi z razglasitvijo katalonske samostojnosti prvega 
oktobra lani. Podpredsednica španske vlade Carmen Calvo meni, da začetek sodne obravnave zamuja in da podaljšanje 
preventivnega zapora za obtožene ni smiselno. Predstavnica španske izvršne oblasti v Barceloni Teresa Cunillera pa je 
dejala, da bi podprla njihovo pomilostitev, če bi bili na koncu obsojeni.  
Preiskovalni postopek, ki ga vodi špansko vrhovno sodišče proti lani odstavljenemu katalonskemu političnemu vrhu in 
nekaterim predstavnikom nacionalističnih organizacij, se te dni bliža koncu. V naslednjih tednih mora tožilstvo podati 
obtožnico za 27 oseb (devet jih je v zaporu, sedem v tujini), v kateri bodo opredeljena predhodno ugotovljena kazniva 
dejanja upora, neposlušnosti in malverzacije z javnimi sredstvi.  
Dolg pripor ni smotrn 
Sedanja katalonska vlada in predstavniki nacionalističnih strank pa od Sancheza pričakujejo, da bo španskemu generalnemu 
tožilstvu predlagal umik obtožbe zaradi upora. Dokler tega ne stori, ne bodo pristali na pogajanja o državnem proračunu, je 
pred dnevi izjavil Joan Tarda, predstavnik Katalonske republikanske stranke (ERC). Glasove poslancev te in še drugih 
nacionalističnih strank (tudi baskovske) pa socialistična manjšinska vlada nujno potrebuje za sprejem proračuna za leto 
2019. Kaže, da je prav to eden od razlogov za izrečene namige iz vrst Sanchezove vlade, ki si prizadeva s politiko odprtih vrat 
zmanjšati napetost v odnosih s Katalonijo in nevtralizirati desno populistično opozicijo, ki je proti dialogu. V soboto je 
predstavnica španske vlade v Kataloniji Teresa Cunillera izjavila, da bi obtoženi v primeru, da jih sodišče spozna za krive, 
morali zahtevati pomilostitev, kar bi bila sama pripravljena podpreti. Po njenih besedah si Sanchezova vlada prizadeva 
doseči drugačno vzdušje in ne verjame, da bi bilo še kdaj potrebno uporabiti 155. ustavni člen in odstaviti katalonsko vlado: 
»Ponujamo poglobitev katalonske avtonomije, ponujamo zadeve, na katere katalonska vlada sprva odgovarja negativno, 
ampak mislim, da se na splošno zaveda, da je to edina pot.« Podpredsednica vlade Carmen Calvo je v intervjuju dejala, da 
»ni logično podaljševati preventivnega pripora« za devet katalonskih politikov, češ da zapor nič ne pomaga. O tem morajo 
vsekakor odločati sodniki, pravi Calvova, a če preložijo sojenje na čas po evropskih volitvah, bi jih bilo smiselno izpustiti na 
prostost.  
Za zdaj ne kaže, da bi Sanchez predlagal izpustitev priprtih politikov, prav tako ne, da bi generalni tožilki Marii Jose Segarra 
predlagal umik ali spremembo obtožnice, kar tudi ni izključeno. Je pa špansko pravosodje že vnaprej izjemno nastrojeno 
proti katalonskim politikom. O tem pričajo v medijih nedavno objavljeni pogovori, ki so potekali med sodniki preko spleta. 
Mnogi od njih so menili, da jih je treba obsoditi brez milosti, pri tem niso varčevali niti z žaljivkami na njihov račun.  

• Avstrijski notranji minister Kickl prestal glasovanje o zaupnici. Dnevnik, Ljubljana, 26. september 2018 
https://www.dnevnik.si/1042841154/svet/1042841154  
Avstrijski notranji minister iz vrst svobodnjakov Herbert Kickl je prestal glasovanje o nezaupnici v parlamentu, h 
kateremu so pozvali poslanci zaradi predloga ministrstva o omejitvi medijev. Podporo sta mu tako izkazali obe koalicijski 
partnerici – Avstrijska ljudska stranka (ÖVP) in svobodnjaki (FPÖ). 
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Slika: Herbert Kickl (Foto: dpa)  
 
Pred tem je Kickla opozicija ponovno ostro kritizirala zaradi internega elektronskega sporočila, v katerem je ministrstvo 
policiji svetovalo, naj z določenimi mediji omeji stike zgolj na zakonsko predvideni obseg. V sporočilu, ki je zanetilo afero, 
piše, da naj bi policija v sporočilih za javnost navajala državljanstvo in status bivališča osumljenca kaznivega dejanja ter da 
naj bi okrepili obveščanje javnosti o kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost. 
»Predstavljate resno grožnjo svobodi medijev v tej državi,« je dejala poslanka Niki Scherak iz vrst liberalnega Neosa pred 
glasovanjem. Ministra je obtožila, da si je za zgled vzel madžarskega premierja Viktorja Orbana, italijanskega notranjega 
ministra Mattea Salvinija in ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Sicer pa so bili kritični tudi v vladnih strankah. Kickl 
je v parlamentu zagotovil, da noben državni organ ne postavlja pod vprašaj svobode medijev in izražanja mnenj ter da ni 
naročil spornega sporočila. Po njegovih besedah ga je spisal tiskovni predstavnik ministrstva na lastno pest in je tako 
odgovoren za to. dpa 

• Štirje evropski poslanci pisali Junckerju v zvezi z arbitražo. STA. Dnevnik, Ljubljana, 27. september 2018 
https://www.dnevnik.si/1042841229/slovenija/stirje-evropski-poslanci-pisali-junckerju-v-zvezi-z-arbitrazo  
Štirje evropski poslanci iz Slovenije so danes v pismu pozvali predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja, naj 
od Hrvaške zahteva spoštovanje in implementacijo arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško. 
 

 
Slika: Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker (Foto: Luka Cjuha)  
 
Pod pismo, katerega pobudnik je bil Igor Šoltes (Zeleni), so se podpisali še Franc Bogovič (EPP/SLS), Tanja Fajon (S&D/SD) in 
Ivo Vajgl (Alde/DeSUS). Poslali so ga v vednost tudi vsem evropskim komisarkam in komisarjem. 
V njem opozarjajo na netransparentno delovanje, nespoštovanje vladavine prava in neaktivnost Evropske komisije v 
primeru arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško ter od Junckerja zahtevajo, da »od Hrvaške jasno zahteva 
spoštovanje vladavine prava in implementacijo zavezujoče arbitražne razsodbe brez odlašanja«. 
Poudarjajo, da alternative implementaciji arbitražne razsodbe ni; z objavo razsodbe je mogoče govoriti le še o njeni 
implementaciji in podrobnostih v zvezi s tem, ne pa tudi o vprašanju meje, ki je bilo s to razsodbo dokončno razrešeno. 
Šoltes je v izjavi za javnost pojasnil, da se je za poziv odločil, ker se je je Juncker odločil ignorirati mnenje pravne službe 
Evropske komisije, da argumenti glede kršitev evropskega prava, ki jih je v predlogu tožbe predstavila Slovenija, držijo in da 
bi jih morala Evropska komisija podpreti. 
»Rušenje verodostojnosti EU in njenih vrednot«  
»Izredno je neodgovorno in nezrelo, da Juncker in njegova komisija ne izvršujejo osnovne funkcije Evropske komisije kot 
varuhinje pogodb EU. S tem rušijo verodostojnost celotne Evropske unije in njenih vrednot,« je poudaril Šoltes. 
V pismu Junckerju očitajo še, da se je osebno odločil, da se o tem pravnem mnenju na kolegiju komisarjev niti ni 
razpravljalo. Spomnili so ga na njegove lastne besede v govoru o stanju unije sredi meseca, da je Evropska unija skupnost, ki 
temelji na pravu, da je treba spoštovati vladavino prava in da je sodne odločitve treba spoštovati. »Pričakujemo, da boste 
ravnali v skladu s tem in podkrepili svoje lastne besede,« so zapisali. 
Spoštovanje arbitražne odločbe je zelo pomembno tudi za prihodnost celotne regije, opozarjajo poslanci. 
»Vaš molk v tem primeru daje slab zgled tudi državam Zahodnega Balkana in pošilja sporočilo, da medsebojno dogovorjenih 
zavez ni treba spoštovati. Ob upoštevanju kompleksnosti odnosov v regiji bi to lahko imelo resne posledice za prihodnost 
Zahodnega Balkana in njegovo stabilnost,« so zapisali in poudarili, da če Evropska komisija »ne more zaščititi vladavine 
prava znotraj EU, potem to zelo težko zahteva od drugih v mednarodni skupnosti, vključno z državami kandidatkami«. 
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• Dr. Ángela Piskernik je ob Poti dobila park. A. S. Dnevnik, Ljubljana, 27. september 2018  
https://www.delo.si/lokalno/ljubljana-in-okolica/dr-angela-piskernik-je-ob-poti-dobila-park-95483.html 
Park v zelenem okolju ob nekdanji žici za taboriščnico in naravovarstvenico  
Del najdaljšega ljubljanskega parka, 35-kilometrske Poti (spominov in tovarištva) na trasi, na kateri je bila med drugo 
svetovno vojno Ljubljana obdana z bodečo žico, je od poletja poimenovan po prvi slovenski znanstvenici s področja 
naravoslovja z doktoratom znanosti, Ángeli Piskernik. 
 

 
Slika: Koroška pesem ob poimenovanju pod vodstvom pevovodje in župana Franca Jožefa Smrtnika FOTO Aleš 
Stergar/Delo 
 
V navzočnosti ljubljanskega podžupana Janeza Koželja in župana koroške trške občine Železna Kapla - Bela Franca Jožefa 
Smrtnika ter Janeza Stergarja, predsednika pobudnika poimenovanja, Kluba koroških Slovencev v Ljubljani, je bil park med 
Potjo in avtocestnim obročem zahodno od Koseškega bajerja prejšnji petek tudi uradno označen. 
 

 
Slika: Trak so prerezali Franc Jožef Smrtnik, Janez Stergar in Jan Skoberne FOTO Aleš Stergar 
 
Dr. Ángela Piskernik, slovenska botaničarka, naravovarstvenica, muzealka, profesorica, narodna delavka in prva slovenska, 
evropsko znana varuhinja narave, rojena na kmetiji v Lobniku nad Železno Kaplo, že pred prvo svetovno vojno kot zavedna 
Slovenka ni dobila službe na Koroškem, med drugo svetovno vojno pa je bila zaprta v koncentracijskem taborišču 
Ravensbrück. Po vojni je postala direktorica Prirodoslovnega muzeja Slovenije in honorarna predavateljica botanike na 
ljubljanski filozofski fakulteti. Bila je pobudnica za zaščito prvih varstveno pomembnih območij narave v Sloveniji in 
ustanoviteljica Gorske straže Slovenije.   
 

Večer, Maribor 

• Haradinaj: Če se bodo spreminjale meje, bo treba obuti škornje. M. R. Večer, Maribor, 20.9.2018  
https://www.vecer.com/hradinaj-ce-se-bodo-spreminjale-meje-bo-treba-obuti-vojaske-skornje-6572283  
Kosovski premier je dejal, da bo potrebno v primeru spreminjanja meje spet potrebno obuti vojaške škornje.  
"Meje Kosova so bile vzpostavljene z vojaškimi škornji, ne s pogovori za mizami ... Če se bodo spreminjale, bodo številni 
vojaški škornji spet potrebni na obeh straneh," je za albansko televizijo Klan s sedežem v Tirani dejal predsednik kosovske 
vlade Ramush Haradinaj.  
Pri tem je dodal, da ne bo sprejel nikakršnega dogovora z Beogradom, v katerem bi bila omenjena "izmenjava ozemlja" in 
da takšnega dogovora ne more jemati resno.  
"Po vsem kar se je zgodilo, ne morem verjeti, da je predsednik Hashim Thaci to lahko obravnaval kot resen projekt. Mislim, 
da je to del njegove politične taktike," je zaključil.  
Prištinski spletni portal Zeri pa poroča, da je Haradinaj napovedal, da od novega leta dalje na meji med Kosovom in Albanijo 
ne bo več nobenih preprek. Zeri še dodaja, da naj bi se Priština o tem dogovorila z albanskim premierjem Edijem Ramom.  
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Na vprašanje novinarja, če se bo to zgodilo že v noči na novo leto, pa je odgovoril, da tako upa. "Končno. Prisotne bodo 
kamere, spremstvo, ne bo pa fizičnih preprek, nadzor ne bo fizično prisoten," je dodal. 
Srbija poziva EU, naj se odzove 
Direktor srbske pisarne za Kosovo Marko Đurić pa je na izredni novinarski konferenci, ki jo je sklical prav zaradi besed 
kosovskega premierja dejal, da Haradinaj z besedami o ukinitvi fizičnega nadzora meje med Kosovom in Albanijo še naprej 
žali in napada Srbijo ter njeno vodstvo. Đurić je visoko zunanjepolitično predstavnico EU Federico Mogherini in njeni 
tiskovni predstavnici Maji Kocijančič zastavil vprašanje, če se bodo odzvali na takšne grožnje iz Prištine.  
Đurić dodaja, da je to že 28. izjava, v kateri kak albanski predstavnik, "bodisi s Kosova ali iz Albanije, poziva k pripojitvi 
našega južnega ozemlja k Albaniji, tokrat so bile pospremljene še z grožnjo o vojni". Pojasnil je, da se je to začelo, ko se je 
srbsko vodstvo odlilo, da se bori za to, da se za Kosovo poišče kompromisna rešitev. 

• Arbitraža v ogledalu. Uroš Esih. Večer, Maribor, priloga V soboto, 22.9.2018 
https://www.vecer.com/arbitraza-v-ogledalu-6573673  
Kaj v arbitražno sago prinaša objava slovenski tožbi pred Sodiščem EU naklonjenega mnenja pravne službe Evropske 
komisije v uglednem nemškem Der Spieglu.  
Arbitražni proces, ki je zdaj v fazi implementacije arbitražne razsodbe, ki jo je lani konec julija izdalo ad hoc arbitražno 
sodišče v Haagu, ki je dokončno potegnilo morsko in kopensko mejo med Slovenijo in Hrvaško, je zelo kompleksen 
postopek, pri katerem se bitka med Slovenijo in Hrvaško ne odvija samo na pravnem, političnem in diplomatskem polju, 
ampak tudi na medijskem. 23. junija leta 2015 je najprej srbski Kurir, takoj za tem pa hrvaški Večernji list, objavil tonske 
posnetke, ki naj bi po hrvaški interpretaciji dokazovali, da je Slovenija kontaminirala arbitražni postopek. V prisluhih, iz 
katerih se je razvila prisluškovalna arbitražna afera, je takratni slovenski arbiter Jernej Sekolec o podrobnostih z zaupnih 
razprav predsednika arbitražnega sodišča Gilberta Guillauma in drugih sodnikov obveščal slovensko zunanje ministrstvo, 
natančneje Simono Drenik, ki je bila agentka Slovenije v arbitražnem postopku. 
Od "hrvaškega" Kurirja do "slovenskega" Der Spiegla 
Kdo je dejansko priskrbel prisluhe in jih poslal medijem, ki so hrvaški oblasti priročno služili, kar je bil njen cilj že pravzaprav 
vse od podpisa arbitražnega sporazuma novembra 2009, da enostransko odstopi od podpisanega mednarodnega 
sporazuma, uradno seveda ni jasno. So pa prisluhi služili Hrvaški, da poskuša pred domačo in tujo javnostjo torpedirati 
arbitražo. Kasneje, junija 2016, je arbitražno sodišče soglasno odločilo, da je Slovenija sicer kršila določila arbitražnega 
sporazuma, ko je bila v stikih s svojim arbitrom Sekolcem, vendar te kršitve niso bile takšne narave, da bi lahko Hrvaška z 
njimi utemeljila odstop od arbitražnega sporazuma. 
Konec prejšnjega tedna pa je ugledni nemški Der Spiegel objavil dokument, ki sta se ga razveselila celoten državni vrh ter 
strokovna in laična javnost, ki že desetletje spremlja arbitražno sago. Nemški tednik je na spletni strani objavil osem strani 
dolgo pravno 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, ki ga je podpisala izkušena pravnica Karen Banks, predlagala, da Evropska komisija sprejme obrazloženo 
mnenje in v skladu z omenjenim členom prevzame slovensko tožbo proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega prava v povezavi 
z neupoštevanjem arbitražne razsodbe. Kot vemo, Evropska komisija ni upoštevala mnenja svoje pravne službe in ni 
prevzela slovenske tožbe, zato jo je bivša vlada Mira Cerarja julija letos vložila zoper Hrvaško na Sodišču Evropske unije v 
Luksemburgu. 
V članku v tiskani izdaji Spiegla dopisnik iz Bruslja Peter Müller pove, da evropski komisarji mnenja še niso videli. Še 
pomembnejše pa je to, da naj bi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker na prošnjo hrvaškega premierja Andreja 
Plenkovića nasvet lastne pravne službe ignoriral. Tako Plenkovića kot Junckerja namreč vežeta politična bližina in članstvo v 
Evropski ljudski stranki (EPP). 
Kaj sta počela Bulčeva in Timmermans 
Evropska komisarka za promet Violeta Bulc je potrdila, da mnenja pravne službe evropski komisarji na sejah komisije niso 
obravnavali, in dodala, da po njenem mnenju za razpravo o dokumentu še ni prepozno. Besede slovenske komisarke so 
zanikali v tiskovni službi komisije, kjer so povedali, da nobena nadaljnja razprava kolegija Evropske komisije v povezavi z 
vprašanjem arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško ni načrtovana. Neprijetnim vprašanjem so se v Evropski 
komisiji izognili tudi z odzivom, da številnih notranjih dokumentov, ki morda krožijo v komisiji, ne komentirajo. Glede na 
uspešnost hrvaškega lobiranja v Evropski komisiji so na Bulčevo leteli očitki, da ni storila vsega, kar bi lahko. Bulčeva se je 
branila, da je obakrat, ko je bilo to mogoče, na kolegiju komisarjev jasno zastopala interese Slovenije ter pojasnila 
zgodovinski okvir in ozadje. Dvakrat pa da so sprejeli sklep, da morata državi razsodbo izvršiti. 
Med slovenskimi državniki je bil na račun Evropske komisije najbolj oster predsednik republike 
Od slovenskih diplomatskih virov smo izvedeli, da je za Slovenijo zdaj ključno, da je zadeva na sodišču, ne pa to, kaj je 
oziroma ni razpravljala Evropska komisije. Razsodbo Sodišča EU v Luksemburgu je namreč mogoče pričakovati v prvi polovici 
leta 2020, ko bo Hrvaška predsedovala Svetu EU in ko bi se lahko odločalo o hrvaški prošnji za vstop v schengensko 
območje. Poleg tega je na slovenski strani neuradno slišati tudi kritike na delo prvega podpredsednika Evropske komisije 
Fransa Timmermansa, ki je bil zadolžen za to, da obema stranema pomaga izpeljati uresničitev arbitražne razsodbe. Očita se 
mu popolna pasivnost. Pobudo je zdaj prevzel zunanji minister Miro Cerar, ki je spomnil, da je slovenska stran hrvaški lani 
decembra 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 še povedal Cerar. 
Tomčeva in Zver branita strankarskega kolega 
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Slovenski državni vrh, politiki koalicijskih strank in evropski poslanci iz koalicijskih strank so v političnem delovanju Evropske 
komisije dobili potrditev, da je bila vložitev tožbe zoper Hrvaško prava poteza, saj mnenje pravne službe Evropske komisije 
pritrjuje slovenskim argumentom v tožbi. Po drugi strani pa sta evropska poslanca Romana Tomc in Milan Zver (EPP/SDS) 
stopila v bran šefu komisije in evropskemu strankarskemu kolegu Junckerju. Tomčeva meni, da je politična pripadnost 
Junckerja v tem primeru nepomembna. 
Med slovenskimi državniki je bil na račun Evropske komisije najbolj oster predsednik republike Borut Pahor. 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. Pahor je še 
dodal, da je Evropska komisija poslala slabo sporočilo o nespoštovanju morebitnih doseženih sporazumov glede meja na 
Zahodnem Balkanu v prihodnosti. 
Predsednik vlade Marjan Šarec je podal politično realistično oceno, da je Evropska komisija 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 še dodal Šarec. 
Svarilo: Sodišče EU si samo določa meje svojih pristojnosti 
Glede na to, da je slovenski politični vrh ob objavi pravnega mnenja že slavil moralno politično zmago nad Evropsko komisijo 
v tožbi zoper Hrvaško, smo strokovnjakinjo za evropsko pravo dr. Janjo Hojnik z mariborske pravne fakultete povprašali, kaj 
dejansko razkriva pravno mnenje pravne službe Evropske komisije, predvsem pa, kaj to pomeni za uspeh slovenske tožbe 
pred Sodiščem EU v Luksemburgu. "Pravno mnenje očitno 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," meni 
Hojnikova. Dodaja, da je očitno, da gre pri objavljenem 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. 
Slovenija je lahko po njenem mnenju 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 tako imenovani 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," pred 
prezgodnjim slavjem v Sloveniji opozarja Hojnikova, ki dopušča možnost, da Sodišče EU oceni, da gre za postransko, 
regionalno vprašanje, ki ne zadeva celotne EU, zaradi katerega ne bo šlo v širitev svojih dosedanjih pristojnosti in v širjenje 
dometa presoje po 259. členu Pogodbe o delovanju EU. 
Po drugi strani pa Hojnikova upa, 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," zaključi sogovornica. 
Na Hrvaškem prvič o stvarnosti implementacije arbitražne sodbe na morju 
Uradni odziv hrvaške strani na objavo pravnega mnenja je bil, da hrvaška vlada ne komentira internih dokumentov, ki ne 
predstavljajo uradne odločitve ali stališča Evropske komisije. Iz Banskih dvorov so še sporočili, 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 dobrososedskemu duhu. Pomenljivo je, da uradni Zagreb več ne zanika obstoja arbitražne 
razsodbe. Kakšne možnosti glede spoštovanja arbitražne razsodbe ima zdaj na mizi hrvaška vlada je mogoče razbrati iz 
pisanja hrvaškega časnika Večernji list, ki stališča Zagreba pogosto prenaša v neuradni obliki. 
Mnenje pravne službe Evropske komisije po pisanju omenjenega časnika kaže, kakšen politični uspeh je dosegel hrvaški 
premier Plenković, ko mu je uspelo prepričati šefa Junckerja, naj ignorira mnenje svoje pravne službe, a po drugi strani 
obstaja večja možnost, kot si predstavljajo na Hrvaškem, da bo Slovenija dobila tožbo na Sodišču EU. Večernji list ocenjuje, 
da mora Hrvaška izboljšati svojo argumentacijo, ker dokazi, s katerimi razpolaga, morda ne bodo zadostovali za obrambo 
pred slovensko tožbo. Druga, že dobro znana opcija je, da bi Hrvaška dosegla dvostranski sporazum s Slovenijo. Novo pa je, 
česar do sedaj ni bilo zaslediti v hrvaških medijih, da naj se Hrvaška pripravi na stvarnost implementacije arbitražne sodbe 
na morju, če bo Sodišče EU prišlo do podobnega sklepa kot pravna služba Evropske komisije. 

• Sestra, pa ste se v zadnjem času pogledali v ogledalo?. Kristina Božič. Večer, Maribor, 22.9.2018  
https://www.vecer.com/intervju-sestra-pa-ste-se-v-zadnjem-casu-pogledali-v-ogledalo-6573643 
"Manjka zgodb, ki govorijo o običajnem življenju in skozi katere postane očitno, kako so nam migranti podobni, da niso 
zares drugačni od nas," pravi Elzbieta M. Gozdziak, antropologinja. Konec devetdesetih je sodelovala v ameriški vladni 
ekipi pri preselitvi okoli 5000 albanskih beguncev s Kosova. To je bilo dobro desetletje po tem, ko je kot begunka sama 
prišla v Ameriko.  
Zakaj v globaliziranem svetu pozabljamo na zgodovinsko multikulturnost evropskih mest in sobivanje kultur? 
"Prav v Jugoslaviji je bilo veliko mešanih družin, ki so presegle ozke ločnice etnije ali religije. Če sem iskrena, ne razumem. 
Spomnim se študentskih let na Poljskem. Spoznavanja drugih in njihovih kultur smo si želeli. Hoteli smo multikulturalizem. 
Potovanje je bilo zelo omejeno in v sedemdesetih smo na poljskih univerzah imeli veliko študentov iz afriških držav. Bilo 
smo radovedni, spoprijateljili smo se z njimi in tudi z vsemi, ki so morda vendar bili v tujini ... To, kot da se je popolnoma 
izgubilo. 
Na univerzi, s katero sodelujem na Poljskem, je zgodovinsko veliko študentov medicine s Tajvana. Predsednik njihovega 
združenja se je strinjal, da so bili nekoč popularni, tudi če so šli zvečer ven, so jih ljudje z veseljem in prijazno nagovorili. 
Sedaj jih je le še peščica, in ko so zunaj, so deležni tudi fizičnega nasilja. Na njegovo prijateljico se je spravila starejša gospa v 
trgovini. Ko sem ga vprašala, kako si to razlaga, je rekel: "Štipendija, ki jo dobimo, je nekoliko višja od pokojnin tu. Ko gremo 
v trgovino in kupimo veliko plastenko kokakole, je to morda nekaj, česar si starejša ženica ne more privoščiti. Zato je bila 
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morda jezna, žalostna in ljubosumna in je začela s palico udarjati mojo prijateljico, ki si je lahko privoščila tak nakup." To se 
mi zdi bizarno. Pri čemer je odziv ljudi odvisen tudi, kakšne barve je koža tujca, kako je oblečen ... Veliko je ukrajinskih 
migrantov." 
S statusom begunca? 
"Ne. Nekateri bi izpolnili pogoje za pridobitev begunskega statusa, a večina je ekonomskih migrantov, mnogi so brez pravih 
papirjev. Veliko poljskih delavcev dela v zahodni Evropi, a tudi vse več Poljakinj, ki gradijo svojo kariero in so v službi več kot 
80 ur na teden po ameriškem zgledu, ima hišno pomočnico. Rečejo ji "moja ukrajinka". Ko sem to prvič slišala, sem se 
čudila, od kod ta izraz, saj oseba ni v njihovi lasti. Pojasnili so mi, da "ukrajinka" dela zanje, skrbi za otroke, čisti, kuha, 
pere ... Določena toleranca do migrantov torej obstaja. A najvidnejši politiki, tako na Poljskem kot Madžarskem, govorijo, da 
migranti prinašajo "bolezen v narodovo telo" in "uničujejo domačo kulturo". Pod sedanjo histerijo, se bojim, je v resnici 
islamofobija. Tega ne razumem, a nenadoma zaznamujemo obletnice, ki naj bi dokazovale zgodovinski boj civilizacij." 
Kakšno vlogo imajo politiki? 
"V tem delu sveta smo zgodovinsko do vladajočih vedno gojili zelo zdravo nezaupanje. Ne vem, kaj se je zgodilo. Nenadoma 
ljudje slepo verjamejo, kar trenutne desničarske vlade trobijo. Orbani tega sveta trdijo, da uresničujejo želje ljudje. A nisem 
prepričana, da ne gre za situacijo, ko politiki sami ustvarjajo okolje, v katerem postaja sprejemljivo na glas reči, naj se tujce 
izžene iz države. 
Ljudje, se izkaže, vedo zelo malo tako o beguncih, migrantih kot o migracijah. Večina jih spremeni mnenje, ko migrante ali 
begunce spoznajo. Ugotovijo, da so prijazni, delovni, da govorijo lepo poljščino. Na Poljskem in Madžarskem se širi 
islamofobija, ne da bi bili okoli nas muslimani. In nelagodje seže širše. Strah je Poljake, ki že stoletja živijo na Poljskem kot 
pripadniki ruske skupnosti. Prijateljica mi je rekla, da se spomni, kako so pred leti vsi živeli mirno drug ob drugem: katoliki, 
Tatari in pravoslavni Rusi. Zdaj pa ima občutek, da tudi ona ni dovolj dobra Poljakinja. Ne vem, kam to vodi. Globalizirani 
svet bi nas moral naučiti, da smo vsi enakopravni. Grozljivo je slišati rasizem Poljakov, tudi tistih, ki so migrirali v Britanijo. 
Nekoč smo bili zelo uradna in uglajena družba. Sedaj leti naokrog vse več žaljivk in primitivizmov. Do vseh." 
Poljski politiki priročno pozabljajo, da je leta 1944 Iran sprejel 40.000 poljskih beguncev. 
Ker naj bi bili drugi drugačni in smo lahko do njih žaljivi? 
"A če greste v begunsko taborišče, koga srečate? Večinoma mlade ljudi, ki si želijo istih stvari, kot si jih želijo mladi drugod: 
interneta, telefona, kavbojk... Veliko vedo o marsičem, ker so na spletu in berejo. Ko pridejo v Evropo, kulturno niso zelo 
drugačni. Če bi bila nacionalistka ali skušam razumeti strah ljudi, da bodo izgubili svojo kulturo, bi me v prvi vrsti skrbel vpliv 
družbenih omrežij, tehnologije in interneta. Pa me ne skrbi. A ljudje, ki pridejo v okolje, kjer živim, res niso grožnja – prej 
obet, da bo več ljudi govorilo enega od jezikov, v katerih tudi sama komuniciram." 
A znati jezik ni dovolj? 
"Ni. Vztrajajo ideje, da naj bi poljskost nekako podedovali skozi kri. Imam prijatelja, ki je študiral poljsko literaturo in 
zgodovino, citirati zna nekdanjega papeža in na Poljskem živi že dvajset let, kjer sta se mu rodili tudi obe hčerki. Prišel je iz 
Senegala. Četudi je priljubljen, njegova družina pozna predsodke. Pravi, da ni šlo za nič hujšega - hčerki so klicali čokolada. 
Ko sem rekla, da je to precej grozno, je odvrnil, da bi lahko bilo huje. Živimo v paradoksalnih časih. Globalizacija naj bi nas 
pomagala povezati kot skupnost ljudi in globalno družbo. Prek interneta lahko uživamo v raznih kulturnih produkcijah – kje 
smo in naš razred nista nujno več ovira. Zanimivo je tudi, da so glavni kupci CD-jev ameriških temnopoltih raperjev iz revnih 
predelov belci srednjega ali višjega razreda. Ljudje si želijo rezultate dela drugih, a to nujno ne poveča ne razumevanja ne 
solidarnosti." 
Kaj se je zgodilo s poljsko solidarnostjo? 
"Da, na Poljskem se je Solidarnost začela, prvi smo se znebili sovjetskega režima, zdaj pa se obračamo nazaj v avtoritarnost. 
Evropske države so vedno sprejemale begunce: po padcu Sajgona so mnoge sprejele vietnamske begunce. Kvote, ki jih 
predlaga EU, so smešno nizke. Ne gre nam slabo in z vidika reciprocitete bi se morali ves čas zavedati, koliko ljudi iz naših 
krajev živi in dela po svetu. Zakaj ne bi izkazali dobrodošlice ljudem, ki so prisiljeni bežati s svojih domov? Poljski politiki 
priročno pozabljajo, da je leta 1944 Iran sprejel 40.000 poljskih beguncev. V Turčiji Poljaki živijo od prve polovice 19. 
stoletja. Ponosni smo bili na skupnosti, ki že stoletja ohranjajo svojo kulturo na Poljskem. Ne vem, kje je ta duh. Bili smo 
okupirani, razdeljeni, vemo, kaj je zatiranje ... Politiki se tako radi razburjajo zaradi hijaba. Pred kratkim sem na ulici srečala 
katoliško nuno, ki je kričala na gospo iz Čečenije. Ustavila sem se. "Sestra, pa ste se v zadnjem času pogledali v ogledalo? 
Niste videti prav nič drugače kot ona." Moja babica si je vedno nadela ruto, ko je šla v cerkev. V vzhodni in južni Evropi 
imamo izjemno zgodovino nošnje rut in šalov. Zakaj o tem ne govorimo?" 

• Pozabljene ekonomske krivice in poceni sovraštvo. Kristina Božič. Večer, Maribor, 22.9.2018  
https://www.vecer.com/pozabljene-ekonomske-krivice-in-poceni-sovrastvo-6573653 
Politična pokrajina v Evropi in Ameriki se spreminja. S populističnimi prijemi si politika obrobja nadeva videz privlačnosti.  
Populizem nima težav biti mednaroden. "No interessi instituzioni ... si interessi popolo ... decenti pensioni ... lavoro ... no 
interessi migranti, si interessi popolo, no ideologia, si popoli!" 
Z nekaj domišljije in razumevanja sodobnih družb so italijanski skrajno desni politiki Lige razumljivi tudi nekomu, ki se mu v 
italijanščini ne sanja kaj dosti več kot poletni gellato. In to, da bi bilo treba postaviti interese ljudi pred interese institucij, da 
so pomembni dostojne pokojnine in delo, je politični program, pod katerega se le redko kdo ne bi podpisal. Za najbolj 
potrjujoč aplavz in samopotrditev vseh prisotnih pa pride še zadnji moderni politični joker: postavili se bomo za interese 
naših ljudi, te bomo postavili pred interese migrantov, tujcev. Ne gre za ideologijo, gre za (naše) ljudi. 
Avtor video bloga Nerdwriter Evan Puschak je že pred leti opozoril na "umazano skrivnost o seksizmu, rasizmu, homofobiji, 
predsodkih": vse to ponuja užitek. "V nas vzbudi dober občutek, če lahko potrdimo svojo nadvlado znotraj hierarhije, ki jo 
sami ustvarimo. Ponuja užitek, kot je užitek v tem, da zmagamo na nekem športnem tekmovanju – občutek biti zmagovalec, 
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da si od nekoga boljši," je že leta 2014 producent opozoril na privlačnost tega, da nekoga premagaš ali ponižaš. Lani ga je 
revija Forbes uvrstila med 30 ljudi, mlajših od 30 let, ki "določajo in vodijo svet novic in različnih vsebin". "Zavedati se 
moramo, da gre za to, da ljudem vzamemo nekaj, pri čemer uživajo – in to jim vzamemo z vso pravico! A ne more nas 
presenetiti, če bo to enako težko, kot je težko, ko se je treba odpovedati kateri koli drugi zadovoljitvi," je opozoril Evan 
Puschak. 
Polomljeni napredek 
Knjiga Kill All Normies govori o tem, kako so skrajno desne ideje prišle s spletnih forumov v vladajočo politiko. Njena 
avtorica Angela Nagle je svoje delo v Sloveniji predstavila v okviru letošnjega festivala Indigo. Leta je spremljala in 
analizirala, poskušala razumeti sovražni govor na najbolj obskurnih internetnih platformah. Začela je s spremljanjem 
govorice, ki je bila v prvi vrsti sovražna do feminizma. A kmalu se je prelila v sovraštvo do priseljencev in se z njim zlila. 
Raziskovalka pravi, da se včasih trendi, ki prihajajo, najprej pokažejo na spletu – kjer je mnogo manj družbenih norm, pravil 
in zavor. Spomni se, da so že vsaj desetletje nazaj ljudje na skrajno desnih forumih začeli brati Oswalda Spenglerja in druge 
desničarske ideologe, ki so pisali o zatonu in padcu civilizacij. "To je znal izjemno dobro nagovoriti Donald Trump s svojim 
preprostim sloganom Naredimo Ameriko spet sijajno. Indirektno je bil ta slogan rasno pogojen, saj je nagovarjal predvsem 
bele Američane, ki se zaradi različnih dejavnikov čutijo najbolj ogrožene." 

269 milijard 
Lani je ameriški predsednik preprečil objavo raziskave lastne vladne službe, ker je ta ugotovila, da so begunci v ameriško 
gospodarstvo v desetletju med letoma 2005 in 2014 prispevali dobrih 269 milijard dolarjev. To je pomenilo, da je bila 
posledično ameriška družba, ob odštetju javnega denarja, namenjenega sprejemu in integraciji beguncev, za 63 milijard 
dolarjev bogatejša zgolj v finančni računici.  

Opiše, kako smo se znašli v družbah, v katerih "so ideje iz kulturne sfere, ki so se zdele v šestdesetih radikalne, danes del 
korporativne politike največjih mednarodnih korporacij. Postale so del levega establišmenta. Podobno je na desnici, kjer so 
ideje prostega trga in neoliberalizma postale prevladujoče v osemdesetih, sedaj pa so samo vse bolj utrjene in radikalne." 
Čas po ekonomski krizi, pravi Angela Nagle, določa to, da se nam je zamajala prepričanost o večnem napredku, hkrati pa je 
še vedno živ občutek med ljudmi, da bodo morda prav oni tisti, ki bodo izviseli in ne bo zanje nihče poskrbel. "Populistična 
desnica je izkoristila to podobo, da obstaja boj za omejene naravne vire med 'domorodci' in 'imigranti'. To napaja in 
dodatno razplamti protimigrantska čustva. Če bi živeli v času, ko bi bogastvo naših družb in gospodarski bum občutili vsi, bi 
bilo morda drugače," opisuje podlage iz resničnih življenj za vzpon radikalno desnih stališč. Mnoge ideje, ki danes cvetijo in 
se širijo, so se še pred dvajsetimi leti zdele nezamisljive v sodobnem političnem okolju. 
Tudi raziskovalec avstrijske skrajne desnice Bernhard Weidinger, sodelavec dokumentacijskega centra avstrijskega upora 
(DÖW) na Dunaju, opozori na to, kar sam imenuje "sistematična etnizacija družbenih in socialnih problemov". Kar je lahko 
opazoval, pravi, v zadnjih desetletjih, je, da so ideje, ki bi se zdele v devetdesetih preveč radikalne celo za skrajno desne 
svobodnjake, sedaj postale sprejemljive tudi za politični center. "Etnizacija je bila vedno strategija skrajne desnice, a sedaj jo 
podpirajo tudi politične stranke centra. Kamorkoli pogledamo: lahko gre za pravice socialne države, delavske pravice, za 
pravice do izobraževanja ali do dostojnega in dostopnega prebivališča – težave se vedno predstavi kot etnične probleme ali 
kulturne konflikte. V ta okvir želijo postaviti vse." Težava pri tem je, doda, da se ne prepoznava resničnih vzrokov dejanskih 
družbenih problemov in tako se teh tudi ne more rešiti. "Razlogi, zakaj se soočamo s problemi znotraj izobraževalnega 
sistema, na trgu dela ali na trgu stanovanj, niso v migracijah. A s tako govorico uspejo politiki pridobiti množično podporo za 
svoje ukrepe. Sedanja vlada zmanjšuje sredstva za socialne pravice, spreminja stanovanjsko zakonodajo, da bo težje priti do 
dostopnega stanovanja, a vse pod sloganom Avstrijci na prvem mestu. In veliko ljudi je pripravljenih sprejeti ukrepe, ki 
zmanjšujejo pravice vseh in posegajo tudi v njihove koristi, če se jim le dovolj prepričljivo zagotovi, da so ti ukrepi v prvi vrsti 
naperjeni zoper tujce," opisuje Bernhard Weidinger. 

Knjiga Kill All Normies Angele Nagle je naletela na mešane kritike. Irska raziskovalka je ostro kritiko doživela tudi s strani 
liberalov in levih intelektualcev, saj skrajno desnih glasov, od katerih so nekateri z obskurnih družbenih omrežij postali del 
splošne družbene govorice, ne demonizira, ampak jih poskuša v prvi vrsti razumeti in pojasniti razloge za njihova stališča. Ti 
pa imajo manj zveze s kulturnimi razlikami, ampak segajo v družbene neenakosti in ekonomske krivice. 
   

Točka, ko preneha biti smešno 
Privlačnost skupin skrajne desnice ni le v tem, da odpirajo prostor za žalitve in stališča, ki so se v času načel človekovih 
pravic in enakopravnosti zdela za vedno za nami. V pobalinskem jeziku in v tem, da si ga politiki upajo uporabiti, v njihovih 
neprimernih opisih ali žaljivih primerjavah je nekaj absurdnega in neredko smešnega, pravi Angela Nagle. A preneha biti 
smešno, ko teorije zarote in nestrpno sovraštvo postanejo konkretni poskusi skupin, da vzamejo zakon v svoje roke in 
naredijo red po svojih predstavah. 
Prenehalo je biti smešno, ko je na shodu skrajne desnice v ameriškem Charlottesvillu umrla Heather Heyer, potem ko je v 
množico ljudi, ki so protestirali proti rasizmu, zapeljal pripadnik skrajne desnice. Angela Nagle spomni tudi na napade na 
migrante in umore migrantov, ki so se v zadnjih mesecih zvrstili v Italiji. V enem primeru so pripadniki skrajno desnih skupin 
ubili sindikalista, ki je poskušal organizirati in zagotoviti spoštovanje delavskih pravic migrantov. "Grozno je, da naključna 



oseba, ki izgleda kot tujec, postane simbol za vse, nad čemer ljudje čutijo, da nimajo vpliva, in kar zamerijo. Ob tem me 
preseneča, da nihče, predvsem na levici, ne uperi prsta proti kapitalističnemu razredu ter lastnikom plantaž in tovarn, ki 
izkoriščajo migrantske delavce. Tako se zdijo vsi preokupirani z bojem proti desničarski protimigrantski govorici, in kot da 
zmanjka sape, ko bi morali kaj kritičnega povedati in uperiti prst tudi proti korporacijam in podjetjem, ki zvabijo ljudi iz 
njihovih držav samo z namenom, da jih tu izrabljajo kot delovno silo," opozarja raziskovalka. "Ljudje nočejo zapustiti svojih 
domov, še posebno če morajo potem delati tako rekoč v suženjskih pogojih. Tu nam manjka kritičnih vprašanj, zakaj ljudje, 
ki so odgovorni za takšno izkoriščanje delavcev in delavk, ne odgovarjajo," je prepričana Angela Nagle. Opozori, da dosežki 
in zmage na ravni kulturnih politik, ki jih je dosegla levica v zadnjih desetletjih, niso dovolj. Konkretnih ekonomskih in 
socialnih izboljšav v življenjih ljudi to nujno ne prinese. "Govorica danes je zelo individualistična in se vrti okoli 'moje kariere' 
ali deležev in številk, ki naj bi zagotovili enakopravnost. A nič od tega v resnici tega ne doseže, predvsem pa ne prinese 
ljudem konkretnih sprememb, ki bi izboljšale njihova življenja in zagotovile tudi večjo ekonomsko enakopravnost." 
Večina skrajne desnice obuja preteklost in nekdanja družbena razmerja. Slavijo nekdanji čas, ki ga je treba ponovno obuditi. 
Angela Nagle ob tem opozori, da se v preteklost nikoli ne moremo in ne bomo mogli vrniti. "Danes, tudi če bi skrajnim 
konservativcem uspelo doseči, da se možnosti načrtovanja rojstev otrok, torej kontracepcijo, odpravi ali močno omeji, se ne 
bomo vrnili v družbe, kakršne so bile," opozori. "Znašli se bomo v družbi, v kateri bo morala država nasilno, z vsaj pravnim 
kaznovanjem zatreti potrebe in zahteve po kontracepciji ali po pravici do splava." 
Potrebujemo drugačno vizijo prihodnosti. Kajti če si za nekaj prizadevaš, nisi v obrambnem položaju, ampak vodiš debato 
z lastno vizijo 
Angela Nagle 
Še več nasilja vključujejo ideje skrajne desnice, ki se dotikajo migracij in izničenja posledic procesov, ki so tako stari kot 
človeštvo. Pri tem so skupine skrajne desnice med seboj različne po radikalnosti – ene verjamejo v počasne reforme, druge 
v radikalne preobrate. "Obstajajo skupine, ki so si za cilj zastavile, da bodo oblikovale novo, belo etnodržavo. O tem resno 
debatirajo. Prepričani so, da nič manj radikalnega ne bo 'rešilo' stvari. Ameriški voditelj skrajne desnice, ki si je nadela ime 
alt-right, Richard Spencer pravi, da svojo idejo bele etnodržave utemeljuje na cionizmu," pripoveduje Angela Nagle. "Iz nič 
bi rad zgradil etnično čisto državo le za belce. Zagovorniki bele etnodržave so pesimisti na kratki rok in optimisti na dolgi 
rok: prepričani so, da nobene reforme ne bodo delovale in je zato treba načrtovati sto, dvesto let v prihodnost," pojasnjuje 
raziskovalka. Večina skupin skrajne desnice zanika, da zagovarjajo nasilje ali etnično čiščenje, a Angela Nagle pravi, da 
končna uresničitev njihovih idej to neobhodno vključuje. "Na svetu ni praznih držav, kjer bi se lahko na novo naselili. Zato ni 
dvoma, da njihovi načrti vključujejo tudi nasilje. Najbolj prepoznavni aktivisti skrajne desnice opozarjajo svoje somišljenike, 
da večine nikoli ne bodo prepričali o tem, kar "bo dejansko treba narediti". In to naj bi bilo mnogo bolj radikalno od vsega, 
kar počne Trump. Vidijo se kot avantgarda in revolucionarji. Resno govorijo o tem, da bo treba uvesti politične ukrepe, ki 
temeljijo na evgeniki – in to vidijo kot kompromis. Le tako se bo, po njihovem prepričanju, upočasnilo in obrnilo sedanje 
demografske trende. Vzpodbujali bi belce, da imajo čim več otrok, hkrati bi sterilizirali preostale ali uvedli davčne in druge 
politične ukrepe, s katerimi bi ljudi neprave barve ali porekla kaznovali, če bi imeli otroke ali več kot enega." 

Italijanska vlada je napovedala sprejem ukrepov, s katerimi bo večinsko državnim podjetjem prepovedala oglaševanje v 
medijih, ki jih označuje za "lažne medije". Med te naj bi spadali številni časopisi, ki veljajo za liberalne, in publikacije, kritične 
do protimigrantskih političnih ukrepov italijanske vlade.  

Fašizem je fašizem in rasizem rasizem 
O razlikah med skrajno desnimi skupinami v Avstriji govori tudi Bernhard Weidinger. Pravi, da so bolj ali manj vse skupine 
skrajne desnice v Avstriji tako ali drugače povezane z vladnimi skrajno desnimi svobodnjaki. Edina izjema, pravi, so radikalni 
neonacisti. Več kot to, da je bil med varnostniki na shodih svobodnjakov kdaj zapažen kak neonacist, za zdaj niso odkrili. Vse 
povezuje tudi usklajenost njihovih stališč in pozicioniranje na strani politik Rusije. "Gre za to, da so prepoznali skupne 
sovražnike: EU, Ameriko, liberalizem in liberalne vrednote – to jih povezuje," pojasni. Deli skrajne desnice, doda, so tudi zelo 
spretni pri tem, da so modernizirali in prilagodili svojo govorico. "V resnici zagovarjajo enake ideje kot pred desetletji, a 
uporabljajo manj skrajen jezik, ki jim lahko prinese tudi množično podporo med ljudmi. To velja tako za identitarce kot za 
mainstream konservativne stranke desnice, ki so se poenotile s skrajno desnico pri vsaj nekaterih politikah." Identitarci, 
velja po Evropi, so zelo vešči in spretni pri uporabi družbenih omrežij in promoviranju svojih idej in akcij – a realne moči in 
števila za zdaj nimajo, je prepričan Bernhard Weidinger. "Identitarci zagotovo niso popularni med neonacisti, ki jih ne 
jemljejo resno, saj so v njihovih očeh preveč mlačni in mehki. Vidijo jih kot skupino, ki je izdala klasična rasizem in 
nacionalizem. Identitarci raje kot o narodu govorijo o domovini, Evropi, skupnem sovražniku ... Zelo aktivni so pri 
modernizaciji svoje govorice in izrazov, ki jih uporabljajo. Govorijo o remigraciji ali 'veliki vrnitvi' in ne o etničnem čiščenju 
ali deportacijah. To jim vsaj v teoriji daje možnost, da pritegnejo mnogo več ljudi kot neonacisti," opozarja avstrijski 
raziskovalec. 
Samo pripeti nekomu neko ime ali oznako ne bo ničesar rešilo. Ljudje bodo postali le manj občutljivi za te besede 
Angela Nagle 
A oba sogovornika poudarita, da velja biti previden pri predalčkanju in označevanju skrajno desnih skupin. Lepljenje nalepke 
rasizma na vse in označevanje vseh za fašiste ne pomagata, prav tako odtuji ljudi, če se vsem podpornikom neke politične 
opcije pove, da so zaradi svoje politične izbire rasisti, pravi Angela Nagle. "Sama poskušam ljudi in skupine opisati čim bolj 
natančno in pravilno," poudari. "Samo pripeti nekomu neko ime ali oznako ne reši ničesar. Ljudje bodo postali le manj 
občutljivi za te besede," je kritična do trenda v Ameriki, da se vse na skrajni desnici označi za fašiste. "S tem se doseže le to, 



da je beseda postala absurdna in brez moči. Nekdo, ki podpira prosti trg in je bližje libertarcem, pač ni fašist. Fašizem je 
povezan z zlorabo države v korist le ene družbene skupine in za zatiranje drugih družbenih skupin. Nimam potrebe, da bi 
bralce poskušala prestrašiti s tem, da bi trdila, da so vsi nacisti. Še posebno ker so med skrajno desnico tudi tisti, ki so 
dejansko nacisti, in nanje velja opozoriti," doda. 
Avtorica, ki je desetletje preživela s spremljanjem razprav skrajno desnih skupin, opozori, da le njihova prepoved ne bo 
dosegla ničesar, ampak bo te skupine morda še dodatno okrepila in radikalizirala. Prepričana je tudi, da velja priznati 
nelagodje, ki ga nekateri ljudje občutijo zaradi hitrih sprememb v družbah. Našteva, da bo treba začeti resno govoriti o 
posledicah sedanjega globalnega razvojnega modela, ki opustoša določene države za večanje bogastva drugje. Pri tem 
poudari, da je treba vztrajati pri zahtevi po absolutni enakopravnosti migrantov, a hkrati govoriti tudi o izzivih in problemih 
integracijskih politik. "Zame prepričljiva skrajni desnici nasprotna govorica je ta, ki se ne ukvarja več s kulturnimi razlikami 
med naprednimi in konservativnimi politikami, ampak se vpraša in zagovarja stvari, ki so dobre za družbo in povezanost 
med vsemi ljudmi. 
Seveda je treba zaščititi pravice posameznika, da ne dobimo tiranskega in avtoritarnega sistema. A oba ekstrema sta slaba – 
tako družba, ki skrbi le za interese skupnosti in pozabi na posameznika, kot družba, ki vidi le posameznika in pozabi na 
njegovo vpetost v širšo skupnost. V obeh primerih dobimo razmere, ki si jih ne želimo," pravi, da je sama pripravljena 
podpreti vse oblike prostovoljnih družbenih vezi, ki družbo povezujejo: med sosedi, someščani, prijatelji, sodelavci, 
sorodniki, somišljeniki v politiki, soustvarjalci na kulturnem področju ... Doda, da manjka vizija prihodnosti, ki ne bi temeljila 
na skrajno desni predpostavki, da tujci in migranti ne spadajo k nam in da nas ogrožajo. "Potrebujemo drugačno vizijo 
prihodnosti. Kajti če si za nekaj prizadevaš, nisi v obrambnem položaju, ampak vodiš debato z lastno vizijo," pravi, da bo 
treba s kulturnega napredka znotraj kapitalističnega liberalizma preskočiti v smer večje ekonomske enakopravnosti, ki bo 
lahko tudi dejansko povečala svobodo in možnosti vseh ljudi. 
Etnizacija je bila vedno strategija skrajne desnice, a sedaj jo podpirajo tudi politične stranke centra. Kamorkoli 
pogledamo, vse težave se vedno predstavi kot etnične probleme ali kulturne konflikte 
Bernhard Weidinger 
Na italijanski obali, v mestu z dobrega četrt milijona prebivalstva, se okoli 250 ljudi ni zdelo impresivna množica. Toliko se jih 
je zbralo v šotoru in okoli njega, ko so v njem nastopali politiki italijanske skrajno desne Lige, ki določa trenutno italijansko 
vlado. Večina ljudi je sedela na klopeh, pred njimi so bili na mizah plastični pladnji in pribor, pleskavice in čevapčiči, pečene 
piške in zrezki, bolj poredko kalamari in sardine – te so bile dražje. Vsa hrana pa je bila za vsaj dobro četrtino cenejša kot v 
bistrojih po mestu. Nekateri, sploh v prvih vrstah, niso skrivali navdušenja, zagreto so spremljali program, govornike in 
glasno ploskali. Drugi so stali ob strani in poslušali. Mladi in stari, stari starši, otroci in ljudje srednjih let. Nekateri so se za 
zborovanje, ki je imelo duh gasilske veselice brez gasilcev, posebej lepo obleki, drugi so bili čisto običajni pari, ki jih srečaš na 
sprehodu skozi mesto. Starejši par, s hrbtom obrnjen proti odru, je večino svoje pozornosti posvečal hrani, tudi ko je govoril 
glavni gost večera, drugi človek Lige, Giancarlo Giorgetti. Nato so ju našli, pozdravili in odpeljali nekam drugam prijatelji. 
Ljudje, se je zazdelo, imajo resnične skrbi, potrebe in prioritete. 

• Samo ne nobenega koraka nazaj. Intervju: Ernest Maragall. Pogovarjal se je: Bojan Brezigar. Večer, Maribor, 
22.9.2018  

Ernest Maragall je katalonski zunanji minister 
https://www.vecer.com/samo-ne-nobenega-koraka-nazaj-6573433  
Pogovor s katalonskim zunanjim ministrom Ernestom Maragallom, ki pravi, da bi lahko v sodelovanju s socialistično 
vlado v Madridu v Kataloniji pripravili še en referendum, tokrat dogovorjeni.  
Katalonski zunanji minister Ernest Maragall, ki bo na bližajočih se volitvah kandidiral za župana Barcelone, po izobrazbi 
ekonomist, je politično pot začel pri 18 letih, ko se je leta 1961, v času Francove diktature, vključil v tajno skupino Delavska 
fronta za Katalonijo. Po padcu diktature je bil v katalonski vladi svojega bolj znanega brata Pascuala, ki je bil predtem župan 
Barcelone. Ernest Maragall je bil nato tudi v vladi socialista Joseja Montilla. Trikrat je bil izvoljen v katalonski parlament, 
krajše obdobje je bil še evropski poslanec. Leta 2012 je izstopil iz katalonske socialistične stranke, ki se je opredelila proti 
osamosvojitvi. Oblikoval je stranko Nova katalonska levica, ki se je pridružila Republikanski katalonski levici. Na listi te 
stranke je bil decembra lani izvoljen za poslanca; kot najstarejši poslanec je vodil prvo zasedanje katalonskega parlamenta. 
Kot rečeno, je v sedanji katalonski vladi minister za zunanje zadeve, institucionalne odnose in transparentnost. 
Lani ste bili na kosilu s člani parlamentarne delegacije, ki je spremljala referendum o Kataloniji. Vodil jo je nekdanji 
slovenski zunanji minister Dimitrij Rupel. Takrat ste svoj nagovor končali z besedami: "Ko greste na volišče, poglejte 
ljudem v oči." V očeh smo videli veliko ponosa, volje in upanja. Kaj bi videli danes, če bi istim ljudem pogledali v oči? 
"Videli bi isto, poleg tega pa veliko jeze, razburjenja, ranjeno dostojanstvo." 
In strah? 
"Strahu ne, bi pa videli isto odločnost, zahtevo politikom, naj ne storijo niti koraka nazaj. Na predvečer nacionalnega 
praznika smo šli poslanci in člani vlade v sprevodu peš od parlamenta do vladne palače in ljudje so nam vzklikali: Samo 
nobenega koraka nazaj!" 
Na tiskovni konferenci, ki sta jo imela s predsednikom Quimom Torro na dan nacionalnega praznika, sta bili zaznavni dve 
miselnosti. Prva je miselnost predsednika Carlesa Puigdemonta, ki je prepričan, da se je osamosvojitveni postopek iztekel 
in da je treba nadaljevati v obliki samostojne države. Puigdemont se v izgnanstvu tudi predstavlja kot predsednik 
republike. Potem je tu stališče Oriola Junquerasa, ki govori o novem referendumu, ki bi bil dogovorjen z Madridom.  
"Gre za načelni stališči, ki pa se počasi približujeta. Mislim, da se razmišljanje Puigdemonta približuje razmišljanju 
Junquerasa, torej možnosti dogovorjenega referenduma. Mislim, da ni samo ene poti za dosego naših ciljev. Vsi vedo, da 
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potrebujemo večjo družbeno podporo od tiste, ki smo jo imeli na referendumu o neodvisnosti 1. oktobra lani. Ocenjujem, 
da je to pozitivno." 
Po drugi strani vam španski premier Pedro Sanchez zdaj predlaga spet referendum o statutu. 
"Da, ampak nikjer ni povedal, za kakšen statut gre. Je to isti statut, ki smo ga predlagali leta 2005 in je bil potem zavrnjen? 
Če ima predloge, ki bi konceptu statuta dodali novo vsebino pri pristojnostih Katalonije na vseh področjih, razen morda na 
obrambnem, če bi torej šlo za neke vrste konfederalni statut, bi predlog lahko bil zanimiv. To bi lahko bila na referendumu 
alternativa neodvisnosti. Vendar pa ta možnost predpostavlja, da naša vlada privoli v igro, da sprejme možnost, da lahko 
zmaga ali izgubi. Pripravljeni smo na to tveganje, ne vem pa, ali je nanj pripravljen tudi Madrid." 
To bi seveda predpostavljalo spremembo španske ustave. 
"Politika je stalna interpretacija stanja. Lahko spremeni ali interpretira ustavo. Ali obstajajo možnosti drugačne 
interpretacije španske ustave, na način, da lahko pozitivno odgovorimo na katalonske težnje? Mogoče res ne, ampak ..." 
Pa bi tvegali, da potem ustavno sodišče spet zavrne tako rešitev? 
"Res, to je tveganje. Tveganje ne zadeva vlade, problem ni Sanchez, ki je nedvomno pozitivna sprememba. Problem je 
država, ki je bila oblikovana leta 1978 in je nekako blindirana. Že volilna zakonodaja je problematična, ker senat, zaradi 
večjega števila predstavnikov manjših provinc, jamči konservativcem večino. Potem sta tu vrhovno in ustavno sodišče, 
slednje očitno podrejeno političnemu nadzoru. Katalonija je vzpostavila pogoje za nov institucionalni dogovor, ki pa je 
seveda odvisen od politične volje." 
Včasih me ljudje sprašujejo, zakaj s takim zanosom praznujete 11. september, ko pa je minilo že 300 let. Zakaj polagate 
cvetje k spomeniku Rafaelu Casanovi, županu, ki je padel ob obleganju Barcelone leta 1714, ne pa k obeležju Lluisu 
Companysu, predsedniku katalonske vlade, ki ga je dal Franco ubiti? 
"Vprašanje je razumno. Vendar ima vsaka država svoje običaje, govorijo nam tudi, da slavimo poraz." 
Niste edini, to velja na primer tudi za Srbe. 
"Pri Kataloncih je to način, da povemo, da se naša zgodovina ni začela pred nekaj desetletji, ampak da je za nami dolga pot, 
da je Katalonija obstajala v neki federalni obliki že v 18. stoletju. Ne gre za kaprico, gre za dejstvo, da smo takrat izgubili. 
Začela se je dolgoletna praznina in minilo je veliko desetletij, preden si je katalonsko gibanje opomoglo." 
Slišal sem za tezo, da Franco ne bi zmagal v državljanski vojni, če mu ne bi priskočila na pomoč Hitler in Mussolini. 
"Mislim, da bi Franco vseeno zmagal. Bili smo dejansko zelo šibki. Tu so možne nekatere primerjave. Britanci niso bili 
zainteresirani, navsezadnje so enako naredili leta 1714." 
In so v zameno dobili Gibraltar? 
"Da. Ampak v drugi svetovni vojni je v Evropi obstajala tudi komunistična nevarnost in v katalonski družbi je bilo tako 
tveganje. Francozi in Angleži nad tem niso bili navdušeni." 
Vrniva se k novejši zgodovini. Dolga leta ste bili viden predstavnik katalonske socialistične stranke. Takrat se ni govorilo o 
neodvisnosti, ampak le o avtonomiji ... 
"Motite se. V začetku je bil govor tudi o pravici do samoodločbe. V prvih programih in prvem sporazumu med katalonsko in 
špansko socialistično stranko je bila ta možnost izrecno navedena." 
Spominjam se, da so bili v Evropskem parlamentu katalonski socialisti zelo aktivni pri podpiranju manjšin in različnosti. 
Seveda takrat ni bilo govora o samoodločbi. Imeni, ki se ju spominjam, sta Anna Terron in Joan Colom. Potem se je nekaj 
spremenilo. Zakaj je danes katalonska socialistična stranka pri nekaterih vprašanjih celo bolj desno od ljudske stranke? 
"Ustavni dogovor iz leta 1978 je nastal kot prva faza neke evolucije. Socialistična stranka Felipeja Gonzaleza je imela pri tem 
pomembno vlogo. Eden družbenih temeljev Gonzalezove vlade po letu 1982 je bila sprememba gospodarskih struktur, 
dejansko pa je Katalonija ohranila zelo nizko raven avtonomije. Zategadelj je Katalonija leta 2005 zahtevala spremembo 
statuta in večja pooblastila. Prva ustavna pogodba se ni razvijala, kot bi se morala. Katalonija je dejansko izgubljala 
pristojnosti. Moj brat je bil takrat predsednik katalonske vlade in predlagali smo federalno ureditev. Že s tem katalonska 
socialistična stranka ni soglašala v celoti, bila je bližje madridski miselnosti. Sprva je Zapaterova vlada soglašala s statutom, 
tudi mi smo privolili v več sprememb. Potem so Katalonci na referendumu statut potrdili. Ko pa je ustavno sodišče 
razveljavilo oziroma spremenilo 43 členov statuta, Zapaterova vlada ni reagirala. Tudi tedaj se je del katalonskih socialistov 
nagibal na špansko stran. Po 30 letih demokracije je tudi prišlo do nekakšne utrujenosti in nesposobnosti, da bi se odzvali, 
denimo, tudi na težko gospodarsko krizo." 
304 leta so minila od usodnega katalonskega poraza proti Madridu 
Je bilo ostro nasprotovanje Mariana Rajoya in Ljudske stranke zares samo odločno nasprotovanje Kataloncem ali je šlo 
predvsem za poskus odvrniti pozornost od korupcijskih afer, v katerih je Rajoy nazadnje potonil? 
"Šlo je za oboje. Pomembnejše je, da so bile za Rajoya nesprejemljive katalonske težnje po federalni ureditvi v državi, ki se 
je že v času Joseja Marie Aznarja utrdila na centraliziranem modelu. Vse je bilo osredotočeno v Madridu, po francoskem 
modelu, a veliko slabše, kajti Francija kot država deluje. Rajoy ni mogel privoliti v model delitve oblasti z avtonomnimi 
regijami. To je bilo stališče esteblišmenta, Rajoya pa tudi socialistov. Rajoy je dobro vedel, da je mogoče v volilni kampanji 
uporabiti gesla o pomanjkanju solidarnosti Kataloncev in to instrumentalizirati v volilne namene." 
Direktor spletnega portala Vilaweb Vicent Partal v svoji zadnji knjigi Nou Homenatge a Catalunya (Nov poklon Kataloniji) 
teoretizira, da prave tranzicije v Španiji nikoli ni bilo, da so dejanski oblastniki iz časa frankizma ohranili vajeti države v 
svojih rokah. Soglašate s to teorijo? 
"Delno, seveda. V družbi je obstajala neka demokratična volja, predvsem v socialistični in v komunistični stranki v prvih letih 
demokracije. Je pa res, da smo mi gledali na pakt iz leta 1978 kot na izhodiščno točko, na prvi korak k demokratizaciji, na 
tranzicijo k večjim reformam, ki pa jih ni bilo. Tako je država ostala jetnik starih struktur: vojske, sodstva, tudi javne uprave, 
ki z uvedbo demokracije ni bila nikoli korenito zamenjana." 



Je po vašem mnenju glede Katalonije španska socialistična stranka del problema ali del rešitve? 
"Na to vprašanje morajo odgovoriti oni. Zaradi glasov Kataloncev in Baskov so postali vlada. Od Sancheza je odvisno, ali bo 
dokazal doslednost s to pluralno prisotnostjo, ki mu je omogočila prevzem vlade, ali pa se bo povezal s starim 
esteblišmentom iz konservativnih strank." 
Vaš predhodnik Raul Romeva je veliko potoval po Evropi. Potem smo po 1. oktobru lani ugotavljali, da učinki niso 
izpolnili pričakovanj in da evropske institucije niso obsodile niti nasilja policije. Boste nadaljevali po poti, po kateri je 
stopal Romeva? 
"Da, nadaljevati moramo z demokratičnim pritiskom za dosego pravic, za dialog, za dogovorjeni referendum, še prej pa 
moramo delovati na področju svobode. Evropa ne sme privoljevati v take krivice, v policijsko in sodno nasilje. To je 
neskladno z evropskimi načeli. Poleg tega si moramo prizadevati, da čim dosledneje izvajamo evropska načela, predvsem v 
uveljavljanju demokracije. Tako nas bodo v večji meri sprejemali." 

• Štajer-mark. Darinko Kores. Večer, Maribor, 24.9.2018 
https://www.vecer.com/stajer-mark-6574638  
Razstava razglednic v Pavlovi hiši v Potrni: Od regionalne do nacionalne pripadnosti (in nazaj?). Jezik zapisov kot 
pričevalec identitete, družbene stratifikacije, ekonomskih, socialnih in političnih razmer ...  
Kar so danes SMS- in MMS-sporočila ter objave na družabnih omrežjih, so bile nekoč razglednice. Vsaj med večjimi kraji 
Avstro-Ogrske je pošta potovala precej hitreje kot danes (zjutraj oddano pismo med kraji ob železnici Dunaj-Trst je naslovnik 
največkrat prejel že istega dne zvečer). Nabor slikovnih motivov na sprednji strani že sam po sebi priča, kaj se je ljudem v 
tujem ali domačem kraju zdelo pomembno. Omejen prostor na zadnji strani pa je narekoval kratkost besedila, prilagojenega 
osrednjemu namenu sporočanja. Marsikaj o družbeni situaciji in njenih spremembah lahko sklepamo prav iz vsebine, a tudi 
iz jezika sporočil. 
Z vsem tem se ukvarja duhovito koncipirana razstava razglednic Spodnje Štajerske s konca 19. stoletja in začetka 20., ki so jo 
v petek odprli v Pavlovi hiši, kulturnem centru slovenske manjšine na avstrijskem Štajerskem v Potrni (Laafeld) pri Radgoni. 
Eden od osrednjih vidikov razstave Štajer-mark, ki sta jo zasnovali Karin Almasy in Eva Tropper s sodelavci, je pomik 
občutka pripadnosti pošiljateljev (in najbrž tudi prejemnikov). Štajerska je bila do konca prve svetovne vojne enotna 
avstrijska kronovina oziroma vojvodina in njeni prebivalci so se vsaj v 19. stoletju večinoma opredeljevali predvsem kot 
Štajerci. In to ne glede na narodnost in jezik, ki so ga govorili doma. Kot uradni jezik je sicer prevladovala nemščina, a na 
prelomu stoletja se je na Spodnjem Štajerskem, kjer je bil vsaj na podeželju izrazito v večini slovensko govoreči živelj, 
postopoma uveljavila tudi slovenščina. 
Besedila na mnogih razglednicah so dvojezična. Predvsem pisci s pomanjkljivo izobrazbo (in s primerno šibkimi jezikovnimi 
kompetencami) so brez strahu pred nerazumevanjem pogosto tvorili povedi iz stavkov ali besed v obeh jezikih ali nizali 
slovenske in nemške, pogosto v narečju in marsikdaj zapisane napačno, na primer nemške v slovenski fonetični transkripciji. 
Sprva se očitno skoraj nihče ni oziral niti na jezik natisnjenih besedil (na primer toponimov k slikam), ki je bil sprva 
največkrat nemški, kasneje pogosto v obeh jezikih, šele s postopno prevlado zavesti o nacionalni pripadnosti nad regionalno 
pa bodisi v enem ali drugem jeziku. Vzporedno s tem so postajali vse redkejši tudi dvojezični zapisi, ki so skoraj povsem 
izginili z delitvijo Štajerske med novonastali državi Avstrijo in Kraljevino SHS oziroma Jugoslavijo po prvi svetovni vojni. 
A odkar se meje rahljajo in sta tako Slovenija kot Avstrija članici EU ter schengenskega območja, se lahko vendar - kot (resda 
bolj za šalo kot zares) v kulturni spremljavi otvoritve - ob napisih tipa Hvala Bogu, da sn Štajerc ali priseganju navijaških in 
militantnih skupin deželi Štajerski vendarle zamislimo tudi nad sprevrženim vračanjem zgodovine kot tragedije ali farse. 
Razstava, ki je na ogled do 2. marca prihodnje leto, sicer nudi mnogoplasten pogled na ne tako davno, a v veliki meri 
pozabljeno ali spregledano preteklost; odpira pa tudi številne iztočnice za razmislek o sedanjosti in morebitni prihodnosti. 

• Po Lendavi Orbanova nogometna akademija tudi v Vojvodini. Urška Mlinarič. Večer, Maribor, 25.9.2018 
https://www.vecer.com/orbana-nogometna-akademija-tudi-v-vojvodini-6575533  
Orbanova ljubezen do nogometa ne pozna meja. Po nogometni akademiji v Romuniji, tisti v nastajanju v Lendavi, bo v 
četrtek odprl nogometno akademijo v Srbiji. Seveda z madžarskim denarjem.  
Manj kot petdeset kilometrov od madžarske meje, v središču Vojvodine, leži Bačka Topola, kraj s približno 33.000 prebivalci, 
katerih večinski del predstavljalo vojvodinski Madžari. V četrtek bo v tem podeželskem mestu velik dogodek. Otvoritve 
nogometne akademije se bo v prisotnosti predsednika Zveze vojvodinskih Madžarov Istvana Pastorja udeležil madžarski 
premier Viktor Orban. Zakaj? Tako kot pred petimi leti v Romuniji je tudi v Bački Topoli denar, konkretno 9,5 milijona evrov, 
za nogometno akademijo, štiri pomožna igrišča in sobe za nastanitev dala madžarska vlada. 
Gre torej za niz nogometnih akademij, v katere Orbanova vlada vlaga povsod, kjer živijo pripadniki madžarske manjšine. Kot 
je znano, bo tako predvidoma prihodnje leto - ob 100. obletnici priključitve Prekmurja matični domovini, ko je Madžarska na 
podlagi trianonske pogodbe izgubila velik del svojega ozemlja in prebivalstva, kar za madžarske nacionaliste predstavlja še 
danes neizmerno bolečino in nezaceljeno rano - odprta tudi nogometna akademija v Lendavi. Kraju na skrajnem vzhodu 
Slovenije, kjer prav tako živijo Madžari in kamor je Orban za celoten kompleks, ki bo poleg vadbenega centra vključeval še 
tri igrišča z umetno travo, manjšo tribuno, igrišče za odbojko in igrišče z mivko, že vložil dobrih šest milijonov evrov. 
Predvidena je tudi gradnja dijaškega doma, kjer naj bi prebivali nogometni upi. Pokrovitelj nogometnega kluba Nafta 1903 
so že Madžari. 
Vsa omenjena vlaganja je mogoče razumeti kot Orbanov poskus krepitve volilne podpore zunaj meja matične domovine, 
med zamejci. Vsaj v Prekmurju pa tudi kot krepitev same vloge madžarske manjšine v regiji, saj je madžarski sklad 
Comitatus, ki je v 100-odstotni lasti madžarske države, kupil Terme Lendava. Ob tem je ponudil tri milijone evrov več kot vsi 
drugi ponudniki. Še pred tem pa je bil ustanovljen v Lendavi poseben sklad za razvoj naložb in novih delovnih mest, preko 
katerega madžarska vlada preko razpisov na dvojezičnem območju deli nepovratna sredstva za razvoj turizma, gospodarstva 
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in kmetijstva na tem območju. Pogoj za pridobitev sredstev je med drugim znanje madžarskega jezika ali pripadnost 
manjšinskemu narodu. 
Da je pred Orbanovo ljubeznijo do nogometa le še ljubezen do moči in denarja, je že dolgo znano. Tako je slednji v svojem 
rojstnem kraju Felcsútu, ki šteje le nekaj tisoč prebivalcev že pred leti ustanovil nogometno akademijo in ogromen stadion s 
pomožnimi igrišči, ki je poimenovan po najboljšem madžarskem nogometašu Ferencu Puskásu, ki je bil član reprezentance 
leta 1954, ko so Madžari postali svetovni viceprvaki. Na čelu Felcsutske akademije je eden od Orbanovih najtesnejših 
zaveznikov in prijateljev ter eden najbogatejših Madžarov Lőrinc Mészáros. Slednji je med drugim skupaj z lokalnim 
podjetnikom Ivanom Meštrovičem leta 2006 kupil večinski delež nogometnega kluba Osijek, za kar sta odštela dobrih 
300.000 evrov, so poročali hrvaški mediji. 

• Kontroverzni Bannon spet potuje po Evropi, ga zanima tudi Slovenija? Kristina Božič. Večer, Maribor, 25.9.2018 
https://www.vecer.com/kontroverzni-strateg-steve-bannon-spet-potuje-po-evropi-ga-zanima-tudi-slovenija-6575418  
Ameriški politični strateg Steve Bannon, ki je pomagal pri volilni kampanji Donalda Trumpa, v zadnjem tednu ponovno 
potuje po Evropi. Njegov cilj je vplivati na spomladanske volitve v evropski parlament, da se v njem okrepijo populistične, 
skrajno-desne politične stranke.  
Nekdanji mornariški častnik in bankir pri Goldman Sachsu je, preden je bil Donald Trump izvoljen za predsednika ZDA, 
kandidatu pojasnjeval, da bo s svojo medijsko platformo Breibart News, ki temelji na širjenju šokantnih in zavajajočih novic, 
vedno bolj skrajen kot predsednik, ki mu je pomagal do Bele hiše. V začetku letošnjega poletja si je Steve Bannon zadal nov 
projekt. Potem ko je lani avgusta zapustil Trumpovo administracijo in letos januarja še svojo mesto v vodstvu Breitbart 
News, je napovedal, da bo z organizacijo Gibanje pomagal populistom v Evropi, ki svoje politične točke nabirajo na 
protimigracijski govorici in poudarjanju družbenih krivic.   
Fundacijo Gibanje, s katero Bannon sodeluje, je v Belgiji že lani januarja ustanovil belgijski politik Mischaël 
Modrikamen. Gre za odvetnika in politika, ki ga večina belgijskih medijev zaradi njegovih skrajnodesnih stališč ne vabi več v 
svoje oddaje. Modrikamen je predsednik in blagajnik fundacije Gibanje, ki ima v statutu zapisano, da je njen cilj 
"promovirati spoštovanje do pravne države, svobodno podjetniško pobudo, suverenost narodov, učinkovitost narodnih meja, 
ljudsko posvetovanje, boj zoper radikalni islam, znanstveni in nedogmatski pristop do podnebnih pojavov in obrambo Izraela 
kot suverene države na svoji zgodovinski zemlji". Fundacija naj bi tudi predstavlja "vez med gibanjem, ki ga je iniciral 
predsednik D. J. Trump v ZDA, in državljani ter političnimi gibanji, ki so aktivni v drugih državah, vključno z akterji v kampanji 
za Brexit, in ki se prepoznajo v ustanovnih načelih". Fundacija jih bo združevala in posredno ali neposredno podpirala z 
vsemi primernimi sredstvi, vključno s finančnimi, ter koordinirala in medsebojno potrjevala aktivnosti članov, ko bo to 
mogoče in zaželeno. 
V upravnem svetu fundacije sta poleg Modrikamena še dve ženski, ki sta tudi sekretarki fundacije. Ena je francoska politična 
aktivistka Laure Ferrari, ki je znana po svojih proti-EU stališčih. O njej se piše kot o partnerki britanskega politika Nigela 
Faragea, nekdanjega predsednika stranke UKIP, ki je v Britaniji vodila kampanjo za Brexit. Farage, ki je sicer poročen, četudi 
z ženo že leta živita ločeno, vztraja, da je njuna zveza v celoti platonska, četudi Ferrarijeva živi pri njem v Londonu. 
Ferrerijeva vodi v Bruslju Inštitut za direktno demokracijo v Evropi (IDDE). Inštitut je bil del preiskave, ki ga je pred dnevi 
zaključila britanska volilna komisija zaradi nedovoljenih sredstev, ki naj bi jih UKIP dobil od IDDE in zveze za direktno 
demokracijo v Evropi (ADDE) za kampanjo Brexit. Volilna komisija je prejšnji teden sporočila, da ni uspela zbrati več dokazov 
kot za utemeljen sum in zato preiskavo zaenkrat zaključuje. 
Druga sodirektorica in sekretarka fundacije Gibanje pa je žena Modrikamena in generalna sekretarka njegove Ljudske 
stranke, Yasmine Dehaene. Politico je sicer lani marca poročal, da so se Ukip in Yasmine Dehaene sprli, saj Ukip ni plačal 
obljubljenih računov za delovanje pisarne ADDE, ki jo je vodila. 
Spomnimo, belgijski politik Mischaël Modrikamen se je skupaj s Stevom Bannonom 7. septembra srečal z italijanskim 
notranjim ministrom Matteom Salvinijem, predsednikom skrajnodesne Lige. Salvini je Bannonu in Modrikamenu obljubil, 
da bo prišel in govoril na prvem srečanju fundacije Gibanje, ki naj bi se zgodilo konec novembra. 
Ameriški strateg Donalda Trumpa in njegov belgijski kolega sta tik pred tem septembra pridobila podporo predsednice 
italijanske politične stranke Bratje Italije Giorgie Meloni v Benetkah. Na njihovi letni konferenci pretekli vikend je bil častni 
govorec tudi Bannon.  
Ameriški populist se je v Italiji srečal po poročanju Politica tudi z Luigijem di Maiom, vodjem stranke Gibanje petih zvezdic. 
To se o morebitnem sodelovanju s fundacijo Gibanje mora šele odločiti. Bannon navezuje stike tudi z nemško, skrajno desno 
Alternativo za Nemčijo (AfD) in madžarskim Fideszom ter somišljeniki na Češkem. Tam se je včeraj srečal s češkim 
predsednikom Milošom Zemanom v družbi nemškega parlamentarca AfD Petra Bystrona, ki je v Nemčijo prišel kot begunec 
z nekdanje Čehoslovaške.  

• Nov zagon za Balkan. Javier Solana. Večer, Maribor, 25.9.2018 
Javier Solana, nekdanji visoki predstavnik EU za zunanjo in varnostno politiko, generalni sekretar NATA in španski zunanji 
minister, Project Syndicate  
https://www.vecer.com/nov-zagon-za-balkan-6575238  
V Evropo prihaja jesen, čas za pobiranje sadov večmesečnega trdega diplomatskega dela na Balkanskem polotoku. V 
Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji (NJRM) bo 30. septembra potekal posvetovalni referendum, ki bi lahko vodil v 
spremembo imena države v Republika Severna Makedonija. Pri tem ne gre zgolj za lingvistično vprašanje. Če bi bil 
referendum potrjen, bi se lahko končal 27-letni spor med makedonsko in grško vlado. Grčija odločno nasprotuje, da bi njena 
severna soseda uporabila ime Makedonija brez geografskega označevalca, saj ima na severu države pokrajino z istim 
imenom. Poleg tega ima antično kraljestvo Makedonija velik kulturni in zgodovinski pomen za današnje Grke. 
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Če bi se referenduma udeležil velik delež makedonskih volivcev in glasoval za spremembo imena ter z njim povezanih zadev, 
bi bile predlagane ustavne spremembe z večjo verjetnostjo sprejete v makedonskem parlamentu. V tem primeru bi imel 
zadnjo besedo grški parlament, ki mora prav tako glasovati o spremembi imena. 
Zaradi spora glede imena je Grčija blokirala vstop Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije (provizorično ime, ki je v 
uporabi od leta 1993) v EU in Nato. Pred tremi meseci pa sta makedonska in grška vlada končno dosegli sporazum za 
razrešitev bilateralnega spora. Posledice njunega dogovora so razvidne iz oblikovanja referendumskega vprašanja v 
Makedoniji: "Ali podpirate članstvo v EU in Nato s sprejemom sporazuma med Makedonijo in Grčijo?" 
Visoka predstavnica za zunanje zadeve in varnostno politiko Federica Mogherini in posrednik OZN za rešitev imena 
makedonske države Matthew Nimetz sta odigrala ključno vlogo pri zagotavljanju uspešnih pogajanj. Nimetz, ki se s tem 
vprašanjem ukvarja že od leta 1994, je opozoril, da diplomatske zvezde še nekaj časa ne bodo v tako ugodnem položaju, kot 
so trenutno. 
V času vzpona nacionalizma prespanski sporazum, poimenovan po jezeru, ki meji na Grčijo, NJRM in Albanijo, predstavlja 
svež veter. Makedonski premier Zoran Zaev in njegov grški kolega Aleksis Cipras sta se pri sprejemanju sporazuma dokazala 
kot izjemno drzna in odgovorna voditelja. Oba sta morala vložiti velik del političnega kapitala, se soočiti z domačimi 
nacionalističnimi silami in se spopasti z nezaupanjem opozicijskih strank. 
Prespanski sporazum predstavlja uspešen model za reševanje sporov drugod, saj vsebuje celosten pristop h konfliktu 
oziroma rešitev, ki temelji na obljubi o medsebojnih dolgoročnih prednostih. Eden od členov sporazuma navaja naslednjo 
trditev: "V času nove industrijske revolucije […] je bolj kot kadarkoli potrebno poglabljanje sodelovanja med državami in 
družbami, še zlasti na področju družbene aktivnosti, tehnologij in kulture." 
Ta izjava, ki sta jo sprejeli dolgo sprti strani, predstavlja navdih za regijo, ki je še zmeraj zapletena v spore, ki so obstali na 
mrtvi točki in se navezujejo na etnične in nacionalne identitete. Balkan, toda ne samo Balkan, potrebuje novo zgodbo, ki 
temelji na resničnih prioritetah ljudi. Natanko to ponuja prespanski sporazum. 
V času, ko se zdi, da namerava toliko držav graditi zidove, bi bilo ironično in zelo razveseljivo, če bi na Balkanu gradili 
mostove 
Kmalu bi se lahko dovolj otopil še en zamrznjeni spor, da bi se približali rešitvi. Leta 2011 je EU dala pobudo za dialog med 
Srbijo in Kosovom, s katerim je bil od tedaj dosežen pomemben napredek na področju svobode gibanja, trgovine, 
gospodarskih priložnosti, varnosti, pravosodja, povezovanja in na številnih drugih področjih. Kljub tej postopni normalizaciji 
bilateralnih odnosov temeljni spor med državama ostaja nerešen. Obe strani se zavedata visokih stroškov statusa quo, ki 
ovira njuno približevanje k EU in predstavlja nevzdržno breme za njuno ekonomijo. V sodelovanju s Federico Mogherini sta 
srbski predsednik Aleksandar Vučić in predsednik Kosova Hashim Thaci v preteklih mesecih pospešila pogajanja s ciljem 
sklenitve dokončnega, obsežnega in pravno zavezujočega sporazuma. Vsekakor EU nima pristojnosti za diktiranje pogojev za 
rešitev spora, lokalna odgovornost pa je ključnega pomena za kakršenkoli dogovor, ki bi lahko v tem procesu nastal. 
Na tej stopnji dialoga je ključnega pomena, da prevladata previdnost in zmernost. Vučićeva in Thacijeva zapuščina bosta v 
veliki meri odvisni od pripravljenosti do oblikovanja realističnega predloga v skladu z vrednotami EU. Oba voditelja imata 
priložnost, da se izogneta skrajnim stališčem in posnemata modro ravnanje grške in makedonske vlade. 
Manj obetavna je situacija v Bosni in Hercegovini (BiH), kjer bodo 7. oktobra splošne volitve, čeprav država trenutno nima 
učinkovite volilne zakonodaje. V BiH, kjer že od konca vojne leta 1995 vlada ozemeljska in administrativna zmeda, je 
izjemno težko vladati. V politiki še vedno prevladuje etnocentrizem in trenutna predvolilna kampanja ni nobena izjema. 
Da bi bila zadeva še bolj komplicirana, je secesionistični politik Milorad Dodik, ki je pravkar odslužil svoj zadnji mandat kot 
predsednik Republike srbske (ene od dveh pretežno avtonomnih entitet, na kateri je država razdeljena), sprejel 
vznemirjajočo odločitev, da bo kandidiral za člana predsedstva BiH. Upajmo, da bo bolj konstruktiven duh, ki preveva 
preostalo regijo, končno zavejal tudi v BiH in da bodo zagon dobile medetnične iniciative, ki jih že dolgo časa zagovarja velik 
del civilne družbe v BiH. 
Nedvomno je zadnjih nekaj desetletij na Balkan prineslo več frustracij kot napredka. Toda, kot kaže prespanski sporazum, 
noben spor ni nerešljiv, če se združita diplomatska kreativnost in politična volja. Če se bodo prihodnji ključni tedni dobro 
končali, bi lahko regija, ki jo je konec minulega stoletja opustošil nacionalizem, zdaj kljubovala današnjemu globalnemu 
nagibanju k šovinizmu. V času, ko se zdi, da namerava toliko držav graditi zidove, bi bilo ironično in zelo razveseljivo, če bi na 
Balkanu gradili mostove. 

• Nekdanji francoski premier Valls bo kandidiral za župana Barcelone. STA. Večer, Maribor, 25.9.2018 
https://www.vecer.com/nekdanji-francoski-premier-valls-bo-kandidiral-za-zupana-barcelone-6576143  
Nekdanji francoski premier Manuel Valls je danes napovedal, da se bo maja prihodnje leto potegoval za župana 
katalonske prestolnice Barcelona. Valls, ki je po rodu iz Barcelone, bo zato v začetku oktobra odstopil kot poslanec 
francoskega parlamenta. 
"Po resnem premisleku sem sprejel naslednjo odločitev: želim biti naslednji župan Barcelone," je socialist, ki je francosko 
vlado vodil med letoma 2014 in 2016, povedal na dogodku v starem mestnem jedru Barcelone. 
Na lokalnih volitvah 26. maja 2019 se bo pomeril z aktualno županjo Ado Colau. Njegovo kandidaturo bo podprla 
levosredinska stranka Ciudadanos, ki nasprotuje neodvisnosti Katalonije. Temu nasprotuje tudi Valls. 
Analitik z univerze v Barceloni Jordi Munoz mu ne pripisuje veliko možnosti za zmago, navaja francoska tiskovna agencija 
AFP. 
Valls se je leta 1962 rodil v katalonski prestolnici, odraščal pa je v Parizu. Pri 20 letih je pridobil francosko državljanstvo, 
zaradi česar je izgubil špansko.  

• Slovenija ne sme biti država ene teme. Robi Poredoš New York (od dopisnika STA). Večer, Maribor, 26.9.2018 
https://www.vecer.com/slovenija-ne-sme-biti-drzava-ene-teme-6577388  
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Predsednik Borut Pahor se je zavestno odločil, da pred Generalno skupščino OZN ni govoril o arbitražnem sporazumu  
Slovenski predsednik Borut Pahor je po torkovem govoru na splošni razpravi svetovnih voditeljev ob začetku zasedanja 73. 
Generalne skupščine ZN dejal, da se je zavestno odločil, da v govoru o arbitražnem sporazumu ni govoril. Je pa o njem 
spregovoril s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem. 
Hrvaški premier Andrej Plenković je lani na splošni razpravi arbitražni sporazum označil za kršitev mednarodnega prava, 
takratni slovenski premier Miro Cerar pa mu ni več mogel odgovoriti, ker je bil že na poti domov. Na vprašanje STA, ali 
pričakuje kaj podobnega tudi v govoru hrvaške kolegice Kolinde Grabar Kitarović, ki je bila na vrsti z govorom včeraj zjutraj, 
Pahor ni odgovoril neposredno. Dejal je, da se je odločil, da tega ne bo omenjal, čeprav je v govoru poudaril pomen 
spoštovanja mednarodnega prava in odločitev sodišč. Najprej zato, ker vsi, ki jih to zanima, že vedo, za kaj gre. Prav tako ne 
želi, da Slovenija postane država "enega problema". Oziroma monotematska (op. ur.). "Tretjič pa mislim, da je treba s 
pametno politiko pripeljati Hrvaško do tega, da bo sprejela in uveljavila arbitražni sporazum," je dejal Pahor in dodal, da je o 
tem govoril tudi z Junckerjem. "Ta klepet med nama je bil na štiri oči in v pogovoru z vami ne bom šel v podrobnosti. Šlo pa 
je za nadaljevanje pogovora, ki smo ga s predsednikom Evropske komisije imeli prvič doslej, odkar sva s predsednico Grabar 
Kitarovićevo predsednika na obeh straneh meje. To je bilo prejšnji teden v Bukarešti. Na večerji sem načel pogovor in na 
moje prijetno presenečenje ne Juncker in ne Grabar Kitarovićeva nista zavrnila tega pogovora. Prvič smo se pogovarjali o 
tem vsi trije," je dejal Pahor. Glede na izkušnje pri doseganju arbitražnega sporazuma Pahor pravi, da bo mogoče 
implementacijo tega dogovora doseči le, če se bo krepilo zaupanje med Slovenijo in Hrvaško, ne pa, če se bodo odnosi 
zaostrovali. 
"Zato se trudim, da pri Junckerju dosežem, da Evropska komisija, ki je bila sponzor tega veljavnega mednarodnega 
dogovora, ki je preko arbitražnega sodišča določil mejo med državama, ostane v pogovorih o tem, kako ta sporazum 
implementirati," je dejal predsednik. Pahor je še zavrnil, da bi se o tem govorilo kot o odprtem problemu, ki ga morata 
dvostransko rešiti obe državi, ter omenil, da je takšno stališče tudi v nasprotju s stališčem pravne službe Evropske komisije. 
"Ne bi zdaj rad pretiraval v svojih občutkih, ampak mogoče se predsednik Evropske komisije ali sam ali preko 
podpredsednika Fransa Timmermansa vrača v neko iskanje rešitve, kako implementirati ta sporazum. To je zelo 
pomembno. Ne kako rešiti vprašanje meje, ker to je že, ampak kako sporazum implementirati, da bo sprejemljiv za obe 
strani," je dejal Pahor. 
Kot je dodal, upa, da gre za napredek, in pravi, da ga ne bi presenetilo, če bi Juncker ali Timmermans v naslednjih mesecih 
obiskala prestolnici obeh držav ali pa povabila predsednika obeh vlad na pogovor. "Jaz bom vsekakor ohranil ta dialog z 
njima, kakor ga ohranjam s predsednico Grabar Kitarovićevo," je zagotovil Pahor. 

ZDA in Iran ter EU 
Iranski predsednik Hasan Rohani se je na zasedanju Generalne skupščine ZN ostro odzval na obtožbe na račun iranskega 
režima, ki jih je na zasedanju v New Yorku v torek pred njim izrekel predsednik ZDA Donald Trump. Nasprotovanje 
multilateralizmu ni znak moči, ampak šibkosti intelekta, je dejal Rohani, a obenem povabil ZDA nazaj k pogajalski mizi. 
Medtem je svetovalec ameriškega predsednika za nacionalno varnost John Bolton posvaril Iran, da bo "hudičevo grdo 
plačal", če bo grozil ali škodil ZDA ali njihovim zaveznikom. Na forumu z naslovom Združeni proti jedrskemu Iranu je dejal, 
da je bil jedrski sporazum z Iranom, iz katerega je Washington letos izstopil, največja diplomatska polomija v ameriški 
zgodovini. Ameriški zunanji minister Mike Pompeo pa je bil kritičen do načrta EU, da zaobide ameriške sankcije proti Iranu. 
EU je namreč v ponedeljek napovedala ustanovitev posebne ustanove v ta namen. "Ne Evropi ne nikomur drugemu ne 
bomo dopustili, da bi zaobšel naše sankcije," je ob robu splošne razprave Generalne skupščine ZN dejal Pompeo. (zur)  

• Slabe novice za Novice. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 26.9.2018 
https://www.vecer.com/slabe-novice-za-novice-6576078  
Urednik edinega posvetnega tednika koroških Slovencev v Avstriji obupano sporočil, da Novice do konca leta ne bodo 
več izhajale vsak teden, sodelavci pa so se v korist preživetja tednika odrekli polovici plače  
Edini sekularni tednik koroških Slovencev Novice, ki izhaja v Celovcu, je v zadnji številki prinesel komentar glavnega urednika 
Emanuela Polanška, v katerem ta sporoča, da bo naslednja števila izšla šele 4. oktobra in ne 28. septembra, kot bi bilo 
običajno. 
Žalosten komentar glavnega urednika 
"Položaj Novic," piše Polanšek, "se iz leta v leto slabša." Ekonomski temelji so zdaj že tako porušeni, da "je takšen 
nesprejemljiv položaj mogoče prebresti le s posegi, ki gredo na račun bralke in bralca, predvsem pa uredništva." Polanšek v 
žalostnem komentarju, ko je ogroženo "izdajanje edinega neodvisnega slovenskega tednika na avstrijskem Koroškem, ki 
tudi opravlja eno najpomembnejših nalog za ohranitev žive slovenščine pri nas", napoveduje, da Novice do novega leta 
zavoljo kroničnega pomanjkanja denarja pet- ali šestkrat sploh ne bodo izšle. Še huje. Zaposleni uredniki oziroma novinarji, 
poleg Polanška še Sebastjan Trampusch in Bojan Wakounig, so se strinjali, da bodo do konca leta delali za polovično plačo. 
Tako bi založniku Slomedii, ki je v lasti krovnih manjšinskih organizacij, Zveze slovenskih organizacij (ZSO) in Narodnega 
sveta koroških Slovencev (NSKS), ki sta izdajateljici tednika, "prištedili nekaj sredstev". Polanšek v isti sapi zahteva, da za leto 
2019 "odgovorni pri razdeljevanju podpor zagotovijo vsem dobro znana minimalna osnovna sredstva in v prihodnje opustijo 
vsakršno ukrepanje v škodo Novic". 
Za dodatna pojasnila Polanška te dni nismo uspeli priklicati. Urednik Bojan Wakounig pa nam je povedal, da so Novice 
izhajale s pomočjo denarne podpore iz Slovenije, "okoli 160 ali 170 tisoč evrov letno, vedno manj pa je bilo denarja iz 
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Avstrije, nazadnje le še deset tisoč evrov". Pristal je na polovično znižanje plače, ker meni, da bi po stečaju ali ukinitvi Novic 
manjšina še težje in dražje prišla do novega tednika, če sploh. 
Zamisel o prilogi pri Kleine Zeitung 
Včeraj smo po telefonu, ko smo zaman skušali priklicati Marjana Sturma iz ZSO in Valentina Inzka iz NSKS, slednji se je vsaj 
opravičil, da je na nekem zasedanju, uspeli govoriti s predsednikom tretje krovne manjšinske organizacije, Skupnosti 
koroških Slovencev in Slovenk, Bernardom Sadovnikom: "Naša organizacija ni udeležena pri Slomedii, vendar se mi zdi, da 
je med organizacijama, ki pa sta, prišlo do blokade. Zato bi si želel, da bi Novice vsi skupaj končno strukturno, brez politike, 
postavili na trdna tla. Morda bi v manjšini ustanovili za to kakšno društvo ali zadrugo, da bi lastniki tednika postali vsi bralci. 
Če ne, smo pri Skupnosti Novice pripravljeni reševati skupaj in to ob pomoči Slovenije. Dokler pač Avstrija ne začne 
sofinancirati tega časopisa izdatneje, sistemsko, in ne le zgolj z nekaj tisočaki letno. V pogovorih s prejšnjo avstrijsko vlado 
smo že bili blizu te sistemske rešitve, zato bi bilo prav, ko bi te pogovore nadaljevali tudi z novo avstrijsko vlado." 
"Nujno bi morala Avstrija zagotoviti vsaj en skupni manjšinski časopis. Temu ne vidim alternative in alternativa tudi ne bi 
bila, da bi morda nekakšno slovensko prilogo enkrat tedensko izdajal Kleine Zeitung, avstrijski dnevnik, ki izhaja v Celovcu in 
Gradcu," je Sadovnik odločno zavrnil razmišljanje nekaterih na levem političnem polu slovenske manjšine. Dodal je še, da bi 
si želel, da Novice kar najhitreje dobijo profesionalne urednike in novinarje. "Kdo od mladih profesionalcev bi sploh želel tja 
v službo, če sedaj tam delajo le še za pol plače?" se je Sadovnik retorično vprašal za konec. 
Alarm iz Novic prišel "nenadoma" 
O tem, kako lahko Novicam pomagajo, smo povprašali urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki ga vodi minister Peter 
Jože Česnik. Odgovorili so, da vprašanju Novic že leta namenjajo posebno pozornost, in zapisali: "Upamo, da bosta novi 
avstrijski vladi, zvezna in deželna, uvideli pomen manjšinskega tiska na avstrijskem Koroškem in s tem multikulturnosti v 
tem delu Avstrije. Pomen slovenskega tiska med slovenskim življem na Koroškem je nekaj, kar bi morali obe suvereni državi 
vzdrževati brez zapletov. Seveda je nujno, da časopis obratuje socialno, politično in ekonomsko utemeljeno. Urad bo pri 
reševanju tega vprašanja tesno sodeloval z ostalimi ministri slovenske vlade ter na bilateralni ravni s sosedo Avstrijo." 
V uradu so spomnili, da so že leta 2016 pomagal Novicam stabilizirati finančni položaj in racionalizirati poslovanje. Prejele so 
dodatno podporo, uvedli so se varčevalni ukrepi, ki naj bi Novicam pomagali premostiti prehodno obdobje, do realizacije 
sistemske rešitve. Samo v ilustracijo, Slovenija je v določenem obdobju (2004-2017) delovanje časopisa podprla z vsoto 
4,151.858,45 evra, Avstrija pa je v istem obdobju prispevala znatno manjši znesek 569.899,24 evra. 
Minister, so še pojasnili iz urada, je delovno mesto zasedel šele 14. septembra letos, problematika Novic pa se je "pojavila 
nenadoma". V tako kratkem času še ni bilo mogoče najti primernega in učinkovitega odgovora, "je pa urad že namenil 
15.000 evrov dodatne pomoči Novicam". 

• Avstrijska vlada namerava ohraniti nadzor na meji s Slovenijo in Madžarsko. STA, A.L. Večer, Maribor, 
26.9.2018  

https://www.vecer.com/avstrijska-vlada-namerava-ohraniti-nadzor-na-meji-s-slovenijo-in-madzarsko-6576608  
Avstrija je nadzor na notranjih mejah s Slovenijo in Madžarsko vzpostavila sredi migrantske krize leta 2015.  
Avstrijska vlada namerava ohraniti nadzor na meji s Slovenijo in Madžarsko, je danes v parlamentu na Dunaju povedal 
notranji minister Herbert Kickl. To bo v naslednjih tednih v pismu sporočil tudi Evropski komisiji, je po poročanju avstrijske 
tiskovne agencije APA napovedal Kickl. 
Avstrija je nadzor na notranjih mejah s Slovenijo in Madžarsko vzpostavila sredi migrantske krize leta 2015 in ga v nasprotju 
z veljavno schengensko zakonodajo - pa tudi ob nasprotovanju Slovenije, ker da ta nadzor ni potreben - vseskozi podaljšuje 
za novo polletno obdobje. Zadnje podaljšanje bi se sicer izteklo 11. novembra. 
Ob Avstriji nadzor na notranjih mejah schengenskega območja izvajajo še Švedska, Danska, Nemčija in Francija ter nečlanica 
EU Norveška. Države izvajanje nadzora utemeljujejo z varnostnimi razlogi zaradi migrantske krize, ker da zunanje meje EU 
oz. schengenskega območja niso dovolj zavarovane pred nezakonitimi migracijami. 
To je v utemeljitvi podaljšanja nadzora na avstrijski meji s Slovenijo in Madžarsko izpostavil tudi Kickl, ki prihaja iz vrst 
skrajno desnih avstrijskih svobodnjakov (FPÖ). "Izvajanje nadzora na meji je nujno potrebno za varnost Avstrijcev," je dejal 
in dodal, da "smo še svetlobna leta od urejenega stanja". Dodal je še, da "le sanjači verjamejo", da je begunska kriza 
dejansko mimo. 
Tudi predstavnik koalicijske avstrijske ljudske stranke (ÖVP) Werner Amon je v parlamentu dejal, da Avstrija še naprej rabi 
nadzor na zunanjih mejah. To je obžalovanja vredno, a nujno, je dejal. 
Problem z nezakonitimi migracijami je po Amonovih besedah sicer rešljiv le na evropski ravni. Dokler ne bo učinkovitega 
nadzora na zunanjih mejah, pa je treba meje nadzirati tudi na nacionalni ravni, je še izjavil. 
V opoziciji so sicer precej kritični do načrtov vladne koalicije. Predstavnik socialdemokratov (SPÖ) Jörg Leichtfried je koaliciji 
očital, da zelo veliko govori, malo pa naredi. Veliko je govora o pospešitvi azilnih postopkov, vzpostavljanju bolj poštenih 
kvot porazdelitve beguncev v Evropi ali pa o sklepanju sporazumov o vračanju, vendar nič od tega še ni narejenega, je po 
poročanju APA poudaril Leichtfried. 

• Opeke v slovenskem protibegunskem zidu: Kakor da so pravice samo za nas. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 
26.9.2018  

https://www.vecer.com/opeke-v-slovenskem-protibegunskem-zidu-6577268  
V Mariboru seminar o vprašanjih, povezanih s prihodom beguncev v Slovenijo.  
Nič več opek v zidove je simbolični cilj mednarodnega projekta Evropske unije (EU) Utrinki z mej, v katerem tri leta sodeluje 
31 občin, regij in nevladnih organizacij iz trinajstih držav članic. Iz Slovenije sodelujejo občini Maribor in Črnomelj ter Inštitut 
za etnične in regionalne študije Iscomet iz Maribora, ki je nacionalni koordinator. 
Iscomet je tako danes v Mariboru pripravil seminar, podobnega bo tudi pojutrišnjemi v Črnomlju. 
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Na seminarju so strokovnjaki poglobljeno prestavili različne vidike begunstva, predvsem v Sloveniji. Uvodna razpravljalca sta 
bila Jožef Kunič, nekdanji slovenski veleposlanik in častni predsednik Slovenskega društva za mednarodne odnose, in Silvo 
Devetak, predsednik Iscometa. Slednji je med drugim predstavil mogoče prihodnje vzroke migracij, na katere pa bi iz Evrope 
lahko vplivali in jih omilili ali celo preprečili. "Najprej je gre za učinkovito urejanje kaotičnih razmer po vojnah v Iraku, 
Afganistanu in Libiji, nato razmere na Bližnjem vzhodu, kjer pa bo veliko odvisno od mirovnega procesa v Siriji in od 
ameriškega zaostrovanja odnosov z Iranom. Tu je še vojna v Jemnu, ki jo podpirajo na zahodu. Drugače kot v vzhodni 
soseščini bi se morala EU lotiti Afrike in predvsem podsaharski Afriki financirati razvojne projekte." 
Beguncev manj, pogoji še zmeraj hudi 
Sedaj prihaja manj beguncev, kot je bilo po poletju leta 2015, vendar so države članice EU še zmeraj pomanjkljivo 
pripravljene in se preveč zlahka "prepuščajo shizofreni propagandi", smo slišali. O tem, kako se sprejemni pogoji v mnogih 
državah za begunce še niso izboljšali, je govoril Franc Mlinar iz Iscometa. "V prvih sedmih mesecih letos je v Evropo prišlo 
3500 otrok brez spremstva, od tega 800 po tako imenovani balkanski poti," je postregel z najnovejšimi podatki, a še zmeraj 
šepa pri psihosocialni pomoči ter pri vključevanju v šole. Problematiziral je pridržanje beguncev in pribežnikov, ki bi moral 
biti le skrajni ukrep. Še zmeraj beležijo primeri nehumano obravnavo ranljivih oseb. Med kršiteljicami izstopajo Madžarska, 
Italija in Španije, je dodal. 
Da migracije, sploh pa ne v Mariboru, niso od včeraj, saj so izpričane v vseh zgodovinskih obdobjih, je razložila Kristina 
Toplak iz Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Mariboru: od izgona židov iz Maribora leta 1496 prek odhoda nemško govorečih 
in prihoda primorskih pribežnikov, do bosanskih beguncev v mestu, kjer so zanje pouk uredili v devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja na treh, nato pa še na dveh mariborskih osnovnih šolah. 
Iz vladnega Urada za oskrbo in integracijo beguncev je spregovoril Peter Debeljak, ki je potožil, da ljudje sprašujejo, čemu je 
urad sploh ustanovljen. "Po begunskem valu 2015 je država uvidela, da je na tem področju bosa. Naša naloga je nadgraditi 
osnovni sistem sprejema in oskrbe ter skušati voditi bolj horizontalno migracijsko politiko." Debeljak je opozoril, da notranje 
ministrstvo to politiko kreira, urad jo le izvaja. "A ključno politiko pri nas na tem področju kreira strah," je bil kritičen vladni 
predstavnik, "čeprav zanj ni razloga. Pri nas smo v dvajsetih letih podelili 800 azilskih statusov, kar enega na 24 tisoč 
prebivalcev, v Nemčiji, denimo, pa enega na 600 prebivalcev. Dejstva so naš zaveznik." Vera Klopčič, sodelavka Iscometa, je 
analizirala vzroke in manifestacije odpora dela prebivalstva do migrantov v Sloveniji. Strinjala se je, da je med glavnimi 
dejavniki strah oziroma manipulacija z njim. Naštela je nekaj primerov sovražnega govora na družabnih omrežjih, pri 
različnih civilnih pobudah, v medijih, od politikov: "Do beguncev, migrantov, muslimanov uporabljajo enak besednjak, 
recimo, vse je treba pobiti, kakor pri sovražnem govoru do Romov." 
Vse ni tako slabo 
Vse pa ni slabo, pri Socialni zbornici so sedaj izdelali predlog za novo poklicno kvalifikacijo kulturni mediator, ki bi bil za 
begunce nekaj takega kot je romski koordinator za Rome, je dodala Klopčičeva. O tem, kako v Sloveniji sankcioniramo 
sovražni govor, je govoril Jan Stajnko s Pravne fakultete v Mariboru. Opozoril je, da je višje sodišče v Ljubljani nedavno zelo 
restriktivno razlagalo kaznivo dejanje sovražnega govora, ki je že tako ali tako spet skrajno sredstvo. Namreč, da mora poleg 
tega biti "izkazana resna grožnja javnemu redu in miru." "To je le eno višje sodišče v Sloveniji! Druga bi lahko odločala 
drugače, vrhovno sodišče o tem še ni podalo sodbe. Toda tožilstva se že zgledujejo po višjem sodišču v Ljubljani," je na koncu 
pripomnil Stajnko. 
Direktorica Mirovnega instituta Neža Kogovšek Šalamon je opozorila, da človekove pravice ne veljajo zgolj za državljane, 
pač pa za vse ljudi v neki državi. "Slovenci bi se strinjali, da so tudi tujci upravičeni do pravice do življenja pa da tudi zanje 
velja prepoved suženjstva, mučenja, diskriminacije. Problem nastane, ko se vprašamo, komu priznati konkretno pravico. 
Državljani so na vrhu te hierarhije, saj imajo tudi politične pravice, recimo volilno pravico in da so izvoljeni. Vprašanje 
univerzalnosti človekovih pravic se je pri nas nekako izgubilo ne le v javnosti, tudi v ekspertnih skupinah, denimo v 
parlamentu. Pravice, na katerih smo pred 27 leti utemeljili Slovenijo, danes razumemo bolj tako, da veljajo zgolj za nas, za 
državljane Slovenije." Vseeno je na koncu menila, da je lahko optimistka, saj opaža, "da so tam, kjer se pri nas ukvarjajo z 
begunci in njihovo integracijo, na dobri poti." 
Prav o teh izkušnjah so včeraj v Mariboru med drugimi govorili še mariborski podžupan Zdravko Luketič, pa Blanka Kovačec 
z osnovne šole Maks Durjava, Franci Jazbec, vodja programov v društvu Odnos, Nada Žagar, direktorica Zavoda za 
izobraževanje in kulturo v Črnomlju. 

• Vseitalijanski neofašistični shod v Trstu – se bo slovenska vlada pridružila protestom? Kristina Božič. Večer, 
Maribor, 27.9.2018  

https://www.vecer.com/vseitalijanski-neofasisticni-shod-v-trstu-se-bo-slovenska-vlada-pridruzila-protestom-6578033  
Čez dober mesec dni bo v Trstu potekal vseitalijanski shod skrajnodesne politične skupine in stranke CasaPound. Stranka 
Levica je danes vlado Marjana Šarca pozvala, naj obsodi shod in v Rim pošlje diplomatsko noto.  
"Shod naj bi ovekovečil konec prve svetovne vojne in določitev rapalskih meja," pojasnjujejo v Levici, da shoda 3. novembra 
"ki promovira skrajno desna ksenofobna, fašistična in rasistična stališča ter iredentistične teritorialne težnje do Slovenije" ni 
mogoče jemati le kot demokratično izražanje mnenja – še posebej ne ob porastu neofašizma v soseščini, Evropi ter po 
svetu. 
Napovedan shod je jedro ostrih razprav tudi v Trstu, kjer so lokalne oblasti pred dnevi sicer sklenile, da shoda ne bodo 
prepovedale, naj pa bi točno določili traso shoda, ki bo daleč od mestnega središča. Da s shodom ne vidi težav, je pojasnil 
tudi notranji minister skrajnodesne Lige Matteo Salvini. Na shodu pričakujejo več tisoč pripadnikov skrajne desnice in to en 
dan pred obiskom italijanskega predsednika Sergia Mattarella v Trstu, ki bo v severno-jadranskem mestu obeležil italijanski 
državni praznik enotnosti in oboroženih sil. 
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Matej T. Vatovec, vodja poslanske skupine Levica je danes premierju Marjanu Šarca poslal pobudo, naj slovenska 
vlada  italijanski vladi pošlje protestno noto, "v kateri naj izrazi nestrinjanje s toleriranjem shodov skrajne desničarske 
organizacije, ki poveličuje vojno, fašizem in rasizem ter posredno ali neposredno grozi v Italiji živečim Slovencem in drugim 
manjšinam". Predlagajo tudi, naj se italijansko vlado pozove k prepovedi shoda. 
"Sem popolnoma proti manifestaciji takšne vrste," je bil jasen tudi tržaški župan Roberto Dipiazza. K prepovedi shoda v 
Trstu pa je po poročanju Radia Capodistria RTV SLO pozval tudi lokalni predstavnik Demokratske stranke Ettore Rosato, ki je 
spomnil, da italijanska ustava "ostro zavrača fašizem in nacizem, po katerih se CasaPound navdihuje". 

• Štirje evropski poslanci so pisali Junckerju v zvezi z arbitražo. B.P., STA. Večer, Maribor, 27.9.2018  
https://www.vecer.com/stirje-evropski-poslanci-so-pisali-junckerju-v-zvezi-z-arbitrazo-6578513 
Štirje evropski poslanci iz Slovenije so danes v pismu pozvali predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja, naj 
od Hrvaške zahteva spoštovanje in implementacijo arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško.  
Pod pismo, katerega pobudnik je bil Igor Šoltes (Zeleni), so se podpisali še Franc Bogovič (EPP/SLS), Tanja Fajon (S&D/SD) in 
Ivo Vajgl (Alde/DeSUS). Poslali so ga v vednost tudi vsem evropskim komisarkam in komisarjem. 
V njem opozarjajo na netransparentno delovanje, nespoštovanje vladavine prava in neaktivnost Evropske komisije v 
primeru arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško ter od Junckerja zahtevajo, da "od Hrvaške jasno zahteva 
spoštovanje vladavine prava in implementacijo zavezujoče arbitražne razsodbe brez odlašanja". 
Poudarjajo, da alternative implementaciji arbitražne razsodbe ni; z objavo razsodbe je mogoče govoriti le še o njeni 
implementaciji in podrobnostih v zvezi s tem, ne pa tudi o vprašanju meje, ki je bilo s to razsodbo dokončno razrešeno. 
Šoltes je v izjavi za javnost pojasnil, da se je za poziv odločil, ker se je je Juncker odločil ignorirati mnenje pravne službe 
Evropske komisije, da argumenti glede kršitev evropskega prava, ki jih je v predlogu tožbe predstavila Slovenija, držijo in da 
bi jih morala Evropska komisija podpreti. 
"Izredno je neodgovorno in nezrelo, da Juncker in njegova komisija ne izvršujejo osnovne funkcije Evropske komisije kot 
varuhinje pogodb EU. S tem rušijo verodostojnost celotne Evropske unije in njenih vrednot," je poudaril Šoltes. 
V pismu Junckerju očitajo še, da se je osebno odločil, da se o tem pravnem mnenju na kolegiju komisarjev niti ni 
razpravljalo. Spomnili so ga na njegove lastne besede v govoru o stanju unije sredi meseca, da je Evropska unija skupnost, ki 
temelji na pravu, da je treba spoštovati vladavino prava in da je sodne odločitve treba spoštovati. "Pričakujemo, da boste 
ravnali v skladu s tem in podkrepili svoje lastne besede," so zapisali. 
Spoštovanje arbitražne odločbe je zelo pomembno tudi za prihodnost celotne regije, opozarjajo poslanci. 
"Vaš molk v tem primeru daje slab zgled tudi državam Zahodnega Balkana in pošilja sporočilo, da medsebojno dogovorjenih 
zavez ni treba spoštovati. Ob upoštevanju kompleksnosti odnosov v regiji bi to lahko imelo resne posledice za prihodnost 
Zahodnega Balkana in njegovo stabilnost," so zapisali in poudarili, da če Evropska komisija "ne more zaščititi vladavine 
prava znotraj EU, potem to zelo težko zahteva od drugih v mednarodni skupnosti, vključno z državami kandidatkami". 
 

Vestnik, Murska Sobota 

• Večernico prejme Anja Štefan. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 39, 27. septembra 
2018, str. 16 

23. srečanje slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede 
Preostali štirje finalisti za večernico 2017 so bili Jana Bauer, Miroslav Košuta, Maša Ogrizek in Suzana Tratnik 
Danes, v četrtek, bo ponovno zasijala večernica, nagrada Večera za najboljše slovensko otroško in mladinsko izvirno 
leposlovno delo, ki se podeljuje v Murski Soboti. Dvaindvajseto večernico bodo podelili v okviru srečanja slovenskih 
mladinskih pisateljev Oko besede, ki se je prav tako začelo danes in bo potekalo do nedelje. Prejela jo bo pisateljica Anja 
Štefan, ki je strokovno žirijo prepričala s pesniško zbirko Drobtine iz mišje doline.  
 

 
Slika: Večernico letos prejme Anja Štefan za delo Drobtine iz mišje doline. Fotografija Robert Balen 
 
Preostali štirje finalisti za večernico 2017 so bili Jana Bauer (Groznovilca  in huda zima), Miroslav Košuta (Ponikalnice), Maša 
Ogrizek (Gospa s klobukom) in Suzana Tratnik (Tombola ali življenje!).  
Nagrajeno delo Drobtine iz mišje doline je ena najboljših sodobnih knjig poezije za otroke, je v svoji utemeljitvi med drugim 
zapisala žirija, ki ji predseduje Igor Saksida. »Je izvrstna pesniška zbirka, ki se osredotoča na življenje mišk kot pesemskih 
junakov: ti so drobni, a v svoji ustvarjalnosti v resnici veliki – zazrti so v lepoto sveta, igro besed, a tudi v manj prijetne 
resnice sodobnega časa, zato je zbirka izjemno aktualna.« Komisija pri odločanju sicer ne upošteva likovne plati knjig, ob 
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tej slikanici pa so posebej poudarili pomen ilustracij Alenke Sottler, ki z nizanjem in prepletanjem likovnih trenutkov hišk, 
mačk, tačk in mišk odlično nadgrajujejo »gladko nitko iz besed«.  
Na tridnevnem srečanju slovenskih pisateljev Oko besede, ki ga prireja društvo za humanistična vprašanja Argo in že vsa leta 
poteka v Murski Soboti, pričakujejo pisatelje, pesnike, knjižničarje, založnike in druge, ki se ukvarjajo s knjigami in mladinsko 
književnostjo. Skupaj z revijo Otrok in knjiga bodo v petek pripravili osrednji simpozij Tujstvo in tujost v mladinski 
književnosti, na njem pa bodo literarni strokovnjaki in mladinski pisatelji razpravljali tudi o doživljanju in duhovnosti 
sodobnih otrok in mladostnikov. 
Na četrtkovem seminarju Bralna kultura mladih – Slovenska kulturna dediščina, ki ga organizirata Društvo bralna značka in  
veza prijateljev mladine Slovenije, pa bodo predavatelji pisanje, branje in pripovedovanje predstavili z zornega kota 
kulturne dediščine. 
Letos na srečanju vključujejo tudi mlade, tako pripravljajo v četrtek literarno delavnico Mlade oči, namenjeno dijakom in 
študentom, ki že vstopajo ali šele želijo kot ustvarjalci ali kritiki vstopiti v svet literature, z njimi bo delal Aljoša Harlamov in  
jih poučil o temeljnih veščinah literarnega ustvarjanja in literarne kritike. 
V petek se bodo udeleženci srečanja v okviru noči raziskovalcev pridružili predstavnikom ljubljanske filozofske fakultete, ki v 
Prekmurju izvajajo projekt Prekmurščina, prekmurska kultura in Prekmurci med slovensko in slovaško preteklostjo, 
sedanjostjo in prihodnostjo. Ogledali si bodo tudi igrano-dokumentarni film Pout, ki ga je ustvaril Štefan Kardoš. Literarno 
popotovanje pa bo letos vodilo po vzhodnih Slovenskih goricah, vse do Jeruzalema in Koga. 

• Lotili so se begunske tematike. Ines Baler. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 39, 27. septembra 2018, str. 16 
Bralne vezi 
Tu je doma ljubezen, pravijo uporabniki VDC Murska Sobota in pisateljica Karolina Kolmanič, ki so skupaj napisali knjigo 
Varstveno-delovni center (VDC) Murska Sobota ter Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota sta se pred letom lotila 
skupnega projekta Bralne vezi. Z njim sta želela bralcem, ki težje berejo, omogočiti dostop do kulture, literature v razumljivi 
obliki, in večjo vključenost v družbo. V okviru tega projekta je nastala tudi knjiga z naslovom Tu je doma ljubezen, ki so jo s 
skupnimi močmi napisali uporabniki VDC Murska Sobota in pisateljica Karolina Kolmanič. »Izbrali smo preprost naslov, ki 
napove srečo in toplino. Kajti takšne so bile tudi naše ure, ko smo zgodbo ustvarjali. Zapisali pa smo jo v lahko berljivem in 
razumljivem jeziku,« je dejala urednica Silva Felkar. 
Ljubezenska zgodba govori o kmečkem fantu Francu, ki reši življenje azilantki Ajli. »Lotili smo se teme, ki ni vsakdanja. Gre 
za temo, ko človek človeka preganja po svetu. Zgodba je lahka, a nam da misliti,« pove Kolmaničeva, ki se je teme 
begunstva tokrat lotila prvič. »Uporabniki so mi pomagali napisati zgodbo, jaz sem morala opustiti svoje lepe, romantične 
besede in se približati trdi zemlji in tlom. Ko sem nastavila pol stavka, so bile že različne misli, izbrali pa smo glavne in tiste 
potem zapisali. Vsak pa lahko doda svojo fantazijo,« pojasnjuje pisateljica.  
Na ustvarjalnih bralnih urah so se uporabniki VDC srečevali še s knjižničarko Metko Sraka, ki je dala idejo o nastanku knjige. 
Ilustracije k zgodbi pa je ustvaril Aleš Prijol iz ljutomerske enote VDC. Knjižna polica, na kateri so knjige lahkega branja v 
Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota, je tako bogatejša za novo zgodbo. 

• Mali človek velikega pomena. Besedilo:  Maja Hajdinjak. Vestnik, Murska Sobota, priloga PEN,  leto LXX, št. 39, 
27. septembra 2018, str. 6 

Franc Temlin je bil prvi prekmurski protestantski pisec in prvi prekmurski prevajalec oz. prireditelj kake (tuje) knjige. Brez 
zadržkov ga lahko imenujemo tudi začetnik književnega dela v prekmurščini. Na splošno se o njegovem življenju ve zelo 
malo. 
Mali katekizem, katerega avtor je Franc Temlin, je bil natisnjen v nemškem kraju Halle leta 1715. Delo je izjemno versko,  
kulturno, zgodovinsko, jezikovno in narodnostno-politično dejanje, ki je pustilo trajne sledi v pokrajini ob Muri in širši 
okolici.  
Letos minevajo 303 leta od izida prve ohranjene prekmurske knjige. To je Mali katekizem (originalno Mali katechismus,  
touje tou krátki návuk vöre kerschánszke), katerega avtor je Franc Temlin (v literaturi tudi Ferenc Temlin).  
 

 
Slika: Mali katekizem Franca Temlina. Foto: Vestnik 
 
Delo je izjemno versko, kulturno, zgodovinsko, jezikovno in narodnostno- politično dejanje, ki je pustilo trajne sledi v 
pokrajini ob Muri in širši okolici, v 18. stoletju, ko je nastalo, pa je prekmurščino postavilo na zemljevid zapisanih jezikov. 
Mali katekizem je bil natisnjen v nemškem kraju Halle leta 1715. Izid knjige sega v čas, ko je bilo Prekmurje pod zadnjim 



močnim pritiskom protireformacije. Verjetno je ravno zaradi strahu pred preganjanjem Temlin avtorstvo zakril z 
anagramom na naslovni strani »po Temlin Ferenci«, v predgovoru pa se je predstavil kot slušatelj prava in filozofije. 
Obsega 48 strani in je pravzaprav prevod Malega katekizma Martina Lutra, utemeljitelja protestantizma.  
Vendar Temlin ni v celoti prevajal iz nemškega izvirnika, temveč se je držal predvsem madžarskega prevoda tega dela z 
naslovom Györi Katechismus, ki je izšel leta 1709 v Halleju, kar je dokazal slavist in etnolog Vilko Novak. Jezik tega dela 
predstavlja začetke prekmurskega knjižnega jezika. Delo je toliko več vredno, saj so ohranjeni le trije originalni primerki, 
hranijo pa jih v Bratislavi, v Halleju v knjižnici Augusta Hermanna Franckeja in v Murski Soboti v evangeličanskem senioratu. 
Temlin je svoj prevod pisal v madžarskem črkopisu, ki so ga nato še več kot dve stoletji uporabljali drugi prekmurski pisci.  
Prevajal je v glavnem dobesedno, vendar je marsikaj izpustil, veliko pa tudi dodal in razširil; pisal ga je prilagojeno 
prekmurskemu protestantskemu življu. Strani, kjer so madžarske predloge molitvic za otroke in opomini sv. Pavla, ni 
prevedel.  
Mali katekizem je bil namenjen otrokom za poučevanje verouka. To nam pove že sama beseda katekizem, ki izhaja iz grške 
besede ματηχισκ ός [katehismos], kar pomeni poučevati. Obsega predgovor, šest delov katekizma v obliki vprašanj in 
odgovorov ter jutranje in večerne molitve z dodatkom molitev pred jedjo in po njej. 
»Naš slovenski jezik« 
Mali katekizem pa ni najstarejši prekmurski zapis. Ohranjeno je namreč tudi Temlinovo pismo, sicer nedatirano, ki ga je 
poslal nemškim pietistom in jih v njem prosil za denar za izdajo svojega dela. Ti so mu ga tudi dali ter s tem omogočili izid  
knjige. Pietisti so sicer skrbeli za prevajanje protestantskih knjig v slovanske jezike in madžarščino. Poleg te prošnje je v 
pismu izražena splošna potreba po protestantskih knjigah v Prekmurju, saj, kakor piše Temlin, je v teh krajih pomanjkanje 
knjig in izobraženih ljudi, sam pa želi s katekizmom zapolniti to vrzel. Na začetku pisma pietistom tudi razloži, kje leži 
njegova pokrajina: »Leži ob meji spodnje Ogrske proti zahodu, med Štajersko in Ogrsko.« 
Izredno bogat in zanimiv je njegov predgovor, v njem med drugim uporabi besedni zvezi »naš slovenski jezik « in »čisti 
slovenski jezik«. Le domnevamo lahko, kaj mu je beseda čisti v tem primeru pomenila, verjetno pa je s tem mislil na 
izogibanje tujim izrazom. Najpomembneje pa je, da je Mali katekizem prva knjiga, ki je Prekmurce posredno (s prej 
omenjenima besednima zvezama in narečnim jezikom) identificirala s Slovenci, živečimi na drugi strani Mure. Pismo je 
ohranjeno v znanstveni knjižnici v Berlinu, naslovljeno je na Augusta Hermanna Franckeja, čeprav v njem nagovarja 
skupino ljudi. Po besedah strokovnjakov berlinske znanstvene knjižnice je njegova pisava lepa, sicer ne kaligrafska, 
vidi pa se, da gre za osebo, ki ni pisala le občasno, ampak je bila višje izobražena. Temlin se je pod pismo podpisal z imenom 
Franciscus Temlin cum Patriciis, kar pomeni, da ni pisal le v svojem imenu, ampak v imenu neke skupine ljudi. 
Kdo je bil Franc Temlin 
Franc Temlin je bil prvi prekmurski protestantski pisec in hkrati prvi prekmurski prevajalec oz. prireditelj kake (tuje) knjige, 
brez zadržkov pa ga lahko imenujemo tudi začetnik književnega dela v prekmurščini. Na splošno se o njegovem življenju ve 
zelo malo. Datum njegovega rojstva ni povsem jasen, po zadnjih raziskavah naj bi bilo to leto 1698, zagotovo se ve le, da se 
je rodil na Krajni (v tišinski župniji). Naslednji znan podatek je, da se je leta 1714 vpisal na univerzo v Halleju, leto pozneje pa 
v Wittenbergu. Prav tako ni znano, kdaj in kje je umrl.  
Temlin je prekmurskemu jeziku dal slovstveno obliko in značaj. Prvi ga v svojem delu Vöre krsztsánszke kratki návuk (1754) 
omenja Števan Küzmič, in sicer kot izjemo med predniki, ki je s svojim delom zapustil sledi podjetnosti in prizadevnosti. Med 
drugim je znano, da je obvladal vsaj tri tuje jezike. O Temlinih se ve, da so bili že v začetku 17. stoletja pomembni nosilci 
gospodarskih, upravnih in šolsko-cerkvenih funkcij v pokrajini in drugih zahodnih ogrskih krajih.  
Na podlagi zapisov se predvideva, da veja Temlinov izhaja iz Murske Sobote ter da je bil Franc Temlin v sorodu z Matjažem 
Temlinom, zdravnikom iz Murske Sobote, ustanoviteljem prve znane štipendijske ustanove v Wittenbergu iz vrst 
prekmurskih Slovencev. Morda je bil v sorodu tudi z Blažem Temlinom, duhovnikom na Madžarskem, ali celo z oskrbnikom 
soboškega in rakičanskega gradu (prav tako Blaž Temlin). Vilko Novak domneva, da je bil njegov oče kastelan, upravitelj 
gradu Rakičan, oziroma je bil z njim vsaj v sorodu, zato je tudi lahko šel študirat v tujino, saj to ni bilo mogoče za navadne 
kmečke ljudi.  
Temlin je po osnovni šoli, ki jo je najverjetneje obiskoval na Tišini, izobraževanje nadaljeval na bratislavski univerzi s  
sedežem v Banski Bistrici na evangeličanski gimnaziji, kjer je takrat poučeval Matej Bel. V tistem času je ta šola postala 
zanimiva za številne študente iz vse Ogrske, saj je bil Bel znan po svojih modernih metodah poučevanja. Banska Bistrica je 
bila dobra odskočna deska tudi za nadaljevanje šolanja. Domneva se, da je Temlinu prav priporočilo Mateja Bela omogočilo 
poznejši študij v Halleju v Nemčiji. Ve se še, da je po študiju v Halleju šel študirat še v Wittenberg, po tem pa se je sled za 
njim praktično izgubila. Zelo verjetno je, da je po šolanju ostal nekje v Nemčiji ali ga je pot zanesla še dlje.  
Zakaj o prekmurščini 
Avgusta 2019 bomo praznovali 100. obletnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Odštevanju 
mesecev do takrat se Vestnik pridružuje tudi na tej strani, in sicer tako, da bomo vsakokrat osvetlili katero od posebnosti, 
značilnosti oziroma vprašanj, ki se porajajo o(b) prekmurščini, saj je prav ta eden tistih elementov, ki Prekmurje 
opredeljujejo najbolj, predstavili bomo tudi ljudi, ki so bili v zgodovini in so danes zaslužni za to, da prekmurščina še živi. 

 
Primorske novice, Koper 
 

• Reka Šav. Nabrežinske ribiče so omenjali že v 16. stoletju: Slovenski etnografski muzej v Ljubljani gosti razstavo o 
ribiški družini Caharija iz Nabrežine. Primorske novice, št. 218, 21.9.2018, str.  18 
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• V primeru zavračanja Frontexa predvidena možnost uvedbe notranjega nadzora v schengenu. G. C. Bruselj - 
MMC RTV SLO, STA, 21. september 2018  

Evropska komisija predlaga vzpostavitev nove stalne enote 10.000 varuhov meje  
http://www.rtvslo.si/evropska-unija/v-primeru-zavracanja-frontexa-predvidena-moznost-uvedbe-notranjega-nadzora-v-
schengenu/466661  
Predlog za utrditev zunanje meje EU-ja predvideva možnost uvedbe notranjega nadzora v schengenu, če bo članica Unije 
zavračala namestitev evropske mejne straže na svojem ozemlju. 
 

 
Slika: "Več Frontexa," je predlog Evropske komisije za krepitev evropske mejne in obalne straže, ki šteje okoli 1.500 
pripadnikov. Nastala je na temelju agencije za zunanje meje Frontex, zato se pogosto zanjo še vedno uporablja ime 
Frontex. Foto: BoBo 
 
Francoski predsednik Emmanuel Macron je v četrtek na novinarski konferenci po koncu neformalnega vrha EU-ja v 
Salzburgu dejal, da bodo morale države, ki nočejo "več Frontexa ali solidarnosti", oditi iz schengena. 
Evropska komisija (EK) namreč predlaga vzpostavitev nove stalne enote 10.000 varuhov meje z izvršnimi oblastmi do leta 
2020. Čeprav izpostavlja, da njen predlog ne pomeni poseganja v nacionalne pristojnosti, prihaja na dan vse več 
podrobnosti, ki kažejo nasprotno. 
V EK-ju so sicer dejali, da "ne komentirajo komentarjev", a pojasnili, da njihov predlog predvideva možnost posredovanja 
mejne in obalne straže, če za to članica zaprosi, ker ima težave na zunanji meji, in tudi, če članica za to ne zaprosi. 
Druga možnost, posredovanje mejne straže v članici, tudi če ta za to ne zaprosi, je sicer "le skrajni ukrep, če je na kocki 
interes celotnega EU-ja", je povedala predstavnica EK-ja Natasha Bertaud. 
Če razmere na zunanji meji terjajo nujno ukrepanje, pa zadevna članica ne ukrepa za odpravo težav ali če zavrača 
sodelovanje z agencijo in ne dovoli namestitve evropske straže na svojem ozemlju, ima EK po navedbah Bertaudove dve 
možnosti. 
Dva mogoča ukrepa 
Prvi je običajen postopek ob kršenju evropske zakonodaje, druga možnost pa je uporaba 29. člena schengenskega zakonika, 
ki dopušča uvedbo notranjega nadzora ob resnih pomanjkljivostih na zunanji meji Unije. 
Ta možnost sicer že zdaj obstaja in jo je Unija tudi že uporabila, ko je uvedbo notranjega nadzora v nekaterih članicah 
utemeljila s težavami na zunanji grški meji. Nova je povezava s predlogom komisije za krepitev agencije za mejno in obalno 
stražo. 
Uporaba 29. člena sicer ne pomeni izključitve iz schengena, kakor se je že "napačno tolmačilo v preteklosti", temveč 
pomeni, da lahko v ob resnih pomanjkljivostih na zunanji meji določene članice druge članice začasno uvedejo notranji 
nadzor v schengenu, je še izpostavila Bertaudova.  

• Thaci: Kosovsko veleposlaništvo v Jeruzalemu v zameno za priznanje. B. V. Priština - MMC RTV SLO, 22. 
september 2018  

Kosova pet članic EU-ja ni priznalo 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/thaci-kosovsko-veleposlanistvo-v-jeruzalemu-v-zameno-za-priznanje/466676  
Kosovski predsednik Hashim Thaci je Izraelu ponudil, da bo kosovsko veleposlaništvo v Jeruzalemu, če bo Izrael priznal 
Kosovo kot neodvisno državo. 
Kot poroča ruski portal rt.com, je Thaci to obljubil v pogovoru za albansko televizijo Vizion Plus. 
Izrael, ki je med državami, ki Kosova niso priznale, si prizadeva, da bi čim več držav svoja veleposlaništva v Izraelu 
premaknila iz Tel Aviva v Jeruzalem, katerega vzhodni del je pod izraelsko vojaško okupacijo, Izrael si ga je po vojni leta 1967 
nezakonito pripojil. Vzhodni Jeruzalem medtem Palestinci zahtevajo za glavno mesto neodvisne Palestine. 
Thaci si torej želi s svojo ponudbo doseči izraelsko priznanje Kosova, ki je neodvisnost razglasilo februarja leta 2008. Thaci je 
v intervjuju še dejal, da ZDA "100-odstotno" podpirajo Kosovo. "Vezi Kosova z ZDA so odlične. Srečal sem se s predsednikom 
Trumpom in njegov pristop do nas je enak kot odnos njegovega predhodnika," je dejal Thaci, ki je tako poudaril navezanost 
Kosova na ZDA. 
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Donald Trump je decembra lani priznal Jeruzalem kot glavno mesto Izrael, česar nobena prejšnja ameriška vlada ni želela 
storiti, ZDA pa so tja tudi že prestavile svoje veleposlaništvo. ZDA sta v tej odločitvi sledila le Gvatemala in Paragvaj, pri 
čemer je Paragvaj po le treh mesecih že preklical svojo odločitev in napovedal, da bo svoje veleposlaništvo premaknil nazaj 
v Tel Aviv. 
Rt.com še poroča, da je sledenje ameriški zunanji politiki oznanil tudi kosovski premier Ramush Haradinaj v pogovoru za 
srbsko televizijo Happy. "Smo del Evrope in sodelujemo z Brusljem in Berlinom," je dejal. "A glede zunanje politike smo del 
kluba držav, ki jih vodi Amerika," je dejal Haradinaj. 
Izrael brez odziva 
Izraelska vlada se na Thacijevo ponudbo še ni odzvala, še poroča ruski portal. 
Izraelski časopis Jerusalem Post medtem navaja, da ima Izrael sicer kulturne in trgovske vezi s Kosovom, ki ima večinsko 
albansko muslimansko prebivalstvo, a da odnos do Kosova temelji na izraelski nepripravljenosti, da spodbuja enostranske 
razglasitve neodvisnosti. 

• Makedonski predsednik Ivanov poziva k bojkotu referenduma o imenu. B. V. Skopje - MMC RTV SLO, STA. 23. 
september 2018  

Teden dni do referenduma 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/makedonski-predsednik-ivanov-poziva-k-bojkotu-referenduma-o-imenu/466763  
Makedonski predsednik Gjorge Ivanov je pozval k bojkotu referenduma o spremembi imena države, ki je predviden za 
30. september. 
Kot je dejal, sprememba imena v Severno Makedonijo "ogroža narodno identiteto". Sam se referenduma, kot je napovedal, 
ne bo udeležil. 
Ob Ivanovu tudi makedonska opozicija zavrača referendum o sporazumu o imenu Makedonije med Skopjem in Atenami. 
Največja opozicijska stranka v Makedoniji, konservativni VMRO-DPMNE, ki nasprotuje dogovoru z Grčijo, je sicer državljane 
pred kratkim pozvala, naj na referendumu glasujejo po lastni vesti. 
A uspeh referenduma je kljub temu vprašljiv, poroča avstrijska tiskovna agencija APA, saj se mora glasovanja udeležiti vsaj 
polovica od 1,8 milijona volilnih upravičenk in upravičencev, da bi bil veljaven. 
Na referendumu se bodo volivke in volivci izrekli o sporazumu, ki so ga po desetletjih spora zaradi imena Makedonije Skopje 
in Atene podpisali junija letos. V skladu z dogovorom bi se država po novem imenovala Republika Severna Makedonija. 
Posledično je Makedonija dočakala premike pri približevanju EU-ju in Natu, ki ga je ovirala Grčija, ker ima na severu 
pokrajino z istim imenom, sosednjo državo pa je zaradi imena Makedonija obtoževala ozemeljskih teženj. 

• Prebežnike z ladje Aquarius 2 bodo sprejele Francija, Španija, Nemčija in Portugalska. A. P. J., J. R. Pariz - MMC 
RTV SLO, Reuters, 25. september 2018  
Panama zahteva izbris humanitarne ladje iz registra 

http://www.rtvslo.si/svet/evropa/prebeznike-z-ladje-aquarius-2-bodo-sprejele-francija-spanija-nemcija-in-
portugalska/466911  
58 prebežnikov z ladje Aquarius 2 bodo najprej prepeljali na Malto, nato pa jih bo 18 sprejela Francija, po 15 Nemčija in 
Španija ter deset Portugalska. 
Najprej bodo prebežnike, med njimi 17 žensk in 18 otrok, v mednarodnih vodah izkrcali na patruljni čoln in prepeljali na 
Malto, od koder jih bodo poslali v omenjene štiri države Evropske unije. "Operacija bo izvedena takoj, ko bo to logistično 
izvedljivo," je sporočila malteška vlada. 
"Malta in Francija sta ponovno združili moči za reševanje migrantskega zastoja. S predsednikom Emmanuelom Macronom 
in drugimi voditelji želimo pokazati, da je večstranski pristop mogoč," je tvitnil malteški premier Joseph Muscat. 
Francija je predtem zavrnila možnost, da bi rešene prebežnike prepeljali v pristanišče v francoskem Marseillu. Finančni 
minister Bruno le Maire je sporočil, da se morajo ladje po evropskem pomorskem pravu zasidrati v najbližjem pristanišču 
glede na svoj položaj in da Marseille temu merilu ne ustreza. Acquarius 2 trenutno stoji ob malteški obali. 
Panama želi ladjo izbrisati iz svojega registra 
Aquarius 2 bo po izkrcanju ljudi, rešenih ob libijski obali, odplul proti pristanišču v Marseillu v Franciji, kjer bodo uredili 
njegov status. Panama je namreč pred dnevi sprožila postopek za izbris ladje iz svojega ladijskega registra. Kot so pojasnili, 
obstajajo navedbe, da je ladja kršila mednarodne pravne predpise v povezavi s prebežniki. Na potezo so se človekoljubne 
organizacije odzvale z ogorčenjem in pozvale članice Evropske unije, naj ukrepajo. 
Italijanski notranji minister Matteo Salvini zanika, da se je Panama za začetek postopka o izbrisu odločila zaradi pritiskov 
Italije. Salvini namreč vse od nastopa nove italijanske vlade junija letos zagovarja ničelno toleranco do prebežnikov, ki 
skušajo s čolni doseči italijansko obalo. 
Italijanska desna populistična vlada je v ponedeljek tudi soglasno sprejela predlog nove, strožje zakonodaje za boj proti 
nezakonitim migracijam, ki bo med drugim omogočil hitrejši izgon prosilcev za azil in lažji odvzem italijanskega državljanstva 
prebežnikom. 
V prvem letošnjem četrtletju je Italija po podatkih raziskovalnega centra za migracije Fondazione ISMU obravnavala 23.000 
prošenj za azil. Od tega so jih 61 odstotkov zavrnili, 21 odstotkom prosilcev so dali humanitarno zaščito, status begunca pa 
šestim odstotkom. 

• Rešeni prebežniki z ladje Aquarius 2 so se izkrcali na Malti. K. Št. Valletta - MMC RTV SLO, STA, 30. september 
2018  

Usoda zadnje nevladne reševalne ladje na Sredozemskem morju še vedno ni znana 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/reseni-prebezniki-z-ladje-aquarius-2-so-se-izkrcali-na-malti/467438  
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Prebežnike z ladje Aquarius 2 so po več dneh le premestili na ladjo malteške obalne straže, kjer jih bodo z Malte z letali 
prepeljali v države, ki so jim obljubile zatočišče. 
58 prebežnikov, med njimi 18 otrok in 17 žensk, so skupaj s psičko pred obalo Libije rešili med 20. in 23. septembrom, a se 
je znova zataknilo, kje bi lahko ladja pristala. Francija, Španija, Nemčija in Portugalska so privolile, da bodo sprejele 
prebežnike, Malta pa se je strinjala, da pomaga pri njihovi premestitvi. 
Ladja, ki jo upravljata nevladni organizaciji SOS Mediterranee in Zdravniki brez meja, je že od torka čakala v mednarodnih 
vodah v bližini Malte, a se je premestitev prebežnikov zaradi slabega vremena zavlekla. 
Aquarius 2 je še zadnja reševalna ladja nevladnih organizacij, ki je dejavna v Sredozemskem morju, potem ko je Italija 
prepovedala vplutje zasebnih ladij z rešenimi prebežniki. Španska nevladna organizacija Proactiva Open Arms pa je v soboto 
po Twitterju sporočila, da se bo znova podala v Sredozemsko morje, kjer bo reševala prebežnike med Italijo in Libijo. 
Panama želi ladjo izbrisati iz svojega registra 
Aquarius 2 bo po izkrcanju ljudi, rešenih ob libijski obali, odplul proti pristanišču v Marseillu v Franciji, kjer bodo uredili 
njegov status. Panama je namreč pred dnevi sprožila postopek za izbris ladje iz svojega ladijskega registra. Kot so pojasnili, 
obstajajo navedbe, da je ladja kršila mednarodne pravne predpise v povezavi s prebežniki. Na potezo so se človekoljubne 
organizacije odzvale z ogorčenjem in pozvale članice Evropske unije, naj ukrepajo. 
Italijanski notranji minister Matteo Salvini zanika, da se je Panama za začetek postopka o izbrisu odločila zaradi pritiskov 
Italije. Salvini namreč vse od nastopa nove italijanske vlade junija letos zagovarja ničelno toleranco do prebežnikov, ki 
skušajo s čolni doseči italijansko obalo. Italijanska desna populistična vlada je v ponedeljek tudi soglasno sprejela predlog 
nove strožje zakonodaje za boj proti nezakonitim migracijam, ki bo med drugim omogočil hitrejši izgon prosilcev za azil in 
lažji odvzem italijanskega državljanstva prebežnikom. 
 

Mladina, Ljubljana 

• Izdajalec ali mučenec : kdo je bil duhovnik Lambert Ehrlich … / Marjan Horvat. – št. 38, 21.09.2018, str. 10 

• Laž o južni meji : nevladniki otežujejo prisilno policijsko vračanje beguncev / Peter Petrovčič. – št. 38, 
21.09.2018, str. 12-13 

• Adijo, domovina : kdaj je bogatost problematična /Janko Lorenci. – št. 38, 21.09.2018, str. 17 

• Antistrokovnjak : koga si je Marjan Šarec izbral za svetovalca za nacionalno varnost / Borut Mekina. – št. 38, 
21.09.2018, str. 19-23 

• Neizobraževanje romskih otrok : ima potiskanje romskih otrok v šole s prilagojenim programom poleg rasnega 
tudi finančno ozadje? /Peter Petrovčič. – št. 38, 21.09.2018, str. 24-25 

• Beseda lahko resnično ubije : dr. Svetlana Slapšak, antropologinja, javna intelektualka : intervju /Jure Trampuš. 
– št. 38, 21.09.2018, str. 31-35 

• Hrana za populiste /Peter Muller. – št. 38, 21.09.2018, str. 36 (c 2018 Der Spiegel) 

• Ameriški holokavst : zakaj so pot v Auschwitz tlakovali najzgodnejši začetki krščanstva in zakaj je pot do 
Auschwitza vodila skozi srce Karibov / Marcel Štefančič jr. – št. 38, 21.09.2018, str. 38-41 

• V vrtincu norosti : nadaljnja krepitev evropske skrajne desnice in odkritega nacifašizma ne bo prinesla nič 
drugega kot razkroj evropske unije /Erik Valenčič. – št. 38, 21.09.2018, str. 42-44 
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Sarajevska policija je v nedeljo zvečer sprožila večjo operativno akcijo, med katero so pri migrantih v BiH našli večje 
količine orožja, poročanje portala Klix.ba povzema srbska tiskovna agencija Tanjug. Iz notranjega ministrstva 
sarajevskega kantona so kasneje danes sporočili, da so prijeli dva migranta. 
Po navedbah portala je policija odkrila več pištol, pušk, avtomatsko orožje in strelivo. Del orožja je bil po neuradnih 
informacijah skrit v stanovanju, določena količina pa zakopana ali odvržena. Policija je kasneje po poročanju hrvaške 
tiskovne agencije Hina potrdila, da so med preiskavo stanovanja, v katerem so bivali migranti, in sosednjega prostora odkrili 
orožje: puško, štiri pištole, dušilec ter več sto nabojev različnih velikosti. 
Policija je med operacijo v nedeljo zvečer aretirala dva migranta, državljana Alžirije in Sirije. Pred tem sta poskušala 
pobegniti pred policisti, ki so ju prišli legitimirati. 
Minister za varnost BiH Dragan Mektić je medtem danes v Banjaluki dejal, da se je število nezakonitih migrantov v BiH 
"bistveno zmanjšalo". Dodal je, da tisti, ki pridejo, ne želijo ostati na tem območju. Po njegovih navedbah so v BiH doslej 
evidentirali 14.969 migrantov, od tega je prošnjo za azil vložilo 399 migrantov. 
"Število migrantov se je bistveno zmanjšalo in s prihodom zime jih bo še manj. Še naprej bomo varovali mejo in preprečevali 
njihov vstop," je še dejal Mektić. 
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