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• Park spomina na Angelo Piskernik. Besedilo:  Jože Košnjek. Gorenjski Glas, Kranj, 29. september 2018  
http://www.gorenjskiglas.si/article/20180929/C/180929773/1178 
Park spomina na Angelo Piskernik 
 

 
Slika: Kapelski župan Franc Jožef Smrtnik, ljubljanski podžupan Janez Koželj in predsednik Kluba koroških Slovencev v 
Ljubljani Janez Strgar na odprtju parka. Foto: ORF Celovec 
 
Park spomina na Angelo Piskernik 
Pred dobrim tednom so na območju Kosez pri Ljubljani, ob Poti spominov in tovarištva, odprli Park Angele Piskernik. Tako je 
sklenil ljubljanski mestni svet na seji 18. junija in tako tudi v Sloveniji z delom narave ohranil spomin na znamenito koroško 
Slovenko, botaničarko in naravovarstvenico ter ravnateljico Prirodoslovnega muzeja dr. Angelo Piskernik. Janez Stergar, 
profesor zgodovine in strokovni svetnik Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani, izvrsten poznavalec Koroške in 
koroških Slovencev ter predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani, ima dr. Angelo Piskernik za najpomembnejšo 
koroško Slovenko v 20. stoletju in prvo z doktoratom znanosti, ki ni živela le za naravo in njeno ohranitev, ampak je bila 
pripravljena trpeti tudi za svoj narod. Od leta 1943 do konca vojne je bila skupaj z mnogimi koroškimi slovenskimi dekleti in 
ženami zaprta v koncentracijskem taborišču Ravensbrueck, zato je v izbiri lokacije parka z njenim imenom ob Poti spominov 
in tovarištva tudi veliko simbolike. Klub koroških Slovencev v Ljubljani in njegov predsednik Janez Stergar sta bila pobudnika 
za poimenovanje parka. Odprl ga je skupaj z ljubljanskim podžupanom arhitektom Janezom Koželjem in županom občine 
Železna Kapla Francem Jožefom Smrtnikom.  
Dr. Angela Piskernik je bila kot zaprisežena varuhinja med pobudniki za ustanovitev Triglavskega narodnega parka in za 
zaščito Krakovskega gozda, Rakovega Škocjana in Robanovega kota. O njej govori knjiga o stotih najpomembnejših ženskah 
v Srednji in Vzhodni Evropi, ki jo je leta 2003 izdala Založba Wieser, o njej pa je leta 2012 Televizija Slovenija posnela tudi 
film. Spomin nanjo je ohranila tudi Železna Kapla. Maja leta 2015 so na trgu med cerkvijo in župniščem odkrili spominsko 
ploščo. Dr. Angela Piskernik, ki ima sorodnike tudi na slovenski strani, je bila rojena 27. avgusta 1886 v Lobniku pri Železni 
Kapli. Prirodoslovje je študirala na Dunaju, kjer je leta 1914 tudi doktorirala. Ker je bila zavedna Slovenka, zanjo na 
Koroškem ni bilo službe in je morala zato s trebuhom za kruhom v Jugoslavijo. Po vojni je ostala v Jugoslaviji in je bila tudi 
direktorica Prirodoslovnega muzeja v Ljubljani. Pisala je strokovne članke in knjige. Umrla je 23. decembra leta 1967 v 
Ljubljani, stara 81 let.  
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• V Ljubljani Park Angele Piskernik. Besedilo in fotografija: Jožica Hribar. Vzajemnost, Ljubljana, Št. 10, oktober 

2018 
https://www.vzajemnost.si/clanek/175790/novice-od-vsepovsod/  
 

 
Slika: Pri Koseškem bajerju v Ljubljani je del poti Spominov in tovarištva poslej preimenovan v Park Angele Piskernik, 
znamenite slovenske botaničarke, naravovarstvenice, muzealke in profesorice. Fotografija: Jožica Hribar 
 
Koroška Slovenka je bila rojena avgusta 1886 v Lobniku pri Železni Kapli in je bila prva Slovenka z doktorskim nazivom iz 
naravoslovja. Doktorat si je pridobila leta 1914 na Univerzi na Dunaju. Dve leti kasneje je dobila službo v Kranjskem 
deželnem muzeju Rudolfinum v Ljubljani. Znano je, da je imela kot ženska precej težav med moškimi izobraženci, v prid pa ji 
tudi ni bilo dejstvo, da je kot članica katoliškega ženskega gibanja aktivno agitirala ob koroškem plebiscitu. Zaradi 
varčevalnih ukrepov tedanje vlade v Beogradu je leta 1926 izgubila službo in se je preživljala kot profesorica matematike, 
fizike, prirodopisa in higiene na gimnazijah v Ljubljani in Novem mestu. Zaradi odkritega delovanja proti okupatorju so jo 
aretirali in jo leta 1943 odpeljali v koncentracijsko taborišče Ravensbrück, od koder se je izčrpana vrnila šele poleti leta 
1945. Še isto leto je postala ravnateljica Prirodoslovnega muzeja v Ljubljani, ki ga je vodila vse do leta 1953. Angela Piskernik 
je med drugim zaslužna za zavarovanje našega edinega alpskega botaničnega vrta Julijana v Trenti, njeno temeljno delo pa 
je Ključ za določanje cvetnic in praprotnic. Umrla je v Ljubljani leta 1967. 
Na Piskernikovo so zelo ponosni tudi v njeni rojstni Železni Kapli, zato so se otvoritve parka v Ljubljani udeležili tudi njeni 
rojaki onstran meje in tamkajšnji slovenski župan Franc Jožef Smrtnik.  

 

 

• „Spomenik koroške enotnosti“ pomazan. ORF, Celovec, 28.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2938505/  
Na dvorišču deželnega dvorca v Celovcu so neznanci z barvo poškodovali „spomenik koroške enotnosti“. Višina škode ni 
znana, pravtako ne, ali bo odstranitev barve mogoča do dneva, ko se dežela tam spominja koroškega plebiscita leta 1920. 
 

 
Slika: Na dvorišču deželnega dvorca v Celovcu so neznanci z barvo poškodovali „spomenik koroške enotnosti“. Foto: ORF 
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Slovenska tiskovna agencija (STA) piše, da je spomenik posvečen „boju za koroško enotnost“. Zato je „sporen za slovensko 
narodno skupnost“. STA dodaja, da je Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) maja letos deželne oblasti pozvali, naj do 100. 
obletnice plebiscita to spominsko mesto spremenijo, tako da bi predstavljalo celotno avstrijsko Koroško in vse spomine na 
preteklo stoletje. 

• Dvojno državljanstvo tema v Rimu. ORF, Celovec, 28.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2938494/  
Na razpravi v poslanski zbornici v Rimu o vprašanju dvojnega italijansko-avstrijskega državljanstva za Južne Tirolce in 
Ladince, o katerem razmišlja avstrijska vlada, je poslanec stranke Forza Italia Roberto Novelli iz Čedada razpostrl 
italijansko zastavo. 
 

 
Slika: Na razpravi v poslanski zbornici v Rimu o vprašanju dvojnega italijansko-avstrijskega državljanstva za Južne Tirolce 
in Ladince, o katerem razmišlja avstrijska vlada, je poslanec stranke Forza Italia Roberto Novelli iz Čedada razpostrl 
italijansko zastavo. Foto. Primorski dnevnik 
 
Kakor poroča Primorski dnevnik, je Novelli izrazil prepričanje, da dvojno državljanstvo za Južne Tirolce ne gre primerjati z 
državljanstvom, ki ga Italija širokogrudno podeljuje Italijanom v Sloveniji in na Hrvaškem. V tem primeru gre za državljane 
ozemlja, ki je bilo nekoč sestavni del Italije, je poudaril Novelli. In Primorski dnevnik dodaja: tudi Južna Tirolska je bila nekoč 
del Avstro-Ogrske. 

• 90-letnica Kluba koroških Slovencev. ORF, Celovec, 28.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2938512/  
V soboto bo v Mariboru 9. srečanje prijateljskih društev iz Slovenije in Avstrije, Klub koroških Slovencev pa ob 90. 
obletnici obstoja vabi člane in prijatelje na svečano akademijo, ki se bo v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega 
gledališča pričela ob 17. uri. 
 

 
Slika: 90-letnica Kluba koroških Slovencev. Foto: ORF 
 
Poleg predavanja o zgodovini društva bo na sporedu tudi glasbeni program, ki ga bodo oblikovali gostje iz Koroške: 
kitaristka Katarina Sima ter zbor Akzent. 

• Gradbeni ukrepi burijo duhove. ORF, Celovec, 28.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2938524/  
Kot uvod v Dan spomenikov zveznega urada za spomeniško varstvo bo deželni konservator Gorazd Živkovič v soboto 
dopoldne razložil dela na severni strani Ljubelja pri nekdanji podružnici nacističnega koncentracijskega taborišča 
Mauthausen. Gradbeni ukrepi so v zadnjem času postali tarča ostre kritike. 
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Slika: Pred konservatoričnimi deli... Foto: ORF 
 

 
Slika: ...in po ukrepih. Foto: ORF 
 
Ukrepi za ohranitev ostankov da izkrivljajo podobo območja in bistveno otežujejo spominsko izobraževalno delo na 
gradbišču, piše odbor Mauthausen Komitee Kärnten-Koroška v izjavi. Namesto da bi državni instituciji „Mauthausen 
Memorial“ in urad za spomeniško varstvo delovali moderno, odprto in transparentno tudi za naslednje generacije, pa so z 
betoniskim sarkofagom prekrili temelje nekdanje taboriške umivalnice, kritizira komite. 
 

 
Slika: Predsednik Mauthausen-komiteja Manfred Morokutti protestira proti „izbrisu sledov“. Foto: ORF 
 

• Nadzor „neupravičen in nesorazmeren“. ORF, Celovec, 28.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2938600/  
Avstrijski nadzor na meji s Slovenijo je neupravičen in nesorazmeren, so v petek poudarili na slovenskem ministrstvu za 
notranje zadeve ob zadnji napovedi Avstrije, da bo za še eno polletno obdobje podaljšala nadzor na notranji schengenski 
meji s Slovenijo. 
Kickl napovedal vnovično podaljšanje 
Po zadnjem podaljšanju naj bi se nadzor na schengenski meji iztekel 11. novembra, a je Avstrija, ki je v nasprotju s 
schengensko zakonodajo nadzor na schengenski meji s sosednjimi državami vzpostavila sredi migrantske krize leta 2015 in 
ga od takrat podaljšuje vsake pol leta, že napovedala vnovično podaljšanje. Zvezni notranji minister Herbert Kickl (FPÖ) je v 
sredo napovedal, da bo Dunaj to namero v kratkem sporočil Evropski komisiji. 
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Slika: Avstrijski nadzor na meji s Slovenijo. Foto: sta.si 
 
Stališče Slovenije ostaja nespremenjeno: tak ukrep je neupravičen in nesorazmeren, čemur pritrjujejo tudi statistični 
podatki, ki ne utemeljujejo nevarnosti sekundarnih migracij z ozemlja Slovenije, še manj pa ogrožanje notranje varnosti 
Avstrije, poudarjajo na notranjem ministrstvu. Avstrijski varnostni organi so po podatkih policije v prvih sedmih mesecih 
letos v Slovenijo vrnili 15 oseb, v celem letu 2017 pa 24. 
Tudi zvezni kancler Sebastian Kurz (ÖVP) je v odzivu na slovenske kritike, da je nadzor neutemeljen, julija v Bruslju dejal, da 
je ta potreben, saj je Evropa brez notranjih meja mogoče le, če bodo države zagotovile delujoče zunanje meje. Evropska 
komisija je sicer septembra za krepitev zunanje evropske meje predlagala vzpostavitev nove stalne enote 10.000 varuhov 
meje z izvršnimi oblastmi do leta 2020. 

• Zborovanje avstrijskih županov. ORF, Celovec, 28.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2938579/  
V Dornbirnu poteka dvodnevni sejem in zborovanje zveze avstrijskih občin. Srečanje je odlična priložnost za spoznavanje 
položaja in novosti v drugih komunah, pa tudi priložnost pridobivanja novih idej in navezovanja stikov s kolegi, poudarja 
župan Železne Kaple Franc Jožef Smrtnik. 
V Dornbirn prišlo okoli 2.500 predstavnikov občin 
Dornbirn je prizorišče letošnjega zborovanja zveze avstrijskih občin. Dvodnevnega srečanja na Predarlskem, ki se je začelo v 
četrtek, se udeležuje okoli 2.500 županj in županov ter drugih predstavnic in predstavnikov občin, med njimi 140 Korošic in 
Korošcev. 
 

 
Slika: Franc Jožef Smrtnik. Foto: ORF 
 
 „Sejem o vsem, kar rabijo občine“ 
Ob zborovanju imajo komunalni predstavniki tudi odlično priložnost, da se na posebnem sejmu seznanijo z najnovejšo in 
aktualno vsestransko ponudbo na področju občinskih storitev ali infrastrukture, je navdušen tudi župan trške občine 
Železna Kapla-Bela Franc Jožef Smrtnik. 
  

 
Slika: Dornbirn je prizorišče letošnjega zborovanja zveze avstrijskih občin. Foto:  gemeindebund.at 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2938579/


 
Obsežni in obširni pogled v infrastrukturo, storitve ali novosti v avstrijskih občinah je tako dajatelj impulzov in idej. Istočasno 
pa je srečanje v Dornbirnu tudi v znamenju zborovanja zveze avstrijskih občin, tu skušajo najti župani in drugi mandatarji 
odgovore na nekatera vprašanja, ki so mnogim občinam skupna. 
Zelo velikih premikov ni pričakovati, ugotavlja Smrtnik, ki poudarja, da sta glavno delo in uspeh odvisna v prvi vrsti od občin 
samih in možnosti koriščenja ponudb. 
Ob zanimivem sejmu in predavanju na zborovanju pa je predvsem pomemben in koristen neposredni stik s kolegi in 
kolegicami, poudarja Smrtnik. 

• Merkscha je novi konzul v Gradcu. ORF, Celovec, 28.09.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2938592/  
V četrtek so v Gradcu uradno odprli konzulat Republike Slovenije, kjer bo odslej posloval novi slovenski honorarni konzul 
Peter Merkscha. Slavnostnega odprtja so se udeležili številni gostje iz gospodarstva, kulture in politike. 
 

 
Slika: Peter Merkscha. Foto: slo-stmk.at 
 
Ponosen na slovenske korenine 
Novi honorarni konzul Republike Slovenije v Gradcu je uspešni podjetnik Peter Merkscha, ki posluje tako na avstrijskem 
kakor tudi na slovenskem Štajerskem, kjer v Celju deluje ena najbolj uspešnih furnirnic Evrope. Merkscha je odraščal 
dvojezično, saj je njegova mati iz bližine Maribora, oče pa je iz zgornje avstrijske Štajerske. 
Odraščal je v Gratweinu severno od Gradca, kot otroku so mu nagajali zaradi slovenskih korenin, sedaj pa je ponosen, da 
obvlada dva jezika. Naloga honorarnega konzula je zaščita interesov Republike Slovenije v Avstriji, kakor tudi podpiranje 
razvoja na področju gospodarstva, kulture in znanosti. Peter Merkscha se že veseli izzivov, ki ga čakajo v novi pisarni v 
Gradcu. 
 

 
Slika: Ksenija Škrilec. Foto: ORF 
 
 „Manjšina opravlja pomembno delo“ 
Veleposlanica RS Ksenija Škrilec je z Dunaja prišla čestitat novemu honorarnemu konzulu v Gradcu, pri govoru pa je poleg 
dobrega gospodarskega sodelovanja tudi omenila dejstvo, da so Slovenci na Štajerskem prisotni tudi kot avtohtona narodna 
skupnost, ki jo Slovenija podpira. 
 

 
Slika: Milan Predan. Foto: ORF 
 
  
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2938592/


„Človek, ki bo pomagal odpirati vrata“ 
Tudi generalni konzul RS v Celovcu Milan Predan je Petru Merkschi ob odprtju novega konzulata v Gradcu želel veliko 
uspeha in izpostavil pomembno vlogo častnih konzulov. 

• Podelitev državne nagrade Lipušu. ORF, Celovec, 01.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2938964/  
Pisatelj Florjan Lipuš bo v ponedeljek opoldne na Dunaju prejel Veliko avstrijsko državno nagrado za dosežke s področja 
umetnosti in kulture. Dobil jo bo za literaturo v slovenskem jeziku. Lipuš je prvi Slovenec, ki prejme to nagrado. 
„Estetska, avtonomna in inovativna literatura“ 
„Lipuševa literatura temelji na estetski avtonomiji, jezikovnem eksperimentu in literarni inovaciji,“ je ob razglasitvi julija 
letos poudaril minister za kulturo Gernot Blümel. 
Kot je v utemeljitvi zapisal odbor za nagrado, Lipuš „V svoji literaturi obravnava upor proti nacionalsocializmu, izgon in 
poboj koroških Slovencev, podcenjevanje slovenske manjšine s strani večinskega prebivalstva, pa tudi reševanje izginevanja 
slovenskih besed in besednih zvez kot osnovo za novo samozavestno identiteto.“ 
 

 
Slika: Pisatelj Florjan Lipuš. Foto: ORF 
 
Pionir slovenske literature na Koroškem 
Florjan Lipuš se je rodil 4. maja 1937 v Lobniku pri Železni Kapli. Kot otrok je bil priča, kako so aretirali njegovo mater, ki so 
jo nato ubili v koncentracijskem taborišču Ravensbrück, njegov oče pa je služil v nemški vojski. V letih od 1960 do 1998 je 
deloval kot Ljudskošolski učitelj, istočasno je bil urednik literarne revije „Mladje“ in velja za pionirja slovenske literature na 
Koroškem. 
Objavil je številne zgodbe, romane in eseje. Poleg Zmot dijaka Tjaža (1972), ki sta ga 1981 v nemščino prevedla Helga 
Mračnikar in Peter Handke, so med njegovimi najbolj znanimi deli Odstranitev moje vasi (1983), Srčne pege (1991), 
Stesnitev (1995) in Boštjanov let (2003). Njegov zadnji roman Gramoz je bil med letošnjimi nominiranci za kresnika. 
Mnogokrat odlikovan 
Za svoja dela je prejel več nagrad, med njimi Prešernovo nagrado, nagrado Petrarca, častno nagrado za literaturo Republike 
Avstrije, kulturno nagrado dežele Koroške in nagrado Franz Nabl mesta Gradec. 
Svečana podelitev Velike državne nagrade Florjanu Lipušu bo v kongresni dvorani Urada zveznega kanclerja na Dunaju. 
Slavilni govor bo imel pisatelj in predsednik senata za umetnost Josef Winkler. 

• Ivan Olip „častni“ Pliberčan. ORF, Celovec, 01.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2938973/  
Mestni župnik, dekan Ivan Olip, je v nedeljo na farnem prazniku v Pliberku uradno prejel odlok o častnem občanstvu 
mestne občine Pliberk. Soglasni sklep o njegovem imenovanju je sprejel občinski svet mestne občine Pliberk na svoji seji, 
dne 8. avgusta 2018. 
25 let vzajemnega sodelovanja med faro in občino 
V utemeljitvi je župan Stefan Visotschnig (SPÖ) posebno poudaril dobro in harmonično sodelovanje med mestno občino in 
faro, ki jo že 25 let vzorno vodi dekan Ivan Olip. In pozitiven razvoj pliberškega jormaka, ker je fara kot lastnica zemljišča 
zanesljiv partner za dober vsestranski razvoj jormaka. 
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Slika: Mestni župnik, dekan Ivan Olip, je v nedeljo na farnem prazniku v Pliberku uradno prejel odlok o častnem 
občanstvu mestne občine Pliberk. Foto: Kelih 
 
V utemeljitvi pa Mestna občina Pliberk navaja tudi odločilen prispevek župnika Ivana Olipa za ureditev cerkvenega trga v 
okviru evropske razstave 2009 z novo ureditvijo celotnega trga okoli cerkve, z vrtom religij, župnijskim vrtom ter celotno 
obnovo mestne farne cerkve zunaj in znotraj. 
„Odlikovanje za celotno faro“ 
Kakor je zapisal župnijski svet ob sprejetju odloka, sprejemajo imenovanje dekana Ivana Olipa za častnega občana kot 
odlikovanje za celotno faro in njeno vzajemno delovanje v prid vseh faranov in občanov obeh narodnih skupnosti. 

• „Jezik je več kot orodje“. ORF, Celovec, 01.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2939139/  
Pisatelj Florjan Lipuš je v ponedeljek na Uradu zveznega kanclerja (BKA) na Dunaju iz rok prosvetnega ministra Gernota 
Blümla (ÖVP) prejel avstrijsko državno nagrado, najvišje avstrijsko priznanje za dosežke s področja umetnosti in kulture. 
 

 
Slika: Pisatelj Florjan Lipuš je v ponedeljek na Uradu zveznega kanclerja (BKA) na Dunaju iz rok prosvetnega ministra 
Gernota Blümla (ÖVP) prejel avstrijsko državno nagrado, najvišje avstrijsko priznanje za dosežke s področja umetnosti in 
kulture. Foto: apa 
 
Lipuš je vedno bolj zaznaven kot evropski avtor in tako, da se še posebno ujema z aktualnim predsedovanjem Avstrije Svetu 
EU, je poudaril ob vročitvi 30.000 evrov vredne nagrade minister za kulturo Gernot Blümel (ÖVP). 
 

 
Slika: Na slovesnosti sta bila med drugim navzoča tudi pisatelj Peter Handke ter slovenski minister za kulturo Dejan 
Prešiček. Foto: ORF 
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2939139/


Minister je na slovesnosti, na kateri sta bila med drugim navzoča tudi pisatelj Peter Handke ter slovenski minister za kulturo 
Dejan Prešiček poudaril, da se velja pokloniti pisatelju, ki ima zaradi tega, ker je avstrijski pisatelj in piše v slovenščini, 
poseben položaj. 
 

 
Slika: Pisatelj Florjan Lipuš. Foto: apa 
 
„Počastitev zaznavam kot popravo krivice manjšini“ 
Zahvalni govor je nagrajenec začel v svoji materinščini, slovenščini. Lipuš je spomnil, da je v času plebiscita leta 1920 
govorila še okoli tretjina prebivalstva na Koroškem slovensko, danes pa, da je jezik mogoče slišati le še v nekaterih vaseh. 
„Današnjo počastitev zaznavam tudi kot popravo krivice, ki je bila storjena koroškim Slovencem“, je poudaril Lipuš in dodal, 
da njegov domači kraj slej ko prej nima dvojezičnega krajevnega napisa. 
 

 
Slika: Slavilni govor je imel predsednik kuratorija za umetnost, koroški avtor Josef Winkler. Foto: ORF 
 
Slavilni govor je imel predsednik kuratorija za umetnost, koroški avtor Josef Winkler, ki je dejal, da gre za počastitev 
pisatelja, ki si je to nagrado zaslužil. 
Med številnimi gosti so bili poleg Handkeja tudi direktorica Burg-theatra Karin Bergmann, generalna direktorica avstrijske 
nacionalne banke Johanna Rachinger, koroški deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ), ter oba bivša avstrijska kulturna ministra 
Josef Ostermayer in Thomas Drozda (SPÖ). 

• 90. obletnica Kluba koroških Slovencev. ORF, Celovec, 01.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2939163/  
Preteklo soboto je v SNG v Mariboru potekalo 9. srečanje društev prijateljstva iz Avstrije in Slovenije, višek večera pa je 
bila svečana akademija ob 90. obletnici ustanovitve Kluba koroških Slovencev, ki deluje v Ljubljani in Mariboru. 
 
 

 
Slika: 90. obletnica Kluba koroških Slovencev. Foto: ORF 
 
Čezmejno srečanje in akademija v Mariboru 
Pri srečanju društev prijateljstva med Avstrijo in Slovenijo sta bili glavni točki razprav vprašanje usklajevanja prireditev, da bi 
preko skupnega portala privabili čim več gostov ter izziv pomladitve kadrov, saj je večina članov prijateljskih društev že v 
zrelejših letih. Konkretna iniciativa je s strani mariborskega društva prišla za poživetje prijateljskega plesa, ki ga je prej redno 
organiziralo društvo Avstrijsko-slovenskega prijateljstva v Gradcu. 
Letošnje srečanje društev je bilo čisto v znamenju 90. obletice ustanovitve Kluba koroških Slovencev, ki so ga oktobra leta 
1928 ustanovili s centralo v Ljubljani in podružnicami v Celju, Mariboru in celo v Zagrebu. Predsednik mariborskega kluba 
Danijel Grafenauer je na slavnostni akademiji v kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča predaval o zgodovini 
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društva, ki so ga ustanovili po plebiscitu izgnani koroški Slovenci, da bi ohranili kulturo in opozarjali na krivico, ki se je 
dogajala rojakom na avstrijskem Koroškem. 
Svečane akademije v Mariboru se je udeležil tudi predsednik Zveze slovenskih organizacij na Koroškem Marjan Sturm, ki je 
ljubljanskemu in mariborskemu Klubu koroških Slovencev čestital ob obletnici in izrekel zahvalo za sodelovanje pri projektu 
mirovne regije v alpsko- jadranskem prostoru. 
Predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani Janez Stergar delovanje društva vidi predvsem kot vzpostavljanje vezi med 
avstrijsko Koroško in Slovenijo. Stergar sicer potrjuje podatke, po katerih le malokdo v matični državi kaže zanimanje za 
dogajanje med Slovenci na Koroškem, vendar pa je po njegovi oceni možnosti za informiranje dandanes v zadostni meri. 
Večer so glasbeno sooblikovali zbor Akzent Slovenskega kulturnega društva Jepa-Baško jezero in flavtist Jaka Slavkov iz 
Slovenske glasbene šole na Koroškem. 

• „Priznanje kulturnemu prostoru“. ORF, Celovec, 02.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2939188/  
Slovenski minister za kulturo Dejan Prešiček je ob podelitvi avstrijske državne nagrade čestital pisatelju Florjanu Lipušu. 
Med drugim je ocenil, da je podelitev nagrade „priznanje skupnemu kulturnemu prostoru in utrjuje pozitivne korake v 
odnosu Republike Avstrije do slovenske manjšine.“ 
Z ministrom Blümlom spregovorila o skupnih ciljih 
Sicer pa se je slovenski minister na ločenem bilateralnem pogovoru srečal s prosvetnim ministrom Gernotom Blümlom 
(ÖVP) s katerim sta med drugim spregovorila o tradicionalno dobrem in razvejanem sodelovanju med državama na številnih 
kulturnih področjih. Izmenjala sta dobre prakse glede črpanja evropskih sredstev v okviru programa Ustvarjalna Evropa in 
spregovorila o možnosti za skupno prizadevanje na ravni EU glede vprašanj, ki so v skupnem interesu, predvsem v luči 
novega programa za kulturo Ustvarjalna Evropa v prihodnjem petletnem obdobju. 
 

 
Slika: Slovenski minister Dejan Prešiček,slovenska veleposlanica v Avstriji Ksenija Škrilec in koroški deželni glavar Peter 
Kaiser na podelitvi nagrade Lipušu. Foto: bka/Wenzel 
 
Prešiček si je ogledal tudi Korotan 
Slovenski minister pa si je v okviru obiska ogledal tudi slovenski hotel in študentski dom Korotan ter se udeležil sprejema, ki 
ga je v čast Lipušu gostila slovenska veleposlanica v Avstriji Ksenija Škrilec. 
 

 
Slika: Lojze Wieser. Foto: ORF 
 
Jezik dobil širšo pozornost 
Po oceni založnika in poznavalca Lipušovih del Lojzeta Wieserja nagrada pritrjuje temu, da ni pomembno, koliko ljudi govori 
jezik, temveč kako znajo s tem jezikom ravnati. Po njegovem mnenju je nagrada izraz, da je trenje med preteklostjo in 
prihodnostjo vendarle ubralo drugo, pozitivno smer. Jezik, ki je v tej deželi že desetletja bil in je še vedno zanikan, je dobil s 
tem večjo in širšo pozornost. 

• Velik praznik za Zadrugo. ORF, Celovec, 02.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2939252/  
Zadruga market Pliberk je kot najboljša trgovina verige Spar na Koroškem in Vzhodnem Tirolskem prejela „Zlato jelko“. 
Še pred božičem naj bi v novem siju zasijala tudi poslovalnica v Železni Kapli. Investicijska vsota za posodobitev bo 
znašala okrog dva milijona evrov. 
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Slika: Zadruga market Pliberk je kot najboljša trgovina verige Spar na Koroškem in Vzhodnem Tirolskem prejela „Zlato 
jelko“. Foto: Spar.at 
 
Podelitev „Zlate jelke“, s katero veriga Spar vsako leto odlikuje najboljše trgovine v Avstriji, je bila v ponedeljek na 
Predarlskem. Laskavi naslov za Koroško in Vzhodno Tirolsko je prejela Zadruga market Pliberk, ki je prepričala v vseh 
kategorijah. 
 

 
Slika: Paul Bacher. Foto: ORF 
 
 „Ocenjujemo mnogo stvari“ 
Vodstvo koncerna med drugim ocenjuje kakovost in predstavitev ponudbe, sortiment regionalnih proizvodov, prijaznost in 
kompetenco prodajalcev, pa tudi povezanost z lokalnim prebivalstvom, ki se med drugim kaže tudi v ustvarjenem prometu, 
je pojasnil poslovodja Sparove verige na Koroškem in Vzhodnem Tirolskem Paul Bacher. 
| 

 
Slika: Štefan Domej. Foto: ORF 
 
 „Nagrado prejeli že drugič“ 
Zadruga market Pliberk blesti kot najboljša Sparova trgovina na Koroškem že drugič. Pred tem je Zlato Jelko osvojila tudi že 
leta 2011, je ponosen predsednik Zadruge Stefan Domej. Sicer pa je bil za Zadrugo market Pliberk dvojni praznik. Po dolgih 
letih priprav in načrtovanja so začeli s pregradnjo in modernizacijo dotrajane poslovalnice v Železni Kapli. 
 



 
Slika: Zadruga market Pliberk. Foto: ORF 
 

 
Slika: Bernhard Reiter. Foto: ORF 
 
 „Posodobili bomo celotni prostor“ 
Približno tri mesece bo Zadruga v Železni Kapli zaprta. Investicijska vsota za posodobitev kapelške zadruge bo znašala okrog 
dva milijona evrov. Prodajno površino živilskega oddelka bodo povečali in posodobili. Pa tudi gradbeni oddelek bo zasijal v 
novem blišču. Kljub konkurenci v neposredni bližini je to dobro naložen denar, je prepričan poslovodja Zadruge Market 
Bernhard Reiter. 
Če bo šlo vse po načrtih bodo Kapelčani še pred božičem dobili sodobno urejeno novo trgovino. Božičnega darila se veselijo 
zaposleni, pa tudi kupci, ki prihajajo v Železno Kaplo tudi iz sosednjih Sel, saj so tam že nekaj let brez trgovine. 

• Niz prireditev v luči obletnice. ORF, Celovec, 02.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2939241/  
V luči bližajoče se stote obletnice plebiscita je Mohorjeva zasnovala niz prireditev pod geslom „Gemeinsam 2020 
skupno“. V četrtek bodo niz prireditev začeli z okroglo mizo na temo: „Koroška svobodna in nedeljena? 1918 – 2018 kako 
vtisnejo meje regiji svoj pečat“. 
Osrednji namen Mohorjeve je izobraževanje človeka 
Od ustanovitve v letu 1851 naprej je Mohorjeva izdajala na tisoče knjig. Kasneje so se pridružili dijaški domovi in zasebna 
ljudska šola. Od leta 2018 politično izobraževanje dopolnjuje izobraževalno dejavnost Mohorjeve, je v zloženki pod geslom 
„Gemeinsam 2020 skupno“ poglavitni smoter začrtal ravnatelj Karl Hren. 
 

 
Slika: Ravnatelj Mohorjeve Karl Hren: Foto:  ORF 
 
„Nadaljevanje serije predavanj“ 
V sklop političnega izobraževanja sodi spored od četrtka, 4. oktobra, do sobote, 6. oktobra. V soju bližajočega se niza, 
začenši z okroglo mizo v četrtek, direktor Mohorjeve Karl Hren podčrtuje pomen interdisciplinarnega pristopa k 
razmišljanjem o Mejah, ki ločujejo in povezujejo. 
Po okrogli mizi v četrtek in konferenci v petek bo na koncu v soboto na sporedu »Pohod čez mejo«. Za prihodnje leto pa je 
izobraževalni referent Mohorjeve Martin Pandel zasnoval vodilo „Večine–manjšine-razlike-skupne značilnosti“. Za stoto 
obletnico plebiscita pa temo „Dialog in identiteta“. Izsledki teme lani „Stare in nove manjšine: integracija, pravo in politika“ 
bodo že kamlu izšli v knjižni obliki. 

• Zilska noša „nesnovna kulturna dediščina“. ORF, Celovec, 03.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2939434/  
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Avstrijska komisija Unesco je v torek v svoj seznam vpisala 14 novih elementov nesnovne kulturne dediščine. Med njimi 
sta tudi zilski žegen in zilska noša, ki sta poleg tega uradno omenjena v slovenščini. Gre za prvi primer, ki je v avstrijskem 
seznamu zapisan dvojezično. 
 

 
Slika: Avstrijska komisija Unesco je v torek v svoj seznam vpisala 14 novih elementov nesnovne kulturne dediščine. Med 
njimi sta tudi zilski žegen in zilska noša, ki sta poleg tega uradno omenjena v slovenščini. Gre za prvi primer, ki je v 
avstrijskem seznamu zapisan dvojezično. Foto: Abuja/Unesco.at 
 
Odločitev o tem je sicer na svoji seji 26. septembra sprejel strokovni sosvet avstrijske komisije Unesco. Namen Unescove 
Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine je varovati in zagotoviti spoštovanje nesnovne kulturne dediščine 
skupnosti, skupin in posameznikov, dvigniti zavedanje o njenem pomenu in zagotoviti mednarodno sodelovanje in pomoč. 

• „Osvetlili bomo posebej vlogo mej“. ORF, Celovec, 03.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2939482/  
100-letnica konca prve svetovne vojne in obletnica koroškega plebiscita sta priložnost za temeljito obravnavo posledic 
postavljanja meja, kako jih je mogoče premostiti in kako je mogoče koristiti in vključiti petenciale obmejnih območij. To 
je rdeča nit niza prireditev celovške Mohorjeve. 
Temeljita obravnava posledic postavljanja meja 
V celovški Mohorjevi se v četrtek z okroglo mizo začenja prireditvena serija o mejah, ki ločujejo in povezujejo. Gre za 
tridnevni niz, ki naj bi osvetlil vlogo meja v geografskem smislu in v smislu meja v glavah. 100-letnica konca prve svetovne 
vojne in obletnica koroškega plebiscita sta priložnost za temeljito obravnavo posledic postavljanja meja, kako jih je mogoče 
premostiti in kako je mogoče koristiti in vključiti petenciale obmejnih območij. 
 

 
Slika: Profesor za mednarodno pravo, poznavalec manjšinskega prava, Dunajčan Gerhard Hafner. Foto: 
Parlamentsdirektion/Mayr-Siegl 
 
Eden od moderatorjev prireditvenega niza je profesor za mednarodno pravo, poznavalec manjšinskega prava, Dunajčan 
Gerhard Hafner, ki poudarja, da je v luči pozornosti niza prireditev predvsem leto 1918. 
Dokler obstajajo meje, bodo in so meje nekaj stalno prisotnega. Ločitveni element meje pa je treba minimriati, če že ne 
odpraviti. Tu pa je v veliko pomoč integracija, je prepričan Hafner. 
Odpraviti geografske meje je iluzija in bi bil neizvedljiv poskus, poleg tega ugotavlja Hafner. 
Pri integraciji, da so v pomoč in podporo številni elementi, mehanizmi in številne poti s katerimi je mogoče ločitvene 
tendence zmanjšati, pravi. 
Evropska unija pa v prvi vrsti zaradi beguncev spet gradi nove meje oziroma jih postavlja tam, kjer so nekoč že bile, obžaluje 
Hafner. 

• „Čas za večjo jezikovno enakopravnost“. ORF, Celovec, 03.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2939485/  
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V zboru svetnikov prevladuje prepričanje, da je moč Kmetijske zbornice v neodvisnosti in samostojnosti, zato so 
razpravljali o tem, kakšno naj bi v prihodnje bilo stanovsko zastopstvo. Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) 
poleg tega vztraja, da je čas za večjo enakopravnost slovenščine. 
Stefan Domej je spomnil na besede Florjana Lipuša 
Do zbora svetnikov Kmetijske zbornice so v torek segle besede, ki jih je v ponedeljek ob prejemu avstrijske državne nagrade, 
najvišjega avstrijskega priznanja za dosežke s področja umetnosti in kulture izrekel na Dunaju pisatelj Florjan Lipuš. Njegov 
opomin, da je v času plebiscita leta 1920 govorila še okoli tretjina prebivalstva na Koroškem slovensko, je priklical v spomin 
zbornični svetnik Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov Stefan Domej. Ob bližajoči se stoti obletnici plebiscita je čas, da 
naredimo nekaj za večjo enakopravnost slovenščine v zbornici, je med drugim poudaril in pribil, da se za to zavzema že 32 
let. 
 

 
Slika: V zboru svetnikov prevladuje prepričanje, da je moč Kmetijske zbornice v neodvisnosti in samostojnosti, zato so 
razpravljali o tem, kakšno naj bi v prihodnje bilo stanovsko zastopstvo. Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) 
poleg tega vztraja, da je čas za večjo enakopravnost slovenščine. Foto: ORF/Pasterk 
 
Domej: „Ne le govoriti o dvojezičnosti, tudi živeti“ 
Poziv k večji enakopravnosti slovenščine v Kmetijski zbornici, predvsem na ravni okrajnih podružnic in pri sicerjšnjem 
svetovalnem delu je Domej uvedel z osvežitvijo besed o tem, kako ob različnih priložnostih govorci poudarjajo, da je znanje 
slovenščine dodana vrednost in obogatitev. Ob tem je Domej poudaril, da je potem to treba tudi živeti. 
Ustaljeno na dnevnem redu seje zbora svetnikov Kmetijske zbornice je poročilo predsednika. Glede na predavanje v 
nadaljevanju je predsednik Johann Mößler na kratko prikazal trenutne razmere. Nanašajoč se na nedavno predstavljeno 
„Zeleno poročilo“ je pritrdil, da se je dohodek na kmetiji lani v primerjavi z letom prej sicer res malo povečal. To pa ne 
spremeni dejstva, da zija vedno večja vrzel med prihodki in izdatki. 
Mader-Tschertou: „Treba je zavzeti jasno stališče“ 
Kot prva je, po pozdravu zbranih v slovenščini, posegla v diskusijo zbornična svetnica SJK Marinka Mader-Tschertou. Kakor 
je zapisano tudi v predlogu, ki ga je podpisala skupaj z ostalimi tremi zborničnimi svetniki, je Agencija za kmetijske trge 
(AMA) ponovno spremenila navodila za kontrolo gozdnih površin. Pri kontrolah se zato zmanjšuje povrišna, ki jo pa ni 
povzročil kmet, ampak le način kontrole. 
Že v luči volitev stanovskega zastopstva 6. novembra 2016 so se kresala mnenja o načinu razglasitve območij „Natura 2000“. 
Celotno razsežnost takšne odločitve na deželni ravni je ob primeru dežele Salzburg zbranim približal Gregor Grill. Kot 
poznavalec stroke je bil tudi že sogovornik odgovornih na deželni ravni. 
Smrtnik: „Zaradi ukrepov nastrada podeželje“ 
Kakor že pred volitvami pred dvema letoma, zbornični svetnik župan Franc Jožef Smrtnik ostaja kritičen, prepričan, da ob 
razglasitvi nadaljnjih območij „Natura 2000“ nastrada podeželje, predvsem pa občutijo posledice gorski kmetje. 
V svojem poročilu je predsednik zbornice Johann Mößler med drugim omenil subvencije za prevozne stroške, ki jih 
prejemajo proizvajalci mleka. Avgusta letos izplačana vsota znaša 500.000 evrov. 
Čik: „SJK se zavzema za razširitev subvencij“ 
Kakor pojasnjuje zbornični svetnik Marjan Čik, se Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov v svojem predlogu zavzema za 
razširitev te subvencije. 
Avstrijsko zvezno vlado je pozvala Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov, naj upošteva pri davčni reformi, da bodo z 
novo davčno reformo popravljene „nepravičnosti napram kmetom“, kakor je poudarjeno v uvodu pisnega predloga s 
svežnjem konkretnih pobud. Ob poglavjih, predloženih pisno je zbor svetnikov razpravljal, kakšno Kmetijsko zbornico si želi 
v prihodnje. 

• Neofašisti želijo „očistiti“ Bocen. ORF, Celovec, 04.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2939627/  
„Očistimo Gornje Poadižje“ je slogan, ki ga je neofašistično gibanje CasaPound izbralo za oktobrske volitve na Južnem 
Tirolskem. Objavili so plakat s sliko predsednika bocenske pokrajine Arna Kompatscherja, pokrajinskimi odborniki in 
temnopoltimi migranti. 
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Slika: „Očistimo Gornje Poadižje“ je slogan, ki ga je neofašistično gibanje CasaPound izbralo za oktobrske volitve na 
Južnem Tirolskem. Foto: ORF 
 
Marsikdo na Južnem Tirolskem slogan v italijanščini in nemščini tolmači kot željo skrajnežev, da bi Južno Tirolsko „očistili“ 
Južnih Tirolcev in migrantov. 
Predsednik pokrajine Bocen Arno Kompatscher plakat ocenjuje za nedopustnega, zato je proti CasaPound vložil kazensko 
ovadbo, poroča Primorski dnevnik. 

• Zamejski Slovenci pri novem ministru. ORF, Celovec, 04.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2939636/  
Novi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik je v sredo v Ljubljani sprejel predstavnike štajerskih 
in koroških Slovencev ter Slovencev v Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem. Pri tem je Česnik napovedal, da se bo zavzemal 
za povišanje finančne podpore. 
 

 
Slika: Novi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik je v sredo v Ljubljani sprejel predstavnike 
štajerskih in koroških Slovencev ter Slovencev v Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem. Foto: ORF 
 
Spoznavalnega srečanja so se udeležili poslujoči tajnik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) Marko Oraže, predsednik 
Zveze slovenskih organizacij (ZSO) Marjan Sturm in predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Bernard 
Sadovnik ter predstavnik štajerskih Slovencev Branko Lenart. 
Na srečanju so ministru Česniku predstavili položaj Slovencev v Avstriji ter nekatere odprta vprašanja manjšinske skupnosti, 
med drugim tudi težave v zvezi s tednikom Novice. Minister je napovedal prizadevanja za povišanje finančne pomoči, ki jo 
Slovenija letno namenja Slovencem v sosednjih državah. Ta pomoč znaša trenutno 8,5 milijona evra, pri čemer je všteto tudi 
financiranje Slovencev po svetu. 

• Zamejski Slovenci pri novem ministru. ORF, Celovec. 04.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2939636/  
Novi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik je v sredo v Ljubljani sprejel predstavnike krovnih 
organizacij avtohtonih slovenskih skupnosti v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem. Česnik je napovedal, da se bo 
zavzemal za povišanje finančne podpore. 
V ospredju spoznavanje 
Srečanje je bilo namenjeno medsebojni seznanitvi ob nastopu mandata ministra, izpostavitvi ključnih aktualnih problematik 
po posameznih državah s strani predstavnikov krovnih organizacij in predstavitvi prioritet Urada v tekočem mandatu. 
Sestanka z ministrom in državno sekretarko na Uradu RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Olgo Belec so se iz Avstrije 
udeležili poslujoči tajnik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) Marko Oraže, predsednik Zveze slovenskih organizacij 
(ZSO) Marjan Sturm in predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Bernard Sadovnik ter podpredsednik 
Kulturnega društva Člen 7 za avstrijsko Štajersko Branko Lenart. 
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2939636/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2939636/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2939627/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2939636/


 
Slika: Novi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik je v Ljubljani sprejel predstavnike krovnih 
organizacij avtohtonih slovenskih skupnosti v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem. Foto: uszs.gov.si 
 
Na srečanju so ministru Česniku predstavili položaj Slovencev v Avstriji ter nekatere odprta vprašanja manjšinske skupnosti, 
med drugim tudi težave v zvezi s tednikom Novice. Na sestanku je prevladovalo pozitivno vzdušje in naravnanost k skupnim 
ciljem. 
Tako minister kot državna sekretarka sta izpostavila naravnanost k dogovorom in skupnim rešitvam, ki bodo v prihodnje 
slovenskim skupnostim omogočile še tesnejše stike z matično državo. Česnik je obenem napovedal prizadevanja za 
povišanje finančne pomoči, ki jo Slovenija letno namenja Slovencem v sosednjih državah. Ta pomoč znaša trenutno 8,5 
milijona evra, pri čemer je všteto tudi financiranje Slovencev po svetu. 

• „Naročilo, da šega ostane živa“. ORF, Celovec, 04.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2939724/  
Za vpis ziljskega žegna in ziljske noše v seznam unescove nesnovne kulturne dediščine je bilo ob prošnji pobudnikov 
odločilno tudi izvedensko mnenje, ki ga je napisal dialektolog Ludvik Karničar. Zanos preveva besede etnologinje Martine 
Piko-Rustia, ki je podala svoje stališče. 
Prvi dvojezični zapis 
„Untergailtaler Kirchtagsbräuche und Untergailtaler Tracht/ Ziljski žegen in ziljska noša“ se glasi izvirni naslov vpisa 
avstrijske komisije Unesca v seznam nesnovne kulturne dediščine v Avstriji. Z objavo minuli torek se je ta razširil za 14 
elementov na skupno 117 vpisov. Vpis ziljskega žegna in ziljske noše je prvi dvojezični naslov v avstrijskem seznamu 
nesnovne dediščine, je ob objavi novice poudarila etnologinja Martina Piko-Rustia, znanstvena vodja Slovenskega 
narodopisnega inštituta „Urban Jarnik“. Ob tem je tudi v 32-članskem deželnem kulturnem gremiju članica strokovnega 
sosveta za ljudsko kulturo. 
 

 
Slika: Ludvik Karničar. Foto: ORF  
 
Karničar napisal izvedensko mnenje 
Da je vpis v seznam nesnovne kulturne dediščine v Avstriji mogoč, je treba podpisati prošnjo in priložiti utemeljitev. V 
primeru ziljskega žegna in ziljske noše je izvedensko mnenje napisal upokojeni profesor slovenistične stroke na graški 
univerzi Ludvik Karničar, eden vodilnih slovenskih narečjeslovcev. 
Od Urbana Jarnika kot začetnika koroškega narečjeslovja do jezikoslovca in slavista Gerharda Neweklowskega in njegove 
raziskave o ziljskem slovenskem narečju „Der Gailtaler slowenische Dialekt“ iz leta 2013 sega lok, v katerem Karničar v 
izvedenskem mnenju razčlenjuje jezikoslovne vidike. V nadaljevanju obširno prikazuje narodopisno izročilo ziljskega žegna 
in ziljske noše in nad tri desetletja potekajoče zbirateljsko in raziskovalno delo, ki ga je opravil Lajko Milisavljevič. Po obsežni 
utemeljitvi Karničar naposled pozdravlja odločitev pobudnikov, da predlagajo avstrijski komisiji Unesco vpis v seznam 
nesnovne kulturne dediščine. 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2939724/


 
Slika: Martina Piko-Rustia. Foto: ORF 
 
 „Šega krepi dvojezično identiteto“ 
Slovenski narodopisni inštitut „Urban Jarnik“ v tem primeru ni vključen, je pa upokojeni profesor slovenistične stroke Ludvik 
Karničar član znanstvenega sosveta, kakor je svoje stališče za vpis podala etnologinja Martina Piko-Rustia. 
Prošnjo so vložili Felix Abuja z ziljske Bistrice za skupno 24 „kont“, docent Peter Wiesflecker iz Zahomca in prijatelji društva 
„Verein Freunde des Greisslermuseums“ z Vrat-Megvarij. V imenu kulturnega društva SPD Zila je z odločitvijo avstrijske 
komisije Unesco izrazil svoje zadovoljstvo Daniel Mešnik. Še posebno, ker je v naslovu prisotna tudi slovenščina. 

• Meje, ki ločujejo - meje, ki povezujejo. ORF, Celovec, 04.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2939736/  
"...meje so absurdne, povsem odveč v svoji zasnovi", pred začetkom niza „gemeinsam 2020 skupno“ meni Heinrich 
Neisser, bivši predsednik avstrijskega parlamenta. Okrogla miza v četrtek zvečer v Mohorjevi v Celovcu nosi naslov 
„Koroška svobodna in nedeljena? Kako vtisnejo meje regiji svoj pečat“. 
Leta 2018 mineva 100 let konca prve svetovne vojne, kar je spodbudilo koroško konsenzno skupino k nedavnemu srečanju 
kultur v Podkloštru. V četrtek dopoldne so Avstrijsko-slovenski koordinatorji za čezmejni dialog iz Celovca, Ljubljane in 
Maribora, Marjan Sturm, Josef Feldner, Janez Stergar in Danijel Grafenauer, na mestnem pokopališču v Velikovcu položili 
venec bivšim vojaškim nasprotnikom – jugoslovanskim vojakom SHS in avstrijskim brambovcem. Skupno spominjanje je 
živeta sprava, se glasi njihovo sporočilo. 
„1918-2018“ pa je iztočnica tudi za niz dogodkov od četrtka do sobote v organizaciji Mohorjeve Celovec. Prihodnjo sredo 
mineva 98 let od koroškega plebiscita. Po koncu prve svetovne vojne je zakoličil mejo med tedanjo kraljevino Srbov, Hrvatov 
in Slovencev (SHS) in republiko Nemško Avstrijo. Bolj ali manj do danes pa v tolmačenju 10. oktobra zija globoka vrzel. 
Okrogla miza v četrtek ob 18. uri v prostorih Mohorjeve v Celovcu nosi naslov „Koroška - svobodna in nedeljena?“ z 
vprašajem in podnaslovom „Kako vtisnejo meje regiji svoj pečat“. Meje, ki ločujejo in povezujejo, bodo v presoji na 
celodnevni konferenci v petek. „Pohod čez mejo“ iz Potoč v Libeliče bo naposled zaokrožil niz, ki sta ga ravnatelj Mohorjeve 
Karl Hren in izobraževalni referent Martin Pandel s sotrudniki zasnovala za leto 2018. Sledi nadaljevanje pod geslom 
„gemeinsam 2020 skupno“ vse do stote obletnice plebiscita. 
 

 
Slika: Heinrich Neisser, bivši predsednik parlamenta. Foto: ORF 
 
V televizijskem zapisu o prehojeni poti iz Potoč v Libeliče je Heinrich Neisser, bivši predsednik parlamenta med drugim 
poudaril, da naj bi s takšnimi prireditvami „postalo ljudem jasno, kaj se je takrat zgodilo, kdo je bil prizadet“. Na temelju 
tistih dogodkov želijo najprej osvetliti preteklost, ampak tudi pozvati k zavedanju. 
Da so pobudniki zasnove dosegli mladino, je razvidno iz objave na spletu Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za 
Slovence v Celovcu. Profesor zgodovine Richard Jernej bo pospremil dijake 7.a-razreda na petkovo konferenco v 
prireditvenem centru Mohorjeve. 
Meje ločujejo in povezujejo - geografsko in v našem razmišljanju, je zapisano v zloženki s tridnevnim sporedom. Želja, da bi 
premostili meje, spoznali potenciale obmejnih območij, v določenem pogledu priklucuje v spomin dogodek, ki je potekal 
leta 2009 v Mohorjevi. 
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2939736/


 
Slika: Ravnatelj celovške Mohorjeve Karl Hren. Foto: ORF 
 
Šlo je za počastitev takrat 60-letnice ustanovitve Narodnega sveta koroških Slovencev in 90-letnico podpisa Senžermenske 
pogodbe pod geslom „Kar je Senžermen razdružil, Evropa spet združuje“. Dejansko pa sta tokrat v žarišču primerjalna 
pogleda - na eni strani meje, ki ločujejo, na drugi tiste, ki povezujejo, stičiščno točko postavlja v ospredje ravnatelj celovške 
Mohorjeve Karl Hren. 
 

Primorski dnevnik, Trst 

•  (nm) V ospredju slovenska jezikovna raznolikost FJK: Videm – slovenski slavistični kongres. Nocoj priznanja Živi 
Gruden, Bruni Balloch, Marii Bidovec in Robertu Dapitu. Primorski dnevnik, št. 228 (28. sep. 2018), str. 11 

• (maj) Žiga Zois naj bi dvesto let po smrti končno dobil spominsko obeležje: Trst – v občinski komisiji za kulturo 
obravnavali resolucijo svetnice Valentine Repini (DS). Primorski dnevnik, št. 229 (29. sep. 2018), str. 9 

• Aldo Rupel. V Trstu tudi hladen tuš: Gorica – Jože Šušmelj o drži »zamejcev« ob osamosvojitvi Slovenije. Primorski 
dnevnik, št. 229 (29. sep. 2018), str. 15 

• Jelka Daneu Cvelbar. Zora Tavčar – devetdesetletnica: ob jubileju. Primorski dnevnik, št. 230 (30. sep. 2018), str. 7 

• Štefan Čok. Ko je šola postala scuola: 80 let od dokončne ukinitve slovenskih šol pod fašizmom. Primorski dnevnik, 
št. 230 (30. sep. 2018), str. 11 

• Spor glede vloge irščine že skoraj dve leti onemogoča sestavo vlade Severne Irske: Severna Irska potolkla rekord 
Belgije v brezvladju. Primorski dnevnik, št. 230 (30. sep. 2018), str. 12 

• Do leta 2025 bo Nova Zelandija v vseh šolah zagotovila pouk domorodnega jezika maori. Primorski dnevnik, št. 
230 (30. sep. 2018), str. 12 

• Aldo Rupel. Ko je bila meja še začasna: Solkan – razstava v Vili Bartolomei. Primorski dnevnik, št. 230 (30. sep. 
2018), str. 17 

• Bojan Brezigar: Katalonija, leto dni kasneje: pot do republike bo še dolga: Barcelona – obletnica referenduma. 
Primorski dnevnik, št. 231 (1. okt. 2018), str. 2 

• Sandor Tence. »V Nabrežini imam še vedno hišo, ki mi veliko pomeni«: Ljubljana – Marko Bandelli, slovenski 
minister za kohezijo. Primorski dnevnik, št. 231 (1. okt. 2018), str. 4 

• Sandor Tence. »Za zajamčeno zastopstvo čakamo na predlog manjšine«: Slovenija – Peter Jožef Česnik, minister za 
Slovence v zamejstvu in po svetu. Primorski dnevnik, št. 232 (3. okt. 2018), str. 3 

• Največ denarja za zaščito manjšin bo šlo na Sardinijo: Rim – sklep ministrstva za dežele v sklopu zakona 482. 
Primorski dnevnik, št. 232 (3. okt. 2018), str. 4 

• Ivan Lukan. Umiranje na obroke ... : Koroška – slovenski tednik Novice. Zaradi pomanjkanja denarja bo list do 
konca leta izhajal le še 14-dnevno, uredniki pa bodo zaposleni polovično. Primorski dnevnik, št. 232 (3. okt. 2018), 
str. 4 

• (mk) Poziv za slovenščino: Zgonik – Županja Hrovatin ob izdaji elektronskih osebnih izkaznic. Primorski dnevnik, št. 
232 (3. okt. 2018), str. 6 

• Minister se zavzema za večjo finančno pomoč zamejcem: Slovenija – Česnik sprejel predstavnika SKGZ in SSO. 
Primorski dnevnik, št. 233 (4. okt. 2018), str. 3 

• (st) Večina o Titu samo negativno: Deželni svet – desna sredina in Gibanje 5 zvezd za odvzem državnega 
odlikovanja. Primorski dnevnik, št. 233 (4. okt. 2018), str.  

 
 
Ivan Lukan. Umiranje na obroke ... : Koroška – slovenski tednik Novice. Zaradi pomanjkanja denarja bo list do konca leta 
izhajal le še 14-dnevno, uredniki pa bodo zaposleni polovično. Primorski dnevnik, št. 232 (3. okt. 2018), str. 4 
 
 
 
 
 



 

 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• Ob evropskem dnevu jezikov. Valerija Perger. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 4. oktobra 
2018 - leto XXVIII, št. 40, str. 2 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_40.pdf  
Skoraj vsak dan je dan nečesa, zato omembe v medijskih poročilih gredo kar mimo nas. Toda – dan jezikov je že nekaj, 
kar bi moralo pritegniti našo pozornost. Zamisel o posebnem dnevu, posvečenem jezikom, njihovemu učenju, razvijanju 
in ohranjanju, je gotovo dobra in 26. septembra se je dan jezikov praznoval že 17-ič. 
 

 
Slika: Evropski dan jezikov - 26. September. Foto: Porabje 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_40.pdf


 
Je v tem desetletju in nekaj, odkar vsaj en dan v letu malo več govorimo o pomenu učenja jezikov, ta zavest kaj močnejša? 
Je pomen ohranjanja majhnih in zato ogroženih jezikov bolj v zavesti ljudi, predvsem pa snovalcev jezikovne politike? Tako v 
Sloveniji kot na Madžarskem se – kolikor spremljam medije – ni kaj dosti in obširno govorilo o tem. Pa bi se moralo.  
Na spletnih straneh slovenskega državnega statističnega urada so sicer objavili zanimive podatke o obvladovanju tujih 
jezikov pri slovenskih državljanih. Menda smo na tem področju v primerjavi z drugimi Evropejci kar dobri. Toda sama se 
velikokrat vprašam: Koliko in v kakšni obliki pa dejansko obvladamo svojo slovensko materinščino? Koliko slovenskih 
državljanov bi brez večjih težav napisalo recimo doživljajski spis, opis ali oris nečesa ali katero izmed besedil praktičnega 
sporazumevanja brez prevelikega števila napak in z upoštevanjem vseh besedilnih zakonitosti ter sestavin? Koliko 
državljanov v celoti razume zapletena besedila tiskovin, obrazcev, navodil ..., ki so nujni del našega vsakdanjega življenja? 
Koliko ljudi (tudi visoko izobraženih) zna pojasniti, kaj pomenijo besedne zveze fiskalno pravilo, toplogredni plini, zelena 
energija, neoliberalistična ekonomija …, ki so glavne mantre političnih veljakov? Nekaj časa se je govorilo, da ni pomembno, 
kako neko stvar zapišeš, to velja tudi za elektronska sporočila, ampak kaj sporočaš. Prepričana sem, da so take trditve hudo 
napačne in da vodijo v razgradnjo vseh pravil oblikovanja sporočil, kar že vidimo v različnih javno dostopnih pisnih 
sporočilih, visokošolski in univerzitetni učitelji pa bentijo ob pisnih polizdelkih študentov. Vem, da to ni le slovenski 
problem, digitalna doba pač pobira svoj davek. A jezik in dobro obvladovanje le-tega je naša osebna izkaznica, po jeziku smo 
ljudje. Zato se vsaj ob dnevu, posvečenem jeziku, zamislimo, kakšen odnos imamo mi do svojega in drugih jezikov. 

• Obletnica svetlobnega križa v Sakalovcih – z blagoslovom zlatomašnika. László R. Horváth. Porabje, časopis 
Slovencev na Madžarskem, Monošter, 4. oktobra 2018 - leto XXVIII, št. 40, str. 2 

Na dan sv. Gellérta proti večeru se je umiril tudi močan veter, ki je v tistih dneh oznanjal začetek jeseni v Porabju. Ljudje so 
v dolgih vrstah prihajali k svetlobnemu križu, ki se dviga nad Sakalovci, med potjo so se ustavljali pri postajah križevega 
pota, ki vodijo na grič s svetlobnim križem. Prihajali so k sveti maši, prihajali so se zahvaljevat za milosti, in se tudi 
spominjat. Nabirat si moči, da bi lažje prenašali težave vsakdanjih križev. Sveto mašo je služil zlatomašnik Vilmos  
Harangozó, somaševali so markovski župnik Dejan Horvat, duhovnik bolnice v Zalaegerszegu András Takács in domači  
župnik Tibor Tóth. 
 

 
Slika: Mašo je daroval zlatomašnik Vilmos Harangozó, ki je 8 let župnikoval na dolnjeseniški župniji; ob njem župniki 
András Takács, Dejan Horvat in Tibor Tóth. Foto: Porabje 
 
Duhovnika, ki je kar osem let služil na dolnjeseniški župniji, kamor so takrat spadali tudi Sakalovci, je najprej s pesmijo 
pozdravila mlada Sakalovčanka Noémi Illés. 73-letnemu dekanu, ki sedaj župnikuje v Kőszegu, je dobrodošlico izrekla tudi 
sakalovska županja Valerija Rogan, ki je izpostavila, da se verniki iz Porabja in tudi širše že osmič srečujejo pri zahvalnem 
obredu pri svetlobnem križu. Poudarila je, da so se na letošnjo obletnico pripravljali s posebnim veseljem, saj so za 
celebranta svete maše povabili župnika, ki letos praznuje 50. obletnico svojega posvečenja.  
»Cerkev je slavljena le, če je polna vernikov,« je izpostavil župnik Vilmos Harangozó, vesel, da se je v lepem naravnem 
okolju pri njegovi zlati maši zbralo več kot sto petdeset vernikov. V pridigi se je osredotočil na odrešilno moč križa. Dejal je: 
križ, kot nekdanje sredstvo za mučenje je postal simbol odrešenja in vrata v večno življenje. Pri zahvalni sveti maši (24. 
septembra) sta sodelovala združena cerkvena pevska zbora z Gornjega Senika in Števanovcev pod vodstvom organista 
Gáborja Sebestyéna.  
Do konca svete maše, ki se je začela ob 18. uri, se je zmračilo in so se prižgale tudi lučke na svetlobnem križu. Po 
blagoslovu zlatomašnika Vilmosa Harangozója so se nad vasjo razlili zvoki svete pesmi Večerni zvon. Slovesnost se je končala 
z agapejem v sakalovskem kulturnem domu, kamor so povabili vse vernike, ki jih je pogostila domača samouprava. Za 
pecivo so poskrbele domače gospodinje. Zlatomašnik Vilmos Harangozó se je pogovarjal z marsikaterim svojim nekdanjim 
vernikom, tudi z nekdanjimi „svojimi otroki”, ki so med tem časom že odrasli. Tudi sam se je rad spominjal časov, ki jih je 
preživel med Porabci. 

• Anji Štefan 22. večernica za drobtine iz mišje doline. Tekst in fotografije: Ernest Ružič. Porabje, časopis 
Slovencev na Madžarskem, Monošter, 4. oktobra 2018 - leto XXVIII, št. 40, str. 3 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_40.pdf  
»Vsak človek ima svojo pot. In vsaka pot ima svoj pomen.« 
V programu 23. Srečanja slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede 2018 so se zvrstili številni pomenljivi dogodki, 
povezani s pisanjem, knjigami in bralno kulturo v Sloveniji, osrednji pa je bila 22. podelitev nagrade večernica za najboljše 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_40.pdf


mladinsko literarno delo, ki je izšlo v lanskem letu. Žirija, ki ji je predsedoval Igor Saksida, je izbrala pesniško zbirko Anje 
Štefan Drobtine iz mišje doline, ki je z ilustracijami Alenke Sottler izšla pri Mladinski knjigi.  
 

 
Slika: Slavnostno (in slastno) torto je razrezala in jo ponudila obiskovalcem prejemnica večernice Anja Štefan v družbi 
odgovornega urednika Večera Matije Stepišnika. Foto: Ernest Ružič 
 
Poleg Anje Štefan so bile nominiranke in nominiranci Groznovilca in divja zima Jane Bauer, (ki je izšla pri KUD Sodobnost 
International), Ponikalnice Miroslava Košute iz Trsta (založba Miš), Gospa s klobukom Maše Ogrizek (Mladinska knjiga) in 
Tombola ali življenje! Suzane Tratnik (Mladinska knjiga).  
Organizatorji srečanja Oko besede so pripravili lično brošuro s programom in povzetki referatov na simpozijih, v uvodnem 
delu pa je objavljen tekst Francija Justa V spomin Milanu Vincetiču, pesniku in uredniku, ki je bil stalen udeleženec druženja 
pesnic, pesnikov in literarnih teoretikov.  
Predsednik žirije za večernico Igor Saksida o zbirki Anje Štefan: »Izvrstna pesniška zbirka Drobtine iz mišje doline, ena 
najboljših sodobnih knjig poezije za otroke, 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.«  Predsednik izpostavlja tudi pomen ilustracij Alenke Sottler, ki je z nizanjem in prepletanjem 
mišjih trenutkov odlično nadgradila »gladko nitko iz besed«. 
Večernico je Anji Štefan izročil odgovorni urednik časnika Večer Matija Stepišnik, potem ko je izzvenela predstava Gladke 
niti iz besed, ki so jo pod režijskim vodstvom Nataše Konc Lerenzutti in Samante Kobal pripravili dijaki dramsko-gledališke 
smeri Gimnazije Nova Gorica.  
Žirija, ki ji je bila zaupana naloga, da spozna in ovrednoti lansko produkcijo mladinske književnosti v Sloveniji, je imela težko 
nalogo, ker je morala prebrati in oceniti blizu 280 izvirnih del, kar je največ doslej. Profesorica za to področje na mariborski 
Filozofski fakulteti Dragica Haramija je pred leti opozarjala, da je zgolj okoli 30 odstotkov kakovostnih del, ki jih je mogoče 
brez zadrege priporočiti mladim in tudi starejšim bralcem. 
Srečanja Oko besede, ob nominacijah za večernico večernico in podelitev nagrade, imajo tudi druge vsebinske poudarke. In 
sicer je vsako leto kakovosten seminar na različne teme, letos je bil denimo v znamenju tujstva in tujosti v mladinski 
književnosti. Na simpoziju, ki ga je organizirala revija Otrok in knjiga, vodila pa Darka Tancer Kajnih, urednica te publikacije, 
so literarni strokovnjaki in mladinski pisatelji razpravljali o tematiziranju različnih oblik tujstva v mladinskih literarnih delih. 
Marjanca Ajša Vižintin: O migracijah v književnih besedilih; Andrej Zavrl: Ali so tujci »drugačni«; Barbara Baloh: Tujost v 
jeziku: pripovedovanje otrok v večjezičnem in večkulturnem okolju; Barbara Pregel: Družbena tujost in argentinska  
mladinska književnost; Suzana Tratnik: Tuji doma; Cvetka Sokolov: Vsak bralec s svojega planeta. Oko besede so spremljali 
še: Okrogla miza Avtor in avtorske pravice, literarna delavnica Mlade oči, obiski pisateljev po šolah, Oko besede in Noč 
raziskovalcev, film Štefana Kardoša Pout, Literarno popotovanje v Vzhodne Slovenske gorice ter Oko besede in Nacionalni 
mesec skupnega branja. 

• Slovenčarce pa slovenčarge, varašanke in varašanci na romarski poti po Sloveniji. Erika Köleš Kiss, slovenska 
zagovornica. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 4. oktobra 2018 - leto XXVIII, št. 40, str. 4-5 
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»Vsak človek ima svojo pot. In vsaka pot ima svoj pomen.« 
V zadnji deseti lejtaj se naša mala narodnostna skupnost v Porabji dostakrat napautila kam v Slovenijo, ka bi prej bole 
spoznali naši lidgé matico. Slovenska narodnostna samoupra va v Slovenskoj vesi tau paut vküper zveže z romanjom – ali 
kak dosti pravijo, s praoškov. (Prauška se meni na telko ne vidi, ka ta je bole navezana na kakšne buče, na stalne cerkvene  
svetke, kak je v Vasvári na malo mešo ali svetek Marijinoga rojstva.)  
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Slika: Sveto mešo v mariborski frančiškanski cerkvi je slüžo Dejan Benedikt Emberšič. Foto: Porabje 
 
Naše romanje je namenjeno rejsan tomi, aj vse več  vejmo o Sloveniji, vej smo pa mi tö dél toga naroda, istina, ka samok na 
telko, na kelko nas za Slovence majo v „domanjoj” Sloveniji. Tisti, ta k šterim ge obiske pripravlam, štere že naprej gor 
poiščem, so radi nam, čé bi pa tak vidla, ka nej, tá bi nej pelala lüdstvo iz Porabja. Verniki, šteri redno odijo k slovenskim 
mešam v Varaši, žé na začétki leta spitavajo: »Šli mo létos pa kam v Slovenijo?« Tak se pa té bus vsigdar brž napuni. 
Kam pa zakoj? Tau je moje pitanje do sáme sebe, gda začnem pripravlati potovanje. Zatao, ka mamo samok en den, ne smej 
biti duga paut, ka té samok na avtobusi sedimo. Moremo nika nauvoga videti, moremo nika žé znanoga potrditi. Pa te so 
eške posebne želje sopotnikov. 
Gnauk smo šli v Šmarje pri Jelšah k sv. Roku, smo pogledali tisto enkratno kalvarijo, štero tam majo. Té mi je domanji 
župnik, gda sem ga gorpoiskala, pa sem ma pravla, ka bi rada vse več sakralnih spomenikov, bazilik, cerkva in kalvarij v  
Sloveniji spoznala pa nütpokazala tistim, šteri se z menov napautijo - pravo, ka ge nemo tak dugo živela, ka bi tau vse 
lejko doj zopojdlá. 
Zakoj pa? Zatau, ka je v Sloveniji 7 bazilik – po cejlom svejti je vsevküper 1740 – je 387 cerkva, štere so posvečene Devici 
Mariji, pa nejsem vküpperšejla, kelko stau je drügih, posvečenih drügim svetnikom. Od sedem bazilik smo že pod mojim 
vodenjom večkrat bili na Sveti Gori pri Mariji, Materi božji svetogorski Kraljici, z več skupinami, večkrat smo gorziskali  
slovensko narodno svetišče ali baziliko Marije Pomagaj na Brezjaj, pa tak baziliko Marije Zavetnice na Ptujski Gori, baziliko  
Lurške Matere božje v Brestanici in baziliko Žalostne Matere božje v Stični. Dve sta ostali do lanskega leta neobiskani: v 
Mariboru bazilika Matere Usmiljenja in bazilika Marijinega obiskanja v Petrovčah. 
Letos sem mejla dolaučeno, ka moremo iti na Ptujsko Goro, ka eni letošnji romarge so tam eške nej ojdli, škejo pa videti 
Marijo Zavetnico, pa bi radi bili, če bi je sprejela pod svoj plašč pa pomagala se vojskovati s navaulami, betegami, pa živeti v 
etom, bola bogatom, pa dunk bole srmaškom svejti. Etak sem pa mogla paut tak vküp napelati, ka de en kraug, gé de nütri 
Ptujska Gora tö. 
»Prejk trej bregauv prejk tri dolauv« smo se vozili po Goričkom, po Pomurju, na slovenskom Štajerskom, bili smo v 
Mariboru, na Pohorju, pelali se prek Haloz, po Podravju, po Jeruzalemskih goricah ta do Ljutomera pa domau. Najprva smo 
gorpoiskali baziliko Matere Usmiljenja v Mariboru. V tau cerkev sem zgučala slovensko sveto mešo z nam dobro znanim 
patrom Benediktom Emberšičem, frančiščanskim menihom menihom. Brat Emberšič je maševal v Turnišči, gda smo prvič šli 
na romarsko paut v Slovenijo leta 2008, za eno malo v Monoštri, smo ga pa najšli, gda je služo na Sveti Gori pri Solkanu tö. 
Srečanja smo se enako veselili mi in gospaud kaplan Emberšič. Mešo je slüžo dvojezično: po našom domanjom geziki –  
teroga pozna za toga volo, ka je gor raso v Trdkovi - pa v knjižnom tö. Lejpa meša, lejpa prédga o tom, ka »dober  človek  
prinaša iz dobrega zaklada svojega srca dobro.« pa kak moremo čüti, čé dobro poslüšamo, kak so nam lejko reči na asek,  
štere  am pametni lidgé tá povejo. Lejpe svete pesmi pa molitve vküper s predgov so ponüjali  zaistino düšno spünjavanje. 
Baziliko – cerkev s samostanom v Maribori so zidali med lejtami 1892 – 1900 tam, gé je pred tistim stala kapucinska cerkev, 
štero so radi gorziskali romarge, pa ka jih je vsigdar več bilo, je etak gratala mala. Nauva cerkev je duga 57,5 m, šürka 
24 pa viska 17,5 m z dvöma, 58 m viskima törmoma s 3 m viskima pozlačenima križoma. Pred drügo bojno je mejla šest 
zvonov, šteri so vküper vagali 12867 kg. Té je bojna porüšila, gda so pa prvi zvonovi meli staulejtnico, so gratali zdignjeni v 
zvonik trgé novi zvonovi, šteri vagajo samok 3700 kg.  
Pozlačena podoba Matere Usmiljenja pozdravi romare, z napisom se pa pove prošnja vörnikov: »Vsem, ki pobožno vstopijo 
in zaupno prosijo, bodi morska zvezda in v smrtni uri vrata nebeška, o Marija!« Cerkev je mlada: komaj več kak 100 lejt 
stara, je pa čudovita! Za baziliko minor jo je razglasil papež Pij X. Maribor ni daleč, idite jo pogledat, šteri ste eške nej bili. 
Iz Maribora nas je vodila paut na Prihovo na podpohorskem delu Dravinjskih goric. Ta, gnauk svejta v lesej (gozdu) „skrita” – 
prikrita romarska cerkev Marijinega varstva paoleg Slovenskih Konjic je tö priljubljena med romarji. Že v 1100 lejtaj je stala 
stara cerkev na tom mesti, štero so v 15. Stoletji prejk zozidali, pa sledkar, v 1700-ih lejtaj pa. Cerkev pa okolica sta čudoviti! 
Baug nam je dopüsto, ka smo leko v lejpom sončnom vremeni vse tao doživeli. Glavni cerkveni oltar je eden najlepši 
„zlati oltarov” v Sloveniji. Kak je Marija pomogla lidam, o tom gučijo legende. 
Pravijo, ka je na prihovškem brgej gnaok svejta na božični dén, v mrzloj zimi, vöocvela črešnja. Tao so za božje znamenje  
zeli lidgé, aj na njenom mesti zozidajo svetišče. Mesto je tak gratalo cilj romarov od paoleg pa od daleč. Kak se smili Marija, 



če jo lepao prosijo, vöovadi zgodba, kak je eno süjo leto dež poslala, gda so paoleg vesi kartuzijani s samostana v Žičah z več 
kak 1000 lidami šli prosit za dež pa so se domau po pauti vsi premočali. Župnijsko cerkev Marije vnebovzete je nam  
nutpokazo domanji župnik dr. Slavko Krajnc, njemi smo hvaležni za krasno predstavitev, za lejpe pesmi pa molitve pa za 
pogostitev tö, s šterov je nas fejs preseneto. 
Vöra je minaola 12.00, mi smo pa za pau eno méli dojpogučano obed na Ptujski Gori pri babici Bredi. Na srečo, nas je dober 
šofer brž pripelo ta. Po obödi nam je brat minorit lepao, nadraobno ta pravo zgodovino Ptujske Gore pa cerkve, zanimive 
zgodbe je pripovejdo, vogrske povezave – Sigismund Luksemburški, ogrski kralj – je tö raztomačo. K Mariji na Ptujsko Goro 
vsigdar radi pridemo! „Na Gori tron, Marija, si izbrala, da svojim bi otrokom pomagala; že petsto petdeset je let minilo, ko 
zremo tu obličje tvoje milo. O gorska Mati, kličemo ti: Ave! Kar um, srce, lepota sta premogla, kar lepega je zmogla zemlje 
krogla, svetišče to zgradili so ti v slavo, ovenčali ti s krono sveto glavo. O lepa Mati, kličemo ti: Ave!” 
Na avtobusi smo lejpe Marijine pesmi zaspejvali, Rožni venec pa drüge molitve molili, dokeč smo se vozili do Ptuja, potem 
pa prejk Jeruzalemskih goric do Ljutomera. V Ptuji so se romarge sprehodili po starem mestu gor do grada, eni so pa se  
spehajali po mausti nad Dravo. Za eno vöro smo se vozili dale. Naslednja naša postaja je bila v Ljutomeri, v glavnom varaši  
Prlekije ali Murskega polja pa Ljutomerski goric v Pomurju, tak ka smo že skor doma bili.  V starom tali varaša smo malo 
kolik  poglednili pa smo  nut sedli v cerkev Janeza Krstnika. Cerkev je bila zidana na začetki 15. stoletja in je prvotno stala 
zvüna  varaša. Trnok bogato je okinčana. Lepao smo spejvali pa molili pau vöre, smo si poglednili  a fotografirali oltare pa 
smo se pomalek poslovili od Ljutomera tö. Šteli smo presenetiti gospaoda vikarja Franca Režonjo v Razkrižji, dapa je bilau že 
malo kesno, tak smo se pa napautili prauti Soboti pa domau. 
Dobro, prijazno družbo smo imeli. Vsi smo se dobro počütili. Mati Marija nas je vodila, Marija Zavetnica nas je v svojo 
obrambo vzela pa pelala, Marija Pomočnica nas sprevajala. Gvüšna sem, ka do romarge tau paot v lejpi spominaj nosili eške 
dugo cajta. »Pravo romanje je romanje v svojo notranjost!” (Papež Benedikt XVI.) 

• Strokovno srečanje učiteljev. Valerija Perger. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 4. oktobra 
2018 - leto XXVIII, št. 40, str. 6 
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26. septembra je v knjižnici Dvojezične osnovne šole Jožefa Košiča na Gornjem Seniku potekalo prvo strokovno srečanje 
osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo slovenski jezik in dvojezične predmete v tekočem šolskem letu. Srečanja sta se, poleg 
učiteljev, udeležili ravnateljici DOŠ kot tudi pedagoški asistentki iz Slovenije. 
 

 
Slika: Izpopolnjevanje učiteljev je potekalo v knjižnici DOŠ Jožefa Košiča na Gornjem Seniku. Foto: Porabje 
 
Namen srečanja je bil dogovoriti se o izobraževalnih potrebah in aktivnostih, ki naj bi potekale v tem šolskem letu 
(strokovna srečanja, letni seminar, izobraževanja, individualna svetovanja, projekti …) kot tudi o dejavnostih za učence 
(ekskurzije, tekmovanja, preverjanje znanja, jezikovne počitnice …). Vse strokovne aktivnosti bom izvajala podpisana 
svetovalka za šolstvo Slovencev v Porabju.  
Glavnina strokovne pomoči bo svetovanje učiteljem in  vzgojiteljicam, strokovno delo z mladimi učitelji, pedagoškimi 
asistentkami in strokovna izobraževanja. Ob koncu šolskega leta bo 5-dnevni izobraževalni seminar za učitelje v  
Sloveniji, tokrat ob slovenski obali. Šoli bosta pripravili predloge glede ekskurzij v Slovenijo, prav tako si učenci spet želijo na 
jezikovne počitnice v Fieso. Vsi pa si bomo prizadevali za dvig kvalitete pouka slovenskega jezika in večjo prisotnost 
slovenščine v šolskem okolju. 
Tokrat je bila prvič z nami nova pedagoška asistentka iz Slovenije na DOŠ Jožefa Košiča Gornji Senik, profesorica slovenskega 
jezika Valentina Novak. Dva tedna že spoznava življenje in delo seniške šole ter se postopoma vključuje v pouk. Želim ji obilo 
pozitivne energije in veselja ob strokovnem delu na šoli. 

• 99 let Jánosa Herczega. L.R.H. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 4. oktobra 2018 - leto 
XXVIII, št. 40, str. 6 
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V refektoriju nekdanjega cistercijanskega samostana, zdaj tudi poročna dvorana Občine Monošter, so pozdravili 99-letnega 
Jánosa Herczega, ki je bil vse svoje življenje zelo aktiven Monoštrčan, nazadnje je vodil društvo upokojencev.  
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Slika: Častnega občana Monoštra sta ob njegovem rojstnem dnevu pozdravila sedanji predsednik DU József Horváth in 
župan Gábor Huszár. Foto: Porabje 
 
Župan Gábor Huszár je izpostavil, da se je z dvema devetkama János Herczeg včalnil v klub nesmrtnih Monoštrčanov. Stric 
Jancsi je med tem, ko je pripovedoval o svojem življenju, razkril tudi skrivnost dolgega življenja. »Ko piješ vino, ne jemlji 
zdravila, ko vzameš zdravilo, ne pij vina,« se je pošalil slavljenec, ki je kljub visoki starosti mentalno zelo svež. S šampanjcem 
so mu nazdravili povabljeni gostje in člani društva upokojencev. 
 

Delo, Ljubljana 

• »Nemški« borci za slovenski narodni obstoj. Blaž Močnik. Delo, Ljubljana, 28. september 2018  
https://www.delo.si/magazin/zanimivosti/nemski-borci-za-slovenski-narodni-obstoj-95691.html  
70 tirolskih kmetov je v zgornji Baški grapi pustilo večni pečat  
 

 
Slika: Vasici Rut in Grant sta tudi dežela kozolcev. Foto Blaž Močnik 
 
Težko bi skritemu svetu tam pod Rodico rekli zakotnost, ko pa je tako čudovit. Vasici Rut in Grant ter precejšnji del preostale 
Baške grape se letos spominja 800. obletnice, odkar so za časa Oglejskih patriarhov območje naselili s tirolskimi kmeti. Od 
takrat se spremenilo marsikaj in Graparji so ponosni, da so Slovenci, Tirolci pa še vedno nemški Tirolci in da že več kot 30 let 
negujejo pristne medsebojne stike. 
Odročnost je za Rut in Grant bržkone bolj primerna beseda, saj je celo niželežeča baška dolina v primerjavi s poselitvijo v 
hribih civilizacija, četudi je šola v Podbrdu in nekaj barov vse, kar je ostalo od javnih in upravnih ustanov. No, dom za 
ostarele tudi ostaja. Vendar je večina vasi in zaselkov posledica kolonizacije v 13. stoletju. Z nekaj zgodovinske natančnosti 
bi morali poudariti, da pravzaprav ne gre za 800 let od naselitve Tirolcev na tem območju, temveč za začetek poselitve 
območja. Med letoma 1218–1251 je namreč oglejski patriarh Bertold Andeški preselil med 50 in 70 kmetov iz okolice 
Innichena v Pustriški dolini (Pustertal) na južnem Tirolskem, kjer je imela patriarhova rodbina veliko posestev. 
Zakaj je Bertold izbral prav to območje za poselitev obstaja več teorij, a ne bi ustrelili mimo, če bi v sodobnem jeziku rekli, 
da je imel dovolj poslovne žilice. »Najverjetneje je šlo za težnjo po širitvi svoje posestvi z naselitvijo kmetov, kar je bilo za 
tedanjega fevdalnega gospoda dobro, ker je lahko pobral več davkov in dajatev. V 13. stoletju so bile takšne kolonizacije 
dokaj običajne, pri nas še na območju Sorice 30 let pozneje, na primer,« pojasnjuje zgodovinar, sicer tudi sam potomec 
Rutarjev in nosilec tipičnega priimka območja poselitve Blaž Torkar. 
Gibanje prebivalstva v vaseh nekdanje rutarske rihtarije: 
1377: 200 prebivalcev in 37 hiš 
1523: 330 prebivalcev in 60 hiš 
1794: 1700 prebivalcev in 221 hiš 
1910: 2556 prebivalcev in 426 hiš 
1991: 1341 prebivalcev in 483 hiš 
2015: pod 900 prebivalcev  
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Privilegiji 
Prišlekom so namenili zemljo nad strmim pobočje reke Koritnice, kjer se hribina nekoliko poleže, nato pa so se počasi 
razširili po pobočjih v zgornjem delu Baške grape. Prve štiri vasi tirolske kolonizacije so bile Koritnica (današnji Rut), Stržišče, 
Trtnik in Obloke. Kot ugotavljajo zgodovinarji, so leta naselitve glede na vire različna, najverjetneje pa je to bilo v drugi 
četrtini 13. stoletja. Bertold pa očitno le ni bil zgolj poslovnež, saj je kolonistom z listino podelil tudi precej privilegijev. Ko so 
jo z napisanimi pravicami v nekem požaru izgubili, so prosili poznejšega patriarha Bertranda za novo potrditev in slednji jim 
je pravice potrdil z novo listino 1. aprila 1346. 
Tako so Tirolci v Baški grapi postali svobodni posestniki, naokoli so lahko hodili oboroženi in po svojih gozdovih prosto lovili. 
Tudi dajatve so bile zanje nižje v primerjavi s tolminskimi podložniki. Za nameček so bili oproščeni vojaške službe do 
vladavine habsburške cesarice Marije Terezije v 18. stoletju. Do 19. stoletja so Rutarji tudi pobirali »hroščev denar« 
(Käfergeld) in ga pošiljali v Innichen, da bi tam darovali maše v čast sv. Lambertu. Pošiljali so ga kot priprošnjo za dobro 
letino in zaščito pred škodljivci. 
O Rutu kot tedanjem sedežu ene od dveh rihtarij na Tolminskem s tem imenom dolgo časa ne moremo govoriti. 
Poimenovanje je bilo namreč skozi čas različno: Corithnich, Ober Coritnitz, Koritnica, Zgornja Koritnica, Nemška Koritnica 
(Deutsch Koritnitz), Krytha bey der Pharr, Bey der Pharr im Gereyt, Pri fari v Rutu ... V cerkvenih matičnih knjigah je vas 
navedena kot Ruthae Tevthonicus ali Corithniza Theutonicus. Tako so bili Rutarji združeni v eni fari vse do leta 1739. »Pri 
poimenovanju Ruta je treba poudariti, da je poimenovanje Rut označevalo območje cele rihtarije, šele kasneje v 19. stoletju 
pa se je preneslo samo na poimenovanje vasi,« navaja Torkar. 
Mogočna lipa pred cerkvijo Sv. Lamberta ostaja zaščitni znak Ruta. Natančno leto posaditve ni znano, glede na ustno izročilo 
pa sega celo v čas priseljevanja Tirolcev v 13. stoletju, po drugih pripovedih pa so lipo posadili v času protestantizma sredi 
16. stoletja. Pod to lipo naj bi rihtar razsojal spore med kmeti. Lipa je zdržala test časa in v vaškem požaru leta 1844 celo 
pogorela, a se – trdoživa kot Rutarji – spet obrasla. Njena drevesna širina je 23 metrov, obseg debla pa meri osem metrov.  
Rutarski rihtar je imel pravico do nižjega sodstva in kot simbol te pravice je imel meč, ki se je ohranil skozi čas, danes pa ga 
hrani Tolminski muzej. Rihtar je smel razsojati spore med kmeti, a so imeli ti možnost pritožbe gastaldu v Tolminu ali celo 
neposredno na patriarha. Rihtarju davka na kmetijo ni bilo treba plačevati, le ob sv. Mihaelu 29. septembra je moral 
pogostiti in prenočiti tolminskega gastalda, ko se je pojavil v Rutu. 
Uporniki, a ne (še) v puntu 
Ko je Tolminska leta 1509 padla pod jarem Habsburžanov, so oblasti Rutarjem potrdile vse pravice iz časov oglejskega 
patriarha. Zgodovina navaja, da so se prebivalci rihtarije leta 1713 vzdržali sodelovanja v Tolminskem puntu in bili za to tudi 
nagrajeni. Pretres so nato povzročile vojne s Francozi in ustanovitev Ilirskih provinc, saj so takrat Rutarji izgubili svoje 
privilegije, ki pa jih po odhodu Francozov avstrijske oblasti niso več želele povrniti. Rihtarijo Nemški Rut so oblasti z 
ustanovitvijo občin leta 1848 dokončno ukinile. 
Zapisi iz 19. stoletja Rutarje še vedno opisujejo kot ljudi germanske postave z daljšimi nosovi, visokimi čeli, velikimi očmi in 
svetlolaso mladino. Veljali so za bolj počasne, manj omikane, »ženske naj bi se obnašale po moško,« ampak za dobre 
gospodarje. Rutarji so svoje narečje nemškega jezika postopoma izgubili v drugi polovici 19. stoletja in leta 1874 naj bi 
rutarska mladina že govorila slovensko, starejši od 60 let pa še vedno nemško. Tudi značilnega narečja s slekanjem 
dandanes ni več slišati. 
Po drugi svetovni vojni so besedo nemški bržkone iz znanih razlogov opustili in kot Rut je vas prvič omenjena 23. februarja 
1948 v Uradnem listu. »Nikoli ni bilo posebnega zavedanja, da so Rutarji Nemci. Bili so veliki borci za slovenski narod in 
narodni obstoj. To potrjujeta čas fašizma, ko je bil Rut ena ključnih gverilskih celic poleg Čezsoče, kjer se je začela razvijati 
organizacija TIGR, in med drugo vojno. Če bi bili Nemci, bi iskali povezavo z Nemci po kapitulaciji Italije, pa je niso.« 
Življenje je odtlej za tamkajšnje prebivalce – v Rutu in Grantu jih ostaja približno 60, a se nemalo izseljencev redno vrača v te 
kraje – za spoznanje laže, toda še vedno polno izzivov s skrb zbujajočo demografsko sliko območja. Vsakdanji kruh ostaja 
predvsem v dolini, kjer je treba vedeti, da so cesto med Koritnico in Rutom dokončali šele leta 1971, istega leta pa so že 
zaprli podružnično šolo. Električni daljnovod je Rut čez težko dostopen teren dosegel dve leti prej in še danes je vas tudi dva 
dni brez elektrike, ko narava ponagaja. Internet bolj ali manj ostaja v testni fazi. 

• Edi Kraus: Takšna politika se ne bo končala dobro. Karel Lipnik, Janez Tomažič. Delo, Ljubljana, 28. september 
2018 

https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/edi-kraus-taksna-politika-se-ne-bo-koncala-dobro-96912.html  
Ena najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije sprejema tvegane politične odločitve.  
 

 
Slika: Privrženci levosredinske Demokratske stranke so se včeraj zbrali na enem od trgov v Rimu in protestirali proti 
vladnim ukrepom. Foto AFP 
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Ljubljana – Finančni trgi so se močno odzvali na nov italijanski proračun, s katerim se povečujeta proračunski primanjkljaj in 
dolg. A čeprav je odziv zelo močan, je Italija to letos finančnim trgom naredila že četrtič. Poslovnež Edi Kraus ocenjuje, da se 
takšna politika ne bo končala dobro. 
Nekdanja levosredinska vlada Mattea Renzija je za prihodnje leto predvidela 0,8 odstotka primanjkljaja, medtem ko se je 
nova vlada Giuseppeja Conteja zavzela za zvišanje na 2,4 odstotka. To sta se dogovorili stranki Liga in Gibanje pet zvezd. 
Obe stranki sta konec tedna slavili zmago. Slavja pa ni bilo na finančnih trgih. 
Zahtevani donos desetletnih italijanskih obveznic se je ob napovedi povečanega zadolževanja Italije zvišal nad tri odstotke. 
Za primerjavo, zahtevani donos slovenskih obveznic iste ročnosti znaša 1,1 odstotka. 
Petkov 3,7-odstotni padec indeksa milanske borze je največji letos. S tem se je izgubil celoten septembrski odboj. Toda 
Milano je letos doživel še vsaj štiri hujše serije zaporednih znižanj. Nazadnje v prvi polovici avgusta. Dogajanje na borzi kaže 
predvsem, da se Italija že vse leto vrti okoli istega problema – nestabilne vlade brez jasnega cilja. 
Kaj si o politiki misli prekaljeni poslovnež 
»Ne bo se končalo dobro,« je odločitev italijanske vlade, da poveča proračunski primanjkljaj, komentiral Edi Kraus, zamejski 
Slovenec in dolgoletni direktor AquafilSLO. »Finančni trgi so se odzvali zelo živčno, umikajo denar. Modni velikan Versace je 
bil prodan, velika italijanska podjetja ne vidijo prihodnosti ob takšni politiki. Tudi v malih in srednjih podjetjih ni optimizma. 
Tisti, ki so vezani na domači trg, bodo pač vztrajali, ker nimajo druge možnosti. Bolj vidim, da ne bo novih zaposlitev, ne bo 
nadomeščanj odhodov. Več tisoč podjetij je, ki bodo izgubila dva, tri delovna mesta na podjetje. Vse to so znamenja, da v 
italijanski politiki nekaj ne 'štima'.« 
Kraus je dejal, da ima 62 let in da ga zase ne skrbi, skrbi ga za vnuke, ki bodo morali te nakopičene dolgove plačevati. Sam 
prihaja iz družine, v kateri so bili drobni podjetniki, kredite so najemali s tresočo roko. »V Italiji iz mojega obdobja sta bila 
vrednota delo, poštenje, zdaj pa postajajo vrednote nedelo, pretirani dopusti, subvencijska odvisnost, zaradi takšnega 
razvoja nisem optimist.« 
Kraus je naredil primerjavo s Slovenijo. »Cerarjeva vlada je gledano v zgodovinskem kontekstu naredila dobro delo, v 
proračunu je presežek. Neodvisno od vlade so se razvila mala in srednja podjetja, ki so nezadolžena in zdrava. Mogoče vsem 
ne bo uspelo, ampak to je podjetništvo. Ta podjetja v svojem DNK zapisu nimajo zadolževanja in tako naj tudi ostane,« 
konča izkušeni podjetnik, ki je v Trstu opravljal tudi politične funkcije. 
Veliki javni dolg in gospodarski zastoj 
Italija v tem poslovnem ciklu, ki je nekje blizu vrha, ni sposobna ustvarjati proračunskega presežka, s katerim bi odplačevala 
dolg, tega je za več kot 130 odstotkov BDP. Vse to v obdobju, ko je bančni sistem načet, rast pa se umirja. 
Država ima kombinacijo drugega največjega javnega dolga in najskromnejše gospodarske rasti v EU. Javne finance kljub 
pravkar sprejetemu kontroverznemu proračunu nimajo pravih možnosti, da spodbudijo gospodarsko rast. 
Ta naj bi, po zadnji oceni evropske komisije letos znašala vsega 1,3 odstotka, prihodnje leto pa celo 1,1 odstotka. Oboje je 
najmanj med državami članicami. Za primerjavo, gospodarstvo EU naj bi letos doseglo 2,1-odstotno rast. Javni dolg že od 
leta 2014 znaša okoli 132 odstotkov BDP. Nominalno se seveda nenehno povečuje. Državi je javni dolg do zdaj uspelo 
brzdati z držanjem proračunskega primanjkljaja pod tremi odstotki BDP, zato je bila rast dolga pretežno proporcionalna z 
nominalno rastjo BDP. S spremembo proračuna, se bo to razmerje spremenilo. Pri tem je treba še opozoriti, da večina 
evropskih držav že zmanjšuje zadolženost. 
Finančni trg rešuje državo 
Italija se od Grčije razlikuje predvsem v tem, da je velik del javnega dolga dejansko notranji dolg, torej v lasti italijanskih 
bank, zavarovalnic, pokojninskih skladov ... Domači finančni trg je seveda tudi precej močnejši kot v Grčiji. Pritisk vlagateljev 
iz drugih držav je tako nekoliko manjši. Čeprav težave Italije opazno bolijo tudi nekatere druge evropske banke, ki imajo v 
svojih portfeljih italijanske državne obveznice. V petek so se zato močno pocenile delnice bančnega sektorja v EU. Ob tem 
seveda ni mogoče prezreti, da je Italija šele pred kratkim sanirala svoj bančni sistem. Padec vrednosti državnih obveznic 
lahko spet načne bančne bilance. 
133,4 odstotka BDP je konec prvega četrtletja letos znašal javni dolg Italije  
Razdvojenost severa in juga 
OECD Italiji napoveduje, da se bo zaradi skromne rasti zaposlovanja zmanjšala rast končne zasebne potrošnje. 
Brezposelnost je v Italiji konec junija znašala 10,4 odstotka. Več iskalcev zaposlitve je le še v Španiji in Grčiji. A to ne razkriva 
vseh težav Italije, ki je gospodarsko nekako razdeljena na dva dela – uspešni sever in revni jug. V Kalabriji, na Siciliji in 
Kampanji je brezposelnost več kot dvajsetodstotna. Južna Tirolska pa ima manj kot petodstotno brezposelnost. Skoraj vse 
pokrajine severne Italije imajo nižjo brezposelnost od povprečja EU, ki znaša 6,8 odstotka. 
EU v julijski napovedi pričakuje, da se bodo v Italiji zaradi nizkih obrestnih mer in kreditnih spodbud povečale investicije. 
Tudi končna domača poraba naj bi se zmerno povečala. A to seveda velja predvsem za sever, medtem ko bo jug ostal v 
primežu skromnega domačega povpraševanja. Italijanska vlada bo zato morala rešitev iskati v kompleksnejših spremembah, 
ki bodo po eni strani vzdrževale trdnost javnih financ in s tem finančno stabilnost, ki je potrebna za ohranjanje poslovnega 
okolja razvitega severa. Po drugi strani pa bo morala ustvariti spodbude za razvoj nerazvitega juga, kjer pa so težave 
marsikje vsebinske, povezane z nedelovanjem državne infrastrukture, vključno z varnostjo. 

• Poklukar: Policija pripravljena na morebitno okrepitev nezakonitih prehodov južne meje. STA. Delo, Ljubljana,  
28. september 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/poklukar-policija-pripravljena-na-morebitno-okrepitev-nezakonitih-prehodov-
juzne-meje-96942.html  
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Notranji minister je za najbolj izpostavljena mesta ob Kolpi po potrebi napovedal dodatno zaščito meje s tehničnimi 
ovirami oziroma panelnimi ograjami.  
 

 
Slika: Obmejna ograja kot ukrep ob meji, ki ga je uvedla prejšnja vlada, ostaja, je povedal novi minister za notranje 
zadeve. Foto: Uroš Hočevar/Delo 
 
Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je skupaj s predstavniki policije v Črnomlju danes sestal s predstavniki 
belokranjskih občin in lokalne skupnosti. Po pogovoru o problematiki nezakonitih migracij v Beli krajini je medijem povedal, 
da je policija pripravljena na morebitno okrepitev nezakonitih prehodov južne meje. 
Poklukar je dejal, da policija sicer ob državni meji s Hrvaško svoje naloge opravlja v skladu s svojimi načrti, zakonito, 
strokovno in skladno s pooblastili. Policija je pripravljena tudi na morebitno okrepitev nezakonitih prehodov preko mejne 
reke Kolpe, stanje ob meji pa je za zdaj obvladljivo. 
Prek Kolpe letos nezakonito 2400 migrantov 
Dodal je, da so se danes seznanili s težavami obmejnih prebivalcev ob nezakonitem prehajanju meje, prisotnim pa so 
odgovorili tudi na določena konkretna vprašanja glede varnosti, ograje na meji in težav, ki jih ta povzroča območnemu 
turizmu. Ob potrebi je Poklukar za najbolj izpostavljena mesta ob Kolpi napovedal tudi zaščito meje z dodatnimi tehničnimi 
ovirami oz. s panelnimi ograjami. Obmejna ograja kot potreben ukrep ob meji, ki ga je uvedla prejšnja vlada, še ostaja, je še 
dejal. 
Kot je povedala črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič, dodatno ograjo že postavljajo na izpostavljenih mestih 
gorvodno od viniškega mlina. Sicer pa je ocenila, da so ministrova današnja zagotovila zavrnila različne dezinformacije in 
strah, ki se o migrantih širijo na območju črnomaljske občine in širše Bele krajine. 
Policija po njenih besedah stanje ob meji obvladuje. »Za zdaj je varnost zagotovljena in ni razlogov za preplah,« je še 
ocenila. 
Po podatkih Policijske uprave Novo mesto je Kolpo letos oz. do četrtka nezakonito prečkalo 2400 migrantov. 

• »Če bi morala nazaj v tovarno, bi izgubila prihodnost, ne grem več iz šole«. Boštjan Videmšek. Delo, Ljubljana,  
28. september 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/ce-bi-morala-nazaj-v-tovarno-bi-izgubila-prihodnost-ne-grem-vec-iz-sole-96215.html  
Postopno izgubljanje stika s porušeno domovino in gradnja nove identitete.  
 

 
Slika: V Turčiji je trenutno okoli štiri milijone beguncev, največ na svetu. Od tega jih kar 3,6 milijona prihaja iz Sirij. Foto: 
Umit Bektas/Reuters 
 
Sanliurfa – V Turčiji je trenutno okoli štiri milijone beguncev, največ na svetu. Od tega jih kar 3,6 milijona prihaja iz Sirije. V 
zadnjih tednih se je Turčija – in tudi Evropska unija – pripravljala na morebitno novo veliko humanitarno tragedijo: množični 
eksodus beguncev iz sirskega Idliba. 
Rusko-turški dogovor je za enkrat zaustavil veliko ofenzivo sirskih vladnih sil, toda usoda Idliba in treh milijonov prebivalcev 
te severozahodne sirske province, ki je pod nadzorom različnih uporniških skupin, še zdaleč ni določena. Turške 
humanitarne organizacije in številne vladne institucije, ki so v senci evropske (proti)begunske in (proti)migrantske politike, 
vrsto let skrbele za ogromno število ljudi, ki so pobegnili iz najbolj krvavega konflikta našega časa, se pripravljajo na 
najhujše.  
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Izboljševanje evropsko-turških odnosov 
Zadnja diplomatska zbliževanja EU in Turčije – tudi današnji obisk predsednika Tayyipa Recepa Erdogana v Nemčiji – je 
mogoče razumeti tudi v kontekstu obetajoče se človeške katastrofe v Idlibu. Potem ko so se po propadlem poizkusu 
vojaškega državnega udara v Turčija julija 2016 – le tri mesece pod podpisu tako imenovanega evropsko-turškega 
begunskega dogovora, s katerim je Bruselj Ankari za šest milijard evrov prodal usodo (ne le) sirskih beguncev – odnosi med 
Turčijo in EU močno zaostrili, Evropa je med dogodki v Istanbulu in Ankari namreč glasno molčala, so se ti v zadnjih mesecih 
začeli izboljševati. Obe strani se namreč zavedati soodvisnosti in skoraj eksistencialne nujnosti popolnega politično-
ekonomskega oportunizma. 
Seveda to velja tudi za »begunsko vprašanje«, v primeru katerega je bilo evropsko javno mnenje – in tudi politika – do 
Turčije marsikdaj izjemno nepravično. Nesporno je sicer, da so turške oblasti sto tisoče beguncev na vrhuncu tako 
imenovane balkanske begunske poti uporabile kot pogajalsko orodje in prav tako nesporno je tudi dejstvo, da je tihotapski 
posel v Turčiji potekal »od zgoraj navzdol«, kar je še najbolj potrdilo dejstvo, da je nemudoma po podpisu dogovora med 
Brusljem in Ankaro število beguncev, ki so iz turških obali potovali proti grškim otokom, drastično upadlo. 
Toda ob politično-ekonomski manipulaciji z begunci, kjer je povsem enako umazano vlogo kot Turčija igrala tudi EU, je 
»večna kandidatka« za pridružitev EU vse od začetka sirske vojne pred sedmimi in pol leti, dobro in sorazmerno učinkovito 
skrbela za ves čas povečujoče se število sirskih – in tudi drugih – beguncev. Predstavniki turških oblasti in nevladnih 
organizacij, s katerimi sem govoril v zadnjih dneh, mi drug za drugim zatrjujejo, da je Turčija za oskrbo beguncev do zdaj 
porabila 32 milijard evrov sredstev iz svojega proračuna. To je številka, ki je Evropa ne pozna. Do zdaj je bilo namreč 
večinoma govora le o omenjenih šestih milijardah evrov iz »dogovornega paketa«.  
Uresničevanje begunskega dogovora 
Ta denar je iz Bruslja v Ankaro prihajal počasi, toda v zadnjem letu  – do zdaj je v Turčijo prispela polovica zneska, druga 
polovica sledi kmalu – so s pomočjo evropskega denarja in pod okriljem ECHO (European Civil Protectian and Humanitarian 
Aid Operations) v Turčiji zaživeli številni projekti, ki močno vplivajo na kakovost bivanja (večinoma) sirskih beguncev. Od 
formalnega in neformalnega izobraževanja, boja proti (vseprisotnemu) otroškemu delu in kartične finančne asistence do 
psiho-socialne in zdravstvene oskrbe. 
»Izobrazba je ključna. Mojih sedem otrok bo imelo prihodnost le, če bodo hodili v šolo,« mi je Unicefovem centru za 
pospešeno dodatno izobraževanje (Accelerated Learning Programme) v Sanliurfi na jugovzhodu Turčije, kjer se sirski otroci 
učijo turščine, da bi se lahko lažje vključili v javne šole, povedal Mahmud Abdel Karim iz Deir ez Zura, enega od sirskih mest, 
ki ga je vojna najbolj prizadela. Mahmud, ki je bil pred vojno veterinar, je skupaj z ženo Hazar, nekdanjo učiteljico, v šolo, ki 
deluje izven uradnega sistema, pripeljal tri svoje otroke. 17-letna Zara, 16-letni Mohamed in 14-letni Ahmad po začetku 
vojne v Siriji niti dneva več niso preživeli v šolskih klopeh. 
Iz Sirije so v Turčijo prispeli brez vsega. Mahmud je bil poškodovan, zato ni mogel delati. Na že tako prenasičen turški trg 
dela, kjer so sirski begunci po navadi plačani le pol toliko kot njihovi turški sodelavci, marsikje pa so prisiljeni v suženjske 
odnose, so se morali »odpraviti« njegovi trije najstarejši otroci, ki se zaradi neznanja turškega jezika tako ali ne bi mogli 
vklopiti v turške javne šole. Zara je delala v tovarni piškotov. Mohamed je polagal ploščice, Ahmed pa je delal v pekarni. 
Sedem dni v tednu. Od šestih zjutraj do devetih zvečer. 15 ur dnevno. Za dobrih sto evrov mesečno. A družina drugače ne bi 
mogla preživeti. 
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Slika: Turčija, Sirija. Foto Delo  
 
Ahmad je za Unicefovo šolo izvedel po naključju. Doma so mu dovolili, da se prijavi, potem pa je za seboj pripeljal še 
starejšega brata in sestro. Oba sta nemudoma pustila delo. Doma je zavrelo. Družina je ostala brez prihodka – in marsikdaj 
tudi brez enega samega obroka dnevno. Toda starša sta se odločila, da je prihodnost njunih otrok – izobrazba! – absolutna 
prioriteta. »Ravno včeraj smo se pogovarjali … Prijelo me je, da bi otroke izpisal iz šole. Kriza … Pa me je žena ustavila. 
Prepričala me je, da morajo ostati. Da je to edina priložnost za vse nas,« je rahlo poraženo povedal Mahmud Abdel Karim, ki 
v Turčiji ne najde in ne najde dela. Zaradi tega se je celotna družina pred poldrugim letom s pomočjo tihotapcev tudi 
poskušala prebiti v Grčijo, a se je moral poln čoln zaradi tehničnih težav obrniti. Otroke je bilo na smrt strah. Še dolgo niso 
prišli k sebi. Mahmud pa še vedno sanja – načrtuje – pot v Evropi. Oziroma Kanado, ki je zanj obljubljena dežela. Družina se 
je prijavila (UNHCR) v program za preselitev, a za zdaj niso dobili odgovora. Upajo. Kaj drugega, pravi Hazar, jim ne 
preostane. Domov, v Sirijo, se ne mislijo vrniti. Deir ez Zor je zravnan z zemljo. Zanj se še vedno borijo praktično vsi glavni 
akterji sirske (svetovne) vojne. Domači in tuji. Čudež je, da so moji sogovorniki še živi. Ko je leta 2014 bomba padla na 
njihovo hišo, so bili na obisku pri prijateljih na drugem koncu mesta. Ubitih je bilo 12 članov družine. Med njimi tudi 
Mahmudov brat in sestra. 
»Če bi morala nazaj v tovarno, bi izgubila prihodnost. Ne grem več iz šole,« je odločna Zara, ki želi študirati. Kar koli. 
Mohamed bi rad vodil veliko kmetijo. Ahmed želi postati arhitekt. Za zdaj vsi hodijo v isti razred, kjer je turški jezik edini 
predmet. Projekt pospešenega učenja traja 16 mesecev – štirikrat po štiri mesece. Vsake štiri mesece sledi preverjanje 
znanja. Če učenci opravijo (neformalni) izpit, lahko vstopijo v uradni šolski sistem. »Jaz sem pripravljen,« se je samozavestno 
zasmejal Ahmed. 

• Negacija temeljev makedonske državnosti. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 28. september 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/negacija-temeljev-makedonske-drzavnosti-96241.html  
Sprememba imena Makedonije: Zloraba otrok, ki na reklamnih panojih obljubljajo brezplačno šolstvo in zdravstvo v EU  
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Slika: Tik pred referendumom o spremembi imena Makedonija v Severna Makedonija je v Skopju k bojkotu referenduma. 
Foto: Boris Grdanoski  - AP 
 
Skopje – Nasprotniki sporazuma med Skopjem in Atenami so prepričani, da je že vse odločeno, ker so vreče z glasovi že 
polne, zato oblast potrebuje le še publiko. Njihovi idejni voditelji upajo, da bo udeležba nizka, saj bo posledica tega 
neveljavnost referenduma. 
Čeprav grško-makedonski sporazum o spremembi imena ne posega v makedonski jezik in nacionalnost, številni Makedonci v 
njem vidijo grožnjo svoji nacionalni identiteti. Nasprotniki sporazuma o spremembi imena se zbirajo v baru Forca na obrobju 
Skopja. Kljuko si od jutra do večera podajajo predstavniki sedme sile in makedonske diaspore. Kaj jih tišči, so nam zaupali 
profesorji mirovnih študij, socialne psihologije in sociologije na filozofski fakulteti Univerze Cirila in Metoda v Skopju, Biljana 
Vankovska, Mihajlo Popovski, Antoanela Petkovska in Konstantin Minoski.  
Zasebna klinika za zgodovino 
Ključni problem za Vankovsko je grška zahteva, naj iz ustave izbrišejo 1. zasedanje Antifašističnega sveta narodne 
osvoboditve Makedonije (ASNOM), ki je sprejelo sklep o vključitvi Makedonije v nekdanjo SFRJ. Zasedanje ASNOM namreč 
predstavlja enega od najpomembnejših mejnikov v zgodovini Makedonije, ker je postavilo temelje makedonski državnosti. 
Vankovska meni, da bi to pomenilo, da se prostovoljno odrekajo pravici do samoopredelitve. Referendumsko vprašanje žali 
tudi njen zdravi razum, ker o članstvu v EU in Natu ne bodo odločali Makedonci, ampak države članice evroatlantskih 
zavezništev. Strah jo je nasilnih metod oblasti, ki nasprotnike sporazuma razglaša za nacionaliste, mirne protestnike 
razganja s solzivcem in šokbombami, v predreferendumski kampanji pa zlorablja otroke in podkupuje volivce. To ogroža 
demokracijo in vodi v policijsko državo, svari Vankovska. Za ponazoritev navede reklamne panoje z otroki, ki na vsakem 
koraku makedonske prestolnice obljubljajo brezplačno šolstvo in zdravstvo v EU. Sklenila je z besedami, da je premier Zoran 
Zaev kot slab hazarder vse stavil na eno karto in dobil najslabši možni sporazum. 
Glede na obveznosti Makedonije dogovor z Grčijo ni le asimetričen, je prepričan Popovski, ampak tudi nepravičen in 
diskriminatoren, ker omejuje posameznikove in kolektivne pravice Makedoncev ter prepoveduje svobodno organiziranje 
družbenega življenja. V praksi to pomeni, da stare makedonske zastave ne bo mogoče nikjer uporabljati kot simbola, je 
pojasnil. V skrajnem primeru bi morali zamenjati tudi številne kanalizacijske pokrove na cestah. 
Veliko težav bodo imeli tudi zgodovinarji in drugi znanstveni delavci, ker bodo mednarodne komisije odločale, kaj je lahko v 
učbenikih in znanstvenih delih in kaj ne. Če navodil na bodo upoštevali, ne bodo upravičeni do javnih sredstev, tako da bodo 
lahko odprli, na primer, le »zasebne klinike« za zgodovino. Revizije zgodovine namreč ne zahtevajo le Grki, temveč tudi 
Bolgari. Da zgodovinski revizionizem podpirajo politiki, priča tudi to, da številni intelektualci v Grčiji in Bolgariji podpirajo 
nasprotnike sporazuma, a so žal manjšina.  
Strah kot sprejemljiva vrednota 
Popovski še pravi, da bo uveljavitev dogovora v praksi povzročila veliko frustracij na individualni, institucionalni in družbeni 
ravni, ker bo življenje številnih ljudi postalo brez pravega smisla in izpolnjeno z nemirom in razočaranjem. V iskanju lastne 
identitete bodo doživljali stres in travme. Namesto povečanja zaupanja med ljudmi različne etnične, politične, religiozne in 
druge pripadnosti se bosta povečala nezaupanje in razklanost v družbi. To bo negativno vplivalo na stabilnost in na 
napredek družbe. 
Po mnenju Petkovske so največji problem omejevanje njihovih državljanskih in človekovih pravic ter grožnje z izolacijo in 
rožljanje z orožjem. To je po njenem mnenju v 21. stoletju nevzdržno, tako kot sporočilo, da je obljubljeno članstvo v Natu 
največji dosežek države. Slabo sporočilo za prihodnost vidi tudi v označevanju nasprotnikov sporazuma za reakcionarje. 
Rada bi živela v svetu, kjer je ne bo strah, ki ne bo postal splošno sprejemljiv in v katerem ne bodo zmagovale vsiljene 
rešitve. Meni, da prevladuje nasilna interpretacija referenduma, eno nasilje pa praviloma rodi drugo nasilje. 
Minoski doživlja referendum kot šokterapijo in opozarja na dvojna merila EU, ki se sklicuje na vladavino prava, ko ji to 
ustreza. Bruselj podpira referendum ne glede na to, ali je sporazum dober ali slab, drugače pa ravna v primeru brexita. Po 
njegovem mnenju se zateka k argumentu moči, posledica pa bo, da bo Makedonija edina država brez naroda. Minoski se 
sprašuje, kdo bo sploh še zaupal institucijam EU, ki podpirajo šovinistično politiko, ki jo Grčija vodi že več stoletij. Naši 
sogovorniki bodo referendum bojkotirali. 

• Redkobesedni Poklukar v Črnomlju. Bojan Rajšek. Delo, Ljubljana, 29. september 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/redkobesedni-poklukar-v-crnomlju-96911.html  
Policija je pripravljena na morebitni migrantski val. V Učakovcih je pooblaščeno podjetje začelo postavljati panelno 
ograjo.   
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Črnomelj – Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je včeraj s sodelavci obiskal Črnomelj. Predstavnike občin in 
krajevnih skupnosti Črnomelj, Metlika in Semič je seznanil s problematiko migracij v tem delu države. Priznal je, da so 
tehnične ovire za domačine ob Kolpi težava pri vsakdanjem življenju, vendar bodo ostale. 
»Tehnične ovire so ukrep in te ukrepe nadaljuje tudi sedanja vlada,« je povedal Poklukar, vendar ni odgovoril na vprašanje 
Dela, ali bodo postavljanje tehničnih ovir nadaljevali, ker da je to stvar taktičnih ukrepov. 
 

 
Slika: Boštjan Poklukar: Tehnične ukrepe nadaljuje tudi sedanja vlada. Foto: Bojan Rajšek/Delo  
 
Poudaril je, da policija opravlja naloge po načrtih, zakonito in strokovno, ter da je pripravljena za povečano število ilegalnih 
prehodov, vendar za zdaj nima natančnejših informacij o tem. Napovedana policijska stavka po njegovem ne bo vplivala na 
varnost ob meji. 
V teh dneh je pooblaščeno podjetje v Učakovcih pri hiši številka ena začelo postavljati tehnične ovire v dolžini približno pol 
kilometra, enako zahtevajo prebivalci Preloke, kar so jasno izrazili na sestanku z ministrom Poklukarjem.  
Pic pod drobnogledom tožilstva 
Ta mesec smo poročali o nekaterih nevladnih organizacijah, ki so obtoževale policijo nezakonitega obravnavanja tujcev na 
meji s Hrvaško. Toda nekdanja notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar je ob koncu mandata opozorila na sporno ravnanje 
nekaterih nevladnih organizacij, ker poskušajo vplivati na delo policistov. Na novomeški policijski upravi smo izvedeli, da so 
do sredine septembra prejeli devet najav ilegalnih migrantov, ki jih je po telefonu ali elektronski pošti posredovala nevladna 
organizacija Pravno-informacijski center (Pic). Migranti naj bi se na slovenski strani meje hoteli predati policistom in 
zaprositi za mednarodno zaščito. V večini pisnih obvestil je bilo zapisano, da bodo v primeru vrnitve tujcev v državo, iz 
katere so prišli, zoper odgovornega policista vložili kazensko ovadbo. 
Z generalne policijske uprave so sporočili, da v sodelovanju s tožilstvom preverjajo okoliščine delovanja nekaterih nevladnih 
organizacij. Na specializiranem državnem tožilstvu so za Delo sporočili, da je zadeva v fazi predkazenskega postopka, več 
informacij pa zaradi interesa preiskave ne morejo posredovati. 
Civilne iniciative Metlika, Bela krajina, Debeli rtič in Velenje so pred kratkim pozvale MNZ in vlado, naj preprečijo množične 
zlorabe azilnega postopka migrantov, ki vsak dan nezakonito prečkajo mejo. Ministrstvo in policijo so pozvali, naj preverijo 
zakonitost ravnanja nevladnih organizacij, ki migrantom po javno predstavljenih dokazih aktivno pomagajo pri nezakonitem 
prestopu meje. 

• Italijanski eksperiment. Saša Vidmajer. 29. september 2018  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/italijanski-eksperiment-96432.html  
Ta država vedno znova razkazuje neskončno zmožnost eksperimentiranja.  
 

 
Slika: Steve Bannon je bil  v Italiji v preteklih treh mesecih najmanj trikrat. Foto: Massimo Percossi/Ap 
 
Na neki način je bila vedno laboratorij. Devetindvajset let po padcu zidu, ki je preoblikoval svet, in skoraj četrt stoletja po 
tem, ko se je sesula tako imenovana prva republika in se je z Berlusconijem radikalno spremenilo politično prizorišče, Italija 
še vedno preseneča. Venomer znova razkazuje svojo neskončno zmožnost eksperimentiranja. 
Ni bila samo tista, ki je mnogo pred Trumpom izumila umazani populizem. Ni samo prva zahodnoevropska država z 
nacionalistično-suverenistično-populistično vlado, ki se je pozicionirala bliže Budimpešti kakor Bruslju. Ni samo 
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najaktualnejši, najočitnejši primer tega, kako je povezava s skrajno desnico venomer maligna, ker z nasprotniki demokracije 
pač ni mogoče sodelovati. Naposled je Italija tudi tista, ki je bila teren za eksperimentiranje že davno pred tem. 
Italija se spet kaže kot politična valilnica, model, pomemben za širše razumevanje celotne Evrope. Roke si lahko mane 
predvsem Steve Bannon.  
Če je Zahod povojni Grčiji namenil vlogo otoka »svobodnega sveta « in izložbenega okna za kapitalizem, pri čemer ga ni 
motila niti vojaška hunta, bila je pač boljša od komunizma, je bila Italija najbolj prostrano prizorišče za vmešavanje Cie in 
Natovo tajno vojaško mrežo, znano pod imenom Gladio. Od Trumanove doktrine leta 1947 naprej je bilo treba za vsako 
ceno ustaviti komunizem po svetu, pomik v levo je bil videti najbolj stvaren ravno v Italiji, kjer so bili komunisti spoštovani 
zaradi njihovega boja proti fašizmu in nacizmu; navsezadnje je italijanska levica postala najmočnejša levica v zahodni Evropi. 
Združene države so vedele, komunizem je bilo treba zajeziti za vsako ceno. 
Zdaj je italijanski škorenj spet predmet političnih poskusov. »Center političnega univerzuma«, je te dni poimenoval Italijo 
nekdanji vodilni strateg Bele hiše Steve Bannon, ta, ki se sprehaja po evropskih prestolnicah in novači nacionalistične in 
populistične politične sile za projekt razgradnje Evropske unije. 
V Italiji je bil v preteklih treh mesecih najmanj trikrat. Italijanski »eksperiment bo spremenil globalno politiko«, je rekel o 
vladni koaliciji Lige in Gibanja 5 zvezd. »Suverenistična revolucija se bo začela v Italiji,« ga je med obiskom v Rimu citirala 
Repubblica. »Brexit, Trump in italijanske volitve, to je vse del iste zgodbe.« Prvak skrajne desnice Matteo Salvini in 
najvplivnejša politična figura Italije se je nedavno pridružil Bannonovemu Gibanju, ki ima svoj novi sedež v Bruslju, prav tako 
je zraven postfašistična stranka Bratje Italije Giorgie Meloni. 
Pred volitvami v evropski parlament prihodnjo pomlad nastaja kompakten blok nacionalistov, populistov, evroskeptikov, ki 
delujejo transverzalno, kakor internacionala; načrtujejo, da bodo preoblikovali tradicionalno evropsko politiko, več 
desetletij strukturirano levo-desno. Italija je pri pozicioniranju nove blagovne znamke konservativnega populizma ključni 
člen. Je edina zares močna izpostava ksenofobne, rasistične, nacionalistične politike v kaki zahodnoevropski vladi, 
najtrdnejša vez z Orbánovo Madžarsko in višegrajsko skupino scela, pa tudi s Putinovo Rusijo in Trumpovo Ameriko. 
Obenem je Salvinijeva smer v ostrem nasprotju s proevropsko nemško-francosko osjo. 
V italijanski politiki – in ne samo v italijanski – se je spremenilo vse in se še vedno spreminja. Ni prvič. Podobno se je zgodilo 
že leta 1994, s prihodom Silvia Berlusconija. »Razpad povojnega strankarskega sistema je na politično prizorišče naplavil nov 
tip politika, novo politično strukturo in nov način delovanja,« je v Zadnjem rimskem cesarju leta 2010 o italijanskem 
fenomenu pisala Mojca Širok. Precizno je opisala novi politični vzorec, ki v demokratičnih državah ni imel predhodnika, 
lastnika medijskega imperija, ki je zasedel praznino, nastalo po opustošenju, ki so ga naredile tožilske preiskave. Prišlo je do 
koncentracije politične in gospodarske moči, ki bi morala biti v demokraciji nedopustna. Prominentni politolog Giovanni 
Sartori je model imenoval »totalitarna demokracija«. Z medijskim mogotcem, ki je postal premier, je bilo konec tako 
imenovane prve republike, inavgurirana je bila berlusconijevska druga republika. 
In letošnjo pomlad se je začela tretja republika »državljanov«, je po volitvah zmagoslavno pripomnil vodilni politik 
prvouvrščene stranke Luigi Di Maio, medtem ko so nekateri že omenjali »tretjo republiko petih zvezd«. Nedolgo zatem se je 
pokazalo, da je močnejši nekdo drug. Italijansko politiko je v celoti začel obvladovati skrajni desničar Matteo Salvini, v nekaj 
poletnih mesecih je tako rekoč požrl zmagovalca volitev, gledamo Salvinijevo, salvinizirano Italijo. 
Četrtega marca letos se je zgodila revolucija, ena od ustanovnih članic Evropske unije, ta, ki naj bi se po odhodu Velike 
Britanije pozicionirala v bližini Nemčije in Francije, se je pomaknila med suverenistične države, ki hočejo demontirati EU. 
Italija se spet kaže kot politična valilnica, model, pomemben za širše razumevanje celotne Evrope. Roke si lahko mane 
predvsem Steve Bannon. 
Zato je smiseln pogled v polpreteklo zgodovino, pomenljivo je bilo politično eksperimentiranje z Italijo. Mimogrede, tudi 
njen povojni gospodarski čudež je bil v veliki meri povezan z ameriško pomočjo, z Marshallovim planom, to je programom za 
obnovo Evrope, a tudi preprečevanja širjenja komunizma. Tu so razvidne vse razsežnosti zadrževanja komunizma in mračne 
operacije Gladio, skrivnega paravojaškega omrežja, njegov logotip je bil Silendo libertatem servo, Potihem služim svobodi, ki 
je delovalo tudi v številnih drugih članicah Nata in v nevtralnih državah. 
Zaradi vpletenosti Cie je več kot štirideset let, vse do konca hladne vojne, neprekinjeno ohranjala oblast krščanska 
demokracija. Bila je ena najbolj skorumpiranih italijanskih političnih strank, kar jih je bilo – te stvari niso nepovezane z 
recidivi klientelizma, korupcije, davčnih utaj –, toda za Združene države je bila Democrazia Christiana pač edina, na katero 
so stavile v konstelaciji povojne blokovske delitve. 
S tem povezano je tudi eno posebej mračnih poglavij v italijanski politični zgodovini, umor krščansko-demokratskega 
politika Alda Mora, figure, ki je poskušala doseči compromesso storico, kompromis med desnico in levico. Njegovo truplo je 
bilo maja 1978 najdeno v prtljažniku avtomobila na rimski ulici Caetani, ustreljeno z 11 kroglami. Na začetku devetdesetih 
let je prišlo do razkritja paravojaške strukture v okviru Nata, leta 1990 je predsednik vlade Giulio Andreotti pred 
parlamentarno komisijo priznal, da so v Italiji in v drugih zahodnoevropskih državah delovale tajne polvojaške enote, ki so 
bile del Nata, z njimi so bile povezane različne nacionalne obveščevalne službe v številnih državah članicah. Senatna komisija 
je domnevala, da so bili v Morov umor vključeni tudi oddelki Gladia. O tem je objavil obsežno študijo švicarski zgodovinar 
Daniele Ganser, pred kakimi desetimi leti ga je intervjuval Delov novinar; pojasnjeval je, kako neznosna sta bila ameriško 
obvladovanje in prevlada. 
Ni zanemarljivo, da je Bannon svoje razdiralne moči usmeril še posebej proti italijanski državi – k tisti med 
zahodnoevropskimi demokracijami, katere suverenost in neodvisnost sta bili po drugi svetovni vojni, podobno kakor velja za 
Grčijo, posebno močno okrnjeni –, in to dejstvo že samo po sebi nekaj pove. 

• Ključni poudarki pred jutrišnjim glasovanjem. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 29. september 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/kljucni-poudarki-pred-jutrisnjim-glasovanjem-96737.html  
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Makedonski volivci bodo jutri na posvetovalnem referendumu odločali o sporazumu z Grčijo, ki med drugim predvideva 
preimenovanje države v Republiko Severno Makedonijo 
 

 
Slika: Referendumsko vprašanje se glasi: ali ste za članstvo Makedonije v EU in Natu s sprejetjem sporazuma med 
Makedonijo in Grčijo? Foto: Ognen Teofilovski/Reuters 
 
Referendumsko kampanjo v Makedoniji so zaznamovala skrajna stališča nasprotnikov in zagovornikov sporazuma o imenu 
države med Skopjem in Atenami. Zagovorniki so pretiravali z nerealnimi obljubami, nasprotniki pa so ga označili za konec 
makedonskega naroda. Tabor za sprejetje sporazuma je bil glasen, tabor proti njemu tih, največja opozicijska stranka pa je 
volivce pozvala, naj sami rešijo referendumsko dilemo. Ker glavni nosilci kampanje med seboj niso komunicirali, so preostali 
ljudje razdeljeni. Država in družba sta razklani na dvoje ali troje.  
Kakšno je referendumsko vprašanje? 
Glasi se: Ali ste za članstvo Makedonije v EU in Natu s sprejetjem sporazuma med Makedonijo in Grčijo? Referendumsko 
vprašanje je pripravljeno tako, da spodbuja udeležbo čim več volivcev. Vse parlamentarne stranke so za članstvo 
Makedonije v EU in Natu. To velja tudi za večino državljanov, problem pa imajo tisti, ki so za EU in Nato, vendar 
nasprotujejo sporazumu z Grčijo. 
Kaj vsebuje dogovor Skopja z Atenami? 
Uradno ime države bo Republika Severna Makedonija. Prebivalci bodo po nacionalnosti Makedonci ali državljani Republike 
Severna Makedonija. Uradni jezik bo makedonski, država pa se je obvezala, da bo novo ime zapisala v ustavo do konca leta 
2018.  
Kaj bi pomenila zmaga zagovornikov sporazuma? 
Če bo referendum v Makedoniji uspešen, se bo spremenila geopolitična slika v regiji. Makedonija bo dokaz, da je spore med 
državami mogoče rešiti z dialogom in po mirni poti. Bila bi zgled na Balkanu.  
Kaj je potrebno za uspeh referenduma? 
Da bi bil referendum veljaven, se ga mora udeležiti petdeset odstotkov plus en vpisani volivec, kar je okoli 900.000 od 
skupaj 1.806.336 volilnih upravičencev. 
Kakšen je rezervni scenarij oblasti, če bo referendum na robu veljavnosti? 
Če bo udeležba na referendumu vsaj 40-odstotna, bo vlada najverjetneje nadaljevala postopek za začetek procesa ustavnih 
sprememb. To pomeni, da bo v Sobranju potrebovala dvetretjinsko večino. Po naših informacijah si je že zagotovila 
potrebno število glasov poslancev. 
Kaj bi sledilo, če bo referendum padel? 
V Makedoniji in Grčiji lahko pridejo na oblast stranke, ki niso naklonjene rešitvi spora med državama. Ker bi Makedonija 
ostala v čakalnici EU in Nata, bi takšen razplet dogodkov okrepil secionistične težnje Albancev, ki bi hoteli na svoje. To bi 
lahko vodilo v razkosanje ali razpad države, ki bi postala generator nestabilnosti na Balkanu. 

• »Diktatura odseva tudi v psihologiji naroda«. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 29. september 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/diktatura-odseva-tudi-v-psihologiji-naroda-96736.html  
Referendum o Severni Makedoniji: Makedonci so sami krivi, da morajo sprejeti zahteve zunaj okvirov normalnih 
mednarodnih odnosov  
Skopje – Pet minut pred dvanajsto na obrazih ljudi v makedonski prestolnici ni mogoče razbrati, da bodo v nedeljo odločali 
o prihodnji poti države. Na ulicah ni okrepljenih enot policije, čeprav se vrh oblasti v teh dneh menda ne počuti niti malo 
varno. 
Nasprotnikov referenduma na četrtkovem protestu ni bilo veliko več kot pacientov v čakalnici urgentnega centra. Nemara je 
bila to posledica odločitve pobudnikov shoda pred parlamentom, da v zadnjem trenutku odpovejo zborovanje, ker so se 
zbali izgredov. Po njihovih informacijah naj bi tajne službe v njihove vrste infiltrirale skrajneže, ki bi poskrbeli za incidente. 
Svet bi tako spet obkrožile slike nasilja kot na junijskem protestu proti podpisu dogovora z Grčijo.  
Poljub za Natovo nalivno pero 
Izgrede je izzvala peščica pripadnikov navijaških skupin, policija je uporabila solzivec in šokbombe, skupila pa jo je skoraj 
dvatisočglava množica mirnih protestnikov. Ker policija tokrat ni zaprla ulic za ves promet, je bilo takoj jasno, da bo protest 
izzvenel v prazno. Nekaj več kot sto protestnikov je pozivalo na bojkot referenduma in zahtevalo odstope. So pa bili zato 
nabito polni priljubljeni gostinski lokali, kjer se je mlado in staro brezskrbno zabavalo, tudi ob zvokih žive glasbe in 
repertoarja od Vardarja do Triglava. 
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Nekaj več kot sto protestnikov je pozivalo na bojkot referenduma in zahtevalo odstope. 
Resnejše razprave je tako mogoče slišati le v staroselskih lokalih, kakršen je, na primer, Idadija. Prvi se strinjajo s 
predsednikom Gjorgejem Ivanovom, da bi glasovanje za spremembo imena pomenilo zgodovinski samomor, drugi pa mu 
zamerijo, ker kljub svoji široki razgledanosti podpira skrajno in ne zmerne desnice. Spet tretjim se zdi skrajno neutemeljeno, 
da je premier Zoran Zaev na srečanju z generalnim sekretarjem Nata Jensom Stoltenbergom poljubil njegovo nalivno pero. 
Kot je bilo mogoče razbrati, so številne referendumske dileme preprosto rešili tako, da so sprejeli bolgarsko državljanstvo. 
Zanimalo nas je, kako svojo podporo sporazumu o spremembi imena utemeljujejo zagovorniki, ki niso neposredno povezani 
z oblastjo. Zakaj bosta glasovala za sporazum, sta nam zaupala novinar skopskega radia in publicist Sveto Stanenov in znani 
menedžer vrste glasbenikov in kulturnikov Vladimir Mandičevski - Mande.  
Proevropske sile so še zelo šibke 
Stanenov: Proevropske sile v državi so še vedno zelo šibke.  
Stanenov podpira referendum, ker ocenjuje, da je to edina alternativa za Makedonijo. Ne gre le za vstop v EU in Nato, ki sta 
jamstvo za njeno ozemeljsko celovitost, ampak za veliko več. Stanenov je pojasnil, da so enajst let živeli v diktaturi, ki ni 
odevala le v gospodarstvu in politiki, ampak tudi v psihologiji naroda. Vrnili so se tri tisoč let v preteklost, namesto da bi se 
usmerili v prihodnost. Če so Hrvati v devetdesetih iskali svoje korenine pri Irancih, Srbi pa so se poistovetili z nebeškim 
narodom, so Makedonci šele v zadnjem desetletju začeli iskati svoje antične korenine. 
Mandičevski: Pozitiven izid referenduma bi spodbudil integracijo in gospodarski preporod.  
Prevladovala sta strahovlada, ki so jo zaznamovali tudi politični zaporniki, ki jih že dolgo ni bilo, in ozračje strahu, ko so se vsi 
bali vseh. Politična elita je domoljubje in nacionalizem zlorabljala za ohranitev na oblasti. Posledica je bila gospodarska kriza, 
množično izseljevanje mladih in beg možganov. V zadnjih letih se je tako izselilo pol milijona Makedoncev in Albancev, ki v 
matični državi niso videli nobene perspektive. 
Velik problem je generacija, ki je zrasla v teh razmerah, ker slepo verjame svojim političnim voditeljem. Po mnenju 
Stanenova je to ključni vzrok, da pozivi na bojkot referenduma niso naleteli na gluha ušesa in da vrh največje opozicijske 
stranke VMRO-DPMNE ni podprl grško-makedonskega sporazuma. Stanenov je ocenil, da so proevropske sile v državi še 
vedno zelo šibke. Če še pred tremi leti kot novinar v javnem servisu ni smel razmišljati z lastno glavo, se zdaj pretirava s 
svobodo govora. Težave so tudi s sistemom, ki se ni spremenil, kajti nova oblast je zamenjala le vodilne na odgovornih 
položajih, njihova podrejena struktura pa je ostala ista. To je tudi glavna zavora za razvoj Makedonije, je sklenil Stanenov.  
Vrnitev k evroatlanstkim povezavam 
Drama najbolj znanega makedonskega dramskega pisca Gorana Stefanovskega se imenuje Let na mestu. To je naslov, ki po 
mnenju Mandičevskega popolnoma ustreza razmeram v Makedoniji v zadnjega četrt stoletja. Če je bila Makedonija pred 
tem regionalni voditelj v procesu približevanja evroatlantskim povezam, je zdaj na repu integracijskega procesa. 
Mandičevski je prepričan, da bi pozitiven izid referenduma lahko spet spodbudil ta proces in vrnil državo na pravo pot 
integracije in gospodarskega preporoda ter zagotovil boljše življenjske pogoje vsem prebivalcem. 
Mandičevski se zaveda, da odločitev za spremembo imena države ni lahka, ker bo prizadela nacionalni ponos vseh 
prebivalcev makedonske narodnosti. Kljub temu ocenjuje, da so si Makedonci za to krivi sami, ker petindvajset let niso znali 
rešiti vprašanj z Grčijo, zato so zdaj v položaju, ko se morajo pogajati in sprejeti tudi pogoje, ki so zunaj običajnih okvirov 
normalnih mednarodnih odnosov. 

• Po poročanju srbskega tiska albanski specialci zasedli jezero Gazivode. V. U., STA. 29. september 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/pripadniki-albanskih-specialcev-zasedli-jezero-gazivode-in-hidroelektrarno-96982.html  
Tisk je poročal o incidentu s specialci iz enot ROSU na severu Kosova. Medtem je v Prištini več tisoč Albancev protestiralo 
proti Thaçiju.  
 

 
Slika: Na ulicah Prištine se je več tisoč Albancev zbralo na protestih proti Thaçiju in njegovemu predlogu, da bi Kosovo in 
Srbija zamenjali ozemlje. Foto: Visar Kryeziu /AP 
 
Srbski tisk je poročal, da je skupina oboroženih pripadnikov kosovskih specialnih enot ROSU na severu Kosova zavzela 
hidroelektrarno in umetno jezero Gazivode, ki si ga lastijo na obeh straneh meje. 
Kot so zapisale Večernje novosti, je šlo za pripadnike ROSU, neuradno jih je bilo 60, na srbski strani so vojaške in policijske 
sile že postavili v bojno pripravljenost. Kot so poročali, so albanski specialci obkolili jezero in prijeli Srbe, zaposlene v 
centrali. Po poročanju srbskega tiska so se za to odločili zaradi obiska jezera kosovskega predsednika Hashima Thaçija. 
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Srbski predsednik Aleksandar Vučić je odredil najvišjo stopnjo bojne pripravljenosti srbske vojske in bil po pisanju časopisa v 
stalni komunikaciji z generalnim sekretarjem Nata Jensom Stoltenbergom. Albansko stran je obtožil kršenja mednarodnih 
sporazumov. 
Po poročanju tiska so se okoli 14. ure pripadniki ROSU umaknili, z albanske strani pa so sporočili, da je šlo le za obisk. 
Protesti v Prištini proti menjavi ozemlja 
Kot piše STA, se je medtem na ulicah Prištine več tisoč Albancev zbralo na protestih proti Thaçiju in njegovemu predlogu, da 
bi Kosovo in Srbija zamenjali ozemlje. Protestniki, ki so vihteli albanske, nemške in ameriške zastave, so v Prištini od 
predsednika zahtevali, naj odstopi od pogajanj s Srbijo. Izražali so predvsem nasprotovanje menjavi ozemlja med Kosovom 
in Srbijo. 
Predsednik Kosova je pred časom predlagal »popravke meje« s Srbijo, tako da bi tri večinsko albanske občine na jugu Srbije 
priključili Kosovu. Zanikal je, da bi v zameno Srbija dobila sever Kosova. 
Vučić pa je v začetku avgusta povedal, da se zavzema za »razmejitev s kosovskimi Albanci«, kar bi se dalo razumeti kot 
evfemizem za delitev Kosova oziroma menjavo večinsko albanskih območij v dolini Preševa na jugu Srbije za večinsko srbski 
sever Kosova. 
Komu jezero? 
Jezero Gazivoda, ki ga je obiskal Thaçi, si lastita tako Priština kot Beograd. Pred tremi tedni je jezero obiskal tudi Vučić, pri 
čemer so tedaj prav tako vladale napete razmere.  
Po besedah vodje srbskega urada za Kosovo Marka Đurića so se, kot poroča srbska tiskovna agencija Tanjug, danes 
kosovske specialne enote ob jezeru razporedile brez kakršnegakoli dogovora. V Prištini so medtem zatrdili, da je šlo zgolj za 
obisk in da niso njihove enote aretirale nikogar. 
Urad visoke zunanjepolitične predstavnice EU Federice Mogherini je v imenu EU vse strani pozval k miru in vzdržanosti, iz 
Kforja pa so medtem sporočili, da niso bili obveščeni, da bodo specialne sile kosovske policije odšle na sever Kosova. Tja so 
po poročanju Tanjuga poslali svoje pripadnike. 

• Rumena luč za spremembo imena. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 30. september 2018 
https://www.delo.si/novice/svet/referendum-o-spremembi-imena-makedonije-je-spodletel-97551.html  
Kljub nizki volilni udeležbi je vlada posvetovalni referendum razglasila za legitimen.   
 

 
Slika: Pred poslopjem Sobranja pa so protestirali nasprotniki sporazuma z Grčijo, ki zahtevajo odstop vlade; skandirali so 
v podporo predsedniku države Gjorgeju Ivanovu, ki je referendum bojkotiral. Foto: Dimitar Dilkoff/Afp 
 
Skopje – Referendum o spremembi imena Makedonije bo državna volilna komisija razglasila za neveljaven, ker se 
glasovanja ni udeležila več kot polovica volilnih upravičencev. Makedonska vlada se bo tako zatekla k rezervnemu scenariju 
in referendumski izid razglasila za legitimen. 
Čeprav je bila udeležba na referendumu le okoli 35-odstotna, kar pomeni, da je glas oddalo več kot 620.000 volivcev, je 
vlada razglasila referendumski izid za legitimen, ker je večina glasovala za dogovor Skopja z Atenami (končni rezultati do 
konca redakcije še niso bili znani).  
Premier Zoran Zaev je izjavil, da je referendum dal mandat tako politikom kot parlamentu, da uveljavijo sporazum z Grčijo. 
Napovedal je tudi možnost izrednih parlamentarnih volitev. Vlada bo nadaljevala postopek za začetek procesa ustavnih 
sprememb. To pomeni, da bo v Sobranju potrebovala dvetretjinsko večino; po naših informacijah si jo je že zagotovila.  
Vlada se je v naprej zavarovala  
Vlada se je zavarovala vnaprej, ker je namesto zavezujočega razpisala posvetovalni referendum, ki ni pravno zavezujoč. 
Presenečenje referenduma je bilo, da Albanci niso prišli tako množično na volišča, kot se je pričakovalo, iz česar je mogoče 
sklepati, da se jim je vladajoča koalicija zamerila, ker še ni izpolnila vseh predvolilnih obljub. Pred poslopjem Sobranja pa so 
protestirali nasprotniki sporazuma z Grčijo, ki zahtevajo odstop vlade; skandirali so v podporo predsedniku države Gjorgeju 
Ivanovu, ki je referendum bojkotiral. 
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Slika: Premier Zoran Zaev je izjavil, da je referendum dal mandat tako politikom kot parlamentu, da uveljavijo sporazum 
z Grčijo. Napovedal je tudi možnost izrednih parlamentarnih volitev. Foto: Ognen Teofilovski/Reuters  
 
Čeprav na referendumu ni bil dosežen cenzus, vlada veliko število glasov za sporazum z Grčijo razume kot zeleno luč za 
nadaljevanje procesa spremembe imena države. Nizka udeležba je tudi rezultat izseljevanja iz Makedonije, kjer že 18 let ni 
bilo popisa prebivalstva. 
Makedonski premier Zoran Zaev je po oddaji glasu na referendumu o preimenovanju države v Strumici sporočil 
sodržavljanom, da odločajo o usodi svoje države. Napovedal je, da bo večina za sporazum z Grčijo, ker je več kot 80 
odstotkov državljanov za EU in Nato. 
Na predčasnih volitvah bolnikov, invalidov, zapornikov in ostarelih oseb, ki so jih člani volilnih odborov v soboto obiskovali 
po bolnišnicah, zaporih in domovih, ni bilo incidentov. Petkov nočni mir je skalil strelski obračun v središču makedonske 
prestolnice. Po navedbah očividcev so se čez puškine cevi gledali iz dveh osebnih vozil, končni rezultat pa je, da sta dve 
osebi umrli na kraju dogodka, medtem ko se eden od akterjev obračuna še bori za življenje. 
Nevarnost sporov med Makedonci 
Čeprav motiv najverjetneje ni bil referendum, je albanski korpus čez noč ostal brez treh potencialnih volivcev, ki bi lahko 
glasovali za spremembo imena države. Albanci namreč v veliki večini podpirajo grško-makedonski sporazum. Pomeben pa je 
bil vsak glas, saj bi bil referendum veljaven, če bi na njem glasovala najmanj polovica plus eden volilni upravičenec. 
Kot rečeno, v Makedoniji zaradi dramatičnega izseljevanja Makedoncev in Albancev ne vedo niti natančnega števila 
prebivalcev, ki še živijo v državi. Na nizko referendumsko udeležbo so vplivali tudi konformisti, ki so dobro situirani in želijo 
ohraniti svoje položaje, ne glede na to, ali so zaposleni v razbohotenem državnem ali zasebnem sektorju. Svoj delež k 
spodletelemu referendumu so prispevali tudi tisti, ki se zaradi številnih dilem niso znali odločiti in so odločitev raje prepustili 
drugim. 
Ker vse od osamosvojitve do leta 2016 v Makedoniji nobeno izrekanje volje državljanov ni minilo brez incidentov in smrtnih 
žrtev, je vsa volišča varovalo več kot 6000 policistov. Do zadnjih predčasnih parlamentarnih volitev, ki jih je zaznamoval 
nasilni vdor nasprotnikov spremembe oblasti v Sobranje, je bilo samoumevno in splošno sprejemljivo, da je treba za 
demokracijo plačevati tudi z življenji. Prvo izrekanje ljudi brez smrtnih žrtev ali nasilja je bilo tako šele lani na lokalnih 
volitvah. Če so se do zdaj zaradi vročih glav praviloma spopadali Albanci, obstaja velika verjetnost, da si bodo tokrat prej ali 
slej skočili v lase Makedonci. 
Ta nevarnost bo visela nad Makedonijo, dokler ne bo končan proces spremembe imena države. Lastnik hotela Adiaticinn 
Angel Ivanov pravi, da se z imenom države ne gre šaliti. Mnogi ne bi sprejeli kot samoumevno, če bi se, na primer, Gorenje, 
ki je še vedno priznana blagovna znamka v Makedoniji, preimenovalo v Hlajenje, njemu pa ne bi bilo niti približno všeč, če bi 
ga namesto Angel začeli klicati Angela. Kako ga bodo klicali, mu ne bo treba čakati v neskončnost, ker oblast obljublja, da ne 
bo treba iskati vreč z glasovnicami, tako kot so jih v času njenih predhodnikov.  
Slovenci na ključnih pozicijah 
Če bo proces spreminjanja imena Makedonije uspešen, si bodo del zaslug lahko pripisali tudi Slovenci. Z diplomatskega 
zornega kota je Slovenija prek Natove povezovalne pisarne v Skopju na čelu s kapitanom bojne ladje Gorazdom Bartolom, 
prek predstavništva EU v Makedoniji, ki ga vodi Samuel Žbogar, in veleposlanika Milana Jazbeca odigrala zelo pomembno 
vlogo. Slovenija ima v tem kontekstu pomembno funkcijo s tremi slovenskimi predstavniki na ključnih pozicijah, kar ji 
zavidajo predvsem na Hrvaškem in v Bolgariji. 
Stopnja in vplivnost slovenskih diplomatskih predstavnikov sta najmočnejši v zgodovini. Bartol ima zasluge, da je generalni 
sekretar Nata Jens Stoltenberg letos kar dvakrat obiskal Makedonijo, ki jo je zavezništvo že skoraj izbrisalo iz svoje agende. 
Žbogar je bil tarča groženj, ker je bil aktivno vpet v politične premike in normalizacijo razmer v državi. Jazbec je poskrbel, da 
obiski slovenskih politikov niso izzveneli v prazno, tako tudi prvi državniški obisk v tujini predsednika parlamenta Dejana 
Židana. Slovenija velja v Makedoniji za prijateljsko državo, ki ji zaupajo, ker nima razlogov za prikrite motive. Ne glede na 
grenak priokus, ker so imeli Makedonci pred desetletjem enako izhodišče kot Slovenci, ostali pa so na repu evroatlantskih 
povezav.    

• Sosedi s skupnimi močmi za praktično poklicno usposabljanje. B. K. Delo, Ljubljana, 01. oktober 2018  
https://www.delo.si/delove-podjetniske-zvezde/novice/sosedi-s-skupnimi-mocmi-za-prakticno-poklicno-usposabljanje-
96843.html  
Konzorcij partnerjev razvija in preizkuša ukrepe proti pomanjkanju usposobljene delovne sile.  
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Varilci so deficitarni poklic tako v Sloveniji kot v Avstriji. Da bi mlade motivirali za vajeniške poklice, so partnerji z obeh strani 
meje predstavili Interreg projekt Innovet, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. 
Projekt spodbuja razvoj inovativnih rešitev s sodelovanjem partnerjev iz izobraževanja, gospodarstva in politike. Osredotočil 
se bo predvsem na širitev praktičnega usposabljanja v pilotnih razredih, pa tudi na informacijske kampanje, pedagoško in 
praktično usposabljanje bodočih inštruktorjev vajencev ter vključevanje inovativnih pristopov, kot je e-učenje. Izboljšal naj 
bi sistem dualnega usposabljanja in tako odločilno dolgoročno odpravil pomanjkanje usposobljene delovne sile v 
gospodarstvu na obeh straneh meje. 
»Ker gre za čezmejni problem, je strateško pomembno, da se z njim spoprimemo združeno v okviru evropskega 
sodelovanja, da bomo vsi lahko še naprej konkurenčni na globalnem trgu,« poudarjajo na štajerski gospodarski zbornici. 
Pobudnik projekta je bila Advantage Austria Ljubljana, avstrijska gospodarska zbornica v Ljubljani. 

•  »Prišla bo pomlad«. Simona Fajfar. Delo, Ljubljana, 01. oktober 2018  
https://www.delo.si/magazin/zanimivosti/prisla-bo-pomlad-96809.html  
Zgodovina Kočevske skozi oči nekdanjih in sedanjih prebivalcev  
 

 
Slika: »Ta zgodovina je pomembna za nekdanje prebivalce in za nas, ki živimo tu,« pravi Anja Moric. Foto: Simona Fajfar 
 
Številke o tem, koliko ljudi se je konec leta 1941 in v začetku leta 1942 izselilo s Kočevske, ker naj bi šli »nazaj v rajh«, so 
znane. Bilo je skorajda 12.000 kočevskih Nemcev, ki so zapustili območje, kjer so živeli 600 let. Spomine in usode teh ljudi pa 
že vrsto let zbira dr. Anja Moric, ki je pred kratkim pripravila film o Kočevarjih z naslovom Globoko v srcu jo čutimo. 
Osebni pogled na zgodovino 
Najprej v Kočevju in potem še v Kočevskih Poljanah, na četrtih Dnevih kočevarske kulture, so bile prve prestavitve filma 
Globoko v srcu jo čutimo, kjer so rdeča nit pogovori z nekdanjimi prebivalci Kočevske, kočevskimi Nemci. Dr. Anja Moric, 
raziskovalka na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani in direktorica Zavoda 
Putscherle, ki raziskuje, interpretira in ohranja kulturno dediščino na Kočevskem, je v filmu zbrala najbolj zanimive izseke iz 
številnih ponavadi zelo dolgih pogovorov, ki jih je opravila v zadnjih 15 letih. 
 

 
Slika: Kočevarsko združenje za dediščino in rodoslovje iz Clevelanda je letos Anji Moric podelilo priznanje za ohranjanje 
kočevarske kulturne dediščine. Foto: Arhiv Anje Moric  
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S Kočevarji se je srečala pri petih letih, ko je v omari svojih starih staršev, v Stari Cerkvi, našla vizitko s črno-belo fotografijo. 
Pripadala je nekdanjemu prebivalcu njihove hiše, ki je tedaj že živel v Avstriji. Raziskovanje kočevske preteklosti se je 
nadaljevalo v srednješolskem obdobju, sledil je študij in doktorat na temo Kočevarjev, potem pa je pred dvema letoma 
pripravila razstavo Vitrine spomina. 
Kočevarji ustvarjajo tudi novo dediščino 
Z njo je zgodovina Kočevske dobila nekoliko drugačno, bolj osebno podobo, saj je to, kar se je dogajalo z nekdanjimi in 
sedanjimi prebivalci, povezala s predmeti, ki so po njihovem mnenju del identitete oziroma jih spominjajo na Kočevsko. 
Ljudje so za razstavo prineslo polhovko, petrolejko, aluminijaste vilice… in - za večino obiskovalcev - največje presenečenje, 
lento miss Gottschee, kar je primer novih tradicij Kočevarjev v Ameriki. »Pri razstavi mi je bilo pomembno, da se naučimo 
prepoznati skupno dediščino, ki jo oblikujemo nekdanji prebivalci, sedanji prebivalci in izseljenci. Mi vsi smo del tega 
prostora,« pravi Anja Moric. 
 

 
Slika: Martha Hutter, Anja Moric in Hildegard Brodgessel ob pogovoru v Ameriki. Foto: Arhiv Anje Moric  
 
To pa je tudi eno od sporočil filma Globoko v srcu jo čutimo. Z izposojeno opremo je v treh letih posnela pogovore z ljudmi, 
ki so večinoma razseljeni po vsem svetu – od Amerike, Kanade, Avstrije… -, a jih povezuje Kočevska. »Film načrtno nima 
režiranih delov, ampak je vse predstavljeno tako, kot se je dogajalo,« pravi Anja Moric. 
Hiš ni, a spomini ostajajo 
»Polovico pepela enega od bratov Fink sem prinesel nazaj na Kočevsko, v Novi Log, da smo ga pokopali pod to ograjo,« pravi 
Frank Mausser iz Celovca, ko se sprehajajo po nekdanji vasi, ki je sedaj neprepoznavna, zapuščena in zaraščena. Hiš več ni, 
čeprav jih je bilo na začetku druge svetovne vojne 25. Toda kljub opustelosti prostora, ki je bil včasih vas, je mož, ki se redno 
vrača na Kočevsko, zadovoljen. Ob kamniti ograji, kjer je predvideval, da je bila včasih del domačije prijateljevih prednikov, 
je pod mahom našel zaklad: datum, leto 1927, in inicialke prijateljevega deda, ki se je podpisal ob postavitvi ograje. 
 

 
Slika: Kočevje, ujeto na fotografijah, pred odhodom Kočevarjev. Foto: Arhiv Anje Moric  
 
 
»S Kočevske sem odšla, ko sem imela osem let. Vsi spomini na tisti čas so črno-beli, nebo je sivo, siva so polja,« pravi 
Martha Hutter, gospa, ki je otroštvo preživela v Livoldu. Časa, ko so odhajali s Kočevske, se večina spominja kot 
travmatičnega, podobno velja za mesece po koncu vojne, ko se niso mogli vrniti v domači kraj, ampak so bili prisiljeni oditi v 
svet. Tako kot v času izselitve s Kočevske so vedeli, da ni drugega izhoda, da morajo iti. In je ostal spomin, kako je oče, ko so 
odhajali z doma v Stari Cerkvi, šel dvakrat nazaj do hiše, z izgovorom, da mora nekaj preveriti, potem pa se je vrnil s kljuko 
vhodnih vrat… »Bil je to simbol, češ, to je bila moja hiša, zdaj pa je ta kljuka edino, kar imam,« pravi Ludwig Kren iz Celovca. 
Jed za nekoga drugega 
V Obsotelju, kamor so jih naselili in kjer so pred tem izgnali okoli 20.000 Slovencev, jih je čakalo veliko razočaranje. Daleč od 
tega, kar so jim obljubljali Nemci. Nekateri so dobili neurejene hiše, tudi z velikim kupom gnoja na dvorišču. Ali pa so našli 
peči, v katerih je bilo čutiti, da je bil tam še pred kratkim ogenj. Ali pa je bila na mizi skuhana jed, za katero so vedeli, da je 
bila namenjena nekomu drugemu, tistemu, ki je nekoč tu živel. 
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Slika: Kočevje, nekoč Gottsche, ima svojo ulico. Foto: Anja Moric  
 
Toda poleg trpkih spominov imajo nekdanji prebivalci Kočevske tudi lepe spomine na prvotno domovino. Območje, kjer je 
živela kočevarska skupnost, je bila večjezična, govorili so kočevarsko, slovensko, nemško. Sogovorniki, sedaj že stari ljudje, v 
angleščini ali nemščini povedo, da so znali slovensko, ker so se kot otroci igrali in pogovarjali v več jezikih, vendar, pravi Rudi 
Kump iz Amerike: »Sem jezik izgubil, ker ga nisem uporabljal.« Podobno pravi Hildegard Brodgessel iz New Yorka, ki je 
izgubila spomin na vse do konca leta 1945, torej do konca vojne, ko so si Kočevarji našli nove domove po Evropi, Ameriki in 
drugje: »Vse moje življenje je bilo izbrisano.« Pozabila je tudi slovenski jezik, ki ga je znala in uporabljala med igro. Ostala pa 
je pesem Prišla bo pomlad. Pesem v slovenskem jeziku, ki jo zapoje pred kamero in ima zanjo poseben pomen. 
Zgodovina je ena za vse 
V filmu je 32 sogovornikov, ki predstavljajo osebni pogled na zgodovino, ki je pomembna ne le v lokalnem, ampak v 
slovenskem in tudi širšem merilu. »Ta zgodovina je pomembna za nekdanje prebivalce in za nas, ki živimo tu,« poudari Anja 
Moric, ki je prepričana, da Kočevska ni samo tu, na teh 800 kvadratnih kilometrih širšega območja Kočevske, ampak je tudi v 
Ameriki, Kanadi, čez mejo v Avstriji… povsod, kjer so ljudje, ki so povezani s Kočevsko. »In ta majhen, od boga pozabljen 
prostor, je v tujini prepoznan in se nanj ohranja spomin,« pravi Anja Moric. 

• Skopje in Atene še ne odstopata od sporazuma. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 01. oktober 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/skopje-in-atene-se-ne-odstopata-od-sporazuma-97814.html 
Cipras je dal Zaevu čas do aprila, da v procesu preimenovanja Makedonije reši notranje politične probleme v državi.  
Skopje – Po spodletelem referendumu o preimenovanju Makedonije je najpomembnejša novica, da Skopje in Atene ne 
bosta odstopila od sporazuma. Množični bojkot in majhna udeležba sta tudi posledica brezbrižne politike EU in Nata, ki sta 
državo predolgo prepustila sami sebi. 
Makedonski premier Zoran Zaev in njegov grški kolega Aleksis Cipras sta tudi zaradi podpore EU in Nata napovedala, da se 
bosta še naprej zavzemala za dogovor o spremembi imena Makedonije. Cipras je Zaevu celo dal čas do aprila, da reši 
notranje politične probleme v državi. To tudi pomeni, da Grčiji očitno ne grozijo več predčasne volitve, zato lahko pride do 
spremembe oblasti, ki ne bi bila naklonjena dogovoru z Makedonijo, šele na jesenskih rednih volitvah. 
Sklicevanje na voljo naroda 
Z grškega zunanjega ministrstva so sporočili, da spoštujejo odločitev makedonskega prebivalstva, in dodali, da morata zdaj 
obe strani previdno ravnati in ohraniti zagon za uveljavitev sporazuma. Cipras je poudaril odločnost in pogum Zaeva, ker je 
sklenil, da bo nadaljeval proces spremembe imena države, ki bi rešil dolgoletni spor z Grčijo in uresničil evroatlantsko 
prihodnost Makedonije. Na drugi strani je prvak grške stranke Neodvisni Grki, manjše koalicijske partnerice Sirize v grški 
vladi, Panos Kamenos, z veseljem podprl neuspeh referenduma. 
V Makedoniji se vsi politiki radi sklicujejo na voljo naroda. Tako tudi vodja največje makedonske opozicijske stranke VMRO-
DPMNE Hristijan Mickoski, ki je ocenil, da so se državljani na referendumu izjasnili proti sporazumu z Grčijo in novemu 
imenu. Tako tisti, ki so glasovali proti, kot tisti, ki se ga niso udeležili. Po njegovem mnenju je referendum poraz za 
sporazum in vlado. Mickoski ni ponudil nobene alternative, izognil pa se je odgovoru na vprašanje, ali je za predčasne 
parlamentarne volitve ali ne. Spodletel je tudi veliki protest nasprotnikov sporazuma, kajti pred parlamentom je uspeh 
praznovalo le okoli tristo ljudi. 
Na voljo ljudi se opira tudi Zaev, ki je poudaril, da je treba voljo tistih, ki so glasovali, spremeniti v politično ukrepanje v 
parlamentu. Napovedal je, da bo še naprej vodil državo v smeri članstva v Natu in EU. Nizke volilne udeležbe ni komentiral. 
Po dosedanjih podatkih se je referenduma udeležilo 36,8 odstotka oziroma več kot 660.000 volilnih upravičencev, od 
katerih jih je kar 91,4 odstotka sporazum podprlo. Podporniki Zaeva pravijo, da tudi več kot pol milijona ljudi sestavlja 
narod.  
Kravje kupčije z opozicijo 
Po mnenju Zaeva je žogica zdaj na strani poslancev VMRO-DPMNE, ki jim bo dal nekaj dni časa, da se odločijo o podpori 
sporazumu z Grčijo. Če ne bo pridobil manjkajočih glasov za potrebno dvetretjinsko večino za ustavno spremembo imena v 
parlamentu, bo izvedel predčasne volitve. Te bodo že konec novembra, da bodo lahko pravočasno končani tudi ratifikacijski 
postopki sporazuma, ki bodo Makedoniji omogočili, da bo postala 30. polnopravna članica Nata. 
Po lanskih parlamentarnih volitvah je VMRO-DPMNE razpadla na najmanj dve frakciji, na skrajno in zmerno desnico. Bivši 
prvak stranke Nikola Gruevski je stisnjen v kot. Sodišče ga je že obsodilo zaradi zlorabe položaja pri nakupu pregrešno 
dragega oklepnega mercedesa na dve leti zapora, čaka pa ga še več sodnih postopkov. Zapor grozi tudi nekdanjemu šefu 
obveščevalne agencije Saši Miljakovu in nekaterim poslancem VMRO-DPMNE. Ti bi bili pripravljeni na kravje kupčije, vendar 

https://www.delo.si/novice/svet/skopje-in-atene-se-ne-odstopata-od-sporazuma-97814.html
https://www.delo.si/images/slike/2018/09/28/345628.jpg


vlada za zdaj zagotavlja, da ne bo zamižala na nobeno oko in da za kriminalce, ki so ukradli državo, ne bo amnestije. 
Državni in strankarski interesi 
Da skoraj dve tretjini volilnih upravičencev ni glasovalo, ignorirajo tudi v EU in Natu. Nemara tudi zato, ker je v Makedoniji 
boj za volivce v polnem zamahu. Evropski komisar za širitev Johannes Hahn je ocenil, da z velikim številom glasov »za« 
obstaja široka podpora za prespanski sporazum o imenu države in njeno evroatlantsko pot. Vse politične voditelje je pozval, 
naj to odločitev spoštujejo in naj ravnajo odgovorno v interesu države, ne strank. 
To je poudaril tudi Washington, ki podpira implementacijo sporazuma, ker bo pripomogel k stabilnosti in varnosti v regiji. 
Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je pozval vse politične voditelje, naj izkoristijo zgodovinsko priložnost, ker so vrata 
Nata odprta za Makedonijo, ko bo proces implementacije sporazuma končan. 

• Mostovi in zidovi. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 01. oktober 2018  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/mostovi-in-zidovi-94928.html  
Ni nerešljivega spora, če obstajata diplomatska kreativnost in politična volja.  
Diplomatske zvezde so naklonjene Makedoniji. To se zgodi največ dvakrat ali trikrat v stoletju. Če bodo Makedonci zamudili 
ta vlak, bodo na pogajalsko mizo dobili le še slabše ponudbe. V njihov prid je dejstvo, da si Nato in EU nimata namena 
privoščiti novega kriznega žarišča. Zahod je v nasprotju z Moskvo odločen, da mora imeti proces implementacije sporazuma 
o imenu med Skopjem in Atenami srečen konec. 
Če bi proces pogorel, bi Makedonija ostala v čakalnici EU in Nata. Takšen razplet dogodkov bi okrepil secionistične težnje 
Albancev, ki bi hoteli na svoje. To bi lahko vodilo v razkosanje ali razpad države, ki bi postala generator nestabilnosti na 
Balkanu. Da Zahod tega ne namerava dopustiti, je mogoče sklepati tudi iz dejstva, da je zakon, s katerim bi postala 
albanščina drugi uradni jezik v Makedoniji, začasno na stranskem tiru. V Skopju se tako kot v Atenah spopadajo z močnim 
odporom nacionalistov, zato bi se težko borili na dveh frontah hkrati. 
Če bo Makedonija opravila domačo nalogo, je le malo verjetno, da bo njeno približevanje evroatlantskim povezavam spet 
blokirala Grčija. Tudi Rusija, ki je razkrila svoje interese s spodbujanjem grških nacionalistov, je bolj ali manj omejena na 
hibridno vojno. V makedonski prestolnici si najvišji voditelji EU, ZDA in Nata niso podajali kljuke le zaradi lepšega vtisa. 
V času ponovnega vzpona nacionalizma v Evropi ter po desetletjih brezplodnih in brezizhodnih razprav o nacionalni 
identiteti na Balkanu bi lahko postal kompromisni dogovor med Makedonijo in Grčijo model in zgled reševanja vprašanj z 
dialogom in po mirni poti. Nazorno bi se pokazalo, da ni nerešljivega spora, če obstajata diplomatska kreativnost in politična 
volja. Na Balkanu bi sporočili evropskim državam, ki bi rade gradile zidove, da je mogoče graditi tudi mostove. 

• »Demokracija in svoboda bosta vedno vrednoti Katalonije«. Mimi Podkrižnik. Delo, Ljubljana, 01. oktober 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/vztrajanje-v-brezpotju-96901.html  
Neomajne zahteve po republiki tudi leto dni po referendumu in osamosvojitvenem fiasku.   
 

 
Slika: Katalonski 1. oktober leto pozneje. Foto: Enrique Calvo/Reuters 
 
»Ljudje se odločijo, vlada uboga«, so Katalonci ob današnji prvi obletnici referenduma o neodvisnosti izobesili napis in s tem 
jasno povedali vladi, kam mora voditi katalonska pot. Samostojnost je treba udejaniti tudi v praksi, so sporočili, medtem ko 
so blokirali nekatere ceste in železniške povezave.  
Narod in vlada  
Predsednik Quim Torra jim je, kot poroča Katalonska tiskovna agencija, pritrdil, kako imajo prav, da pritiskajo na politiko, 
kakor je v svojem kratkem govoru v Gironi še poudaril, da je bil lanski 1. oktober »zgodovinski dan«, saj se je z njim začelo 
nekaj pomembnega: katalonska republika. Zahteval je takojšnjo izpustitev na prostost političnih zapornikov, vrnitev tistih, ki 
so v eksilu, in sploh konec preganjanja vseh, ki zagovarjajo neodvisnost. Katalonci da se ne smejo bati svobode«, 
»demokracija in svoboda bosta vedno vrednoti Katalonije.« Kot je zatrdil, so sodni postopki v resnici proces proti vsem 
Kataloncem, in vendar »glasovanje ni zločin, tega ne moremo sprejeti Znašanje policije nad volivci je zločin.« 
Podobno je k odločnosti in vztrajanju na katalonski poti bodril predsednik regionalnega parlamenta Roger Torrent, pa tudi 
nekdanji predsednik Carles Puigdemont se je oglasil iz eksila za radio RAC1, češ, kako morajo independentistične sile 
ohraniti enotnost ter predvsem miroljubnost in dostojanstvo. Pozval je, da kaže španskemu predsedniku 
vlade Pedru Sánchezu dati še nekaj časa, da predlaga, kako bi lahko razrešili katalonsko krizo. 
Čeprav na brezpotju ni mogoče vztrajati v neskončnost, Madrid in Barcelona vztrajata vsaksebi, pa četudi je minilo že leto 
dni, ko so Katalonci na referendumu brez dovoljenja političnega Madrida odgovarjali na vprašanje, ali naj Katalonija postane 
neodvisna republika. Takoj je sledila kazen, španska policija se je znesla nad volivci. 

https://www.delo.si/novice/svet/kljucni-poudarki-pred-jutrisnjim-glasovanjem-96737.html
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/mostovi-in-zidovi-94928.html
https://www.delo.si/novice/svet/vztrajanje-v-brezpotju-96901.html


Vemo, kako se je zapletalo potem in se ni razpletlo do danes, ko so številni katalonski voditelji še za zapahi ali v eksilu – 
predsednik Carles Puigdemont je v Bruslju – in je odprtih zelo veliko sodnih postopkov. Čeprav v prestolnici piha svež 
socialističen veter, je premier Pedro Sánchez pri reševanju katalonske krize nemočen in sam, razmišlja za Delo Albert Royo-
Mariné, nekdanji prvi človek zdaj ukinjenega Diplocata (Sveta Katalonije za javno diplomacijo). Medtem tudi katalonski 
predsednik Quim Torra kaže veliko politične modrosti, ki je nujna, saj so notranja trenja poudarjena tudi v Barceloni. 
 

 
Slika: Katalonci se spominjajo lanskoletnega glasovanja.  Foto: Reuters  
 
Na današnjo obletnico je v Kataloniji mogoče pričakovati marsikaj, gotovo vsaj manjše demonstracije. »Ljudje naj bi obiskali 
volišča, kjer so glasovali lani. Zasebna podjetja in trgovine bodo opoldne za nekaj minut prenehali delati ... Nekatere akcije 
bodo spontane, za nekatere pa bi lahko poskrbeli v odborih za obrambo republike«. Potem ko so po razglasitvi 
samostojnosti oktobra lani ti vznikli v številnih mestih, je njihova zahteva neomajna: doseči neodvisnost tudi v praksi.  
Primer Albert Royo-Mariné 
Intervju z Albertom Royo-Marinéjem, ki je bil pet let generalni sekretar Diplocata, zdaj pa se kot mednarodni svetovalec za 
javne zadeve osredotoča večinoma na vprašanja e-demokracije, objavljamo v današnji izdaji Dela. 
 

 
Slika: Quim Torra pritrjuje narodu.  Foto: AP  
 

 
Slika: Manjkajoči ključni voditelji. Foto: AP  
 
 

• Narod se odloči, vlada naj uboga. Mimi Podkrižnik. Delo, Ljubljana, 01. oktober 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/vztrajanje-v-brezpotju-96901.html  
Neomajne zahteve po republiki tudi leto dni po referendumu in osamosvojitvenem fiasku.   
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Slika: Katalonski zagovorniki neodvisnosti blokirajo ceste in železnico. Foto: Reuters 
 
»Ljudje se odločijo, vlada uboga«, so Katalonci ob današnji prvi obletnici referenduma o neodvisnosti izobesili napis in s tem 
jasno povedali vladi, kam mora voditi katalonska pot. Samostojnost je treba udejaniti tudi v praksi, so sporočili, medtem ko 
so blokirali nekatere ceste in železniške povezave.  
Narod in vlada  
Predsednik Quim Torra jim je, kot poroča Katalonska tiskovna agencija, pritrdil, kako imajo prav, da pritiskajo na politiko, 
kakor je v svojem kratkem govoru v Gironi še poudaril, da je bil lanski 1. oktober »zgodovinski dan«, saj se je z njim začelo 
nekaj pomembnega: katalonska republika. Zahteval je takojšnjo izpustitev na prostost političnih zapornikov, vrnitev tistih, ki 
so v eksilu, in sploh konec preganjanja vseh, ki zagovarjajo neodvisnost. Katalonci da se ne smejo bati svobode«, 
»demokracija in svoboda bosta vedno vrednoti Katalonije.« Kot je zatrdil, so sodni postopki v resnici proces proti vsem 
Kataloncem, in vendar »glasovanje ni zločin, tega ne moremo sprejeti Znašanje policije nad volivci je zločin.« 
Podobno je k odločnosti in vztrajanju na katalonski poti bodril predsednik regionalnega parlamenta Roger Torrent, pa tudi 
nekdanji predsednik Carles Puigdemont se je oglasil iz eksila za radio RAC1, češ, kako morajo independentistične sile 
ohraniti enotnost ter predvsem miroljubnost in dostojanstvo. Pozval je, da kaže španskemu predsedniku 
vlade Pedru Sánchezu dati še nekaj časa, da predlaga, kako bi lahko razrešili katalonsko krizo. 
 

 
Slika: Katalonski 1. oktober leto pozneje. Foto: Reuters 
   
Čeprav na brezpotju ni mogoče vztrajati v neskončnost, Madrid in Barcelona vztrajata vsaksebi, pa četudi je minilo že leto 
dni, ko so Katalonci na referendumu brez dovoljenja političnega Madrida odgovarjali na vprašanje, ali naj Katalonija postane 
neodvisna republika. Takoj je sledila kazen, španska policija se je znesla nad volivci. 
Vemo, kako se je zapletalo potem in se ni razpletlo do danes, ko so številni katalonski voditelji še za zapahi ali v eksilu – 
predsednik Carles Puigdemont je v Bruslju – in je odprtih zelo veliko sodnih postopkov. Čeprav v prestolnici piha svež 
socialističen veter, je premier Pedro Sánchez pri reševanju katalonske krize nemočen in sam, razmišlja za Delo Albert Royo-
Mariné, nekdanji prvi človek zdaj ukinjenega Diplocata (Sveta Katalonije za javno diplomacijo). Medtem tudi katalonski 
predsednik Quim Torra kaže veliko politične modrosti, ki je nujna, saj so notranja trenja poudarjena tudi v Barceloni. 
Na današnjo obletnico je v Kataloniji mogoče pričakovati marsikaj, gotovo vsaj manjše demonstracije. »Ljudje naj bi obiskali 
volišča, kjer so glasovali lani. Zasebna podjetja in trgovine bodo opoldne za nekaj minut prenehali delati ... Nekatere akcije 
bodo spontane, za nekatere pa bi lahko poskrbeli v odborih za obrambo republike«. Potem ko so po razglasitvi 
samostojnosti oktobra lani ti vznikli v številnih mestih, je njihova zahteva neomajna: doseči neodvisnost tudi v praksi.  
Primer Albert Royo-Mariné 
Intervju z Albertom Royo-Marinéjem, ki je bil pet let generalni sekretar Diplocata, zdaj pa se kot mednarodni svetovalec za 
javne zadeve osredotoča večinoma na vprašanja e-demokracije, objavljamo v današnji izdaji Dela. 

• Politika je v Španiji nevaren šport. Intervju:  Albert Royo-Mariné. Pogovarjala se je: Mimi Podkrižnik. Delo, 
Ljubljana, 01. oktober 2018  

Albert Royo-Mariné je bil pet let generalni sekretar Diplocata (Sveta Katalonije za javno diplomacijo). 
https://www.delo.si/novice/svet/politika-je-nevaren-sport-96818.html  
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Leto dni po referendumu v Kataloniji:, nekdanji prvi mož Diplocata, o Sánchezu in Torri kot možnih zaveznikih  
 

 
Slika: Albert Royo-Mariné. Foto: Osebni arhiv  
 
Demokracija je lahko nedemokratična, se je pokazalo 1. oktobra lani, ko so hoteli Katalonci z glasovanjem o neodvisnosti 
prebiti avtoritarni zid španske države. Svet so nato pretresli prizori, ko je španska policija tepla volivce. Po referendumu je v 
Kataloniji sledila mučna osamosvojitvena kolobocija in maščevanje Madrida, kar je številne independentiste pognalo za 
zapahe ali v eksil. Uradna Barcelona za zdaj ni udejanila države, zato pa ji je hvalevredno uspelo ohraniti demokratični mir. 
O razmerju med Madridom in Barcelono sem se ob obletnici referenduma pogovarjala z Albertom Royo-Marinéjem, ki je bil 
pet let generalni sekretar Diplocata (Sveta Katalonije za javno diplomacijo). Iz politike se je umaknil, potem ko je španska 
vlada z aktivacijo 155. člena ustave prevzela nadzor nad Katalonijo in zaprla tudi Diplocat. »Šel sem, ker je v Španiji politika 
postala nevaren šport.« Zdaj se kot mednarodni svetovalec za javne zadeve povečini osredotoča na vprašanja e-
demokracije.  
Kot nekdanjega prvega človeka Diplocata tudi vas sodno preganjajo, kajne? 
Obtožen sem zlorabljanja javnih sredstev, tako kot so še mnogi, ki so delali bodisi v vladi bodisi v zunanjih inštitucijah, 
kakršna je bil Diplocat. [Diplocat je bil svet, ki ga je sestavljalo 40 katalonskih ustanov, med drugim združenja delodajalcev, 
sindikati, gospodarska zbornica, univerze, banke, nogometni klub Barcelona, katalonska vlada in barcelonski mestni svet.] 
Več kot petdeset nas je, proti katerim vodijo postopke na sodišču v Barceloni: večina nas je obtožena zlorabljanja javnega 
denarja, a nekateri se otepajo hujših obtožb; medtem pa preiskovalci naprej iščejo ljudi, ki so bili morda tako ali drugače 
vpleteni v organizacijo referenduma 1. oktobra lani oziroma v druge aktivnosti, povezane z njim. Ker sem se zagovarjal že 
julija, bi rekel, da sodnik čaka, kako bo špansko vrhovno sodišče razsodilo v postopkih proti [priprtim] voditeljem 
katalonskih političnih strank, članom nekdanje vlade in vodjem nevladnih organizacij. Ko bodo razsodbe znane, se bodo 
odločili tudi sodniki – veliko jih je – v Kataloniji.  
Zakaj vas obtožujejo zlorabe javnega denarja?        
Na zatožni klopi sem, ker smo na lanski referendum povabili mednarodno delegacijo parlamentarcev in politikov – in četudi 
so bila tovrstna povabila del Diplocatovega rednega programa. Že prej smo gostili od novinarjev in pisateljev do poslancev 
in podjetnikov z vseh koncev Evrope. V javni diplomaciji je takšno delovanje običajno in ena od glavnih aktivnosti; pred leti 
sem delal za evropsko komisijo, kjer smo prav tako organizirali podobne misije ... 
V Barceloni smo tuje delegacije sprejeli že, recimo, ob volitvah 2015 in prav tako ob glasovanju 9. novembra 2014, a nas ni 
nihče preganjal ... In ker niso španski državni tožilci in policija v Diplocatu našli nobenih spornih faktur, ki bi bile povezane z 
lanskim referendumom, zdaj preverjajo še druge izdatke v tistih dnevih. Seveda smo delovali zakonito, vse račune imamo 
shranjene in sploh vso dokumentacijo. Zdaj so v rokah policije in sodnika, ki jih poskuša uveljaviti proti meni ... Morda ne 
veste, toda hkrati sodno preganjajo kar 700 od 960 katalonskih županov, ki so 1. oktobra lani posodili prostore mestnih hiš, 
da bi volivci v njih oddali glasove.  
Sodni procesi so spolitizirani. Po menjavi vlade v Madridu se vsaj psihološko zdi, da so se s Pedrom Sánchezom kot 
premierom pomirili politični toni med prestolnico in Barcelono. 
Prehitro je govoriti o spremembah. Drži pa, da so toni, ki jih ubira nova nacionalna vlada, drugačni. V Madridu poudarjajo 
potrebo po političnem dialogu, kar je dobra novica. A na prave spremembe bo treba počakati. Ključno je vprašanje, ali bo 
državni tožilec, ki odgovarja ministru za notranje zadeve, umaknil obtožnice zaradi upora in vstaje. Popoln nesmisel so, saj 
ni nobene možnosti, da bi nam dokazali uporništvo in vstajništvo. Katalonska stran ni bila nikoli nasilna, zato pa se je nad 
volivci znesla španska policija. Z umikom bi spodbudno pripomogli k zmanjšanju krize.  
Zakaj tega ne naredijo? 
Na socialistično stranko (PSOE) pritiskajo Državljani (Ciudadanos) in Ljudska stranka (PP), ki kar tekmujejo med seboj, kdo se 
bo agresivneje postavljal proti Kataloniji. Trenja so tudi med socialisti, zato pa Pedro Sánchez ne more ničesar ponuditi 
Barceloni. V strankarskem aparatu nima veliko prijateljev, precej sam je. Upira se mu prav tako globoka država: posebno 
sodstvo pa policija in varnostno-obveščevalne službe, ki za zdaj nasprotujejo vsakršni pobudi za zmanjšanje katalonske krize. 
Sánchezu v Španiji ni lahko, zato bi bilo dobro, če bi si pridobil podporo na tujem. Potem bi lahko dejal, kako druge države 
pritiskajo nanj, da se mora pogovarjati s Katalonijo.  
Ima povezave na tujem? 



Pred dnevi je obiskal Kanado in se srečal z Justinom Trudeaujem. Kanadski premier je izjavil, da je treba spoštovati 
zakonitost, a poudaril je tudi, kako izkušnje iz Québeca kažejo, da je politični dialog nujen; in da ga v Kataloniji potrebujemo 
več. Medtem je doma v Španiji celo zunanji minister Josep Borrell – Katalonec, ki se politično ves čas udejstvuje v Madridu – 
v intervjuju za BBC dejal, da je Katalonija narod in da katalonski voditelji ne bi smeli biti za zapahi. Rekel je sicer, da smo 
kulturni narod in da to ne pomeni avtomatično političnih pravic ...; čeprav se s tem ne strinjam, je njegova izjava novost in 
dober znak. Za povrhu je sam Pedro Sánchez še zatrdil, da sedanji – na ustavnem sodišču močno popravljen in predrugačen 
– katalonski statut o avtonomiji ni zakonit, saj Katalonci o njem niso glasovali, kakor ni bil potrjen ne v katalonskem ne v 
španskem parlamentu. Tokrat je prvič, da je kaj takega izpostavil kakšen član vlade ali premier.  
Kakšno je razpoloženje v Barceloni? Kako je bilo 11. septembra, ko ste praznovali nacionalni praznik? 
Demonstracije so bile velike, po podatkih barcelonske policije se je povezalo več kot milijon ljudi. Na koncu so se vsi strinjali, 
da je bila diada uspeh, tudi unionisti so pritrdili. Zanos Kataloncev ne pojenja, čeprav ni povsem jasno, kakšni so načrti vlade 
v Barceloni. Je prioriteta izpustitev političnih zapornikov in vrnitev domov politikov, ki so v eksilu, ali je prvi cilj 
osamosvojitev oziroma vsaj referendum o samoodločbi? Vtis je, da iščejo kompromis. 
Predstavljam si, da vladajoča socialistična stranka v Madridu ali Pedro Sánchez igra na to karto: umirite se in pozabite na 
samostojnost, pa bomo morda razmislili o novem referendumu – ne o samoodločbi, ampak o samoupravi, kot se je izrazil 
premier. Izjavo razumem kot možnost, da bi lahko našli dogovor: morda bi bil rešitev nov statut o avtonomiji Katalonije, 
mogoče pa bi se vrnili k tistemu, ki ga je leta 2006 že potrdil katalonski parlament [pa tudi Katalonci in prav tako španski 
parlament], a je pozneje vanj korenito poseglo ustavno sodišče. Kakor je namignil španski predsednik vlade, je to največ, kar 
nam lahko ponudi. Ni dovolj, a bi bilo velik korak naprej, po dolgih letih.  
Premier Sánchez in katalonski predsednik Quim Torra naj bi se v kratkem srečala v Barceloni. Kako zdaj Torra vodi 
Katalonijo? 
Dobro je, da imamo spet v svojih rokah inštitucije, Torra jim je povrnil dostojanstvo. Katalonski predsednik je v težki 
situaciji, saj večina Kataloncev od njega zahteva uveljavitev demokratičnega mandata za samoodločbo, po drugi strani pa 
poskuša prioritetno doseči osvoboditev tistih, ki so po zaporih, in začeti dialog z Madridom; četudi španska država še naprej 
preganja ljudi v Kataloniji. Torra razume, koliko je krhkosti tako v nacionalni kot v regionalni vladi, in ve, da mora nekako 
pomagati Sánchezu, če hoče, da bi katalonska kriza pojemala. Čeprav tega ne moreta reči na glas, bi predsednika lahko bila 
neke vrste zaveznika.  
Sta še zaveznika tudi Quim Torra in nekdanji katalonski predsednik Carles Puigdemont, ki živi in deluje v 
eksilu v Belgiji, ali sta vse bolj tekmeca? 
Zveza med njima je močna in sodelovanje dobro, oba nastopata dostojanstveno. Torra je lojalen in ves čas ponavlja, kako je 
Puigdemont legitimni predsednik in glavni lik Katalonije, mednarodno gotovo. Zdaj moramo le spremljati, kaj bodo počeli v 
Svetu Republike, ki ga bo Puigdemont vodil v Bruslju, in kako si bodo z vlado v Barceloni porazdelili oblast.  
Je večina Kataloncev še naprej za neodvisnost? 
Rekel bi, da je, čeprav je delež težko preveriti, saj nam ni nikoli uspelo organizirati uradnega referenduma, ki bi bil 
dogovorjen z Madridom. A jasno je, da večina, več kot 70 odstotkov Kataloncev, podpira pravico do referenduma o 
samoodločbi. Delež je ves čas enak. 
Pritiski na katalonskega predsednika 
Na katalonskega predsednika Quima Torro močno pritiskajo v katalonski stranki CUP, kjer vztrajajo, da je treba uresničiti 
rezultat lanskega referenduma, četudi bi to povzročilo še več sodnega preganjanja, represije in bi morda morali v zapor tudi 
člani nove vlade. Velika pričakovanja ima tudi javnost.  

• »Putin, pomagaj!«. Boris Čibej. Delo, Ljubljana, 02. oktober 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/putin-pomagaj-98130.html  
»Proputinsko« mnenjsko središče Valdajski klub: ruska gospodarska in politična navzočnost na Balkanu je »dokaj 
skromna«.  
Srbski predsednik Aleksandar Vučić je včeraj v Moskvi izjavil, da bo Srbija ostala nevtralna in ne bo vstopila v Nato, ter »v 
ruščini poprosil« gostitelja, ruskega kolega Vladimirja Putina, za podporo njegovi državi med sedanjo zaostritvijo razmer v 
regiji. A kakšna je lahko ta podpora in kakšen njen učinek? 
»Putin, pomagaj! Zakaj je predsednik Srbije prišel v Rusijo«, je bil včeraj zgovoren naslov na ruskem novičarskem spletišču 
Gazeta.ru. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je zatrdil, da Vučićev delovni obisk v Moskvi ni povezan s 
povečanjem napetosti na Balkanu, saj da so se o srečanju dogovorili že pred nekaj meseci, toda njegov šef Vladimir Putin je 
včeraj pred pogovorom s srbskim kolegom dejal, da »se morava pogovoriti o razmerah v regiji«. Tiskovna predstavnica 
ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je nedaven vdor kosovskih specialcev na območja, poseljena s Srbi, označila 
za provokacijo, s katero hoče Priština »zastrašiti Srbe in pritisniti na Srbijo«. Obsodila je tudi »pasiven odziv mednarodnih sil 
na Kosovu, ki niso ukrepale«. 
Toda kakšno podporo bi lahko Vučić dobil od ruskega voditelja? Moralno je treba podpreti »prijateljski narod«, je prepričan 
dekan fakultete za sociologijo in politologijo na finančni univerzi ruske vlade Aleksander Šantilov, toda »ruske možnosti so 
trenutno zelo omejene«. »Če bi hoteli kakorkoli vplivati na razmere, bi morali tam do zadnjega imeti nameščene mirovne 
sile. Mi smo jih pa umaknili,« je povedal. Po njegovem mnenju takšna ruska podpora Srbiji ne bi vplivala na odnose med 
Rusijo in Zahodom. »Ta nas tako ali tako kritizira ob vsaki priložnosti. Še ena priložnost ne bi odigrala pomembne vloge.«  
Makedonska »naveza« 
Ena izmed takšnih »priložnosti« za zahodno kritiziranje je bilo domnevno rusko vmešavanje v nedavno izrekanje ljudske 
volje v Makedoniji. »Rezultat makedonskega referenduma je še ena zmaga za Rusijo«, je bil naslov članka v britanskem 
dnevniku Guardian, v katerem so opisali »geostrateške razsežnosti« tega, da na referendum o preimenovanju te nekdanje 
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jugoslovanske republike ni prišlo dovolj volivcev. Po mnenju avtorja so »zahodni voditelji ponujali tesnejšo integracijo, a jih 
je Moskva nadigrala«, »ruska kampanja vplivanja v Makedoniji pa je tako kot drugod po Evropi izrabljala in nadgrajevala 
desničarske nacionalistično-populistične zgodbe, ki temeljijo na identiteti, rasi in domnevni grožnji čedalje mogočnejše EU«. 
V časniku niso objavili neposrednih dokazov o ruskem vmešavanju, so pa zapisali, da »ostaja nejasno, ali so moskovska 
dejanja vplivala na rezultat«. 
Maksim Samorukov iz moskovskega centra Carnegie je pred dnevi zapisal, da je bil referendum dobra priložnost, da se 
izvleče iz številnih obtožb o vmešavanju v makedonske notranje zadeve, ki so se nakopičile v zadnjih letih. Po njegovem 
mnenju Rusija nima pomembnih interesov v Makedoniji, ta zdaj Ruse zanima zgolj zaradi njenega morebitnega vstopa v 
severnoatlantsko zavezništvo. Zato ni čudno, da so se v javnosti pojavile obtožbe, kako poskuša Moskva zminirati sporazum 
med Makedonijo in Grčijo, da bi zadržala širitev Nata na Balkanu. Po ugotovitvah ruskega analitika procesa makedonskega 
vstopa v Nato ni mogoče zadržati. Ker je ta balkanska država že tako obkrožena s članicami zavezništva, bo ta poraz za 
Moskvo zgolj »reputacijski«, hkrati po prepričanju Samorukova vstop Makedonije ne bo okrepil Nata, temveč si bo ta s tem 
– nasprotno – nakopal še več težav.  
Vpliv, ki ga ni? 
V nekaterih balkanskih državah, zlasti v Srbiji, si še vedno želijo ruske navzočnosti, a ta ostaja simbolična, so pred dnevi 
ugotavljali analitiki Valdajskega kluba. Ta na Zahodu (ne povsem upravičeno) velja za »putinovsko« mnenjsko središče, je pa 
res, da je lani ruski predsednik prav na posvetu tega kluba izjavil, da so članice EU same »sprovocirale« vzpon separatizmov 
po Evropi, ker so podprle odcepitev Kosova. Pred dnevi so v posebnem poročilu Valdajskega kluba »Kam gre Balkan? Nova 
paradigma za sodelovanje z Rusijo« zapisali, da v zunanji politiki balkanskih držav še vedno prevladuje evroatlantska 
usmeritev, toda gospodarska in politična nadvlada Zahoda ni prinesla želenih rezultatov pri prenovi in razvoju. »Zato imajo 
tam čedalje večjo vlogo novi igralci, kot so Kitajska, Turčija in arabske države.« 
Zaradi teh okoliščin je po mnenju avtorjev poročila ruska gospodarska in politična navzočnost na Balkanu »dokaj skromna«, 
kot dokaz so navedli Srbijo, ki velja za najbolj prorusko državo v regiji, katere trgovinska menjava z EU je desetkrat večja kot 
z Rusijo, na skupnih vojaških vajah pa trikrat pogosteje sodeluje z Natom kakor z Rusijo. V Valdajskem klubu svetujejo 
Moskvi, da bi bilo najboljše, če bi Rusija prenehala politiko »dvostranskih privilegiranih partnerstev« z državami v regiji, kar 
bo vodilo k čedalje več težavam, in se preusmerila ne le v »multivektorsko« sodelovanje z državami v regiji, temveč tudi v 
stike z »novimi igralci«. 

• Potrpežljivost gorečih independentistov pojenja. Mimi Podkrižnik. Delo, Ljubljana, 2. oktober 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/potrpezljivost-gorecih-independentistov-pojenja-98133.html  
Miroljubno in demokratično osamosvojitveno gibanje se živčno radikalizira  
 

 
Slika: Protest zagovornikov katalonske neodvisnosti v Gironi Foto: AP 
 
Politika je kot igra na trampolinu, eni skoki so višji, drugi nižji, tretji se ponesrečijo. Čeprav je lanski 1. oktober, ko so 
katalonski volivci na referendumu brez dovoljenja Madrida glasovali o neodvisnosti, popeljal Katalonijo v brezpotje, se je ob 
nedavni obletnici pokazalo, da mnogi Katalonci še naprej hočejo tja, kamor jih politiki niso znali, zmogli ali mogoče niti niso 
hoteli popeljati. Morda bo čas pokazal, da Kataloniji ni enostransko uspelo v samostojnost tudi zato, ker so voditelji 
politično skakali predvsem zase in premalo za skupaj. 
Med obujanjem spomina na referendum, ko se je na ulicah Barcelone povezalo kakih 180.000 ljudi, se je pokazalo, da je 
osamosvojitvene energije precej. Kot poročajo mediji, so protestniki [tudi ob spodbudah predsednika Quima Torre, naj 
»vršijo pritisk«] blokirali ceste in železniške linije, za povrhu so poskušali obkrožiti/nekateri zamaskiranci pa kar zavzeti 
parlament in podobno sedež španske nacionalne policije v Barceloni. 
Dan se je končal z nočnim prerivanjem med policijo in zagovorniki neodvisnosti, ki so poudarjali, kako ne bodo [lanskega] 1. 
oktobra ne pozabili ne odpustili. Po podatkih katalonske policije Mossos d’Esquadra je bilo na koncu ranjenih 30 policistov, 
zato ne more čuditi, da je španska vlada obtožila regionalnega predsednika Torro »spodbujanja skrajnežev k obleganju 
inštitucij, ki predstavljajo vse Katalonce. Nasilje ni odgovor«.  
Na robu z živci 
Zdi se, da osamosvojitveno gibanje po vsem fiasku katalonske politike v zadnjem letu počasi izgublja živce. Doslej se je 
kazalo za demokratično in dostojanstveno, tudi na lanski 1. oktober so independentisti ohranili mirnost, kljub nasilnosti 
španske policije. Zdaj je, drugače, videti, da potrpežljivost gorečnežev pojema, in slišati je pozive Torri, naj odstopi. Politiki, 

https://svetkapitala.delo.si/aktualno/bo-postala-makedonija-clanica-nata-6094
https://svetkapitala.delo.si/aktualno/bo-postala-makedonija-clanica-nata-6094
https://www.delo.si/novice/svet/nova-obleka-za-golega-cesarja-92497.html
https://www.delo.si/novice/svet/potrpezljivost-gorecih-independentistov-pojenja-98133.html


tudi nekdanji predsednik Carles Puigdemont iz eksila in nekdanji podpredsednik Oriol Junqueras iz zapora, v odgovor 
svarijo, da je nujno ohraniti mirno kri. 
 

 
Slika: Prva obletnica referenduma Foto: AP  
 
Prihajajoči tedni bodo zato velik izziv, kajti vprašanje je, ali politika še lahko pomiri najbolj vnete separatiste: ali je največjim 
idealistom pripravljena povedati resnico, da na samostojnost v praksi morda nikoli ni bila pripravljena; mogoče zato, ker so 
bili ključni igralci, kot se vse bolj razkriva, premalo povezani. Posledice so, vemo, strašne, odprtih je nič koliko sodnih 
procesov, zagrožene so tudi večdesetletne zaporne kazni.  
Padalec iz Pariza 
In ker je politika za mnoge le trampolin za osebne skoke, se ne gre čuditi, da se bo maja prihodnje leto za položaj župana 
Barcelone potegoval nekdanji predsednik francoske vlade Manuel Valls. Čeprav se je v Barceloni samo rodil (v Parizu 
živečemu katalonskemu umetniku in švicarski mami), je pred časom na zboru unionistov grmel, recimo, za enotno Španijo. 
Albert Royo-Mariné, nekdanji prvi mož zdaj že ukinjenega Diplocata (Svet Katalonije za javno diplomacijo), je Vallsa za Delo 
označil za »padalca iz Francije«. 
»Kolikor vem, je njegova politična kariera v Parizu bolj kot ne končana. Zdaj poskuša pridobiti zaveznike v Kataloniji, s čimer 
ni nič narobe. A verjetno se bo težko predstavil kot poznavalec Katalonije, saj ni nikoli živel tukaj, pa tudi katalonsko in 
špansko govori z nenavadnim naglasom ... A treba je poudariti, da je dober politični strateg: mestne hiše noče zavzeti le pod 
okriljem stranke Državljani [Ciutadans], ampak v okviru širšega gibanja, katerega del so tudi ti. Ker se zaveda, da mora 
ohraniti distanco do Ciutadans – zagrizenih unionistov –, njihovega imena niti ne omenja. Dovolj je moder, zato poskuša na 
svojo stran pritegniti ne ravno independentistov, gotovo pa zagovornike referenduma o samoodločbi.« 
Da Vallsova kandidatura sploh ni norost, meni še marsikdo v Kataloniji: po eni strani zato, ker sedanjo županjo Ado Colau, ki 
je izšla iz civilnodružbene sfere, splošno dojemajo kot precej porazno, in po drugi zato, ker je Valls, preden se mu je uspelo 
prebiti v visoko politiko, že deloval kot župan: od leta 2001 do 2012 je vodil občino Évry v predmestju Pariza. Évry, kjer živi 
kakih 52.000 ljudi, kajpada ni 1,6 milijonska Barcelona, toda katalonska družba se rada kiti, kako je od nekdaj odprta za 
migracije in nadšpansko pestrost. 

• »V vojni se nisem bala smrti, ampak invalidnosti. Da ne bom več mogla skrbeti sama zase«. Boštjan Videmšek. 
Delo, Ljubljana, 03. oktober 2018  

https://www.delo.si/novice/svet/v-vojni-se-nisem-bala-smrti-ampak-invalidnosti-da-ne-bom-vec-mogla-skrbeti-sama-
zase-98129.html  
Sirski begunci v Turčiji: Projekti, podprti z evropskim denarjem, izboljšujejo kakovost življenja tisočev ljudi  
 

 
Slika: Betul el Hac Abdo, begunka iz Alepa, ki je morala hitro odrasti, je preživela več vojn hkrati. Foto: Eren 
Aytug/Echo/EU 
 
Izmir – »Šla sem mimo socialne ustanove. Na vratih je pisalo, da pomagajo ženskam. Vstopila sem. To je bilo pred enim 
letom. Ta odločitev je spremenila moje življenje,« je v varni hiši za ženske in deklice Women & Girls Safe Space Centre v 
Izmirju povedala dvajsetletna Betul el Hac Abdo iz Alepa. 
Za le na videz sramežljivim in z naglavno ruto pokritim dekletom, ki je morala hitro odrasti, je več vojn hkrati. Ko je ta z rahlo 
zamudo prišla tudi v Alep, še ni dopolnila 14 let. Hodila je v srednjo šolo, na njeno četrt pa so padale bombe. Ni vedela, kaj 
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se dogaja. Vzporedno z vojno je njena družina »poskrbela« za hčerino prihodnost. V dogovorjeni poroki se je še pred 
dopolnjenim 15. letom poročila s šest let starejšim moškim. Nemudoma je zanosila. Njen prvi otrok, hči Zakija, se je rodil 
sredi vojne. V poljski bolnišnici na frontni črti. 
»Nerada se spominjam tistih dni … Težko je bilo. Vsak dan so padale bombe. Povsod je bila smrt. Živela sem z družino. V 
enem izmed napadov je bila ranjena mama. Mesece in mesece smo bili brez elektrike in vode, grozno je bilo. V vojni se 
nisem bala smrti, ampak invalidnosti. Da ne bom več mogla sama skrbeti zase,« je o spopadih v največjem sirskem mestu, ki 
je bilo v letih 2012–2016 brutalno razdejano, povedala Betul, ki je z družino prebegnila v Turčijo pred dobrima dvema 
letoma. »Bomba je padla neposredno na našo hišo. Ostali smo brez vsega. Nismo imeli izbire. Morali smo oditi,« se je 
dneva, ko je zapustila Alep, v turškem obalnem mestu, kjer je našla novo življenje, spomnila Betul. 
Dvojne žrtve 
»Do turške meje smo hodili sedem dni. Skrivali smo se. Bilo je zelo nevarno. Turški vojaki so nas dvakrat vrnili nazaj. Bila 
sem v osmem mesecu nosečnosti, v rokah sem nosila prvorojenko. Morali smo preživeti,« je nadaljevala. Njena družina se je 
nastanila v Gaziantepu, blizu letališča. Tam so živeli 25 dni. Betul je povedala, da so bili to najtežji dnevi v njenem življenju. 
Hrup letal je bil za njeno družino, zlasti pa dveletno hčer, nevzdržen. Spominjal jih je na bombardiranje Alepa. 
V Turčiji je trenutno 3,6 milijona sirskih beguncev.  
Ko je Betul rodila sina, je družina zapustila kaotičen Gaziantep, eno izmed turških mest, ki so na stežaj odprla vrata sirskim 
beguncem. Danes jih je v Turčiji registriranih okoli 3,6 milijona – več kot kjerkoli drugje. 
Po zaprtju tako imenovane balkanske begunske poti spomladi 2016 in hkrati s sklenitvijo evropsko-turškega begunskega 
dogovora, s katerim je Bruselj Ankari za 6 milijard evrov na velikem bazarju človeške tragedije prodal usodo stotisočev ljudi 
na begu, je v Turčiji z evropskim denarjem zaživelo veliko projektov, ki dejansko izboljšujejo kakovost življenja tisočev ljudi, 
ujetih med željo po nadaljevanju poti proti Evropi in nezmožnostjo vrnitve domov. Eden izmed takih projektov je varna hiša 
za ženske in deklice v Izmirju, še pred dvema letoma svetovni prestolnici tihotapljenja ljudi. V ustanovi, ki jo vodita Echo 
(European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations) in UNFPA (United Nations Population Fund), je našla zatočišče 
tudi Betul el Hac Abdo. 
V Turčijo je prišla z možem. Vsiljeni zakon že od začetka ni deloval. Vojne travme so še poslabšale odnose med zakoncema: 
ne smemo pozabiti, da se je Betul poročila in prvič postala mati daleč pred polnoletnostjo, dejansko v otroštvu. V otroštvu 
in vojni.  
»Rekla sem 'Halas'! Dovolj je bilo!« 
»Težave med nama so se začele že v Siriji … Ni bilo spoštovanja. Mož me je silil, da sem ostajala doma. To je kmalu preraslo 
v fizično nasilje. Ko smo prišli v Turčijo, sem upala, da se bodo stvari izboljšale. Ni bilo tako. Le še huje je bilo,« je v varni hiši, 
kamor se je zaradi nasilja na domu zateklo že več deset sirskih žensk, umirjeno povedala Betul. Za razliko od moža se je hitro 
začela učiti turščine. Našla si je delo. Mož je ostajal doma. Bil je ljubosumen, je povedala Betul. Hotel je, da pusti službo in 
doma skrbi zanj in otroke. Nasilje se je stopnjevalo, a Betul se ni dala. 
Na stotisoče ljudi ne more ne naprej proti Evropi ne domov v Sirijo  
Po naključju je šla mimo ustanove za pomoč begunkam, ki so žrtve nasilja, in vstopila. Druženje s sotrpinkami in 
psihosocialna pomoč sta ji zelo pomagali. Hitro se je postavila na noge in hkrati postala ena izmed uslužbenk varne hiše, ki 
po Izmirju poskušajo »locirati« ženske in dekleta s podobnimi težavami ter jim pomagati. 
 

 
Slika: Betul el Hac Abdo, begunka iz Alepa Foto Eren Aytug/ECHO  
 
»Možu sem se uprla. V varni hiši so mi zelo pomagali. Pridobila sem samozavest. Začela sem postopek ločitve in se preselila 
nazaj k staršem,« je odločno povedala Betul. Mož živi le nekaj ulic stran. Ob koncih tedna sta otroka pri njem. Ne 
pogovarjata se. Ne boji se ga več, je dejala. »Nič mi ne more! Odločitev, da bom zapustila moža, sem sprejela takoj, ko me je 
začel tepsti. A to je bil dolg, mukotrpen proces. Za sirsko žensko – in družino – je ločitev nekaj drugega kot za evropsko ali 
ameriško. Kulturne razlike so velike. Mi smo družba moških. A rekla sem: 'Halas'! Dovolj je bilo!«  
Izobrazba je vse 
Kljub temu, da jo je družina podpirala, ko jo je mož pretepal, so jo starši zaradi »tradicije« hoteli na vsak način odvrniti od 
ločitve. Ni jim uspelo. Zdaj so se sprijaznili s tem. »Najpomembnejše je, da človek dela. Da je samostojen. Še posebej za 
žensko iz Sirije. Če ne bi delala, ne bi mogla izraziti svojega mnenja in se ne bi mogla razvijati. Obsojena bi bila na življenje v 
tišini,« je bila jasna dvajsetletna mati samohranilka, ki v družini edina služi denar. Življenje, bolj životarjenje, je zelo težko, a 
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Betul je izjemno motivirana. Zdi se, da je nič ne mora spraviti iz tira. Preživela je vojno. V Siriji in doma. Točno ve, kaj hoče. 
»Hočem študirati. Izobrazba je vse. Rada bi postala novinarka. Rada bi pisala zgodbe. O ženski strasti, vojni, izobraževanju, 
zlorabah, nasilju nad ženskami, o svoji osebni izkušnji …« 
V Izmirju in nasploh v Turčiji se Betul dobro počuti. Ljudje so jo sprejeli. Ne razmišlja o Evropi. In čedalje manj tudi o Siriji. Na 
turški sredozemski obali je našla varno zatočišče. »Tu mi je lepo. Izmir je moj drugi dom, Sirija pa bo vedno v mojem srcu,« 
je v varni hiši za ženske in deklice v Izmirju povedala Betul el Hac Abdo. 

• Vlada imenovala Črnčeca za vodjo skupine za implementacijo arbitražne razsodbe. STA. Delo, Ljubljana, 04. 
oktober 2018  

https://www.delo.si/novice/slovenija/vlada-imenovala-crnceca-za-vodjo-skupine-za-implementacijo-arbitrazne-
razsodbe-99193.html  
Damir Črnčec bo na čelu skupine, ki nadzira in usklajuje ukrepe za izvajanje razsodbe, nasledil Erika Kopača.  
 

 
Slika: Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade bo tudi na čelu skupine za implementacijo arbitražne razsodbe. 
FOTO: Roman Šipić/Delo 
 
Vlada je danes spremenila kadrovsko sestavo medresorske koordinacijske skupine za implementacijo arbitražne razsodbe o 
meji s Hrvaško in na njeno čelo imenovala državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Damirja Črnčeca, so sporočili 
po današnji seji vlade. 
V skupino je vlada danes imenovala še generalnega sekretarja vlade Stojana Tramteta, zunanjepolitičnega svetovalca 
premierja Romana Kirna in državnega sekretarja na notranjem ministrstvu Sandija Čurina. V skupini pa ostajata direktorica 
vladnega urada za komuniciranje Kristina Plavšak Krajnc in Marko Vrevc, ki je na zunanjem ministrstvu vodja projektne 
enote za meje.  
Odhodi iz skupine 
Črčec bo tako na čelu te skupine, ki nadzira in usklajuje ukrepe za izvajanje razsodbe arbitražnega sodišča iz 29. junija lani, 
nadomestil predhodnika na položaju Erika Kopača. Skupino pa so zapustili še prejšnja generalna sekretarka vlade Lilijana 
Kozlovič, Anžej Frangeš, ki je bil svetovalec prejšnjega premierja Mira Cerarja, direktorica vladne službe za zakonodajo 
Ksenija Mihovar Globokar in tudi vodja projektne enote za arbitražni sporazum na zunanjem ministrstvu Nataša Šebenik. 
Vlada je medresorsko skupino za implementacijo arbitražne razsodbe ustanovila že teden dni po razglasitvi razsodbe, 6. 
julija lani. Naloge te skupine so v prvi vrsti oblikovanje predlogov, usmeritev in konkretnih nalog za usklajeno delovanje 
državnih organov na področju implementacije končne razsodbe arbitražnega sodišča ter usklajevanje in usmerjanje 
informiranja prebivalcev na območju, ki jih razsodba neposredno zadeva. 
Slovenija je za implementacijo arbitražne razsodbe sprejela več t. i. implementacijskih zakonov. Razsodbo je na področjih, 
na katerih je to lahko storila samostojno, brez Hrvaške, ki razsodbo zavrača, začela izvajati v skladu z določili iz arbitražnega 
sporazuma - po šestih mesecih od razsodbe, torej z 29. decembrom lani. 

• Hrvaška predsednica za mentorja doktorata izbrala nekdanjega slovenskega obrambnega ministra  
V. U. Delo, Ljubljana, 04. oktober 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/hrvaska-predsednica-za-mentorja-doktorata-izbrala-nekdanjega-slovenskega-
obrambnega-ministra-99041.html  
Mentor njenega doktorata iz mednarodnih odnosov je Anton Grizold, njegovo temo je na zagrebški Fakulteti političnih 
znanosti predstavila včeraj.  
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Slika: Hrvaška predsednica Kolinda Grabar Kitarović. Foto: Reuters 
 
Hrvaška predsednica Kolinda Grabar Kitarović, ki pri sosedih trenutno velja za najbolj znano študentko, je od včeraj bližje 
nazivu doktorice. Kot poroča hrvaški portal RTL, je na Fakulteti političnih znanosti v Zagrebu predstavila temo doktorata, ki 
ga bo opravila na področju mednarodnih odnosov. 
»Počutim se kot vsak drugi doktorski študent na Fakulteti političnih znanosti, nič posebnega,« je povedala novinarjem pred 
predstavitvijo teme. »Seveda sem vznemirjena, a sem pripravljena.« 
Kaj iz mednarodnih odnosov ji bo gotovo nasvetoval tudi Anton Grizold, nekdanji slovenski obrambni minister v času vlade 
Slovenije Janeza Drnovška med letoma 2000 in 2002, sicer pa profesor na ljubljanski Fakulteti za družbene vede. 
Ob Lidiji Kos-Stanišić in Siniši Tataloviću je namreč hrvaška predsednica svojo temo za zaprtimi vrati dve uri branila tudi 
pred njim. Portal RTL Grizolda označuje za njenega mentorja doktorata, do zagovora tega pa naj bi minili vsaj dve leti. Za 
razliko od včerajšnje predstavitve teme bo njen zagovor doktorata javen, če bo uspešen, pa bo lahko naziv doktorice dodala 
dosedanjim trem častnim doktoratom na univerzah v Budimpešti, Moskvi in Banski Bistrici. Po včerajšnji predstavitvi teme 
lahko sedaj sede tudi k pisanju. 
 

Dnevnik, Ljubljana 
 

• In memoriam: Jasna Fischer (1945–2018). Žarko Lazarević. Dnevnik, Ljubljana, 28. september 2018 
https://www.dnevnik.si/1042841260  
Zgodovinarka dr. Jasna Fischer se je rodila 3. avgusta 1945 v Slovenj Gradcu. Koroško poreklo jo je zaznamovalo, čeprav 
je tam preživela le del svojega otroštva. Rada ga je izpostavljala, z vsemi karakternimi lastnostmi, ki naj bi, po njenem 
trdnem prepričanju, spadale zraven. 
 

 
Slika: Dr. Jasna Fischer (1945–2018). Foto: Dnevnik 
 
 Njena izobraževalna pot je bila tesno povezana z ljubljansko filozofsko fakulteto. Tam je leta 1969 diplomirala iz zgodovine 
in sociologije, nato leta 1973 magistrirala in leta 1978 doktorirala na oddelku za zgodovino. Na filozofski fakulteti je tudi 
pridobila naziv znanstvene svetnice. 
Takoj po diplomi se je zaposlila na tedanjem Inštitutu za zgodovino delavskega gibanja, kjer so jo usmerili na raziskovalno 
področje političnega in socialnega vidika razvoja delavskega gibanja pred prvo svetovno vojno. V tem vsebinskem okviru je 
napisala svojo magistrsko nalogo o obrtniških in delavskih društvih. Pri disertaciji je tematiko razširila na socialno in 
politično zgodovino delavskega gibanja do začetka devetdesetih let 19. stoletja, ki je kot knjižna izdaja pod naslovom Čas 
vesolniga socialnega punta se bliža avtorici prinesla širše priznanje z nagrado Kidričevega sklada.  
Bibliografija Jasne Fischer je bila do začetka osemdesetih let prevladujoče opredeljena z zgodovino delavskega gibanja. 
Raziskovati delavsko gibanje izolirano od okolja, v katerem je potekalo, bi bilo neproduktivno, saj bi zaradi svoje 
necelovitosti ostalo torzo. Delavstvo kot posebna kategorija je bilo samo posledica drugih globokih gospodarskih procesov. 
Tega se je Jasna Fischer zavedala. Zato je že v disertaciji posvetila gospodarskemu razvoju dobršen del pozornosti. Takrat si 
prav gotovo ni mislila, da bo to v kasnejših desetletjih postala njena temeljna raziskovalna preokupacija. A zgodilo se je prav 
to. Jasna Fischer je vedno bolj zapuščala raziskovanje delavskega gibanja. S preusmeritvijo raziskovalne pozornosti so začele 
nastajati razprave o strukturnih spremembah v gospodarstvu in družbi z zornega kota razvoja ter populacijske in poklicne 
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sestave v slovenskih deželah. Tik pred upokojitvijo leta 2005 je izdala monografijo Družba, gospodarstvo, prebivalstvo, ki 
predstavlja temeljit povzetek njenega raziskovalnega dela na temo socialne in poklicne strukture v Sloveniji v kontekstu 
globokih gospodarskih sprememb do prve svetovne vojne.  
Jasna Fischer je vso delovno dobo preživela na Inštitutu za novejšo zgodovino, opravljala je različne funkcije, vendar je 
nobena ni zaznamovala tako kot direktorovanje inštitutu. V inštitutskih analih se bo v prihodnosti po vsej verjetnosti našel 
le malokdo, ki bo ta položaj zasedal polnih dvaindvajset let. Podobo inštituta je krojila in oblikovala od 1. septembra 1983 
pa vse do upokojitve oktobra 2005. Ob trditvi, da jo je zaznamoval položaj direktorice, je treba dodati, da je v tem 
vzajemnem procesu tudi ona zaznamovala inštitut. Vtisnila mu je močan osebnostni pečat.  
Prvo desetletje njenega mandata lahko opredelimo kot prehodno obdobje, v katerem se je inštitut preoblikoval. Družbene 
razmere so postajale bolj naklonjene ideji inštituta kot izključno znanstvene ustanove šele v drugi polovici osemdesetih let 
prejšnjega stoletja. Takrat so nastopile okoliščine, ko je bilo ob veliki vsebinski širitvi raziskav na inštitutu mogoče odvreči 
omejujoči ideološki plašč in tudi s spremembo imena zaznamovati strukturni obrat. Šele leta 1989 je ustanovitelj inštituta, 
izvršni svet SRS, privolil v preimenovanje v Inštitut za novejšo zgodovino, seveda s privolitvijo tedanjih »družbenopolitičnih 
organizacij«. Koliko truda in prepričevanja v osemdesetih letih je bilo potrebno za premoščanje ideoloških okvirov tedanje 
družbe, lahko samo slutimo, gotovo pa je poglavitno breme nosila prav Jasna Fischer. 
Devetdeseta leta prejšnjega stoletja so bila gotovo pomembnejši del njenega direktorskega mandata. Z odločnimi rezi v 
spremenjenem družbenem okolju je Jasna Fischer inštitut dokončno preoblikovala v znanstveno ustanovo za preučevanje 
slovenske zgodovine v zadnjih dveh stoletjih. Hkrati so se takrat začeli kazati rezultati temeljite kadrovske prenove inštituta. 
Ne samo da se je s tem okrepil raziskovalni potencial inštituta, tudi vsebine raziskovanja so se razširila na do tedaj slabo ali 
povsem neraziskana področja. Jasni Fischer za dosego tega cilja ni zmanjkalo ne volje ne vztrajnosti, ni ji bilo žal ne truda ne 
časa. Verjela je v avtonomijo in odgovornost znanstvenega dela. Verjela je v prenovljen inštitut, zaupala je sodelavcem, 
omogočala jim je raziskovalno svobodo v spodbudnem delovnem okolju. In to je tisto, kar neizbrisno ostaja v našem 
spominu.  

• Razmere na meji obvladujejo, a hkrati postavljajo novo ograjo. Dragana Stanković. Dnevnik, Ljubljana, 28. 
september 2018  

https://www.dnevnik.si/1042841464/slovenija/razmere-na-meji-obvladujejo-a-hkrati-postavljajo-novo-ograjo  
Na območju novomeške policijske uprave je letos državno mejo nezakonito prestopilo 2610 tujcev. “Razmere v tem delu 
Slovenije obvladujemo,” poudarja notranji minister Boštjan Poklukar, na meji pa še kar postavljajo nove ograje. 
Po podatkih novomeške policijske uprave je letos (do vključno današnjega dne) na njihovem območju državno mejo 
nezakonito prestopilo 2610 tujcev, od tega na območju Bele krajine 2400. Na območju Črnomlja so izsledili 1976 tujcev, 
medtem pa se razmere umirjajo na območju Metlike, kjer so v vsem letu izsledili 424 tujcev, od tega približno 200 v maju, v 
zadnjem mesecu pa le še devet. Vzrok pripisujejo dodatnim ograjam na meji na območju metliške občine.  
»Razmere v tem delu Slovenije obvladujemo,« je danes v Črnomlju po sestanku, ki je potekal za zaprtimi vrati, poudaril novi 
notranji minister Boštjan Poklukar. Občino je obiskal na povabilo tamkajšnje županje Mojce Čemas Stjepanovič in skupaj s 
predstavniki policije županom vseh treh belokranjskih občin, predstavnikom krajevnih skupnosti, političnih strank, nosilcev 
turistične dejavnosti in drugih predstavil aktivnosti policije pri obvladovanju migrantskih tokov na območju Bele krajine. 
»Tehnične ovire na meji ljudem prav gotovo otežujejo življenje, predvsem na področju turizma. To razumemo, na neki način 
se je to v preteklosti reševalo s panelno ograjo. Tehnične ovire na meji ostajajo še naprej, ta ukrep se nadaljuje. Kjer je 
treba, se ograje še postavljajo.« Kje konkretno naj bi postavili ograjo, ni želel pojasniti, češ da gre za taktične ukrepe. 
Glede morebitnega povečanja migracij iz Bosne in Hercegovine skozi Hrvaško v Slovenijo je dejal, da je policija pripravljena 
tudi na to. »A za zdaj informacij o večjem številu prihoda migrantov nimamo,« je dejal. O nezakonitem vračanju migrantov 
na Hrvaško je odvrnil, da »se policiji vsakodnevno marsikaj očita. Če se bodo v nadzoru ugotovile kakšne nepravilnosti, bo 
policija tudi ukrepala.« 
Migrantskih centrov v Beli krajini ne bo 
Kot je dejala županja Mojca Čemas Stjepanovič, je ministra povabila predvsem zaradi nenehnega širjenja strahu in 
dezinformacij. Znano je, da predvsem iz vrst SDS prihajajo informacije o vzpostavitvi migrantskega centra na območju Bele 
krajine, kar ne drži. Kot so predstavniki različnih institucij že večkrat pojasnili, ne gre za nikakršne migrantske centre, ampak 
za sprejemno-registracijske centre. To so neke vrste dislocirane policijske enote, kjer so prebežniki lahko zadržani največ 48 
ur. Takšne centre bi postavili le v primeru, da bi se nezakoniti prehodi drastično povečali in policija na določenem območju 
postopkov ob zajetju prebežnikov ne bi več zmogla izvajati sama. Po besedah Čemas-Stjepanovičeve je minister zagotovil, 
da ta trenutek ni nobenega govora o morebitnem sprejemno-registracijskem centru na območju Bele krajine.  
»Varnostna situacija še vedno ni takšna, da bi ograjo odstranjevali, ampak so jo začeli postavljati od Krošljevega mlina do 
Učakovcev, to je na območju od mejnega prehoda Vinica proti zgornjemu toku Kolpe, v nadaljevanju naj bi jo tudi na 
območju Preloke, torej na območjih, kjer so v zadnjem času prehodi še posebno intenzivni,« je dejala Čemas-
Stjepanovičeva. »A glede na danes slišane informacije bi ljudje morali biti pomirjeni,« dodaja. O pomanjkanju policistov na 
meji so navzoči slišali, da policijske ekipe selijo iz Murske Sobote in drugih delov Slovenije na območje Bele krajine »s ciljem 
večje varnosti oziroma večjega nadzora na meji«, še povzema županja. 
Po nedavnem poročanju Vašega kanala je letos policija prijela 21 organizatorjev nezakonitih prehodov, večinoma tujcev, na 
hrvaški strani pa naj bi policisti prijeli tudi nekaj »podjetnih« Belokranjcev.  
Šefic bo svetoval o migrantski problematiki 
Minister Boštjan Poklukar je med obiskom Bele krajine odgovoril le na tri vprašanja, zato ni bilo mogoče dobiti odgovora o 
tem, zakaj je moral državni sekretar Boštjan Šefic oditi z ministrstva za notranje zadeve. Zanimalo nas je, zakaj so največjega 
strokovnjaka v Sloveniji za trenutno največji evropski problem odmaknili od odločanja. So nam pa na ministrstvu za 
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obrambo povedali, da je Šefic zaposlen v kabinetu ministra za čas trajanja mandata kot svetovalec ministra za področje 
varnosti, migrantsko problematiko in druge varnostne grožnje, kjer bo kot član zastopal ministrstvo za obrambo tudi v 
medresorski delovni skupini za migracije, ki jo je vodil tudi že v času prejšnje vlade. Na obrambnem ministrstvu zanikajo, da 
se nam obeta večja vključenost vojske v reševanje migrantske problematike, kar bi seveda pomenilo, da se pričakujejo 
obsežnejši migrantski prehodi. »Ministrstvo za obrambo je bilo že do zdaj močno vključeno v aktivnosti na področju 
migracij, in sicer z obema podsistemoma: Slovensko vojsko ter Zaščito in reševanjem. Za zdaj ni predvideno, da bi se obseg 
aktivnosti ministrstva na tem področju v prihodnje povečal ali bistveno spremenil.« cr 

• Bivši francoski premier Valls bi bil rad župan Barcelone. Mihael Šorl. Dnevnik, Lubljana, 28. september 2018  
https://www.dnevnik.si/1042841310/svet/bivsi-francoski-premier-valls-bi-bil-rad-zupan-barcelone  
Za županski sedež v Barceloni se poteguje nekdanji francoski premier Manuel Valls, Katalonec po očetu, a z malo 
možnostmi, kajti stopil je na stran tistih, ki nasprotujejo katalonski samostojnosti. 
 

 
Slika: Nekdanji francoski premier Manuel Valls. (Foto: Reuters) 
 
Nekdanji francoski socialistični premier Manuel Valls je te dni po pričakovanjih napovedal, da bo na volitvah maja prihodnje 
leto kandidat za župana Barcelone, kjer se je pred 56 leti rodil. To je nekaj povsem novega, saj kak nekdanji premier še nikoli 
ni poskusil nadaljevati politične kariere v neki drugi članici EU.  
Vallsa iz desnega centra zdaj vleče na levo 
Prihodnji teden namerava zato odstopiti kot poslanec v francoski skupščini, kjer je sodeloval z vladno stranko predsednika 
Emmanuela Macrona. Sicer je tudi Valls hotel postati francoski predsednik, a je januarja lani kot izrazit desni socialist izpadel 
že v boju za socialističnega predsedniškega kandidata.  
Aprila letos pa so mu iz španske liberalne stranke Ciudadanos predlagali, da bi se kot kandidat vseh nasprotnikov odcepitve 
potegoval za župana katalonske prestolnice. Še zdaj pa ga podpira samo ta stranka, ki je leta 2015 dobila v Kataloniji 18 
odstotkov glasov. 
Sam Valls, čigar oče je Katalonec, mama pa Švicarka, se sicer poskuša distancirati od stranke Ciudadanos, ki jo mnogi 
uvrščajo na desno. Tako je zdaj ob razglasitvi, da kandidira za barcelonskega župana, tudi dejal: »Sem človek levice in 
neodvisni kandidat.«  
Toda na španski levici ga imajo predvsem za kandidata bogatih, saj se je v zadnjih mesecih pogosto sestajal s poslovneži, ki 
so za njegovo kandidiranje tudi zbrali veliko denarja. Poleg tega je v zadnjih mesecih v razmerju s 53-letno Susano Gallardo, 
bogato dedinjo farmacevtskega industrialca in znano nasprotnico katalonske neodvisnosti.  
Glavni adut pri sebi vidi v svojih političnih izkušnjah. Preden je vodil francosko vlado, je bil notranji minister. Zdaj zlasti 
poudarja, da bo vzpostavil red in spoštovanje zakonov. V prejšnjih mesecih je imel v Barceloni številne javne nastope, na 
katerih je s svojo brezhibno katalonščino in španščino med drugim nastopal proti »populizmu, nacionalizmu in demagogiji«. 
Sicer s francoskim naglasom ni prikril dejstva, da se je v Barceloni samo rodil, potem pa ves čas živel v Franciji. Njegovi 
protikandidati za župana Barcelone so malce živčni ob njegovi kandidaturi. Nasprotnike ima predvsem na levici in med 
separatisti. Prikazujejo ga kot tujca, ki ne ve niti tega, da Barcelona leži ob morju. »Manuel Valls ne pozna Barcelone, 
Barcelona pa ne njega,« je v Belgiji deloma upravičeno dejal nekdanji katalonski predsednik Carles Puigdemont.  
Nekaj resnice je tudi v ostrih napadih sedanje barcelonske županje Ade Colau, ki ob podpori Podemosa prihaja iz vrst 
radikalne levice: »Je reakcionaren zlasti glede migrantske politike«, »Ultraliberalen pa, ker brani finančno špekuliranje«. 
Govornica ene od levičarskih katalonskih strank pa pravi: »Barcelona ne more postati pribežališče za tiste, ki jim je doma, 
kot gospodu Vallsu, spodletelo v karieri.«  

• Pohod populistične desnice na Evropo: brez strahu pred hudobnostjo. Ervin Hladnik – Milharčič. Dnevnik, 
Ljubljana, 29. september 2018  

https://www.dnevnik.si/1042841367/svet/pohod-populisticne-desnice-na-evropo-brez-strahu-pred-hudobnostjo  
Vzdušje je bilo takšno, kot da bi bili na velikem zborovanju italijanske levice. Štiri ali pet tisoč ljudi je v nedeljo zvečer v 
športnem parku v Pradamanu med Čedadom in Vidmom praznovalo zmago v Furlaniji - Julijski krajini. Eden od gostov je 
grmel proti uničujočim učinkom sodobnega kapitalizma. 
»Delu moramo vrnili čast. Uničili so zaščito delovnih mest in legalizirali prekarno delo. Brez stalne zaposlitve pa nimaš varne 
prihodnosti. Ne moreš imeti bančnega računa, ne moreš dobiti kredita za stanovanje, ne moreš načrtovati družine in 
življenja.« 
Delavci in desnica 
Ni govoril ne delavski voditelj ne sindikalist, ampak vodja poslanske skupine desne politične stranke Liga v italijanskem 
parlamentu Riccardo Molinari. Pričakovali so predsednika stranke Mattea Salvinija, ki je imel za ponedeljek na dnevnem 
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redu vlade predstavitev zakonskega dekreta o migracijah in varnosti. Migracije so iz Salvinija v nekaj mesecih naredile 
najbolj popularnega italijanskega politika. Premier Giuseppe Conte in vodja najmočnejše stranke v vladi, Gibanja petih 
zvezd, Luigi Di Maio sta izginila. V imenu vlade in republike govori samo še Salvini. Z odra je odmevala himna njegove 
stranke.  
Vsi smo skupaj, vsi smo skupaj, s Salvinijem bomo zmogli. 
Dva meseca je pripravljal sistematizacijo odločitev, ki jih kot notranji minister izvaja na mejah, in si pridobil sloves politika, ki 
ga ni strah biti hudoben. Zaprl je italijanska pristanišča za migrante iz Afrike, ki so jih ladje nevladnih organizacij pobirale 
pred libijsko obalo in izkrcavale na Siciliji. Njegova politika temelji na enem samem načelu: »Nihče ne sme nezakonito 
prestopiti italijanskih meja na morju ali na kopnem. Če komu uspe, ga bomo poslali nazaj, od koder je prišel.« 
Vodja njegove parlamentarne skupine se je vêdel, kot da nikoli ni slišal za migrante. Njegov cilj je bila italijanska levica, ki sta 
jo Liga in Gibanje petih zvezd spektakularno porazila na zadnjih parlamentarnih volitvah. Molinari je govoril, kot da 
predvolilna kampanja še traja. 
»Levica je v imenu konkurence, svobodnega trga kos za kosom ukinila socialne pravice,« je obtožil Demokratsko stranko 
Mattea Renzija, ki je imela v rokah trdno parlamentarno večino in jo lahkotno zapravila. Vodja Salvinijevih poslancev je vzel 
v roke govor, ki ga italijanske leve stranke ne znajo več prepričljivo uporabljati, in ga obrnil proti njim.  
»Milijonom Italijanov so vzeli pravico do pokojnine, z zakonom so prekarizirali trg delovne sile. Prodi nas je zvlekel v evro z 
obljubo, da bomo vsi delali en dan manj in dobili plačo za en dan več. Potegnili pa so nas v največjo goljufijo, kar jih je kdaj 
doživela naša ekonomija.« 
Eden prvih dekretov, ki ga je sprejela nova vlada, je skrajšanje veljavnosti pogodb za določen čas in uvedba sankcij za 
delodajalce, ki delavce nepravično odpuščajo. Molinari je razgrnil socialni program. 
»Država zdaj pomaga podjetjem, ki delavce zaposlujejo. Kdor zaposli delavca za nedoločen čas, dve leti plačuje samo 
polovico prispevkov. Kaznovali pa bomo podjetja, ki jemljejo javni denar in potem tovarne zaprejo, delavce odpustijo, 
odprejo račun v Luksemburgu, proizvodnjo pa preselijo v tujino. Vrniti bodo morali ves denar, ki so ga dobili od države, in 
plačati tudi kazen. Tako pravi naš zakon. Ne bomo dovolili, da selijo tovarne tja, kjer je delovna sila poceni, kjer delavci 
nimajo pravic, ali da izsiljujejo ukinitev naših delavskih pravic, češ da so naši delavci predragi. Prvi stavek ustave pravi, da je 
Italija republika, ki temelji na delu. Mi spoštujemo ustavo in si prizadevamo za to, da bo Italija ponovno država polne 
zaposlenosti.« 
Mi smo proti lenuhom in mafiji 
Običajno so takšno govorico uporabljali socialisti in socialdemokrati, pa je ne znajo več. Levica je na volitvah dobila največ 
glasov v najbogatejših četrtih velikih mest, Liga pa v delavskih okoljih, ki so tradicionalno glasovala za komuniste in 
socialiste. Zaščita delavcev in brezposelnih se je preselila na desno. Tam je zdaj največ glasov.  
»Nočemo več videti nobenega mladega Italijana iz Furlanije - Julijske krajine, ki mora v Anglijo, da bo tam pral posodo v 
restavracijah, ker v Vidmu ne najde dela,« je sklenil Molinari. 
Govoril je pred množico, ki je bila videti kot presek sodobne italijanske družbe. Za mizami je na klopeh sedelo veliko družin z 
otroki, ostarelih parov iz srednjega razreda, mladih ljudi, ki še vedno živijo pri starših, in delavcev. Tudi policisti so šli na 
stojnico s hrano in prinesli pladnje s friko, ki jo v Furlaniji raje kot s krompirjem pripravijo s polento. Nekoliko presenetljivo 
so tudi policisti s seboj pripeljali družine. Vzdušje je bilo sproščeno in tovariško.  
Gospa Gianna Moras se je predstavila kot Furlanka in navdušena volilka Lige. 
»Vedno sem glasovala za Ligo, že takrat, ko jo je vodil še Umberto Bossi. Tudi takrat, ko nas je bilo zelo malo in je bilo takšno 
srečanje nepredstavljivo. Če nas je bilo sto, smo bili zadovoljni.« Furlanija - Julijska krajina je bila zadnja pokrajina, ki jo je 
Salvini osvojil. Pred njim sta se tukaj spopadala Berlusconi in Demokratska stranka. »To zdaj so kot prelepe sanje.« 
Vprašal sem jo, kako je mogoče, da stranka, ki je gojila odkrito sovraštvo do juga Italije in zahtevala odcepitev bogate 
Padanije od Italije, zdaj nastopa kot nacionalna stranka, ki ščiti brezposelne. 
»Ne, ne, ni bilo tako,« je hitela s pojasnjevanjem. »Mi nismo bili proti ljudem z juga. Bili smo proti lenuhom in mafiji. Sicer je 
bila Liga vedno italijanska stranka.« 
Pesmi, ki so jih peli še pred petimi leti, so govorile drugače. Besedila so prosila Vezuv, naj z vulkansko lavo opere prebivalce 
Neaplja, ki se ne znajo sami umivati. Podobne pesmi so imeli za Sicilijo in Rim. Te zgodbe so zdaj pozabljene.  
»Si videla tistega z rdečo jopico?« je ženska pri sosednji mizi vprašala izpod čela. »Ta je vedno glasoval za komuniste. Pa še 
celo družino je pripeljal.« 
»Morda so prišli poceni jest,« ji je odgovorila prijateljica. V restavraciji so pripravljali svežo hrano po socialnih cenah. 
Organizacija ni bila najboljša, ker Liga ni vajena na svojih srečanjih gostiti nekaj tisoč ljudi. V vrsti je bilo treba čakati slabo 
uro, vendar se nihče ni razburjal.  
Nihče ni imel pripomb niti glede Salvinija, ki je zamujal. Priti bi moral ob osmih, prišel pa je ob pol desetih. Do njegovega 
prihoda je ljudi zabaval predsednik pokrajine Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga. Najprej je razrezal polento, ki 
so jo iz velikega kotla pred njim zvrnili na mizo. Polenta je jed preprostih ljudi in je v Furlaniji bolj običajna od špagetov. 
Fedriga se je potem uro in pol vrtel med ljudmi, ki so z njim delali selfije. Legistom ne pravijo kar tako, da so populisti. 
Gibanje skozi množico jim je pisano na kožo.  
Boj na vzhodni meji 
Ko pa je Fedriga spregovoril o svoji politiki, mu je nasmeh izginil z obraza.  
»Furlanija - Julijska krajina je obmejna pokrajina,« se je takoj obrnil proti Sloveniji. Tam je ena od mej, za katere je Salvini 
obljubil, da jih bo branil, njegov predstavnik v najbolj vzhodni italijanski regiji pa je obrambo vzel zares.  



»Ko smo blokirali prihode čez Sredozemlje, se je pojavilo tveganje, da bomo mi postali druga Lampedusa. Notranji minister 
Salvini je na mejo takoj poslal okrepitve varnostnih sil, pokrajina pa je mobilizirala gozdno policijo. Tako smo tudi na 
kopenski meji zaustavili prihod ilegalcev. Prej so se igrali z razpršenim gostoljubjem in so vzeli vsakogar.« 
Ni novic o množicah, ki bi iz Slovenije čez mejo drle v Italijo kje drugje kot po obeh avtocestah, vendar je obramba pred 
migranti ključna točka Salvinijeve politike. Fedriga, ki bi ga imenovali za ministra, če se ne bi odločil, da bo nadaljeval lokalno 
kariero, je tudi zavračanje migrantov razložil kot socialni program. 
»Milijon evrov in pol smo vzeli ljudem, ki živijo na račun migrantov, in ta denar bomo namenili prebivalcem naše pokrajine. 
Sprejeli bomo tudi odredbo, da imajo pri dodelitvi socialnih stanovanj prednost naši prebivalci, ne pa tujci.« 
Evropo bomo rešili pred njo samo 
Notranji minister je prišel v spremstvu policije in v beli srajci, kavbojkah ter telovadnih copatah. Človek iz ljudstva. Preden je 
stopil na oder, je spregovoril nekaj besed z novinarji. Pri odgovoru na vprašanje, kakšne načrte ima znotraj Evropske unije, 
je bil jasen in neposreden. »Prizadevamo si za to, da bi bili prisotni v vseh evropskih državah.« Ravnokar se je bil srečal z 
madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom in nekdanjim političnim strategom Bele hiše Stevom Bannonom, ki je v Bruslju 
odprl svetovalno pisarno za evropska populistična gibanja. Na voljo jim daje programsko opremo družbenih omrežij in 
internetnih medijev, ki je na oblast pomagala Donaldu Trumpu. Iz Italije je Bannon odšel na Češko, kjer ga je sprejel 
predsednik države Miloš Zeman, od tam pa v Budimpešto k Orbanu. 
Salvini ne skriva, da hoče zavzeti ves kontinent. »Hočemo Evropo, ki bo imela v središču delo, varnost, resnično življenje. 
Evropo, ki bo iz vladanja izključila socialiste in ki se bo ukvarjala z resničnim delom, ne pa s financami in birokracijo. Mislim, 
da bomo prisotni v vseh državah, in spodbujali bomo gibanje, ki hoče Evropo spremeniti.« 
Ko je stopil na oder, je članom njegove stranke najprej povedal tisto, kar so hoteli slišati. 
»Porezali bomo denar, ki so ga ljudje služili z migracijami,« je napovedal ukinitev državnih sredstev za nevladne organizacije, 
ki pomagajo migrantom. Potem je razložil, v čem je problem. 
»En primer: kakšen je položaj danes? Človek protizakonito prestopi mejo in zaprosi za politični azil. Eno leto živi v hotelu in 
čaka na rešitev prošnje, ker je dobil papir, da je tukaj lahko eno leto. Če gre na cesto in se stepe s policistom, nadleguje 
otroka ali okrade starejšega, mu zakonsko ne moreš nič. Eno leto je lahko tukaj, ker je njegova prošnja za politični azil sveta. 
V mojem zakonu piše, da ti bom raztrgal prošnjo za azil in te vrnil, od koder si prišel, če boš v času, ko čakaš na politični azil, 
kršil italijanske zakone. Se strinjate?« Iz množice se je zaslišal navdušen da. Notranji minister je takoj pojasnil, da je v svoji 
politiki uspešen. Nedelja je bila 115. dan, odkar je član vlade. Lani se je v tem času v Italiji izkrcalo 103.000 migrantov, letos 
so se ustavili pri 20.000.  
»Prihranili smo milijardo evrov. Po letih odpuščanja bomo s tem lahko zaposlili novih 10.000 pripadnikov varnostnih sil.« 
Notranji minister 
Salvini govori kot premier, predsednik države in zunanji minister, vendar je v resnici zgolj notranji minister, ki zagotavlja, da 
svoje delo jemlje zares. Migrante na mejah je zaustavil, pripravljen je deportirati vse, ki so v državo prišli brez ustreznih 
dokumentov, vendar so migracije v njegovem jeziku lahko rešljiv in v načelu že rešen problem. Samo odločiti se je bilo 
treba. Migranti pa so zgolj eni od mnogih, ki stojijo v vrsti za obravnavo. Italija ima tudi resnične probleme.  
»Mafijcem bomo zaplenili vse premoženje. Mafijci ne nehajo opravljati svojega umazanega dela, če o njih napišeš knjigo ali 
posnameš film. Nehajo, če jim pobereš obleko s hrbta, vile, trgovine, skladišča in avtomobile. Edini jezik, ki ga razumejo, je 
tisti, da jim pobereš denar, ki so ga zaslužili s prodajo orožja in razpečevanjem mamil. Pred nami je pet let in narediti je 
treba veliko.«  
V Italiji že velja zakon o zaplembi sporno pridobljenega premoženja, Salvini obljublja njegovo poostritev in drastično 
uporabo. Policijske sile pa niso dovolj. 
»Nujno je, da parlament sprejme zakon, ki bo zaščitil sveto pravico do samoobrambe.« 
»Tako kot v Ameriki,« se je zaslišalo iz publike.  
»Ne, ne gre za to, da se poveča število orožja v zasebni lasti,« je odgovoril minister. »Veste, v kateri evropski državi je največ 
orožja? V Švici. V nevtralni državi, ki slovi po lepih gorah in siru z luknjami. Ste kdaj slišali o streljanju v Luganu, Chiassu ali 
Zürichu? Ne. Tatovi tam vedo, da tvegajo kožo, če bodo vdrli v hišo.« 
Salviniju je veliko do tega, da njegove stranke ne bi zamešali z levico. Liga je desna stranka z vsemi urejenimi papirji. Tudi 
glede tega, kakšna je videti urejena družina, ima minister jasno stališče. 
»Otroci imajo očeta in mater. Mami se reče mama, očku se reče očka, ilegalnih migrantov pa nočem videti v svoji hiši.« 
To je Salvinija pripeljalo do tako rekoč političnega monopola. Za Italijane je do zadnjih volitev veljalo, da jih politika ne 
zanima več, zdaj pa v velikih množicah hodijo na politične manifestacije in hočejo sodelovati v politiki. »Kar naj mi govorijo, 
da sem populist,« pravi Salvini. »Na to sem ponosen, kot na medaljo. Mi nismo samo nosilci zgodovinskih sprememb v Italiji. 
Vsa Evropa gleda v nas. Če vzdržimo, bomo rešili Evropo in spremenili tok zgodovine.« 
Mreža evropskih populističnih gibanj 
Sprememba toka zgodovine pa ni prepuščena naključju. Za prihodnost v stranki skrbi tridesetletni Andrea Picchielli, ki 
gladko govori angleško in nemško, znajde pa se tudi v francoščini, španščini in ruščini. Pri dvaindvajsetih letih je postal vodja 
toskanske Severne lige, v času, ko je šlo stranki slabo. Zdaj je med voditelji njene zunanje politike v mednarodnem oddelku 
in gradi mrežo mladinskih populističnih gibanj po vsej Evropi. 
»Ustvarjamo mrežo, ki gre z zahoda na vzhod in tudi z vzhoda na zahod,« je rekel v Caffe Vittoria v Gorici, kjer je imel enega 
od mnogih srečanj. Giblje se od Krakova do Stockholma, od Budimpešte do Pariza. Odpravlja se v Bruselj, kjer bo delal v 
evropskem parlamentu. Prvi cilj je močna prisotnost populističnih gibanj in strank v tej instituciji.  



»V odličnih odnosih smo z bodočo prvo stranko Francije, Rassemblement National, ki je nastala iz Front National in jo vodi 
Marine Le Pen. Imajo zelo močno mladinsko gibanje Generation Nation, s katerim smo v začetku avgusta organizirali 
večdnevno skupno manifestacijo na francosko-italijanski meji v Ventimiglii in Mentonu.« 
V odličnih odnosih so z Vlaams Belang v Belgiji. Iščejo stike z vsemi evropskimi strankami, ki z njimi delijo idejo federalizma 
in avtonomije.  
»Liga je še vedno militantna stranka, vendar je zdaj tudi vladna stranka. Naša delegacija je pred kratkim sodelovala na 
srečanju s katalonsko SOM Catalans. Katalonski avtonomizem izvira iz levice, vendar se SOM z nami strinja tudi glede 
migracij in se razlikuje od drugih avtonomističnih gibanj. Prijatelji smo s stranko Sverigedemokraterna, ki je na 
parlamentarnih volitvah na Švedskem dosegla odličen rezultat. Dobre odnose imamo s sorodnimi strankami v srednji 
Evropi: na Poljskem, Češkem, Madžarskem in v Sloveniji.«  
Junija je bil Picchielli v Rusiji, kjer je razvijal odnose z mladinskim gibanjem Putinove stranke Enotna Rusija, ki je na oblasti.  
»Z njimi delimo veliko idej in načel. Tudi skupno vizijo odnosov z Evropo. S Putinovo stranko se strinjamo glede vprašanja 
terorizma. Rusije ne vidimo kot sovražnice, ampak kot zaveznico. Tudi če ni članica Nata, je lahko pomemben dejavnik 
mednarodnega sodelovanja proti pravemu sovražniku, ki ga predstavlja islamski terorizem.«  
V Gorico je prišel iz Varšave na Poljskem, kjer je tkal odnose z vladnimi strankami.  
»O nekaterih rečeh imamo zelo različne ideje, vendar sem zaznal veliko zanimanja za Ligo in za razvoj odnosov v Italiji. 
Predvsem so navdušeni nad tem, kar dela naš notranji minister Matteo Salvini, ki ga v višegrajskih državah razumejo kot 
simbol in kot voditelja, tako kot so razumeli Viktorja Orbana. Zdaj Višegrad išče zavezništvo z Italijo, tako kot smo mi prej 
iskali zavezništvo z Višegradom.«  
Na vprašanje, ali nastaja zavezništvo med desnimi populističnimi strankami v Evropski uniji, je odkimal. Pravi, da sta 
zavezništvo ali fronta pretežki besedi. Med zelo različnimi strankami pa obstajajo zelo jasne skupne točke o viziji Evrope. Ni 
zavezništva, ki bi temeljilo na podpisanem sporazumu, ampak tesno sodelovanje na podlagi skupnega razumevanja 
prioritet.  
»Z Enotno Rusijo smo podpisali protokol o sodelovanju in izmenjavi. S Fideszom Viktorja Orbana nismo v formalnem 
zavezništvu. Najprej zato, ker Liga ni članica Evropske ljudske stranke, Fidesz pa je. Vendar je veliko bližje Ligi kot CDU 
Angele Merkel. Tudi slovenska SDS, ki je članica EPP, je pri migracijah veliko bližje Ligi kot pa nemški CDU in Angeli Merkel. 
Zavezništva ni, je pa zelo močno soglasje o migracijah, o preoblikovanju Evropske unije v Evropo narodov, ne pa birokratov 
in zunanjih financerjev, kot je Soros. Ob evropskih volitvah bo prišlo do mnogih pobud za sodelovanje.«  
Fašisti, rasisti, ksenofobi? 
Logično vprašanje je, ali je mogoče z rasizmom in ksenofobijo organizirati evropsko politično fronto, ki bi lahko komunicirala 
z drugimi strankami. Salvini je sicer rekel, da ga, odkar so zmagali na volitvah, nadlegujejo z leve in desne in mu razlagajo, 
kako so vedno vedeli, da ima prav. Vendar ima za seboj težko prtljago vulgarnosti in zmerljivk, s katerimi je obkladal 
migrante. Picchielli je bil ogorčen. 
»Fašisti, rasisti, ksenofobi?« je bil zares vznemirjen. »Oprostite, prva temnopolta županja v Italiji je bil članica Severne lige 
Sandy Cane. Županja v mestu Viggiu v provinci Varese. Senator Toni Iwobi je bil rojen v Nigeriji in je prvi temnopolti senator 
v italijanskem parlamentu. Naš član. Mi nasprotujemo določenemu tipu migracij, ki onemogoča integracijo. Veliko 
migrantov, ki so se integrirali v italijansko družbo, je na naši strani. Med našimi člani so Albanci, Kitajci, Romuni. Salviniju 
govorijo, naj nadaljuje. Kdor je prišel v Italijo po redni poti, nasprotuje nezakonitim migracijam, ki mečejo slabo luč na 
celotno migrantsko skupnost.« 
Tudi glede vprašanja, ali je njegova stranka desničarska, je previden. Italija je dežela političnih paradoksov. Liga je bila 
tradicionalno res vedno dobro usidrana med delavci in najbolj revnimi prebivalci, leva Demokratska stranka pa je našla 
sogovornike med bankirji in industrialci. Tudi Liga ime prijatelje med industrialci in bankirji. Iz meseca v mesec več. Njen 
uspeh pa je v marsičem povezan s tem, da je na levici nastal prazen prostor, ki ga je sama zasedla z govorico delavskih 
pravic, odkritim nacionalizmom, silovito protimigrantsko retoriko in brezobzirno kritiko evropskih institucij.  
»Prevzeli smo bitke, ki so včasih pripadale levici, levica pa jih je zapustila,« je sklenil Picchielli. »Prevzeli smo delavske boje, 
ki so jih včasih vodili sindikati. Če pa trda politika glede migracij pomeni, da smo desničarji, smo pač desničarji.« 
Udarnost Lige je brez primere. Na volitvah je dosegla 17,37 odstotka glasov. Z običajnih štirih odstotkov je bil to 
spektakularen skok. Gibanje petih zvezd je dobilo skoraj dvakrat več, 32,66 odstotka. Pa vendar v imenu vlade govori Salvini, 
ki mu po treh mesecih vladanja raziskave javnega mnenja kažejo, da je po popularnosti daleč presegel vse tekmece. V 
politiko je vpeljal nov merilni sistem.  
Salvini se ponuja kot zaščitnik tradicionalne katoliške družine in se pogosto sklicuje na boga očeta in sina in svetega duha. 
Leta 2003 se je poročil s Fabrizio Leluzzi z juga Italije, od katerega je hotel odcepiti njen sever. Z ženo je dobil sina. Zakon je 
vzdržal dve leti, ko je družino zapustil zaradi Giulie Martinelli, s katero je dobil hčerko. Zdaj živi s televizijsko novinarko Eliso 
Isoardi. Pa vendar je njegova popularnost pri najbolj konservativnih katolikih neizmerna. Politično življenje v takšnih 
paradoksih je pred njim uspevalo že Donaldu Trumpu. Strateg njegove zmage je zdaj Salvinijev svetovalec. Tako govori 
Bannon. Salvini se obnaša, kot da je on Bannonov svetovalec. 

• Svet Evrope poziva Slovenijo k boju proti sovražnemu govoru. STA. Dnevnik, Ljubljana, 29. oktober 2018  
https://www.dnevnik.si/1042845291/slovenija/svet-evrope-poziva-slovenijo-k-boju-proti-sovraznemu-govoru  
Slovenija naj okrepi boj proti sovražnemu govoru na spletnih družbenih omrežjih in zagotovi hitro obsodbo uporabe 
rasističnega jezika v javnosti, je v poročilu o uresničevanju konvencije za zaščito narodnih manjšin med drugim pozval 
Svet Evrope. Zavzeli so se tudi za več pravic Romov. 
 

https://www.dnevnik.si/1042845291/slovenija/svet-evrope-poziva-slovenijo-k-boju-proti-sovraznemu-govoru


 
Slika: Organizacija k takojšnjemu ukrepanju poziva tudi na področju vključenosti romskih otrok v izobraževalni sistem in 
se zavzema za čimprejšnje vključevanje v predšolsko vzgojo. (Foto: Jaka Gasar)  
 
Odbor ministrov Sveta Evrope je priporočila sprejel minulo sredo, so danes sporočili iz te panevropske organizacije s 
sedežem v Strasbourgu. Gre za redno ocenjevanje, kako države izpolnjujejo zaveze iz Okvirne konvencije za varstvo 
narodnih manjšin. 
Svet Evrope v resoluciji Slovenijo poziva k takojšnjemu ukrepanju na treh področjih; dve priporočili se nanašata na področje 
zaščite romske populacije, eno pa na področje boja proti sovražnemu govoru. 
Glede slednjega Svet Evrope predlaga okrepitev prizadevanj v boju proti sovražnemu govoru, zlasti z okrepitvijo odzivnosti 
pravosodja. Okrepiti bi bilo treba usposobljenost policije, tožilcev in sodnikov na področju boja proti sovražnemu govoru in 
zagotoviti učinkovito preiskavo, kazenski pregon in kaznovanje storilcev. Rasistični motivi pri kaznivem dejanju bi morali 
vedno šteti za oteževalno okoliščino. Okrepiti je treba tudi ozaveščenost javnosti o sredstvih, ki so na voljo v tem boju, so 
zapisali. 
Za več pravic Romov 
V resoluciji Svet Evrope predlaga tudi okrepitev varstva pravice Romov do posesti, ko živijo v neformalnih naseljih, tudi z 
legalizacijo, kjer je to mogoče. V organizaciji prav tako predlagajo zagotovitev ustreznih življenjskih pogojev za Rome. 
Omogočiti jim je treba tudi učinkovit dostop do osnovnih javnih storitev in infrastrukture, država pa bi morala zagotoviti, da 
občine izpolnjujejo svoje obveznosti. Svet Evrope tudi poziva k ustrezni spremembi zakona o romski skupnosti. 
Organizacija k takojšnjemu ukrepanju poziva tudi na področju vključenosti romskih otrok v izobraževalni sistem in se 
zavzema za čimprejšnje vključevanje v predšolsko vzgojo. Pozivajo k povečanju števila romskih pomočnikov v šolah in 
njihove usposobljenosti. Pozivajo tudi k oblikovanju večnamenskih centrov v romskih naseljih. 
Priporočila so izdali tudi na drugih področjih. Med drugim predlagajo vzpostavljanje dialoga s predstavniki »novih narodnih 
skupnosti« in nemškogovoreče etnične skupnosti. Predlagajo tudi učinkovito izvajanje zakonodaje proti diskriminaciji in 
zagotovitev vseh sredstev za učinkovito delovanje zagovornika načela enakosti. 
Prav tako so spomnili na usodo »izbrisanih« in pozvali k vzpostavljanju priložnosti, da si uredijo položaj, prav tako pa h 
krepitvi javne ozaveščenosti o problemu, vključno z izobraževanjem v šolah. Tudi sicer predlagajo krepitev ozaveščenosti v 
šolah glede pravic manjšin in različnosti v družbah. 

• “Vse Rome s Trate preseliti skupaj na eno mesto? To ne bo dobro”. Dragana Stanković. Dnevnik, Ljubljana, 29. 
september 2018  

https://www.dnevnik.si/1042841439/lokalno/dolenjska-in-bela-krajina/vse-rome-s-trate-preseliti-skupaj-na-eno-mesto-
to-ne-bo-dobro  
Da bi lahko uredila industrijsko cono, bi občina Kočevje preselila romsko naselje Trata, kjer živi 60 ljudi. Preselila bi jih le 
nekaj sto metrov stran od sedanjih, na črno zgrajenih domov. Vsaka družina bi v najem dobila 800 kvadratnih metrov 
veliko zemljišče, ki bi ga tudi komunalno uredili, in material za postavitev enostavnega objekta. A Romi so razdeljeni.  
 

 
Slika: Jovanka in Zdenko Novak pravita, da če bodo Rome naselili preblizu skupaj, to ne bo prineslo nič dobrega. Foto: 
Dnevnik 
 

https://www.dnevnik.si/1042841439/lokalno/dolenjska-in-bela-krajina/vse-rome-s-trate-preseliti-skupaj-na-eno-mesto-to-ne-bo-dobro
https://www.dnevnik.si/1042841439/lokalno/dolenjska-in-bela-krajina/vse-rome-s-trate-preseliti-skupaj-na-eno-mesto-to-ne-bo-dobro


Šestčlanska družina Brezarjevih iz kočevskega romskega naselja Trata, ki je dolga leta živela v dotrajani baraki, si je pred 
kakim mesecem začela urejati novo hiško. Šele pred kratkim pa naj bi izvedeli, da se bodo morali preseliti. »25.000 evrov 
smo vložili v hišo, večino denarja smo si sposodili. Kaj naj zdaj naredimo? Nihče nam ni povedal, da ne bomo mogli ostati 
tukaj. Jaz se ne bom nikamor preselila. Bomo pač živeli brez elektrike in vode,« je odločna Monika Brezar. Dvanajst družin 
oziroma 60 Romov živi na 33.000 kvadratnih metrih območja, ki sega v industrijsko cono Lik. Občina bi rada cono uredila, za 
zemljišča tudi že ima potencialne investitorje, a urediti je ne more, dokler na območju cone živijo ljudje. 
 

 
Slika: Tatiana Brajdič si želi selitve čim prej. Skrbi tudi za šoloobvezni vnukinji, zato se ji zdi pomembno, da bodo v novem 
domu dobili vodo in elektriko. Foto: Dnevnik 
 
800 kvadratnih metrov veliko zemljišče za 40 evrov na leto 
Romom je zdaj ponudila rešitev. Devet družin, ki živi na spornem območju, bi preselila le dobrih sto metrov stran, na rob 
cone. Vsaki družini ponuja 800 kvadratnih metrov veliko zemljišče za najemnino 40 evrov na leto in gradbeni material v 
višini 3000 evrov. Romi naj bi si na teh zemljiščih postavili enostavne objekte, občina pa bi v treh letih s spremembo 
prostorskih aktov ta del območja spremenila v zazidljivega in ga tudi komunalno opremila. »Razumem, da ponujena rešitev 
zanje pomeni precejšnjo spremembo. A če ne naredimo nič, ostane naselje Trata popolnoma neurejeno,« je po nedavnem 
sestanku z Romi dejal župan Vladimir Prebilič.  
Naselje bo februarja prihodnje leto ostalo brez elektrike, ki je napeljana na črno, precej po domače in nevarno. Poleg tega 
tudi plačevanje poteka preko raznih posrednikov, ne ve se niti, kdo koliko porabi. Vprašljivo je tudi nadaljnje zagotavljanje 
pitne vode. Prihodnji teden bodo Romom v naselju ponovno izmerili parcele in jim konkretno pokazali, kaj pomeni 800 
kvadratnih metrov veliko zemljišče, kolikor znaša tudi povprečna zazidalna parcela v občini. »Ponovno jim bomo poskušali 
dokazati, da nihče ne želi nikomur nič vzeti, ampak zadeve zgolj urediti,« poudarja Prebilič.  
 

 
Slika: Ljudje so se zadolževali, da so si postavili hiške, zdaj jih bodo morali pa podreti. Dejansko bodo ostali brez vsega, pa 
še dolg morajo vračati. Občina izsiljuje, ko pravi, da bodo odklopili elektriko in vodo. In kaj naj drugega naredimo, kot da 
sprejmemo njeno rešitev? (Foto: Albin Lah, predsednik romskega društva Maj, iz naselja Trata).  
 
Rom ne želi Roma za bližnjega soseda 
A Romi so razdeljeni. Jovanka in Zdenko Novak se ne želita seliti. »Ko nam je leta 2013 pogorela baraka, nam je občina 
zagotovila neko začasno bivališče, in ko smo se priselili nazaj sem, so nam zagotovili, da bomo lahko tukaj ostali. Zdaj nam 
pa pravijo, da se moramo seliti. In vse Rome na eno mesto? To ne bo dobro.« Albin Lah, ki v naselju živi že več kot 50 let, ob 
tem opozarja na huda nesoglasja med Romi.  
»Če jih bodo dali živeti preblizu skupaj, bo lahko tekla tudi kri,« pravi. »Tudi jaz ne želim, da mi v neposredno bližino naselijo 
nekoga, ki krade, dela škandale, razbija barake. Barake si ne upam niti pet minut pustiti same. Le kako naj imam potem za 
sosede take ljudi?«  



Kot dodaja Prebilič, nikogar ne morejo prisiliti v selitev. »A kdor rešitve ne želi sprejeti, mora vedeti, čemu se odpoveduje in 
s kakšnimi posledicami se bo moral soočiti.«  
Nasprotno si Tatiana Brajdič selitve želi čim prej. »Preseliti bi se morala le 25 metrov naprej od sedanje hiše. Pri meni živita 
še dve vnukinji, smo brez kopalnice. Zato se mi zdi načrt občine kar v redu, če nam bodo uredili elektriko in vodo, da bomo 
lahko vsaj normalno živeli.« Tudi Bogdan Miklič iz Zveze Romov za Dolenjsko načrt občine podpira.  
»To je prva občina, ki rešuje romsko naselje, pa čeprav 50 let prepozno. V zvezi si želimo, da bi Romi vendarle sprejeli 
ponudbo občine, saj je to edina rešitev, da lahko pridejo do elektrike in vode. Hkrati pa mora občina upoštevati tudi njihove 
želje, torej jih ne naseliti preblizu drug drugega. Romi morajo biti narazen vsaj nekaj deset metrov, le tako bo tu lahko 
nastala res mirna ulica.«  

• Makedonija: Spremeniti ime ali ne?. Sz. Dnevnik, Ljubljana, 29. september 2018  
https://www.dnevnik.si/1042841452/svet/makedonija-spremeniti-ime-ali-ne  
Makedonci imajo dva dni za razmislek, preden odidejo pred glasovalne skrinjice in na referendumu sprejmejo ali zavrnejo 
predlog, da spremenijo ime svoje države v Republika Severna Makedonija. Petek in sobota sta dneva volilnega molka, 
zato tega zgodovinskega trenutka in odločitve v njihovih medijih ne omenjajo. 
Sicer pa javnomnenjske raziskave in ocene analitikov nekoliko več možnosti za uspeh dajejo zagovornikom spremembe 
imena. Po oceni profesorja Vlada Bučkovskega, nekdanjega premierja in notranjega ministra, bo od nekaj več kot 1,3 
milijona volilcev za spremembo glasovalo več kot 700.000 volilcev, kar bi bilo glede na dokaj veliko število neodločenih 
dovolj za zmago predloga vlade Zorana Zaeva.  
Velja omeniti, da je sprememba imena spretno skrita v referendumskem vprašanju: Ali ste za to, da Makedonija vstopi v EU 
in Nato na temelju sporazuma z Grčijo o imenu, zato mu mnogi oporekajo veljavnost, ker je vprašanje netransparentno, 
kritizirajo pa tudi vlado, ki je z državnimi sredstvi financirala kampanjo za sprejetje sporazuma. 
Toda prvi spopad pristašev in nasprotnikov bo potekal glede višine udeležbe. Da bi bil referendum sploh veljaven, se ga 
mora udeležiti več kot 50 odstotkov volilcev. Zato nasprotniki, zavedajoč se, da višja ko bo udeležba, večja verjetnost je, da 
zmagajo zagovorniki spremembe imena, pozivajo k bojkotu referenduma. Med njimi je celo predsednik države Gjorge 
Ivanov. 
Je pa referendum samo prvi korak na dolgem maršu. Če referendum uspe, čaka zagovornike spremembe imena spopad v 
parlamentu, kjer bo treba dobiti dvotretjinsko podporo, saj gre za ustavno spremembo. Bo pa možnost za uspeh toliko 
večja, kolikor večja bo podpora Makedoncev novemu imenu, ki naj bi odpravilo več kot četrt stoletja dolg spor z Grčijo in 
tako odškrnilo vrata najprej Natu in potem EU. Mnogi menijo, da je to previsoka cena za članstvo v teh zvezah, saj si je 
članstvo treba zaslužiti z demokratičnim in gospodarskim napredovanjem, ne pa odpovedovanjem delu nacionalne 
identitete. Sz 

• Vučić razglasil stopnjo najvišje pripravljenosti srbske vojske. STA. Dnevnik, Ljubljana, 29. september 2018  
https://www.dnevnik.si/1042841498/svet/v-pristini-protesti-proti-menjavi-ozemlja-med-kosovom-in-srbijo  
Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes razglasil najvišjo stopnjo pripravljenosti srbske vojske, potem ko je kosovski 
predsednik Hashim Thaci nenapovedano obiskal sporno akumulacijsko jezero Gazivoda na severozahodu Kosova in je po 
poročanju srbskih medijev približno 60 pripadnikov enote kosovske policije zavzelo jezero. 
Vučić je po poročanju spletnega portala regionalne televizije N1 zaradi stanja že poslal protest generalnemu sekretarju 
zveze Nato Jensu Stoltenbergu. Kot je napovedal, pa bo o razmerah spregovoril drevi ob 21. uri na novinarski konferenci. 
Območje akumulacijskega jezera Gazivode s hidroenergetskim kompleksom si lastita tako Srbija kot Kosovo. Pred približno 
tremi tedni je ob okrepljeni varnosti, a brez težav, potem ko je Priština po prvotni prepovedi odobrila obisk jezera, območje 
obiskal Vučić. Danes pa je jezero obiskal Thaci, ki so ga spremljali pripadniki specialne enote kosovske policije, kar je Srbija 
označila kot zavzetje jezera. 
Po besedah vodje srbskega urada za Kosovo Marka Đurića so kosovski specialci v poslopju Centra za ekologijo in razvoj 
športa v Zubinem Potoku, ki se nahaja v bližini hidroelektrarne na jezeru, zadržali štiri delavce srbske narodnosti. Kot je dejal 
Đurić, so se kosovske specialne enote ob jezeru razporedile brez kakršnegakoli dogovora. Po poročanju srbskih medijev so 
se ob koncu Thacijevega obiska enote umaknile. V Prištini so zatrdili, da je šlo zgolj za obisk in da niso njihove enote 
aretirale nikogar. 
Urad visoke zunanjepolitične predstavnice EU Federice Mogherini je v imenu EU vse strani pozval k miru in vzdržanosti. 
Đurić je bil kritičen do teh izjav. 
Iz Kforja pa so medtem sporočili, da niso bili obveščeni, da bodo specialne sile kosovske policije odšle na sever Kosova. Tja 
so po poročanju Tanjuga poslali svoje pripadnike. 
V Prištini protesti proti menjavi ozemlja med Kosovom in Srbijo 
Na ulicah Prištine se je danes več tisoč Albancev zbralo na protestih proti kosovskemu predsedniku Hashimu Thaciju in 
njegovemu predlogu, da bi Kosovo in Srbija zamenjali ozemlje. Thaci pa je medtem obiskal sporno jezero Gazivoda na 
severozahodu Kosova, pri čemer so bile srbske sile v najvišji pripravljenosti. 

• Migrante z ladje Aquarius so predali Malti. STA. Dnevnik, Ljubljana, 30. september 2018  
https://www.dnevnik.si/1042841526/svet/migrante-z-ladje-aquarius-so-predali-malti  
Migrante, ki jih je ladja Aquarius rešila v Sredozemskem morju, so danes dopoldne v bližini Malte premestili na ladjo 
malteške obalne straže. Ko bodo prispeli na otok, jih bodo z letali prepeljali v države, ki so jim obljubile zatočišče. 
Ladja, s katero upravljata nevladni organizaciji SOS Mediterranee in Zdravniki brez meja, je že od torka čakala v 
mednarodnih vodah v bližini Malte, a se je premestitev migrantov zaradi slabega vremena zavlekla. 
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58 migrantov so skupaj s psičko pred obalo Libije rešili med 20. in 23. septembrom, a se je ponovno zataknilo, kje lahko 
ladja pristane. Francija, Španija, Nemčija in Portugalska so nato sklenile, da sprejmejo migrante, Malta pa se je strinjala, da 
pomaga pri njihovi premestitvi. 
Aquarius je še zadnja reševalna ladja, ki je dejavna v Sredozemskem morju, potem ko je Italija prepovedala vplutje zasebnih 
ladij z rešenimi migranti. Španska nevladna organizacija Proactiva Opern Arms pa je v soboto prek twitterja sporočila, da se 
bo ponovno podala v Sredozemsko morje, kjer bo reševala migrante med Italijo in Libijo. 

• Makedonski referendum o spremembi imena države ni uspel. Zoran Senković. Dnevnik, Ljubljana, 30. 
september 2018  

https://www.dnevnik.si/1042841514/svet/1042841514  
Makedonci so na posvetovalnem referendumu glasovali o potrditvi sporazuma o spremembi imena države v Republiko 
Severno Makedonijo. Volilci so večinoma podprli to spremembo, a referendum ne velja, ker je bila volilna udeležba 
prenizka. 
Makedonski volilci, nekaj več kot milijon osemsto tisoč naj bi jih bilo (dejansko 1,3 milijona, saj je slabih 500.000 ljudi v 
tujini), so na referendumu na vprašanje »Ali ste za članstvo v EU in Natu s sprejetjem sporazuma med Makedonijo in 
Grčijo?« v resnici odgovarjali na vprašanje, ali podpirajo spremembo imena države v Republika Severna Makedonija. Šlo je 
za posvetovalni referendum, ki bi veljal le v primeru, če bi se ga udeležilo več kot 50 odstotkov volilcev. Že popoldanska 
poročila z volišč o udeležbi so nakazovala, da se je velika večina volilnih upravičencev, namesto da bi se opredelila za 
sporazum ali proti njemu, odločila, da bojkotirajo referendum. Končno poročilo državne volilne komisije je to bojazen 
oblasti, ki si je želela podporo Makedoncev za uresničitev sporazuma z Grčijo, potrdilo. Referenduma se je do 18.30 
udeležilo samo 34 odstotkov volilnih upravičencev. 
Skromna udeležba je slaba popotnica premierju Zoranu Zaevu za iskanje podpore dveh tretjin poslancev za sprejetje 
sporazuma oziroma spremembo imena. Edina tolažilna točka slabega večera podpornikov spremembi imena, ki naj bi po 
besedah premierja zagotovila boljšo prihodnost mladim rodovom, je, da je sporazum z Grčijo dobil približno 90-odstotno 
večino glasov tistih, ki so oddali svoj glas na referendumu.  
Nedavne raziskave javnega mnenja so kazale, da je okoli 57 odstotkov makedonskih volilnih upravičencev naklonjenih 
spremembi imena, ki naj bi na koncu tega dolgega in negotovega procesa državi končno odprla vrata v zvezo Nato in 
Evropsko unijo. Toda političnim arhitektom rešitve četrt stoletja starega spora zaradi imena, predvsem iz vrst 
Socialdemokratke stranke, ni uspelo prepričati večine Makedoncev, da to podporo pokažejo oziroma dokažejo tudi z 
glasovnicami v referendumskih škatlah.  
Makedonski vladi po tem polomu ne ostane drugega kot nov poskus potrditve sporazuma z Grčijo, ki predvideva 
spremembo imena, tokrat v v parlamentu, kjer pa mora z vsem propagandnim aparatom vred poskusiti prepričati vsaj dve 
tretjini poslancev, naj vendarle glasujejo za sporazum. Takšno večino potrebujejo, ker gre za ustavne spremembe. 
Mnoge pa zanima, koliko zgodovinskega spomina ima premier Zaev, ki je pred dnevi izjavil, da bo udeležba 75- do 80-
odstotna in da bo odstopil, če referendum ne uspe. Očitno ne veliko, saj zdaj pravi, da morajo poslanci upoštevati voljo 
tistih, ki so se na propadlem referendumu izrekli za sporazum, sicer bo za december razpisal nove parlamentarne volitve. 
Oddahnili so si mnogi v sosednji Grčiji 
Referendumskega razpleta niso veseli samo v makedonski opoziciji, ki vztraja, da bi s sprejetjem s strani Evropske unije 
vsiljenega sporazuma in s spremembo imena države makedonski narod izgubil identiteto. Oddahnili so si tudi nasprotniki 
kakršnega koli imena, ki bi vsebovalo besedo Makedonija, na južni strani meje, v Grčiji. Če bi referendum v Makedoniji 
uspel, bi bila verjetnost, da predlog dobi podporo makedonskih poslancev, veliko večja, potem pa bi grški »domoljubi in 
nacionalisti« res imeli veliko težav, da bi preprečili Evropski uniji namero, da Makedonijo počasi, a zagotovo pripelje pod 
svoje okrilje, enako tudi Severnoatlantsko zavezništvo. Grški premier Aleksis Cipras je zavrnil možnost, da bi o sporazumu z 
Makedonijo Grki odločali na referendumu, ker o tako pomembnem vprašanju »ni mogoče odločati s čustvi«, je dejal. 
Parlamentarnim strankam, ki zaradi sporazuma s Skopjem grozijo z vladno krizo, pa sporoča, da država ni v položaju, da bi 
kazala zobe Evropski uniji.  

• Vučić: Priština krši mednarodne dogovore. STA. Dnevnik, Ljubljana, 30. september 2018  
https://www.dnevnik.si/1042841518/svet/video-vucic-pristina-krsi-mednarodne-dogovore  
Srbski predsednik Aleksandar Vučič je v soboto zvečer obtožil Prištino, da je pri prvem obisku predsednika Hashima 
Thacija na severozahodu Kosova kršila resolucijo Združenih narodov in bruseljski dogovor o normalizaciji odnosov. Po 
oceni Vučića je bil zaradi incidenta ogrožen mir. 
Vučić je dodal, da so želeli v Prištini od Beograda izzvati odgovor, ki bi ga lahko izrabili, da demonizirajo Srbijo. Nadaljeval je, 
da je očitno Priština prepričana, da mednarodni dogovori zanjo niso obvezujoči in da ima pri tem celo podporo svojih 
zahodnih zaveznikov, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. 
Zaradi »zavzetja jezera« najvišja stopnja pripravljenosti vojske 
Ob tem je v televizijskem nagovoru v soboto pozval kosovske Srbe k zadržanosti, saj je treba nadaljevati dialog o 
normalizacijo odnosov s Prištino. Ponovno se je zavzel tudi za mir, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. 
Thaci je v soboto obiskal območje akumulacijskega jezera Gazivode s hidroenergetskim kompleksom, ki si ga lastita tako 
Srbija kot Kosovo. Na obisku so ga spremljali pripadniki specialne enote kosovske policije, kar je Srbija označila kot zavzetje 
jezera in razglasila najvišjo stopnjo pripravljenosti srbske vojske. Ob koncu obiska so se enote umaknile. 
Po besedah Vučića z zvezo Nato velja dogovor, po katerem je lahko posebna enota Rosu na severu Kosova dejavna le ob 
odobritvi Nata in lokalnih srbskih oblasti. Sicer ni prepričan, ali je Nato operacijo odobril. A srbske oblasti je niso, je zatrdil. 
Na terenu številni ostrostrelci 
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V okviru obiska kosovskega predsednika je bilo na terenu aktivnih od 110 do 130 pripadnikov posebne enote. Po Vučićevi 
oceni je bilo med njimi tudi več ostrostrelcev. 
Vučić je v soboto še dejal, da bo o razmerah na Kosovu spregovoril tudi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na 
obisku v Moskvi. Po poročanju srbskih medijev bo Vučič obiskal Moskvo v torek. 
Iz Kforja so sicer v soboto sporočili, da niso bili obveščeni, da bodo specialne sile kosovske policije odšle na sever Kosova. 

• Haradinaj ovrgel možnost menjave ozemlja s Srbijo. STA. Dnevnik, Ljubljana, 30. september 2018  
https://www.dnevnik.si/1042841560/svet/haradinaj-ovrgel-moznost-menjave-ozemlja-s-srbijo-  
Kosovski premier Ramush Haradinaj je danes na novinarski konferenci v Prištini zatrdil, da državljanov ni treba biti strah 
pred kakim dogovorom s Srbijo glede menjave ozemlja, ker da do tega ne bo prišlo, poroča srbska tiskovna agencija 
Tanjug, ki povzema kosovske medije. 
 

 
Slika: Ramush Haradinaj (Foto: Luka Cjuha) 
 
Po vrnitvi iz ZDA, kjer se je v prvi vrsti udeležil splošne razprave v okviru Generalne skupščine Združenih narodov, je 
Haradinaj sporočil, da so mu ameriški predstavniki dejali, da bi moralo Kosovo ostati v okviru sedanjih meja. 
»Vsi so izrazili mišljenje, da je sporazum s Srbijo o priznanju neizbežen, vendar pa ne tudi spreminjanje meja ali izmenjava 
ozemlja. Zagotavljam vam, da nimate razlogov za skrb, ker ideja o popravljanju meja in menjavi ozemlja ni prišla od ZDA,« je 
dejal Haradinaj. 
Pojasnil je še, da se je s predstavniki ZDA pogovarjal predvsem o varnosti, oblikovanju vojske Kosova, članstvu v Interpolu, 
pa tudi o dialogu s Srbijo. »Poudaril sem, da je pravno obvezujoč sporazum nujen, vendar ne preko spreminjanja meja ali 
teritorialne menjave,« je še povedal. 
Dodal je še, da je v ZDA dobil »blagoslov« za oblikovanje varnostnih sil Kosova. Prav tako je zatrdil, »da ne bo odlašanja 
glede vizumske liberalizacije« za Kosovo. 
Podprl pa je tudi kosovskega predsednika Hashima Thacija, ki je v soboto poskrbel za dvig napetosti s Srbijo z obiskom 
akumulacijskega jezera Gazivode s hidroenergetskim kompleksom na severozahodu Kosova, ki si ga lastita tako Srbija kot 
Kosovo. Haradinaj je dejal, da bi moral Thaci obiskovati vse dele Kosova. 

• Florjanu Lipušu izročili najvišje avstrijsko kulturno priznanje. STA. Dnevnik, Ljubljana,  01.10.2018  
https://www.dnevnik.si/iskalnik?timespan=brez-
omejitve&date_begin=&date_end=&edition=None&author_name=&tags=&q=florjan+lipu%C5%A1  
Pisatelju z avstrijske Koroške Florjanu Lipušu so na Dunaju izročili avstrijsko državno nagrado, najvišje avstrijsko priznanje za 
dosežke s področja umetnosti in kulture. Zamejski pisatelj je postal prvi Slovenec, ki je prejel to nagrado. Dobil jo je za 
literaturo v slovenskem jeziku. Lipuš v maternem jeziku piše o tematikah vojne in nacizma. sta 

• Ni za vse en sam klub v Evropi. Jean Pisani – Ferry. Dnevnik, Ljubljana,  1. oktober 2018 
Jean Pisani - Ferry je profesor na Hertie School of Governance v Berlinu in na Sciences Po v Parizu, v Firencah predava na 
European University Institute, v Bruslju pa je vodilni član strokovne skupine (»think tanka«) Bruegel. 
© Project Syndicate, 2018 
https://www.dnevnik.si/1042841583/mnenja/odprta-stran/ni-za-vse-en-sam-klub-v-evropi  
‘Italija,« je pred dvema stoletjema zaničljivo dejal Metternich, ko je bil polotok razdeljen na številna ozemlja, »je samo 
zemljepisni pojem.« Nekateri v Pekingu, Moskvi, New Delhiju in celo Washingtonu danes tako gledajo na Evropo. 
Priznajo, da je Evropska unija pomembna glede trgovinskih sporazumov in valutnih zadev, toda imajo jo za premalo 
odločno, da bi lahko bila pomemben igralec v današnji svetovni igri moči, in preveč razdeljeno, da bi se lahko spoprijela z 
varnostnimi in migracijskimi izzivi. Naloga Evrope bi zdaj morala biti, da jim dokaže, da nimajo prav.  
Razprave o tem, da je njen obstoj ogrožen, so vsekakor tako stare kot EU in tako nenehno prisotne, da se zdi, da so del 
njene identitete. Vendar so veliki večini državljanov tako tuje, kot so domače ozkemu krogu poznavalcev politične realnosti, 
ki so obsedeni z njimi. Tistim, ki ne vedo ničesar o zadnji evropski krizi identitete, bi torej lahko to oprostili.  
Vendar bi bila to velika napaka. Da bi preživela v novem, drugačnem, veliko bolj neizprosnem svetu, mora EU na novo 
opredeliti svoj namen. Oblikovala se je, da bi usmerjala notranjo integracijo; zdaj pa se mora soočiti z zunanjimi grožnjami. 
Prednjačila je pri vzpostavljanju pravil in njihovem spoštovanju; a ni pripravljena na novo, transakcijsko igro geopolitike. 
ZDA pazijo na njeno varnost; predsednik Donald Trump pa to odgovornost razume kot odvečno breme. Valovi beguncev so 
bili nekoč nepomembne majhne skupine prišlekov; čeprav jih tudi zdaj ni veliko, se je z njihovim množičnim pojavom leta 
2015 razkrilo, da evropski azilni režim slabo deluje.  
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Vse to pa se dogaja v času, ko je Evropa že tako močno razklana. Brazgotine zaradi razkola, ki je nastal po letu 2008 v 
evrskem območju med posojilodajalci in dolžniki, so še vedno vidne, poleg tega se zdaj odpira nova fronta, in sicer med 
zagovorniki odprte družbe in privrženci identitetne politike. Vprašanja o evropski zunanji politiki spodbujajo že obstoječe 
delitve, saj so odnos do migracij, razumevanje zunanje grožnje (zlasti ruske) in pripravljenost na uporabo vojaške moči v 
vseh treh primerih zelo različni. Evropi grozi dolgotrajna pat pozicija.  
EU se je običajno zatekla k dvema tehnikama, da bi presegla svoje delitve. Prva je bila, da kupuje čas s pretvarjanjem, da 
imajo vse države članice, čeprav niso vse enako pripravljene delovati, enak končni cilj »vse tesneje povezane Unije«. Ta 
pristop več hitrosti je dosegel svoje meje. Sicer se še vedno lahko pretvarjamo, da bodo ob vseh težavah vse države članice 
na koncu vstopile v evrsko območje, toda ne moremo prezreti prepada med tistimi, ki trdijo, da je nekdo lahko ponosen 
evropski musliman, in tistimi, za katere je krščanstvo bistveni element evropskega državljanstva.  
Druga tehnika je bila, da se pristojnosti prenesejo na raven EU in da se razlike premagujejo z odločitvijo večine. Na ta način 
se je oblikoval enotni trg in tako se kljub velikim razlikam v pogledih in interesih uspešno ureja trgovinska politika. Toda tak 
proces deluje samo tako dolgo, dokler se države članice strinjajo s pravilom, da odloča večina. Nasprotujočih si stališč glede 
varnosti, obrambe ali, spet, azila pa ni mogoče rešiti na ta način. Pravzaprav so to poskušali – glede beguncev –, a jim je 
spodletelo: odločitev o tem, kako si bodo države članice razdelile prosilce za azil, je bila sprejeta, a je ni bilo mogoče 
realizirati.  
Vprašanje prihodnje širitve EU na zahodnem Balkanu dodatno zapleta problem. Te države so se močno trudile, da bi se 
pridružile Evropi, in zaslužijo si nagrado. Toda z njimi bo EU še bolj heterogena in najbrž še bolj razdeljena.  
Zaradi tega smo v nedavnem dokumentu s kolegi iz strokovne skupine Bruegel zagovarjali natančno preučitev evropske 
arhitekture. Predlagamo novo strukturo, ki bi bila sestavljena iz skupne baze in nekaj opcijskih klubov, ki bi se usmerili na 
glavna področja politike.  
Baza bi vključevala predvsem enotni trg, carinsko unijo ter spremljajoča pravila in institucije za varstvo potrošnikov, 
zagotavljanje konkurence in upravljanje politike razvoja in raziskav, energije in podnebja, infrastrukture ter regionalne 
politike. Institucionalni stebri – komisija, svet, parlament in sodišče pravice – bi prav tako bili del baze, kar velja tudi za 
temeljna načela EU: človekove pravice, svoboščine, demokracijo, enakopravnost in vladavino prava. To bi bilo neke vrste 
ogrodje EU, ki bi bilo v skladu z izvornim projektom, vendar bi z njega odstranili vse navidezne skupne politike, ki to (še) 
niso.  
Klubi bi bili oblikovani tako, da bi se osredotočali na določena področja temeljnih politik. Ker bi člani posameznih klubov 
imeli iste cilje, bi bili bolj učinkoviti tako navznoter kot navzven. Neki klub bi lahko združeval evro, davčno koordinacijo, 
nadzor bank in reševanje finančnih kriz. Drugi bi bil kombinacija azilne politike, varovanja meja in sodelovanja pri policijskih 
in sodnih zadevah; območje tega kluba ne bi imelo nadzora na notranjih mejah, kar je vse težje uveljaviti med državama s 
precej različno azilno politiko. Tretji klub bi bil namenjen obrambi in zunanji varnosti; za članstvo v njem bi bilo treba 
prispevati določena sredstva in sodelovati v vojaških operacijah. Četrti klub bi začel snovati skupno politiko na področjih, ki 
so še v povojih, kot sta šolstvo in izobraževanje.  
Da bi zagotovili, da takšna struktura ohrani dovolj enotnosti in prepreči padec v godljo ohlapnih dogovorov, je treba uvesti 
zaščitne ukrepe. Prvič, klubi bi morali biti koherentni in ne à la carte. Drugič, treba bi bilo ohraniti institucionalno 
konsistenco. Še posebno je nujno, da je samo ena evropska komisija (čeprav bi obstajali sekretariati klubov), en evropski 
parlament (čeprav bi se člani klubov lahko sestajali na svojih forumih) in eno sodišče pravice za ogrodje Unije in vse njene 
klube. Poleg tega bi morala sodelovanje v klubih in umik iz njih zahtevati dovolj velik prag pri glasovanju, da bi se zagotovilo 
dovolj stabilno članstvo.  
Tak pristop sicer sam po sebi ne bi preprečil razpada EU, prav tako ne bi spodbujal širitve na manj razvite države. Toda 
fleksibilnost, ki bi bila tako vgrajena v EU,  bi pomagala oblikovati partnerstvo s sosedi, ki bi bili na to pripravljeni. Ogrodje 
EU bi omogočilo zdrav temelj za sodelovanje s celo »vrsto prijateljev«, ki ne bi polno sodelovali pri enotnem trgu in prostem 
gibanju ljudi, a bi lahko sodelovali pri vrsti dogovorov, na multilateralni osnovi.  
Ali je tvegano podirati tabuje? Vsekakor. Toda največje tveganje je, da se Evropa zaplete v zastarele strukture in podleže 
inerciji.  Evropa so veliko večje sanje, kot je hiša, ki smo jo doslej zgradili.  

• Predor Karavanke: zakaj Avstrijci kopljejo, v Sloveniji pa smo še sredi razpisa? Tomaž Klipšteter. Dnevnik, 
Ljubljana, 1. oktober 2018  

https://www.dnevnik.si/1042841593/posel/novice/predor-karavanke-zakaj-avstrijci-kopljejo-v-sloveniji-pa-smo-se-
sredi-razpisa  
V Sloveniji in Avstriji so sočasno začeli postopke za izbor izvajalca gradbenih del v drugi cevi karavanškega predora. 
Avstrijci že kopljejo v alpsko goro, na slovenski strani pa se uradniki zakopavajo v razpisno dokumentacijo.  
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Slika: Delavci družbe Swietelsky, ki bo kot najcenejši ponudnik za 89,9 milijona evrov zgradila avstrijski del predora 
Karavanke, trenutno na teren vozijo opremo ter kontejnerje, da bodo lahko natanko čez deset dni začeli nastavljati 
dinamit v skalo in kopati predor. Gora naj bi bila prebita do leta 2022, do leta 2024 naj bi skozi drugo cev karavanškega 
predora stekel promet. (Foto: Luka Cjuha)  
 
Naši severni sosedje so držali obljubo. S simbolično eksplozijo so 18. septembra, to je na napovedan datum, slovesno začeli 
gradnjo druge cevi predora Karavanke. Na naši strani Karavank še nekaj časa ne bo pokalo. Tukaj se zgolj lista razpisna 
dokumentacija v pritožbenem postopku zoper Darsov izbor turškega podjetja Cengiz Insaat.  
Kaj delajo Avstrijci drugače, da so se lahko v Alpe zakopali pravočasno in brez zamude? »To je težko vprašanje,« je 
zavzdihnil Walter Motschnig iz avstrijske družbe za avtoceste Asfinag. »Bržkone ste v Sloveniji že od začetka imeli nekoliko 
zahtevnejšo nalogo, saj je moral investitor pridobiti okoljevarstveno soglasje. V Avstriji je za ugotavljanje vplivov na okolje 
zadoščala dokumentacija iz časa gradnje prve cevi predora.« 
»Prva cev predora Karavanke je bila zgrajena v letih od 1986 do 1991, dokumentacija za njeno gradnjo pa ni obravnavala 
vplivov na okolje tudi za gradnjo druge cevi,« so nam v zvezi s tem pojasnili v Darsu. Gradnja druge cevi predora Karavanke 
torej predstavlja novogradnjo na avtocesti, za pridobitev okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja pa je bilo 
treba izpolniti pogoje zdaj veljavnih predpisov. 
V Avstriji posel sklenili brez pritožb 
Kakor koli, presoja vplivov na okolje vsekakor ni odgovorna za nastalo zamudo v izvajanju največjega infrastrukturnega 
projekta za drugim tirom. Ne nazadnje sta Dars in Asfinag sočasno, sredi lanskega decembra, objavila razpis za izvajalca del. 
Družbi sta marca skoraj sočasno izpeljali tudi odpiranje ponudb. Dars je prejel devet ponudb, najugodnejšo je oddala turška 
družba Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret in je znašala 89,3 milijona evrov (brez DDV). Asfinag je pravočasno prejel sedem 
ponudb gradbincev za avstrijsko stran predora. Najcenejša je znašala 89,9 milijona evrov, oddala jo je družba Swietelsky, ki 
je v obdobju 1986–1991 zgradila prvo cev avstrijskega dela karavanškega predora.  
Ključni razlog, zakaj Avstrijci gradijo, Slovenci pa ne, je v tem, da se pri njih ni nihče od neizbranih ponudnikov pritožil na 
izbor izvajalca del, torej družbe Swietelsky. Pri nas so zoper julijski izbor turške družbe v Dars prispeli trije zahtevki za 
revizijo. 
Pritožbe so tako spisali Kolektorjev konzorcij, partnerska ponudnika Euro Asfalt-CP Ptuj in neizbrani konzorcij Gorenjske 
gradbene družbe. Dars je vse tri pritožbe združil v eno. Ali bo ugovorom prikimal ali pa bo primer predal v nadaljnje 
odločanje državni revizijski komisiji, ni znano. Dars namreč še ni sporočil svoje odločitve, čeprav je zakonski rok medtem že 
potekel.  
»Zahtevek za revizijo lahko začetek gradnje premakne za največ nekaj mesecev, na primer dva ali tri, bistveno pa je, da ne 
pride do razveljavitve razpisa,« so avgusta sporočili iz Darsa. Predsednik uprave Tomaž Vidic je pojasnil, da bi bila takšna 
zamuda še nadomestljiva. V primeru razveljavitve razpisa bi se razmere bistveno bolj zapletle. 
Primera zamude zaradi pritožb se ne spomnimo 
»Zgolj naključje je, da v našem postopku ni bilo pritožb,« je prepričan Motschnig. »Pritožbe na izbor izvajalca so pri nas 
vsakdanjost in se nam dogajajo pri številnih projektih. Zato v naših časovnicah zmeraj upoštevamo morebitno zakasnitev 
začetka gradbenih del zaradi revizijskih postopkov.« V katerem večjem gradbenem projektu se jim je zaradi pritožb 
neizbranih konkurentov nazadnje prestavil začetek gradbenih del? »Uf, to pa moram premisliti. To je pri nas tako običajno, 
da tega sploh ne zaznavam več,« se je izgovarjal Motschnig. Primera se niti po tehtnejšem premisleku ni mogel spomniti.  
Dolžina karavanškega predora je 7948 metrov, slovenski odsek je dolg 3546 metrov, avstrijski pa 4402 metra. Preboj 
predora na meji med Slovenijo in Avstrijo naj bi se zgodil sredi leta 2022, promet po novem predoru naj bi stekel februarja 
2024. Kaj se bo zgodilo v primeru, če bodo Avstrijci že globoko v gori, slovenski partnerji pa bodo še gledali v golo steno? »O 
tem je danes težko špekulirati. Karavanški predor je ne nazadnje večletni projekt in za zdaj nič ne kaže na to, da bi lahko 
prišlo do občutnejše zamude. Predsednik uprave Darsa je na slovesnem začetku gradnje dejal, da računa na hiter in 
pozitiven razplet revizijskega postopka,« pomirja Motschnig.  
»Da Avstrijci že gradijo, Slovenci pa ne, je vsekakor nerodno,« opozarja Gregor Ficko, nekdanji direktor direkcije za ceste. Z 
Društvom za ceste SV Slovenije in 50 cestnimi strokovnjaki iz vse države je bil Ficko nedavno na Norveškem, kjer gradijo 36 
kilometrov dolg podzemni predor. »Projekt nas je osupnil. Pri nas o čem takšnem ne moremo niti sanjati, kaj šele da bi to 
udejanjili. Norvežani so izpeljali predkvalifikacijski postopek, kjer so najprej ugotovili usposobljenost ponudnikov, preden so 
šli v drugo fazo in izbrali graditelja,« pravi. Enako premišljeno po njegovem prepričanju ravnajo tudi v Avstriji.  
Za zamude odgovoren slovenski drobni tisk 



Za slovenske zamude je najbolj odgovoren drobni tisk v razpisni dokumentaciji, predvsem pri zapisanih izbornih kriterijih in 
pritožbenih klavzulah, je kritičen sogovornik. Zaradi njih postopki postanejo neskončna zgodba, saj se neizbrani ponudniki 
lahko pritožujejo z veliko možnostmi za uspešen razplet. V Avstriji pa očitno znajo razpisno dokumentacijo napisati tako, da 
do pritožb pri tako velikih projektih ne prihaja.  
Zakaj v Avstriji niso imeli težav pri izboru graditelja karavanškega predora in se je gradnja že začela, slovenski postopek pa 
zamuja, smo kakopak vprašali tudi v Darsu. Prejeli smo sledeč suhoparen odgovor: »Zakonodajo določa in predpisuje 
pristojno ministrstvo oziroma vlada. V primeru zakona o javnem naročanju je to ministrstvo za javno upravo. Dars ga je kot 
zavezanec dolžan spoštovati in postopke izvajati skladno z zakonodajo. Predlagamo, da se za odgovor obrnete na pristojne 
organe.«  
Nizka cena je problem samo pri nas  
Na obeh straneh karavanškega predora so na razpisu izbrali občutno najcenejšo ponudbo, vendar so se samo pri nas pojavili 
očitki, da se je izbrano turško podjetje cenovno spustilo ekonomsko neutemeljeno nizko. Delavska svetovalnica je v zvezi s 
tem opozorila, da bo podjetje Cengiz najnižjo ceno verjetno skušalo doseči na račun pravic delavcev. Predor so Turki 
pripravljeni zgraditi za 89,3 milijona evrov, to pa je le za 600 tisočakov manj, kot bo za enako delo od avstrijskega Asfinaga 
prejel avstrijski graditelj Swietelsky.  
Na slovenski strani je gradnja zahtevnejša 
Kakšne težave utegne povzročiti okoliščina, da gradnja na slovenski strani že zdaj doživlja zamudo, razkrivajo zgodovinski 
podatki, zbrani v monografiji Predor Karavanke iz leta 1992. Prvo cev predora so Slovenci začeli graditi avgusta 1986, to je 
devet mesecev pred Avstrijci. Slovenski odsek je sicer skoraj kilometer krajši, vendar so geološke razmere na južni strani 
predora bistveno zahtevnejše od razmer na severni strani. Gradnjo so Slovencem oteževali tudi vdori vode, ki so kljub 
kanaliziranju spreminjali pot od vhoda do čela v blatno brozgo. Zaradi vode je bilo delo v predoru trikrat tudi povsem 
ustavljeno. Najhuje je bilo 8. januarja 1989 na metru 3028. Tedaj so porabili več kot tri mesece, da so se prebili skozi 
prelomno cono. Gradnja slovenskega odseka je terjala tudi človeško žrtev, enega od delavcev je ubil padec skalnate plošče s 
stropa neposredno po odstrelu čela. Kljub velikim težavam so delavci podjetja SCT predorsko cev izvrtali tri mesece pred 
pogodbenim rokom, 28. maja 1985 ob 7.15 so odstrelili zadnji korak in s tem spojili predor s severnim odsekom, ki so ga 
Avstrijci dosegli že dva meseca prej. Vsa gradnja je trajala pet let. Predor so slavnostno odprli 1. junija 1991. 

• Avstrijci so začeli že pred tremi leti, veliki pok pa bo 10. oktobra. Anja Hreščak. Dnevnik, Ljubljana, 1. oktober 
2018  

https://www.dnevnik.si/1042841590/posel/novice/avstrijci-so-zaceli-ze-pred-tremi-leti-veliki-pok-pa-bo-10-oktobra  
Avstrijska prednost pri gradnji druge cevi predora Karavanke ni v tem, da jim je uspelo nekaj mesecev prej kot darsovcem 
izbrati gradbinca, ki bo zdaj zdaj začel prebijati skalo, pač pa v tem, da so vsa pripravljalna dela opravili že pred leti. 
 

 
Slika: Avstrijci so že leta 2015 začeli graditi nov avtocestni priključek do druge cevi predora, ki je tudi že nakazana v steni 
Karavank (na fotografiji levo). Vse skupaj je bilo končano lani. Prav zato v Asfinagu menijo, da skorajšnja gradbena dela v 
predoru ne bodo povzročala težav v prometnem toku. (Foto: Luka Cjuha) 
 
 »Tukaj je upravna projektna zgradba gradbinca Swietelsky,« slabih sto metrov od gradbišča na steni Karavank, tik ob 
velikem avtocestnem počivališču za tovornjake, pokaže predse Andreas Karlbauer iz družbe Asfinag, ki upravlja avstrijske 
avtoceste. Pred njim v dveh nadstropjih stojijo zabojniki. V njih so urejene pisarne, kjer bodo vodje projekta preživeli (vsaj) 
naslednja štiri leta. Za zdaj v njih dela le pet ljudi, še 14 jih dela na gradbišču. Za to začasno zgradbo je še en sklop 
zabojnikov, kjer so pisarne družbe Asfinag in državnih nadzornikov projekta. Skupno jih je ob gradbišču še 25 in tudi ti bodo 
predvidoma ostali kakšna štiri leta. »Tam je betonarna,« Karlbauer pokaže na drugi konec počivališča za tovornjake. »In tam 
zraven zgradba za pripravo strojne opreme, rezanje železja in podobno,« pokaže na še en sklop zabojnikov v dveh 
nadstropjih. Vse je pripravljeno, da se čez natanko deset dni začne zares. 
Dva metra naenkrat 
Torej bo veliki dan pravzaprav sreda, 10. oktober. Takrat bodo dejansko začeli prebijati steno Karavank. Resda so sosedje 
simbolično prvo javno razstrelitev, medijsko predstavo začetka del, priredili pred dobrima dvema tednoma, a glavna dela se 
v resnici še niso začela. »Zdaj na gradbišče dovažamo gradbeno mehanizacijo, strojno opremo, zabojnike,« v vrvežu 
kamionov in vlačilcev razlaga Pia Meschik, ki opravlja študijsko prakso pri gradbenem podjetju Swietelsky. Stojimo na 
relativno novozgrajenem viaduktu neposredno pred portalom in že načeto luknjo v skalo, ki se bo sčasoma razširila v 
predor. Na kraju, kjer je bil še pred tremi leti gozdnat prepad. 
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»Dva metra naenkrat,« dinamiko prebijanja skale opiše voznik tovornjaka pri Swietelskem, fant v svojih tridesetih, rojen 
tostran predora. Upravni del projekta prihaja s severa države, operativni del pa v veliki meri iz krajev južno od Slovenije. »V 
skalo navrtamo luknje, vanje vstavimo dinamit, razstrelimo, počistimo, stabiliziramo in potem spet po dva metra ter tako 
štiri kilometre naprej,« pove. Kako hitro se premikajo, je težko reči, načeloma pa velja, da je slovenska stran predora sicer 
krajša, a z zahtevnejšo geološko strukturo in razmerami. Do leta 2022 naj bi bile po načrtih Karavanke prebite, leta 2024 pa 
naj bi skoznje stekel promet. Ponovno le enosmerno, saj bodo takrat zaprli obstoječi predor in ga v naslednjih treh letih 
temeljito obnovili.  
»V času gradnje zastojev ne pričakujemo, saj bo promet nemoteno potekal mimo gradbišča,« pove Pia Meschik, »to bo 
predvidoma bolj problem na vaši strani.« Nasmehne se in hitro doda, da gradbenih razmer na slovenski strani resda ne 
pozna, a na uho jim je prišlo, da Slovenci terena za megaprojekt še nimamo pripravljenega, zato se bo takim in drugačnim 
neprikladnostim težko izogniti.  
Priprave že leta 2015  
V tem je pravzaprav avstrijska prednost – ne v dejstvu, da jim je na razpisu uspelo prej kot Sloveniji izbrati gradbinca, ki bo 
zgradil drugo cev, medtem ko je slovenski razpisni proces zastal nekje v birokratskih mlinih, ki odločajo o revizijski pritožbi. 
Resnična prednost je v njihovi pregovorni pripravljenosti in organiziranosti.  
Avstrijci so med letoma 2015 in 2017 že zgradili nekaj sto metrov dolg pas novega avtocestnega priključka skupaj z ducatom 
nosilnih stebrov, na katerih sloni zadnji del tega priključka, viadukt, ta pa se nadaljuje v nekaj začetnih metrov predora z že 
utrjenim portalom. Druga cev bo v goro vstopila na levi strani sedanje, gledano s slovenske strani proti avstrijski. Toda 
slovenska stran kakršnih koli pripravljalnih del, ki bi pozneje izbranemu gradbincu, pa naj bodo to Turki ali kateri od 
domačih konzorcijev, omogočila, da bi takoj začel kopanje predora, še ni začela. Navsezadnje še ni jasno, od kod bodo na 
gradbišče vozili beton in drugo opremo.  
Na slovenski strani je trenutno zaradi gradbenih del zaprt petkilometrski del avtoceste med priključkom Lipce in Hrušica 
proti predoru, toda to ni povezano z morebitnimi pripravljalnimi deli pred začetkom gradnje druge cevi (avtocesto bosta za 
4,8 milijona evrov obnovila Gorenjska gradbena družba in Strabag), na prihajajoče stanje pa voznika morda lahko pripravijo 
zastoji pred predorom.  

• Leto dni po referendumu v Kataloniji izgredi in razklanost. Simon Tecco. Dnevnik, Ljubljana, 1. oktober 2018 
https://www.dnevnik.si/1042841587/Svet/leto-dni-po-referendumu-v-kataloniji-izgredi-in-razklanost  
Danes mineva leto dni od referenduma o katalonski neodvisnosti, ki se je končal z zmago zagovornikov lastne države, a je 
poseg španskih oblasti tak scenarij preprečil. Pred obletnico so bili v Barceloni izgredi. 
Dva dni pred današnjo prvo obletnico referenduma o neodvisnosti Katalonije so se ulice v Barceloni v soboto spremenile v 
prizorišče razdeljene družbe, ki je posledica zahtev po samostojni državi. Istočasno sta potekala shoda dveh nasprotujočih si 
skupin, med katerima so se vneli spopadi. Da ne bi prišlo do napada katalonskih nacionalistov na kolono protestnikov iz vrst 
sindikata dveh španskih varnostnih sil – Nacionalne policije in Guardie Civil – se je vmešala specialna enota katalonske 
policije. V izgredih je bilo 24 ranjenih, šest oseb pa so aretirali.  
Povod za incident je bila namera katalonskih radikalnih nacionalistov, da članom sindikata Jusapol, ki združuje heterogeno 
članstvo španskega policijskega korpusa, preprečijo shod po ulicah Barcelone. Sindikat je sprva napovedal protestni shod z 
zahtevo po izenačitvi svojih plač z dohodki katalonskih policistov, ki imajo od 20 do 30 odstotkov višje prejemke od 
španskih. Zatem pa je vodstvo Jusapol sporočilo, da je namen shoda tudi poklon španskim policistom, ki so lani poskušali 
preprečiti glasovanje na referendumu za neodvisnost Katalonije in s tem ohraniti celovitost Španije. Kot je znano, je takrat 
madridska vlada v Katalonijo napotila več tisoč policistov, ki so z udeleženci glasovanja ravnali nasilno in jih več sto 
poškodovali.  
Katalonski policisti kot živi ščit 
Sobotnega shoda so se udeležili tudi predstavniki skrajno desne stranke VOX, ki je zagovornica Francove diktature, in desni 
populisti stranke Ciudadanos, ki svoj politični kapital utrjuje s provokacijami in zahtevami, da oblast v Madridu zopet odstavi 
katalonsko vlado. Več kot očitno je šlo za provokacijo, ki je niso bili pripravljeni trpeti mlajši člani leve nacionalistične 
stranke Kandidatura ljudske enotnosti (CUP) in organizacij, kot sta Odbor za obrambo republike (CDR) in Katalonska 
nacionalna skupščina (ANC). Že v petek zvečer so začeli oblegati trg Sant Jaume, kjer je sedež katalonske vlade in občine 
Barcelone in ki so si ga španski desničarski sindikalisti izbrali za sklepni del zborovanja. V soboto se je na njem zbralo 
približno šest tisoč Kataloncev, ki so poskušali zaustaviti kolono 3000 španskih policistov. Na koncu so se zbrali pred 
sedežem španske policije v bližnji ulici, vihrajoč španske zastave in pojoč španske nacionalistične pesmi, vzklikali so tudi 
gesla proti katalonski odcepitvi. 
Med obema taboroma so katalonske policijske enote okoli poldneva postavile živi ščit, da bi katalonskim nacionalistom 
preprečile napad na udeležence španskega sindikalnega shoda. To je sprožilo spopad med katalonskimi policisti in privrženci 
neodvisnosti. Ti so katalonske policiste obmetavali z vzdevki, dejali so, da so izdajalci, in vanje metali vse mogoče predmete, 
med drugim barvni prah kot simbolični znak za zadušitev fašizma, kot so dejali predstavniki CUP. Po podatkih zdravstvene 
službe je bilo pri tem 24 oseb poškodovanih, ena je bila huje ranjena. Policija jih je aretirala šest z obtožbo za napad na 
uradno osebo. Zaradi posega katalonske policije zahtevata CUP in CDR odstop katalonskega ministra za notranje zadeve 
Miguela Bucha. 
Za mirno kri in praznovanje 
Katalonski predsednik Quim Torra je nagovoril gibanje za neodvisnost in dejal, naj ohrani mirno kri in se izogiba nasilju. V 
govoru, ki ga je imel v soboto v zvezi z obletnico referenduma, je pozval k enotnosti vseh političnih sil, ki podpirajo projekt 
za samostojno Republiko Katalonijo. Dodal je, naj praznujejo prvi oktober kot dan zmage in praznik demokracije, ter 
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poudaril, da je nesprejemljivo, da so katalonski politiki še vedno v priporu. Po nekaterih napovedih bi se sodni proces proti 
njim moral začeti ta mesec, a je špansko vrhovno sodišče nato sporočilo, da je začetek prestavljen na januar.  
Puigdemont z novo stranko 
Danes mineva leto dni od referenduma o samostojnosti Katalonije, ki jo je regija potem neuspešno razglasila 27. oktobra. 
Tedanji vodja Kataloncev Carles Puigdemont se je odločil, da bo na ta dan ustanovil novo stranko, katere glavni cilj bo 
uresničiti mandat za samostojnost. Ko bo to enkrat doseženo, se bo stranka razpustila, je dejal Puigdemontov tiskovni 
predstavnik Toni Morral. Stranka naj bi poskušala tudi združiti zagovornike samostojnosti, ki so zdaj razklani v tri 
parlamentarne skupine. Agencije 

• Nekdanja ministrica Györkös Žnidarjeva zapustila SMC. STA. Dnevnik, Ljubljana, 2. oktober 2018 
https://www.dnevnik.si/1042841883/slovenija/nekdanja-ministrica-gyorkos-znidarjeva-zapustila-smc  
Nekdanja ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar je izstopila iz SMC, so za STA potrdili v tej stranki. Györkös 
Žnidarjeva je med razlogi navedla predvsem nestrinjanje z vodstvom SMC glede migracijske in varnostne politike, pri 
kateri so ji, kot pravi, velikokrat javno odrekli podporo. 
 

 
Slika: Nekdanja ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar je izstopila iz SMC. (Foto: Matjaž Rušt) 
 
Kot je navedla nekdanja ministrica, ji je vodstvo SMC velikokrat odreklo podporo zlasti pri medijsko odmevnih primerih s 
področja migracij, pri razpravah in glasovanju v DZ glede sprememb azilne zakonodaje, pa tudi pri odzivu na prvo policijsko 
stavko. 
Po njenih navedbah so ji prav poudarjanje varnosti in prizadevanje za vzdržno migracijsko sliko v vodstvu SMC očitali kot 
"nekompatibilno z migracijsko liberalno smerjo stranke SMC". Ob tem nekdanja ministrica ugotavlja, da pa SMC kot tedaj 
največja vladna stranka ni naredila nič konkretnega v smeri sprejetja celovite državne migracijske strategije, ki bi migracije 
zajela širše kot samo iz perspektive zakonskih varnostnih nalog MNZ. 
"Dokazovanje leve liberalne naravnanosti v odnosu do migracij se ne dosega z odrekanjem podpore lastni ministrici za 
notranje zadeve, niti z neformalnim pritiskom na odločevalce MNZ in policiste, ki morajo voditi postopke s tujci," je ostra 
Györkös Žnidarjeva. Kot meni, se to dosega s temeljito razpravo o migracijski oz. azilni strategiji države in s posledično 
spremembo zakonodaje, "do česar pa navkljub takratnemu velikemu številu SMC poslancev ni prišlo, in to niti v poplavi 
vloženih predvolilnih zakonov". 
Odhod Györkös Žnidarjeve je nakazala že njena odločitev, da na zadnjih volitvah v DZ ne bo kandidirala na listi SMC. Med 
drugim se ni strinjala s programom SMC pri varnostni politiki. 
Nekdanja ministrica je še pojasnila, da je njena odločitev o umiku iz SMC prišla ravno v tem trenutku zato, ker bi to sicer 
pred volitvami in v času oblikovanja nove vlade utegnilo poslabšati "relativno neugodno pogajalsko pozicijo SMC". Zdi se ji 
tudi pomembno, da na lokalnih volitvah SMC nastopi brez notranjih razlik glede varnostnih in migracijskih politik. Ob tem še 
poudarja, da so "strokovnost, apolitičnost in profesionalnost MNZ in policije kategorije, ki jih mora minister varovati ne 
glede na politične posledice". 
Danes se bo sicer sestal svet SMC, na katerem naj bi med drugim zamenjali generalnega sekretarja Jožeta Artnaka z 
Andrejem Klemencem. Artnak naj bi se upokojil. V izvršilnem odboru pa bodo nekdanje tri ministre - poleg Györkös 
Žnidarjeve še Milojko Kolar Celarc in Borisa Koprivnikarja zamenjali z novimi ministri iz vrst SMC. 

• Igra z imenom se nadaljuje. Dejan Kovač. Dnevnik, Ljubljana, 2. oktober 2018 
https://www.dnevnik.si/1042841717/svet/igra-z-imenom-se-nadaljuje  
Preimenovanje makedonske države, zavito v vprašanje o članstvu v Natu in EU, ni dobilo želene potrditve zaradi volilne 
abstinence. Slabo obiskani posvetovalni referendum pa makedonski vladi zaradi več kot 90-odstotne podpore dogovoru z 
Grčijo omogoča, da svoj projekt evroatlantskih povezav vendarle izpelje do konca. 
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Slika: Bujar Osmani, podpredsednik makedonske vlade in odločen podpornik vstopa v evroatlanske povezave, je 
nedeljski referendumski glas za spremembo imena države označil za najpomembnejšo odločitev tudi v življenju njegove 
družine, a zmotno pričakoval, da bo odziv volilcev na referendumu množičen. (Foto: AP) 
 
Povezava vprašanja o spremembi državnega imena s članstvom v Evropski uniji in Natu ni prinesla želenega učinka pri 
odločanju Makedoncev o tem, ali bodo po novem Severni Makedonci. Posvetovalnega referenduma se je udeležila le 
tretjina volilcev, kolikor jih je zapisanih v dodobra neurejenih volilnih imenikih, očitno tistih, ki so prepričani, da je bila grška 
blokada pri vstopanju v evroatlantske povezave glavna ovira državnemu razvoju. Slednji so z 91,2-odstotno podporo dali 
premierju Zoranu Zaevu priložnost, da bitko za spremembo državnega imena in s tem makedonske ustave v skladu z 
junijskim dogovorom z grškim kolegom Aleksisom Ciprasom nadaljuje v parlamentu, kjer potrebuje še vsaj deset glasov 
opozicijske VMRO-DPMNE, od katere pričakuje, da bo spoštovala glas tistega manjšega dela volilcev, ki so se nedeljskega 
referenduma vendarle udeležili. 
Možnost izrednih volitev 
Zaev je po objavi zanj neugodnega rezultata dejal, da bo v nekaj dneh znano, ali obstaja možnost za dogovor z opozicijo o 
potrebni dvotretjinski parlamentarni podpori za ustavne spremembe. Pogovore z VMRO-DPMNE bo začel že danes, če bodo 
neuspešni, pa je že omenil možnost predčasnih volitev, ki bi po poročanju makedonske tiskovne agencije lahko bile že 
novembra. Odločilnih naj bi bilo naslednjih deset dni, v katerih bo poskušal pridobiti podporo najmanj 80 poslancev 120-
članskega parlamenta, glede izrednih volitev pa Zaevu in njegovi SDMS skupaj s sedanjimi koalicijskimi partnerji ankete 
napovedujejo zadostno podporo, da bi imeli v prihodnjem sklicu 85 namesto sedanjih 71 poslancev, med katerimi dva nista 
podprla sporazuma z Makedonijo, preden je njegov podpis zavrnil državni predsednik Gjorgje Ivanov.  
Kako odmisliti bojkot 
Ivanov je tudi pred referendumom javno napovedal, da se ga ne bo udeležil, in s to potezo podprl bojkot, ki je na koncu 
odplaknil njegovo veljavnost, saj se je zanjo zahtevala vsaj 50-odstotna udeležba volilcev, ki jih je po že omenjenih 
neurejenih seznamih približno 1,8 milijona v primerjavi z manj kot milijonom in pol, kolikor jih je bilo povabljenih na 
referendum o samostojnosti Makedonije leta 1992. Udeležba je bila tako nekaj manj kot 37-odstotna, vlada in precejšen del 
evropske politične javnosti pa ga kljub temu označujeta za uspešnega, ker jima je zaradi skoraj 92-odstotne podpore EU in 
Natu po godu. Premierja Grčije in Makedonije Zaev in Cipras sta tako že napovedala, da se bosta naprej zavzemala za 
spremembo državnega imena Makedonije, slednji pa je ob tem pozdravil odločnost in pogum Zaeva, da nadaljuje s temi 
prizadevanji. »Pozdravljam odgovor da na referendumu in pozivam vse voditelje in stranke, da se konstruktivno in 
odgovorno vključijo v uresničevanje te zgodovinske priložnosti,« pa je v tvitu po objavi rezultata zapisal generalni sekretar 
Nata Jens Stoltenberg. Dodal je, da so vrata Nata odprta, da pa morajo biti izvedene vse nacionalne procedure. Tistim, ki so 
prišli na referendum, je čestital tudi Johannes Hahn, evropski komisar za širitev. Ne da bi komentiral nizko udeležbo, je 
pozval makedonske voditelje, naj spoštujejo referendumsko odločitev. Neudeležba je razveselila grškega obrambnega 
ministra Pavlosa Kamenosa, ki je nasprotoval Ciprasovemu dogovoru in med drugim dejal, da je bil deležen glasnih kritik, ko 
je govoril, da bo referendum propadel, zdaj pa je 68 odstotkov Makedoncev potrdilo njegove napovedi. Evropski poslanec iz 
Slovenije Ivo Vajgl, uradni poročevalec evropskega parlamenta za Makedonijo, je v sporočilu za javnost izpostavil, da izid 
referenduma razkriva protisloven položaj v makedonski politiki, Lojzeta Peterleta, ki je predsednik delegacije odbora za 
odnose z Makedonijo v evropskem parlamentu, pa izid oziroma neudeležba na referendumu ni presenetila.  
Ne bi bili prvi, ki so spremenili ime države 
Le malo suverenih držav se je samih odločilo za preimenovanje, kot to predvideva makedonsko-grški sporazum, nekaj 
takšnih primerov pa vendarle obstaja. V Afriki je zadnji takšen Esvatini, kot se od aprila letos spet imenuje nekdanji Svazi. 
Zgornja Volta se je tako imenovala vrsto let po razglasitvi neodvisnosti od Francije leta 1958, a so nato leta 1984 sprejeli 
odločitev o preimenovanju te zahodnoafriške države v Burkina Faso. Demokratična republika Kongo pa se tako imenuje od 
leta 1997, prej je bila 26 let Zair. V zahodni Afriki je nekdaj obstajala država Dahomej. Petnajst let po razglasitvi neodvisnosti 
od Francije se je leta 1975 preimenovala v Ljudsko republiko Benin. Ime se nanaša na nekoč vplivno, predkolonialno 
kraljestvo Benin. V Aziji je leta 1989 vojaška vlada v Burmi preimenovala državo v Zvezno republiko Mjanmar, da bi tako tudi 
simbolično končala preteklo britansko nadvlado. Kraljevina Kambodža se je leta 1970, ko so z državnim udarom odstavili 
princa Norodoma Sihanuka, preimenovala v Kmersko republiko. Ko so Rdeči Kmeri pod vodstvom Pol Pota leta 1975 
prevzeli oblast, so jo poimenovali Demokratična Kampučija po njenem poimenovanju v kmerskem jeziku. Sta 
 



• Makedonski referendum: nacionalizem je rezerviran za velike. Zoran Senković. Dnevnik, Ljubljana, 2. oktober 
2018  

https://www.dnevnik.si/1042841716/mnenja/komentarji/makedonski-referendum-nacionalizem-je-rezerviran-za-velike  
Zaradi prešibke udeležbe je spodletel makedonski referendum o, recimo bobu bob, spremembi imena, ki naj bi »osrečila« 
Grčijo. Posredno pa je odločal o zelo oddaljenem in še vedno meglenem članstvu Makedonije v Natu in EU. Kako od tukaj 
dalje, ni jasno, je pa referendum razkril nekaj drugega: dvoličnost in sprevrženost mednarodne politike. Makedonski 
zakon je namreč jasen: referendumska volja je veljavna, če glasovalne listke odda najmanj 50 odstotkov volilnih 
upravičencev. Šele potem je pomembno, koliko jih je za in koliko proti. A makedonski politiki, ki zagovarjajo z Grki 
dogovorjeno spremembo imena, in Zahod so »navdušeni« nad 90-odstotno podporo sporazumu. Ne moti jih, da sta 
zmaga ali poraz postala stvar interpretacije strank in gostilniških razprav, ne pa točnih številk in zakonske regulative. Ko 
gre za preventivno gašenje enega izmed mogočih balkanskih požarov (kar grško-makedonski spor je), ki bi se lahko spet 
razširil in skalil popoldanski dremež stare dame Evrope, je Zahod pripravljen zamižati na obe očesi, pa čeprav gre za 
obvoz legalnosti. Tistega, kar je sicer prvi pogoj za vstop v veliko in srečno družino držav in narodov – v Nato in EU. 
Tistega, kar je tem državam menda imanentno in že ob rojstvu položeno v zibko.  
Za Zahod je dovolj, da je 600.000 volilcev podprlo uresničevanje sporazuma z Grčijo, torej tudi spremembo imena v 
Republika Severna Makedonija. Ne moti pa ga, da ni bilo predpisane udeležbe in da je predlagane spremembe v resnici 
podprla samo tretjina volilnega telesa. 
Zato iz Bruslja, Berlina, New Yorka in Pariza dežujejo pohvale za odločnost in pogum bodočih Severnomakedoncev in hkrati 
svarila in opozorila tistim, ki se starega imena držijo kot pijanec plota: z zavračanjem sporazuma in vztrajanjem, da je 
referendum propadel, nasedajo »zgodovinsko preseženemu nacionalizmu«, ki »ogroža« makedonsko svetlo prihodnost. 
»Demokratični in prosvetljeni« Zahod sporoča makedonskim nacionalistom, da je nacionalizem škodljiv in da je to rakasta 
tvorba, ki ogroža uresničevanje začrtane poti z balkanskega močvirja na evropske sončne planjave. 
Takšni dobronamerni nasveti, čeprav sprti z nekaterimi osnovnimi elementi zahodne demokracije, bi bili, utilitaristično 
gledano, do neke mere še sprejemljivi, če jih ne bi delil ravno Zahod. Ti nasveti so, milo rečeno, dvolični in ponazarjajo 
stanje duha v Evropi. Ravno v Evropi in ZDA namreč opažamo razbohoten nacionalizem in do drugih sovražno domoljubje, v 
primerjavi s katerima so makedonski nacionalisti navadni amaterji. 
Volitve v evropskih državah so v zadnjih nekaj letih naplavile množico kvazidomoljubnih strank, ki bi najraje zaklenile 
državne meje pred vsem, kar govori drugače, kar je videti nekoliko drugače in moli na nekoliko drugačen način. Zanimivo bi 
bilo videti, s kakšnim besom bi se odzvale na dilemo, v katero je potisnjena Makedonija. Pa ne gre več za eksotične strančice 
z obrobja političnega sveta, ampak za politično močne subjekte, brez katerih ni več mogoče sestaviti vlad oziroma se jim 
»bolj demokratične« stranke prilagajajo in prevzemajo njihove programe ter besednjak. Celo iz ZDA, v katerih Trump 
dosledno izganja globalizem in izvaja skrajno nacionalistično politiko America first, prihajajo svarila makedonskim 
nacionalistom, naj se ne igrajo z usodo države.  
Zanimivo pa je, da veliki ne pošiljajo podobnih opozoril Grčiji, kjer že mesece na tisoče grških nacionalistov protestira celo 
proti imenu Severna Makedonija, stranke pa grozijo z vladno krizo, kot da je Grčija tista, ki bo zaradi spremembe imena ob 
del zgodovine in nacionalne identitete. Balkanu so včasih rekli evropski bolnik, a tudi zdravje Zahoda je več kot skrb 
vzbujajoče.  

• Katalonski voditelj postavil ultimat Sanchezu. ba, agencije, Dnevnik, Ljubljana, 02.10.2018  
https://www.dnevnik.si/iskalnik?q=katalonija  
Katalonski voditelj Quim Torra je španskemu premierju Pedru Sanchezu postavil ultimat, naj v mesecu dni predstavi 
predlog, kako bi izvedli referendum o samoopredelitvi Kataloncev o samostojnosti, sicer mu bodo odrekli podporo v 
zveznem parlamentu. Sanchez v Madridu vodi manjšinsko vlado, ki pa jo podpirajo baskovski in katalonski nacionalisti. 
Sanchezova vlada je Torru odvrnila, da zavrača vsakršne ultimate in da si prizadeva za širok dialog o rešitvi krize, pri čemer 
pride za Katalonijo v poštev široka avtonomija, ne pa samostojnost. Pred tem je Sanchez katalonske oblasti opozoril, da 
igrajo nevarno igro, saj je v ponedeljek, ob obletnici lanskega referenduma o samostojnosti, ki ga je Madrid označil za 
nezakonitega, v Barceloni prišlo do spopadov med protestniki in policijo ter poskusa vdora v poslopje katalonskega 
parlamenta. Torra se je od incidentov distanciral, bolj zagreti zagovorniki katalonske neodvisnosti pa so ga na ulicah 
Barcelone, kjer se je zbralo skupno 180.000 ljudi, izžvižgali. ba, agencije 

• Dars na Karavankah kopiči zamudo. Tomaž Klipšteter. Dnevnik, Ljubljana, 4. oktober 2018 
https://www.dnevnik.si/1042842024/posel/novice/dars-na-karavankah-kopici-zamudo  
O pritožbah neizbranih ponudnikov za gradnjo predora Karavanke bi moral Dars odločiti najkasneje do 19. septembra. 
Ker tega ni storil, so se graditelji pritožili zaradi molka organa. 
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Slika: Medtem ko so Avstrijci že na poti v drugo cev karavanškega predora, pri nas Dars nima niti sklenjene veljavne 
pogodbe z izbranim izvajalcem. (Foto: Luka Cjuha) 
 
Na avstrijski strani je že vse pripravljeno, da prihodnjo sredo razstrelijo prvo skalo na poti v drugo cev predora Karavanke, 
pri nas pa Dars nima niti sklenjene veljavne pogodbe z izbranim izvajalcem. Dars celo dodatno kopiči zamudo v gradbenem 
megaprojektu, katerega izvedba je na slovenski strani bistveno zahtevnejša in zamudnejša kot na avstrijski. 
Zoper izbor najugodnejšega ponudnika, turško družbo Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret, ki je predor pripravljena skopati za 
89,3 milijona evrov (brez DDV), so se v roku pritožili trije neizbrani ponudniki, in sicer Kolektor CPG, Euro-Asfalt in Gorenjska 
gradbena družba. Zadnja vloga je na Dars prispela 22. avgusta. V skladu z določili zakona o pravnem varstvu v postopkih 
javnega naročanja bi moral Dars svojo odločitev spisati najkasneje do 19. septembra. Pa tega ni storil. Zato so se po naših 
neuradnih informacijah vsi trije vlagatelji revizijskih zahtevkov pritožili zaradi molka organa. 
Kdo bo plačal globo? 
Na Darsu smo že 27. septembra terjali odgovor na vprašanje, zakaj so zamudili zakonski rok. Pa tudi to, kdo bo plačal 
morebitno globo zaradi molka organa, ki v skladu z zakonskimi določili znaša do 50.000 evrov. Odgovor smo prejeli šele v 
ponedeljek, 1. oktobra. »Dars je sprejel odločitev skladno z določilom 28. člena zakona o pravnem varstvu v postopkih 
javnega naročanja. Odločitev je Dars posredoval na državno revizijsko komisijo (Dkom), izbranemu ponudniku ter 
vlagateljem,« so zapisali. O tem, zakaj so zamudili zakonski rok, ki ga določa citirani člen, in kdo bo zato odgovarjal, niso 
zapisali ničesar. 
Vpogled v seznam zadev, ki jih ima Dkom v odločanju, razkriva, da so nam odgovor poslali isti dan, ko je komisija prejela 
njihovo odločitev, v kateri je na več kot sto straneh zavrnila zahtevke pritožnikov. Dars je vlagateljem zavrnil zahtevek za 
razveljavitev odločitve, pa tudi prošnjo za vpogled v ponudbeno dokumentacijo turškega podjetja.  
Neproblematične pravnomočne obsodbe Turkov 
Pritožniki so med drugim omenjali spornost dokazil o nekaznovanosti nekaterih odgovornih oseb v izbranem turškem 
podjetju. Dokopali so se namreč do podatka, da sta Ahmet in Kazim Cengiz pravnomočno obsojena. Obema je bila v sodnem 
postopku izrečena denarna kazen. Zato bi morala biti ponudba turškega podjetja nedopustna, so prepričani pritožniki. Dars 
je prepričan o nasprotnem. Turška ponudba naj bi bila dopustna, ker kaznivi dejanji, zaradi katerih sta bila Turka 
pravnomočno obsojena, naj ne bi bili takšni kaznivi dejanji, ki jih kot izključitveni razlog navaja zakon o javnem naročanju. 
Kakšne nezakonitosti naj bi zagrešila Turka, Dars ne razkriva. 
Pravilnost odločitve Darsa bo zdaj pretehtal še Dkom. Na njegovo odločitev bo treba predvidoma čakati dva do tri mesece. 
Zato se bo tudi v primeru, če bo komisija vse zahtevke pravnomočno zavrnila in bo posel dokončno pripadel turškemu 
gradbincu, gradnja predora na slovenski strani lahko začela šele leta 2019. 
Poročali smo, da so v Sloveniji in Avstriji sočasno začeli postopke za izbor izvajalca gradbenih del v drugi cevi karavanškega 
predora. V Avstriji bo predor gradila družba Swietelsky, ki je v obdobju 1986–1991 zgradila prvo cev avstrijskega dela 
karavanškega predora. Za opravljen posel bo podjetje prejelo 89,9 milijona evrov.  
Dolžina karavanškega predora je 7948 metrov, slovenski odsek je dolg 3546 metrov, avstrijski pa 4402 metra. Pri gradnji 
prve cevi predora so Slovenci potrebovali kar 11 mesecev več kot Avstrijci, da so se prebili do mejne črte. Preboj druge cevi 
predora Karavanke naj bi se zgodil sredi leta 2022, promet po novem predoru naj bi stekel februarja 2024. Ta bo še zmeraj 
enosmeren, saj bodo takrat zaprli obstoječi predor in ga v naslednjih treh letih temeljito obnovili.  

• Vlada imenovala Črnčeca za vodjo skupine za implementacijo arbitražne razsodbe. STA. Dnevnik, Ljubljana,   
4. oktober 2018 
https://www.dnevnik.si/1042842074/slovenija/vlada-imenovala-crnceca-za-vodjo-skupine-za-implementacijo-
arbitrazne-razsodbe-  
Vlada je danes spremenila kadrovsko sestavo medresorske koordinacijske skupine za implementacijo arbitražne 
razsodbe o meji s Hrvaško in na njeno čelo imenovala državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Damirja 
Črnčeca, so sporočili po današnji seji vlade. 
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Slika: Vlada je spremenila kadrovsko sestavo medresorske koordinacijske skupine za implementacijo arbitražne razsodbe 
o meji s Hrvaško in na njeno čelo imenovala državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Damirja Črnčeca (Foto: 
Tomaž Skale) 
 
V skupino je vlada danes imenovala še generalnega sekretarja vlade Stojana Tramteta, zunanjepolitičnega svetovalca 
premierja Romana Kirna in državnega sekretarja na notranjem ministrstvu Sandija Čurina. V skupini pa ostajata direktorica 
vladnega urada za komuniciranje Kristina Plavšak Krajnc in Marko Vrevc, ki je na zunanjem ministrstvu vodja projektne 
enote za meje. 
Črčec bo tako na čelu te skupine, ki nadzira in usklajuje ukrepe za izvajanje razsodbe arbitražnega sodišča iz 29. junija lani, 
nadomestil predhodnika na položaju Erika Kopača. Skupino pa so zapustili še prejšnja generalna sekretarka vlade Lilijana 
Kozlovič, Anžej Frangeš, ki je bil svetovalec prejšnjega premierja Mira Cerarja, direktorica vladne službe za zakonodajo 
Ksenija Mihovar Globokar in tudi vodja projektne enote za arbitražni sporazum na zunanjem ministrstvu Nataša Šebenik. 
Vlada je medresorsko skupino za implementacijo arbitražne razsodbe ustanovila že teden dni po razglasitvi razsodbe, 6. 
julija lani. Naloge te skupine so v prvi vrsti oblikovanje predlogov, usmeritev in konkretnih nalog za usklajeno delovanje 
državnih organov na področju implementacije končne razsodbe arbitražnega sodišča ter usklajevanje in usmerjanje 
informiranja prebivalcev na območju, ki jih razsodba neposredno zadeva. 
Slovenija je za implementacijo arbitražne razsodbe sprejela več t. i. implementacijskih zakonov. Razsodbo je na področjih, 
na katerih je to lahko storila samostojno, brez Hrvaške, ki razsodbo zavrača, začela izvajati v skladu z določili iz arbitražnega 
sporazuma - po šestih mesecih od razsodbe, torej z 29. decembrom lani. 

• Analiziramo imenovanje Damirja Črnčeca: Šarec je poslal sporočilo Levici in Hrvaški. Zoran Potič. Dnevnik, 
Ljubljana, 4. oktober 2018  

https://www.dnevnik.si/1042842090/slovenija/analiziramo-imenovanje-damirja-crnca-sarec-je-poslal-sporocilo-levici-
in-hrvaski-  
Po spremembi vlade je prišlo do logične spremembe tudi v skupini, ki skrbi za implementacijo arbitražne odločbe o 
razmejitvi med Slovenijo in Hrvaško. Dosedanjega vodjo skupine Erika Kopača, ki je v kabinetu predsednika bivšega 
premiera Mira Cerarja skrbel za za nacionalno varnost, je zamenjal nov človek.  
 

 
Slika. Predsednik vlade Marjan Šarec je z imenovanjem Damirja Črnčeca na čelo arbitražne skupine močno okrepil njegov 
položaj v vladi. Foto: Jaka Gasar 
 
To pa ni nihče drug kot sporni državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade Damir Črnčec.  
Spomnimo, njegovo imenovanje za državnega sekretarja pri premieru Marjanu Šarcu je pred tedni dvignilo del javnosti na 
noge zaradi njegovih rasističnih, sovražnih in nestrpnih izjav o beguncih, migrantih in tujcih na sploh. 
Iz skupine, ki je bila ustanovljena po razglasitvi sodbe junija lanskega leta, v obdobju vlade Mira Cerarja, so se poslovili vsi 
člani stranke SMC, ki so v njej sodelovali na podlagi funkcij, ki so jih opravljali v vladi. To so Liljana Kozlovič, bivša generalna 
sekretarka vlade, Anžej Frangeš, ki j opravljal funkcijo državnega sekretarja za zunanje zadeve in je bil pred meseci poslan za 
veleposlanika v Bolgarijo, nekdanja vodja vladne službe za zakonodajo Ksenija Mihovar Globokar in vodja projektne enote 
za arbitražni sporazum na ministrstvu za zunanje zadeve Nataša Šebenik. 
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Namesto teh prihajajo novi ljudje: generalni sekretar vlade Stojan Tramte, zunanjepolitični svetovalec premiera Roman Kirn 
in državni sekretar na notranjem ministrstvu Sandi Čurin. V skupini ostajata direktorica vladnega urada za komuniciranje 
Kristina Plavšak Krajnc in Marko Vrevc, ki je na zunanjem ministrstvu vodja projektne enote za meje. 
Zakaj ravno Črnčec? 
Na vladi niso pojasnili, zakaj so za vodjo skupine imenovali ravno Črnčeca, čigar imenovanje je v javnosti razvnelo toliko 
strasti, še bolj pa zapletlo odnose med koalicijo petih strank, ki tvorijo manjšinsko vlado, in opozicijsko stranko Levico. Kot je 
znano, je Levica ostro nasprotovala imenovanju Črnčeca za državnega sekretarja v kabinetu premiera, zaradi te poteze je 
celo odložila podpis protokola o sodelovanju v nedoločno prihodnost.  
Ker je arbitražni sporazum s slovenskega vidika praktično že uveljavljen; sprejeta je potrebna zakonodaja o implementaciji, 
na lokalni ravni se rešujejo problemi ljudi ob meji, slovenskim ribičem se nudi pravna zaščita, in ker Slovenija toži Hrvaško 
pred Evropskim sodiščem, se zastavlja vprašanje, kako razumeti imenovanje Črnca za vodjo skupine, ki bi jo lahko vodil kdor 
koli od članov skupine za implementacijo arbitražnega sporazuma. Šarec bi se lahko imenovanju Damirja Črnca za vodjo 
skupine izognil . 
V tem trenutku lahko ocenimo, da se predsednik vlade Marjan Šarec požvižga na kritike, ki letijo na račun Damirja Črnca. Še 
več, Šarec ga je z imenovanjem celo povzdignil in okrepil njegov položaj v vladi. Potezo lahko razumemo kot kljubovanje 
delu javnosti, ki je proti temu, da v vrhu slovenske oblasti deluje odkrit rasist. S tem pa Šarčeva poteza ni več le notranja 
zadeva kabineta predsednika vlade, ampak celotne koalicije.  
Na čelo arbitražne skupine antihrvaški jastreb 
Imenovanje Damirja Črnca za vodjo arbitražne skupine ima tudi zunanjepolitično oziroma bilateralno dimenzijo. Iz njegovih 
zapisov v komentarjih za revijo Reporter lahko sklepamo tudi, da je odločen antihrvaški jastreb. V svoji zadnji kolumni je 
Črnčec denimo zapisal naslednje: »Na zunanjepolitičnem področju pa je treba začeti jasno in glasno sporočati, da je Hrvaška 
popolnoma neverodostojen in nekredibilen partner, ki si ne zasluži članstva v schengenskem območju.«  
Kmalu po objavi arbitražnega sporazuma je Črnčec zapisal nekaj svojih pogledov na reševanje slovensko-hrvaškega mejnega 
spora. V njih ni diplomatske previdnosti in širine, pač pa značilno razumevanje sveta skozi črno – belo optiko. Hrvaško 
dojema kot dedinjo bizantinskega političnega sveta, ki je Slovenijo v preteklosti večkrat izdala. »Hrvaška nas je najprej izdala 
kmalu po osamosvojitvi, po napadu Jugoslovanske ljudske armade, pod poveljstvom generalov iz Beograda, nas je 
predsednik Tuđman prvič izdal junija 1991, ker ni zaustavil napada jugovojske iz Hrvaške,« je zapisal 7. julija 2017 v 
Reporterju.  
In, kako si je Črnčec zamislil implementacijo arbitražnega sporazuma? V tej isti kolumni je zapisal: »Slovenska policija mora 
dobiti podrobna in zelo jasna navodila, kako začeti izvajati nadzor v morju ter predvsem o tem, kako ravnati in ukrepati ob 
insceniranih incidentih. Umik z ozemlja, iz objektov in vasi, ki so bili še včeraj slovenski, mora biti zelo premišljen in 
sorazmeren z ravnanji Hrvaške. Popolna enostranska implementacija sporazuma samo slovenske strani ter ničelna s 
hrvaške, bi bila zgolj neumnost. Sploh, če imamo v mislih, da bo morda na našo srečo verjetno še tretja priložnost, hrvaški 
vstop v schengen. Pričakujem, da ta priložnost ne bo spet naivno zamujena.« 
Glede na te zapise si lahko zastavimo vprašanje, napoved česa so takšni pogledi v odnosu do sosednje države? 

• Aquarius v Marseillu, v Sredozemlju nove reševalne ladje nevladnikov. STA. Dnevnik, Ljubljana, 4. oktober 2018  
https://www.dnevnik.si/1042842094/svet/aquarius-v-marseillu-v-sredozemlju-nove-resevalne-ladje-nevladnikov  
Ladja Aquarius je danes vplula v francosko pristaniško mesto Marseille, medtem ko usoda te glavne človekoljubne ladje, 
ki rešuje migrante in beguncev v osrednjem delu Sredozemskega morja, ostaja negotova. Druge človekoljubne nevladne 
organizacije so medtem na območje že napotile nove reševalne ladje. 
Aquarius francoske nevladne organizacija SOS Mediterranee je nedavno rešil 58 migrantov in beguncev blizu libijske obale, 
ki jih je po vnovičnem večdnevnem čakanju na morju nato sprejelo nekaj držav članic EU. 
Usoda ladje je negotova ob vse večji sovražnosti evropskih vlad do reševalnih operacij nevladnih človekoljubnih organizacij v 
Sredozemskem morju. Ob tem je Panama pred dnevi sporočila, da je sprožila postopek za odvzem registracije Aquariusu, 
zaradi česar ladja ne bo več mogla pluti, razen če se bo lahko registrirala v kaki drugi državi, poroča nemška tiskovna 
agencija dpa. 
SOS Mediterranee je danes izrazila upanje, da si bo Panama premislila in evropske države pozvala, naj ji omogočijo 
nadaljevanje reševanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 

• ESČP pritrdil Madridu pri tehničnem sporu glede katalonskega referenduma. STA, Dnevnik, Ljubljana, 
04.10.2018  

https://www.dnevnik.si/iskalnik?q=katalonija  
Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je danes pritrdilo Madridu glede tehničnega spora pri organizaciji 
referenduma o neodvisnosti Katalonije oktobra lani. Kot nesprejemljivo je zavrnilo pritožbo članice volilne komisije zaradi 
kazni ob sodelovanju pri referendumu, ki ga je špansko ustavno sodišče razglasilo za nezakonitega. sta 
 

Večer, Maribor 

• Spomin na boj proti okupatorju. Jože Gabor. Večer, Maribor, 28.9.2018  
https://www.vecer.com/spomin-na-boj-proti-okupatorju-6580058 
V gozdičku med Trnjem in Odranci so se med drugo svetovno vojno dogovorili o sabotažah in oboroženem uporu.    
Pri spomeniku zbora aktivistov in simpatizerjev Osvobodilne fronte za Prekmurje, ki je bil 30. avgusta 1941 v gozdičku med 
Trnjem in Odranci, so pripravili spominsko slovesnost. Ferdo Godina je v knjigi Prekmurje 1941 – 1945 zapisal, da so na 
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zboru sklepali o tem, da je potrebno v Prekmurju nadaljevati s sabotažnimi akcijami, ko bodo zbrali dovolj orožja, pa preiti k 
oboroženim akcijam v večjem obsegu. 
Svečanost, s katero so se spomnili 77. obletnice zbora aktivistov in simpatizerjev, sta organizirala Združenje borcev za 
vrednote NOB in občina Črenšovci. V kulturnem programu so nastopili šolarji iz Osnovne šole Franceta Prešerna Črenšovci in 
ljudske pevke Kulturno-turističnega društva Črenšovci. Udeležence sta pozdravila predsednik območnega Združenja za 
vrednote NOB Lendava Jože Vidič in župan občine Črenšovci Anton Törnar, ki sta poudarila pomen ohranjanja spomina na 
boj za svobodo med drugo svetovno vojno. Slavnostni govornik, ravnatelje Osnovne šole Odranci Andrej Kociper je povedal, 
da je območje Prekmurja aprila 1941 osvojile nemške sile, potem pa ga je okupirala madžarska vojska, nova oblast pa je 
poskušala območje čim hitreje madžarizirati: »Uvedli so Madžarščino kot učni jezik, uničevali slovenske in prekmurske 
knjige, zapovedali uporabo Madžarščine ter prepovedali javno rabo Slovenščine. 
30. avgusta 1941 je Štefan Kovač - Marko sklical sestanek sodelavcev in aktivistov v gozdičku pri Trnju, ki se ga je udeležilo 
okrog 30 ljudi. Na tem sestanku je bil ustanovljen okrožni narodno-osvobodilni odbor s konkretnimi zadolžitvami članov.« 
Po ustanovitvi okrožnega in akcijskega narodnoosvobodilnega odbora so se po Prekmurju širile sabotažna akcije, začeli pa 
so tudi s pripravami za boj proti okupatorju in njegovim sodelavcem. Sklenili so, da bo vojaški poveljnik Štefan Kovač, pri 
organiziranju čete pa naj bi mu pomagal Miško Kranjec. V odboru za vodenje akcij so bili še Vinko Megla, Evgen Kardoš, 
Martin Žalik in Štefan Horvat: »Okupator je budno spremljal dejavnost in 27. septembra 1941 aretiral okrog 60 sodelavcev 
in simpatizerjev NOG, vendar pa jim vodstva ni uspelo ujeti. Šele po aretaciji člana vodstva upora Evgena Kardoša, ki je po 
hudem mučenju izdal mesto sestanka pri Gančanih, kjer je madžarska policija pripravila zasedo in ubila Štefana Kovača, ki je 
bil duša in srca narodnoosvobodilnega gibanje v Prekmurju in Medžimurju.« Spomenik zboru prekmurskih aktivistov in 
simpatizerjev Osvobodilne fronte ob križišču cest med Odranci, Črenšovci, Turniščem in Trnjem so postavili leta 1981 in 
obnovili pred dvema letoma. 

• Predvolilni arbitražni manevri slovenskih evroposlancev. Uroš Esih. Večer, Maribor, 28.9.2018 
https://www.vecer.com/predvolilni-arbitrazni-manevri-slovenskih-evroposlancev-6579848  
Evropski poslanci iz SDS so vzeli v bran Jean-Clauda Junckerja, ki mu je politično pisana četverica poslancev iz 
nasprotnega tabora poslala ostro pismo zaradi neaktivnosti pri uresničevanju arbitraže.  
Po tem ko je nemški tednik Der Spiegel pred dvema tednoma na svoji spletni strani objavil osem strani dolgo mnenje pravne 
službe Evropske komisije, v katerem je zapisano, da večina trditev, ki jih je v predlogu tožbe predstavila Slovenija glede 
kršitev prava EU s strani Hrvaške, drži in da bi morala Evropska komisija prevzeti tožbo proti Hrvaški, je v v četrtek reagirala 
polovica slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu in na predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja 
naslovila poziv, da od Hrvaške zahteva spoštovanje vladavine prava in implementacijo arbitražne razsodbe. 
V Evropski uniji so interesi političnih družin močnejši od vladavine prava 
Na pobudo evropskega poslanca Igorja Šoltesa (Zeleni) so Franc Bogovič (EPP), Tanja Fajon (S&D) in Ivo Vajgl (ALDE) 
Junckerja, ki politično sodi v Evropsko ljudsko stranko EPP, precej ostro pozvali, da pritisne na Hrvaško, predvsem pa na 
hrvaškega premierja Andreja Plenkoviča, ki v vrstah Evropske ljudske stranke velja za tesnega Junckerjevega političnega 
zaveznika. Politično odločitev, da Evropska komisija ne upošteva mnenja svoje pravne službe, mnogi pripisujejo prav 
uspešnemu Plenkovićevemu lobiranju pri Junckerju. 
Koalicija raznobarvnih proti poslancem SDS 
Predstavniki neformalne arbitražne koalicije štirih različnih političnih skupin v Evropskem parlamentu trdijo, da v pravnem 
in političnem smislu ni alternative implementaciji arbitražne odločbe, v pozivu pa izražajo skrb nad tem, da se je Juncker kot 
predsednik Evropske komisije odločil, da prezre mnenje svoje pravne službe, in mu očitajo, da je celo preprečil vsakršno 
razpravo na to temo na kolegiju komisarjev. Poslanci Junckerja tudi spomnijo, da je arbitražna odločba končna in 
zavezujoča, ter dodajajo, da še zdaleč ne gre zgolj za bilateralno vprašanje, temveč za vprašanje, ki se tiče vse Evropske 
unije. Sporazum o arbitraži je bil namreč sklenjen pod okriljem Evropske komisije in je tudi del pravnega reda EU. 
Pomanjkanje preglednosti in neukrepanje Evropske komisije v tem primeru je po mnenju četverice izredno zaskrbljujoče in 
škodljivo za evropske vrednote in verodostojnost EU, tišina Evropske komisije v tem primeru pa daje slab zgled tudi za 
države Zahodnega Balkana in pošilja sporočilo, da medsebojno dogovorjenih zavez ni treba spoštovati. 
Juncker ali Evropska komisija se nista uradno odzvala na pismo slovenskih evropskih poslancev. Nanj pa so se kritično 
odzvali evropski poslanci iz vrst SDS Patricija Šulin, Romana Tomc in Milan Zver, ki prav tako kot Juncker pripadajo družini 
Evropske ljudske stranke. Poslanci SDS v Evropskem parlamentu, ki se niso pridružili pisanju slovenskih evroposlancev, so 
namreč prepričani, da naslovnik ni pravilno izbran, saj je v Evropski komisiji za vprašanje arbitraže in spoštovanja pravne 
države pristojen prvi podpredsednik komisije, socialist Frans Timmermans. Poslanci SDS še menijo, da tudi poziv slovenski 
komisarki Violeti Bulc ne bi škodil, saj je edina vedela za pravno mnenje, pa ni ustrezno ukrepala. Šoltesu pa očitajo, da 
njegov poziv za skupni nastop ni bil iskren, saj da Šoltes prvotno ni sprejel predlogov za soavtorstvo nekaterih poslancev, ki 
so sicer podprli njegov poziv. 
"Neuvrščeni" Peterle 
A v nadaljevanju razkriti argumenti poslancev SDS vendarle jasno pokažejo, da je med njimi in pošiljatelji pisma Junckerju 
velika razlika v pogledih na implementacijo arbitražne razsodbe. Zapisali so namreč, da je SDS od začetka nasprotovala 
načinu reševanja obmejnega vprašanja s Hrvaško z arbitražnim sporazumom in opozarjala, da bo razplet točno takšen, 
kakršen je. SDS je dajala prednost neposrednemu dialogu med državama že takrat, ko Hrvaška še ni bila članica Evropske 
unije. Slovenski vladi pa Šulinova, Tomčeva in Zver očitajo, da se je znašla v paradoksalni situaciji, saj se zavzema za 
implementacijo nečesa, kar ni v skladu s slovenskimi strateškimi interesi. 
Osmi slovenski evropski poslanec Lojze Peterle, prav tako iz EPP, ostaja v tem - očitno predvolilnem - merjenju moči 
evropskih poslancev "neuvrščen". Povedal nam je, da pismo četverice podpira, ni pa ga podpisal, saj je že pred devetimi 

https://www.vecer.com/avtor/uros-esih
https://www.vecer.com/predvolilni-arbitrazni-manevri-slovenskih-evroposlancev-6579848


meseci sam pisal Junckerju in ga nato marca letos še posebej seznanil s svojimi stališči. "Zdaj smo v območju pravnega, ne 
političnega vprašanja pri arbitraži. Politično se nanaša samo na to, kako razsodbo implementirati," je še dodal Peterle. 
Slovenski diplomatski viri pismo sicer označujejo za korektno in profesionalno, istočasno pa priznavajo, da je v njem mogoče 
zaslediti veliko predvolilnega pridiha. Nepodpisniki pisma pa da so so realen prikaz razmer v EU danes, kjer so interesi 
političnih družin močnejši od vladavine prava. Slovenska arbitraža je ilustrativen preplet nacionalnih in evropsko 
strankarskih ter institucionalnih interesov, ki očitno onemogoča razrešitev sporov s pravnimi sredstvi. 

• Makedonija: "Tudi mi si zaslužimo boljšo prihodnost". Urška Mlinarič. Večer, Maribor, 28.9.2018 
https://www.vecer.com/makedonija-tudi-mi-si-zasluzimo-boljso-prihodnost-6578783  
Tako pravijo podporniki makedonskega referenduma o imenu Severna Makedonija, medtem ko nasprotniki trdijo, da bi 
potrditev sporazuma z Grčijo pomenila izdajo domovine.  
Skopje sinoči, tri dni pred posvetovalnim referendumom, na katerem bo 1,8 milijona makedonskih volivcev odločalo, ali 
podpirajo sporazum z Grčijo, po katerem bi se njihova domovina preimenovala v Severno Makedonijo, ni kazalo predvolilne 
mrzlice. Medtem ko so se domačini skupaj s turisti v modernem delu mesta, ki ga je nekdanja vlada Nikole Gruevskega 
okitila z okoli 33 novimi zgradbami in spomeniki, s katerimi je želela potvoriti zgodovino tega najjužnejšega slovanskega 
naroda, sprehajali med uličnimi zabavljači in prodajalci prvega jesenskega kostanja, se je življenje na drugi strani Vardarja, v 
starem, pretežno albanskem predelu mesta, odvijalo med trgovinicami in lokali. Pot od srbsko-makedonske meje, z izjemo 
enega plakata, na katerem je koalicija Skupaj za evropsko Makedonijo, katere gonilni motor je vlada socialdemokrata 
Zorana Zaeva, nagovarjala, da gre za najpomembnejšo odločitev po osamosvojitvi, za vstop v EU in Nato, ni nakazovala, da 
so državljani pred zgodovinsko odločitvijo. 
Makedonija je pred zgodovinsko odločitvijo 
Celo napovedani protest koalicije Makedonija bojkotira pred makedonskim sobranjem je bil preklican. "Organizatorji so 
dobili obvestilo, da bo policija med protestnike pomešala provokatorje, da bi nas potem policija lahko pretepala," je ob tem 
povedal Ljubčo Veljanov, eden od članov Makedonskega nacionalnega sveta Makedonium, ki je bil le eden od 
organizatorjev preklicanega shoda, ki sem ga s še nekaj nasprotniki referenduma srečala v mestu z zastavo, na kateri je 
antični simbol, sonce Vergine. Simbol, ki je bil na prvi makedonski poosamosvojitveni zastavi, a so jo morali na zahtevo 
Grkov zamenjati s soncem z osmimi žarki. Vsi zbrani okoli Veljanova bodo bodisi bojkotirali referendum, kot je državljane 
pozval makedonski predsednik Gjorge Ivanov, bodisi bodo na glasovnici glasovali proti sporazumu. "Ne moremo glasovati 
za nekaj, s čimer bi nam bila odvzeta naša identiteta. Makedonci na to ne smemo pristati. To se ni zahtevalo še od 
nobenega naroda," je bil odločen Veljanov, medtem ko je Straško Olumčev, predsedujoči omenjenemu Makedoniumu, 
zatrdil, da je Zaev državo ne le izdal, temveč tudi prodal. "Vlada Zaeva je skorumpirana, sodeluje s politiki, ki so bili nekdaj 
člani Osvobodilne vojske Kosova." Na vprašanje, ali niso to isti politiki albanske stranke DUI, s katero je bil v vladi tudi 
VMRO-DPMNE, je Olumčev odvrnil, da "tudi ta stranka ni nič boljša". VMRO-DPMNE je preračunljiva, javno govorijo, da se 
ne strinjajo s sporazumom, obenem pa pravijo, naj se volivci sami odločijo, je pribil. 
Omenjena skupina protestnikov je prepričana, da bo Zaev referendum, ki bo veljaven le, če bo na volišča prišlo vsaj 50 
odstotkov volivcev, izgubil. "O tem sem prepričan," je bil odločen Ljubčo. A enako je bil v uspeh referenduma prepričan 
Sedat, makedonski Albanec, ki si kruh služi na enem od mestnih parkirišč. "Zagotovo bo na referendum prišlo vsaj 60 
odstotkov volivcev, ki bodo 70- do 80-odstotno podprli sporazum in vstop v EU in Nato. Ne more biti drugače, tudi mi si 
zaslužimo boljše življenje. Zdaj včasih niti za kruh nimamo," je povedal in obenem obžaloval, da se zaradi službe ni mogel 
udeležiti sinočnjega zadnjega zborovanja koalicije Skupaj za evropsko Makedonijo v rodnem Tetovu, kjer je zbranim Zaev še 
enkrat položil na srce, da bodo v nedeljo odločali o svoji prihodnosti, zato naj obkrožijo za. 
Tri dni pred referendumom, ki je sicer posvetovalen, še ni jasno, ali se ga bo udeležilo dovolj volivcev, bo pa v vsakem 
primeru izid imel politične posledice za sedanjo vlado Zorana Zaeva. 

• Moč prekmurščine v noči raziskovalcev. Branko Žunec. Večer, Maribor, 29.9.2018 
https://www.vecer.com/moc-prekmurscine-v-noci-raziskovalcev-6580358  
Oddelka za slavistiko in slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (FF ULJ) sta v sodelovanju s festivalom Oko 
besede v projektu Evropska noč raziskovalcev organizirala dogodka v Lendavi in Murski Soboti. Osrednja tema obeh - 
potekala sta na lendavski dvojezični srednji šoli in v soboški knjižnici - je bila Prekmurščina, prekmurska kultura in Prekmurci 
med slovensko in slovaško preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo.  
"Prekmurščina je pogosto zelo omejena na svojo pokrajino in pokrajinsko identiteto, bistveno manj je izpostavljen njen 
slovenski in slovanski vidik. Ta vidik je bil osrednji namen prekmurske noči raziskovalcev, odločili smo se za najmanjšo 
zahodnoslovansko državo Slovaško, ki je bila ves čas in je še danes povezana s prekmurskim svetom. Izpostavili smo 
slovensko-slovanski kulturni vidik v sodobnem pomenu z zavedanjem, da je stična točka slovenščine tudi slovanski prostor 
in povezanost z Ljubljano. 
Prekmurje je bilo tudi precej odmaknjeno v madžarskem prostoru, zato ga je treba nenehno 'vračati' v slovenski prostor, pri 
tem je povezovanje s Slovaško zelo ustrezno, ker je tako kot pri nas tudi tam madžarska manjšina. Zato je treba ustrezno 
razložiti bilingvizem oziroma sobivanje madžarščine in slovenščine na prekmurski ravnici," je temeljno sporočilo strnil 
uvodničar dr. Hotimir Tivadar, rojak iz Lipovec, jezikoslovec, slovenist, fonetik in fonolog na ljubljanski FF. 
Projekt dr. Tivadar umešča v priprave na zaznamovanje stoletnice priključitve Prekmurja k matici prihodnje leto. 

• Slovenci se vidimo kot borci ali mučenci. Intervju: Tomaž Ogris. Pogovarjal se je: Tomaž Ranc. Večer, Maribor,  
29.9.2018  

Tomaž Ogris, učitelj in pisatelj, 71-letnik iz vasi Tuce nad Celovcem, deželni šolski nadzornik, ki je preživel ideološko sive 
medkulturne čase, nato Haiderjevo ero, deželni glavar Kaiser pa ga je nagradil za projekt Dober dan, sosed.  
https://www.vecer.com/slovenci-se-vidimo-kot-borci-ali-mucenci-6580148  
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Tomaž Ogris, učitelj in pisatelj, 71-letnik iz vasi Tuce nad Celovcem, deželni šolski nadzornik, ki je preživel ideološko sive 
medkulturne čase, nato Haiderjevo ero, deželni glavar Kaiser pa ga je nagradil za projekt Dober dan, sosed.  
Za prebivalce mesta Celovec ste bili na Radišah "oni Vindišarji tam zgoraj", "bogu za hrbtom živeči", ampak ste se temu 
zoperstavljali z izrazom "bogu na rami sedeči" z večplastno kulturno identiteto kot prednostjo. Kot bivši inšpektor, 
pisatelj in zavedni Slovenec imate gotovo vpogled, kakšno je trenutno vzdušje med Korošci na avstrijski strani. 
 

 
Slika: Tomaž Ogris, učitelj in pisatelj, 71-letnik iz vasi Tuce nad Celovcem, deželni šolski nadzornik, ki je preživel ideološko 
sive medkulturne čase, nato Haiderjevo ero, deželni glavar Kaiser pa ga je nagradil za projekt Dober dan, sosed. Foto: 
JSKD 
 
"Slovenci se radi vidimo kot borci ali mučenci. Le v tem primeru postanemo zanimivi, če se kaj spektakularnega zgodi in 
pride v medije, v resnici pa življenje ne poteka tako. Med borbo in mučeništvom je še vse, kar si lahko mislimo, in okoliščine 
se zelo spreminjajo. Naš kraj je bil docela slovenski, čeprav se niso vsi imeli za Slovence. Nekateri bi se raje ponemčili, drugi 
pa so bili zavedni. Moja mati je Ukrajinka, zato zase pravim, da sem interkulturna zmes, po krvi in duši sem samo napol 
Slovenec." 

Tomaž Ogris je bil učitelj na številnih šolah na avstrijskem Koroškem, profesor na pedagoški akademiji, do upokojitve pa 
deželni šolski nadzornik za dvojezično šolstvo. Živi v Tucah na Radišah nad Celovcem. Poleg poklicne dejavnosti je družbeno 
aktiven zlasti v kulturi. Bil je urednik šolske revije Mladi rod in objavljal številne prispevke s področja pedagogike, kulturne 
politike ter vprašanjih dvojezične vzgoje in izobraževanja. Bil je predsednik Slovenske prosvetne zveze in pobudnik ter prvi 
predsednik Delovne skupnosti Avstrijskih narodnosti v Socialistični stranki Avstrije. Izkušnje je nabiral tako s pokojnim 
deželnim glavarjem Haiderjem kot sedanjim Kaiserjem, ki ga je za delo pred dvema letoma nagradil z velikim častnim 
znakom dežele Koroške. Med drugim je izdal zbirko esejev V mladih brezah gnezdijo sanje, monografijo o Radišah ter 
spominsko prozo Anisja - Prisilna delavka na Koroškem, preučeval je hišna imena na Radišah ter izdal domače šaljive 
zgodbe. 
   

Kako pa je z Radišami in drugimi vasmi s čudovitim razgledom na Celovec zdaj? 
"Imamo zelo aktivno kulturno društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 1904, in temu pripisujem, da smo v tej okolici, v 
neposredni bližini Celovca, jezikovni otok, kjer sta oba jezika prisotna v vaškem, javnem življenju. To je naša posebnost. Ko 
sem kot mladenič odhajal v druge vasi, Medgorje, Žrelec, Žihpolje in tudi čez Dravo, sem se z vrstniki pogovarjal slovensko, 
ampak danes med mladimi to ne funkcionira več, slovenščina kot občevalni jezik med mladimi močno popušča." 
Kako je z vpisom v dvojezične šole in kakšni so trendi? 
"Ne vem, če je to indikator. Vpis je le eden od podatkov, ni pa merilo za številčno moč narodne skupnosti. Ko sem bil vodja 
manjšinskega šolskega oddelka pri deželnem šolskem svetu in inšpektor za dvojezične šole, sem se močno zavzemal, da bi 
število prijav naraslo. Ampak to ne pove nič o etnični pripadnosti. Tisti, ki se vpisujejo, niso samo Slovenci. Pripadnost je 
intimna zadeva in ljudje se sami odločajo, kako in kaj in kako intenzivno se vključujejo v kulturno in politično življenje 
slovenske narodne skupnosti." 
Če vprašam bolj radikalno, ali je slovenski živelj na poti utopitve v nemško kulturno okolje? 
"Gre za tisti strukturni pritisk. Prej sem rekel, da se vidimo radi kot borci ali mučenci, ampak danes ni več take 
diskriminacije, da bi nastajale neke travme, ampak je nekaj drugega - strukturni pritisk na slovenski živelj." 
Kako se odraža, kaj opažate, širše kulturne spremembe, ki slovenščine ne jemljejo kot trend? 
"To in pa celotno življenje javnosti. Odpreš radio in je nemški, sicer imamo tudi slovenski radio Agora. Na mizo dobiš nemški 
dnevnik, vse življenje, ki nas obdaja, je nemško, tu nastajajo deficiti. Sam sem se moral vedno krotiti, da mi znanje 
slovenščine ni začelo usihati, se zavestno siliti, da sem redno bral, dobival slovenske knjige, časnike, poslušal radio." 



Se pa s slovenske strani zdaj povečuje vpis v šole na avstrijski strani? 
"Premožni ljudje so že nekdaj vpisovali v šole v drugojezično soseščino. Pojav je znan. Zdaj je vpisa več na slovensko 
gimnazijo in trgovsko akademijo, ampak v ozadju tega so čisto ekonomski vidiki. Znanje jezikov je danes gospodarska 
prednost, kar pa s pripadnostjo nima nič niti ni to nekaj nepoštenega." 
Slišal sem od učenca, da je na trgovski akademiji v Celovcu veliko ljudi z Balkana, ki seveda ne znajo slovensko? 
"Jugoslovanska tragedija je naplavila mnogo beguncev iz Bosne, ki so hodili v dvojezične ljudske šole in so se neverjetno 
hitro in dobro integrirali. Sam sem to spremljal po službeni dolžnosti. Ko so prišli muslimani, so bili tudi zapleti in konflikti, 
naval je bil zelo velik, po drugi strani pa so nekatere šole bile vesele, da so jih sploh dobile, da niso propadle. Moja naloga je 
bila poskrbeti za dobro integracijo in organizacijo pouka njihove materinščine. Imeli smo pouk, ki smo mu rekli 'bosanščina, 
hrvaščina ali srbščina', za učence iz nekdanje Jugoslavije ter albanščino za Kosovce. 
Ti so se zelo dobro znašli v šolah, bili nekateri dobri učenci, v matematiki in jezikih so bili nekateri zelo dobri. Večjezičnost je 
bila njihova prednost, pozneje so šli tudi deloma v slovensko gimnazijo in trgovsko akademijo in mnogi dosegali dobre 
uspehe. Njihova želja je bila, da se integrirajo, družbeno uveljavijo, mnogi so se povzpeli na ugledna mesta." 
Na primer? 
"Prejšnji direktor Telekoma na Dunaju je bil Bosanec, ali pa pevka, sicer je bosanskih korenin, zdaj se ima bolj za Slovenko, ki 
je uspešno zaključila tudi študij slovenščine v Celovcu." 
Pred dvema letoma je zavedni Slovenec Štefan Domej iz Rinkol za Večer dejal, da bodo slovenski ekonomski migranti v 
Avstriji v dveh letih ponemčeni, če se ne bodo vključili v slovenske dejavnosti. Kaj menite o tem? 
"V šport se vključujejo, v kulturo mogoče manj, so primeri, ki so zelo pozitivni, ampak zakaj naj to mene skrbi? Jaz sem star 
70 let, moje gledanje za prihodnost verjetno ni več relevantno. Ne bom pogruntal kakih receptov, kako se rešuje narod. Sem 
veliko pisal o tem, ko sem se kulturno in politično udejstvoval, sem publicist, skušal sem imeti pametne misli, ampak tudi jaz 
zorim. Vidim pa mlade, ti mislijo drugače, in ti so se znebili narodnoohranjevalnih krčev." 
Saj ne gre za krč, če to sprejemaš kot normalnost, je lahko jezik ključ za prednost ... 
"Točno, ampak težava je, da smo imeli prav teh krčev preveč in morda prav zaradi tega nismo bili tako uspešni, kakor bi radi 
bili." 
Ko sedim na stolu ali sem v gozdu, sem zelo restriktiven in ne morem uvideti, zakaj naj bi bil človek, ki me kliče, naenkrat 
bolj pomemben kot tisti, ki je z mano 
Morda je lahko uspeh v smeri širitve stikov, sodelovanja v smeri Slovenije s konkretnimi sodelovanji v poslovnem svetu 
in na drugih ravneh. Večkrat smo že rekli, da je Peca zgled, kako lahko enoten prostor zaživi. 
"To je čudovit zgled, te dni sva bila z ženo na Stolu, srečaš ljudi z našega konca, ki gredo na Prešernovo kočo. V hribih smo 
bolj sproščeni in tega je še premalo. Vmes sem bil urednik literarne revije Rastje, ki jo izdaja Društvo slovenskih pisateljev v 
Avstriji. V to sem zdrknil po nenadni smrti Anite Hudl. Ustanovila je Rastje, skrbela je za slovenščino - če jo hočeš znati, 
moraš pisati, govoriti, poslušati, brati, sicer slovenščina ne bo preživela. Kaj zdaj, se bomo odklopili od Slovencev na oni 
strani, še vedno govorim o predmejskih in zamejskih Slovencih, ne vem, zakaj to strogo delimo, bolj bi se morali 
posvetovati. Ko ste prišli, sem rekel Koroška sreča Koroško, delamo tudi z literati v Mežiški dolini, povezali smo se, zdaj 
medsebojno objavljamo in se srečamo, skupaj nastopamo." 
So pa gospodarski stiki, zdaj se mi zdi, da prihajajo iz Slovenije kot poceni delovna sila. 
"Tudi, ampak so tudi podjetniki z vaše strani, ki delajo posel. Če je interes z obeh strani, je to v redu. Ampak tudi na 
kulturnem področju, kjer denarja po navadi ni veliko, je možnosti za zbliževanje veliko." 
Intenzivirali bi lahko izmenjave. 
"S Frančkom Lasbaherjem (dolgoletnim predstojnikom koroške enote zavoda za šolstvo, op. a.) sva to forsirala vsak po svoji 
strani, čeprav je državna birokracija v najinem obdobju to nekoč zavirala. A nekaj je bilo, prijateljstva so še danes ostala in 
pred nekaj tedni sem bil na zaključku likovne kolonije v Vuzenici, klical me je bivši ravnatelj, če pridem. Tako da to živi." 
Povezovalna infrastruktura je pa slaba. Komunikacije bi se še lahko izboljšale z boljšo železnico, cesto, so skupaj 
ugotavljali župani z obeh strani. "Slovenija bi potrebovala povezavo, mi imamo avtoceste, ampak vse te zadeve krojita 
birokracija in državna uprava, ki pa je bolj tog aparat. Pri politiki pa so druga pravila igre, stranke mislijo le, kako bi se bolje 
odrezale na volitvah." 
Koroški deželni glavar Peter Kaiser vam je pred dvema letoma izročil nagrado - veliki častni znak dežele Koroške za 
prireditve Dober večer, sosed - Guten Abend, Nachbar, ki ste jih zasnovali s ciljem medkulturnega dialoga. Ste ga očitno 
zelo pogrešali. 
"Odkar mislim in delam, se zavzemam za medkulturni dialog med Nemci in Slovenci. Ljudje se zelo radi ograjujemo in se 
nečesa bojimo. Najbolje se počutimo v zaščitenih področjih. V Celovcu imamo nekaj ustanov, to je slovenska gimnazija, 
Mohorjeva, slovensko šolsko društvo, zveze in tam si fejst Slovenec, borben in ne vem, kaj še. Zunaj na cesti in na delovnem 
mestu pa je stvar videti drugače. Sam sem to doživel, kot učitelj sem bil v Podjuni, nato pa sem prišel v mesto v Vetrinj na 
glavno šolo. Tam sem na lastni koži doživel, kako je stvar zelo naporna. Pridem prvič na konferenco, v novo šolo, kamor so 
me premestili leta 1974, in povsod vidim Ruf Der Heimat, zloglasno glasilo Heimatdiensta v učiteljskih prostorih. Vprašal 
sem, ali je to navada, da to delite, pa ne vem, ali so me hoteli provocirati, tega še do danes nisem pogruntal. To so bili še 
trdi časi, mazaške akcije, tudi šole so bile pomazane, člen 7, naša pravica in tako naprej, bilo je zelo naporno. Niti ne morem 
reči, da je bilo strašno sovražno, ampak vsak dan je bilo nekaj v časopisu, zlasti v Kronen Zeitung. Pa je kar prišel mimo 
nekdo s člankom in me spraševal, kaj pa ti o tem misliš. Vsak dan si se moral opredeljevati in to je bilo naporno. Imel sem že 
trenutke, da bi raje zbežal na kakšno majhno podeželsko šolo, ki je bila sanatorij v primerjavi s tem. To me je napeljalo na 
misel, kako pa gre delavcu v tovarni ali mestni upravi v Celovcu, ki se težje uveljavi kot jaz? In tu sem si rekel, na tem 
moramo delati, da se bodo ljudje malo bolj razumeli, spoznali, ker drug o drugem ne vedo nič. Našla sva se s Hansom 



Mosserjem iz Grebinja, tudi on je učitelj, ki pa je vodil zbor in sva iniciirala skupno dvojezično prireditev. In to na predvečer 
pred avstrijskim nacionalnim praznikom, to je 26. oktobrom. Tega takrat nihče ni praznoval, gre pa za dokončno 
osvoboditev Avstrije po drugi svetovni vojni in po zavezniški zasedbi leta 1955. S tem sva hotela postaviti protiutež divjemu 
in novem praznovanju 10. oktobra, ko so marširali in kurili kresove. Prosila sva še mojega mojega bivšega profesorja na 
učiteljišču, ki je pogruntal naslov, in nastala je prireditev Dober večer, sosed. Ta misel se je zelo razširila in tudi druga 
društva so začela s temi prireditvami. Tako smo začeli mehčati celo zadevo." 
Pa je bilo sprejeto dobro samo po sebi? 
"Trdo je bilo, Avstrijci imajo svoje zbore v rjavih gvantih, tudi sam sem imel na začetku hude težave. Slovenci so rekli, a zdaj 
boš pa te rjave na naš oder spravil, in ponekod obratno in nekateri pevci niso hoteli sodelovati, ampak ta srečanja so se 
uveljavila in potekajo še danes. Nad priznanjem sem bil zelo presenečen, prejel sem ga na neki prireditvi v Grebinju. Pevci 
so nekaj vedeli, pred menoj pa so tako skrivali, da nisem izvedel do same podelitve. Deželni glavar se absolutno zaveda 
pomena te ideje." 
Tudi koroški podjetnik Franc Skuk pripisuje Kaiserju veliko zaslug, da je Koroška bila uspešna na Interregovem razpisu za 
projekt Geopark Karavanke, kjer konkurira z medregijskimi projekti na Štajerskem. 
"Štajerci so v vseh letih dobili več, ker so bili veliko bolj aktivni. Kaiser pa to brez dvoma močno podpira, ker je to njegovo 
prepričanje, ne politična kalkulacija." 
Je Haiderjeva era dokončno mimo? 
"On je bil poseben tip, izjemno nadarjen politik, ampak je svojo energijo usmerjal v napačno smer, ker bi lahko veliko več 
dobrega storil. Jaz sem moral zelo veliko sodelovati z njim. Če je bilo treba, sem sedel tudi ob osmih zvečer pri njem in smo 
ugibali, kako bi prišli do rešitev. Vedno sem ga prepričeval, da če bomo pripravili dobre rešitve, boste dobili točke tudi kot 
politik. Dostikrat je bil odprt, ampak se je nato pogovarjal še z drugimi sogovorniki in je kalkuliral, kje bo dobil več." 
Za kaj ste si prizadevali pri njem? 
"Odgovoren sem bila za dvojezično šolstvo, zame sta bili dve stvari merodajni: da služim stvari, da so zame merodajni 
veljavni zakoni, tudi ustavni zakoni, in da pridem do dobrih rezultatov." 
Koliko je zdaj dvojezičnih šol? 
"Natančnega števila ne vem, a tudi našo na Radišah so zaprli. Radiše so bile do leta 1973 samostojna občina, zdaj smo del 
občine Žrelec (Ebenthal). Število učencev na šoli je padlo zaradi natalitete, nekaj staršev je že takrat pošiljalo otroke v Žrelec 
ali bližnji Celovec, ker hodijo tja v službo. V Radišah je osem vasi, v katerih živi 650 prebivalcev, je zelo prostrano območje. Iz 
Tuc imam v mesto enako blizu, daleč kot do cerkve, ki je v Radišah, kjer učimo slovenščine na tečajih." 
Ob strokovnih člankih o dvojezičnosti in medkulturnosti ste kot pisatelj med drugim napisali knjigo o Radišah pa narečno 
knjigo Vamprat pa Hana, Domislice, čenče, šale, laži. V knjigi Anisja pa ste opisali tudi osebno zgodbo vaše matere, 15-
letne pregnanke iz Ukrajine. Njena pripoved opozarja na usodo milijonov pregnancev z vzhoda. Kaj nam pripoveduje v 
luči sedanjih migrantskih kriz? 
"To je težko vprašanje. Tako kot se zdaj razvija, ni prijetno, verjetno pa tudi dosti boljših možnosti ni. Na zadevo gledam 
malo filozofsko. Gospodarski sistem gradi na rasti, naj bo vedno večje, boljše, hitrejše, hkrati pa tudi število prebivalcev na 
zemlji raste zelo hitro. Kako bodo ljudje preživeli, ne vem. Tako kot pri tekočini se ravnajo in pritisku. Rast že, ampak koliko 
ljudi lahko na svetu sploh preživi, saj v Afriki gladujejo, mi pa živimo v izobilju, imamo vodo in hrano, da jo mečemo vstran. 
Privoščimo si stvari, ki jih ne potrebujemo, gre za neko neuravnovešenost, zato na ta vprašanja ne znam odgovoriti. Z 
ravnateljem celovške Koroške karitas dr. Jožetom Marketzem, ki je ugledna osebnost tudi v cerkvenih strukturah, sva veliko 
govorila o tem. Z njim sva se šla včasih kot Don Camillo in Peppone (gre za zgodbe italijanskega pisatelja, satirika Giovannija 
Guareschija o župniku brez dlake na jeziku in zagrizenem 'rdečem' županu, med katerima prihaja do neskladij in prepirov, a 
se protagonista zelo spoštujeta in prevladuje dobrohotnost, op. a.). Mislim, da si bo moral papež enkrat premisliti in dovoliti 
urejanje natalitete na kontinentu, kot je Afrika. Jaz pravim, da če jim dajete pomoč za razvoj, jim boste morali dati tudi 
pilule, ampak tega noče slišati." 
Danes se ljudje ukvarjajo z napredkom, ekonomskimi in človeškimi izzivi sodobnega časa po eni strani, a dilemami 
preživetja na drugi strani, kot pri zgodbi vaše matere ... 
"Tam je bilo seveda nasilje, ampak o tem mama nikoli ni govorila. Šele ko sem se upokojil, sem imel čas, potrpljenje, da sva 
se več pogovarjala o tem in se je počasi začela odpirati, da sem lahko kaj zapisal. Tudi Slovenci so doživeli veliko 
pregnanstva, iz Slovenije je šlo veliko ljudi na prisilno delo v Srbijo, Nemčijo ali naše kraje, tudi mama je bila v dolini skupaj z 
neko Primorko." 
Učitelje so provocirali z nemškimi članki in časopisom Heimatdiensta, kar je bilo zelo naporno 
Po dolgih letih vam je uspelo celo navezati stik z materino družino v Ukrajini? 
"Da, ampak to je bilo zelo komplicirano, ker je bila materina družina politično hudo obremenjena pri rdečih v Sovjetski zvezi. 
Ukrajinci so deloma simpatizirali tudi z Nemci, ker so bili siti Poljakov ali komunizma, veliko so jih tepli, zato so se, ko so jim 
Nemci nekaj obljubljali, nekateri ogrevali zanje. Moj stari oče je bil ugleden človek na vasi in so ga v času nemške zasedbe 
postavili za glavarja, 'holovar', so rekli Ukrajinci, kot neke vrste župana. In ko je prišel komunizem, je bilo hudo. Prisilni 
delavci in pregnanci so doživeli strašne stvari, težke usode." 
Pri svojem delu dajete prednost širokemu sodelovanju - "kulturi pisanih travnikov in s tem sprejetosti in integraciji 
drugačnih v skupni Evropi pred skromno ograjenim vrtičkarskim mišljenjem", sem prebral. Kakšna pa bo prihodnost 
Evrope? Nova socialna omrežja bi lahko odprla te vrtičke. 
"Brez dvoma, a imam tudi zadržke. Delam z novimi orodji, uporabljam elektonsko pošto, telefona pa nimam, ker ga 
zavestno odklanjam. Nočem biti stalno 'online'. Ko sedim na stolu ali sem v gozdu, sem zelo restriktiven in ne morem 
uvideti, zakaj naj bi bil človek, ki me kliče, naenkrat bolj pomemben kot tisti, ki je z mano." 



So v Avstriji telefoni v šolah dovoljeni? 
"V nekaterih šolah uvajajo tablice, kako bo z uporabo tega v šolah, pa zakonsko še niso uredili, o tem potekajo politične 
debate. Malo sem zadržan. To moti ljudi. Žena ima whatsapp in mene nervira ta neprestani pink, pink. To je velik izziv za 
šole in odnose. Ima pa seveda prednosti, tudi na Radišah pred kulturnim domom najdete QR-kodo, jo poslikate s telefonom 
in takoj izveste vse informacije o njem. Sin je uspešen prav v tej stroki, ukvarja se z grafiko in kot podjetnik sodeluje s 
številnimi državami, tudi Slovenijo, Nemčijo, Ameriko, Švico in tako naprej, on pa mora delati na ta način, ker drugače ne 
gre." 

• Zamenjava igralcev, politika pa nespremenjena. Urška Mlinarič. Večer, Maribor, 29.9.2018 
https://www.vecer.com/zamenjava-igralcev-politika-pa-nespremenjena-6580223 
V Makedoniji se nujno potrebne reforme, ki naj bi državo vrnile na pot demokracije, še niso začele. Bodo pa volivci na 
referendumu odločali o novem imenu države Severna Makedonija, ki naj bi jih vendarle popeljalo do Nata in bliže EU.  
V Makedoniji, državi, kjer sonce večno sije, kot že 45 let prepeva Dado Topić, večina prebivalstva temu nikakor ne pritrjuje, 
ne le statistični podatki. Statistična brezposelnost se giblje med 23 in 25 odstotki, medtem ko v nekaterih regijah države, na 
primer na severovzhodu ob bolgarski meji in v pološki regiji, kjer večinsko živi albansko prebivalstvo, dejansko sega tudi do 
40 odstotkov. S 580 evri povprečne bruto plače in 213 evri povprečne pokojnine so njeni prebivalci na repu držav, nastalih 
po razpadu Jugoslavije. Po desetletju vladavine konservativnega nacionalističnega premierja in prvaka VMRO - DPMNE 
Nikole Gruevskega, čigar režim, prepreden s korupcijo in kriminalom, je ugrabil državo, so si prebivalci, potem ko je lani ob 
podpori albanskih strank DUI in Alijanse za Albance oblast prevzel socialdemokrat Zoran Zaev, obetali premike na bolje in 
številne nujno potrebne reforme. Ki jih še ni. A k temu se bomo vrnili nekoliko kasneje. 
Predsedniku vlade Zaevu je v dobrem letu uspelo po 28 let trajajočem sporu z Grčijo skleniti dogovor o imenu Makedonije. 
Zaradi omenjenega spora je bila po osamosvojitvi Makedonija v Organizacijo združenih narodov sprejeta pod imenom 
Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, njena južna soseda pa že četrt stoletja blokira tudi njeno približevanje EU in 
Natu. Pred desetletjem je tako Makedonija zaradi grške blokade ostala pred vrati obrambnega zavezništva. Zdaj naj bi se ji 
vrata v evroatlantske organizacije vendarle na široko odprla, obljubljajo makedonske oblasti, medtem ko so predstavniki EU 
in Nata, ki so se zvrstili v minulih tednih v Skopju, prepričevali javnost, da bodo to nedeljo - na sicer posvetovalnem 
referendumu - odločali o svoji prihodnosti. Vladajoča oblast je podporo sporazumu z Grčijo, ki definira ime države Severna 
Makedonija, jezik kot makedonski in državljane kot Makedonce, v referendumskem vprašanju spretno povezala s podporo 
EU in Natu. In ker se podpora članstvu v evroatlantskih povezavah tradicionalno giblje med 78 in 82 odstotki, je malo 
verjetno, da bi bil v tem pogledu referendum neuspešen. Vprašanje pa je, ali bo veljaven, saj se ga mora udeležiti najmanj 
50 odstotkov volivcev. 
Nalogo je treba opraviti 
Profesor mednarodnega prava na skopski univerzi sv. Cirila in Metoda Ljubomir Frčkoski, ki sicer ne skriva naklonjenosti do 
vlade Zorana Zaeva, verjame v uspeh referenduma, čeprav dopušča možnost, da bi se pri kvorumu zalomilo. "To seveda 
pomeni težavo za Zaeva, saj je za neuspeli referendum, čeprav le posvetovalni, odgovorna vlada. V tem primeru predčasne 
volitve niso izključene," meni Frčkoski in v isti sapi doda, da mora Makedonija ne glede na vse svojo nalogo opraviti do 
konca. S spremembo ustave spremeniti ime države in žogico podati grški strani, ki mora sporazum še ratificirati v 
parlamentu. In tu bi lahko sledile težave, saj je vodja majhne, a pomembne koalicijske partnerice v vladi Aleksisa Ciprasa, 
predsednik stranke Neodvisni Grki in obrambni minister Panos Kamenos dejal, da bo odstopil, če bo Cipras dogovor, 
sklenjen med državama junija ob Prespanskem jezeru, prinesel v parlament. Umaknil pa bo tudi vse svoje ministre, s čimer 
bi sprožil vladno krizo in najbrž predčasne volitve. A Frčkoski si s tem ne dela pretiranih skrbi. Sklicujoč se na svoje grške 
vire, napoveduje, da bo, če bo Makedonija opravila svoj del naloge, na Grčijo izveden tak mednarodni pritisk, da bo ta 
mogoče ratifikacijo le zamaknila za mesec ali dva. In šele potem razpisala predčasne volitve. 
Arsim Zekolli, politični analitik iz Skopja, situacijo vidi nekoliko drugače. Že samo vprašanje, kjer je vlada vezala podporo 
sporazumu na podporo članstvu v EU in Natu, označi za manipulativno. Posledica pa bi lahko bil porast animoznosti in 
razdeljenosti državljanov. Znano je, da del javnosti, naklonjen VMRO – DPMNE, zavrača sporazum, meneč, da je z njim 
ogrožena nacionalna identiteta Makedoncev, zato je Zekolli prepričan, da bi moralo biti vprašanje oblikovano v sodelovanju 
z opozicijo in civilno družbo. 
Ob tem politični analitik opozarja, da če pozorno beremo izjave tujih državnikov o usodnosti referenduma, "v njih ni mogoče 
najti garancij za pospešeno članstvo v Natu in za začetek pristopnih pogajanj za članstvo v EU. Zato menim, da je podpora 
tujih državnikov, politikov in medijev navidezna. V realnosti njihove besede bolj kažejo na podporo Ciprasu in Grčiji kot 
strateški partnerici iz EU in Nata." Zato meni, da bo Grčija taktično še nekaj časa blokirala dogovor in s tem zamaknila 
integracijo Makedonije. Pri tem bo igrala na karto nervoze Zahoda in makedonskega obupa in tako poskušala iztržiti še kaj. 
Parada in krinka 
Zekolli je pred tedni povzročil nezadovoljstvo v vladajoči garnituri, ko je v eni od svojih kolumn za Deutsche Welle 
napovedal, da se referenduma ne bo udeležil. A iz čisto drugačnih vzgibov, kot je to napovedal makedonski predsednik 
Gjorgje Ivanov. Razlog je, da sedanja vlada na področju boja zoper korupcijo in kriminal ni naredila tako rekoč nič. "Priča 
smo ustaljeni tradiciji. V Makedoniji se približno vsakih deset let pojavi 'globoka in dramatična' kriza, ki se rešuje na način, 
da pridejo na oblast novi mladostni obrazi, ki pa nadaljujejo staro politiko." Ob tem naniza, kako je leta 1991 po razglasitvi 
neodvisnosti sledila brutalna kraja državnega lastništva tako imenovanih tranzicijskih kapitalistov pod vodstvom SDSM in 
večkratnega premierja Branka Crvenkovskega. Leta 1998, ko sta oblast prevzela VMRO - DPMNE in Ljubčo Georgievski, je 
sledila prodaja energetskih virov, za njima škandali vlad Vlada Bučkovskega in Hatija Kostova. Enako velja za prihod DUI, 
največje albanske stranke, na oblast, katere politika je bila uveljavitev domačega kriminala za zahodno demokracijo, ki še 
traja tudi v koaliciji s SDSM. 

https://www.vecer.com/avtor/urska-mlinaric
https://www.vecer.com/zamenjava-igralcev-politika-pa-nespremenjena-6580223


Tu je še Gruevski, ki je z letom 2008 začel ugrabljati državo. "Tako je tudi referendum in sporazumom z Grčijo parada za 
kupovanje simpatij Zahoda in krinka za instalacijo nove generacije koruptokratov." In še: "Histerična, evforična podpora 
zahodnih zaveznikov Zaevu in predsedniku DUI Ahmetiju je dokaz tako zahodne hipokrizije kot tudi domače politične logike, 
po kateri, potem ko izpolnite kratkoročne želje Bruslja, Washingtona in Berlina, sledi 'nagrada' v toleriranju kriminala, 
korupcije in nepotizma novih stabilokratov." Zaradi vsega navedenega je Zekolli prepričan, da Zahod v odnosu do 
Makedonije uporablja enak recept kot ruski predsednik Vladimir Putin do Čečenije. "Tako kot nekdaj Gruevski tudi Zaev in 
njegovi sodelavci niso nič drugega kot malo bolj sofisticirana verzija odnosov Ramzana Kadirova in Putina." 
Tiskani mediji nimajo skoraj nobenega vpliva, na številnih spletnih portalih pa je mogoče brati le sponzorirane članke in 
fake news 
ZDA in EU enostavno nimajo politične volje za reševanje socialnih vzrokov in so zato prisiljene forsirati politične formule in 
stabilokratske metode, poudarja Zekolli in opozarja, da mladi iz Makedonije ne bežijo - v zadnjem desetletju naj bi bilo 
državo zapustilo več kot 250.000 ljudi - zaradi odnosov z Bolgarijo, Grčijo, maternega jezika ali izkrivljanja zgodovine, 
temveč, ker v državi ne vidijo prihodnosti. In zaradi kriminalizirane politične kaste, ki jo podpirajo ZDA in EU. 
Tudi zaradi omenjenega forsiranja stabilokracije, ki preko klanovskih makedonskih in albanskih skupin zagotavlja poslušnost 
in strahovlado, po Zekollijevem mnenju Makedonija bolj kot na dejansko pripravljeno kandidatko za članstvo v EU spominja 
na postkolonialno državo. Po drugi strani pa vzpon radikalne desnice in populizma v EU ne napoveduje podpore sprejetju 
novih članic v EU. Še zlasti po evropskih parlamentarnih volitvah 2019 ne. 
Po referendumu ne bo več alibija 
Vlada Zorana Zaeva na področju nujno potrebne pravosodne, medijske, gospodarske in reforme javne uprave ni veliko 
naredila, pritrjuje Frčkoski. "Po desetletju avtoritarnega, nacionalističnega režima, ki je ugrabil državo, je zelo težko na hitro 
izvesti konsolidacijo, saj sta bila celotna administracija in sodstvo okužena s kadri diktature. Obenem je bil celotni reformni 
proces upočasnjen, saj je bil večji poudarek namenjen mednarodni politiki in reševanju sosedskih odnosov," umanjkanje 
potrebnih reform pojasnjuje Frčkoski. Pri tem poudarja, da je prerano soditi in delati sklepe o reformskih kapacitetah 
sedanje vlade. "Pred referendumom ne morete narediti finančnih in kadrovskih rezov in obenem pričakovati uspešnega 
referenduma. To zahteva kompromise. Iz podobno taktičnih razlogov, da ne bi po nepotrebnem dvigovali prahu in se dajali 
v zobe opoziciji, tudi še ni bil poslan v veljavo zakon o uporabi albanskega jezika," pojasnjuje Frčkoski in pri tem poudarja, da 
po referendumu ta vlada res ne bo imela več nobenega alibija, da reformnega procesa ne zažene s polnim tempom. 
Porazna medijska krajina 
Tudi Daniel Evrosimoski, novinar, ki piše za več medijev, tudi za Al Jazeero Balkans, meni, da vlada na reformnih področjih ni 
naredila dovolj. "Reforma pravosodja je bila blokirana, še preden se je dobro začela, pri preganjanju korupcije, razen v 
primerih, s katerimi se po polžje ukvarja specialno državno tožilstvo, ni premikov. Samo za ilustracijo: Makedonija je že pol 
leta brez protikorupcijske komisije. In nič boljše ni na področju medijske zakonodaje," pravi Evrosimoski. Pri čemer opozori, 
da so številni mediji ob spremembi oblasti le zamenjali stran. 
"VMRO - DPMNE je povsem izgubil vpliv v medijih, ki so v privatni lasti, in tako se zdaj na televizijah, kjer so prej 
demonizirali Zaeva in SDSM, predvajajo intervjuji s člani vlade in promovirajo vladni projekti. Menim, da se to ni zgodilo 
zaradi pritiska nove vlade, temveč njihovo delovanje spominja na prostovoljno priklanjanje lastnikov teh medijev novi 
oblasti. Po drugi strani tiskani mediji nimajo skoraj nobenega vpliva, na številnih spletnih portalih pa je mogoče brati le 
sponzorirane članke in fake news. Na čelu Makedonske radiotelevizije (MRTV) so za zdaj ostali isti ljudje, saj vlada trdi, da jih 
brez spremembe zakona ne more zamenjati, obenem pa so tudi sami nekoliko ublažili 'propagando', a je MRTV še vedno 
nekredibilen. Tako lahko le ugotovim, da kvaliteta in standardi novinarstva ostajajo porazni, o medijski svobodi, razen na 
deklarativni ravni, ni mogoče govoriti," pove Evrosimoski. Zekolli pa še nekoliko zašili ost: "Edina razlika v medijih v časih 
Gruevskega in sedanjih je ta, da je prvi forsiral klavstrofobičen orwellovski tip medijev, medtem ko Zaev preferira 
hedonistično vizijo krasnega novega sveta po Aldousu Huxleyju." 
In tako so tudi v referendumski kampanji, po kateri naj bi volivci jutri odločali o prihodnosti države, ostali brez odgovorov na 
bistvena vprašanja in na soočenje argumentov. "Skoraj vsaka debata je po petih minutah prešla v medsebojno dokazovanje, 
kdo je večji patriot in Makedonec," pravi Evrosimoski. 
Tudi po dnevu D se v državi ne bosta cedila med in mleko, pa tudi konec sveta ne bo 
Vsekakor drži, da se tudi po dnevu D v državi ne bosta cedila med in mleko, kot zatrjuje koalicija Skupaj za evropsko 
Makedonijo, pa tudi konec sveta ne bo, kot napovedujejo nasprotniki spremembe imena države. Bi si pa prebivalci te male 
države na jugu Balkana zaslužili, da si tudi v njihova življenja končno začnejo, čeprav sramežljivo, utirati pot sončni žarki, s 
katerimi je Makedonija sicer tako obdarjena. 

• "V primerjavi s tem, kar imamo zdaj, EU ni nobeno zlo". Intervju: Alajdin Demiri. Pogovarjala se je: Urška 
Mlinarič. Večer, Maribor,  29.9.2018 

Alajdin Demiri, intelektualec in nekdanji župan Tetova 
https://www.vecer.com/makedonija-v-primerjavi-s-tem-kar-imamo-zdaj-eu-ni-nobeno-zlo-6580128  
Z Alajdinom Demirijem, intelektualcem in nekdanjim županom Tetova, o nedeljskem referendumu in korakih, ki bodo 
sledili.  
Nedeljski posvetovalni referendum, na katerem bodo volivci v Makedoniji povedali, ali se strinjajo s tem, da bi državo 
preimenovali v Severno Makedonijo, kar je vlada socialdemokrata Zorana Zaeva spretno povezala s podporo vstopu v EU in 
NATO, "bo v principu uspel. Največja težava tega referenduma je udeležba, saj se ga mora udeležiti 50 odstotkov volilcev 
plus en glas. To pa je problem. Ni treba biti demograf, da ti je ob podatkih, po katerih je v državi od dveh milijonov 
prebivalcev kar 1,8 milijona volivcev, jasno, da bodisi nekaj ni v redu s številom prebivalstva ali s številom volivcev, saj volilni 
imeniki še niso prečiščeni," pravi Alajdin Demiri, intelektualec, Albanec, župan Tetova v obdobju 1996-98, ki je zaradi tega, 

https://www.vecer.com/avtor/urska-mlinaric
https://www.vecer.com/avtor/urska-mlinaric
https://www.vecer.com/makedonija-v-primerjavi-s-tem-kar-imamo-zdaj-eu-ni-nobeno-zlo-6580128


ker je v času svojega mandata na občinsko stavbo izobesil dvojezičen napis, poleg makedonskega še v albanščini, končal v 
zaporu. 
V Makedoniji že šestnajst let ni bilo popisa prebivalstva, obenem je v tem času mnogo ljudi zaradi brezperspektivne situacije 
v državi emigriralo. "Tako je nejasno, koliko ljudi dejansko živi v državi", razlaga Demiri, ki je prepričan, da bo prav zato 
koalicija Skupaj za evropsko Makedonijo, katere del je poleg številnih nevladnih organizacij tudi vladna koalicija, ki jo 
poleg  SDSM tvorijo še albanske stranke DUI, DPA in BESA, razglasila zmago že, če bo na referendum prišlo 40 odstotkov 
volivcev. Vlada referendum, po njegovem, organizira, da se bo, pa čeprav gre za posvetovalni referendum, zmeraj lahko 
sklicevala na odločitev naroda za spremembo imena države. 
Na vprašanje, ali ni vlada sporazum z Grčijo, ki spreminja ime države, obenem pa ohranja poimenovanje naroda in jezika kot 
makedonskega, manipulativno povezala s podporo članstvu v EU in NATO, pravi, da je to mogoče opredeliti tudi kot 
manipulacijo na način, da je premier pokazal na prednosti, ki jih bo imel pozitiven izid referenduma, s čimer se je izognil 
temu, da bi dodatno vznemirjal makedonsko volilno telo. "Ali gre za veleizdajo, kot trdi opozicija in del prebivalstva, saj da 
ne gre le za spremembo imena države temveč za izgubo narodne identitete, naj razčistijo sami Makedonci. Dejstvo je, da na 
podlagi sporazuma jezik in narod ostajata makedonski. Sam bom, tako kot 99 odstotkov Albancev, glasov za." Demiri 
pojasni, da so razlogi Albancev za podporo povezani z dejstvom, da je Albanija že članica NATA, poleg tega Kosova brez Nata 
ne bi bilo, tu pa so še čustveni razlogi, ki Albance vežejo tako na NATO kot EU, kamor jih je od leta 1960 veliko emigriralo.  
Ko ga spomnim, da je med makedonskimi Albanci kar nekaj intelektualcev, ki so opozorili, da se referenduma ne bodo 
udeležili, saj s tem izražajo protest zoper vlado, ki v dobrem letu ni naredila nič v boju proti korupciji in kriminalu, Demiri 
pravi, da se z strinja z njihovimi argumenti. Pa vendarle meni, da je bolje, da država vstopi v proces pristopnih pogajanj z EU 
kot pa da se nadaljuje stanje, v katerem je država že več kot desetletje. "Prepričan sem, da bodo pristopna pogajanja, če do 
njih pride, dolga in neusmiljena, saj so za makedonsko politično elito standardi in pogoji EU zelo zahtevni. V EU ne moreš 
vladati kot se tebi zdi, tudi kraje in korupcija, kot smo jima bili priča v Makedoniji, niso možne. Prepričan sem, da se bo zato 
del politične elite poslovil že v začetku pogajanj. In tudi zato glasovanje"za" vidim kot del bitke, da bodo ti kriminalni klani, ki 
obvladujejo državo, prisiljeni oditi. EU v primerjavi s tem, kar imamo zdaj, ni nobeno zlo. To kar imamo je posebnost 
Balkana. Slovenci ste to rešili že, ko ste odkorakali s 14. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije. Niste dovolili, da bi nastala 
postkomunistična oligarhija, ki bi vse pokradla narodu. Pri nas pa so vsa velika državna podjetja pokradle te elite. Naša nova 
buržoazija temelji na kriminalu, " je jasen Demiri, ki tudi ko gre za pravice Albancev - po podatkih zadnjega popisa naj bi 
tvorili med 25 in 30 odstotkov prebivalstva v Makedoniji- ni prizanesljiv do vlade Zorana Zaeva. 
Če so makedonski Albanci še pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami pred skoraj dvema letoma verjeli v Zaeva, slednji 
postaja v njihovih očeh vse večje razočaranje. In to ne le zato, ker vse nakazuje, da postopki zoper osebe iz VMRO-
DPMNE  tedanjega premiera Nikole Gruevskega, ki je tako rekoč ugrabila državo, tečejo zelo počasi, temveč tudi zato, ker je 
vse bolj jasno, da "noben kriminalec iz  DUI, in veliko jih je" -  največje albanske stranke, ki je bila tako v koaliciji z VMRO-
DPMNE- "ne bo odgovarjal za kriminalna dela. DUI je albansko zlo, ne makedonsko." 
Demiri je prepričan tudi, da je ob mednarodnem pritisku Zaevu uspelo sestaviti vlado, ker je dvoril Albancem. "Obljubil nam 
je vse mogoče, prišel je kot reformist, ampak zanj so reforme zgolj retorično vprašanje. Obljubil bo vse, a v praksi ni in ne bo 
niti poskušal izvajati reform. Za Albance je sprejel zakon o uporabi albanskega jezika, ki je zaradi blokade predsednika 
Gjorgeta Ivanova še vedno mrtva črka na papirju, in zdaj misli, da je s tem opravil svoje delo za nas. A temu ni tako," je jasen 
Demiri. 
Na vprašanje, o iskrenosti EU pri sprejemanju novih članic, pa hudomušno pripomni, da slednja zagotovo ne trpi, če 
Makedonija ni njena članica. A obenem poudarja, da je cilj EU vendarle homogenizirati in stabilizirati celo regijo. Tega pa ne 
moreš početi iz distance. Tudi Bolgarija in Romunija, pa v takratnem času Grčija, niso bile pripravljene na vstop, a je bila vsaj 
slednja sprejeta, ker je takratni predsednik evropske komisije Jacques Delors dejal, da EU ne more biti brez sinov Aristotela 
in Platona. In enako velja za Makedonijo." 

• Vučić razglasil stopnjo najvišje pripravljenosti srbske vojske. STA. Večer, Maribor, 29.9.2018  
https://www.vecer.com/thaci-obiskal-sporno-jezero-gazivoda-na-kosovu-srbske-sile-v-najvisji-pripravljenosti-6580458  
Pred tremi tedni je sicer jezero Gazivoda obiskal tudi Vučić, pri čemer so prav tako vladale napete razmere.  
Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes razglasil najvišjo stopnjo pripravljenosti srbske vojske, potem ko je kosovski 
predsednik Hashim Thaci nenapovedano obiskal sporno akumulacijsko jezero Gazivoda na severozahodu Kosova in je po 
poročanju srbskih medijev približno 60 pripadnikov enote kosovske policije zavzelo jezero. 
Vučić je po poročanju spletnega portala regionalne televizije N1 zaradi stanja že poslal protest generalnemu sekretarju 
zveze Nato Jensu Stoltenbergu. Kot je napovedal, pa bo o razmerah spregovoril drevi ob 21. uri na novinarski konferenci. 
Območje akumulacijskega jezera Gazivode s hidroenergetskim kompleksom si lastita tako Srbija kot Kosovo. Pred približno 
tremi tedni je ob okrepljeni varnosti, a brez težav, potem ko je Priština po prvotni prepovedi odobrila obisk jezera, območje 
obiskal Vučić. Danes pa je jezero obiskal Thaci, ki so ga spremljali pripadniki specialne enote kosovske policije, kar je Srbija 
označila kot zavzetje jezera. 
Po besedah vodje srbskega urada za Kosovo Marka Đurića so kosovski specialci v poslopju Centra za ekologijo in razvoj 
športa v Zubinem Potoku, ki se nahaja v bližini hidroelektrarne na jezeru, zadržali štiri delavce srbske narodnosti. Kot je dejal 
Đurić, so se kosovske specialne enote ob jezeru razporedile brez kakršnegakoli dogovora. 
Po poročanju srbskih medijev so se ob koncu Thacijevega obiska enote umaknile. V Prištini so zatrdili, da je šlo zgolj za obisk 
in da niso njihove enote aretirale nikogar. 
Urad visoke zunanjepolitične predstavnice EU Federice Mogherini je v imenu EU vse strani pozval k miru in vzdržanosti. 
Đurić je bil kritičen do teh izjav. 
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Iz Kforja pa so medtem sporočili, da niso bili obveščeni, da bodo specialne sile kosovske policije odšle na sever Kosova. Tja 
so po poročanju Tanjuga poslali svoje pripadnike. 

• Konec migrantske odisejade. Zur. Večer, Maribor, 30.9.2018  
https://www.vecer.com/konec-migrantske-odisejade-6580893    
Oseminpetdeset migrantov, rešenih pred libijsko obalo pred dobrim tednom dni, so sprejele Francija, Nemčija, Španija in 
Portugalska  
Migrante, ki jih je ladja Aquarius rešila v Sredozemskem morju, so danes v bližini Malte premestili na ladjo malteške obalne 
straže. Z Malte, kjer je ladja pristala, jih zdaj z letali prevažajo v države, ki so jim obljubile zatočišče, poroča nemška tiskovna 
agencija DPA. 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 migrantov, ki jo je tedaj obljubil malteški premier Joseph Muscat, 
zaradi slabega vremena zavlekla. Oseminpetdeset migrantov, med njimi je 17 žensk in 18 otrok, so skupaj s psičko pred 
obalo Libije rešili med 20. in 23. septembrom, a se je ponovno zataknilo, kje lahko ladja pristane. Šele ko so se Francija, 
Španija, Nemčija in Portugalska strinjale, da sprejmejo migrante, je tudi Malta pristala pomagati pri njihovi premestitvi. 
Deset migrantov z Aquariusa bo tako sprejela Portugalska, Francija 18 ter Nemčija in Španija po 15, je poročala britanska 
tiskovna agencija Reuters. 
Aquarius bo sedaj 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, prijavo pa da so 
dobili iz Italije. 
Aquarius je bila še zadnja reševalna ladja, ki je bila dejavna v Sredozemskem morju, piše slovenska tiskovna agencija STA, 
potem ko je Italija prepovedala vplutje zasebnih ladij z rešenimi migranti. Medtem je španska nevladna organizacija 
Proactiva Open Arms v soboto preko twitterja sporočila, da se bo ponovno podala v Sredozemsko morje, kjer bo reševala 
migrante med Italijo in Libijo. (zur) 

• Volivci v Makedoniji odločajo o novem imenu države in prihodnosti. Urška Mlinarič. Večer, Maribor, 30.9.2018 
https://www.vecer.com/volivci-v-makedoniji-odlocajo-o-novem-imenu-drzave-in-prihodnosti-6580543  
Še pred zaključkom posvetovalnega referednuma je jasno, da bo vlada razglasila zmago, četudi ne bo cenzusa, a bo 
večina "za" Severno Makedonijo in vstop v EU in NATO.    
Volivci po vsej Makedoniji in tisti, ki so izrazili namero glasovati na posvetovalnem referendumu v tujini, danes na 
posvetovalnem referendumu odgovarjajo na vprašanje, "ali podpirate članstvo v EU in Natu s sprejemanjem sporazuma 
med Republiko Makedonijo in Republiko Grčijo." Referendum je bil sklican po tem, ko je omenjenima država po 27 letih 
napetih odnosov sredi poletja uspelo skleniti sporazum, ki najjužnejšo republiko nekdanje Jugoslavije definira kot Severno 
Makedonijo - spor se je vlekel, saj najsevernejša grška pokrajina prav tako nosi naziv Makedonija, zato so bili Makedonci 
zaradi grških zahtev po osamosvojitvi sprejeti v Organizacijo združenih narodov pod imenom Nekdanja jugoslovanska 
republika Makedonija. Obenem sporazum Makedoncem zagotavlja, da ohranijo ime naroda ter jezik, ki se bo še naprej 
imenoval makedonski. Pa vendarle nasprotniki dogovora, med katerimi je del opozicije skupaj s predsednikom države 
Gjorgetom Ivanovim, diasporo in nekaterimi civilnimi organizacijami, menijo, da pomeni sporazum veleizdajo domovine in 
izgubo nacionalne identitete. A ker je vlada socialdemokrata Zorana Zaeva, ki je oblikoval koalicijo z nekaterimi albanskimi 
strankami, referendumsko vprašanje povezala s podporo EU in NATU, saj je je večina prebivalstva članstvu v evroatlantskih 
zvezah naklonjena, bo tokratno odločanje bolj kot odločitev za ali proti vladi izzvenelo kot odločanje bodisi za napredek 
države bodisi za stagnacijo oziroma celo nazadavanje. Tako je bilo iz ust vladnih predstavnikov pa tudi številnega 
nevladnega sektorja, ki podpira sporazum, slišati, da gre za zgodovinsko odločitev. V pomoč pa so jim v zadnjih 
predreferendumskih tednih s svojim obiskom in retorično podporo prihiteli tudi številni politiki iz držav in institucij EU. 
Čeprav gre za posvetovalni referendum in za parlament izid ni obvezujoč, so iz vladnih krogov neformalno že dali vedeti, da 
bodo spoštovali večinsko voljo ljudstva. To pa je mogoče razumeti tudi na način, da bo vlada razglasila zmago, četudi ne bo 
dosežen kvorum, po katerem je referendum veljaven, če se ga udeleži 50 odstotkov plus en volilec. Po podatkih državne 
volilne komisije ima v državi z dvema milijonoma prebivalcev glasovalno pravico 1,8 milijona ljudi, kar zbuja dvome, saj je po 
podatkih Svetovne banke v zadnjih 20 letih državo zapustilo okoli pol milijona ljudi. Ker že šestnajst let ni bilo popisa 
prebivalstva, ni znano, koliko ljudi dejansko živi v državi, posledično pa niso prečiščeni niti volilni imeniki. Prav zato je 
pričakovati, da bo vlada oziroma koalicija "Skupaj za evropsko Makedonijo" razglasila zmago že, če bo večina udeležencev 
referenduma podprla sporazum. Kar je zelo verjetno, saj se podpora članstvu v Natu in EU pri prebivalcih prebivalcih 
Makedonije, še posebej pa pri albanskem volilnem telesu, giblje blizu 80 odstotkov. Omenjenima zvezama pa so naklonjeni 
tudi številni nasprotniki sporazuma in spremembe imena, zato so v VMRO-DPMNE taktično volivce pozvali, naj se odločijo 
po svoji vesti. V vodstvu stranke pa so že dali vedeti, da bodo spoštovali izid referenduma. 
Da bi Makedonija dejansko bila preimenovana v Severno Makedonijo, mora spremembo ustave podpreti dve tretjini 
poslancev. Zaevu tako manjka najmanj deset glasov poslancev VMRO-DPMNE, ki jih uradno še nima, vse glasnejše pa so 
govorice, da naj bi jih neuradno pri tem vprašanju že pridobil na svojo stran. Na koncu pa mora sporazum ratificirati še grški 
parlament. Tu naj bi imel grški premier Aleksis Cipras več težav, tudi zaradi svoje koalicijske partnerice Nove demokracije in 
njenega obrambnega ministra Panosa Kamenos, ki je izjavil, da bo, v primeru, da premier prinese sporazum v parlament, 
odstopil in iz vlade potegnil vse ministre svoje stranke, kar bi lahko sprožilo vladno krizo in predčasne volitve. A v Skopju so 
prepričani, da bo, če bodo opravili svoj del naloge, na Grčijo izvršen tak mednarodni pritisk, da bo grški parlement vendarle 
prihodnje leto ratificiral sporazum in šele potem odšel na volitve.  
V tem primeru bo Makedonija, ki je bila na pragu Nata že 2008, a jo je Grčija blokirala, postala njena 30. članica. Po sedanjih 
napovedih pa naj bi se v primeru pozitivnega izida tudi pristopna pogajanja z članstvo v EU pričela junija prihodnje leto.  
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• Makedonija: "Danes sem glasoval za prihodnost svojih vnukov!" Urška Mlinarič. Večer, Maribor, 30.9.2018 
https://www.vecer.com/makedonija-danes-sem-glasoval-za-prihodnost-svojih-vnukov-6580778  
Na posvetovalnem referendumu o imenu države in podpori EU in NATO zaenkrat nizka volilna udeležba, večjih 
nepravilnosti ni.  
Prebivalci Skopja so se odločili, da v polnosti izkoristijo sončno jesensko nedeljo. Številni so se odpravili v mestne parke, na 
otroška igrišča, še več se sončnim žarkom nastavlja v lokalih ob srkanju kave. Da volivci v Makedoniji danes na 
posvetovalnem referendumu odločajo o tem, ali podpirajo vstop v EU in Nato, s tem pa tudi dogovor z Grčijo 
preimenovanju države v Severno Makedonijo, nakazujejo le številni prereferendumski plakati in izobešene makedonske 
zastave po ulicah. Ter številne novinarske ekipe domačih in tujih novinarjev, ki so prišle, da bi zabeležile, kot pravi 
predsednik vlade Zoran Zaev, ta zgodovinski dogodek. Ljuana, skopskega Albanca srečam na izhodu ene od tukajšnjih šol, v 
katerih prostorih so glasovalna mesta. "Zanjo sem glasoval,"pravi 65-letnik in z glavo nakaže proti svoji nekaj let strari 
vnukinji. "Zame je že prepozno, njim pa moramo zagotoviti prihodnost, zato sta tudi soproga in snaha prišli in glasovali". Ko 
ga pobaram, ali ga ne moti sprememba imena države, odvrne: " Ime je samo ime, mi, kot država, pa smo globoko v blatu, 
zato je nujno, da se premaknemo." Tudi Makedonka Milka razmišlja podobno. "Dva sinova in hčerka so odšli s trebuhom za 
kruhom v Nemčijo, ker tu ni bilo perspektive. Ni nam druge, kot da podpremo vstop v Eu in Nato, da mladim ne bo več 
potrebno odahajati." 
Udeležba po vseh državi je vsaj za zdaj zelo nizka. Po poročanju države volilne komisije je do 13. ure na volišča prišlo 16 
odstotkov volilcev, kar kaže, da bo nemogoče doseči 50 odstotno volilno udeležbo, ki je pogoj za veljavnost referenduma. V 
skopski občini Ilinden, ki je ena redkih, kjer je na lanskoletnih lokalnih volitvah VMRO-DPMNE uspelo obdržati oblast, je ta 
še slabša ob povprečja, le nekaj odstotna. Omenjena stranka je sicer volice pozvala, naj glasujejo po svoji vesti, a so že v 
zgodnjih urah iz stranke sporočili, da bo njihov predsednik Hristijan Mickoski bojkotiral referednum. Enako je pred dnevi 
sporočil tudi predsednik države Gjorge Ivanov, za bojkot pa se je izrekel tudi del civilne družbe. "Kakšen narod smo, če se 
odrečemo imenu svoje države, s tem pa tudi lastni zgodovini in kulturi. Obkrožil sem proti,"pove Goce, ki ga ustavimo pred 
enim od ilindenskih volišč. Medtem je 28-letna Maja, ki je z otrokom prišla na otroško igrišče v parku, dejala, da je takšni 
manipulativni referendum ne zanima. "Če bi glasovali o podpori EU in Nato, bi glasovala za, zdaj ko v istem paketu od nas 
zahtevajo, da podpremo spremembo imena, pa jih ne nameravam dati svojega glasu." 
Za zdaj tako domači kot tuji opazovalci niso zabeležili večjih nepravilnosti. 

• Zaušnica. Urška Mlinarič. Večer, Maribor, 30.9.2018  
https://www.vecer.com/zausnica-6581028 
Mnenja 
Makedonija, obdana s sosedi, ki večinskemu narodu oporekajo ime, narodnost, cerkev, ene pa mika tudi njihova zemlja, ni v 
dobri kondiciji. Po četrt stoletja korupcije in kriminala, političnih igric in zlorabljanj ljudi v politične namene tako v 
makedonskem kot albanskem narodnem telesu so ti, ne glede na etnično pripadnost, utrujeni. Ne zanima jih, kakšne 
politične barve je tisti, ki vlada. Pričakujejo in zahtevajo, da se končata korupcija in kriminal, ki sta se razrasla, in da končno 
dobijo v lastni domovini priložnost za boljše življenje. Ne pa, da bodo tako kot približno pol milijona sorojakov zaradi 
brezperspektivnosti prisiljeni tudi sami v iskanju boljše prihodnosti oditi v svet. 
Vsaj tako se je zdelo pred tokratnim, sicer posvetovalnim referendumom, ki naj bi vladi socialdemokrata Zorana Zaeva dal 
zagon za ustavne spremembe, ki bi državi vendarle odprle zaradi grške blokade priprta vrata v Nato in kasneje tudi v EU. 
Zdaj je jasno, da je tistemu delu politike, ki je minulih enajst let državo tako rekoč spravil na kolena, torej stranki VMRO-
DPMNE, uspelo večino prepričati v bojkot referenduma. Čeprav nihče ni pričakoval, da bo dosežen kvorum za veljavnost 
referenduma, so volivci z abstinenco dali zaušnico vladajoči garnituri. Obenem pa so vsem predstavnikom EU in Nata, ki so 
se zvrstili v zadnjih predreferendumskih tednih v Skopju, dali vedeti, da še niso pripravljeni na nujne reforme in evropsko 
pot. 
Že res, da so tisti, ki so na referendum prišli, dali odločno podporo Natu in EU, saj se zavedajo, da sta le na ta način na 
nestanovitnem Balkanu, ki je še vedno sod sodnika, upanje in možnost za boljše življenje. Pa čeprav se obenem zavedajo, 
tudi na podlagi dosedanjih izkušenj z njima, da sta ti evroatlantski združenji daleč od popolnih. A sta edini minimalni garant 
za obnovo države in družbe. Toda prišla jih je manjšina. 
Lahko se zgodi, da se Makedonija pogrezne v novo politično krizo 
Pri vprašanju članstva v Natu gre tako pri Makedoncih kot makedonskih Albancih izključno za občutek varnosti. Na goratem 
Balkanu, kjer vsake toliko naraste napetost med sosedi - prav zdaj med Kosovom in Srbijo -, je ta še toliko bolj pomembna. 
To je jasno članicam Nata in ključnim igralcem v EU, ki so s politiko "najprej stabilnost, šele nato demokracija" pomembno 
sokreirali tukajšnje "balkanske posle". In s tem tudi razraščanje korupcije, kriminala in neizmernega bogatenja določenih elit 
v Makedoniji. 
Referendum naj bi bil orodje, na katerega bi se naslonila vlada, sklicujoč se na voljo ljudstva. Zdaj pa je rezultat zaradi 
udeležbe takšen, da pri vladajočih ni razlogov za slavje. Upravičeno se zastavlja vprašanje, ali ima vlada s tako nizko podporo 
sploh legitimnost peljati postopek spremembe ustave naprej v parlamentu. Kaj lahko se zgodi, da se Makedonija pogrezne v 
novo politično krizo. To pomeni ponoven mrtvi tek. Zato bo potrebna modrost v prihodnjih dneh in tednih. Te na Balkanu 
nikoli ni bilo v izobilju. 

• Korošci svečano. Boris Jaušovec. Izvleček iz referata Danijela Grafenauerja, predsednika mariborskega Kluba 
koroških Slovencev, dne 29.9.2018 na svečani akademiji v Kazinski dvorani SNG Maribor ob 90- letnici 
ustanovitve. Večer, Maribor, 1.10. 2018, str. 4 
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• Avstrijska državna nagrada prvič v roke Slovenca. Darka Zvonar Predan, Večer, Maribor, 1.10.2018  
https://www.vecer.com/avstrijska-drzavna-nagrada4-prvic-v-roke-slovenca-6581818  
Koroški Slovenec Florjan Lipuš, čigar romani izhajajo pri mariborski Literi, je kot prvi nenemško pišoči pisatelj  danes na 
Dunaju prejel veliko avstrijsko nagrado 2018  
 

 
Slika: Florjan Lipuš. Foto: Borut Krajnc 
 
Danes so koroškemu Slovencu, pisatelju Florjanu Lipušu, v kongresni dvorani palače Urada zveznega kanclerja na Dunaju 
slavnostno podelili veliko avstrijsko državno nagrado, najvišje priznanje, ki ga lahko v Avstriji dobi kak kulturni ustvarjalec. 
Navzoči na prireditvi, katere pokrovitelj je bil avstrijski minister za EU, umetnost, kulturo in medije Gernot Blümel, o 
Lipuševem delu pa je temeljito spregovoril Josef Winkler, predsednik avstrijskega senata za umetnost, so se v glavnem 
strinjali, da je to velik dan ne samo za koroške Slovence, marveč za Slovence in slovensko kulturo nasploh. 
Toliko bolj, ker je bil koroški pisatelj v igri za to najvišjo avstrijsko literarno nagrado že pred dvema letoma, ko je žirija 
diskriminatorno odločila, da je ne dobi, ker ne piše v nemščini, kar seveda ni ostalo brez odmeva. Tokrat je odbor za 
podelitev nagrade v svoji utemeljitvi zapisal med drugim, da "Lipuš v svoji literaturi obravnava podcenjevanje slovenske 
manjšine s strani večinskega prebivalstva, pa tudi reševanje izginevanja slovenskih besed in besednih zvez kot osnovo za 
novo samozavestno identiteto". Tako je prvič v zgodovini v Avstriji dobil to pomembno priznanje avtor, ki ne piše v 
nemščini, temveč v svojem maternem jeziku, slovenščini. 
Nagrajeni pisatelj s Sel (Sielach) pri Žitari vasi, rojen pred 81 leti v Lobniku pri Železni Kapli, velja za živega klasika, 
najpomembnejšega slovenskega pripovednika na avstrijskem Koroškem. Že leta 1972 se je z romanom Zmote dijaka Tjaža 
uvrstil med najvidnejša imena slovenske proze, s črticami in romani, ki so sledili, prek Boštjanovega leta do lani pri 
mariborski Literi izdanega Gramoza, je ta sloves vedno znova utrjeval. Za svojo literaturo, v kateri odslikava trde in bridke 
osebne življenjske izkušnje, vse od aretacije in umora matere v koncentracijskem taborišču in dvolične katoliške vzgoje v 
"zmotnih" dijaških letih do skoraj travmatičnega spoznanja, da se slovenski jezik na Koroškem nikoli ne bo dvignil iz svoje 
podrejenosti, je bil že večkrat nagrajen, leta 2004 tudi s Prešernovo nagrado. 
"Z jezikom smo ali nismo, z jezikom bomo ali ne bomo" 
Že takrat je v svojem slavnostnem govoru poudaril, da "z jezikom smo ali nismo, z jezikom bomo ali ne bomo", in to 
poudarja še danes. Velja za nepopustljivega, doslednega borca za spoštovanje slovenstva in slovenskega jezika, nazadnje je 
protestno vrnil naziv častnega občana, ker njegove Sele še vedno nimajo dvojezičnega krajevnega napisa. Njegov pisateljski 
jezik je samosvoja žlahtna mešanica starožitnih in sodobnih prijemov, snov pa bridka koroška resničnost, doživeta skozi prav 
tako bridko osebno življenjsko izkušnjo, saj so mu, šestletnemu, Nemci poslali mater v taborišče brez vrnitve. 
Za pot Lipuševe literature med nemško govoreče bralce je že pred časom poskrbel Peter Handke, mednarodno uveljavljeni 
avstrijski pisatelj, po materi tudi slovenskih korenin, ki živi v Franciji in se je danes prišel poklonit nagrajencu na Dunaj. 
Slovesne podelitve se je udeležil tudi novi slovenski minister za kulturo Dejan Prešiček, slovenska veleposlanica v Avstriji 
Ksenija Škrilec pa je priredila nagrajenemu pisatelju v čast še poseben sprejem. 

• Pot do katalonske neodvisnosti bo še dolga. Bojan Brezigar. Večer, Maribor, 1.10.2018  
https://www.vecer.com/pot-do-katalonske-neodvisnosti-bo-se-dolga-6581738  
Bolj kot boj za samostojno Katalonijo politike skrbi boj za položaj župana Barcelone.  
Danes mineva leto dni od referenduma za osamosvojitev Katalonije. Potekal je v dramatičnem ozračju, z nasilnimi posegi 
španske policije, ki je z napadi na volišča in pretepanjem ljudi, ki so stali v vrstah pred volišči, v marsičem vplivala na 
udeležbo. Kljub temu je volilo več kot 2,2 milijona ljudi in velika večina Kataloncev se je izrekla za neodvisnost. 
Potem so se začele aretacije. Predsednik katalonske vlade Carles Puigdemont se je s štirimi ministri zatekel v izgnanstvo v 
Bruselj, podpredsednik Oriol Junqueras s preostalimi ministri je moral v pripor, kjer že skoraj leto dni čaka na sojenje. Za 
rešetkami je trenutno devet politikov, v izgnanstvu sedem. Belgija, Nemčija, Švica in Škotska so se odločile, da izgnancev ne 
bodo izročile Španiji, ker je obtožba zaradi nasilja neresnična: nasilna je bila policija, ne pa politiki. 
V Kataloniji se politiki oddaljujejo od ljudi 
S pogledom proti Evropi 
To je slika ob obletnici referenduma. V tem letu je prišlo do političnega pretresa v Madridu: parlament je odstavil premierja 
Mariana Rajoya, ki se je utapljal v korupcijskih aferah, in na njegovo mesto z odločilnimi glasovi katalonskih strank postavil 
socialista Pedra Sancheza. Slednji za sprejetje proračuna spet potrebuje glasove Kataloncev, katerim ponuja nov 
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referendum o avtonomiji, ne pa o neodvisnosti. Sanchez zdaj izsiljuje Katalonce, češ da bo razpisal predčasne volitve, če ne 
podprejo njegovega proračuna. 

Velika večina za neodvisnost 
Referenduma z vprašanjem "Ali želite, da Katalonija postane neodvisna država v obliki republike" se je 1. oktobra kljub 
nasilju zvezne policije udeležilo 2,28 milijona od skupno 5,3 milijona volilnih upravičencev oziroma 43 odstotkov, kar 92 
odstotkov pa jih je glasovalo za. Katalonski parlament je nato 27. oktobra razglasil neodvisnost, španska vlada pa je 
aktivirala 155. člen ustave in katalonskim oblastem odvzela vse pristojnosti. Nova vlada v Madridu je centralizacijo omilila.  

V Madridu je vodilno vlogo v desnici prevzela populistična stranka Ciudadanos. Ljudska stranka je po odstavitvi Rajoya zašla 
v veliko krizo; pokopala jo je korupcijska afera in to je uspešno izkoristil Albert Rivera, mladi voditelj populistov. Približuje se 
francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu, ki snuje novo napredno zavezništvo za evropske volitve, ki bodo maja 
prihodnje leto. O tem se Macron, kot poroča madridski dnevnik El Pais, pogovarja tudi z nekdanjim italijanskim premierom 
Matteom Renzijem, čeprav je njegova Demokratska stranka v Evropskem parlamentu povezana s Sanchezovimi socialisti. 
Skratka zmeda je popolna in stranke ne vedo, kako kljubovati evroskeptični populistični navezi Salvini-Orban-Le Pen, ki se že 
pripravlja na evropske volitve; tej navezi se Rivera očitno ne namerava pridružiti. 
To potrjuje tudi dejstvo, da je stranka Ciudadanos že izbrala svojega kandidata za občinske volitve v Barceloni, ki bodo prav 
tako spomladi. To bo Manuel Valls, nekdanji socialistični francoski premier, Katalonec, doma iz Barcelone, odločen 
nasprotnik samostojnosti Katalonije. Močna kandidatura stranke, ki je na decembrskih katalonskih volitvah prejela relativno 
večino in zdaj meri visoko. 
Sprti borci za neodvisnost 
V taboru zagovornikov neodvisnosti pa trdijo, da želijo izvoliti župana Barcelone iz svojih vrst. Predsednik katalonske vlade 
Quim Torra, predstavnik Puigdemontove stranke, je na tiskovni konferenci ob katalonskem nacionalnem prazniku poudaril, 
da bi morale stranke neodvisnosti predlagati enotno kandidaturo za župana. Nekaj dni kasneje je Katalonska republikanska 
levica (ERC) sama določila sedanjega zunanjega ministra Ernesta Maragalla za županskega kandidata. Z enotno kandidaturo 
independentistov torej ne bo nič. To samo po sebi ne pomeni veliko, kajti v Kataloniji velja proporcionalni volilni sistem in 
koalicije se oblikujejo po volitvah, kaže pa na zaostritev odnosov v taboru neodvisnosti. Tako kot na decembrskih 
katalonskih volitvah, ko ERC ni pristala na skupno listo s Puigdemontom v prepričanju, da bo zmagala, a so se volivci odločili 
drugače. Napetost med Puigdemontom in voditeljem ERC Oriolom Junquerasom - seveda na daljavo, kajti prvi je v 
izgnanstvu, drugi pa v priporu - se ves ta čas še stopnjuje. V odsotnosti voditeljev se njihovi namestniki bolj posvečajo 
medsebojnim spopadom in pripravam na bližnje volitve kot pa uveljavljanju referendumske odločitve, čeprav se nanjo 
stalno sklicujejo. Mimogrede, spopad med Vallsom in Maragallom bo vsekakor zanimiv, saj sta to dva bivša socialista, le da 
je Maragall ostal zvest levici, Valls pa je preskočil v desni tabor. 
Vsega tega strankarskega petelinjenja pa ljudje ne sprejemajo. Že 11. septembra se jih je milijon zbralo v Barceloni, v 
zadnjih treh dneh pa so na nekaj sto protestnih shodih napolnili ulice in trge v Kataloniji, blokirali železnice in avtoceste, 
odstranjevali španske zastave, preprečili izzivalni shod desničarskega sindikata policije pred palačo katalonske vlade in 
včeraj spet množično demonstrirali v Barceloni. Vse to kaže samo na čedalje večji razkorak med politiko in družbo. 
Puigdemont pa je videti nad temi dogajanji. V Bruslju je objavil videoposnetek s pozivom k enotnosti in nenasilju z 
opozorilom, da Španija ni napredna monarhija, katalonskemu ljudstvu pa je sporočil, da ni poti nazaj. In sporočilo se konča z 
napisom Katalonska republika. Kakorkoli, pot do nje bo še dolga. 

• Makedonski premier Zaev poziva k politični enotnosti v državi. Urška Mlinarič. Večer, Maribor, 1.10.2018  
https://www.vecer.com/makedonski-premier-zaev-poziva-k-politicni-enotnosti-v-drzavi-6581048  
Če ne bo posluha pri opoziciji v igri predčasne volitve v Makedoniji, medtem pa kljub neveljavnemu referendumu 
komisar EU za širitev Hahn pozdravil večinsko odločitev tistih, ki so oddali svoj glas.  
Posvetovalni referendum, na katerem so volivci v Makedoniji včeraj odločali, ali podpirajo članstvo v EU in Nato s hkratno 
podporo sporazumu z Grčijo, po katerem bi se država preimenovala v Severno Makedonijo, je neveljaven. Svoj glas je po 
podatkih državne volilne komisije namesto najmanj 50 odstotkov plus en glas oddalo le 36,8 odstotka volilcev. Ker pa je od 
teh, kar 90 odsotkov podprlo sporazum, je predsednik vlade Zoran Zaev (SDSM) v družbi ministrov, poslancev in nekaterih 
županov stranke razglasil zmago na referendumu. "Odločili so glasovi tistih, ki so glasovali in ti so z več kot 90 odstotki 
podprli sporazum iz Prespe in pot Makedonije v evroatlantske institucije. Evropska Makedonija je dobila več glasov kot 
kdorkoli na katerih koli minulih parlamentarnih volitvah," je dejal Zaev in pozval vse politične stranke, da se dvignejo nad 
strankarske interese in podprejo nadaljevanje procesa spreminjanja ustave, ki bi pripeljal do spremembe imena 
države,vstopa v Nato in začetka pogajanj za članstvo v EU prihodnje leto. "Čas je, da skupaj izpišemo zgodovino te države, ki 
nima alternative članstvu u evroatlantskih zvezah," je bil jasen Zaev. A je bil predsednik VMRO-DPMNE  Hristijan Mickoski 
potem, ko je bilo jasno, da je večina volilnih upravičencev ignorirala referednum, odločen, da je to jasna zavrnitev 
sporazuma z Grčijo o spremembi imena. "Zmagal je narod, ki je pokazal, da ga ni strah in da domovina ostaja Makedonja in 
njen narod Makedonci." Ob tem je zagotovil, da bo VMRO-DPMNE ostala z narodom. "Bitka se bo nadaljevala do končne 
zmage,"je dejal in s tem zavrnil Zaeva. 
Slednji potrebuje najmanj deset glasov poslancev VMRO-DPMNE, da bi z dvotretjinsko večino potrdili novo ime države. Zato 
je napovedal, da bo vložil vse napore, da bi poslanci prepoznali odgovornost, ki jo imajo na podlagi odločitve volilcev. Če v 
tem ne bo uspešen, sledi, sicer kot  zadnja možnost, razpis predčasneih parlamentarnih volitev. 
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Da ni čas za predčasne volitve temveč njegov odstop, mu je hitro vrnil žogico Mickovski, a je Zaev dejal, da to ne pride v 
poštev. "Odstopil bi le v primeru, če bi večina, ki je prišla na referendum, zavrnila sporazum in članstvo v Eu in Nato,"je dejal 
makedonski premier. A mu je tudi predsednik koalicijske albanske stranke DUI Ali Ahneti sporočil, da ni pravi čas za 
predčasne volitve. Pohitel je tudi komisar za širitev EU Johannes Hahn, ki je čestital vsem, ki so se odločili glasovali in ki so z 
znatnim številom sporočili, da obstaja široka podpora tako sporazumu kot evroatlantski poti. Oglasil pa se je tudi grški 
obrambni minister Panos Kamenos in predsednik koalicijske stranke premiera Aleksisa Ciprasa, ki že ves čas nasprotuje 
ratifikaciji sporazuma. Jasno je dal vedeti, da sporazum ni veljaven, a je Zaev prepričan, da bo na koncu tudi Kamenos "kot 
demokrat spoznal, da prinaša sporazum koristi, za obe državi." Slednji naj bi se že slišal tudi s Ciprasom, ki mu je položil na 
srce, naj ostane močan in naredi vse, da bo sporazum implementiran.  

• Makedonija po referendumu: Ključna bo vloga EU in Nata. Urška Mlinarič. Večer, Maribor, 2.10.2018 
https://www.vecer.com/makedonija-po-referendumu-kljucna-bo-vloga-eu-in-nata-6581728  
Za nadaljevanje uresničevanje sporazuma z Grčijo je nujen angažma tretjega igralca, saj premieru Zaevu ne kaže dobro, 
pravi analitik Arsim Zekolli po spodletelem posvetovalnem referendumu.  
"V prihodnjih dneh in tednih je pomembno, da predstavniki Evropske unije in zveze Nato preučijo temeljne motive, ki so 
privedli do neuspeha referenduma in da z direktnim angažmajem preprečijo, da bi se referendumski poraz poskušal 
prikazati kot nasprotovanje državljanov prozahodni usmeritvi države." Tako dan po tem, ko se je izkazalo, da je zaradi 
prenizke - 34-odstotne - volilne udeležbe posvetovalni referendum o makedonskem sporazumu z Grčijo in članstvu v EU in 
Nato neveljaven, razmišlja skopski politični analitik Arsim Zekolli. Poudarja, da je za začetek dialoga med politični akterji v 
državi nujno, da se vladajoči SDSM in predsedniku vlade Zoranu Zaevu "odvzame prilaščanje" zaslug za sporazum z Grčijo o 
imenu države. "Zato bi bilo dobro, če bi ZDA in EU ter Nato in Nemčija razmislili o tem, da sami prevzamejo garancijo za 
nadaljevanje implementiranja sporazuma v prakso, saj bi s tem zmanjšali strah, tako pri Makedoncih kot Albanci, pred 
morebitnimi manipulacijami z grške strani." 
Zekolli sicer meni, da so volivci želeli z izidom referenduma - ocenjuje sicer, da je bila udeležba za vlado dobra, za opozicijo, 
ki ga je bojkotirala, pa še boljša - doseči, da bi se končno slišalo, kaj so njihovi razlogi za nezadovoljstvo; "Državljani 
preprosto ne verjamejo, da jim lahko politiki tipa Zoran Zaev, obrambna ministrica Radmila Šekerinska, predsednik 
albanske DUI Ali Ahmeti ali minister za evropske integracije Bujar Osmani zagotavljajo boljšo prihodnost ter predstavljajo 
EU in Nato kot nekaj obetavnega in dobrega tudi z varnostnega vidika. To velja še posebej, ker tudi omenjeni evroatlantski 
integraciji nista prisluhnili državljanom, temveč sta v ospredje postavljali dialog z vlado." Zato je, tako Zekolli, nujno da EU in 
Nato zavzameta kritično stališče do vlade in začneta dialog z makedonskimi državljani. 
Sicer pa politični analitik napoved premiera Zaeva, da bo, če v parlamentu ne bo dvotretjinske podpore spremembi ustave, 
ki bi omogočila preimenovanje države v Severno Makedonijo, razpisal predčasne volitve, razume kot indikator njegove 
negotovosti. Povsem jasno je, da si želi opozicijske podpore v parlamentu, a Zekolli dvomi, da jo bo dobil. "Vprašljiva je celo 
podpora koalicijske DUI. Zdaj imata oblast nad situacijo Ahmeti (DUI) in predsednik VMRO-DPMNE Hristijan Mickovski. 
Rezultati referenduma namreč nakazujejo, da je ogrožena vladavina SDSM celo ob podpori albanskih strank, saj je njihov 
ugled na tako nizkem nivoju, da mu ne morejo zagotoviti suverene zmage." 
Zato meni, da sta zdaj na potezi EU in Nato, da preprečita, da bi se antireferendumski duh prelil v revolt proti prozahodni 
usmeritvi državljanov. Tega pa ni mogoče preprečiti z dosedanjimi političnimi igralci in nadaljevanjem dosedanje politike ter 
dosedanjimi slogani. 

• Rusija in Srbija brez rešitve za Kosovo. Vojislav Bercko. Večer, Maribor, 2.10.2018 
https://www.vecer.com/rusija-in-srbija-brez-resitve-za-kosovo-6582963  
Srbski predsednik Aleksandar Vučić se je zaradi Kosova potožil ruskemu kolegu Vladimirju Putinu.  
Le štiri dni po dogodku na severnem (srbskem) delu Kosova, ko je kosovski predsednik Hashim Thaci v spremstvu policijskih 
specialcev obiskal območje jezera in hidroelektrarne Gazivode, uradni Beograd pa je v odgovor razglasil najvišjo stopnjo 
pripravljenosti vojske in policije, je srbski predsednik Aleksandar Vučić obiskal svojega najtesnejšega zaveznika, ruskega 
predsednika Vladimirja Putina. Čeprav je bila pot v Moskvo najavljena že pred tedni in naj bi sodila v sklop Vuvićeve turneje 
po največjih gospodarskih partnericah (pred tem se je srečal z voditeljema Kitajske in Indije), je bila prevladujoča tema ena: 
Kosovo. 
Zamisel o menjavi ozemelj Srbije in Kosova je mrtva 
Polovica dveurnih pogovorov predsednikov, ki medsebojnih simpatij ne skrivata, je bila posvečena razmeram v tej nekdanji 
srbski pokrajini (večina srbskih medijev jo vztrajno naslavlja Kosovo in Metohija), sklep pa je bil, da je rešitev statusa Kosova 
še daleč. Ne Srbija ne Rusija niti v sanjah ne pomislita, da bi priznali kosovsko neodvisnost, razglašeno pred desetimi leti, in 
na vse načine blokirata vstop Kosova v mednarodne organizacije, od političnih do športnih. Vučić je tako Putinu pojasnil, da 
je "ne glede na napore Srbije, da doseže kompromis, in to, da podpira mir in stabilnost, rešitev vprašanja Kosova in 
Metohije še precej daleč". Glede morebitne menjave ozemelj je dejal, da je ta zgodba končana, saj ji nasprotujejo tako 
države EU kot državljani Srbije in Kosova. Putinu pa se je zahvalil tudi za, kot je dejal, zaščito mednarodnega prava in 
življenjsko pomembnih nacionalnih in državnih interesov Srbije. Pri tem sta predsednika, kot je pojasnil Vučić, medtem ko 
Putin pred novinarje ni stopil, govorila o vseh vprašanjih v regiji, v prvi vrsti o Makedoniji po referendumu ter Bosni in 
Hercegovini pred nedeljskimi splošnimi volitvami. 
Srbija bo tudi v prihodnje, ne glede na tesno partnerstvo z veliko slovansko sestro, vztrajala pri vojaški nevtralnosti, je po 
pogovorih v Moskvi še dejal Vučić. "Srbija bo kot neodvisna in svobodna država varovala svojo vojaško nevtralnost. 
Verjamem, da je Srbija edina država v regiji s takšno usmeritvijo," je poudaril Vučić, pri čimer je cikal na nedavno včlanitev 
Črne gore v severnoatlantsko zavezništvo in pričakovanje, da bo vanj povabljena tudi Makedonija, če z Grčijo kljub 
spodletelemu referendumu doseže kompromis o imenu države - Severna Makedonija. Srbija je sicer nedavno nabavila 
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rabljena ruska vojaška letala Mig 29, naročila pa naj bi tudi jurišne helikopterje. Po drugi strani pa bo zveza Nato naslednji 
teden v Srbiji soorganizirala največje vaje pomoči v izrednih situacijah, kar po besedah generalnega sekretarja Nata Jensa 
Stoltenberga, ki bo ob tej priložnosti obiskal Beograd, dokazuje "visoko cenjeno partnerstvo Srbije in Nata". 

• Avstrija: Potrdili osnutek razširitve seznama prepovedanih skrajnih simbolov. STA, A.L. Večer, Maribor, 
3.10.2018  

https://www.vecer.com/avstrija-potrdili-osnutek-razsiritve-seznama-prepovedanih-skrajnih-simbolov-6583863  
Predlog reforme zakona morajo sedaj še pregledati, a pri vladi načrtujejo, da bo v veljavi od 1. marca prihodnje leto.  
Avstrijska vlada je danes potrdila osnutek razširitve seznama prepovedanih skrajnih simbolov, ki bo stopil v veljavo 
predvidoma marca prihodnje leto. Na posodobljen seznam so med drugim uvrstili simbole turške nacionalistične 
organizacije Sivi volkovi in hrvaških ustašev, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. 
Od nastanka zakona leta 2014 je bil seznam prepovedanih simbolov precej kratek. Trenutno so na njem le simboli skrajnih 
skupin Islamska država in teroristične mreže Al Kaida ter drugih skupin, ki so povezane z njima. Sedaj bodo na seznam 
vključili tudi tiste organizacije, "ki se jih pripisuje političnemu islamu in drugim ideologijam, ki spodbujajo nasilje, ter so v 
nasprotju s temeljnimi vrednotami demokracije", so sporočili iz avstrijske vlade. 
V prihodnje bodo tako med drugim prepovedani še simboli omenjenih Sivih volkov in ustašev ter separatistične Kurdske 
delavske stranke (PKK) in palestinskega gibanja Hamas. Tudi simboli drugih skupin, ki so v pravnih aktih Evropske unije 
zavedene kot teroristične organizacije, bodo prepovedani. 
Prepoved uporabe simbolov pa nikakor ni uperjeno proti verskim simbolom, so poudarili pri vladi. 
Avstrijski kancler Sebastian Kurz je ocenil, da se s tem borijo proti radikalizaciji in terorizmu. To ne pomeni, da imamo z 
ustaši resne težave, je odgovoril kancler na vprašanje hrvaškega novinarja. Ukrep ni uperjen proti Hrvaški, je dodal. 
Predlog reforme zakona morajo sedaj še pregledati, a pri vladi načrtujejo, da bo v veljavi od 1. marca prihodnje leto. 
 

Vestnik, Murska Sobota 

• Kakšne zgodbe skrivajo stavbe. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 40, 4. oktobra 
2018, str. 12 

Dnevi evropske kulturne dediščine v Murski Soboti 
Po mestu in mimo zanimivih stavb je vodila Klaudija Sedar – V središču mesta je bil nekoč tudi kazino 
V sklopu dnevov evropske kulturne dediščine so v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota pripravili predavanje 
Znamenite zgradbe preteklosti v mestu Murska Sobota, temu pa je sledil sprehod po mestu z ogledom stavb. Predstavitev je 
pripravila Klaudija Sedar, da bi opozorila na bogastvo, ki ga imamo v domačem okolju, na zanimive stavbe iz preteklosti, 
mimo katerih vsak dan hodimo, ne vemo pa, kakšne zgodbe skrivajo ter kdo in zakaj jih je dal zgraditi.  
 

 
Slika: Nekoč je bila v stavbi na levi hranilnica, na desni pa lekarna. Fotografija: A. Nana Rituper Rodež 
 
Murska Sobota je bila v pisnih virih prvič omenjena 16. julija 1348 z imenom Murazombatha. Konec 15. stoletja je Matija 
Korvin mestu podelil sejemske pravice, razvoj mesta tako sega v srednji vek, ko so skozi ta kraj potekale ceste in povezovale 
ogrske in nemške dežele. Razvoj je nekoliko zastal v 16. in 17. Stoletju zaradi turških vpadov, v 18. stoletju pa se začnejo 
mirnejši časi in mesto spet postane bolj živahno. Pri razvoju imajo pomembno vlogo zemljiški gospodje in grofje, najprej 
Szechyji, pozneje, s Szaparyji, pa začne Sobota dobivati urbano podobo. Glavna ulica, ob kateri se je razvijala Sobota, je 
imela v zgodovini različna imena, ki so bila odsev politične ureditve, tako se je imenovala Aleksandrova, Hortyjeva, Titova, 
dokler je niso po osamosvojitvi poimenovali Slovenska ulica. To je bila tudi prva tlakovana ulica v Murski Soboti, ki je konec 
19. stoletja dobila urbano podobo. Ob tej ulici so bile vedno tudi trgovine, lokali in obrtniške delavnice. 
Glavni trg, danes Trg zmage, je bil že nekdaj zelo živahno srečevališče ljudi, tu je bilo središče mesta, kjer so prirejali sejme, 
tu pa so potekali tudi politični shodi. Leta 1941 so na sredini trga Madžari postavili prvi spomenik osvoboditeljem, po vojni 
pa ga je zamenjal spomenik zmage, posvečen zmagovalcem 2. svetovne vojne, zgrajen pa je po načrtih ruskega arhitekta 
Arončika in je gotovo eden najbolj fotografiranih detajlov mesta. 
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Slika: Hotel Zvezda, nekoč hotel Dobray in središče meščanskega druženja. Fotografija: A. Nana Rituper Rodež 
 
V bližini je hotel Zvezda, nekoč Dobray, kjer sta najprej stala kazino in kavarna pri Kroni, pozneje še hotel. Tu je bilo živahno 
zbirališče meščanov in središče družabnega življenja. Leta 1919 je Vilmoš Tkalec z balkona, ki gleda na trg, razglasil 
Mursko republiko. Na drugi strani trga, kjer so danes prostori občine, pa je bil nekoč Delavski dom. Po načrtih arhitekta 
Novaka so to stavbo z zaobljenimi robovi začeli graditi leta 1936 za sezonske delavce.  
V začetku 20. stoletja, predvsem po letu 1907, je bilo v mestu zgrajenih ali se je začelo graditi kar nekaj vidnejših zgradb,  
med njimi evangeličanska cerkev v neogotskem slogu po načrtih Ernöja Gereya, poseben pečat je mestu dal tudi arhitekt 
Laszlo Takacs, ki je zasnoval kar nekaj meščanskih stavb, na primer Šömnovo hišo, cerkev svetega Nikolaja ter znamenito 
hranilnico Železne županije, ki velja za  najlepšo secesijsko stavbo. Zanjo sta značilni mehko valovanje in okrasje iz ljudske 
umetnosti tulipani, vrtnice in srčki. Leta 1920 je bila v tej zgradbi občinska uprava, dokler je ni leta 1936 odkupil kavarnar 
Faflik in jo preuredil za druge namene. Nasproti nje je Bölcseva lekarna, zgrajena konec 19. stoletja.  
V Murski Soboti pa je še veliko stavb, ki pričajo o tem, kako živahno in pestro je bilo življenje nekoč, kako je bila Sobota 
nekoč središče in srečevališče ljudi. Ulice in trgi v središču mesta so bili nekoč veliko bolj živahni, kot so danes, ko je gneča 
edino še na cestah, dogajanje pa se je preselilo na obrobje. 

• Prekmurščina ima svojo moč. Branko Žunec. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 40, 4. oktobra 2018, str. 17 
Skoraj dvesto let (ne)državotvorna knjižna norma 
Noč raziskovalcev 2018 v Lendavi in Murski Soboti o slovaški sestavini prekmurskega jezika/narečja 
napoved zaznamovanja stote obletnice priključitve Prekmurja matici prihodnje leto 
Eden od jeziko(slo)vno bolj občutljivih udeležencev petkove prireditve Noč raziskovalcev 2018 na temo Prekmurščina, 
prekmurska kultura in Prekmurci med slovensko in slovaško preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo je ljudsko modrost 
noč ima svojo moč domiselno povezal z močjo prekmurščine. Saj je že akademik Marko Jesenšek, ugledni raziskovalec in 
predavatelj na mariborski filozofski fakulteti (FF), izčrpno utemeljil prepričanje, da se je prekmurski knjižni jezik »skoraj 
dvesto let uporabljal sočasno z osrednjeslovenskim knjižnim jezikom, se od njega razlikoval, približeval in oddaljeval od 
kajkavščine ter se sredi 19. stoletja z njim združil v enoten slovenski knjižni jezik«.  
 

 
Slika: V soboški knjižnici, od leve Hotimir Tivadar, Špela Sevšek Šramel, Andrej Rozman in Jozef Pallay. Fotografija: 
Branko Žunec 
 
Bil je torej ena od dveh knjižnih norm, ki pa na majhnem slovenskem narodnostnem ozemlju v pomladi narodov nista bili 
državotvorni, zato je ideja Zedinjene Slovenije terjala jezikovno poenotenje kot pogoj za reševanje slovenskega političnega 
vprašanja v okviru avstro-ogrske monarhije. 
Poznati Slovake, bolje razumeti Prekmurce 
»Prekmurščina je zame živ jezik, v njej se pogovarjam s starši, sorodniki in sošolci, z ženo Andrijano, ki je doma iz Lendave 
oz. Čentibe, manj z najstniškima sinovoma Irenejem in Fabijanom, v prekmurščini se 'pogučim' s Prekmurci v Ljubljani, takoj 
'preklopimo', ko pridemo skupaj,« zaupa osebno izkušnjo dr. Hotimir Tivadar, uvodničar prireditve Noč raziskovalcev 2018, 
rojak iz Lipovec, slovenist, fonetik in fonolog, zaposlen na ljubljanski FF; ta je bila z oddelkoma za slavistiko in slovenistiko 
ob sodelovanju festivala Oko besede organizatorka dogodkov na lendavski dvojezični srednji šoli in v soboški knjižnici. 
Je ta projekt uresničitev tistega, o čemer je prekmurski jezikoslovec razmišljal v razpravi z naslovom Prekmurščina med 
nekdanjo knjižnostjo in sedanjo narečnostjo leta 2016 na okrogli mizi Avgust Pavel med Slovenci, Madžari in Avstrijci na 
Cankovi? Navedel je, pri tem pa delno povzel Jesenška, da »moramo pred letom 1715 in v zgodnjem knjižnem ustvarjanju 



prekmurskih Slovencev prekmurščino raziskovati v povezavi s severnoslovanskim prostorom, predvsem  slovaškim. Slovaki 
in prekmurski Slovenci so bili stoletja skupaj pod ogrsko oblastjo. Ta spetost tega zahodnoslovanskega prostora je prisotna 
še danes, še posebej v goričkem delu med evangeličanskimi duhovniki, ki pogosto študirajo tudi na Slovaškem, v Bratislavi«. 
Ta tema – poleg profesorja Jesenška so jo največ preučevali in raziskovali akademikinja Zinka Zorko, dr. Mihaela Koletnik in 
drugi – je Tivadarja pogosto vznemirjala. »Gre za sodobni vidik, za to, da se ne zavedamo dovolj tega potenciala v 
slovanskem oz. slovaškem svetu. V nasprotnem bi lažje razumeli položaj Prekmurcev v Sloveniji. Gre za neke vrste 'luksuz', 
da imamo na naši fakulteti oddelka slovenistike in slovakistike kot specialni vedi, upam, da se bosta še naprej razvijali,« 
meni lipovski rojak. 
Bi prekmurščina v šolah oslabila slovenščino? 
Ena od idej za ta projekt je bila pobuda prekmurskega društva generala Maistra Murska Sobota v letu 2016 za uvedbo 
prekmurščine kot izbirnega predmeta v osnovnih in srednjih šolah, ki pa bi moral biti zasnovan kot izbirni predmet o 
prekmurski kulturi, jeziku in literaturi, da bi pomenil dodano vrednost slovenski kulturi. O tem smo takrat tudi podrobneje 
poročali v Vestniku. »Uvesti prekmurščino kot samostojni jezik v šole je diskutabilno, ker se lahko pojmuje kot nekaj, kar bi 
oslabilo slovenski knjižni jezik, ki nas združuje. Na osnovi te pobude sem nadaljeval intenzivno raziskovanje prekmurščine in 
projekt je bil vključen v letošnjo noč raziskovalcev z vodilom Humanistika, to si ti. S kolegi slovakisti smo se odločili, da 
predstavimo splošni javnosti slovansko sestavino prekmurščine, pri tem se je najbolj pozabljalo na slovaščino kot stični 
jezikovni svet. Tudi na Slovaškem je tako kot pri nas v Prekmurju številna madžarska manjšina. Upam, da bo izplen tega 
projekta, ki bo trajal dve leti, boljše poznavanje prekmurske jezikovne situacije, vendar ne v smislu absolutnih 
zaključkov,« poudarja Tivadar. 
Javno pozivanje k institucionaliziranosti prekmurščine pred dvema letoma je za prekmurskega jezikoslovca »zanimivo zato, 
ker pred tem ni bilo praktično nikakršnega spodbujanja tega narečja v medijih, niti nista lokalna in državna oblast poskrbeli 
za gospodarsko-politični razvoj Prekmurja, kar bi samo po sebi ohranjalo prekmurski jezik. Po besedah ustvarjalcev 
sodobnih medijev v pokrajini ob Muri je bila usmeritev v 'neprekmurščino' v zadnjih dvajsetih letih posledica iskanja 
ustreznega tržnega deleža in širjenja kroga poslušalcev izven Prekmurja. Mogoče je morala prekmurska zavest dozoreti in se 
iztrgati samo iz ekonomskih okvirov«. 
Odkrivanje jezikovne situacije na vzhodu  
Na lendavski dvojezični srednji šoli, kjer sta akterje Noči raziskovalcev 2018 nagovorila ravnateljica Silvija Hajdinjak Prendl in 
profesor slovenščine in vse bolj uveljavljeni književnik Štefan Kardoš, je slovaški predavatelj na ljubljanski FF dr. Jozef Pallay  
dijakom med predavanjem o Sloveniji in Slovaški kot večjezičnima državama razčlenil ključna pojma: diglosija in bilingvizem. 
»Prvi pomeni jezikovno situacijo, v kateri bi bila prekmurščina samo narečje, drugi pa situacijo, ko bi bila samostojni jezik. 
Pri nas na dvojezičnem območju imamo bilingvizem, torej madžarščino in slovenščino, kar je zapisano tudi v naši ustavi,« 
povzame Tivadar. V tem šolskem letu bo tudi spletno izvedena anketa o položaju jezika v Prekmurju. »Izvedli jo bodo pri 
razrednih urah, začenjamo pa na najbolj vzhodni dvojezični srednji strokovni šoli, predvsem zaradi bilingvizma ter stičnih 
točk med slovenskim in slovaškim prostorom, anketo želimo razširiti na druge šole.« Doda željo, da bi se kateri dijak iz 
Lendave odločil za študij jezikoslovja tudi v Ljubljani, ne samo v Mariboru, »kjer kolegi dobro delajo, a bi si tudi na naši 
fakulteti v Ljubljani, ki je bila nekoč stična točka intelektualcev iz vse Slovenije, želeli več študentov iz Prekmurja«. 
V soboški knjižnici je dolgoletni profesor na ljubljanski FF dr. Andrej Rozman nanizal veliko duhovitih anekdot o Slovencih in 
Slovakih v stiku med 16. in 20. stoletjem, čeprav – kot je poudaril – »imajo ti stiki daljšo zgodovino, segajo že v 11. oz. 12. 
stoletje«. Dr. Špela Sevšek Šramel je svoje predavanje naslovila Na vzhodu veliko novega: stične točke slovenske in slovaške 
sodobne proze. Po projekciji filma v prekmurščini Pout ustvarjalcev Štefana Kardoša in Jožeta Glažarja je v sodelovanju s 
festivalom Oko besede in Francijem Justom sledil pogovor o filmu, potem sta prekmurščino kot krožek na osnovni šoli 
in v splošnem izobraževanju predstavili učiteljica Suzana Panker in evangeličanska duhovnica Jana Kerčmar Džuban. 
Uvodničar Hotimir Tivadar je po glasbenem programu – nastopili so Pepson s prekmurskim rapom ter lipovski moški pevski 
zbor z venčkom prekmurskih in slovaško ljudsko Anička dušička, kde si bola – sklenil, da je Noč raziskovalcev 2018 v Lendavi 
in Murski Soboti že tudi napoved zaznamovanja stote obletnice priključitve Prekmurja matici prihodnje leto. 

• »Takšna nagrada pihne pod krila«. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 40, 4. oktobra 
2018, str. 20 

Dvaindvajseta večernica zasvetila za Anjo Štefan 
Ena najboljših sodobnih pesniških zbirk za otroke v zadnjih letih – Junaki, ki so zazrti v lepoto sveta, a govorijo tudi o 
manj prijetnih stvareh 
Na 23. srečanju slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede v Murski Soboti so podelili dvaindvajseto večernico pisateljici 
in pesnici Anji Štefan za slikanico Drobtine iz mišje doline, ki je izšla pri Mladinski knjigi. Nagrado za najboljšo slovensko 
izvirno otroško in mladinsko literaturo podeljuje medijska hiša Večer, pobudo zanjo pa so dali predstavniki društva za 
humanistična vprašanja Argo in revija Otrok in knjiga z željo, da bi spodbujali nastajanje kakovostnih del za otroke in 
mladino. 
 



 
Slika: Dobitnica 22. Večernice Anja Štefan. Fotografija: Andrej Petelinšek 
 
»Zelo sem vesela nagrade. Ko delam, nikoli ne pišem z mislijo, da bi za to dobila kakšno nagrado ali priznanje, skušam pa 
vedno delati dobro. Če pa dobiš za to še nagrado, je toliko lepše. Ker ti taka nagrada malo pihne pod krila,« je povedala Anja 
Štefan. 
Miške kot drobni junaki 
Strokovna žirija je zapisala, da gre za izvrstno pesniško zbirko in za eno najboljših sodobnih pesniških zbirk za otroke v 
zadnjih letih, kar ji veliko pomeni. Pesmi se posvečajo življenju mišk kot drobnih pesemskih junakov, ki pa so v svoji 
ustvarjalnosti veliki. Po eni strani so zazrti v lepoto sveta, igro besed, po drugi strani pa govorijo tudi o manj prijetnih 
resnicah časa. Posebno je strokovna komisija pohvalila ilustracije Alenke Sotler, ki odlično nadgrajujejo »gladko nitko iz 
besed«. 
Ob tem avtorica pravi, da te besede lepo zvenijo, in veseli jo, da strokovna javnost prepozna kakovost njenega dela in da so 
s tem nagradili slikanico, v kateri je običajno bolj malo besed. Prav tako pa jo veseli, doda Anja Štefan, da imajo tudi otroci 
radi njene pesmi in da jih, ko jih obiskuje po vrtcih in šolah, skupaj recitirajo ali pojejo.  
Napisala je že vrsto knjig in pesmi, tudi sama pa ima svoje najljubše, nekaj teh je tudi v nagrajeni knjigi. Pravi, da so ji 
posebno pri srcu pesmi, kot so Ledene zimske sapice, Pogum, Lahko noč, Iščemo hišo in Svet je kakor ringaraja. Navdih 
zanje izhaja iz vsega, kar živi in doživlja, malo iz tega, kar je bilo, tega, kar je zdaj, in tudi iz stvari, o katerih premišljuje, kako 
bi lahko bilo, nekaj pa tudi iz svojih tihih želj. »Ker me pri pisanju navdihuje toliko stvari, so moje pesmi tako raznovrstne,« 
še pravi.  
Odgovor na digitalizacijo  
Večernico je nagrajeni pisateljici izročil Matija Stepišnik, odgovorni urednik Večera, in ob tem povedal, da je tudi sam v 
današnjem času digitalizacije, sodobnih medijev in spleta ravno ob svojih otrocih spoznal, kako pomembna je knjiga.  
»Knjige, ki jih prebiraš skupaj z otroki v naročju, so lahko odgovor na digitalizacijo, brskanje po spletu, na vse te sodobne 
tehnologije in rumeno meglo, ki se spušča nad nas,« je dejal Stepišnik. 
V letu 2017 je izšlo 280 izvirnih slovenskih knjig za otroke in mladino. Potem ko jih je prebrala in preučila strokovna žirija, ki 
ji predseduje Igor Saksida, so poleg nagrajenke nominirali še naslednja literarna dela: Groznovilca in divja zima pisateljice 
Jane Bauer (KUD Sodobnost International), Ponikalnice pesnika Miroslava Košute (založba Miš), Gospa s klobukom avtorice 
Maše Ogrizek (Mladinska knjiga) in Tombola ali življenje pisateljice Suzane Tratnik (Mladinska knjiga).  
Na podlagi odlomkov iz nominiranih del je kot kolaž vseh nastala gledališka predstava Gladke nitke iz besed, ki so jo pod 
režijskim vodstvom Nataše Konc Lorenzutti in Samante Kobal pripravili dijaki dramsko-gledališke smeri Gimnazije Nova 
Gorica. Prireditev je povezovala Norma Bale, zbrane pa je nagovorila tudi pisateljica in nova predsednica Društva slovenskih 
pisateljev Aksinija Kermauner. 

• Slovenski študenti gradili mostove z Litvo in Italijo. V. T.  Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 40, 4. oktobra 
2018, str. 27 

Erasmus+ Mladi v akciji 
Klub prekmurskih študentov je konec septembra gostil mednarodno mladinsko izmenjavo Gradimo mostove 
Mursko Soboto in Moravske Toplice je zavzelo 20 mladih iz Slovenije, Litve in Italije. Mladi so s pomočjo različnih aktivnosti 
spoznavali pomen medgeneracijskega sodelovanja v partnerskih državah, primerjali so stanje in raziskovali primere dobrih 
praks po Evropi. Ugotovili so, da ima Slovenija zelo dobro razvito medgeneracijsko sodelovanje in jo lahko uvrščamo 
v sam vrh na evropski ravni. 
Bivali so na turistični kmetiji Flisar v Moravskih Toplicah, ki jo vodi več generacij. Skupaj z družino so prirejali različne 
aktivnosti, pri čemer so velik poudarek dali prav medgeneracijskemu sodelovanju. Mladi so imeli možnost spoznati tudi, 
kako poteka življenje na vasi in na turistični kmetiji. 
Stanovalce doma starejših presenetili mladi 
Ob debatah in pogovorih so ugotovili, da imajo na starejše in na sodelovanje z njimi zelo različne poglede; pogovarjali so se 
o stereotipih o starejših, med igro pa so spoznali tudi, kaj so stereotipi in kako jih ustvarjamo.  
Obiskali so Dom starejših Rakičan in tamkajšnje stanovalce presenetili z druženjem in igrami ter sprehodom do dvorca v 
Rakičanu. Starejši so jih bili veseli, posebej so bili navdušeni nad italijanskim in litovskim jezikom.  
V sodelovanju s Hišo Sadeži družbe v Murski Soboti so udeleženci mladinske izmenjave preživeli dan v medgeneracijskem 
sodelovanju. Razdelili so se v dve skupini – ena je s pomočjo starejših prostovoljcev pripravila bučno juho, solato iz ajdove 



kaše in prekmurske »retaše«, druga pa je spoznavala romsko kulturo, pripravila romske in evropske zastavice ter ustvarjala 
verižice in zapestnice iz kamenčkov. 
Božični heroji 
Po pokušanju pripravljene hrane so udeleženci uredili ograjo zeliščnega vrta in poslikali hodnik, da bo bolj privlačen in 
barvit. V Hiši Sadeži družbe jih je upokojena učiteljica naučila pripraviti tudi zdrave prigrizke, različne vrste čajev iz zelišč in 
zeliščne namaze. Udeleženci omenjene izmenjave so se minuli teden sicer razšli, a bodo ostali aktivni tudi po prihodu 
domov, saj bodo decembra pripravili manjši projekt z naslovom Božični heroj oziroma Christmas hero. S pomočjo facebooka 
bodo namreč pozvali mlade iz lokalnega okolja, naj prispevajo darilo za starejše. Ko bodo darila zbrali, jih bodo odnesli v 
domove za starejše in jih razdelili. Projekt je bil v celoti financiran s sredstvi programa Eramus+ Mladi v akciji in slovenske 
nacionalne agencije Movit. 
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• Poklukar v Beli krajini: Policija je pripravljena na okrepitev nezakonitih prehodov meje. Črnomelj - MMC RTV 
SLO, STA, 28. september 2018  
Boštjan Poklukar se je sešel z Belokranjci 

http://www.rtvslo.si/slovenija/poklukar-v-beli-krajini-policija-je-pripravljena-na-okrepitev-nezakonitih-prehodov-
meje/467328  
Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je obiskal Belo krajino, kjer je domačinom dejal, da ograja za zdaj ostaja, 
povedal pa je tudi, da je policija pripravljena na morebitno okrepitev nezakonitih prehodov južne meje. 
Po podatkih Policijske uprave Novo mesto je Kolpo letos oz. do četrtka nezakonito prečkalo 2400 prebežnikov, zato se je 
notranji minister Boštjan Poklukar skupaj s predstavniki policije v Črnomlju sestal s predstavniki belokranjskih občin in 
lokalne skupnosti. Dejal je, da policija ob meji s Hrvaško svoje naloge opravlja v skladu s svojimi načrti, zakonito, strokovno 
in skladno s pooblastili. Poudaril pa je, da je policija pripravljena tudi na morebitno okrepitev nezakonitih prehodov preko 
Kolpe, a da je stanje ob meji za zdaj obvladljivo. 
Ograja ostaja, ponekod jo bodo še okrepili 
Poklukar se je v Beli krajini seznanil s težavami obmejnih prebivalcev zaradi nezakonitih prehajanj meje, prisotnim pa je z 
ekipo odgovarjal tudi na določena konkretna vprašanja glede varnosti, ograje na meji in težav, ki jih ta povzroča 
območnemu turizmu. Poklukar je za najbolj izpostavljena mesta ob Kolpi napovedal tudi zaščito meje z dodatnimi 
tehničnimi ovirami oziroma s panelnimi ograjami. Obmejna ograja kot potreben ukrep ob meji, ki ga je uvedla prejšnja 
vlada, še ostaja, je dejal. 
Ni razlogov za preplah 
Kot je povedala črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič, dodatno ograjo že postavljajo na izpostavljenih mestih od 
viniškega mlina proti izviru Kolpe. Sicer pa je ocenila, da so ministrova zagotovila zavrnila različne dezinformacije in strah 
glede prebežnikov na območju črnomaljske občine in širše Bele krajine. Policija po njenih besedah stanje ob meji obvladuje. 
"Za zdaj je varnost zagotovljena in ni razlogov za preplah," je še ocenila. 

• Slovenija: Statistični podatki potrjujejo, da je avstrijski nadzor na meji neupravičen. Sa. J. Ljubljana - MMC RTV 
SLO, STA, 28. september 2018  

Nadzor na schengenski meji bi se moral izteči 11. novembra 
http://www.rtvslo.si/slovenija/slovenija-statisticni-podatki-potrjujejo-da-je-avstrijski-nadzor-na-meji-
neupravicen/467269  
Na ministrstvu za notranje zadeve so poudarili, da je Avstrijski nadzor na meji s Slovenijo neupravičen in nesorazmeren. 
 

 
Slika: Avstrija je napovedala, da bo za še eno polletno obdobje podaljšala nadzor na notranji schengenski meji s 
Slovenijo. Foto: BoBo 
 
Po zadnjem podaljšanju naj bi se nadzor na schengenski meji iztekel 11. novembra, a je Avstrija, ki je v nasprotju s 
schengensko zakonodajo nadzor na schengenski meji s sosednjimi državami vzpostavila sredi leta 2015 in ga od takrat 
podaljšuje vsake pol leta, že napovedala vnovično podaljšanje. 
Avstrijski notranji minister Herbert Kickl je v sredo napovedal, da bo Dunaj to namero v kratkem sporočil Evropski komisiji. 

http://www.rtvslo.si/slovenija/poklukar-v-beli-krajini-policija-je-pripravljena-na-okrepitev-nezakonitih-prehodov-meje/467328
http://www.rtvslo.si/slovenija/poklukar-v-beli-krajini-policija-je-pripravljena-na-okrepitev-nezakonitih-prehodov-meje/467328
http://www.rtvslo.si/slovenija/slovenija-statisticni-podatki-potrjujejo-da-je-avstrijski-nadzor-na-meji-neupravicen/467269
http://www.rtvslo.si/slovenija/slovenija-statisticni-podatki-potrjujejo-da-je-avstrijski-nadzor-na-meji-neupravicen/467269
javascript:void(photos.show(0));


Stališče Slovenije ostaja nespremenjeno: tak ukrep je neupravičen in nesorazmeren, čemur pritrjujejo tudi statistični 
podatki, ki ne utemeljujejo nevarnosti sekundarnih migracij z ozemlja Slovenije, še manj pa ogrožanje notranje varnosti 
Avstrije, poudarjajo na notranjem ministrstvu. 
Avstrijski varnostni organi so po podatkih policije v prvih sedmih mesecih letos v Slovenijo vrnili 15 ljudi, v celem letu 
2017 pa 24. 
Ob Avstriji nadzor na notranjih mejah schengenskega območja sicer izvajajo še Švedska, Danska, Nemčija in Francija ter 
nečlanica EU-ja Norveška. Države izvajanje nadzora utemeljujejo z varnostnimi razlogi zaradi migrantske krize, ker naj 
zunanje meje EU-ja oz. schengenskega območja ne bi bile dovolj zavarovane pred nezakonitimi migracijami. 
"Izvajanje nadzora na meji je nujno potrebno za varnost Avstrijcev" 
To je v utemeljitvi podaljšanja nadzora na avstrijski meji s Slovenijo in Madžarsko v sredo v parlamentu na Dunaju dejal tudi 
Kickl, ki prihaja iz vrst desnih avstrijskih svobodnjakov (FPÖ).  
Tudi avstrijski kancler Sebastian Kurz je v odzivu na slovenske kritike, da je nadzor neutemeljen, julija v Bruslju dejal, da je 
ta potreben, saj je Evropa brez notranjih meja mogoča le, če bodo države zagotovile delujoče zunanje meje. 
Evropska komisija je sicer septembra za krepitev zunanje evropske meje predlagala vzpostavitev nove stalne enote 10.000 
varuhov meje z izvršnimi oblastmi do leta 2020. 

• Barcelona: Spopadi med policijo in protestniki na skorajšnjo obletnico referenduma. J. R. Barcelona - MMC RTV 
SLO, Reuters. 29. september 2018  

Na referendumu 1. oktobra Katalonci podprli neodvisnost 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/barcelona-spopadi-med-policijo-in-protestniki-na-skorajsnjo-obletnico-
referenduma/467402  
Dva dni pred obletnico referenduma o neodvisnosti Katalonije so v Barceloni izbruhnili spopadi med katalonsko policijo 
in protestniki – tako zagovorniki neodvisnosti kot njenimi nasprotniki. 
 

 
Slika: Zagovorniki neodvisnosti so protiizgredno policijo napadli z barvami. Foto: Reuters 
 
Zagovorniki neodvisnosti so že v noči s petka na soboto v spalnih vrečah prespali v parkih Barcelone, da bi preprečili shod v 
podporo španski policiji. Osrednja oblast v Madridu je lani z namenom preprečitve referenduma v Barcelono napotila 
špansko policijo. V nasilnem posredovanju policije se je po navedbah katalonskih oblasti poškodovalo skoraj tisoč ljudi. 
Separatisti so na shodu več ur prepevali slogane, med drugim "brez pozabe, brez odpuščanja". Skupina zamaskiranih 
separatistov je protiizgredno policijo napadla z jajci in barvo. Sočasno je potekal protest podpornikov enotnosti, ki so 
vzklikali "Naj živi Španija!". Prav tako je v mestu po poročanju Al Džazire potekal shod policistov in podpornikov, ki 
zahtevajo boljše plače. 
Katalonska policija je večkrat preprečila spopad med skupinama. Aretirali so šest ljudi. 14 posameznikov je dobilo lažje 
poškodbe. 
Močno za neodvisnost, a z nizko udeležbo 
Referendum 1. oktobra je španska vlada označila za nezakonit, katalonski separatisti pa so ga pozdravili. Sicer je katalonsko 
neodvisnost podprlo kar 90 odstotkov volivcev, vendar je bila volilna udeležba le 42-odstotna: delno zaradi bojkota 
nasprotnikov neodvisnosti, delno pa zaradi nasilnega posredovanja policije.  
Zaradi vloge pri organizaciji referenduma in naknadne razglasitve neodvisnosti je v priporu ali prostovoljnem izgnanstvu več 
katalonskih političnih voditeljev, med njimi nekdanji predsednik Carles Puigdemont in podpredsednik Oriol Junqueras, ki je 
napovedal kandidaturo na evropskih volitvah prihodnje leto. 

• Kosovski specialci po "sprehodu" Thacija okoli jezera Gazivoda zapustili sever Kosova. J. R. Zubin Potok - MMC 
RTV SLO, STA, Reuters, 29. september 2018  

Protesti proti ideji o menjavi ozemlja v Prištini 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/kosovski-specialci-po-sprehodu-thacija-okoli-jezera-gazivoda-zapustili-sever-
kosova/467389  
Pripadniki kosovskih specialnih enot so bili dopoldne na severu Kosova poslani v neposredno bližino jezu in spornega 
jezera Gazivoda, ki si ga lastita tako Kosovo kot Srbija. 
Območje jezera je nato obiskal kosovski predsednik Hashin Thaci. "Prizadevajmo si skupaj za novo Kosovo. Kosovo je ena, 
edinstvena, neodvisna in suverena država," je novinarje nagovoril Thaci. 
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Srbske oblasti so navzočnost specialcev na severu Kosova označile za kršitev sporazumov in dogovorov, prav tako so jih 
obtožili nepotrebne aretacije štirih srbskih delavcev. Kosovo odgovarja, da je policija zagotavljala varnost in da niso nikogar 
aretirali.  
"Srbija je o incidentu v Gazivodi obvestila vse mednarodne institucije, vendar nismo prejeli nobenega odgovora, niti od EU-ja 
niti Nata. Srbija je tudi uradno opozorila Prištino in mednarodno skupnost, da ne bo dopuščala nobene oblike nasilja nad 
Srbi," je na tiskovni konferenci dejal vodja srbskega vladnega urada za Kosovo Marko Đurić in dodal, da bo Srbija delovala v 
skladu z Resolucijo Združenih narodov 1244, poroča  
Kosovski specialci, nekateri oboroženi s puškami in z zakritimi obrazi, so predsedniku Thaciju in spremljevalcem omogočili 
sprehod v okolici jezera. Đurić trdi, da so pri tem aretirali štiri delavce srbske narodnosti. "Vdrli so v Ekološki in športni 
center, kjer so brez razloga aretirali ljudi, vse z namenom ustrahovanja na Kosovu živečih Srbov," je na tiskovni konferenci 
dejal Đurić. 
Okoli 60 specialcev je območje zapustilo kmalu po Thacijevem obisku. Kosovski predsednik je 15-minutni obisk označil za 
prijateljskega, poroča regionalna televizija N1.  
Mednarodne mirovne sile na Kosovu (KFOR) po navedbah tiskovnega predstavnika niso bile seznanjene z operacijo 
specialcev. Na območje so že napotile svoje sile, da raziščejo položaj. Potrdili so, da je bil aretiran tamkajšnji uradnik. 
Vučić odredil stanje bojne pripravljenosti 
Srbski predsednik Aleksandar Vučić je medtem odredil stanje najvišje bojne pripravljenosti za srbsko vojsko. Podpredsednik 
srbske vlade in notranji minister Nebojša Stefanović je policistom naročil, naj bodo vse enote v stanju pripravljenosti, 
poroča srbski portal Blic. 
Območje akumulacijskega jezera Gazivode s hidroenergetskim kompleksom si lastita tako Srbija kot Kosovo. Pred približno 
tremi tedni je ob okrepljeni varnosti jezero brez težav obiskal Vučić, potem ko je Priština po prvotni prepovedi odobrila 
obisk.  
V Prištini protesti proti menjavi ozemlja 
Na ulicah Prištine se je medtem več tisoč Albancev zbralo na protestih proti kosovskemu predsedniku Hashimu Thaciju in 
njegovemu predlogu, da bi Kosovo in Srbija zamenjala ozemlje. Protestniki z albanskimi, nemškimi in ameriškimi zastavami 
so od predsednika zahtevali, naj odstopi od pogajanj s Srbijo. 

• Vučić "sprehod" Thacija in specialcev na severu Kosova označil za ogrožanje miru. K. Št., J. R. Beograd - MMC 
RTV SLO, STA, Radio Slovenija, 30. september 2018  

Srbski predsednik kosovske Srbe pozval k zadržanosti 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/vucic-sprehod-thacija-in-specialcev-na-severu-kosova-oznacil-za-ogrozanje-
miru/467435  
Srbski predsednik Aleksandar Vučić je obisk kosovskega predsednika Hashima Thacija na severnem, pretežno srbskem 
delu Kosova označil za provokacijo in kršenje mednarodnih odnosov. 
Hashim Thaci je v soboto ob spremstvu pripadnikov posebne enote kosovske policije ROSU obiskal območje 
akumulacijskega jezera Gazivode s hidroenergetskim kompleksom, ki si ga lastita tako Srbija kot Kosovo. Srbija je 
nenapovedani obisk označila kot zavzetje jezera in razglasila najvišjo stopnjo pripravljenosti srbske vojske. 
Ob koncu obiska so se enote ROSU-ja sicer umaknile, a težava je nastala že s tem, ker na to območje sploh ne bi smele 
vstopiti brez dovoljenja Kforja. 
Kot je poudaril srbski predsednik Aleksandar Vučić z zvezo Nato velja dogovor, po katerem je lahko posebna enota ROSU na 
severu Kosova dejavna le ob odobritvi Nata in lokalnih srbskih oblasti. Vučić sicer "ni prepričan, ali je Nato operacijo odobril. 
Srbske oblasti je niso," je zatrdil. V soboto so tudi iz Kforja sporočili, da niso bili obveščeni o dejanju ROSU-ja na severu 
Kosova. 
O razmerah na Kosovu tudi s Putinom 
V okviru obiska kosovskega predsednika je bilo na terenu aktivnih od 110 do 130 pripadnikov posebne enote. Po Vučićevi 
oceni je bilo med njimi tudi več ostrostrelcev. Vučić je v soboto dejal, da bo o razmerah na Kosovu spregovoril tudi z ruskim 
predsednikom Vladimirjem Putinom na obisku v Moskvi. Po poročanju srbskih medijev bo Vučić obiskal Moskvo v torek. 
Kosovske Srbe pozval k strpnosti 
Srbski predsednik je že v soboto zvečer obtožil Prištino, da je pri prvem obisku Thacija na severozahodu Kosova kršila 
resolucijo Združenih narodov in bruseljski dogovor o normalizaciji odnosov. Po oceni Vučića je bil zaradi incidenta ogrožen 
mir. Dodal je, da so želeli v Prištini od Beograda izzvati odgovor, ki bi ga lahko izrabili, da demonizirajo Srbijo. Nadaljeval je, 
da je očitno Priština prepričana, da mednarodni dogovori zanjo niso obvezujoči in da ima pri tem celo podporo svojih 
zahodnih zaveznikov, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. 
Ob tem je v televizijskem nagovoru v soboto pozval kosovske Srbe k zadržanosti, saj je treba nadaljevati dialog o 
normalizaciji odnosov s Prištino. Ponovno se je zavzel tudi za mir, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. 
Haradinaj: Menjave ozemlja s Srbijo ne bo 
Kosovski premier Ramush Haradinaj je danes na novinarski konferenci v Prištini zatrdil, da državljanov ni treba biti strah 
pred kakim dogovorom s Srbijo glede menjave ozemlja, ker da do tega ne bo prišlo 
Po vrnitvi iz ZDA, kjer se je v prvi vrsti udeležil splošne razprave v okviru Generalne skupščine Združenih narodov, je 
Haradinaj sporočil, da so mu ameriški predstavniki dejali, da bi moralo Kosovo ostati v okviru sedanjih meja. 
"Vsi so izrazili mišljenje, da je sporazum s Srbijo o priznanju neizbežen, vendar pa ne tudi spreminjanje meja ali izmenjava 
ozemlja. Zagotavljam vam, da nimate razlogov za skrb, ker ideja o popravljanju meja in menjavi ozemlja ni prišla od ZDA," je 
dejal Haradinaj. 
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Dodal je še, da je v ZDA dobil "blagoslov" za oblikovanje varnostnih sil Kosova. Prav tako je zatrdil, "da ne bo odlašanja glede 
vizumske liberalizacije" za Kosovo. 
Podprl pa je tudi kosovskega predsednika Thacija, ki je v soboto poskrbel za dvig napetosti s Srbijo z obiskom 
akumulacijskega jezera Gazivode s hidroenergetskim kompleksom na severozahodu Kosova, ki si ga lastita tako Srbija kot 
Kosovo. Haradinaj je dejal, da bi moral Thaci obiskovati vse dele Kosova. 

• Referendum o spremembi imena Makedonije spodletel zaradi prenizke udeležbe. Skopje - MMC RTV SLO, STA. 
30. september 2018  

Vlada izide označila za uspeh, opozicija pa za poraz vlade 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/referendum-o-spremembi-imena-makedonije-spodletel-zaradi-prenizke-
udelezbe/467415  
Makedonska državna volilna komisija je sporočila, da se je referenduma o spremembi imena v Republika Severna 
Makedonija udeležilo le slabih 35 odstotkov volilnih upravičencev.  
 

 
Slika: Najmočnejše sporočilo so poslali prav ljudje, ki so referendum bojkotirali, meni vodja opozicijskega VMRO-DPMNE-
ja Mickoski. Foto: Reuters 
 
Čeprav je izid referenduma za vlado neobvezujoč, bi morala za veljavnost referenduma glasovati vsaj polovica volilnih 
upravičencev, poroča Balkan Insight. Po prešteti tretjini glasovnic je sicer 90 odstotkov volivcev glasovalo za dogovor z 
Grčijo. 
Makedonski premier Zoran Zaev je kljub temu pozdravil referendum in ga označil za demokratičnega. "Danes smo dosegli 
uspeh za evropsko Makedonijo. Ne glede na bojkot vodstva glavne opozicijske stranke VMRO-DPMNE pričakujem, da je 
večina volivcev glasovala 'za'," je Zaev dejal na tiskovni konferenci.  
 

 
Slika: "Danes smo dosegli uspeh za evropsko Makedonijo," je referendum kljub nizki volilni udeležbi komentiral premier 
Zaev. Foto: Reuters 
 
Če je večina res glasovala 'za', mora opozicija sprejeti voljo večine, ki je glasovala, in podpreti ustavne spremembe, ki bi 
omogočile preimenovanje v Republiko Severno Makedonijo, je še poudaril premier in v nasprotnem primeru napovedal 
predčasne volitve. "Makedonija bo postala članica EU-ja in Nata!" je sklenil svoj govor, še poroča Balkan Insight. 
Zaev ne glede na izid referenduma za spreminjanje ustave in vpis novega imena potrebuje dvotretjinsko podporo v 
parlamentu. 
VMRO-DPMNE: Izid referenduma je poraz za vlado 
Vodja opozicijskega VMRO-DPMNE-ja Hristijan Mickoski je izid referenduma označil za poraz vlade. "Dogovor ni dobil 
zelene luči, temveč stop znak od ljudstva. Poslali smo najglasnejše sporočilo: To je Makedonija!," je dejal Mickoski in dodal, 
da so najmočnejše sporočilo poslali prav ljudje, ki so referendum bojkotirali. 
Nizko volilno udeležbo medtem pred parlamentom v Skopju med vpitjem "Makedonija" proslavljajo ljudje, ki so referendum 
bojkotirali, poroča AP. 
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Čestitka iz Evrope 
Evropski komisar za širitev Johannes Hahn je čestital Makedoncem, ki so se udeležili referenduma. "Z zelo odločnim izidom 
'za' se je pokazala široka podpora za makedonsko evropsko pot," je zapisal v tvitu. 
Daleč od potrebne polovice 
Svoj glas bi za veljavnost referenduma morala oddati vsaj polovica volivcev, nekaj več kot 903.000. To je bilo težko 
dosegljivo tudi zaradi množičnega izseljevanja, saj naj bi bilo v državi nekaj 100.000 volivcev manj, kot jih je v volilnem 
imeniku, zadnji popis pa je star 16 let, je za RTV Slovenija poročal Boštjan Anžin.  
Dogovor: Makedonci z novim imenom, Grki priznajo jezik 
Novo ime najjužnejše republike nekdanje Jugoslavije bi bilo po novem Severna Makedonija, postopoma tudi za domačo 
uporabo, Grki pa bi priznali makedonski jezik. Šlo je za posvetovalni referendum, odločitev torej za poslance ni obvezujoča, 
je pa pomembno sporočilo pred naslednjim korakom pri uveljavljanju sporazuma – spreminjanju makedonske ustave. 
Predsednik Ivanov je referendum bojkotiral 
Zagovorniki okoli premierja Zorana Zaeva so ustvarjali vzdušje, kot da bo država z uspešnim referendumom tako rekoč že v 
Natu in Evropski uniji, nasprotniki so uporabljali izraze, kot sta "genocid" ali "samomor", predsednik Gjorge Ivanov je 
referendum bojkotiral. 
Za marsikoga je sporno že vprašanje: "Ali podpirate članstvo Makedonije v Evropski uniji in Natu s sprejetjem sporazuma 
med Makedonijo in Grčijo?" Vse parlamentarne stranke namreč podpirajo evroatlantsko pot, opozicija pa nasprotuje 
dogovoru z Grčijo. 
Dogovor predvideva novo ime, Republika Severna Makedonija, prebivalci bodo Makedonci, državljani Severne 
Makedonije, uradni jezik bo makedonski. Izraza Makedonija in makedonski se bosta nanašala na različne zgodovinske 
kontekste in kulturno dediščino. 
Med včerajšnjim glasovanjem v tujini so nekaterim volivcem poskušali preprečiti, da bi glasovali. Varnostni ukrepi so bili 
poostreni tudi danes. Volišča so bila odprta od 7. do 19. ure, referendum pa bo spremljalo 12.400 opazovalcev, okoli 500 
tujih. 

• Zamejski pisatelj Florjan Lipuš postal prvi Slovenec z najvišjim avstrijskim priznanjem. Dunaj - MMC RTV SLO, 
STA. 1. oktober 2018  

Podelitve se bo po napovedih udeležil tudi Dejan Prešiček 
http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/zamejski-pisatelj-florjan-lipus-postal-prvi-slovenec-z-najvisjim-avstrijskim-
priznanjem/467486  
Pisatelju z avstrijskega Koroškega Florjanu Lipušu bodo danes na Dunaju izročili avstrijsko državno nagrado, najvišje 
avstrijsko priznanje za dosežke s področja umetnosti in kulture - zamejski pisatelj je postal prvi Slovenec, ki prejme to 
nagrado. Dobil jo bo za književnost v slovenskem jeziku. 
 

 
Slika: Avstrijsko državno nagrado Republika Avstrija vsako leto podeljuje osebnosti s področja arhitekture, likovne 
umetnosti, književnosti ali glasbe. Foto: BoBo 
 
Lipuš v maternem jeziku piše o tematikah vojne in nacizma. 
Več kot priznanje osebnosti 
Lipuševo delo odraža posebno kakovost literature v manjšinskih jezikih, zato je ta nagrada več kot priznanje osebnosti, so 
povedali ob razglasitvi letošnjega dobitnika nagrade. 
Kot je v utemeljitvi zapisal odbor za nagrado, je že v delu Zmote dijaka Tjaža (1972), ki sta ga leta 1981 v nemščino prevedla 
Peter Handke in Helga Mracnikar, tematsko nakazal svoj pripovedovalski opus, ki ga je razvil v številnih romanih in 
zgodbah: "V svoji literaturi Lipuš obravnava upor proti nacionalsocializmu, izgon in poboj koroških Slovencev, podcenjevanje 
slovenske manjšine s strani večinskega prebivalstva, pa tudi reševanje izginevanja slovenskih besed in besednih zvez kot 
osnovo za novo samozavestno identiteto." 
"Njegova književnost temelji na estetski avtonomiji, jezikovnem eksperimentu in literarni inovaciji," je ob razglasitvi poudaril 
avstrijski minister za kulturo Gernot Blümel. 
Trenje med preteklostjo in prihodnostjo 
Po oceni založnika in poznavalca njegovega dela Lojzeta Wieserja nagrada pritrjuje temu, da ni pomembno, koliko ljudi 
govori jezik, temveč kako znajo s tem jezikom ravnati. Po njegovem mnenju je nagrada izraz, da je trenje med preteklostjo 
in prihodnostjo vendarle ubralo drugo, pozitivno smer. Jezik, ki je v tej deželi že desetletja bil in je še vedno zanikan, je dobil 
s tem večjo in širšo pozornost. 
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Lipuš pa je v odzivu povedal, da avstrijsko kulturno priznanje za književnost "sprejema z zadoščenjem, saj z njim slovenščina 
na Koroškem dobiva enakopravnost". 
Rojen v Lobniku pri Železni Kapli 
Pisatelj se je rodil 4. maja 1937 v Lobniku pri Železni Kapli. Kot otrok je bil priča, kako so aretirali njegovo mater, ki so jo 
nato ubili v koncentracijskem taborišču Ravensbrück, njegov oče pa je služil v nemški armadi. V letih od 1960 do 1998 je 
deloval kot osnovnošolski učitelj, sočasno je bil urednik literarne revije koroških Slovencev Mladje. 
Objavil je številne zgodbe, romane in eseje. Poleg Zmot dijaka Tjaža so med njegovimi najbolj znanimi deli Odstranitev moje 
vasi (1983), Srčne pege (1991), Stesnitev (1995) in Boštjanov let (2003). Njegov zadnji roman Gramoz je bil med letošnjimi 
nominiranci za kresnika. 
 

 
Slika: Lipušev za kresnika nominirani zadnji roman Gramoz je lani izšel pri založbi Litera. Foto: emka.si 
 
Za svoja dela je prejel več nagrad, med njimi Prešernovo nagrado za opus leta 2004 in nagrado petrarka leta 2011. Leta 
2005 je dobil častno nagrado za literaturo Republike Avstrije, pred tem že leta 1995 kulturno nagrado dežele Koroške. Leta 
2013 je prejel nagrado Franz Nabl mesta Gradec, vredno 14.500 evrov. 
Avstrijsko državno nagrado Republika Avstrija vsako leto podeljuje osebnosti s področja arhitekture, likovne umetnosti, 
književnosti ali glasbe. Lani jo je dobila umetnica Renate Bertlmann, leto pred tem pisatelj Gerhard Roth. Vredna je 30.000 
evrov. 
Priznanje skupnemu kulturnemu prostoru 
Podelitve nagrade se je na povabilo avstrijskega ministra za kulturo Blümla udeležil tudi slovenski minister za kulturo Dejan 
Prešiček. "Podelitev nagrade Florjanu Lipušu, ki svoja dela ustvarja v slovenskem jeziku, je priznanje skupnemu kulturnemu 
prostoru in utrjuje pozitivne korake v odnosu Republike Avstrije do slovenske manjšine," je v osebni čestitki nagrajencu med 
drugim poudaril Prešiček. 
V nadaljevanju obiska se je Prešiček na ločenem bilateralnem pogovoru srečal z Blümelom. Spregovorila sta o tradicionalno 
dobrem in razvejanem sodelovanju med državama na številnih kulturnih področjih. Izmenjala sta dobre prakse glede 
črpanja evropskih sredstev v okviru programa Ustvarjalna Evropa in spregovorila o možnosti za skupno prizadevanje na 
ravni EU glede vprašanj, ki so v skupnem interesu, predvsem v luči novega programa za kulturo Ustvarjalna Evropa v 
prihodnjem petletnem obdobju. 
Minister Prešiček si je v okviru obiska ogledal tudi slovenski hotel in študentski dom Korotan ter se udeležil sprejema, ki ga 
je v čast Lipušu gostila slovenska veleposlanica v Avstriji Ksenija Škrilec. V torek si bo ogledal še znamenito koncertno hišo 
Wiener Musikverein in se sestal z vodstvom, so sporočili z ministrstva za kulturo. 

• V Makedoniji se je začel boj za interpretacijo referenduma. A. V., Boštjan Anžin, TV Slovenija. 
Bruselj/Washington - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija, STA. 1. oktober 2018 

Iz sveta prihajajo pozivi k uresničitvi sporazuma z Grčijo 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/v-makedoniji-se-je-zacel-boj-za-interpretacijo-referenduma/467552  
Po nedeljskem referendumu se politične razmere v Makedoniji zapletajo. Zmago so razglasili tako zagovorniki kot tudi 
nasprotniki dogovora, pa tudi tabor, ki je pozival k bojkotu, poroča Boštjan Anžin.  
Pobudnikom referenduma, ki je bil sicer zgolj posvetovalne narave, ni uspelo doseči 50-odstotne volilne udeležbe, ampak je 
na volišče prišlo le dobrih 36 odstotkov volivcev. Ti so z veliko večino – 91 odstotki – podprli spremembo imena v Severna 
Makedonija, s čimer bi se končal 27-letni spor z Grčijo, hkrati pa bi Makedoniji odprl pot v evroatlantske povezave, to je 
Evropsko unijo in Nato.  
Premier Zaev "preti" s predčasnimi volitvami 
A kot poroča Anžin, se je zdaj začel boj za interpretacijo izida. Premier Zoran Zaev pravi, da je treba upoštevati voljo tistih, ki 
so glasovali, zato parlament poziva k spremembi ustave, za kar potrebuje glasove opozicije. Kot pravi, za EU in Nato ni 
alternative, prav tako ni nihče našel boljšega dogovora z Grčijo. Poziva k enotnosti in političnim nasprotnikom sporoča: 
"Pričakujem, da bo stranka VMRO-DPMNE spoštovala demokratično odločitev večine volivcev, sicer ne bo druge izbire, kot 
da izberemo drugo demokratično rešitev, to pa so predčasne volitve." 
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Slika: Makedonski premier Zoran Zaev bo v torek začel pogovore z opozicijo o dvotretjinski podpori za spremembo 
ustave, ki je potrebna za uresničitev sporazuma z Grčijo. Če dogovora ne bo, bi lahko razpisal predčasne volitve. Foto: 
Reuters 
 
Žogica je na strani opozicije, ki v prvih izjavah ni dajala pretiranih upov za dogovor. "Ljudje so zavrnili dogovor. Prebivalci 
Republike Makedonije, ki jim to ozemlje pripada, so pokazali veliko mero demokratičnosti in domoljubja," je dejal 
predsednik stranke VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski. 
 

 
Slika: Položaj v Makedoniji ostaja zapleten. "Zmago" slavijo tako pobudniki kot tudi nasprotniki referenduma. Foto: 
Reuters  
 
Predčasnih volitev si opozicija ne želi, saj je notranje razklana, vladi pa se izteka čas, če želi sporazum o imenu ohraniti pri 
življenju, dodaja Anžin.  
Vlada potrebuje 80 glasov, ima jih 71 
Makedonski mediji so v ponedeljek poročali, da bo Zaev predčasne parlamentarne volitve sklical, če v desetih dneh ne bo 
dobil podpore članov VMRO-DPMNE-ja za ustavne spremembe. Za njihovo potrditev namreč potrebuje podporo najmanj 80 
poslancev v 120-članskem parlamentu, vlada pa ima podporo 71 poslancev. Po navedbah portala Prisma, ki navaja vire v 
vladnem SDSM-ju, naj bi predčasne volitve v tem primeru organizirali najpozneje do 25. novembra. 
Zaev upa na dogovor 
"Seveda obstaja možnost volitev. Zakoni in ustava določata, kaj sledi. A upam, da bomo uspeli doseči dogovor. Proces ne 
more biti na mrtvi točki, stvari morajo iti naprej," je dejal Zaev dan po referendumu. 
Predsednik Ivanov: Dejstvo je, da je bil referendum neuspešen  
Makedonski predsednik Gjorge Ivanov je v odzivu poudaril, da referendum ni uspel ter pozval makedonsko vlado, naj ne 
poskuša spremeniti tega dejstva in prevzame odgovornost pred makedonskim narodom. "Ne podcenjujte suverene volje 
makedonskega naroda. Ne moremo govoriti o volji večine, če zakonski pogoji za veljavnost referenduma niso izpolnjeni. 36,9 
odstotna volilna udeležba ni volja naroda, pač pa je 63,1 odstotka tistih, ki se ga niso udeležili," je povedal Ivanov. Dodal je, 
da karkoli bo vlada naredila, ne more spremeniti dejstva, da je bil referendum neuspešen. 
Makedonska diaspora: Poraz vladajoče koalicije  
Združena makedonska diaspora (UMD) je opozorila, da je zaradi prenizke volilne udeležbe referendum po ustavi neveljaven, 
zato ga je označila za poraz vladajoče koalicije. Zato je pozvala k odstopu premierja Zaeva in zunanjega ministra Nikole 
Dimitrova. Nevladna organizacija UMD s sedežem v Washingtonu sebe označuje za vodilni glas Makedoncev v tujini. 
Bruselj: Zgodovinska priložnost za spravo in za korak proti EU-ju  
V EU-ju so se na izid makedonskega referenduma odzvali s pozivom vsem političnim in institucionalnim igralcem, naj 
delujejo nadstrankarsko ter izkoristijo to zgodovinsko priložnost za spravo v regiji in za odločilen premik države na poti v 
Unijo. "Na mirnem in demokratičnem glasovanju se je velika večina tistih, ki so izkoristili volilno pravico, izrekla za 
prespanski sporazum o vprašanju imena in njihovi evropski poti," sta v skupni izjavi zapisala visoka zunanjepolitična 
predstavnica EU-ja Federica Mogherini in evropski komisar za širitvena pogajanja Johannes Hahn. Zdaj je po navedbah 
Mogherinijeve in Hahna na potezi parlament, ki bo nadaljeval korake za uresničitev dogovora o imenu z odločitvijo o 
sprejetju ustavnih sprememb. "To je zgodovinska priložnost ne samo za spravo v regiji, temveč tudi za odločilen premik 
države na njeni poti v EU," sta poudarila Mogherinijeva in Hahn. 
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Grčija in Bolgarija: Glasu za ne bi smeli prezreti  
Grčija je ocenila, da bi – čeprav referendum zaradi prenizke volilne udeležbe ni veljaven – Skopje moralo uresničiti 
sporazum z Grčijo. "Priložnosti se ne sme zamuditi," je v ponedeljek v Atenah dejal tiskovni predstavnik vlade Dimitris 
Canakopulos. Makedonska soseda Bolgarija pa je pozvala Skopje k spoštovanju podpore večine na referendumu o članstvu v 
EU-ju in Natu. "Vaš glas je viden in jasen, zato ga ne bi smeli prezreti," je zapisalo bolgarsko zunanje ministrstvo. 
Tudi ZDA so pozdravile izid nedeljskega referenduma v Makedoniji, na katerem so po njihovi oceni državljani izrazili 
podporo članstvu države v EU-ju in Natu s sprejemom sporazuma Makedonije in Grčije o spremenjenem imenu Makedonije. 
Rusija: Proces mora potekati v skladu z zakoni 
Rusija, ki je sporočila, da po referendumu pozorno spremlja razmere v državi, je prek tiskovnega predstavnika Kremlja 
Dmitrija Peskova izrazila pričakovanje, da bo celoten proces potekal v skladu z zakoni. 
Peterle: Imamo "da in ne" položaj  
Slovenskega poslanca v Evropskem parlamentu Lojzeta Peterleta, ki je predsednik delegacije odbora za odnose z 
Makedonijo v Evropskem parlamentu, izid nedeljskega referenduma o imenu Makedonije ni presenetil. Vzroke za nizko 
udeležbo vidi v tem, da veliko Makedoncev živi v tujini, od katerih jih zelo majhen delež voli, pa tudi v nestrinjanju s 
sporazumom v delu političnega prostora. "Tako imamo 'da in ne' situacijo. Formalno neuspeli referendum glede na kriterij 
udeležbe in močan 'za' tistih, ki so se ga udeležili. To pomeni, da ostaja izziv odprt," je dejal Peterle. 
Vajgl: Pomembno je, da mednarodna skupnost še naprej podpira Makedonijo  
Evropski poslanec Ivo Vajgl, uradni poročevalec Evropskega parlamenta za Makedonijo, pa je v odzivu na nedeljski 
referendum v Makedoniji poudaril pomen nadaljnje podpore mednarodne skupnosti Makedoniji na poti v evroatlantske 
povezave. "Zdaj je pomembno, da mednarodna skupnost, EU in Nato, še naprej podpirata Makedonijo na poti v 
evroatlantske integracije. Preostalo delo bodo morali opraviti makedonski politiki, ki se morajo zavedati, da gre za 
dolgoročni interes ali celo za usodo makedonskega naroda in države. To je več in pomembnejše od strankarskih interesov in 
verjetnih izsiljevanj, da se 'pozabi' na nezakonita ravnanja prejšnje oblasti," je navedel Vajgl. 
Kacin: Izid izjemno pozitiven  
Slovenski veleposlanik pri Natu Jelko Kacin je ocenil, da je izid kljub manj kot 50-odstotni udeležbi "izjemno pozitiven". "To, 
da več kot devet od desetih sodelujočih podpira spremembo imena, zato da bi se lahko zgodil vstop Makedonije v Nato in 
sprožil proces pogajanj za vstop v EU, jasno kaže usmerjenost v prihodnost," je pojasnil Kacin.  

• Katalonija: Na obletnico referenduma protestniki zaprli ceste in progo. B. V., A. V. Barcelona - MMC RTV SLO, 
STA. 1. oktober 2018  

K protestu je pozval Odbor za obrambo republike 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/katalonija-na-obletnico-referenduma-protestniki-zaprli-ceste-in-progo/467526  
V Kataloniji so na obletnico referenduma o neodvisnosti te španske pokrajine, ki ga je zaznamovalo predvsem nasilje 
španske policije, protestniki, ki zagovarjajo neodvisnost, zaprli več večjih cest in železniško progo za hitre vlake. 
 

 
Slika: Protestniki so zaprli več cest in železniško progo. Foto: EPA 
 
Več sto ljudi je v mestu Girona zasedlo železniške tire za hitre vlake, množice ljudi pa so zaprle tudi glavne ulice Barcelone in 
mesta Lleida ter avtocesto AP-7, pomembno prometnico, ki vodi do francoske meje. 
K protestu je na spletu pozval Odbor za obrambo republike, sestavljen iz skupin državljanov, ki je bil ustanovljen za pomoč 
pri pripravi lanskega referenduma. 
Quim Torra pohvalil izvajanje pritiska  
Katalonski predsednik Quim Torra je pozval k nadaljnjemu pritisku za neodvisnost. "Vse se je začelo 1. oktobra in vse se 
vrača k 1. oktobru," je na slovesnosti v vasici Sant Julia de Ramis na severu Katalonije dejal Torra. Tam so bili med drugim 
razobešeni transparenti z geslom "Ni pozabe, ni odpuščanja". V Gironi so poleg tega aktivisti s pročelja stavbe regionalne 
vlade odstranili špansko zastavo in razobesili katalonsko. Torra je v svojem nagovoru pohvalil njihova dejanja, rekoč, da 
"dobro izvajajo pritisk". 
Španski zunanji minister Josep Borrell, sicer Katalonec, je dejal, da so Torra in katalonska vlada odgovorni za javni red. "Še 
naprej bomo poskušali zmanjševati napetosti ... in zahtevali, da vsak sprejme svojo odgovornost," je povedal novinarjem v 
Madridu. 
Puigdemont: Edina pot mednarodno priznana republika  
Odstavljeni katalonski predsednik Carles Puigdemont je medtem zagovornike neodvisnosti Katalonije nagovoril v 
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videoposnetku, ki ga je objavil na družbenih omrežjih. Pozval jih je, naj "ne zaidejo z edine možne poti za življenje v polni 
demokraciji – dosego republike in njenega mednarodnega priznanja". 
Na ulicah Barcelone se je zvečer zbralo več tisoč ljudi na demonstracijah, h katerim so pozvale različne organizacije. V 
središču mesta so razprli transparent z napisom "Samoodločba je človekova pravica". 
Ob 42-odstotni udeležbi 90 odstotkov za neodvisnost  
V Kataloniji je 1. oktobra lani kljub prepovedi španskega ustavnega sodišča potekal referendum o katalonski neodvisnosti, ki 
jo je ob 42-odstotni udeležbi podprlo 90 odstotkov udeležencev in udeleženk. Policija je skušala na več voliščih glasovanje 
preprečiti tudi s silo, pri čemer je bilo ranjenih več kot 800 ljudi, posnetki policijskega nasilja pa so zgrozili evropsko javnost. 
Katalonski regionalni parlament je nato 27. oktobra potrdil resolucijo, ki predvideva ustanovitev neodvisne Katalonije kot 
"suverene, demokratične, socialne in pravne države". 
Zaradi potrditve resolucije je španska vlada Kataloniji začasno odvzela avtonomijo in prevzela naloge ter pristojnosti 
katalonske regionalne vlade, ki jo je odstavila. Razpustila je tudi katalonski parlament in razpisala nove volitve, ki pa so na 
oblast v Kataloniji spet pripeljale zagovornike neodvisnosti. 
Eno leto po referendumu je več kot deset članov odstavljene vlade in predstavnikov civilnodružbenih gibanj zaradi 
organizacije referenduma še vedno v priporu oziroma v izgnanstvu, kamor so se zatekli pred pregonom. Španske oblasti jih 
obtožujejo zlorabe javnih sredstev in upora, zaradi česar jim grozi do 30 let zapora. 

• Vesna Györkös Žnidar nezadovoljna zapušča SMC. G. C. Ljubljana - MMC RTV SLO, STA.  2. oktober 2018  
Stranka naj bi ji velikokrat javno odrekla podporo 
http://www.rtvslo.si/slovenija/vesna-gyoerkoes-znidar-nezadovoljna-zapusca-smc/467687  
Nekdanja ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar je izstopila iz stranke SMC. Med razlogi je navedla 
predvsem nestrinjanje z vodstvom SMC-ja glede migracijske in varnostne politike, pri kateri so ji, kot pravi, velikokrat 
javno odrekli podporo. 
 

 
Slika: Nekdanja ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar predvsem zaradi nestrinjanja z vodstvom SMC-ja 
glede migracijske in varnostne politike, pri kateri so ji, kot pravi, velikokrat javno odrekli podporo. Foto: BoBo 
 
Vodstvo SMC-ja ji je velikokrat odreklo podporo zlasti pri medijsko odmevnih primerih s področja migracij, pri razpravah in 
glasovanju v DZ glede sprememb azilne zakonodaje, pa tudi pri odzivu na prvo policijsko stavko. 
Po njenih navedbah so ji prav poudarjanje varnosti in prizadevanje za vzdržno migracijsko sliko v vodstvu SMC-ja očitali kot 
"nekompatibilno z migracijsko liberalno smerjo stranke SMC". Ob tem nekdanja ministrica ugotavlja, da pa SMC kot tedaj 
največja vladna stranka ni naredila nič konkretnega v smeri sprejetja celovite državne migracijske strategije, ki bi migracije 
zajela širše kot samo iz perspektive zakonskih varnostnih nalog MNZ-ja.  
Spremembe v vodstvu stranke 
Svet SMC-ja je danes za novega generalnega sekretarja stranke izvolil Andreja Klemenca. Na tem položaju bo nasledil Jožeta 
Artnaka, ki odhaja v pokoj. V izvršilnem odboru stranke pa so zamenjali dozdajšnje ministre iz vrst SMC-ja z ministrico za 
delo Ksenijo Klampfer in gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom. 
"Dokazovanje leve liberalne naravnanosti v odnosu do migracij se ne dosega z odrekanjem podpore lastni ministrici za 
notranje zadeve, niti z neformalnim pritiskom na odločevalce MNZ in policiste, ki morajo voditi postopke s tujci," je ostra 
Györkös Žnidarjeva, ki meni, da se to dosega s temeljito razpravo o migracijski oz. azilni strategiji države in s posledično 
spremembo zakonodaje, "do česar pa navkljub takratnemu velikemu številu SMC-jevih poslancev ni prišlo, in to niti v poplavi 
vloženih predvolilnih zakonov". 
Odhod Györkös Žnidarjeve je nakazala že njena odločitev, da na zadnjih volitvah v DZ ne bo kandidirala na listi SMC-ja. Med 
drugim se ni strinjala s programom SMC-ja pri varnostni politiki. 
Cerar obžaluje njen odhod 
Predsednik SMC-ja in nekdanji premier Miro Cerar je v odzivu obžaloval odločitev Györkös Žnidarjeve, čeprav meni, da 
glede na njene utemeljitve za to ni bilo razloga in da nekdanja ministrica to zadevo dojema preveč subjektivno. Poudaril pa 
je, da v stranko ljudje prihajajo in odhajajo, le septembra so dobili 30 novih članov. "Kljub temu, da obžalujem odhod 
vsakogar, se predvsem veselim tega, da se stranka krepi in da gremo naprej v skladu z našimi programskimi načeli in cilji," je 
pojasnil Cerar. 
Zavrnil je tudi očitke Györkös Žnidarjeve, da ji je vodstvo stranke večkrat odreklo podporo. "Kot predsednik vlade sem 
skupaj s koalicijo vseskozi podpiral takšno politiko glede migracij in sorodnih zadev, ki je Slovenijo prikazala kot izredno 
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solidarno, humano in učinkovito državo. Ni sporno, da je SMC v vseh ključnih zadevah ministrico podpiral, bile pa so tudi 
znotraj stranke diskusije o določenih vprašanjih in ministrica jih je očitno dojela kot razhajanje stališč," je ugotavljal Cerar, ki 
je poudaril, da je imela v njem in v vseh ključnih akterjih v stranki vseskozi podporo, sicer ne bi mogla izpeljati ključnih 
zadev. "Verjamem, da smo na tem področju v sodelovanju z njo, ki je to delo dobro opravila, peljali tako, kot je bilo treba," je 
sklenil Cerar v izjavi pred današnjo sejo sveta SMC-ja. 

• Nemčija: Ne želimo nekvalificiranih priseljencev iz tretjih držav. K. Št.  Berlin - MMC RTV SLO, 2. oktober 2018 
Stranke nemške koalicije razrešile več mesecev trajajoča nesoglasja 

http://www.rtvslo.si/svet/evropa/nemcija-ne-zelimo-nekvalificiranih-priseljencev-iz-tretjih-drzav/467613  
Nemška vladajoča koalicija je dosegla osnutek dogovora o novi priseljenski zakonodaji, ki se zgleduje po Kanadi in bi 
otežila priseljevanje revnim in neizobraženim, ki niso iz EU-ja. 
 

 
Slika: Nemški notranji minister Horst Seehofer z osnutkom zakona o novi priseljenski politiki Nemčije. Foto: Reuters 
 
Osnutek dogovora na področju priseljevanja, ki so ga pridobili mediji, upošteva načelo ločevanja beguncev in ekonomskih 
migrantov. Poleg tega tistim, ki imajo zakonito pravico, da zaprosijo za azil, zagotavlja, da bodo to lahko tudi storili, poroča 
portal DeutscheWelle. 
V osnutku zakona je zapisano, da vsi tisti, ki niso državljani EU-ja in nimajo višje izobrazbe ali pa konkretnega dela, ne bodo 
mogli živeti v Nemčiji. "Ne želimo nekvalificiranih priseljencev iz tretjih držav," so zapisali. 
Več visokokvalificiranih delavcev 
Tako kot v Kanadi bodo priseljence v Nemčiji po novem ločevali glede na njihovo stopnjo izobrazbe, starost, znanje jezika, 
zmožnosti pridobitve dela in "finančne varnosti". V osnutku dogovora medtem piše, da Nemčija potrebuje še več visoko 
kvalificiranih delavcev, saj ti "že zdaj pomembno prispevajo h konkurenčnosti nemškega gospodarstva". 
Socialdemokrati (SPD) so si prizadevali, da bi prosilci za azil, ki so našli delo, lahko kljub zavrnitvi prošnje ostali v Nemčiji, a je 
notranji minister in vodja Krščansko-socialne unije (CSU) Horst Seehofer predlog zavrnil. Po besedah ministra za delo 
Hubertusa Heila (SPD) se je Seehofer, s katerim sta podpisala dogovor, strinjal, da bodo pozorni, da ne bodo "deportirali 
napačnih ljudi". 
Z dogovorom o priseljenski zakonodaji so stranke nemške koalicije razrešile več mesecev trajajoča nesoglasja na tem 
področju, zaradi katerih je notranji minister poleti zagrozil celo z odstopom. 

• "Holokavst je v judovstvu pomembno poglavje, a judovstvo je toliko več!". Pogovor z zgodovinarjem Dejanom 
Süčem. Pogovarjal se je: Rok Dovjak. Ljubljana, Lendava - MMC RTV SLO. 4. oktober 2018 

http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/holokavst-je-v-judovstvu-pomembno-poglavje-a-judovstvo-je-toliko-vec/466881  
Dejan Süč je Lendavčan in zgodovinar. Še ne 30-leten je našel torišče delovanja, v katerem lahko vztraja še desetletja, ker 
ve, da zgodovina niso mrtve črke na papirju, ampak žive zgodbe, ki grejejo tako ponižane kot nevedne. 
 

 
Slika: Zgodovinar Dejan Süč na judovskem pokopališču v Dolgi vasi, pred grobom družine, ki jo je raziskoval. Foto: Miran 
Dominko 
 
Dejan Süč ima rad zgodbe, ki razkrivajo trhlost stereotipov. Morda pa se niti ne zaveda, da sam razblinja enega izmed njih. 
Če bi človek vedel, da je njegovo 163 strani dolgo diplomsko delo samo skrček nad 800 strani zapiskov – in gradivo (izpisi iz 
matičnih knjig in drugih aktov, lendavske periodike, zasebne korespondence in literature) sem ni všteto – bi si predstavljal 
knjižnega molja, ki ves mili dan ždi v arhivu. Vendar Dejan Süč ni tak zgodovinar: je svetovljan, ki govori šest jezikov in jih zna 
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uporabiti tudi v kočljivih položajih razstiranja družinske preteklosti. Ko govori o zgodovini in rodoslovju – je to sploh 
smiselno ločevati? – govori z neizrekljivo hvaležnostjo in pristnim navdušenjem. 
Svoje delo opravlja s skrbno odgovornostjo in koncizno predanostjo. Nadvse ga motijo napake, ki se povzemajo iz dela v 
delo. "Raje objavim manj, pa tisto zanesljivo," je jasen. Sicer pa ima po vseh neprespanih nočeh – kadar ne raziskuje v 
arhivih, brska po že digitaliziranih dokumentih – nad gradivom prvovrsten pregled. Veliko ljudem sem napravil rodovnike 
zastonj ... No, ne zastonj, le ne za denar, zame pa je bilo to delo dobro, se popravi. "Verjamem, da se dobro povrne z 
dobrim. To delo, ta odnos mi je odprl vrata, ki bi sicer ostala zaprta." Tako preprosto, tako pozitivno. "Holokavst je v 
judovstvu pomembno poglavje, a judovstvo je toliko več. Judovstvo ne sme biti le holokavst." 
Več o rodoslovnem raziskovanju Dejana Suča in družinah, ki sestavljajo mozaik lastne preteklosti, ki odseva kulturni pomen 
lendavskih Judov, si preberite spodaj.  
Na ozemlju Slovenije judovska skupnost nikoli ni bila tako številna kot v nekaterih drugih deželah, so pa bili Judje tako ali 
drugače vedno pomemben del zgodovinskega dogajanja. A v resnici javnost o njih ve zelo malo. Kako ste se odločili za to 
tematiko? 
Najprej naj povem, da nisem Jud, področje pa raziskujem zaradi družinske navezave: očetova teta je bila poročena v 
judovsko družino in kot majhen fant sem jo ogromno obiskoval, tudi značajsko je vplivala name. Posvetil sem se predvsem 
rodoslovju, judovsko rodoslovje je na splošno zelo pomembno, pri nas pa tega poglavja nihče ne pozna. Z judovstvom se 
ukvarjam kot s pomembnim segmentom meščanskega življenja, verski vidik me ne zanima, s tem se bolj ukvarja moj dobri 
prijatelj Robert Waltl z Judovskega kulturnega centra v Ljubljani. Zanima me torej kultura: kaj so prinesli, kakšni so bili, kako 
so živeli – dejansko so bili začetniki medkulturnega sožitja, kar želimo v Lendavi prek projekta kandidature za Evropsko 
prestolnico kulture prikazati ne samo Sloveniji, ampak tudi širše. 
 

 
Slika: Lendava želi z naslovom Evropske prestolnice kulture opozoriti na bogato zgodovino mesta in dolgo izročilo sožitja 
med različnimi etničnimi in verskimi skupnostmi. Foto: Arhiv GML 
 
Kaj judovskega še odlikuje Lendavo? 
V mestu je do leta 1921 delovala judovska šola, skozi katero so šli vsi pomembni obrazi s področja gospodarstva, kulture, 
administracije ne le mesta in pokrajine, tudi kraljevine Ogrske. Stavba je bila porušena v 90. letih 20. stoletja, danes pa je na 
njenem mestu Gledališka in koncertna dvorana. Kot taka na judovsko preteklost v Lendavi spominja predvsem sinagoga, 
edina poleg mariborske (ki je sicer srednjeveška), v bližini pa še ena redkost: judovsko pokopališče v Dolgi vasi. Zakaj ne v 
Lendavi? Ko je bilo pokopališče osnovano, Judje še niso bili emancipirani in niso imeli pravice do pokopa v bližini mesta. V 
Lendavi so sicer tri katoliška pokopališča, najstarejše pa naj bi bilo v bližini lendavskega gradu, kjer je bila v srednjem veku 
kapelica, je pa res, da je njegov obstoj zaradi gradnje in prekopov danes zabrisan. V samem središču Lendave torej na Jude, 
nekdanje lastnike, spominjajo le še nema pročelja hiš. Se je pa danes na tem področju vendarle nekaj naredilo, tako z 
znanstvenega kot poljudnoznanstvenega vidika. 
 

 
Slika: Dejan Süč je diplomsko temo nadaljeval v okviru doktorata, o izsledkih svojih raziskav je predaval tudi na judovski 
rodoslovni konferenci v Seattlu. Foto: Dejan Süč 
 
Torej delo zgodovinarja v današnji družbi še ima pomen? 
Potencial je velikanski, judovstvo je eksotično. Imel pa sem nekaj izkušenj, res neverjetnih izkušenj. Motivacija je tu – ljudi 
zanimajo take zgodbe, je pa judovstvo specifično: ravno zaradi travmatične izkušnje oz. družinske zgodbe Judje ljudi ne 
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spustijo blizu, pri tem ne pomaga nobena referenca, nobena konferenca, če kdo ne zastavi svoje besede, češ, ta fant je v 
redu, nima slabih namenov. Ljudje nimajo zaupanja. Tudi Sloveniji ne zaupajo, v njej še vedno vidijo naslednico socialistične 
Jugoslavije, ki jim je nacionalizirala premoženje. Čeprav dejansko nihče, s katerim sem bil v stiku, nima želje po restituciji; 
največ jim pomeni najti notranji mir, se vrniti in videti kraj, kjer so živeli predniki … To jim res največ pomeni. 
Dediči niso dobili odškodnin? 
Tu pozna vsaka družina svojo zgodbo. Nekaj odškodnin je bilo, Jugoslavija je imela svoje modele, v 60. se pojavijo zametki 
denacionalizacije, vendar brez možnosti pogajanja – moral si sprejeti mizerno odškodnino ali oditi praznih rok. Drugače je 
bilo v 90. letih, tedaj se je vračalo, a nekaj stvari je še odprtih, veliko tudi zato, ker marsikatera družina sploh ne ve za svoje 
izgubljeno premoženje; zgodbe so bile potlačene, ljudje so preteklost pustili za sabo. Družina Eppinger je malo specifična, 
ker je šlo za kup premoženja: opekarna, hotel Krona, mlin, vinogradi, avtomobili, stanovanja na Dunaju … Res pa je, da si je 
večina izseljenih Judov v tujini uredila dostojno življenje, npr. družina Turnauer, ki se je izselila 1907, v Miami, se je pozneje 
ukvarjala tudi s prodajo alkohola in zato med prohibicijo nekaj zaslužila. Včasih so tako hodili po robu, ampak res je, da so se 
bili vedno sposobni prilagoditi novemu okolju. 
Kaj so tisti ključni podatki, ki bi jih morali poznati za razumevanje življenja in položaja prekmurskih Judov? 
Leta 1670 je cesar Leopold I., madž. Lipot I. (po njem imajo mnogi gradovi, tudi lendavski, tloris v obliki črke L), Jude izgnal z 
Dunaja in iz Spodnje Avstrije. Takrat jih je na svojih posestvih okrog Eisenstadta na Gradiščanskem, nekdanjega Kismartona 
po madžarsko (slov. Železno), naselil grof Eszterházy, član ene najpomembnejših aristokratskih rodbin na Ogrskem. Judom, 
ki izvirajo z območja današnje Madžarske, ime Eszterházy pomeni mitskega rešitelja in sprejemnika. 
Prvi viri Jude na območju Prekmurja navajajo že ok. 1700, na severu v Domanjševcih; prvi popisi 1725–28, 1735 so bili 
napravljeni, da bi zaščitili nepremičnine preostalih krajanov, kar kaže na strah tamkajšnjih prebivalcev pred prišleki. Tedaj so 
že bili začasno nastanjeni v Lendavi, kjer so upravljali žganjarne in drugo drobno gospodarstvo. Grofje so jih razporejali po 
svojih posestih, da so zapolnili gospodarske vrzeli. Veste, od lendavskih Judov nobena družina nima kontinuitete več kot 300 
let. Na Ogrskem so Judje sicer živeli vsaj od 8. stoletja, zlasti pa od 13. stoletja, ko se oblikujejo rudarska mesta. Leta 1526 je 
bitka pri Mohacsu in Turki do 1686 popolnoma razselijo tu živeče Jude proti notranjosti države, npr. v Sarajevo in Beograd. 
Ali se niso v Sarajevo naselili Sefardi? 
Da, res, tudi, v veliki meri. Precej Sefardov se je priselilo tudi na Ogrsko, o tem priča npr. priimek Venetianer (Benečan, op. 
p.). Vendar pa madžarski Judje 19. stoletja večinoma izvirajo z območja današnje Avstrije, Češke, Slovaške in Ukrajine. 
Ortodoksni Judje, ki so govorili jidiš, so poseljevali predvsem vzhod, Galicijo in Bukovino.  
Vrniva se v Prekmurje – kako je torej rasla judovska skupnost v tej pokrajini? 
Sredi 19. stoletja se začne priseljevanje v največji prekmurski središči – Mursko Soboto v Železni županiji in Dolnjo Lendavo 
(Dolnja Lendava je staro ime za Lendavo, saj se je današnji Grad na Goričkem imenoval Gornja Lendava, op. p.) v Zalski 
županiji – iz matičnih županijskih središč Vasvar, Sombotel oz. Zalaegerszeg, Nagykanizsa (slov. Velika Kaniža), Keszthely ipd. 
Že 1830 je ustanovljeno versko društvo, 1834 pa mu grof Eszterházy v Dolgi vasi podari njivo za pokopališče. Šele 1867 
postanejo enakopraven del družbe na območju Kraljevine Ogrske. Dolnja Lendava postane okrajno središče, sedež 
največjega okraja v Zalski županiji, kar pomeni, da se sem priseli veliko odvetnikov, zdravnikov … vse, kar potrebuje velik 
birokratski aparat za delovanje. 1890 Lendava dobi železniško povezavo z Zalaegerszegom in Čakovcem, kar pomeni prihod 
ogromno Judov. V naslednjih 20 letih se skupnost poveča za do ok. 150 članov, to je 30 %‒40 %. Postali so res zelo 
pomemben in vitalen gospodarski element v družbi. Pobudo so povzeli pri ustanovitvi prvega denarnega zavoda v 
Prekmurju, dolnjelendavske hranilnice, v upravnem odboru je bilo kar nekaj Judov, najpomembnejši Lazar Pollak, Mór 
Király, Adolf Wollak itd. Obdobje 1876‒1918 je vsekakor zlata doba judovskega meščanstva, obdobje intenzivnega 
kulturnega delovanja, h kateremu še danes na neki način stremimo. 
Kako pa so se Judje znašli v I. svetovni vojni in se nadalje privadili življenju v okviru slovanske stare Jugoslavije? 
Prva svetovna vojna je presekala takratno dogajanje, ne toliko z vidika udejstvovanja Judov v vojni kot z vidika zaključka: s 
Trianonsko pogodbo Prekmurje pripade Kraljevini SHS. Prelom je pomemben predvsem v gospodarskem smislu, saj 
judovska podjetja obmirujejo za kar pet let. Lendavski Judje so bili Madžari: govorili so madžarščino, njihova družina in 
kapital sta izvirala iz Madžarske, zato so se težko vključili v nove okvire. Drug pretres je bila velika gospodarska kriza, ki je 
Jugoslavijo z zamikom dosegla 1931. Veliko judovskih naložb je takrat nasedlo, tudi v Čakovcu, našem bližnjem središču in 
partnerskem mestu, s katerim so se po prekinjeni povezavi z Madžarsko stkale zelo pristne vezi: lendavski Judje so tam 
obiskovali svoje sorodnike in poslovne partnerje. Z leti pa so dolnjelendavski Judje znova dosegli raven, da so se poročali v 
tujino, na Dunaj, Bratislavo, notranjost Madžarske ... ravno na Dunaju živeči sorodniki in znanci so bili pomemben znanilec 
dogajanja za tiste, ki so preživeli II. svetovno vojno. 
Leto 1941 je bil zanje že drugi prelom. Kako močno je vojna prizadela prekmurske Jude? Koliko jih je prebegnilo? 
Na Dunaju se je zelo kmalu, po Anschlussu, videlo, kam gredo stvari. Primožena dekleta so pisala domov, da nekaj ni v redu, 
naj se umaknejo na varno, a Judje niso mogli verjeti, da se lahko pripeti kaj tako radikalnega. Nekateri so pobegnili leta 
1938, drugi so se za to odločili, ko je bilo že prepozno. Verjetno poznate izraz "pravičnik med narodi". Navadno z njim 
označujemo tiste, ki so Judom pomagali preživeti nacistično nasilje, pomeni pa tudi tiste, ki so jim pomagali, da se 
holokavstu sploh izognejo. Zelo rad imam zgodbe, ki razbijajo stereotipe, verske, nacionalne ... in pri svojem raziskovanju 
sem naletel na zgodbo o evangeličanskem župniku na Goričkem, Karlu Pothu, doma iz Vojvodine, ki je krstil in poročil 
ogromno Judov, da so lahko potem zapustili državo. To se od njega vsekakor ni pričakovalo. Imel sem srečo, da sem videl te 
matične knjige ... 
Do leta 1944 so bili kolikor toliko zavarovani, s spremembo oblasti 26. 4. 1941 so bili s prekmurski Judi deportirani v 
Čakovec in nato v Nagykanizso, kjer je bil geto, od tam pa v Auschwitz, kjer je večina umrla leta 21. oz. 22. maja 1944. Tedaj 
je po mojem mnenju judovska skupnost Prekmurja nehala obstajati. Vrnilo se jih je 23 od ok. 200 ‒ vendar ta podatek ni 



zanesljiv, ker je utemeljen na podlagi pričevanj vrnjenih preživelih, veliko pa jih je že v Avstriji, Nemčiji odšlo v tujino, tako 
da je bilo preživelih prej ok. 40; po drugi strani pa je bilo tudi žrtev več, saj so se mnogi Lendavčani že pred deportacijo v 
Čakovec preselili v Sombotel, Budimpešto, torej v notranjost države; nasilje nad Judi se je namreč začelo na obrobju, potem 
pa se je obroč zategoval, dokler se slednjič ni sklenil. Po vojni jih je komunistična oblast uničila materialno ‒ bili so vendarle 
kapitalisti, lastniki tovarn, posesti, zato so se večinoma izselili. Po informbiroju in otoplitvi odnosov s SZ-jem so se nekateri 
sicer vrnili. Zadnji Jud, pokopan na judovskem pokopališču je bil Ludvik Blau, pokopan 1998. 
Zaradi podrobnega poznavanja tega poglavja mestne zgodovine sodelujete tudi pri pripravi programa za Lendavo kot 
Evropsko prestolnico kulture. Kaj imate v načrtu? 
Z vidika judovstva so najpomembnejše zgodbe. Imamo še nekako deset let, da se te zgodbe zberejo, potem jih ne bo več. Je 
pa to zelo pomemben korak, to si želimo izvesti tudi v projektu EPK-ja, kajti vsaka zgodba je pomembna za krepitev krajevne 
pripadnosti. To želimo izpeljati v sodelovanju s srednjimi šolami v okviru obveznih izbirnih vsebin, mi zgodovinarji bi 
pripravili seznam ljudi, ki bi lahko, ki bi radi kaj povedali, predstavili ozadje, šolarji pa bi zgodbe zbrali. Zgodbe imajo veliko 
težo za mlade in njihovo dojemanje kraja: poglejte, kako se identificirajo z NK Nafto kot najstarejšim klubom, kako vplivajo 
na podobo mesta svetovne likovne razstave (v Galeriji - Muzeju Lendava, op. p.) ... usoda je hotela, da sta zdaj predstavljena 
dva judovska umetnika: Marc Chagall in Hundertwasser ... Naš cilj je prikazati kulturno življenje, sožitje, pripadnost kraju ... 
Predvsem smo odprti, želimo nekaj modernega, svežega, da ohranimo korak s časom. Bistvo pa je, da imaš metapodatke, ki 
jih potem lahko uporabiš. Tega pa ima Lendava veliko. Razmišljamo o vodniku po judovski Lendavi, o judovskem 
pokopališču kot odprtem muzeju … Kandidatura za Evropsko prestolnico kulture je predvsem razvojni projekt, prek katerega 
želimo še dodatno okrepiti svoje močne točke in spodbuditi mlade generacije, da se lotijo kakšnega ustvarjalnega projekta v 
domačem kraju, najsi bo to judovstvo, priselitev Primorcev in Istranov v Prekmurje ali dediščina naftne industrije ... 
Zanimivih tematik je prav gotovo veliko. 
Judovska pokopališča so zanimiva že sama po sebi. Praško pokopališče je s svojimi visokimi, z mahom obraslimi in v vse 
smeri nagnjenimi nagrobniki s posebnimi izklesanimi označbami svetovna turistična znamenitost, izredno dediščino v 
Sloveniji pa predstavlja na zahodu pokopališče judovske skupnosti v Rožni Dolini pri Gorici, na vzhodu pa dolgovaško 
pokopališče. Ali tudi tu najdemo motive, podobne simbolom na praškem pokopališču? 
Najlaže spoznate motiv rok. Označuje svečenike, judovski naziv je kohanim. Kohanimi so v judovskem verskem izročilu 
neposredni potomci Aarona, Mojzesovega brata. Na dolgovaškem pokopališču najdete vsaj dva nagrobnika kohanim. Sicer 
pa poznate Leonarda Cohena ‒ no, njegov priimek izhaja od te skupine Judov. 
Kako v javnosti vidite odmev svojega dela, zlasti v navezavi z EPK-jem in gradnjo omenjenega medkulturnega sožitja? 
Ker deloma delam na področju opolnomočenja mladih na ravni občine, se mi zdi zelo pomembno, da to ne ostane moja 
osebna zgodba ‒ jaz sem se emocionalno že izpolnil, ko mi je uspelo razjasniti nekatere stvari. Želel pa bi, da to še komu 
drugemu postane karierni izziv, da ustvarimo zanimivo zgodbo, ki bo morda tudi turistično zanimiva. Lendava vsekakor ima, 
z vidika zgodb, poseben potencial v tem meščanskem obdobju v najžlahtnejšem smislu besede, tedaj je bila Lendava gotovo 
najpomembnejše izhodišče judovstva na območju Slovenije: približno 15 % prebivalstva so predstavljali Judje, lastniki 
tiskarn, opekarn, hotelov, vinogradov; tudi stik s prekmursko govorečim življem je bil dober ... Ne bi se strinjal s tem, da so 
izključevali druge, saj so bili npr. eden najpomembnejših financerjev evangeličanske cerkve, kar kaže, da so bili odprte glave. 
To je res zanimivo in treba je poudariti, da so bili Judje, v nasprotju s splošnimi predstavami, kjer prevladuje podoba 
beneškega in varšavskega geta – ali pravovernega Juda s posebnim svedrcem pod klobukom, v Lendavi torej dejavni 
pospeševalci mestnega gospodarstva, njegov neločljivi in samoumevni del. To pa je popolnoma nekaj drugega od 
pravoverne skupnosti, ki se sama zapira v svoja pravila. 
Leta 1868 je bil v Budimpešti vseogrski kongres judovskih rabinov, pomemben v verskem, pa tudi družbenem pogledu, da bi 
na načelni ravni sprejeli enotno držo ali bi bili liberalna ali konservativna skupnost. Tako rekoč vse zahodne občine so se 
odločile za liberalno strujo, torej za nekakšno asimilacijo. Ti, neologi, so ohranili svojo vero, a so se imeli za Madžare, 
polnopravne Madžare, torej so se stopili z madžarsko družbo. Sam zagovarjam mnenje, da so bili Judje specifičen sloj 
meščanstva, ki se je identificiral, v gospodarskem smislu, kot družbena elita, res pa so si prizadevali za splošno blaginjo, o 
tem nesporno govorijo dokumenti, npr. judovski klub dobrodelnih žena, judovski klub obrtnikov, ki je spodbujal tudi 
ustanavljanje nejudovskih podjetij. Dejansko je šlo za sožitje na res visoki ravni, iz tistega časa obstajajo tudi mešane 
poroke. 
Kaj pa je mešana poroka za judovsko družino pomenila v smislu identitete? 
Mešani zakoni so večinoma pomenili prehod med nejudovsko prebivalstvo. Težko je sicer reči, kako strogo so se ločevali 
med sabo, kajti stiki z okolico so bili močni. Jaz sem recimo vzpostavil stik z nekaj judovskimi družinami, pa v nobeni niso 
imeli posebnih verskih knjig, kip, slik sinagoge ... imeli pa so CD čardaša, knjigo Petőfija ... Razumete? To ti da misliti. Bili so 
del iste kulture, in četudi se niso več prištevali k Judom v etničnem smislu, so z njimi delili gospodarsko in kulturno življenje. 
Je pa bilo to tudi politično, ne le kulturno vprašanje – ali se bodo asimilirali ali ne? V judovski zgodovini Ogrske je bil zelo 
pomemben dogodek krvna kleveta 1882–1883. Tedaj je izginilo neko dekle, ravno na sabat. Neki deček je pričal, da je videl 
Jude, kako so jo obglavili in pili njeno kri. Po vsej državi se je sprožil val antisemitizma, judovski predstavniki v parlamentu so 
se komaj zagovarjali. Očitali so jim, da se Judje nikoli ne bodo vključili v madžarsko skupnost, da so bili v zgodovini vedno 
nekaj posebnega. Bilo je tik pred pogromom … Potem pa so našli truplo omenjenega dekleta – v Tisi, utonila je, in z glavo. 
Fantek je priznal, da so ga nagovarjali h krivemu pričanju. To je bila prelomnica. Postalo je očitno, da obstaja neka srenja, ki 
Jude skuša prikazati v slabi luči. To je bil velik politični dogodek, ne le za Ogrsko, tudi zahodni, npr. francoski, mediji so 
poročali o tem. 
Kako se je vse skupaj začelo – vaše raziskovanje in nazadnje stik z družino Eppinger? 
Kot majhnemu mi je teta veliko govorila o preteklosti, vendar tedaj še nisem mogel postaviti vseh stvari v zgodovinski 



kontekst, med študijem pa sem to temo ‒ lendavsko judovstvo ‒ prepoznal kot tisto, ki bi ji posvetil življenje. Žal je teta 
tedaj umrla. Povedala pa mi je, da ima v tujini še družino, da so pobegnili leta 1939 in da bi morda nekega dne stopili v stik, 
da bi ji to zelo veliko pomenilo. In začel sem, ker sem videl, koliko ljudem pomeni, da jim vrneš zgodbo – ni ekonomskih 
razlogov, radost ljudi, ki spoznajo svojo zgodovino, to poplača. 
Mirko se je rodil 1939, srečala pa sva se v Dubrovniku. Prvič sem ga sicer srečal že leta 2006, ko je prišel k očetovi teti v 
Lendavo iz Porto Alegra ‒ bilo je zelo lepo, da sta se videla pred njeno smrtjo, saj je bila gospa, ki je bila žena njegovega 
strica, zraven pri njegovem rojstvu. Prišel je sicer tudi zaradi zapuščine. Seveda je bil razočaran ‒ starši so mu govorili o 
nekem metropolitanskem življenju ‒ tenis, večkrat letno počitnice v Opatiji ... Prišel je predvsem po to, pričakalo pa ga je 
nekaj povsem drugega in odločil se je, da se ne bo nikoli več vrnil, niti ni želel več govoriti o Lendavi. Zelo težko sem prišel 
do njih, četudi sem del družine. Ko sta bila z ženo, uspešno arhitektko, na križarjenju v Dubrovniku, sem stopil z njima v stik, 
želel sem jima pokazati, kaj vem, in sta rekla, da bi bila vesela, če me vidita. Odšel sem s svežnjem fotografij, nesnovno 
kulturno dediščino po svoji "teti" ... na vrhu je bila fotografija fantka na Rio Negre v dokolenkah in beli srajčki. Vprašal sem: 
Ste to vi? Preplavila so ga čustva, povabil me je v Brazilijo, a nisem mogel sprejeti, ker sem mu hotel ponuditi nekaj v 
zameno. Pomislil je: Mogoče pa res. Bi se dalo dobiti moj rojstni list? Ko sem kot 2-mesečni fant prišel v Argentino, nisem 
imel drugega kot potni list z vpisom Mirko v Splitu, meni pa je oče rekel, da nisem bil rojen kot Mirko. Privolil sem. Dva 
meseca sem raziskoval v Lendavi judovske matične knjige, pa ničesar nikjer. Nekoč pa sediva z mamo ob kavi, pa pravi: Kaj 
pa če ni bil rojen kot Jud? Morda so vedeli, se pripravljali ... Takrat sem šel pregledovat evangeličanske knjige in tako sem 
prišel do Karla Potha ‒ in našel vpis: dejansko se je rodil kot Imre. Gospodu sem poslal izpis, da je po 77 letih postal tako 
rekoč človek. Decembra sem diplomiral, januarja sem res odšel v Brazilijo. Mirko me je pričakal na letališču, peljal v 
stanovanje ‒ in tam me je pričakala "porota": vsi sorodniki, iz Kanade, Miamija, Argentine ... Tam pa sem videl še nekaj: 
teniške loparje iz Lendave, Leice iz Lendave, kipe iz Lendave, stare judovske knjige, natisnjene v Lendavi ... Spomin na mesto 
prednikov ... To so bili trije zelo čustveni, tudi izčrpavajoči tedni. Takoj sem razčistil: obstajajo dvoji podatki: jaz-vem in jaz-
mislim. To morate upoštevati, kajti ta razlika je izrednega pomena, ko podajate prve informacije o določenem obdobju 
posamezniku, ki je na to obdobje emocionalno zelo navezan. 
Kako pa je družini sploh uspelo preživeti, glede na prej opisani položaj v Prekmurju? 
Družina Eppinger je tudi imela težave, kako pobegniti; oviral jih je judovski priimek. Prva je odšla Herminia (madž. Hermin). 
Na Dunaju je bila poročena z Wilhelmom Kollmannom, po ločitvi je prišla domov. Ker je sprevidela nevarnost, je želela oditi, 
pa ni mogla, zaradi priimka. Oče Samuel Eppinger, ki je imel veliko opekarno ‒ v Lendavi pred mestno hišo boste na tleh 
lahko videli opeko z njegovo signaturo ES (naj opomnim, da je imel brat Ignac v Székesfehérváru prav tako opekarno, le s 
signaturo EI, in zadal sem si za cilj, da dobim obe taki opeki in ju združim ‒ en brat je umrl v Auschwitzu, drug naravne smrti 
... imam obe opeki) ‒ je zato obljubil milijon dinarjev moškemu, ki bi se poročil z njo. Res se je poročila, a le na papirju, z 
Laszlom Berenyijem. Baje je bil starejši gospod, že prej poročen. Kar je zanimivo, je, da je Berenyi romski priimek. Herminia 
je najprej hotela pobegniti prek Hrvaške, pa ni šlo, zato je šla skozi Avstrijo, Švico, Francijo v Buenos Aires. Zakaj tja? 
Vnukinji sta rekli, da je babica zaprla oči, zavrtela globus in odšla tja, kamor ga je zadela s prstom. To seveda ni res. Vse 
kaže, da je Buenos Aires poznala iz pripovedovanj svojega moža, kajti njegov brat Fritz se je izselil iz Evrope. To sem odkril 
čisto ločeno, saj ga pod izvirnim imenom nisem nikjer našel, potem pa sem naletel na Federica Kollmanna, priznanega 
argentinskega fotografa, njegove fotografije La Plate idr. še danes občudujejo kot najboljše fotografije tistega obdobja. 
Herminia je s sinom torej zaživela v Argentini. Kako se je preživljala? Sta ohranila spomin na Lendavo? 
Gospa Herminia je imela turistično agencijo: v središču Buenos Airesa, med stolpnicami, je imela hiško z vrtičkom, in bila je 
najbolj cenjena turistična vodnica v mestu. Na starost je imela prebliske, ko je želela kaj povedati, ampak se vseeno ni 
sprostila. Bilo je prehudo govoriti o rodnem mestu, vnukinji pravita, da je tako pogosto jokala. Po njeni smrti pa so odprli 
omare, našli so pisma, kipe, knjige ... in tedaj se je začelo. Kaj sploh vemo o svoji družini? Zato je Mirko tako pomemben, saj 
je bil bratranec Herminijinega sina, edini, ki je še kaj vedel. Pri 40 letih se je vnukinjama gospe Herminie svet obrnil na glavo. 
Bili sta vzgojeni v katoliški veri, vsak teden pri maši, naenkrat pa spoznata, da so Judje. To je bil hud pretres, od katerega si 
družina kar ni opomogla. Pa sem presekal in rekel: Pojdimo na Dunaj, pojdimo v Lendavo. Vodil vas bom, spoznali boste 
svojo zgodovino. Za trenutek je bilo vse tiho, vsi so se uprli v Mirka, najvišjo avtoriteto ... on pa je rekel: Vamos. In smo šli, 
sprejel jih je župan, RTV je posnela prispevek ... še vedno smo v stiku, želim si, da bi jih v kratkem spet obiskal v Braziliji ... To 
je edinstvena zgodba o ljubezni in sovraštvu, življenju in smrti ... 
 

 
Slika: Herminia Eppinger s sinom Hansom pri tenisu. Foto: Arhiv družine Eppinger 
 



Ko poslušam vso to zgodbo, sploh pa s podobo pretresenih vnukinj gospe Herminie s posnetka pred očmi, razmišljam o 
tem, kako dolgo neko družino lahko zaznamuje tako travmatičen dogodek ter komu je v resnici teže sprejeti dvojno 
identiteto: otroku ali odraslemu? 
Veliko huje to doživljajo odrasli. Res si videl globok globok pretres ... Rekli sta: Ko bi nam vsaj ata kaj povedal! In potem 
streznitev, da to ni mogoče, saj je umrl, ko sta bili še deklici. Pa tako lepo so bili živeli ... In ko razlagaš, odkrivaš to zgodbo ‒ 
tako previden moraš biti, da koga po krivem česa ne obdolžiš. Težko je, a potovanje je bilo neverjetno. Koliko prečutih noči 
sem presedel in iskal imena ... ladijske dokumente, izpiske iz arhiva, časopisa ... Pet let sem posvetil časopisom iz Lendave, 
Medžimurja, Zalaegerszega, Budimpešte ... Cele noči sem dal za to, ampak ‒ lepo je bilo. Ponovil bi, tudi če bi zahtevalo še 
dvakrat toliko dela. Dve leti sem delal za diplomsko. Vsi so me vprašali, kaj še ne bom diplomiral. Bom, bom, pride ta čas, 
ampak zdaj moram narediti še to in ono. Res mislim, da moraš pustiti stvarem, da najdejo svojo pot. Če si iskren, lahko 
marsikaj dobrega narediš, in to je bila res dobra šola. Že za diplomo o judovstvu v medvojnem obdobju sem pregledal čez 
enajst tisoč člankov, vsakega, ki je omenjal Jude ali Lendavo. To je strast! Že posel je lahko odvisnost, če pa je iz srca, pa 
sploh. V doktoratu pa sem povezal to z rodoslovjem. Naredil sem popis vseh priimkov in želim izdelati družinska drevesa do 
1787. To je namreč za Jude zelo pomembno leto. 
Kaj se je takrat zgodilo? 
Tistega leta je Jožef II. z dekretom zapovedal, da si morajo Judje izbrati priimke. Dotlej so bili zgolj patronimični: sin tega, sin 
onega, ni pa bilo dedovanja ustaljene oblike, kot jo poznamo danes in ki se je v tistem času pri Nejudih že precej razširila. 
Nekateri Judje so priimek sicer nosili že prej: v Lendavi je že 1746 živel Jud Jakov Austerlitz. Gre za današnji Slavkov, kjer se 
je kasneje odvijala znana bitka. Tudi po omenjenem dekretu so Judje priimek najpogosteje dobili po mestu, iz katerega so 
prihajali: Eppinger iz Eppingena, Turnauer iz Trnave, Frischauer iz Frischaua, kraja pri Znojmu. 
Razumem, to pa močno olajša vaše rodoslovno raziskovanje. Očitno vas je čisto prevzelo. Pa je rodoslovje lahko kaj več 
kot le konjiček? 
Rodoslovje je neverjetno. Dobil sem ogromno poslovnih ponudb, da napravim družinska drevesa, pa sem jih za veliko družin 
naredil zastonj … Ne, zame je bilo vredno. Vedno pravim, da se dobro vrne: odprejo se ti vrata, ki jih ne bi odprlo niti 1000 
evrov, pač pa en klic. No, v New Yorku je ortodoksna skupnost iz Sombotela – to je povsem druga zgodba, tja jaz ne morem 
zraven, ampak avgusta 2016 sem šel predavat v Seattle. To je spet zanimiva zgodba, povezana z družino Eppinger. Nekega 
večera mi piše Randol Schoenberg, to je glavni lik filma Dama v zlatu o vračilu portreta Adele Bloch-Bauer, ki sva ga z 
bratom gledala ravno kak teden prej. Mislil sem, da gre za kako foro. Ampak ne, bil je pravi Randol Schoenberg, pisal mi je, 
da sem dodal manjkajoči kamenček, saj je tudi on raziskoval to družino, a neko drugo vejo. Začela sva si dopisovati: koliko 
sem star, kako raziskujem, ali sem Jud ... Kar ni mogel verjeti, da kot Nejud temu posvečam toliko svoje pozornosti. Povedal 
mi je za letno judovsko genealoško konferenco. "Daj, prijavi se, prepričan sem, da te bodo s tvojo zgodbo sprejeli." Res so 
me, bil sem prvi Slovenec s prispevkom na taki konferenci, 4000‒6000 poznavalcev te tematike. Drugo leto so me povabili v 
Orlando, v okviru madžarske skupine, kajti slovenska ne obstaja, moja tematika pa je bliže madžarski kot jugoslovanski. 
Letos sem konferenco v Varšavi izpustil, ker se posvečam doktoratu, naslednje leto pa že računam na Cleveland … Zanimiva 
zgodba iz rodoslovja je, kam pripeljejo spletni forumi. Neka ženska je v pogovoru omenila, da je bila njena znanka, navedla 
je tudi ime, pred priselitvijo v Ameriko prostitutka. Izkazalo pa se je, da je bila taista gospa žena prednika rabina v Izraelu. To 
pa je nezamisljivo, za takšno funkcijo potrebuješ potrjen rodovnik za več rodov nazaj, brez kakršnega koli madeža. In so mu 
vzeli naziv! To so resne stvari. In nekateri rodoslovci so res dobri, takoj vidijo povezave. Da, v ZDA je rodoslovje v porastu; 
ogromno je priseljencev vseh sort in jih zanima, kdo je bil njihov ded, od kod je njihova babica. Največji uspeh je, da ljudje 
po malem spoznavajo to res zanimivo kulturo. Sedim pred kupom pisem, ki so res neverjetna. Npr. sestra v Argentini piše 
bratu, naj ne razmišlja o oblekah, naj si raje kupi knjige, klasike. Judje govorijo 6, 7 jezikov: madžarščino, nemščino, 
angleščino, francoščino, srbohrvaščino, potem še španščino ... Dejansko je veliko več kot holokavst.  
 

 
Slika: Družina Eppinger pred II. svetovno vojno. Foto: Arhiv družine Eppinger 

 
 



 
Slika: Dejan Süč z Randolom Schoenbergom v Orlandu; prav Randol Schoenberg ga je nagovoril, naj se prijavi na 
seattelsko konferenco. Foto: Dejan Süč 
 
Tudi vaš priimek je zanimiv – ne zgodi se pogosto, da v istem imenu zasledimo preglas in strešico. Kakšna zgodba tiči za 
njim? 
Moj priimek je madžarski, a ni pravilno napisan. Je že prilagojen. Ko sem šel raziskovat svojo družino – to pa je tudi strašna 
zgodba: madžarski priimek, misliš si, da so iz Nagykanizse, v bistvu pa smo moravski Hrvatje. Po letu 1600, ko Turki zasedejo 
Nagykanizso, so naši predniki pobegnili na Moravsko, v vasi Dobré Pole (Guttenfeld), Jevišovko (Fröllersdorf) ... Na 
Moravskem še danes obstaja nekaj vasi s hrvaškim prebivalstvom, ki še vedno govori hrvaško narečje. Ok. 1845 pa so se 
moji iz Guttenfelda vrnili kot kočijaži, fijakarji, in se naselili pri Petišovcih. Tam je moj praprapraded spoznal Madžarko iz 
Rédicsa. Priimek je bil sprva Sitsch (Sić), v postopku madžarizacije Szücs, danes Süč. Pomeni pa krznarja. 
Govorite o Judih, ki so se stopili z madžarsko družbo. Ali lahko govorimo tudi o slovenskih Judih? Na primer: eno ključnih 
sodobnih antiutopij v slovenščini je napisala Berta Bojetu Boeta. 
Slovenski Judje je zelo vprašljiv izraz. Kaj jih naredi slovenske? Dejstvo je, da osebo opredeljuje jezik in pripadnost kraju. V 
medvojnem obdobju lahko za Lendavo govorimo, če že, o jugoslovanskih Judih, ker živijo v kraljevini Jugoslaviji, govorijo pa 
madžarsko. V družini Eppinger še danes govorijo madžarsko, obiskujejo madžarske restavracije, poznajo pa le nekaj 
srbohrvaških besed. 
 

 
Slika: Dejan Süč z Mirkom Eppingerjem ter Herminijinima vnukinjama v Porto Alegru. Foto: Arhiv družine Eppinger 
 
 
 

 
Slika: Leta 2016 so potomci družine Eppinger obiskali Lendavo. Foto: Dejan Süč 
 



 
Slika: Mirko Eppinger, vnuk opekarnarja Samuela Eppingerja, in Francisco Balkányi, vnuk najpomembnejšega 
prekmurskega tiskarja Erna Balkányija v Sao Paulu, 2017. Foto: Mirko Eppinger 
 
V slovenščini obstaja nekakšna večna dilema, kateri izraz uporabiti ‒ Jud ali Žid? Namreč, konotacija besede je močno 
odvisna od družbenega dojemanja označenca. Kateri izraz je bliže vam in kako bi opredelili druge označbe, npr. Izraelit, 
Hebrejec? 
Izraelit je beseda, bolj vezana na versko izpoved. Jaz vselej uporabljam Jud, ker se mi zdi, da najbolje opiše to, o čemer 
govorim. Žid je sicer etimološko romanskega izvora, vendar v meni vzbuja negativne občutke zaradi madžarske žaljivke 
»smrdljivi žid«. 
Ali pri svojem delu kaj sodelujete z Judovskim kulturnim centrom? Je kaj odzivov v slovenski judovski skupnosti? 
Seveda poznam Borisa Hajdinjaka in Roberta Waltla, posebej pa z Judovskim kulturnim centrom ne sodelujem. Zgodbe, ki 
jih raziskujem, so večinoma zgodbe ljudi v tujini. 
Mislil sem predvsem na to, da je tema zanimiva na splošno, tudi za Nejude, in da bi kot taka naletela na širok odziv. 
Zgodovinska vloga Judov je tako velika, da jih vsi poznamo, vsaj zdi se nam tako. Dejansko pa ostajajo neznanka. 
Res je, Judje so neznanka, ker ne obstaja niti eno znanstvenoraziskovalno delo, ki bi se z Judi v Prekmurju ukvarjalo ciljno in 
celostno. Obstaja nekaj del, npr. Marjana Toša Zgodovinski spomin na prekmurske Jude, ki pa o Lendavi ne prinaša novosti. 
Ključna literatura za Lendavo ostaja Beate Lazar in Mirjane Gašpar Židje v Lendavi. Tema z akademskega vidika ni izčrpno 
obdelana, predvsem zaradi jezika. Tisti, ki so se ukvarjali z judovstvom, niso znali madžarščine, zato je šlo bolj ali manj le za 
povzemanje iz virov. Če se ukvarjaš s prekmurskimi Judi, moraš znati madžarski jezik. Tudi sam sem potreboval pomoč, pri 
razbiranju nagrobnikov, saj je na njih podatek o očetu zapisan v hebrejščini. Manjka torej nova, dopolnjena in preverjena 
sinteza. Bom podal primer: György Zala, avtor kipov na Trgu junakov v Budimpešti (Hősöktere), je bil 1865 rojen v Lendavi 
kot György Mayer. Zaradi priimka so ga povezali z judovstvom in danes se v vseh člankih navaja kot Jud. Pa ni res, izhajal je 
krščanske družine. Jaz tega nimam rad. Raje napišem manj, pa da tisto drži. Pri zgodovini je res pomembno, da se držiš 
tistega, kar veš, in ne zapadeš v ekskluzivnost. Dejstva so dejstva. Na primer: Samson Wertheimer, je bil eden 
najpomembnejših Judov v Habsburški monarhiji 17. stoletja, ki je financiral vojne dunajskega dvora, in ko so bili 1670 Judje 
iz Spodnje Avstrije izgnani, je njegova družina lahko ostala. Njegovi potomci pa so živeli v Lendavi – in bili tu tudi pokopani, 
to je bila plemiška družina Gompers, ki pa po priimku izvira iz Nijmegena. In to je dejstvo. 
Neverjetno, kakšne povezave! In vendar se vsega tega prepleta, te "globalizacije" preteklih dni komaj zavedamo. 
Zgodbe, ki so čez Trojane, so že zapostavljene, zgodbe čez Muro pa že nikogar več ne zanimajo. Pri Judih pa je ta posebnost, 
da je ravno Prekmurje edina pokrajina, kjer bi se judovstvo res lahko raziskovalo. V Ljubljani so položili 20 spotikavcev, v 
Lendavi pa bi jih lahko 200, za vse umrle. Zato tudi delam, da se ponese glas o obrobnih, zapostavljenih krajih. Lendava ima 
veliko zgodb, ki pa so preostali Sloveniji precej neznane. V Lendavi, ne v Ljubljani, je bila na primer natisnjena prva knjiga na 
ozemlju Slovenije, leta 1573, v madžarščini; Hoffhalter je bil tiskar. Tu je bila ustanovljena ena prvih dežnikarn v monarhiji. 
Marsikdo ne ve, da je bila prva izdaja Ljudske pravice, predhodnice Dela, natisnjena v Lendavi, v tiskarni Ernesta Balkányija, 
in sicer leta 1934, ker je bila cenzura na obrobju manjša. Lendava je bila torej za komunistično glasilo idealna. EPK lahko 
poveže vse skupaj. Želimo se utrditi kot regionalno središče in prikazati, kako razumemo svojo multikulturnost. Jaz se 
ukvarjam z judovstvom, verjamem, da se bo našel kdo, ki bo pokril protestantski vidik; kolegica že raziskuje kolonizacijo 
Primorcev in Istranov … 
 

 
Slika: Dejan Süč ima še veliko načrtov. Foto: Miran Dominko 



 
Zadevno so zanimiv element še Romi. 
Seveda. V desetih letih je bil narejen ogromen napredek, kolegi z Ljudske univerze se v sodelovanju z romskimi društvi zelo 
trudijo, povečuje se vključenost, samozadostnost in zavedanje o neproblematičnosti. Mislim, da ni daleč dan, ko niti ne bo 
treba več govoriti o romski skupnosti, saj ločnica izginja. Pred kratkim je Romsko kulturno društvo prijavilo projekt Festival 
romske kulinarike in plesa. To je bil vrhunski festival z veliko udeležbo, ki je razbil veliko stereotipov. Obiskovalci so začutili 
glasbo, okusili jedi – in to je neki popolnoma drugi vidik, kot ga imajo nekaterih o Romih. 
 

 

• Podelitev državne nagrade Lipušu. MMC RTV Slovenija, 1. oktober 2018  
http://svsd.rtvslo.si/svsd/avstrija/podelitev-drzavne-nagrade-lipusu/467519  
 

 
Slika: Pisatelj Florjan Lipuš. Foto: ORF  
 
Pisatelj Florjan Lipuš bo v ponedeljek opoldne na Dunaju prejel Veliko avstrijsko državno nagrado za dosežke s področja 
umetnosti in kulture. Dobil jo bo za literaturo v slovenskem jeziku. Lipuš je prvi Slovenec, ki prejme to nagrado. 
„Estetska, avtonomna in inovativna literatura“ 
„Lipuševa literatura temelji na estetski avtonomiji, jezikovnem eksperimentu in literarni inovaciji,“ je ob razglasitvi julija 
letos poudaril minister za kulturo Gernot Blümel. 
Kot je v utemeljitvi zapisal odbor za nagrado, Lipuš „V svoji literaturi obravnava upor proti nacionalsocializmu, izgon in 
poboj koroških Slovencev, podcenjevanje slovenske manjšine s strani večinskega prebivalstva, pa tudi reševanje izginevanja 
slovenskih besed in besednih zvez kot osnovo za novo samozavestno identiteto." 
Pionir slovenske literature na Koroškem 
Florjan Lipuš se je rodil 4. maja 1937 v Lobniku pri Železni Kapli. Kot otrok je bil priča, kako so aretirali njegovo mater, ki so 
jo nato ubili v koncentracijskem taborišču Ravensbrück, njegov oče pa je služil v nemški vojski. V letih od 1960 do 1998 je 
deloval kot Ljudskošolski učitelj, istočasno je bil urednik literarne revije „Mladje“ in velja za pionirja slovenske literature na 
Koroškem. 
Objavil je številne zgodbe, romane in eseje. Poleg Zmot dijaka Tjaža (1972), ki sta ga 1981 v nemščino prevedla Helga 
Mračnikar in Peter Handke, so med njegovimi najbolj znanimi deli Odstranitev moje vasi (1983), Srčne pege (1991), 
Stesnitev (1995) in Boštjanov let (2003). Njegov zadnji roman Gramoz je bil med letošnjimi nominiranci za kresnika. 
Mnogokrat odlikovan 
Za svoja dela je prejel več nagrad, med njimi Prešernovo nagrado, nagrado Petrarca, častno nagrado za literaturo Republike 
Avstrije, kulturno nagrado dežele Koroške in nagrado Franz Nabl mesta Gradec. 
Svečana podelitev Velike državne nagrade Florjanu Lipušu bo v kongresni dvorani Urada zveznega kanclerja na Dunaju. 
Slavilni govor bo imel pisatelj in predsednik senata za umetnost Josef Winkler. 

• „Priznanje kulturnemu prostoru“. MMC RTV Slovenija, 2. oktober 2018  
http://svsd.rtvslo.si/svsd/avstrija/priznanje-kulturnemu-prostoru/467627 
 

 
Slika: Slovenski minister Dejan Prešiček,slovenska veleposlanica v Avstriji Ksenija Škrilec in koroški deželni glavar Peter 
Kaiser na podelitvi nagrade Lipušu. Foto: ORF  
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Slovenski minister za kulturo Dejan Prešiček je ob podelitvi avstrijske državne nagrade čestital pisatelju Florjanu Lipušu. 
Med drugim je ocenil, da je podelitev nagrade „priznanje skupnemu kulturnemu prostoru in utrjuje pozitivne korake v 
odnosu Republike Avstrije do slovenske manjšine.“ 
Z ministrom Blümlom spregovorila o skupnih ciljih 
Sicer pa se je slovenski minister na ločenem bilateralnem pogovoru srečal s prosvetnim ministrom Gernotom Blümlom 
(ÖVP) s katerim sta med drugim spregovorila o tradicionalno dobrem in razvejanem sodelovanju med državama na številnih 
kulturnih področjih. Izmenjala sta dobre prakse glede črpanja evropskih sredstev v okviru programa Ustvarjalna Evropa in 
spregovorila o možnosti za skupno prizadevanje na ravni EU glede vprašanj, ki so v skupnem interesu, predvsem v luči 
novega programa za kulturo Ustvarjalna Evropa v prihodnjem petletnem obdobju. 
Prešiček si je ogledal tudi Korotan 
Slovenski minister pa si je v okviru obiska ogledal tudi slovenski hotel in študentski dom Korotan ter se udeležil sprejema, ki 
ga je v čast Lipušu gostila slovenska veleposlanica v Avstriji Ksenija Škrilec. 
Jezik dobil širšo pozornost 
Po oceni založnika in poznavalca Lipušovih del Lojzeta Wieserja nagrada pritrjuje temu, da ni pomembno, koliko ljudi govori 
jezik, temveč kako znajo s tem jezikom ravnati. Po njegovem mnenju je nagrada izraz, da je trenje med preteklostjo in 
prihodnostjo vendarle ubralo drugo, pozitivno smer. Jezik, ki je v tej deželi že desetletja bil in je še vedno zanikan, je dobil s 
tem večjo in širšo pozornost. 

• Razvojni program Slovenskega Porabja. MMC RTV Slovenija,  2. oktober 2018  
http://svsd.rtvslo.si/svsd/madzarska/razvojni-program-slovenskega-porabja/467637  
Državna slovenska samouprava je v zadnjem obdobju veliko svojih aktivnosti namenila pripravi Razvojnega programa 
Slovenskega Porabja. Gre za pilotni program madžarske vlade, katerega partner je Državna slovenska samouprava. 
 

 
Slika: Martin Ropoš, predsednik Državne slovenske samouprave Foto: Silva Eöry 
 
Že leta se pogovarjamo, da bi morali spodbuditi gospodarski razvoj tega območja, pojasnjuje Martin Ropoš, predsednik 
Državne slovenske samouprave v pogovoru s Silvo Eöry: 
“O tem smo že večkrat govorili tudi na sejah mešane komisije. Prvi so na to opozorili v prekmurski madžarski narodni 
skupnosti, leta 2016 in 2017 pa je bilo dogovorjeno in zapisano med priporočili v uradnih zapisnikih, naj obe strani podpreta 
razvoj gospodarstva tudi v Porabju, kot to že velja za Prekmurje, s svojimi in evropskimi sredstvi.” 
Na osnovi teh priporočil je madžarska vlada naložila finančnemu ministrstvu, da začne pogovore s predstavniki porabskih 
Slovencev in pripravi razvojni program slovenskega Porabja. Tako prav v teh dneh potekajo intenzivni pogovori s 
predstavniki narodnostnih organizacij, občinami in društvi. 
“V prvi vrsti gre za različne investicije, za razvoj infrastrukture, vemo kako slabe so ceste v Porabju, gre za turizem, kulturo, 
šport, skratka vse, kar je povezano s slovensko skupnostjo.” 
Rok za oddajo predlogov je 15. oktober, do decembra pa naj bi bili izbrani konkretni projekti.  

• Lepi spomini. Marjana Mirković. MMC RTV Slovenija,  2. oktober 2018  
http://svsd.rtvslo.si/svsd/hrvaska/lepi-spomini/467638 
 

 
Slika: Reška rojakinja Marija Šenk je svojo 8. pesniško zbirko naslovila Lepi spomini in jo 22.9.2018 predstavila v društvu 
Bazovica. Foto: Marjana Mirković 
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Reška rojakinja Marija Šenk je svojo 8. pesniško zbirko naslovila Lepi spomini in jo 22.9.2018 predstavila v društvu Bazovica. 
82-letna pesnica, ki že več kot 6 desetletij živi na Reki, je vsestransko dejavna rojakinja in polna življenjskega optimizma. Vse 
svoje pesniške zbirke (Mojih prvih sto pesmi, 2012; Podari mi nasmeh, 2013; Arcobaleno, 2013; Lanterna, 2014; Zaljubljena 
v morje, 2015; Ljubezen za konec, 2017 in Tavajoče duše, 2017) je izdala v samozaložbi, najnovejša pa je prva v slovenščini. 
Samo, da smo zdravi, 
dalo se bo živet. 
Čeprav je za nami veliko let, 
Moramo vedno misliti na to, 
da bi lahko slabše bilo!  

• »Za zajamčeno zastopstvo čakamo na predlog manjšine«. MMC RTV Slovenija, 4. oktober 2018 
Strma pot za predstavnika zamejcev v Državnem zboru 
http://svsd.rtvslo.si/svsd/ostalo/za-zajamceno-zastopstvo-cakamo-na-predlog-manjsine/467816  
 

 
Slika: Peter Jožef Česnik. Foto: Primorski dnevnik 
 
Ljubljana - Peter Jožef Česnik je 18. minister oziroma predstojnik vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu v 
zgodovini samostojne Slovenije. Veliko let je preživel v Avstraliji, ministri za zamejce so bili takrat njegovi sogovorniki, sedaj 
pa je on tisti, ki bo iz Ljubljane skrbel za približno 500 tisoč Slovencev, ki živijo zunaj matične države. 
Aktivna politika vam ni tuja. Svoj čas ste bili med ustanovitelji stranke Zares, za katero ste tudi kandidirali za evropski 
parlament. Menite, da vam bo to pomagalo na novi politični poti? 
Politika je živ mehanizem. Zame poslanska ali ministrska funkcija ne predstavljata politične moči, vsaj ne pri mojih 73 letih 
starosti. Politika je zame orodje, s katerim lahko izboljšam življenje državljanom, zamejcem in izseljencem in sicer pri 
aktivnem soustvarjanju dobrih politik in kot sem dejal na ustanovitveni seji državnega zbora (DZ) mora politika služiti ljudem 
in državi. Služiti pa pomeni delati dobro za ljudi in državo. 
Kako to, da ste pristopili v Stranko Alenke Bratušek (SAB)? 
Sam se dojemam kot politično bitje. Saj poznate grško antično literaturo in ne nazadnje sodobno politologijo, ki 
posameznika opredeljuje kot »zoon politikon«. Aktivno soustvarjanje družbenega in političnega življenja je tako zame ne 
samo nuja temveč tudi potreba. Članstvo v politični stranki je tako naravna posledica aktivnega udejstvovanja. Naj takoj na 
začetku odgovora na zastavljeno vprašanje izpostavim, da je edina omembe vredna kakovost stranke Zares njen zapisan 
program, ki je bil po mojih ocenah res dober in vreden truda. Vendar očitno samo na papirju. 
Potem ste ubrali druge strankarske poti. Kako to? 
No in po fiasku političnega inžiniringa, ki se je imenoval Zares sem se v resnici spogledoval tudi s stranko Socialnih 
demokratov, vendar sem ob spoznavanju programa Stranke Alenke Bratušek ugotavljal, da je Alenka Bratušek edina, ki 
razume sodobni ustroj političnega delovanja. 
Gospod minister vi ste kot izseljenec dolgo let živeli v Avstraliji, zato vam tematika zamejstva in zdomstva ni tuja. Mislite, 
da vam bo ta življenjska izkušnja prišla prav pri opravljanju ministrskih poslov? 
Ministrski posli so ena stvar, zdomstvo in zamejstvo pa druga. Na ministrovanje se še privajam vendar imam odličen kolektiv 
in lahko rečem, da imam na splošno rad spremembe in se dokaj hitro prilagajam. Tako je tudi pri ministrovanju oziroma 
opravljanju nalog ministra. Je pa potrebno izpostaviti, da sem kot dolgoletni izseljenec ob tovrstni tematiki ne samo 
razumevajoč temveč tudi čustven. Težave in tegobe ter ne na nazadnje potrebe diaspore tako precej dobro razumem. 
V vaši stranki so zapisali, da je vaš življenjski moto: Ljubeznivost je nalezljiva. Kaj to za vas pomeni? 
Res je, ljubeznivost je nalezljiva. Vsaj tako je bilo na peti celini. Sam opažam, da je vsakodnevnem življenju prisotno akutno 
pomanjkanje ljubeznivosti. Področje, kjer se to potrjuje je denimo promet in prometna kultura. Tempo današnjega časa je 
pač takšen, da je tehnologija zamenjala pristen človeški stik in posledično je človečnost in torej tudi ljubeznivost postavljena 
na deseti tir in ne samo na drugega. 
Koliko poznate položaj Slovencev v Italiji? 
Slovenska avtohtona narodna skupnost v Italiji je ne le najštevilčnejša, ampak tudi najbolje organizirana slovenska skupnost 
v zamejstvu. Njeni pripadniki so izredno dejavni in zato tudi prepoznavni v širšem prostoru, tako na gospodarskem, 
kulturnem in športnem, kot tudi na šolskem, znanstvenem in političnem področju. Zato je moj cilj to skupnost podpreti v 
vseh njenih skupnih prizadevanjih. Iz izkušenj vem, da se da s skupnimi močmi in jasnimi cilji doseči izredno veliko. 
Na kakšen način mislite to doseči? 

http://svsd.rtvslo.si/svsd/ostalo/za-zajamceno-zastopstvo-cakamo-na-predlog-manjsine/467816


Potrebna sta jasna beseda in transparentno delovanje. V takih razmerah se potem tudi mladi lažje znajdejo in tako hitreje 
prepoznajo svojo vlogo v skupnosti. Saj veste - na mladih svet stoji, zato jim moramo prisluhniti in jim dati možnost aktivne 
participacije v oblikovanju bodočnosti. Med prve naloge svojega mandata sem seveda vključil srečanja z vsemi predsedniki 
krovnih organizacij Slovencev v zamejstvu. Gotovo bomo spregovorili tudi o vlogi in pomenu SLOMAK-a. 
Na zaslišanju v DZ ste izpostavili, da bi bil potreben premik kar zadeva predstavnika slovenske narodne skupnosti v 
italijanskem parlamentu. Kaj ste mislili s tem? 
Veste, kako negotov je vsakokratni izid volitev v italijanski parlament, koliko truda je vloženega v vsakokratno pripravo 
volilnega zakona. Zato si bom prizadeval, da bi zajamčeno zastopstvo predstavnika slovenske narodne skupnosti ne bil le 
člen zaščitnega zakona, ampak da bi Slovenci v FJK uspeli z enotnim in ustreznim predlogom doseči tako raven možnega 
predloga, ki bi ga tudi Slovenija na vseh političnih ravneh suvereno podpirala. Ob tem velja dobro razmisliti tudi o 
zagotavljanju slovenskih predstavnikov v deželni vladi. O tej pomembni temi bi moral že sedaj teči zelo intenziven pogovor. 
Soglašate s predlogom, da bi Slovenci v zamejstvu in po svetu dobili svojega predstavnika v DZ? 
Podprl bi tovrsten predlog, ki ni nov, rešitve, ki bi pripeljala takega predstavnika v slovenski parlament, pa še vedno ni. 
Veliko je vprašanj, na katere do sedaj ni bilo odgovora. 
In kakšna so ta vprašanja? 
Najpomembnejše se mi zdi vprašanje, na kakšen način bi pol milijona Slovencev, ki ne živijo v Sloveniji, izbralo takega 
predstavnika. Nekaj rešitev od predstavnikov držav, ki imajo večino ali manjšino svojega naroda izseljenega po svetu, sem 
sicer slišal na Blejskem forumu. A kljub temu sem prepričan, da če bi bilo to za naše razmere enostavno rešljivo, bi bilo tudi 
že rešeno. 
Očitno pa (še) ni rešeno ... 
Vsekakor je za to potrebna sprememba ustave RS, ki potrebuje večino v DZ. Moram pa ob tem povedati nekaj drugega. 
Slovenija ima v DZ Komisijo za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, pri predsedniku vlade pa sta oblikovana Svet za 
Slovence v zamejstvu in Svet za Slovence po svetu. Nenazadnje pa je Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v 
zamejstvu in po svetu, ki ga vodi minister, centralni organ državne uprave za področje odnosov med Slovenijo in avtohtono 
slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah in Slovenci po svetu.Tesnejše sodelovanje zamejcev je nujno in idejo 
predstavnika avtohtonih skupnosti v vsakem demokratično oblikovanem parlamentu zagovarjam in podpiram, še več 
smatram jo kot naravno posledico in njeno realizacijo kot nujno. 
Večkrat je v manjšinah slišati očitek, da v matični državi premalo poznajo položaj Slovencev v sosednjih državah. 
Soglašate s tem očitkom? 
Do neke mere je to res, vendar je tudi razumljivo, da državljane najbolj zanima kaj se dogaja v njihovem neposrednem 
oziroma lokalnem okolju in ne toliko dogajanje na drugi strani države. Podobno je razumljivo zanimanje matičnega 
prebivalstva za diasporo. Občutek imam, da nemalo Slovencev še vedno gleda na izseljence kot »bogate strice iz Amerike«. 
To ni ravno spodbudno ... 
Vendar hkrati zaznavam, da se trend spreminja in da vse več posameznikov opaža in živi tako imenovano brezmejnost. 
Nedvomno je k temu pripomogla tako imenovana schengenska politika in infrastrukturne kapacitete, ki to omogočajo in ne 
nazadnje tehnologija in njen svetlobni napredek oziroma razvoj. Življenje je danes nedvomno hitrejše kot je bilo še 
desetletje nazaj in z navdušenjem pričakujem prihodnost, ki upam, bo vsem, še posebej tistim, ki živijo izven tako 
imenovanih teritorialnih meja očetnjave, naklonjena. 

• Zamejski Slovenci pri novem ministru.  MMC RTV Slovenija, 4. oktober 2018 
http://svsd.rtvslo.si/svsd/avstrija/zamejski-slovenci-pri-novem-ministru/467844  
 

 
Slika: Zamejski Slovenci pri novem ministru.Foto: uszs.gov.si  
 
Novi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik je v sredo v Ljubljani sprejel predstavnike krovnih 
organizacij avtohtonih slovenskih skupnosti v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem. Česnik je napovedal, da se bo 
zavzemal za povišanje finančne podpore. 
V ospredju spoznavanje 
Srečanje je bilo namenjeno medsebojni seznanitvi ob nastopu mandata ministra, izpostavitvi ključnih aktualnih problematik 
po posameznih državah s strani predstavnikov krovnih organizacij in predstavitvi prioritet Urada v tekočem mandatu. 

http://svsd.rtvslo.si/svsd/avstrija/zamejski-slovenci-pri-novem-ministru/467844


Sestanka z ministrom in državno sekretarko na Uradu RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Olgo Belec so se iz Avstrije 
udeležili poslujoči tajnik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) Marko Oraže, predsednik Zveze slovenskih organizacij 
(ZSO) Marjan Sturm in predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Bernard Sadovnik ter podpredsednik 
Kulturnega društva Člen 7 za avstrijsko Štajersko Branko Lenart. 
Na srečanju so ministru Česniku predstavili položaj Slovencev v Avstriji ter nekatere odprta vprašanja manjšinske skupnosti, 
med drugim tudi težave v zvezi s tednikom Novice. Na sestanku je prevladovalo pozitivno vzdušje in naravnanost k skupnim 
ciljem. 
Tako minister kot državna sekretarka sta izpostavila naravnanost k dogovorom in skupnim rešitvam, ki bodo v prihodnje 
slovenskim skupnostim omogočile še tesnejše stike z matično državo. Česnik je obenem napovedal prizadevanja za 
povišanje finančne pomoči, ki jo Slovenija letno namenja Slovencem v sosednjih državah. Ta pomoč znaša trenutno 8,5 
milijona evra, pri čemer je všteto tudi financiranje Slovencev po svetu. 
 

Mladina, Ljubljana 

• Ljubezen ni dovolj : slovenski ministri med najslabšimi v bruseljskem boju za nacionalne interese /Borut 
Mekina. – št. 39, 28.09.2018, str. 19-21 

• Davčna vojna : za družbo blaginje je nujna sorazmerna, enakopravnejša davčna obremenitev dela in kapitala / 
Dušan Plut.  – št. 39, 28.09. 2018, str. 30-31 

• Zadnji dobri možje : kako skuša Trump vladavino prava spremeniti v vladavino vrhovnega sodišča /Marcel 
Štefančič jr. – št. 39, 28.09.2018, str. 38-41 

• Ko pastirji obmolknejo : papež Frančišek je ob imenovanju obljubil prenovo, odpiranje katolicizma. Pet let in 
pol in veliko primerov spolnih zlorab pozneje je svetovna cerkev razklana bolj kot kadarkoli /Marian Blasberg 
et.al. – št. 39, 28.09.2018, str. 44- 49 (c der Spiegel) 

 

Reporter,  Ljubljana 

• Kristjan pred tujcem /Ivan Puc. – št. 40, 01.10.2018, str. 12 

• Od molitev do zapora /Ivan Puc. – št. 40, 01.10.2018, str. 18-22 

• Bo Bannon vladal Evropi kot anti-Soros? /Aleš Žužek. – št. 40, 01.10.2018, str. 40-42 

 

Ob obletnici referenduma Katalonci dali odmevno sporočilo Madridu: Ni pozabe, ni odpuščanja! STA. Reporter, Ljubljana,  
01. okt. 2018  
https://reporter.si/clanek/svet/ob-obletnici-referenduma-katalonci-dali-odmevno-sporocilo-madridu-ni-pozabe-ni-
odpuscanja-662739 
 

 
Slika: V Kataloniji se je danes, leto dni po neuspelem referendumu o neodvisnosti te španske regije, ki ga je zaznamovalo 
nasilje policije, zbralo več sto zagovornikov neodvisnosti te regije Foto: Reuters  
 
V Kataloniji se je danes, leto dni po neuspelem referendumu o neodvisnosti te španske regije, ki ga je zaznamovalo 
nasilje policije, zbralo več sto zagovornikov neodvisnosti te regije. Protestniki so blokirali več večjih cest in železniško 
progo za hitre vlake, katalonski predsednik Quim Torra pa je pozval k nadaljnjemu pritisku za neodvisnost. 
"Vse se je začelo 1. oktobra in vse se vrača k 1. oktobru," je na slovesnosti v vasici Sant Julia de Ramis na severu Katalonije 
dejal Torra. Tu so bili med drugim razobešeni transparenti z geslom "Ni pozabe, ni odpuščanja", poroča francoska tiskovna 
agencija AFP. 
Več sto protestnikov, med katerimi si je večina obraze pokrila s šali, je medtem v deset kilometrov oddaljeni Gironi zasedlo 
železniške tire za hitre vlake. Železniški promet do mest Girona, Figueres in Barcelona, so onemogočili za okoli tri ure, so 
sporočile španske železnice Renfe. 
V Gironi so poleg tega aktivisti s pročelja stavbe regionalne vlade odstranili špansko zastavo in razobesili katalonsko. Torra 
je v svojem nagovoru pohvalil njihova dejanja, rekoč da "dobro izvajajo pritisk". 

https://reporter.si/clanek/svet/ob-obletnici-referenduma-katalonci-dali-odmevno-sporocilo-madridu-ni-pozabe-ni-odpuscanja-662739
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Množice ljudi so medtem zasedle tudi glavne ulice mesta Lleida in prestolnice Barcelone. V slednji se je na shodu zbralo 
okoli 500 ljudi, ki so vzklikali "Glasovali smo in zmagali", nekateri pa so Torro pozvali k odstopu, saj naj ne bi izvajal 
zadostnega pritiska za neodvisnost Katalonije. 
Protestniki so poleg tega blokirali tudi avtocesti AP-7, ki vodi do francoske meje, in A2, ki povezuje Barcelono in Madrid. 
Španski zunanji minister Josep Borrell, sicer Katalonec, je dejal, da so Torra in katalonska vlada odgovorni za javni red. "Še 
naprej bomo poskušali zmanjševati napetosti ... in zahtevali, da vsak sprejme svojo odgovornost," je povedal novinarjem v 
Madridu. 
Odstavljeni katalonski predsednik Carles Puigdemont je medtem zagovornike neodvisnosti Katalonije nagovoril v video 
posnetku, ki ga je objavil na družbenih omrežjih. Pozval jih je, naj "ne zaidejo z edine možne poti za življenje v polni 
demokraciji - dosego republike in njenega mednarodnega priznanja". 
K današnjemu protestu je na spletu pozval Odbor za obrambo republike, sestavljen iz skupin državljanov, ki je bil 
ustanovljen za pomoč pri pripravi lanskega referenduma. "Pred letom dni smo glasovali za neodvisnost. Ukrepajmo!" so 
pozvali. 
V Kataloniji je 1. oktobra lani kljub prepovedi španskih sodišč potekal referendum o katalonski neodvisnosti, ki jo je ob 42-
odstotni udeležbi podprlo 90 odstotkov udeležencev. Policija je skušala na več voliščih glasovanje preprečiti tudi s silo, pri 
čemer je bilo ranjenih več kot 800 ljudi. 
Katalonski regionalni parlament je nato 27. oktobra potrdil resolucijo, ki predvideva ustanovitev neodvisne Katalonije kot 
"suverene, demokratične, socialne in pravne države". 
Zaradi potrditve resolucije je španska vlada Kataloniji začasno odvzela avtonomijo ter prevzela naloge in pristojnosti 
katalonske regionalne vlade, ki jo je odstavila. Razpustila je tudi katalonski parlament in razpisala nove volitve. 
Leto dni po referendumu je več kot deset članov odstavljene vlade in predstavnikov civilnodružbenih gibanj zaradi 
organizacije referenduma še vedno v priporu oziroma v izgnanstvu, kamor so se zatekli pred pregonom. Španske oblasti jih 
obtožujejo zlorabe javnih sredstev in upora, zaradi česar jim grozi do 30 let zapora. 

• Györkös Žnidarjeva je izstopila iz SMC, ker ji je stranka na področju migracij metala polena pod noge. 
STA. Reporter, Lju8bljana, 02. okt. 2018  
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Slika: Vesna Györkös Žnidar Foto: Policija.si   
 
Nekdanja ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar je izstopila iz SMC, so za STA potrdili v tej stranki. Györkös 
Žnidarjeva je med razlogi navedla predvsem nestrinjanje z vodstvom SMC glede migracijske in varnostne politike, pri 
kateri so ji, kot pravi, velikokrat javno odrekli podporo. 
Kot je za STA navedla nekdanja ministrica, ji je vodstvo SMC velikokrat odreklo podporo zlasti pri medijsko odmevnih 
primerih s področja migracij, pri razpravah in glasovanju v DZ glede sprememb azilne zakonodaje, pa tudi pri odzivu na prvo 
policijsko stavko. 
Po njenih navedbah so ji prav poudarjanje varnosti in prizadevanje za vzdržno migracijsko sliko v vodstvu SMC očitali kot 
"nekompatibilno z migracijsko liberalno smerjo stranke SMC". Ob tem nekdanja ministrica ugotavlja, da pa SMC kot tedaj 
največja vladna stranka ni naredila nič konkretnega v smeri sprejetja celovite državne migracijske strategije, ki bi migracije 
zajela širše kot samo iz perspektive zakonskih varnostnih nalog MNZ. 
"Dokazovanje leve liberalne naravnanosti v odnosu do migracij se ne dosega z odrekanjem podpore lastni ministrici za 
notranje zadeve, niti z neformalnim pritiskom na odločevalce MNZ in policiste, ki morajo voditi postopke s tujci," je ostra 
Györkös Žnidarjeva. Kot meni, se to dosega s temeljito razpravo o migracijski oz. azilni strategiji države in s posledično 
spremembo zakonodaje, "do česar pa navkljub takratnemu velikemu številu SMC poslancev ni prišlo, in to niti v poplavi 
vloženih predvolilnih zakonov". 
Odhod Györkös Žnidarjeve je nakazala že njena odločitev, da na zadnjih volitvah v DZ ne bo kandidirala na listi SMC. Med 
drugim se ni strinjala s programom SMC pri varnostni politiki. 
Nekdanja ministrica je še pojasnila, da je njena odločitev o umiku iz SMC prišla ravno v tem trenutku zato, ker bi to sicer 
pred volitvami in v času oblikovanja nove vlade utegnilo poslabšati "relativno neugodno pogajalsko pozicijo SMC". Zdi se ji 
tudi pomembno, da na lokalnih volitvah SMC nastopi brez notranjih razlik glede varnostnih in migracijskih politik. Ob tem še 
poudarja, da so "strokovnost, apolitičnost in profesionalnost MNZ in policije kategorije, ki jih mora minister varovati ne 
glede na politične posledice". 
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Danes se bo sicer sestal svet SMC, na katerem naj bi med drugim zamenjali generalnega sekretarja Jožeta Artnaka z 
Andrejem Klemencem. Artnak naj bi se upokojil. V izvršilnem odboru pa bodo nekdanje tri ministre - poleg Györkös 
Žnidarjeve še Milojko Kolar Celarc in Borisa Koprivnikarja zamenjali z novimi ministri iz vrst SMC. 

• Zaradi pomoči pri nezakonitih migracijah aretirali župana. STA. Reporter, Ljubljana, 02. okt. 2018  
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Slika: Italijansko tožilstvo je danes sporočilo, da so aretirali Domenica Lucana, župana Riaceja, italijanskega mesteca v 
Kalabriji. Lucano, eden prvih županov, ki je na jugu Italije sprejel priseljence, da bi oživil izumirajoči kraj, je osumljen 
pomoči pri nezakonitem priseljevanju, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
 
Lucano, župan iz vrst levice, je bil leta 2000 eden od prvih, ki je na izumirajočem jugu Italije omogočil sprejemanje 
priseljencev, s tem pa je dosegel, da je kraj s 1800 prebivalci po letih izseljevanja domačinov ponovno oživel, poroča AFP. 
Pod njegovim vodstvom so v Riace uspeli ponovno privabiti tudi turiste, odprli so številne lokale in obrtne delavnice ter 
vzpostavili projekte medgeneracijskega sodelovanja. 
Leta 2010 ga je neodvisna britanska organizacija City Mayors razglasila za tretjega najboljšega župana na svetu, revija 
Fortune ga je leta 2016 uvrstila na seznam 100 najbolj vplivnih posameznikov, navdihnil pa je tudi režiserja Wima 
Wendersa, ki je o njem posnel dokumentarni film. V Italiji naj bi ga začeli predvajati februarja prihodnje leto. 
Italijanske pravosodne oblasti so danes sporočile, da za Lucana zahtevajo hišni pripor. Obtožen je, da je organiziral poroke 
med prebivalci vasi in priseljenci z namenom, da bi slednji pridobili dovoljenje za prebivanje v Italiji. Poleg tega ga sumijo 
nepravilnosti pri dodeljevanju sredstev za pobiranje odpadkov v njegovem kraju. 
Tožilstvo je pri tem objavilo izvlečke telefonskih pogovorov Lucana, iz katerih, kot je zapisalo, jasno izhaja, da je zavestno 
deloval v nasprotju z veljavno zakonodajo, ki naj bi jo označil kot "neumno". 
"Naredil vam bom osebno izkaznico, sem proti zakonu, sem proti zakonu, ki pravi, da je za izdelavo osebne izkaznice treba 
imeti veljavno dovoljenje za prebivanje. Poleg tega bi morali dokazati, da živite v vasi Riace, da imate hišo v Riaceju (...) 
prevzemam odgovornost in povem vam, da je v redu," je dejal tujki v pogovoru, ki so ga posneli v preiskavi. 
V drugem pogovoru ženski iz Nigerije predlaga poroko, ki bi ji omogočila pridobitev dovoljenja za prebivanje. 
Italijanska desna populistična vlada je prejšnji teden sprejela predlog nove, strožje zakonodaje proti nezakonitim 
migracijam. Zaradi politike do migrantov je bil Rim septembra deležen ostrih kritik nove komisarke ZN za človekove pravice 
Michelle Bachelet. 
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https://reporter.si/clanek/slovenija/v-kocevje-prihajajo-roboti-rome-pa-selijo-663244 
 

 
Slika: Yaskawa v Kočevju gradi tovarno robotov. Foto: STA  
 
Predstavniki kočevske občine so se v sredo drugič sešli s predstavniki devetih romskih družin, katerih razpršena bivališča 
bi radi zaradi drugih potreb strnili in umaknili z območja industrijske cone Lik. Za družino, ki temu zaradi prevelikih 
stroškov premika oz. selitve nasprotuje, so našli ugodnejšo rešitev in naj bi ostala na zdajšnjem mestu. V industrijski coni 
se sicer gradi nova tovarna japonskega podjetja Yaskawa. 
Direktorica kočevske občinske uprave Lili Štefanič je za STA povedala, da so romskim družinam, ki so se pripravljene 
umakniti z območja kočevske industrijske cone, na zemljišču v bližini zdajšnjih romskih bivališč v sredo pokazali, koliko naj bi 
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merile približno 800 kvadratnih metrov velike parcele, ki jim jih je občina pripravljena dati v najem. 
Občina bi namreč rada omenjeno razpršeno romsko naselje Trata, ki ga bremenijo notranji spori, strnila in komunalno 
uredila. Romom bi dovolila gradnjo enostavnih bivališč, zgradila bi cesto in jim omogočila vodno ter električno priključitev. 
Vsaki romski družini bi hkrati pomagala z gradbenim materialom v vrednosti 3000 evrov, za letno najemnino ene parcele pa 
naj bi po zadnjem izračunu občina zaračunavala približno 70 evrov. Sicer pa Romom v Trati, v primeru, da se ne bi umaknili, 
zaradi nelegalnih priključkov grozi, da jim bo elektro podjetje, ki je to že napovedalo, februarja prihodnje leto odklopilo 
elektriko. 
Kot je dodala, selitvi izrecno nasprotuje le ena večja družina, ki po njenem živi v dobro urejenih objektih. S to se že 
dogovarjajo, da bi v glavnimi tam ostala, občina pa bo poskrbela za nadomestna zemljišča, ki jih potrebujejo v omenjeni 
industrijski coni in bo poskrbela tudi za spremembo potrebnih dokumentov. 
Novo strnjeno romsko naselje bi v treh letih poskušali tudi legalizirali. Pogovori so stekli in vse kaže, da bodo omenjeno 
vprašanje "rešili v obojestransko zadovoljstvo," je še dejala Štefaničeva. 
Kočevski župan Vladimir Prebilič je novinarjem pred tednom povedal, da bo, če ne bodo naredili nič, naselje Trata ostalo 
popolnoma neurejeno in brez elektrike. Ta je namreč zdaj speljana na črno, zadeva pa je nevarna, ker so priključki 
nezavarovani. Porabljeno elektriko plačujejo tudi raznim posrednikom, pri čemer Romi niti ne vedo, koliko je kdo porabi. 
Vprašljivo je tudi zagotavljanje pitne vode, je opozoril. 
"Nihče ne želi nikomur nič vzeti, ampak zadeve zgolj urediti." Občina bi rada cono uredila, za zemljišča je tudi že zanimanje, 
a urediti je ne more, dokler na njenem območju kdo živi, je še pojasnil Prebilič. 
Po podatkih kočevske občinske uprave nekatere romske družine na omenjenem območju živijo že 40 let. Omenjeno 
makadamsko cesto naj bi zgradili še letos in hkrati izvedli parcelizacijo. 
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