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•
Upirajo pogled v prihodnost. ORF, Celovec, 12.10.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2941259/
Iz obratov, predstavljenih v koledarjih Kmečke izobraževalni skupnosti (KIS), je razvidno, kako se kmetice in kmetje
trudijo, da zase in svoje družine zagotovijo preživetje. V prihodnost pa svoj pogled upira tudi koordinatorica projektov in
urednica kmečkega koledarja Olga Voglauer.

Slika: Iz obratov, predstavljenih v koledarjih Kmečke izobraževalni skupnosti (KIS), je razvidno, kako se kmetice in kmetje
trudijo, da zase in svoje družine zagotovijo preživetje. Foto: ORF
30-letnica ustanovitve KIS
Bolj se bližamo zadnjim mesecem leta, večkrat se pojavijo priprave Kmečke izobraževalne skupnosti na 16. november v
Kulturnem domu Pliberk: s sotrudniki in somišljeniki bodo počastili 30-letnico ustanovitve - tako z zbornikom „Naše kmetije
- unsere Bauernhöfe“ kakor s koledarjem za leto 2019.
Sok iz jabolk in rdeče pese
V seriji iz koledarja KIS se bomo v slovenskem televizijskem sporedu v nedeljo, 21. oktobra, ustavili na Falačnikovi kmetiji v
Šmiklavžu pri Hodišah. Nazadnje zato, ker imajo v Hodišah 27. in 28. oktobra „Praznik repe“. Toni in Angelika Aichholzer pa
pridelujeta krmno, sladkorno, strniščno, ter rdečo peso. V zvezi s slednjo je omebe vreden zlasti sok iz jabolk in rdeče pese.

Slika: V seriji iz koledarja KIS bo v slovenskem televizijskem sporedu 21. oktobra, ustavili na Falačnikovi kmetiji v
Šmiklavžu pri Hodišah. Foto: ORF
Tudi iz tega je mogoče razbrati, kako se kmetice in kmetje trudijo, da zase in za svoje družine zagotovijo preživetje. Dodatno
je kmetija družine Aichholzer v Šmiklavžu pri Hodišah zanimiva, ker med drugim stiskajo sadje in jim dela ne manjka.

Slika: Dodatno je kmetija družine Aichholzer v Šmiklavžu pri Hodišah zanimiva, ker med drugim stiskajo sadje in jim dela
ne manjka. Foto: ORF
V prihodnost pa svoj pogled upira tudi koordinatorica projektov in urednica kmečkega koledarja Olga Voglauer.
•
Bivša veleposlanika predstavila knjigi. ORF, Celovec, 12.10.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2941295/
Diplomat, pravnik in politik Ernest Petrič, nekdanji veleposlanik Republike Slovenije na Dunaju, je o svojem vodilu
poudaril, da je verjel, da je dialog prava pot - tudi ko je šlo za življenje slovenske narodne skupnosti na Koroškem in
Štajerskem. Skupaj z njim je Andrej Rahten predstavil svojo novo knjigo.
Dogajanje okrog dneva obletnice plebiscita na Koroškem je bolj ali maj končano. Z geslom „V dialogu skupaj rasti“ je dežela
začrtala smer uradnega spominjanja. Prepričanje deželnega glavarja Petra Kaiserja (SPÖ) na uradni deželni proslavi v
Celovcu, da je edina pot v dialogu, je na večer obletnice tega dneva prišlo do izraza tudi na ravni predstavitev dveh
publikacij. Izšli sta pri Mohorjevi založbi Celovec, skupaj z njo je vabil na pogovor z avtorjema generalni konzulat Republike
Slovenije v Celovcu.
Oba avtorja, diplomat, pravnik in politik Ernest Petrič in Andrej Rahten, znanstveni svetnik ZRC SAZU in Zgodovinskega
inštituta Milka Kosa sta bila med drugim veleposlanika RS na Dunaju.
Sicer pa je generalni konzul RS v Celovcu Milan Predan dodal še več razlogov. 10. oktober da je v Celovcu poseben dan, za
Slovence tudi dan s posebnim prizvokom, ni pa bil povod za pogovor, je pojasnil Predan. Vseeno je ocenil, da ni izbran
narobe, glede na to, da sta tako profesor Ernest Petrič in znanstveni svetnik Andrej Rahten s svojim delovanjem kot
diplomata in publicista tesno povezana z Avstrijo, zgodovinar Rahten pa se v svoji knjigi še posebno ukvarja prav z
odbobjem okoli plebiscita, je poudaril Milan Predan.
Omenil pa je tudi svojo čisto osebno povezavo s Petričem. Mineva natanko 40 let, ko je pri profesorju Ernestu Petriču
diplomiral na tedanji fakulteti za politične vede, sociologijo in novinarstvo, danes FDV. K izpolnitvi želje gostitelja, da bi bil
prijeten in tudi poučen večer, je v pogovoru z avtorjem svoje prispeval Bojan Wakounig z vsestranskim poznavanjem obeh
strokovno-znanstvenih publikacijij.

Slika: Diplomat, pravnik in politik Ernest Petrič, nekdanji veleposlanik Republike Slovenije na Dunaju, je o svojem vodilu
poudaril, da je verjel, da je dialog prava pot - tudi ko je šlo za življenje slovenske narodne skupnosti na Koroškem in
Štajerskem. Skupaj z njim je Andrej Rahten predstavil svojo novo knjigo. Foto: mp
Ravnatelj Mohorjeve Franc Kelih je o sodniku, diplomatu, pravniku in politiku prof. Ernestu Petriču spomnil, kako je aktivno
deloval v ključnih dogajanjih novejše zgodovine Slovenije in se močno prizadeval za mednarodno priznanje in ustanovitev
Slovenije kot pravne države. Pravtako, da še vedno predava na univerzah, je svetovalec predsednika RS in tretji mandat član
komisije z mednarodno pravo pri Združenih narodih, ter glavni urednik zbirke Studia diplomatica Slovenica.
O zgodovinarju in diplomatu Andreju Rahtnu, ki je bil od 2013 do 2017 slovenski veleposlanik na Dunaju, je ravnatelj Franc
Kelih povedal, da je predsednik Koordinacijskega odbora za raziskovanje diplomatske zgodovine in odgovorni urednik zbirke
Studia diplomatica Slovenica. Njegova knjiga „Med Kakanijo in Wilsonio. Poklicne in politične preizkušnje Hansa Schwegla
alias Ivana Švegla“ je medtem peta v zbirki Personae. Avtor treh je Petrič, dveh Rahten. Tudi o tem je spregovoril, da je
Mohorjeva Celovec od leta 2018 naprej članica v Koordinacijskem odboru za raziskovanje diplomatske zgodovine, ki izdaja
zbirko diplomatica Slovenica, zastopana pa je tudi v uredniškem odboru, kar obeta plodno sodelovanje tudi v prihodnje.

Naposled je ravnatelj Mohorjeve Franc Kelih zahvalil generalnemu konzulatu RS v Celovcu za sodelovanje in podporo pri
drugih projektih, zlasti predstavitvah v slovenskem knjižnem centru.
„Spomini in spoznanja“
Opis knjige „Spomini in spoznanja. Diplomat, pravnik in politik“ razodeva, da gre za zapis spominov Ernesta Petriča na
pomembnejša obdobja njegovega življenja, zlasti, ko je bil član t.i. Kavčičeve vlade, veleposlanik v Indiji in Nepalu v obdobju
razpada bivše države Jugoslavije, predstavnik in nato veleposlanik nove države Slovenije v Washingtonu, državni sekretar na
ministrstvu za zunanje zadeve, veleposlanik pri Združenih narodih v New Yorku, veleposlanik na Dunaju in ustavni sodnik.
Primerno področjem delovanja so zajetna področja, o katerih je spregovoril diplomat, pravnik in politik. Glede na dan
predstavitve, 10. oktober, in v zvezi s tem dnevom na začetku izraženo vodilo dežele „V dialogu skupaj rasti“, se ustavimo
pri tistem delu razmišljanj, ko je Petrič spregovoril o izkušnjah veleposlanika Slovenije na Dunaju. Verjel je, da je dialog
prava pot, je razložil svoje vodilo - tudi, ko je šlo za življenje slovenske narodne skupnosti na Koroškem in Štajerskem.
„Spomini in spoznanja. Diplomat, pravnik in politik“ se glasi nalov knjige Ernesta Petriča. Ozračje Koroške v oktobru je
začutil, ko je za „Naše razglede“ objavil prvi članek o nacionalnem vprašanju kot sodelavec na Inštitutu za narodnostna
vprašanja. Grobo, polemično da mu je na članek odgovoril časopis koroškega Heimatdiensta. Petrič je pisal naprej, bil je že
doktor znanosti in so ga predlagali za volitve v parlament. Izvoljen je pisal naprej, tudi za „Teorijo in prakso“, kjer je bil
urednik Stane Kavčič. Ta je postal pozoren nanj in ga aprila leta 1967 povabil, če bi stopil v njegov izvršni svet in pokrival
resor znanost in tehnologijo.
„Med Kakanijo in Wilsonio“
O drugi knjigi, predstavljeni 10. oktobra na Generalnem konzulatu RS v Celovcu smo v Slovenskem sporedu že poročali.
Andrej Rahten, znanstveni svetnik ZRC SAZU in Zgodovinskega inštituta Milka Kosa je izbral naslov „Med Kakanijo in
Wilsonio. Poklicne in politične preizkušnje Hansa Schwegla alias Ivana Švegla“. Glede na dan pogovora, 10. oktober, in vlogo
Ivana Švegla, kateremu je uspelo slovenskim rojakom zagotoviti dve avdienci pri ameriškem predsedniku Wilsonu, je Rahten
izpostavil vidike, povezane s Koroško.
•
Umrl je velik narodnjak. ORF, Celovec, 14.10.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2941510/
V 82. letu starosti je v soboto umrl Fric Kumer, po domače Črčej. Sooblikoval je življenje slovenske narodne skupnosti kot
razsoden politik, zastopnik kmetic in kmetov, zadružnik, kulturnik in velik prijatelj lova. Ena njegovih največjih zaslug je
gradnja Kulturnega doma v Pliberku.
Rojen 22. maja 1937, se je Fric Kumer že v mladih letih vključil v vse strukture slovenske narodne skupnosti na Koroškem.
Dolga leta je bil predsednik Katoliškega prosvetnega društva Šmihel. Fric Kumer je bistveno prispeval k razvoju in uspehu
samostojnega slovenskega političnega gibanja. 26 let je bil občinski politik v Pliberku, najprej občinski odbornik, zatem nekaj
let tudi podžupan in mestni svetnik.

Slika: Fric Kumer, po domače Črčej. Foto: ORF
Življenje za enakopravnost
Narodno zavest je Fric Kumer izkazoval tudi v skrbi za krepitev slovenskih kmetij in bil dolga leta aktivist Skupnosti
južnokoroških kmetic in kmetov. Kot dolgoletni predsednik upravnega in nadzornega odbora Posojilnice bank Pliberk je
zaslužen tudi za razvoj slovenskega zadružništva.
Bil je tudi ustanovni član prvega slovenskega lovskega društva. Prijateljstva med slovenskimi lovci v Sloveniji in Italiji pa so
po zaslugi Kumra privedla tudi do poglobitve čezmejnega političnega in kulturnega sodelovanja na medobčinski ravni.
Kumer je veljal za „zunanjega ministra“ mestne občine Pliberk. Za njegove zasluge ga je občina leta 2007 imenovala za
častnega občana.
Preudaren, razumen in pomirjevalen
Fric Kumer-Črčej je veljal za preudarnega, razumnega in pomirjevalnega človeka, ki je znal ljudi povezovati. Te lastnosti so
široko odpirale pot njegovemu uspešnemu delovanju na številnih področjih.
•
Na južnem Koroškem prijave stabilne. ORF, Celovec, 14.10.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2941586/

4.110 učencev in učenk ali za spoznanje manj v primerjavi s šolskim letom prej je 2018/2019 prijavljenih k dvojezičnemu
pouku ali pouku slovenskega jezika (2017/2018: 4.173). V tem vključeni so prijavljeni na veljavnostnem območju
manjšinskošolskega zakona na Koroškem, kjer je skupno število stabilno 3.537 (3.530).
Nazadovanje na 573 (643) so zabeležili na šolah izven veljavnostnega območja, piše izobraževalni direktor za Koroško
Robert Klinglmair.
V duhu zakona o manjšinskem šolstvu poteka na splošno izobraževalnih obveznih šolah pouk 2018/19 na 57 (57) ljudskih
šolah, od tega na eni podružnici, ter na 17 novih srednjih šolah (NMS). Od skupnega števila šoloobveznh otrok, namreč
4.497 (4.501), je 2.031 (2.044) prijavljenih k dvojezičnemu pouku, kar je 45,16 odstotka (45,41 odstotka). Na dveh ljudskih
šolah v Celovcu ima dvojezični pouk 207 (220) učencev in učenk.
Na splošno in poklicno izobraževalnih srednjih in višjih šolah so razmere naslednje: Zvezno gimnazijo in Zvezno realno
gimnazijo za Slovence v Celovcu obiskuje 586 (559) dijakov in dijakinj, Dvojezično zvezno trgovsko akademijo (TAK) 253
(264), Višjo šolo Šentpeter in enoletno gospodinjsko šolo pa 138 (138), kar je skupno 977 (961). Na novih srednjih šolah
(NMS) imajo skupno 322 (305) prijav ali 10,59 odstoka (8,99 odstotka).
•
Desettisoči proti rasizmu in nacionalizmu. ORF, Celovec, 15.10.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2941630/
Po številnih evropskih mestih se je v soboto na protestih proti rasizmu in nacionalizmu zbralo več 10.000 ljudi. Kot
poročajo tuji mediji, so se za solidarnost namesto diskriminacije med drugim zavzele množice v Trstu, Budimpešti,
Berlinu, Pragi, Madridu in na Dunaju.
Opozorili na rasizem in diskriminacijo
Na shodu v Berlinu se je po poročanju Deutsche Welle zbralo več tisoč ljudi, ki so protestirali proti naraščajočemu vplivu
skrajne desničarske politike. Shodu so se pridružile številne zveze, sindikati, pa tudi aktivistične skupine iz vrst migrantov,
LGBT, delavcev in brezdomcev.
Kot so v izjavi opozorili organizatorji protesta, smo priča političnemu preobratu, s katerim rasizem in diskriminacija
postajata družbeno sprejemljiva. „Kar je še včeraj veljalo za nepredstavljivo in nesprejemljivo, je danes resničnost,“ so
navedli.

Slika: Po številnih evropskih mestih se je v soboto na protestih proti rasizmu in nacionalizmu zbralo več 10.000 ljudi.
Foto: sta.si
Prav tako so organizatorji opozorili na naraščajočo ksenofobijo in vse ostrejše ukrepe za preprečevanje nezakonitih migracij.
Kot ocenjujejo, je Evropa „v primežu nacionalističnega antagonizma in izključevanja.“
Sporočilo protestov je podprl tudi nemški zunanji minister Heiko Maas, ki je poudaril, da nemška družba ne potrebuje
zapiranja, ampak več mednarodnega sodelovanja. „Ne bomo pustili, da bi nas kdo delil, zlasti pa ne desničarski populisti,“ je
dejal Maas, sicer član levosredinske socialdemokratske stranke.
•
Hofer napovedal ponovno kandidaturo. ORF, Celovec, 15.10.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2941618/
Norbert Hofer iz svobodnjaške stranke (FPÖ) želi na prihodnjih predsedniških volitvah leta 2022 ponovno kandidirati.
Hofer je pred dvema letoma izgubil bitko z Alexandrom van der Bellnom. V štirih letih se želi sedanji prometni minister
ponovno potegovati za mesto zveznega predsednika, je dejal v pogovoru za ORF.

Slika: Norbert Hofer iz svobodnjaške stranke (FPÖ) želi na prihodnjih predsedniških volitvah leta 2022 ponovno
kandidirati. Foto: ORF

Da bo Hofer ponovno kandidiral, je bila že dlje časa tema domnevanj, zdaj je dejal: „Obljubim, da bom spet nastopil“.
•
„Avstrijski potni list ne pride v poštev“. ORF, Celovec, 15.10.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2941617/
Italijanski notranji minister in šef desne Lige Matteo Salvini je ponovno izrazil upor proti načrtom avstrijske vlade, da bi
nemško govorečim Južnim Tirolcem in Ladincem podelila tudi avstrijsko državljanstvo. Avstrijski potni list za Južne Tirolce
brez privolitve italijanske vlade ne pride v poštev, je Salvini pojasnil stališče Italije v tej zadevi.

Slika: Italijanski notranji minister in šef desne Lige Matteo Salvini. Foto: ORF
Avstrijska vlada je že večkrat napovedala, da želi nemško govorečim rojakom na Južnem Tirolskem omogočiti dvojno
državljanstvo, poleg italijanskega tudi avstrijsko.
•
Kickl zavrnil kritiko Slovenije glede nadzora. ORF, Celovec, 15.10.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2941611/
Avstrijski notranji minister Herbert Kickl (FPÖ) je v Luksemburgu znova zavrnil slovenske kritike zaradi podaljševanja
nadzora na meji. Izpostavil je, da slovenskega stališča ne more razumeti in da je njegova naloga zagotoviti varnost
Avstrijcev. Da zunanja meja ni dovolj varna, dokazuje razprava o krepitvi mejne straže, je še dodal.
„Sredstvo za zagotavljanje varnosti“
Nadzor na meji med Avstrijo in Slovenijo, ki je po prepričanju slovenske strani povsem neutemeljen, je po besedah
avstrijskega notranjega ministra učinkovito sredstvo za zagotavljanje varnosti Avstrijcev. Notranje meje bodo nadzorovali,
dokler ne bo ustrezno delovala zunanja meja, je ponovil dobro znano avstrijsko stališče.
Dejstvo, da so notranji ministri EU v petek v Luksemburgu razpravljali o krepitvi evropske mejne in obalne straže za utrditev
zunanje meje, je po Kicklovem mnenju dokaz, da obstajajo očitne pomanjkljivosti na zunanji meji. To ni najbolj zaželena
možnost, vendar pa gre za jasna pričakovanja ljudi, je še izpostavil.
Avramopulos: „Čas, da se to konča“
Evropski komisar za migracije Dimitris Avramopulos je ponovil, da je „čas, da se to konča“, saj da podaljševanje notranjega
nadzora spodkopava schengen, ki je najbolj otipljiva korist evropske integracije. A na vprašanje, ali je torej nadzor
neutemeljen, ohlapno odgovarja, da nekatere skrbi sicer so utemeljene, a da komisija spodbuja policijska preverjanja bolj v
notranjosti države.
V Evropski komisiji so v četrtek potrdili, da so prejeli obvestilo Avstrije o podaljšanju nadzora na notranji mejah do 19. maja.
Članica mora komisijo o podaljšanju obvestiti štiri tedne prej. Gre za ukrep na podlagi 25. člena schengenskega zakonika, ki
dopušča enostransko uvedbo začasnega nadzora v primeru predvidljive resne grožnje javnemu redu ali varnosti.
V schengenskem zakoniku je sicer določen rok - ta nadzor je mogoče uvesti za do šest mesecev. A v praksi se lahko člen
očitno večkrat sproži na novo. Jasnemu odgovoru na novinarska vprašanja, ali lahko torej članice nadzor podaljšujejo
neomejeno, se v komisiji izmikajo.
So pa v četrtek v komisiji zatrdili, da bodo avstrijski ukrep ocenili in kot vselej pozorno spremljali izvajanje. Pojasnili so tudi,
da lahko komisija poda negativno mnenje, če presodi, da je ukrep nepotreben in nesorazmeren, česar doslej sicer še ni
storila. V tem primeru se sproži proces posvetovanja, ki vključuje zadevno članico in sosednje države.
•
Slavnostna akademija v spomin Prunču. ORF, Celovec, 15.10.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2941662/
V ponedeljek vabijo v Gradcu na svečano akademijo v spomin na Erika Prunča, profesorja in dolgoletnega vodjo inštituta
za prevodoslovje in tolmačenje Univerze v Gradcu, ki je letos 28. maja za vedno zatisnil oči. Prireditve se bodo udeležili
številni sopotniki in prijatelji koroškega znanstvenika iz pesnika.

Slika: Erik Prunč, profesor in dolgoletni vodjo inštituta za prevodoslovje in tolmačenje Univerze v Gradcu. Foto: ORF

Erik Prunč je vse svoje življenje namenil raziskovanju slovenskega jezika in kulture. Med drugim bodo na akademiji brali
njegove pesnitve, nastopal pa bo tudi kvartet Kluba slovenskih študentk in študentov v Gradcu (KSŠŠG). Svečanost v spomin
na Erika Prunča se bo v ponedeljek v univerzitetnem centru Wall na ulici Merangasse 70 začela ob 17. uri.
•
Živel je za enakopravnost. ORF, Celovec, 15.10.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2941698/
Fric Kumer je v svojem življenju združeval tri poklice: bil je kmet, kulturnik in eden najbolj profiliranih slovenskih
politikov na Koroškem. Od leta 2008 je bil častni občan mestne občine Pliberk, v kateri je kot občinski odbornik EL deloval
skozi 26 let, več mandatov kot mestni svetnik in podžupan. V soboto je v 82. letu starosti umrl.
Razsoden politik, zastopnik kmetic in kmetov...
Leto 1975 je bila prelomnica za samostojno politično gibanje slovenske narodne skupnosti. S kandidaturo Koroške enotne
liste (KEL) se je začelo nepretrgano organizirano delovanje Enotne liste (EL) na deželni ravni. Ko je 1985 odstopil ustanovni
predsednik Kluba slovenskih občinskih odbornikov (KSOO), je odgovorno delo prevzel Fric Kumer in vodil Klub do leta 1989.
1991, ob osamosvojitvi Slovenije, je prišlo na pobudo Kumra do splošne združitve vseh slovenskih samostojnih vodilnih
struktur v nadregionalno EL.
...zadružnik, kulturnik in velik prijatelj lova
Redki so koroški liki s tako vsestranskim življenjem, kakršno je izpolnil Fric Kumer, p.d. Črčej z Blata pri Pliberku. Najbolj od
vseh njegovih značilnosti pa ga je odlikovala njegova povezovalna vloga preko vseh svetovno-nazorskih pogledov. Tudi ali
predvsem zato je sooblikoval življenje slovenske narodne skupnosti kot razsoden politik, zastopnik kmetic in kmetov,
zadružnik, kulturnik in velik prijatelj lova.

Slika: Fric Kumer. Foto: ORF
V prizadevanjih za politično vključevanje koroških Slovencev je vtisnil Fric Kumer svoj neizbrisen pečat samostojnemu
političnemu gibanju. Enotna lista (EL) mu je ob 30-letnici samostojnosti in neodvisnosti leta 2005 skupaj z drugimi
počaščenimi vročila Zlato odlikovanje "za izredne zasluge za samostojno politčno gibanje. 26 let je bil občinski politik v
Pliberku, najprej kot občinski odbornik, nato nekaj let tudi podžupan in mestni svetnik. Kot integralna osebnost je bil
deležen številnih priznanj.

Slika: Že leta 1993 sta podelila ekonomskemu svetniku Fricu Kumru Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) in Krščanska
kulturna zveza (KKZ) Tischlerjevo nagrado „za zasluge za samostojno politično gibanje“. Foto: ORF
Že leta 1993 sta podelila ekonomskemu svetniku Fricu Kumru Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) in Krščanska kulturna
zveza (KKZ) Tischlerjevo nagrado „za zasluge za samostojno politično gibanje“.
Ob politični enakopravnosti se je zavzemal za gospodarsko neodvisnost kmečkega prebivalstva in bil neštetokrat kandididat
Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov. Svoje izkušnje iz mladostnih let, ko je bil od leta 1963 do 1979 predsednik
Katoliškega prosvetnega društva Šmihel, je Kumer v zrelejših letih vnašal v kulturno življenje mesta Pliberk.

Slika: Fric Kumer. Foto: ORF
Z ustanovitvijo Društva Kulturni dom Pliberk in začetkom gradnje se je uresničila 30-letna želja, da bi zagotovili ustvarjalcem
iz Pliberka, Podjune in širšega območja primerno infrastrukturo. Z odprtjem aprila leta 2004 je postal Kulturni dom Pliberk
„kraj srečanja in kulture“. Vzajemno so premostili vse ovire, kar je mnogo dobrotnikov spodbudilo, da so finančno podprli
projekt in ga odobravali.
Prav v Kulturnem domu Pliberk je bilo leta 2014 v duhu čezmejnega povezovanja praznovanje pol stoletnice obstoja Kluba
prijateljev lova. Fric Kumer je bil 31. maja leta 1964 med ustanovnimi člani. Leta 1988 je postal predsednik Kluba prijateljev
lova.
Kot predsednik Kluba prijateljev lova se je Kumer zavzemal tako za lovski blagor, kakor tudi za enakopravnost slovenščine v
lovskih krogih. 30 let je bil tudi delegat v Deželni lovski zvezi.

Slika: 30. oktobra 2014 je prejel iz rok predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja medaljo „za častno dejanje za
povezovanje manjšine na avstrijskem Koroškem z matičnim narodom“ ter za prepletanje družbenega in gospodarskega
življenja na obeh straneh meje. Foto: ORF
30. oktobra 2014 je prejel iz rok predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja medaljo „za častno dejanje za povezovanje
manjšine na avstrijskem Koroškem z matičnim narodom“ ter za prepletanje družbenega in gospodarskega življenja na obeh
straneh meje.
Vrsto let je bil Fric Kumer predsednik upravnega odbora Posojilnice bank Pliberk in pozneje predsednik nadzornega odbora.
Kakor je ob podelitvi Tischlerjeve nagrade v slavilnem govoru dejal Andrej Wakounig, je Kumer v življenju združeval tri
poklice: bil je kmet, kulturnik in eden najbolj profiliranih slovenskih politikov. V 82. letu starosti je Fric Kumer, po domače
Črčej, izpolnil svoje poslanstvo. Ostaja pa njegovo vodilo, zapisano ob vročitvi medalje za častno dejanje: „S slovensko
besedo smo ali pa nas ni!“
Molitev v Pliberku, pogreb v Šmihelu
Pogreb bo v sredo, 17. oktobra, ob 11. uri v Šmihelu, kjer bo v farni cerkvi od 10. ure naprej priložnost za poslovitev od
rajnega Frica Kumra. Molitev pa bo na predvečer pogreba - v torek, 16. oktobra, od 18. ure naprej v pliberški mrtvaški veži.
•
Prijave k dvojezičnemu pouku. ORF, Celovec, 15.10.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2941723/
Število prijav k dvojezičnemu pouku na veljavnostnem območju dvojezičnega šolstva na Koroškem je ostalo stabilno.
Skoraj vsak drugi šoloobvezni otrok se tudi v tem šolskem letu uči slovenskega jezika. Kot posledica šolske avtonomije pa
so letos zabeležili izven veljavnostnega območja nazadovanje.

Slika: Vodja manjšinskošolskega oddelka pri deželni izobraževalni direkciji Sabina Sandrieser. Foto: ORF
Deželna izobraževalna direkcija je v petek objavila uradne številke o prijavah k dvojezičnemu pouku. V tem šolskem letu se
na Koroškem uči slovensko 4.110 učencev in učenk.
Med šoloobveznimi otroci je na veljavnostnem območju dvojezičnega šolstva prijavljenih k dvojezičnemu pouku nad 2.031
učencev, kar je 45,16 odstotka. Na dveh ljudskih šolah v Celovcu ima dvojezični pouk 207 učencev in učenk.
Izven veljavnostnega območja nazadovanje
Medtem, ko so na južnem Koroškem prijave stabilne, pa so na šolah izven veljavnostnega območja nazadovale na 573, kar
je 70 manj kot v preteklem šolskem letu. To je tudi edina grenka kapljica, ki jo izkazuje letošnja statistika, pravi vodja
manjšinskošolskega oddelka pri deželni izobraževalni direkciji Sabina Sandrieser.
•
„Smo močni, ker govorimo z enim glasom“. ORF, Celovec, 16.10.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2941852/
„Južna Tirolska je tako močna zaradi tega, ker smo v Rimu, na Dunaju in v Bruslju zmeraj govorili z enim glasom“, je pred
deželnozborskimi volitvami poudaril deželni glavar Južne Tirolske Arno Kompatscher iz južnotirolske ljudske stranke
(SVP).

Slika: Deželni glavar Južne Tirolske Arno Kompatscher iz južnotirolske ljudske stranke (SVP). Foto: ORF
Na vprašanje dvojnega državljanstva je Kompatscher dejal, da je to dolgoletna želja SVP in mnogih Južnih Tirolcev, vendar
da imata prioriteto avtonomija in zaščitna funkcija Avstrije.
Na Južnem Tirolskem smo dosegli obliko sožitja, ki ščiti identitete, hkrati pa koristi dodano vrednost raznolikosti, se ponaša
Kompatscher v časniku Kleine Zeitung. V nedeljo, 21. oktobra, se bo boril za drugi mandat deželnega glavarja.
•
Luca Kaiser glavni kandidat za evropske volitve. ORF, Celovec, 16.10.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2941853/
Koroški socialdemokrati (SPÖ) so v ponedeljek zvečer izvolili kandidate za volitve v evropski parlament, ki bodo maja
prihodnje leto. Na prvem mestu koroške socialdemokratske stranke je Luca Kaiser, sin deželnega glavarja Petra Kaiserja.
Socialdemokrati bodo svoje kandidate predstavili v torek dopoldne.

Slika: Koroški socialdemokrati (SPÖ) so v ponedeljek zvečer izvolili kandidate za volitve v evropski parlament, ki bodo
maja prihodnje leto. Na prvem mestu koroške socialdemokratske stranke je Luca Kaiser, sin deželnega glavarja Petra
Kaiserja. Foto: SPÖ

Freund ne bo več kandidiral
Prvi dve mesti na zvezni ravni sta že zasedeni, na prvem mestu bo za socialdemokrate kandidiral Andreas Schieder, na
drugem mestu je Evelyn Regner, ki je že od leta 2009 v evropskem parlamentu. Eugen Freund ne bo več kandidiral.
Ostalim strankam na Koroškem se ne mudi. Ljudska stranka (ÖVP), svobodnjaki (FPÖ), stranka Neos in zeleni hočejo svoj
seznam kandidatk in kandidatov predstaviti decembra ali začetek prihodnjega leta.
Sodelovanje z manjšinskima poslancema. ORF, Celovec, 16.10.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2941978/
Slovenski koalicijski partnerji so s poslancema italijanske in madžarske narodne skupnosti podpisali dogovor o
sodelovanju. Premier Marjan Šarec je pojasnil, da gre zlasti za sodelovanje pri vprašanjih narodnih manjšin. Poslanec
Felice Žiža je napovedal konstruktivno sodelovanje z vlado in dejal, da bosta po potrebi tudi jeziček na tehtnici.
Premier Šarec je ob podpisu poudaril, da gre za uresničitev dogovora o sodelovanju, o katerem so se pogovarjali že pred
oblikovanjem vlade. Po njegovih navedbah si želijo uresničiti ključne zadeve za obe narodni manjšini, zato bo za njihovo
dobro sodelovanje posebej skrbel nekdo v kabinetu predsednika vlade. „Ne želimo ostati pri besedah, ampak preiti k
dejanjem,“ je pojasnil Šarec.

Slika: Slovenski koalicijski partnerji so s poslancema italijanske in madžarske narodne skupnosti podpisali dogovor o
sodelovanju. Foto: sta.si
Poslanec italijanske narodne skupnosti Žiža je ocenil, da je dogovor na mestu, saj se vlada zavzema za izvajanje vseh pravic
narodnih skupnosti. Po njegovih besedah se morajo vsi angažirati, da bodo vse izpeljali tako, kot pričakujejo narodne
skupnosti, ob tem pa dobro sodelovali tudi s koalicijskimi partnerji.
Zagotovil je, da bosta poslanca narodnih manjšin sodelovala pri vseh ključnih projektih za vlado, ne pa tudi pri projektih, ki
ne bodo usklajeni in bi lahko predstavljali težave za državljane ter za narodno skupnost. Dodal pa je, da vsekakor podpirajo
koalicijsko pogodbo.
Poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath je ocenil, da dogovor o sodelovanju zajema poglavitna področja, ki
so pomembna za obe narodni skupnosti. Je pa po njegovih navedbah veliko od njih samih odvisno, koliko od tega bodo tudi
uresničili. Zato je zadovoljen, da bo za sodelovanje posebej skrbel nekdo v kabinetu predsednika vlade.
•
Slovenci na Hrvaškem v skrbeh. ORF, Celovec, 16.10.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2941939/
Slovenska narodna skupnost na Hrvaškem je v skrbeh, ker se ubada s številnimi vprašanji, na katera bo treba najti
konkretne in hitre odgovore. Predsednica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem Barbara Riman izpostavlja manjkajočo
medijsko oskrbo in pričakuje tudi od Slovenije dolgoročno strategijo za rojake na Hrvaškem.
Društva na robu obstoja
Zveza slovenskih društev na Hrvaškem je krovna organizacija vseh slovenskih društev, ki jih je skupno šestnajst, nekatere od
njih pa so na robu obstoja. Pomanjkanje zanimanja za slovensko stvar, pomanjkanje mladih, pomanjkanje sredstev so
nekateri razlogi, zakaj so rojaki v skrbeh.

Slika: Barbara Riman. Foto: svsd.rtvslo.si

„Financ nikoli ni dovolj“
Pred kratkim so se člani društev srečali v Lovranu, kjer so spregovorili pozitivnih, kakor tudi o manj prijetnih tematikah.
Predsednica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem Barbara Riman našteva vrsto vprašanj, ki čakajo na odgovore, je
Rimanova dejala v pogovoru za RTV Slovenija.
Slovenci na Hrvaškem nimajo svojih medijev, to je velika hiba in pomanjkljivost, ugotavlja Rimanova.
Starejši ljudje seveda z modernimi mediji nimajo takih izkušenj kakor mladi. Slovenci na Hrvaškem se vidijo tudi glede
statusa med zamejci in izseljenci v nekem brezzračnem prostoru.
Od Slovenije pričakuje narodna skupnost na Hrvaškem dolgoročno strategijo, je še dodala Barbara Riman.
•
Neisserju Einspielerjeva nagrada. ORF, Celovec, 16.10.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2941879/
Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) in Krščanska kulturna zveza (KKZ) podeljujeta Einspielerjevo nagrado 2018
pravniku in nekdanjemu drugemu predsedniku avstrijskega državnega zbora Heinrichu Neisserju v zahvalo za dolgoletno
prizadevno delovanje v prid koroškim Slovencem.
Sodeloval pri predlogih za zakon o manjšinah
Predvsem mu KKZ in NSKS Einspielerjevo nagrado podeljujeta za njegovo sodelovanje pri predlogih za avstrijski zakon o
narodnih skupnostih, njegov doprinos k znanstvenim projektom za zaščito narodnih skupnosti ter za njegovo javno
zavzemanje za pravice narodnih skupnosti.

Slika: Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) in Krščanska kulturna zveza (KKZ) podeljujeta Einspielerjevo nagrado 2018
pravniku in nekdanjemu drugemu predsedniku avstrijskega državnega zbora Heinrichu Neisserju v zahvalo za dolgoletno
prizadevno delovanje v prid koroškim Slovencem. Foto: ORF
Podelitev bo v ponedeljek, 19. novembra 2018, ob 19. uri v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu. Slavnostni govornik
bo Valentin Inzko.
Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza od leta 1988 dalje podeljujeta Einspielerjevo nagrado, da
počastita osebnosti javnega življenja, znanosti, umetnosti in kulture iz večinskega naroda na Koroškem in preko meja
Koroške za njihovo razumevanje in njihov angažma za probleme slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Lani je nagrado
prejela Južna Tirolka Martha Stocker.
•
Za pospeševanje slovenščine v vrtcih. ORF, Celovec, 16.10.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2941924/
Osrednje politične organizacije koroških Slovencev zahtevajo finančna sredstva tudi za elementarni pouk slovenščine v
otroških vrtcih. V sporazumu 15a med zvezo in deželami je omenjeno le pridobivanje znanja nemščine kot izobraževalni
jezik.
Tako imenovani sporazum 15a ureja, koliko finančnih sredstev dobijo zvezne dežele in občine iz zveznega proračuna za
storitve, ki jih izvajajo v imenu zveze. Sem sodi med drugi tudi povračilo stroškov za pospeševalni pouk nemščine v otroških
vrtcih. Urad zveznega kanclerja je posredoval osnutek sporazuma za elementarno pedagogiko tudi sosvetu za slovensko
narodno skupnost, s prošnjo, da do 17. oktobra poda stališče.
Na avtohtone narodne skupnosti očitno „pozabili“
V konvolutu, ki obsega skupno 68 strani, je kot osrednji cilj navedeno celovito pospeševanje otrok, še zlasti pridobivanje
znanja nemščine kot izobraževalni jezik. Predšolska vzgoja v jezikih avstrijskih narodnih skupnosti ni omenjena.

Slika: Predsednik Zbora narodnih predstavnikov (ZNP) Nanti Olip. Foto: ORF

Pospeševanje in jezikovni pouk v nemščini je sicer namenjen v prvi vrsti otrokom z migracijskim ozadnjem v velemestih,
kljub temu morajo biti na razpolago tudi pogoji in denar za predšolsko vzgojo v slovenščini, poudarja predsednik Zbora
narodnih predstavnikov (ZNP) Nanti Olip.
Olip: „V sporazumu tudi upoštevati narodne skupnosti“
•
Brandstetter prejel veliki srebrni častni znak. ORF, Celovec, 17.10.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2942058/
Pisatelj Alois Brandstetter, ki bo 5. decembra praznoval 80. rojstni dan, je na slovesnosti v dvorani zrcal v torek prejel
veliki srebrni častni znak za zasluge za Republiko Avstrijo. Prispeval je zelo veliko k literarnemu zakladu Koroške in
njegovi ohranitvi, je med drugim poudaril deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ).

Slika: Pisatelj Alois Brandstetter, ki bo 5. decembra praznoval 80. rojstni dan, je na slovesnosti v dvorani zrcal v torek
prejel veliki srebrni častni znak za zasluge za Republiko Avstrijo. Foto: lpd/fritz-press
Humanista, prijatelja ljudi in velikana pišočih v Avstriji, je Aloisa Brandstetterja v slavilnem govoru imenoval vodja sekcije za
umetnost in kulturo Urada zveznega kanclerja (BKA) Jürgen Meindl.
•
Uslišali nekatere zahteve ljudske pobude. ORF, Celovec, 17.10.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2942064/
Sinča vas bi v okviru hitre železnice utegnila postati ključ za trajnostni čezmejni razvoj. Ljudje, ki živijo vzdolž pretovorne
postaje tarnajo zaradi hrupa in prahu, ki ga povzroča železniški promet, zato ljudska iniciativa opozarja na te razmere in
zahteva dodatne ukrepe.
Mnogo predlogov bodo upoštevali
Ljudska iniciativa je že pred nedavnim na razmere opozorila trško občino Dobrla vas in okrajno glavarstvo, vendar sprva brez
odmeva. V torek popoldne pa so se sogovorniki dogovorili, da bodo uporabili novo mešanico asfalta, ki povzroča manj
prahu, nadalje pa so se izrekli za povečano čiščenje in za prepoved pretovarjanja ponoči.

Slika: Sinča vas bi v okviru hitre železnice utegnila postati ključ za trajnostni čezmejni razvoj. Foto: oebb.at
V ljudski iniciativi dogovor odobravajo, le zahteva po protihrupnim ograjam ostaja neizpolnjena.
Ključni faktor za trajnostni čezmejni razvoj
Pomen ohranitve pretovorne postaje Sinča vas v okviru hitre železnice na odseku Gradec-Celovec so sobesedniki
utemeljevali sicer na srečanju dveh ministrov Republike Slovenije februarja letos s slovenskimi in avstrijskimi župani v
Pliberku. Takrat so se strinjali, da bi Sinča vas lahko postala ključni faktor za trajnostni čezmejni razvoj.
•
Iskanje novih poslovnih priložnosti. ORF, Celovec, 17.10.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2942128/
Gospodarski oddelek na veleposlaništvu Republike Slovenije v Avstriji je imel ključno vlogo, ko je Slovenska gospodarska
zveza (SGZ) skupaj z njim in Gospodarsko zbornico Tirolske ter s finančno podporo agencije SPIRIT organizirala dvodnevni
obisk Tirolske s prestolnico Innsbruck vred.

Slika: Gospodarski oddelek na veleposlaništvu Republike Slovenije v Avstriji je imel ključno vlogo, ko je Slovenska
gospodarska zveza (SGZ) skupaj z njim in Gospodarsko zbornico Tirolske ter s finančno podporo agencije SPIRIT
organizirala dvodnevni obisk Tirolske s prestolnico Innsbruck vred. Foto: stupica/sgz
Maja letos, ko je imela Slovenska gospodarska zveza (SGZ) svoj občni zbor, je kot gostja spregovorila veleposlanica
Republike Slovenije na Dunaju Ksenija Škrilec in podčrtala pomen dela SGZ in njenega poslanstva. V duhu njenih takratnih
razmišljanj pomeni obisk poslovne delegacije na Tirolskem vsebinsko zapolnitev besed o poglabljanju sodelovanja in
ustvarjanju pogojev.

Slika: Generalni sekretar Slovenske gospodarske zveze Andrej Hren. Foto: orf/fr
„Da se bi zastavljeni cilji uresničili“
Ines Stupica, strokovna sodelavka Slovenske gospodarske zveze in generalni sekretar Andrej Hren sta v ponedeljek in torek
spremljala poslovno delegacijo, ki je v sodelovanju z veleposlaništvom RS na Dunaju in Gospodarsko zbornico Tirolske ter s
finančno podporo SPIRIT Slovenija organizirala obisk Tirolske s prestolnico Innsbruck. Gre za sveženj organizacij, ki vse
povezuje želja, da bi dvodnevni obisk resnično privedel do zastavljenih ciljev – novih poslovnih priložnosti, izsledke povzema
Hren.
Gospodarski oddelek na Veleposlaništvu RS v Avstriji je namenjen negovanju, vzdrževanju in vzpostavljanju stikov z državo
sprejemnico na politični, gospodarski, institucionalni ter tudi podjetniški ravni. Oddelek zagotavlja koristne informacije o
gospodarskem položaju, novostih na gospodarskem področju, aktualnih gospodarskih gibanjih, ter informacije slovenskim
podjetjem, ki bi želela poslovati na avstrijskem trgu. Prav tako nudi pomoč avstrijskim podjetjem, ki iščejo partnerje na
slovenskem trgu za namene izvoza in investicij v Slovenijo.
•
Prva seja Foruma za dialog po volitvah. ORF, Celovec, 17.10.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2942142/
V Celovcu so v sredo zasedali člani Foruma za dialog. Na prvi seji foruma po deželnozborskih volitvah na Koroškem je bilo
na dnevnem redu poročilo deželne vlade o položaju koroških Slovencev. Sogovorniki pa so se seznanili tudi o pripravah
na deželno razstavo ob 100. obletnici plebiscita.

Slika: V Celovcu so v sredo zasedali člani Foruma za dialog. Foto: ORF

V gremiju so zastopani predstavniki deželne vlade, deželnozborskih strank, nekateri župani dvojezičnih občin, ter
predsedniki krovnih organizacij koroških Slovencev in Enotne liste (EL).

Slika: Predsednik EL Gabriel Hribar. Foto: ORF
Hribar: „EL za izdelavo pedagoškega koncepta“
Prav Enotna lista se je zavzemala, da bi obravnavali predlog, da bi za pospeševanje slovenščine v predšolski vzgoji izdelali
pedagoški koncept s smernicami za učinkovito posredovanje drugega deželnega jezika v javnih dvojezičnih otroških vrtcih, je
pred sejo pojasnil predsednik EL Gabriel Hribar.
Glede predloga EL za pospeševanje slovenščine kot pogovorni jezik v predšolski vzgoji bodo ustanovili posebno delovno
skupino, je po seji sporočila deželna tiskovna služba. Zato da bo predlog EL tudi na dnevnem redu naslednjega zasedanja
Foruma za dialog.
Sicer pa je bila tema prve seje po marčevskih deželnozborskih volitvah tudi Europeada 2020, ko bo Koroška gostiteljica
evropskega nogometnega prvenstva narodnih skupnosti. O tej temi je spregovoril tajnik Slovenske športne zveze Marko
Loibnegger. Sogovorniki pa so ovrednotili tudi kulturni teden, ki je bil letos na Suhi, poročevalec je bil vodja Biroja za
slovensko narodno skupnost Peter Karpf.
Seja se je sicer začela z minuto molka v spomin na Frica Kumra, ki je v soboto umrl. Pogreb enega najbolj profiliranih
slovenskih politikov na Koroškem je bil v sredo dopoldne v Šmihelu.
•
Dežela FJK za vrnitev Narodnega doma. ORF, Celovec, 18.10.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2942289/
Dežela Furlanija - Julijska krajina podpira zahtevo Slovencev po vrnitvi zgodovinske stavbe v središču Trsta, piše Primorski
dnevnik na svojem spletu. Glede Narodnega doma je deželni odbornik Pierpaolo Roberti na seji paritetnega odbora
„pojasnil, da deželna uprava podpira slovensko manjšino po vrnitvi celotne zgodovinske stavbe“.
Zgodovinska stavba v središču Trsta
Kakor je dejal, upa, da bo do vrnitve prišlo ob stoletnici požiga Narodnega doma. Po pisanju Primorskega dnevnika pa ne
skriva precejšnih težav za doseglo tega cilja: „Po eni strani obstaja torej politična volja desne deželne desne sredine za
rešitev tega vprašanja, po drugi pa potreba, da se zainteresirani dejavniki dogovorijo kaj, kako in kaj.“

Slika: Dežela Furlanija - Julijska krajina podpira zahtevo Slovencev po vrnitvi zgodovinske stavbe v središču Trsta Narodnega doma. Foto: primorski dnevnik/kroma
Kakor še navaja Primorski dnevnik, je Roberti napovedal omizje treh dejavnikov, pri čemer precej računa na stališče
italijanskega zunanjega ministrstva. „In to v luči zelo neformalnega dogovora, ki sta ga za 100-letnico Narodnega doma leta
2020 dosegla zunanja ministra Italije in Slovenije, Angelino Alfano in Karl Erjavec. Alfano danes ni več minister, Erjavec pa se
je z zunanjega preselil na obrambno ministrstvo. Torej njun dogovor še velja?“ vpraša Primorski dnevnik.
•
100. obletnica ustanovitve republike. ORF, Celovec, 18.10.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2942288/
Prihodnji ponedeljek, 22. oktobra, bo v dvorani grbov deželnega dvorca v Celovcu uradna počastitev ob 100. obletnici
ustanovitve avstrijske republike. Slavnostna govornika bosta bivši zvezni predsednik Heinz Fischer in zgodovinar Oliver
Rathkolb.

Slika: Bivši avstrijski zvezni predsednik Heinz Fischer. Foto: ORF
Heinz Fischer bo pogledal na čas pred republiko Avstrijo in njeno ustanovitev, Oliver Rathkolb na 100 let republike in
(ne)moč, da bi se iz zgodovine učili.
Kaiser: „Spominjanje za identiteto“
Jubileji spodbujajo ljudi, da razmislijo o doseženem, doživetem in prestanem, ter določijo smernice in cilje za prihodnost. Vsi
pa smo odgovorni, tako za družbene uspehe, kakor mračna poglavja zgodovine, je dejal deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ). Po
njegovem sta spominjanje in identiteta v neposedni povezavi. Le, kdor ve, od kod prihaja, pozna svojo pot, razmišlja Kaiser.
•
„Služba za jezikovne pravice“. ORF, Celovec, 18.10.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2942304/
Krovni organizaciji Slovencev v Italiji, Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij, sta ustanovili
službo za uveljavljanje slovenščine v italijanski upravi. Delovanje službe bosta vsak za svojo organizacijo zagotavljala Livio
Semolič (SKGZ) in Julijan Čavdek (SSO).

Slika: Krovni organizaciji Slovencev v Italiji, Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij, sta
ustanovili službo za uveljavljanje slovenščine v italijanski upravi. Foto: primorski dnevnik
Ko bo italijanska javna uprava prezrla pravico do rabe slovenskega jezika, bo zapostavljenim odslej lažje poiskati pomoč,
piše Primorski dnevnik. Služba za jezikovne pravice da bo nudila oporo pri uveljavljanju vseh pravic, zapisane v zakonih in
drugih virih.
Ob kopici zakonov, ki omogočajo rabo slovenščine v italijanski javni upravi, bo služba svetovala pravi postopek za uveljavitev
pravice. Semolič je poudaril, da služba ne bo zahtevala novih pravic. Skrbela bo le za uveljavljanje tega, kar je že določeno z
zakonom. Pri tem je Čavdek naštel državni in deželni zaščitni zakon za zaščito slovenske manjšine ter konvencijo Sveta
Evrope.
Slovenci v Italiji zato odslej naj ne bi bili nebogljeni, ko bodo v dokumentih njihova imena zapisana brez šumnikov ali ko jih
bo javna uprava zavrnila zaradi vloge, oddane v slovenščini, dodaja Primorski dnevnik. Služba za jezik bo pomagala pri izbiri
najprimernejšega postopka in pri argumentiranju zahtev.

Primorski dnevnik, Trst
•
•
•
•
•

(pv) Če se občine povežejo v mrežo, bo s slovenščino manj preglavic: Videm – srečanje v slovenskem jeziku v
lokalni samoupravi. Parlament sprejel resolucijo, ki odpira pot vladnim proračunskim ukrepom. Primorski dnevnik,
št. 240 (12. okt. 2018), str. 3
(st) Skrb za usodo dnevnikov in občil jezikovnih manjšin: Rim – senatorka Tatjana Rojc posebej opozorila na
Primorski dnevnik. Primorski dnevnik, št. 240 (12. okt. 2018), str. 2
(st) »Ne verjamemo, da bo kaj, pogovori pa nikoli ne škodijo«: Tržaška – trije upravitelji SSk o mestni občini.
Primorski dnevnik, št. 240 (12. okt. 2018), str. 4
Igor Gabrovec. »Nisem povedal nič novega, sem pa pripravljen na dialog«: Mestna občina Trst – pojasnilo tajnika
SSk Igorja Gabrovca. Primorski dnevnik, št. 240 (12. okt. 2018), str. 4
(sas) »V Trstu ni prostora za skvadriste Casapound: Trst – antifašišti in antirasisti se bodo zbrali 3. novembra pri
Sv. Jakobu. Primorski dnevnik, št. 240 (12. okt. 2018), str. 5
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Sandor Tence. »Nekateri Slovenci podpiramo manjšino, drugi pa vse kritizirajo«: Slovenija – Ljudmila Novak,
predsednica komisije DZ za Slovence v zamejstvu in po svetu. Poslanka Nove Slovenije zelo ceni novega ministra
Česnika. Primorski dnevnik, št. 241 (13. okt. 2018), str. 4
»Rezi« bi hudo prizadeli naš dnevnik in La Voce del popolo: Italija – napovedana postopna ukinitev državnih
prispevkov časopisom. Primorski dnevnik, št. 242 (14. okt. 2018), str. 2
(maj) Osamosvajanje Slovenije s »tržaške« perspektive: Trst – predstavitev knjige Jožeta Šušmelja, nekdanjega
generalnega konzula v Trstu. Primorski dnevnik, št. 242 (14. okt. 2018), str. 4
Mednarodna konferenca o manjšinskih medijih v okviru priprav na Kulturno prestolnico Evrope: predstavitev v
vojvodinski prestolnici Novem Sadu. Primorski dnevnik, št. 242 (14. okt. 2018), str. 9
La Bressola, katalonska šola v Franciji potrebuje ustrezne prostore za podvojitev števila učencev. Primorski
dnevnik, št. 242 (14. okt. 2018), str. 9
Baskovski prebivalci Navarre imajo od septembra na razpolago vse sporede baskovske televizije ETB. Primorski
dnevnik, št. 242 (14. okt. 2018), str. 9
Deset let brez italijansko-slovenske meje: Gorica – v četrtek in petek posvet Slovenskega raziskovalnega inštiutta.
Svoje poglede bosta med drugim izpostavila tudi nekdanja ministra Italije in Slovenije, Piero Fassino in Dimitrij
Rupel. Primorski dnevnik, št. 242 (14. okt. 2018), str. 11
David Sanzin. Slovenščini v šolah zagotavlja podporo: Gorica – župan Rodolfo Ziberna v klepetalnici Goriškega
loka. Primorski dnevnik, št. 242 (14. okt. 2018), str. 17
Ivan Lukan. Koroška: vsak drugi otrok se uči slovenščine: Celovec – spodbudni podatki. Primorski dnevnik, št. 243
(16. okt. 2018), str. 5
Ivan Žerjal. Uveljavitev načela, da so srenje starejše od države: Trst, Rim – sodba kasacijskega sodišča o
openskemu jusu odmeva po Italiji. Primorski dnevnik, št. 243 (16. okt. 2018), str. 6
(st) »Mreža« za slovenski jezik bo operativna z novim letom: paritetni odbor – zagotovila deželnega odbornika
Pierpaola Robertija. Glede tržaškega Narodnega doma Dežela podpira slovensko manjšino. Primorski dnevnik, št.
244 (17. okt. 2018), str. 3
Poslanca narodnih manjšin tudi formalno v Šarčevi koaliciji: Slovenija – Žiža in Horvath podpisala dogovor z levo
sredino. Primorski dnevnik, št. 244 (17. okt. 2018), str. 4
Sara Sternad. »Najbolje bi bilo, ko bi jih vsi ignorirali«: Trst – vse tržaške verske skupnosti se ograjujejo od shoda
Casapound. Primorski dnevnik, št. 244 (17. okt. 2018), str. 6
Poljanka Dolhar. Zvest konstruktivistični ljubezni: obletnica – letos mineva 110 let od rojstva tržaškega slikarja
Eduarda Stepančiča. Primorski dnevnik, št. 244 (17. okt. 2018), str. 11
Peticija društva Edinost o enakopravnosti jezikov v FJK : Deželni svet - Samo Pahor v pristojni komisiji. Primorski
dnevnik, št. 245 (18. okt. 2018), str. 3
Peter Verč. Služba bo pokazala, da kjer je zakon, je pot: FJK - SKGZ in SSO nudita skupno pomoč pri uveljavljanju
jezikovnih pravic. Primorski dnevnik, št. 245 (18. okt. 2018), str. 3
Sandor Tence. "Kdor spet govori o mejah, ne ve, kaj meje pomenijo" : Rim - Piero Fassino pred današnjim goriškim
posvetom SLORI. Primorski dnevnik, št. 245 (18. okt. 2018), str. 5
Daniela Pallotta. Vprašalnika v slovenščini ni! : Devin-Nabrežina - težave s spletnim vprašalnikom za popis
prebivalstva. Primorski dnevnik, št. 245 (18. okt. 2018), str. 6
Vesna Pahor. Aksinja Kermauner: »Slovenska literatura v Italiji je fenomenalna«!: pogovor – predsednica Društva
slovenskih pisateljev. Primorski dnevnik, št. 245 (18. okt. 2018), str. 12

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter
•

Učenci dvojezičnih šol skupaj že tretjič. –dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 18.
oktobra 2018 - Leto XXVIII, št. 42, str. 2-3
http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_42.pdf
V sklopu čezmejnega projekta z nazivom »Dvig kakovosti narodnostnega šolstva za madžarsko narodno skupnost v Sloveniji
ter slovensko narodno skupnost na Madžarskem« se je 12. oktobra odvijal že 3. skupen šolski dan z udeležbo učencev
dvojezičnih osnovnih šol iz Porabja in Prekmurja. Tokrat so v pokrajino v okolici Monoštra pripotovali šolarji iz Slovenije.
Učenci dvojezičnih šol iz Dobrovnika in Lendave so na povabilo DOŠ Števanovci obiskali Monošter.

Slika: Učenci iz Števanovcev, Dobrovnika in Lendave so spoznavali tudi tradicionalni način življenja Porabskih Slovencev.
Foto: Porabje
Na dvojezični delavnici v Muzeju Avgusta Pavla so pod vodstvom muzejskega pedagoga Lászla Guetha skupaj spoznavali
način življenja Slovencev v Porabju in potek monoštrske bitke.
»Naj spoznajo naše ožje okolje, Porabje,« nam je povedala ravnateljica števanovske šole Agica Holec. »Sproti pa naj
spoznajo naše učence in se pogovarjajo z njimi. Mi učitelji pa si bomo izmenjali strokovne izkušnje.« Učence prekmurskih
dvojezičnih šol je v Porabje pospremila tudi koordinatorka projekta Livia Sabo. »Namen projekta je razvijanje in nadgradnja
jezikovnih in strokovnih kompetenc pedagoškega kadra v dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih zavodih v Prekmurju in Porabju
ter jezikovnih kompetenc učencev,« je poudarila koordinatorka in dodala, da so skupni šolski dnevi odlična priložnost tudi
za spoznavanje naravnih in kulturnih znamenitosti sosednje pokrajine.
»Taka srečanja so zelo dobrodošla,« nam je zaupala učiteljica na DOŠ Dobrovnik Alenka Toplak in dodala: »S porabskimi
kolegi smo si izmenjali misli o načinih dvojezičnega poučevanja, učni načrti in metode dela se namreč razlikujejo.«
Dobrovniške in lendavske učence so kasneje prepeljali v Slovenski kulturni in informacijski center, kjer so jim sodelavci
predstavili delovanje Radia Monošter.
V tem času so učenci DOŠ Prosenjakovci in Genterovci v spremstvu šolarjev DOŠ Jožefa Košiča že korakali po
gornjeseniškem gozdu proti razglednemu stolpu na Janezovem bregu. »Danes se družimo malo drugače, ne v učilnicah,
temveč v naravi,« nam je objasnila ravnateljica gornjeseniške šole Ildiko Dončec Treiber. »Imeli smo že vmesno postajo v
gozdu, kjer so se mlajši učenci igrali rajalne igre, starejši pa vojno s številkami.« Ravnateljica poudarja, da glavni cilj ostaja
razvijanje jezikovnega znanja. »Naj naši učenci vidijo, kako lepo prekmurski šolarji govorijo madžarsko. Naj se potrudijo tudi
oni čim več sporazumevati slovensko in naj se danes naučijo nekaj novih slovenskih izrazov.«
Učiteljica z DOŠ Genterovci Marija Slavinec Tot je izrazila prepričanje, da je bil cilj tokratnega skupnega šolskega dneva
dosežen. »Naši učenci so prišli z veseljem, radi se družijo s porabskimi vrstniki,« je poudarila učiteljica razrednega pouka in
dodala: »Učitelji smo malo povprašali, kako poteka delo na Madžarskem in tudi oni so se zanimali za naše delo v Sloveniji.
Načrtujemo, da bi se v tem šolskem letu še enkrat srečali, in sicer na naši strani.« Porabski in prekmurski šolarji so še skupaj
zapeli veselo otroško pesem »Če si srečen«, nato pa se napotili nazaj na gornjeseniško šolo.
(Projekt je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada, nosilni posredniški organ je Ministrstvo RS za izobraževanje,
znanost in šport. Obdobje trajanja operacije je od 1. 6. 2016 do 31. 8. 2020. Upravičeni stroški projekta so v višini 360 tisoč
evrov.)
•
Dejan Židan se je srečal s slovensko zagovornico. Vir: MTA in Ferenc Sütő. Fotó: MTA. Porabje, časopis
Slovencev na Madžarskem, Monošter, 18. oktobra 2018 - Leto XXVIII, št. 42, str. 3
http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_42.pdf
V Budimpešti je 4. in 5. Oktobra potekala peta podonavska parlamentarna konferenca, ki se je je udeležil tudi predsednik
Državnega zbora R Slovenije Dejan Židan.

Slika: Predsednik Državnega zbora RS Dejan Židan in predsednik madžarskega Parlamenta László Kövér. Fotó: MTA

Konferenca je bila posvečena podnebnim spremembam in njihovemu vplivu na oskrbo z vodo in kmetijstvo. Židan je imel ob
robu konference tudi več dvostranskih srečanj, in sicer s predsednikom madžarskega Parlamenta Lászlóm Kövérjem in s
predsednico Narodne skupščine Republike Srbije Majo Gojković, na kratko pa se je srečal tudi z zagovornico slovenske
skupnosti v madžarskem Parlamentu Eriko Köleš Kiss.

Slika: Na pogovorih je sodelovala tudi slovenska zagovornica Erika Köleš Kiss (prva z leve). Fotó: MTA
Predsednik Državnega zbora RS Dejan Židan je v pogovoru s predsednikom madžarskega Parlamenta Lászlóm Kövérjem
poudaril prijateljske vezi med državama, ki jih posebej tketa tudi narodni skupnosti na obeh straneh meje. Stiki med
parlamentoma so zelo dobri in intenzivni, pri čemer sta se sogovornika strinjala, da se bo dinamika medparlamentarnega
sodelovanja nadaljevala tudi v prihodnje. V nadaljevanju pogovora sta izmenjala poglede na migracije in na prihodnost
Evropske unije ter izpostavila pomen vladavine prava, še posebej za manjše države.
•
Toplina porabske in prekmurske reči. Tekst in foto: E. Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem,
Monošter, 18. oktobra 2018 - Leto XXVIII, št. 42, str. 3
Grad Grad
http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_42.pdf
Krajinski park Goričko in Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija sta pripravila na gradu Grad večer spominov, zgodb in pripovedk v
porabščini in prekmurščini. Pripovedovala sta Klaudija Sedar iz murskosoboške Pokrajinske in študijske knjižnice (iz Križevec
na Goričkem) in Karči Holec, klen Andovčan. Dogodek so z domačo glasbo popestrili Jakob, Luka in Iza, učenci soboške
glasbene šole.

Slika: Karči Holec pripoveduje o Andovcih in zgodbo O studencu ter Stanka Dešnik, direktorica Krajinskega parka Goričko.
Foto: E. Ružič
Klaudija Sedar je izbrala nekaj odlomkov iz starejše prekmurske književnosti, tako proze kot poezije, in omenila, kje so dela
izhajala. Tako denimo tudi v Dobrem pajdašu, ki je izhajal v Monoštru. Karči Holec je predstavil najmanjšo porabsko
narodnostno vas, Andovce, poudaril je, da »pri nas gučimo po domanje, če pa kakše reči ne vejmo, ponücamo
vogrsko«. Pripovedoval je tudi zanimivo, s humorjem prežeto zgodbo O studencu. Vse se je dogajalo in zgodilo zaradi
pomanjkanja vode v nekaterih vodnjakih. Odlična zgodba, zato naj jih izbrska še kaj in objavi v knjigi, kot pred leti, ko je
zbral Andovske prpovejsti (Andovske zgodbe).
Dogodek je izzvenel v krajši razpravi (Stanka Dešnik, direktorica KP Goričko, Ernest Ebenšpanger in Marjan Šiftar,
Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, in nekdanja novinarka Irma Benko) o pomenu ohranjanja prekmurskega narečja oziroma o
projektu, kako vpeljati narečje kot izbirni predmet v prekmurske osnovne šole. Skupina, ki se s projektom ukvarja, sodeluje
s Prekmurcem Hotimirjem Tivadarjem, profesorjem na ljubljanski Filozofski fakulteti. Pobuda je za nekatere, vsaj tako kaže,
preprost projekt, za druge (med katere spadam tudi sam) pa dokaj zahtevna naloga. Zlasti tedaj, ko bo potrebno
jezikoslovno in dialektološko opredeliti učenje prekmurščine, če ne zaradi drugega, pa zavoljo dejstva, da je težko reči, »to
je prekmurščina«. Kajti vsak jezik sloni na zakonitostih, ki se s časom sicer spreminjajo, »posodabljajo«, toda ostajajo.

Seveda pa pomisel nima namena zaustaviti ali kakorkoli drugače vplivati na uresničitev projekta učenja prekmurščine. Če bi
se avtorji, ki so v prejšnjih stoletjih pisali v svojem narečju ali prevajali v narečje najzahtevnejša dela, ukvarjali preveč s
teorijo, bi bilo njihovih del mnogo manj, ali nekaterih sploh nebi bilo. Zato je še kako prav in pohvalno, da so pisali in
prevajali v »svojem« narečju (govoru) in nam zapustili bogato dediščino.
•
»Znala sam, ka piše knjige, pa tüdi ka je gospaud«. Tekst in foto: Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na
Madžarskem, Monošter, 18. oktobra 2018 - Leto XXVIII, št. 42, str. 4
http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_42.pdf
Melita Kranjec – vodnica po domačiji Miška Kranjca
Pred kratkim smo v naši novinaj pisali o tom, ka so v Velki Polani proslavili 110. obletnico rojstva Miška Kranjca. Zdaj smo v
rojstnom kraji pisatela, steri je v svojom žitki napiso več kak 50 knjig (med sterimi je bilo tüdi dosta takših, stere so gučale o
»malom prekmurskom človeki«), gorziskali Melito Kranjec.

Slika: Melita Kranjec v Miškovi delovni iži. Foto: Silva Eöry
Ona je na velkopolanski občini zadužena za turizem in ma na skrbi tüdi vodenje turistov po domačiji Miška Kranjca. Prvo
pitanje se je ponüjalo že samo po sebi, vej pa me je zavolo priimka zanimalo, če je Melita kaj v žlati z eričnim Prekmurcom.
»Sam. Samo zanimivo, ka nej po priimki Kranjec, liki po priimki Pücko. Tak se je pisala Miškova mama, moja stara mama pa
je bila tüdi Pückova,« je povedala sogovornica in raztolmačila, ka se ške dobro spaumni, kak je Miško Kranjec odo k njim
domau, vej pa je biu dober pajdaš z njenim pokojnim očom in mamo, stera je kak leranca včila na domanji šauli: Naš ram je
v isti vilici, kak je pisatelova domačija.
Gda je Miško prišo v Prekmurje, je furt prišo tüdi k nam. Te sam ges bila ške dejte. Spaumnim se tüdi, ka je naša držina odila
k njemi na bratvo v Lendavske gorice. Znala sam, ka piše knjige, pa tüdi ka je gospaud, vej pa je furt, gda je prišo iz Ljubljane,
prišo s krščakom (kalap) na glavi na glavi in lepau oblečeni.«

Slika: Portret pisatelja Miška Kranjca. Foto: Silva Eöry
Melita Kranjec je v mladi lejtaj najbole štela tiste knjige, stere je Kranjec napiso za mlajše, sledkar pa tüdi drüge, v steri
je piso o svoji starcaj. Roman z naslovon Strici so mi povedali (po njem so napravili tüdi film in televizijsko nadaljevanko),
je sploj tisti, gé je pisatel najbole avtobiografsko predstavo žitek svojih starcov, zatau je tüdi za Melito ta knjiga »zakon« in
»eno najbaukših njegovih del, vej pa je resnična, realna. V njoj se vidimo vsi Polančari.«
Sogovornica je rada, ka leko turistom razkaže domačijo Miška Kranjca. Nej je tau njegov rojstni ram, vej pa so tistoga že
dugo dugo let nazaj dojrazmetali, držina Kranjec pa je leta 1932 pouleg staroga rama zazidala nauvoga, v sterom je gnesden
muzej: »Domačija je v lasti občine, naše drüštvo ŠTRK pa se od leta 1996 briga za ram. Od toga leta ge tüdi kak vodnica
turistom pokažem vse, ka je v tom muzeji. Povem jim neka rejči o pisatelovom žitki in deli, leko si poglednejo tüdi odlomke
iz filmov in nadaljevank, stere je slovenska televizija napravila po njegovi knjigaj, pauleg toga pa tüdi intervjuje, stere so
napravili novinari z njim.«

V njegovi delovni iži si leko lidge poglednejo pisalni stroj in dosta knjig, tüdi rokopise, v drügi štiri ižaj pa so njegve osebne
reči, priznanja, stera je daubo, in tüdi njegove dojobrnjene knjige v tihinske gezike. Pauleg toga leko obiskovalci preštejo ške
neka tüdi o Ljudski pravici. Tau so bile novine, sterih prvi urednik je biu pred drügo svetovno bojno Miško Kranjec. Na stenaj
visijo ške kejpi. »Malošto zna, ka je Miško Kranjec biu tüdi molar. Niti en kejp je nej podpisani, vej pa je kejpo za sebe, za
svojo düšo. Po njegovi smrti je njegova žlata kejpe prinesla na domačijo. Meu je ške dosta drügih hobijov. Med drügim je biu
goslar. Več instrumentov je znau špilati. V romani Strici so mi povedali je lepau opiso, kak je s svojimi strici, Pückovo bando,
odo špilat po gostüvanjih,« je ške raztolmačila Melita Kranjec in cujdala, ka je erični prekmurski pisatel biu tüdi ribič in
djager, rad je špilo šah, pa strastno drukolnivo za fotbalski klub Olimpija Olimpija, steroga častni predsednik je biu vse do
svoje smrti.
Na mesti, gé je stau Miškov iz blata napravleni rojstni ram, je polanska občina 2003. Leta zazidala en menši ram, steri se
zove Mankica: »K nam radi pridejo književniki, tak iz Slovenije kak tihinskoga. Tü leko neka cajta živejo in pišejo. Mi pa te z
njimi napravimo literarne večere in drüge kulturne dogodke. V zgornjom tali rama je iža, v steroj leko pisatel prespi, gej pa
ške ena, v steroj leko vsevküper prespi osem lidi.«
Miško Kranjec je meu v Lendavski goricaj tüdi svoje gorice. Po njegovi smrti so vküper z zamenico začnile propadati. Po rečaj
Melite Kranjec je občina pred petimi leti gorice odküpila (pa ške od dvej sausedov), postavila nauvo zidanico in posadila
3500 trsov: »V etom leti smo meli tretjo bratev. Pauleg njegove žlate so prišli tüdi lidge iz Senožeti, kraja, gé je Miško
preživo zadnjih 11 let svojoga žitka. Lepau smo se meli, tak kak tüdi prvo soboto v meseci oktobri, gda smo ob pomauči
lendavskoga turističnoga drüštva že 22. paut pripravili Pohod po poti Miška Kranjca.«
•
Slovenija je bila prvi stopaj na dugoj pauti. –dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 18.
oktobra 2018 - Leto XXVIII, št. 42, str. 5
http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_42.pdf
»Kama demo, padaške? – Po svejti!« bi leko dojobrnauli reči, štere so vöpravli na slovenskoj strani jugoslovansko madžarske grajnce sodacke, ki so v dnevaj po peštarskoj revoluciji 23. oktaubra 1956 bejžali z Vogrske v šurki svejt
prejk vesnic, gde je živelo madžarsko lüstvo v Sloveniji.

Slika: Sombotelski gosti, avtori knige Tanja Kolosa, dr. Attila Kovács ino dr. Lajos Bence. Foto: Porabje
Té reči so naslov dvojezične knige, štero so blüzi oblejtnice, 10. oktaubra (po Lendavi, Murski Soboti, Budimpešti pa
Monoštri) nutpokazali v Muzeji Savaria v Somboteli tö. Program so vküper organizerali SKD Avgust Pavel, Sombotelska
slovenska samouprava pa Drüštvo prijatelov muzejov Železne županije.
Navzauče je v imeni té organizacij v slovenskom pa madžarskom geziki pozdravila predsednica samouprave Marija Kozar
pa povödala, ka je med revolucijov v Budimpešti - kak mala dekla - srečala sovjetskoga sodaka, šteri je pri nji doma
partizane isko.
Knigo so nutpokazali madžarski avtori iz Slovenije (Prekmurja), med njimi urednik, zgodovinar dr. Attila Kovács.
Kak je povödo, že za konferenco za 50. oblejtnico revolucije so dosta kaj vküppobrali, knige pa so vöprišle deset lejt kisnej
z eške več informacijami. Od 200 gezero Madžarov, šteri so zapüstili svoj rosag, je je 180 gezero prauti Avstriji bejžalo,
20 gezero pa prauti Jugoslaviji. Kauli dvej gezero lüstva je prišlo v gnešnjo Slovenijo.
Literarni zgodovinar dr. Lajos Bence je v Somboteli tapravo, ka »če bi nej bilau revolucije pa propagande, bi gnes nej bilau
novin Népújság.« Leta 1956 so té novine – kak eden tau Vestnika – oprvin korektno pisale o madžarskoj revoluciji, od 1958
do gnes pa samostojno vöprihajajo kak novine Madžarov v Sloveniji. Od urednika Attile Kovácsa smo čüli, ka so začnili
Madžari prauti Jugoslaviji bejžati januara 1957, gda so avstrijsko grajnco sigurno dojzaprli. V tom rosagi je bilau kauli
petdeset lagerov (sprejemni centrov), depa nej v gnakom cajti, zvün sezone so dostakrat goroprli hotele pa zdravilišča.
V Sloveniji je bilau deset lagerov, od šteri zidine zvekšoga eške gnes stogijo pa je je Attila Kovács najšo. Mladi so ranč tak
bejžali, tau svedoči, ka se je v centraj naraudilo 14 mlajšov. »Eden merkanarski Madžar je gnauk prišo v slovenski
varaš Brestanica poglednit, gde se je naraudo,« je pripovejdo Attila Kovács pa cujdau, ka sta dva prebejžnika mrla tö.
»Eden je betežen biu, edno dejte pa je po nesreči s pükšov dojstrliu njegvi oča, gda so prejk grajke bejžali,« smo čüli. Dobro
je znati, je vöpostavo urednik, ka so oprvin z Vogrske prebejžale držine avošov z Lentina, štere so se prestrašile revolucije
(ino se novembra že povrnaule). V Jugoslaviji je bilau premalo agentov, šteri bi gučali madžarski, zatok so prebejžnike kisnej
probali nutzorganizerati – največkrat zaman.

Madžari z ov kraj slovenske grajnce so pomagali prebejžnikom z Vogrske. Nekdešnji parlamentarni poslanec, zgodovinar dr.
László Göncz je gorvzeu dosta pripovejdanj v Prekmurji pa čüu, ka je domanjo lüstvo prebejžnikom davalo gesti pa salaš,
ništerni mladi pa so steli oditi »pomagat v Pešt«. (Tau vse smo čüli od urednika Attile Kovácsa, ka László Göncz je na žalost
nej mogo priti v Somboteu.) Vogrske statistike so pokazale, ka je po revoluciji z našoga rosaga procentualno največ lüstva s
krajine kauli Monoštra odišlo: skoro 10 odstotkov.
Konkretne dokumente o tem je najšo sodelavec Arhiva Železne županije László Mayer, depa samo za Sakalauvce, Dolenji
Senik pa Števanovce. Novine v Sloveniji so o madžarskoj revoluciji začnile pisati 2-3 dni kisnej. Gda so Sovjeti nutvdarili na
Vogrsko, so v Vestniki napisali: »Nej trbej vse poküpiti«, vej se je pa lüstvo prestrašilo, gda so jugoslovanske tanke poslali na
madžarsko grajnco.
Od mlade zgodovinarke Tanje Kolosa smo v Somboteli čüli tau tö, ka je 23. decembra Stane Lenardič v novinaj
Slovenski poročevalec napiso članek »Obed sem djo z madžarskimi prebejžniki«. V tem se pogučava z mladimi pa starimi,
prausnimi pa vönavčenimi lidami - pa djenau dojspiše njine gvante pa tau, kak gledajo na situacijo svojoga rosaga.
Na konci programa so ništerni eške pripovejdali o svoji spominaj na revolucijo. Navzauči so se vsi brigali za dvojezično knigo,
štero pa na žau ne odavajo. Najdemo pa go v vsej vekši knjižnicaj, zatok, če štoj šké kaj več zvödati o žitki madžarski
prebejžnikov v gnešnjoj Sloveniji, aj batrivno obrača té študije.
•
Slovenske pesmi, pripovejsti pa kejpi v Budimpešti. Uredništvo. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem,
Monošter, 18. oktobra 2018 - Leto XXVIII, št. 42, str. 6-7
http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_42.pdf
Drüštvo Slovencov v Budimpešti má šegau držati »Slovenski den« kauli datuma, gda so leta 1990 zdrüženje stvaurili med
prvimi samostojnimi slovenskimi organizacijami na Vogrskom. Letos 6. oktobra so se v budimpeštanski prostoraj Državne
slovenske samouprave, gde drüštvo drži svoje programe, zbrali Slovenci z glavnoga varaša, med publikov pa smo vidli mlade
obraze tö.

Slika: V Budimpešti vsikšoga oktobra vküppridejo na »Slovenskom dnevi«. Foto: Porabje
Oprvin je navzauče pozdravila predsednica drüštva Ágota Kállay, med njimi eške posaba pooblaščeni ministrici z
veleposlaništva RS v Budimpešti Natašo Bergelj ino Metko Lajnšček pa eške dugolejtno, zdaj čestno predsednico
budimpeštanskoga slovenskoga drüštva Ireno Pavlič.

Slika: Zbor peštarskoga slovenskoga drüštva najraj lejpe porabske pesmi spejva. Foto: Porabje
Program se je začno s spejvanjom domanjoga zbora, šteroga vodi Orsolya Kovács Zádori, s fudami pa ga sprevaja
Hugó Cserpnyák. Za srečanje so se nalekli s petimi porabskimi slovenskimi pesmimi. Oprvin so spejvali o žalostnoj lübezni s
pesmov »V jesenskoj nauči«, te pa je na red prišo veseli venec s trejmi koražnimi nautami. Slovenski zbor je sploj ritmično

spejvo, pokisili so se djufkati tö, ranč tak kak pri slejdnjoj hejcnoj pesmi »Mravla je v mlin pelala«. Slovenski pesmarge v
Pešti vsakši keden na probe odijo, lepau se čüje glas štiri moškov pa štiri žensek. Pomalek že venak pride cajt, ka vödajo svoj
CD tö.

Slika: »Pripovejsti aj štejo v Sloveniji pa naši mladi v Porabji,« smo čüli od urednika Dušana Mukiča. Foto: Porabje
Dale v programi je slavist ino novinar Dušan Mukič v dvej gezikaj nutpokazo knigo »Pripovedno izročilo Slovencev v
Porabju«, štero sta Državna slovenska samouprava pa ljubljanski Inštitut za slovensko narodopisje (ISN ZRC SAZU) vödala na
konci lanjskoga leta. Eden od urednikov zbirke z več kak dvejstau pripovejstami je tapravo, ka je slovenski etnolog dr. Milko
Matičetov leta 1970 v peti porabski vesnicaj, v petnajseti dnevaj, od 33 pripovedovalcov vküppaubro te pravlice.
Ljubljanskoga čednjaka so v Porabji sprevajali domanje lerance pa škonicke, od nji smo leko na budimpeštanskom
programi pozdravili gospau Ireno Pavlič, štera je ništerne pripovejsti v mikrofon Matičetovoga tö povödala.
Navzauči so leko čüli, ka so pripovejsti djenau dojspisane v porabskoj domanjoj rejči, depa doj so obrnjene na slovenski
knjižni gezik tö. Med njimi najdemo na priliko pravlice o stvarinaj, čalaricaj pa naurom vragej, depa legende, istinske štorije
pa šatrivanje tö. Dušan Mukič je tapravo, ka se je čüdivo, kak duge pripovejsti je indašnjo lüstvo znalo na pamet gučati, brezi
edne vekše hibe. Zbrano je dosta pravi porabski pravlic, depa v knigi leko najdemo minte z Vogrske, Slovenije pa eške
z Avstrije tö. Etnolog Milko Matičetov je nej doživo, ka so knige vöprišle.
Cuj k zbirki je valon eden CD, na šterom leko poslüšamo 13 originalni pripovejsti, polonje z vesnic z gorenjesenčarskim
gučom, polonje s števanovskim. Na oktoberskom Slovenskom dnevi v Budimpešti so leko navzauči čüli sinčarsko pravlico o
lasici pa požaki ino veričansko pripovejst o dvej müšaj. Kak so ništerni sledik povödali, so se med poslüšanjom počütili, kak
liki bi bili doma v Porabji.
Gda so peštarski Slovenci kisnej obračali knigo, so na črno - bejli fotografijaj gorpoznali ništerne svoje poznance ali žlato. Če
pa je kejpov nej bilau, so bila poznana imena pripovejdnikov. Dušan Mukič je vsakšoma tanačivo, aj má malo potrplenja,
vejpa eške letos vöpride kniga s šestdesetimi pripovejstami v domanjoj porabskoj pa vogrskoj rejči - s tistoga do
leko ležej pripovejdali svojim vnükom.
Kulturni program - v šterom je bila že muzika pa literatura - se je končo z likovnov umetnostjov. Predsednica Ágota Kállay
je pokazala na stene, gde so bili gorobejšeni mlašeči malani kejpi.
Pedagoški center za narodnosti pri Uradi za šolstvo (Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központja) je vöspiso
natečaj za malanje (rajzpályázat) o žitki narodnosti v indašnji cajtaj. Mlajši z narodnostni pa dvojezični šaul (takše má deset
narodnosti na Vogrskom) so poslali več kak eststau kejpov z motivi narodnostni gvantov, šeg, škéri, špil ali pripovejsti, žirija
pa je vöodebrala petdeset slik. Razstavo so uradno odprli majuša v Uradi varuha temeljnih človekovih pravic (Alapvető
Jogok Biztosának Hivatala), zdaj je na pauti po cejlom rosagi.
Navzauči na budimpeštanskom srečanji so si leko najbaukše kejpe poglednili pa med njimi najšli več slik slovenski mlajšov
tö.
Tak se je končo program Slovenskoga dneva v Budimpešti. Letos planerajo eške dvej vekšivi prireditvi: na srejdi novembra
do držali kulinarično delavnico, na šteroj do pekli pa küjali indašnjo porabsko gesti; do decembra pa škéjo vküperpobrati
edno mini-razstavo s stari papérov, kejpov pa predmetov (tárgyak) od članov drüštva, štere bi nutpokazali na sedeži
organizacije pa se tak spominali.
Prejk takši programov se eške itak gordržijo Slovenci v vogrskom glavnom varaši. Lepau je bilau videti, ka si cajt vzemejo pa
na slovenske programe odijo ništerni mladi tö.
•
Barva kot posrednica čustev in razuma. Tekst in foto: Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem,
Monošter, 18. oktobra 2018 - Leto XXVIII, št. 42, str. 7
http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_42.pdf
Galerija Murska Sobota: umetnika iz Ingolstadta
Na predzadnji letošnji razstavi (odprta bo do 24. oktobra) se v soboški Galeriji s svojimi deli predstavljata umetnika iz
nemškega/bavarskega Ingolstadta, slikar Viktor Scheck (v Soboti je že imel samostojno razstavo leta 2006 in leta 2004
sodeloval na skupinski razstavi) in kiparka Babette Ueberschär. Razstava je plod tradicionalnega sodelovanja med Mursko
Soboto in Ingolstadtom.

Slika: Instalacija in slike umetnikov iz Ingolstadta so plod sodelovanja partnerskih mest iz Bavarske in Slovenije. Foto:
Ernest Ružič
Babette Ueberschär je po tečajih risanja in slikanja študirala na mednarodni poletni akademiji v Salzburgu in imela prve
razstave na Bavarskem. Potem so sledile njene številne samostojne in skupinske razstave v Nemčiji in v tujini. Slikarkina
nagnjenost k eksperimentiranju stopi v ospredje že pri izbiri materialov, kot so papir, različne folije, žice, vosek, glina,
ki so njena osnovna likovna gradiva. V prostorskih inštalacijah vsakdanje predmete in naravne materiale predstavi v novih
kontekstih in odnosih in s tem odpira nove perspektive in pomenske ravni, s katerimi se dotika osrednjih tem in vprašanj v
življenju, kot so rojstvo in smrt, biti in miniti, veselje in ljubezen ...
Viktor Scheck je študiral grafično oblikovanje, zdaj pa je svobodni slikar in oblikovalec. Študijsko se je izpopolnjeval v Italiji,
na Češkem in v Avstriji. Na temo krajinskega slikarstva je pripravil številne samostojne razstave doma in v tujini. Med leti
1990-1992 je predsedoval Društvu likovnih umetnikov Schrobenhausen. Avtor se v krajinskem slikarstvu ne ukvarja zgolj s
topografsko natančnostjo, marveč s pomenom krajine kot nosilke čustev, tradicije in zgodovine, pri čemer slika služi kot
projekcija površine in ogledalo za gledalca.
Pri slikanju zavestno uporablja barvo kot posrednico čustev in razuma. Zvok in zven izbranih barv sprožajo predstave,
čustva, morda celo spomine. Sodelovanje med likovnimi umetniki iz Ingolstadta in Murske Sobote ima dolgoletno tradicijo,
ki se je začela v letih, ko je bilo v avtomobilski tovarni Audi v tem bavarskem mestu zaposlenih več tisoč prebivalcev iz
Prekmurja in Prlekije.
Likovne razstave omogočajo vpogled v umetniško ustvarjalnost dveh mest. Umetnost je pogosto, če ne celo zmeraj
ogledalo, v katerem se zrcali čas in duševno stanje družbe. S kulturno izmenjavo lahko bolje spoznavamo drug drugega, za
kar so idealna priložnost partnerska mesta. V letih, ko je delalo v Ingolstadtu največ Pomurcev, se je zvrstila tudi vrsta
pogovorov o sodelovanju na drugih področjih, ne samo v kulturi. Pogovarjali so se o možnostih zlasti gospodarskega
sodelovanja, malega gospodarstva in turizma, vendar naprej od pogovorov ni prišlo. Danes več slovenskih podjetij zelo
uspešno izdeluje sestavne dele za veliko število avtomobilskih tovarn v Evropi, zagotovo tudi za audije.
Lepo in koristno je seveda, da med partnerskima Ingolstadtom in Soboto sodelujejo (vsaj) likovni umetniki.
•
Naša usoda je bila v tujih rokah. Tekst in foto: Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem,
Monošter, 18. oktobra 2018 - Leto XXVIII, št. 42, str. 10
http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_42.pdf
Petanjci-Tišina: Literarni natečaj - Stoletje slovenskega Prekmurja
Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija je v sodelovanju z Zavodom za šolstvo, Območna enota Murska Sobota, pripravila
9. literarni natečaj za pomurske osnovnošolce in dijake, tokrat na temo Stoletje slovenskega Prekmurja.

Slika: Predsednik Uprave Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije Ernest Ebenšpanger, podpredsednik Marjan Šiftar ter župana
Velike Polane in Tišine Damijan Jaklin in Franc Horvat ob predstavitvi Miškovega lugaša in Miškove trte (med M.Š. in D.J.)
ter odprtju razstave likovnih del učencev gornjeradgonske in tišinske šole na temo Mura (Murska deklica). Foto: Ernest
Ružič

Slavnostni podelitvi priznanj in zahval na Tišini so pridružili v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih še postavitev lugaša
(brajd) s posaditvijo Miškove (Kranjec) trte in odprtjem razstave del s spomladanske likovne razstave učencev
gornjeradgonske in tišinske osnovne šole. Pisatelj Miško Kranjec in dr. Vanek Šiftar sta bila več let tesna sodelavca, o čemer
podrobno govori njuno dopisovanje, objavljeno tudi v zborniku Mirka Munde Ob Muri in daleč čez – korespondenca
Vaneka Šiftarja z nekaterimi pomurskimi rojaki (2011). Tako Šiftar Ivan (Vanek) piše Mišku, naj mu za Mladega Prekmurca
pošlje obljubljeno: »Želja nas vseh je, da napišeš nekaj za zadnjo številko, ki naj bi bila jubilejna, ob 20. obletnici
osvobojenja. Sam boš vedel, kaj bi bilo najboljše.« Miško Kranjec je izpolnil Vanekovo prošnjo in za jubilejno številko
Mladega Prekmurca, s katero je glasilo obeležilo 20-letnico pridružitve Prekmurja matičnemu slovenskemu prostoru,
napisal študijo Narodno vprašanje v Prekmurju. Pisatelj je tudi večkrat obiskal Vaneka na Petanjcih, zato ni presenetljivo, da
so ob 110-letnici njegovega rojstva postavili v Vanekovem vrtu lugaš in posadili Miškovo trto, ki bo rasla in rodila na teh
brajdah.
Zbrani na slovesnosti s(m)o lahko poizkusili rdeče in belo vino z Miškovega vinograda v Lendavskih goricah. Miško Kranjec je
tudi preroško v pismu Vaneku napovedal, kako pomemben in prepoznaven bo z leti postal njegov Vrt spominov in
tovarištva, je zbranim povedal sin Marjan Šiftar. Župan občine Velika Polana Damijan Jaklin pa je izpostavil skrb za
Miškovo zapuščino, omenil njegove prve objave v narečju, ki zopet pridobivajo na pomenu.
Otroci so v enodnevni likovni koloniji pod vodstvom Saše Bezjak ustvarjali in ustvarili prikupna dela o Murski deklici.
Podpredsednik dr. Šiftarjeve fundacije Marjan Šiftar je ob tem poudaril, da ustanova namenja veliko pozornosti mladim, kar
smo lahko kakšni dve uri pozneje na Tišini spremljali v živo na podelitvi priznanj in zahval učencem in dijakom, ki so se
udeležili 9. literarnega natečaja na temo „Stoletje slovenskega Prekmurja.“
Vsi sodelujoči v natečaju so imeli mentorice in mentorje, torej ustrezno strokovno pomoč, toda že iz prebranih kratkih
odlomkov je bilo mogoče izluščiti in začutiti izvirne misli mlade generacije, kako doživlja in podoživlja zgodovinske dogodke
izpred sto let in jih prepleta z razmišljanjem o pomenu pridružitve Prekmurja matičnemu prostoru pred sto leti.
V kulturnem programu ob podelitvi priznanj in pohval so sodelovali dijaki gimnazije Franca Miklošiča in Osnovne šole Tišina.

Slika: Slavnostna govornica na podelitvi priznanj in zahval literarnega natečaja »Stoletje slovenskega Prekmurja« Etelka
Korpič. Foto: Ernest Ružič
Slavnostna govornica na podelitvi je bila ustavna sodnica Etelka Korpič, (ob življenjskem jubileju, 70-letnici, ji je Univerza v
Mariboru, kjer je docentka na Pravni fakulteti, naslednji dan priredila lepo slovesnost). Etelka Korpič je v uvodu poudarila,
da vsebine zapisov osnovnošolcev in srednješolcev »dajejo vrtu dušo, mu vdihujejo življenje, nas bralce pa spominjajo
na preteklost, odsevajo sedanjost in vzpodbujajo razmišljanje o prihodnosti, predvsem vpetosti v življenje Prekmurja.« In
navedla odlomek Marine Gabor, ki je o skrivnosti vrta napisala: »A vsako noč, ko je zavladala smrtna tišina, se je na vrtu
pojavila skrivnostna ženska. Skrbela je zanj. Nikoli pa se vrta ni dotaknila. Lebdela je nad vrtom in s svojimi gibi delovala
kakor nežen spomladanski veter, ne glede na letni čas.« Govornica je dodala: »Ustvarjalnost mladih lebdi nad vrtom, v vseh
letnih časih, in vrt je postal in bo ostal trajen simbol povezanosti, strpnosti in odprtosti do sveta«.
Pomenljive so tudi misli o mladih, ki živijo v miru in se lahko izobražujejo, ven vendar povsod ni tako, kajti 300 milijonov
otrok na svetu ni vključenih v izobraževanje, 215 milijonov otrok, mlajših od 15 let, dela, da lahko preživi in ena milijarda
ljudi je lačnih. »Tudi v Sloveniji je po statističnih podatkih 48 tisoč revnih otrok. To je resničnost, ki ne bi smela biti resnica«.
Govornica se je dotaknila tudi priprav na 100-letnico priključitve Prekmurja k matičnemu narodu. »Kljub temu da je
Prekmurje več stoletij ostalo izven slovenskega ozemlja, se je v tej pokrajini ohranil slovenski jezik s prevodom Nove zaveze
svetega pisma Štefana Kuzmiča in Mikloša Kuzmiča. Nastala bi tudi slovnica prekmurščine Avgusta Pavla, če madžarizacija
ne bi posegla v izdajo. V tem panonskem prostoru se je prekmurščina ohranila kot edini knjižni jezik, ki je ostal po
oblikovanju enotnega slovenskega knjižnega jezika.«
»Ograček mladih talentov« (pobudo zanj je dal akademik, Anton Vratuša) povezuje učitelje in učence ter ustvarjalno bogati
naše življenje. Zapisane misli so povezane z življenjem v Prekmurju, »tako kot je bil Vanek (Šiftar) povezan z Romi, tako kot
se je matematik in astrolog Kepler zatekel na Petanjce (kjer ima spominsko obeležje) in kot se je razvila prijateljska vez
med Vanekom in Miškom (Kranjcem), ki bo še naprej živela v lugašu in trti, ki so jo zasadili danes, tako kot se bo na vrtu, v
prekmurski vasi Petanjci, razvijal humanistični center z Raziskovalno postajo ZRC SAZU in bogatil ne samo Prekmurje,
temveč širšo Slovenijo in segel tudi čez njene meje.

Ali kot je zapisala Helena Balažic v sestavku Moj sosed: „Kultura seže do tja, do koder seže sonce”.« Priznanja in zahvale so
učencem in dijakom izročili Etelka Korpič, predsednik Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije Ernest Ebenšpanger in Irena Kumer
iz Zavoda za šolstvo, Območne enote Murska Sobota, ki skrbno bedi nad literarnimi natečaji Ograček mladih talentov.
Scenaristka prireditve je tudi letos bila Irena Štuhec, profesorica na gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru.
•
Prvi nastop FS ZSM Gornji Senik v Tolminu. Gyöngyi Bajzek, mentorica skupine. Porabje, časopis Slovencev na
Madžarskem, Monošter, 18. oktobra 2018 - Leto XXVIII, št. 42, str. 12
http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_42.pdf
Na povabilo FS Razor Tolmin je FS ZSM Gornji Senik 6. Oktobra sodelovala na 11. prireditvi društva z naslovom »Naši ta stari
pravijo tako«. Tema letošnje prireditve so bili šempaški pirhi.

Slika: Prvi nastop folklorne skupine ZSM Gornji Senik v Tolminu. Foto: Porabje
Skupina pisalk šempaških pirhov iz Poljubinja ohranja star običaj pisanja pirhov, ki je bil leta 2012 vpisan v nacionalni
Register žive kulturne dediščine. Pred začetkom prireditve sta muzikanta FS ZSM Gornji Senik publiko razveselila z glasbo iz
svojega repertoarja. Na kulturnem programu sta ob domačih skupinah, ki so: mlajša folklorna skupina, odrasla folklorna in
pevska skupina Razor, ki predstavljajo plese, pesmi in običaje, ki so se po izročilu ohranili v Soški dolini, nastopili še dve
skupini,
Pevci in godci s Kamna in FS ZSM Gornji Senik. Porabska FS se je predstavila z dvema porabskima spletoma, s katerima
je dosegla velik uspeh.
Člani folklorne skupine smo prvič nastopili in spoznavali kraj Tolmin. Ob tej priliki bi se radi zahvalili društvu FS Razor, da so
nam predstavili njihovo naravno bogastvo (Tolminska korita) in gastronomijo. Zelo smo jim hvaležni za njihovo
gostoljubnost.

Delo, Ljubljana
•
Na vse več otrok priseljencev nismo pripravljeni. Špela Kuralt. Delo, Ljubljana, 12. oktober 2018
https://www.delo.si/novice/slovenija/na-vse-vec-otrok-priseljencev-nismo-pripravljeni-100004.html
Pedagogi in občine zahtevajo sistemsko rešitev pri vključevanju tujih otrok v vrtce in šole, ministrstvo pa je šele pri
predlogu.

Slika: Če je v enem oddelku več otrok priseljencev, to ne pripomore k njihovi večji vključenosti, slabše je tudi njihovo
znanje slovenščine. FOTO: Matej Družnik/Delo
Celje – Statistika kaže, da je v Sloveniji vsako leto več tujcev, največ iz Bosne in Hercegovine, sledita Kosovo in Srbija.
Osnovna šola je za otroke tujcev prav tako obvezna, kjer pa imajo otroci največ težav zaradi neznanja slovenščine. O težavah
šole poročajo že več let, potrebovale bi dodatno pomoč, morda tudi spremljevalce za učence priseljencev. Ministrstvo za

šolstvo konkretnih rešitev še ni dalo, v učilnicah je še vedno veliko stisk.
V Sloveniji je bilo po podatkih ministrstva za notranje zadeve konec septembra skupaj skoraj 140.000 tujcev. V vrtce so v
tem šolskem letu sprejeli 4605 otrok tujcev. Število otrok tujcev v osnovnih in srednjih šolah štejejo glede na dveletno
prilagajanje, ki je omogočeno v šolski zakonodaji. V lanskem šolskem letu je bilo glede na prvi dve leti šolanja v Sloveniji v
osnovnih šolah 2727 otrok priseljencev, v srednjih šolah pa 1053.
Dveletno prehodno obdobje
V dveletnem prehodnem obdobju zakonodaja tujim učencem omogoča, da v prvem letu niso ocenjeni in da lahko kljub
temu napredujejo v višji razred, drugo leto je ocenjevanje še lahko prilagojeno, vendar konec drugega leta šolanja v Sloveniji
zanje veljajo ista merila napredovanja kot za vse druge. Ministrstvo šoli odobri tudi dodatne ure slovenščine.
4605 otrok tujcev so v tem šolskem letu sprejeli v vrtce
Praksa kaže, da je sistem pomanjkljiv. Skupnost občin Slovenije (SOS) je v anketi med občinami dobila glede vprašanj
izobraževanja otrok priseljencev podobne odgovore po vsej državi. Iz Mestne občine Kranj so SOS odgovorili, da se v njihov
vrtec vsako leto lahko vpiše 12 odstotkov otrok tujcev oziroma priseljencev. Opažajo, da je v enem oddelku pogosto več
otrok priseljencev, kar ne pomaga k večji vključenosti, njihovo znanje slovenščine pa je tako slabše, »povečuje se tudi
nezadovoljstvo staršev drugih otrok«. Skoraj vse občine so opozorile, da ministrstvo sicer financira ure slovenščine, vendar
je tega premalo. Še posebno zato, ker kaže, da bo priseljencev vsako leto več.
Stiska otrok
2727 otrok priseljencev je bilo v lanskem šolskem letu glede na prvi dve leti šolanja v Sloveniji v osnovnih šolah
Težav je več predvsem pri otrocih, ki govorijo neslovanske jezike, kot je albanščina, je pojasnila vodja aktiva ravnateljev
celjskih osnovnih šol in ravnateljica OŠ Frana Roša Mojca Kolin: »Ti jeziki so učiteljem povsem nerazumljivi, torej je tujim
otrokom nerazumljiva tudi slovenščina. Gre za veliko stisko otrok, saj so pahnjeni v okolje, v katerem ne morejo izraziti niti
osnovnih potreb. Navadno pridejo v Slovenijo tik pred vpisom v šolo oziroma pred začetkom pouka. Šole tako starejše
učence, ki že obvladajo slovenščino, prosimo za pomoč pri prevajanju. Težava je komunikacija s starši, saj pri albansko
govorečih otrocih v šolo lahko pridejo le matere, ki ne obvladajo jezika, očetje so zaradi dela med tednom nedosegljivi.
Pogosto opažamo tudi, da nastaja temeljito razhajanje med znanjem, ki ga pričakujemo za zapisanimi ocenami, ki jih otrok
prinese iz svoje države in njegovim dejanskim znanjem.«
1053 otrok priseljencev je bilo v lanskem šolskem letu v srednjih šolah
Z albansko govorečimi otroki se veliko ukvarjajo tudi na I. osnovni šoli Žalec, kjer pripravljajo Jezikovno tržnico, na kateri se s
kulturo, jezikom in kulinariko predstavijo družine učencev, ki prihajajo iz drugih jezikovnih okolij. Tudi v Žalcu pogrešajo
sistemsko rešitev, pravi župan Janko Kos: »Učenci so po zakonu šoloobvezni takoj po pridobitvi stalnega oziroma začasnega
bivališča. Praviloma pa vsaj pol leta po prihodu ne znajo ne slovensko, ne angleško ali nemško. Finančna pomoč šoli je zgolj
simbolična. Šole bi potrebovale dodatne učitelje za učenje teh otrok.«
Rešitev na papirju
Na ministrstvu se težav zavedajo, saj jih na umanjkanje sistemske rešitve opozarjajo pedagoški delavci: »Ministrstvo je zato
podprlo projekt 'Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev', ki deluje v smeri opolnomočenja
strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje otrok, učencev, dijakov in študentov priseljencev ter otrok večinske
kulture.« Dodali so, da so v projektu Izzivi medkulturnega sobivanja konec avgusta dobili predlog programa dela z otroki
priseljenci, ki »je podlaga in temelj za sistemske rešitve na tem področju«. Kdaj si lahko obetamo rešitve, niso zapisali.
140.000 tujcev je bilo po podatkih ministrstva za notranje zadeve konec septembra v Sloveniji
Učitelji v predlogu programa predlagajo, da bi vse otroke takoj ob prihodu vključili v intenziven tečaj slovenščine. Kolinova
je zapisala, da predlagajo različno intenzivne tečaje: »Sorodni jeziki niso težava. Ministrstvo mora poskrbeti za najranljivejšo
skupino otrok, osnovnošolce, in morda ustanoviti regijske izobraževalne centre za otroke priseljence, ki bi nalogo izvajanja
intenzivnega tečaja najlažje opravili.« Glede dodatnih zaposlitev prevajalcev ali psihologov pa z ministrstva odgovarjajo, da
se take potrebe »urejajo v sodelovanju z ministrstvom za notranje zadeve oziroma uradom za oskrbo in integracijo
migrantov«.

Slika: Vera Haliti, sodna tolmačka, je bila ključna oseba pri projektu socialne aktivacije albansko govorečih žensk. Pravi,
da so otroci, ki prihajajo v Slovenijo, lahko v zelo veliki stiski. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Medkulturni mediatorji so nujnost
Vera Haliti je sodna tolmačka za albanski jezik, pomaga pa tudi v več šolah na Celjskem, bolnišnici in v drugih ustanovah ter
sodeluje v uspešnem projektu socialna aktivacija albansko govorečih žensk Ljudske univerze Celje, kjer je imela tudi tečaje
albanščine za učitelje. Tudi ona upa, da bodo uvedene sistemske rešitve.
Kakšno je vaše sodelovanje s šolami?
S I. OŠ Žalec sodelujem že več kot osem let. Dodeljenih imam 30 ur in albanske otroke poučujem slovenščino. Ne gre le za
učenje jezika. Pomemben je tudi psihološki vidik. Otroci so bolj sproščeni. Ko je otrok sproščen, se tudi lažje uči.
Kako pa je na šolah, kjer je le nekaj otrok tujcev?
Navadno so tam učitelji in ravnatelji prepuščeni samim sebi. Včasih z ad hoc prevajalci, tistimi, ki se malo spoznajo na jezik,
ravno toliko, da se na začetku sporazumejo.
Kaj bi bilo po vašem nujno?
Sistemska ureditev. Da izobrazimo nekakšne medkulturne mediatorje, ki lahko delujejo po šolah, upravnih enotah, bolnicah,
kjerkoli lahko vzpostavijo stik s priseljenci. Šole pa so tiste, ki najbolj potrebujejo nekoga za nasvet, prevajanje, tolažbo. Ker
ne gre le za jezik. Otrok je celota! Stiske, ki jo doživlja, ne moreš rešiti tako, da ga daš v razred in mu rečeš, naj se znajde in
naj mu pomagajo sošolci. Podpiram, da otroci sodelujejo med sabo, ampak brez dodatne pomoči ne gre, tako kot ne gre pri
otrocih, ki imajo odločbe. Potrebujejo dodatno pomoč, nekega spremljevalca. Vsaj na začetku.
Na vaš tečaj albanščine je prišlo šest učiteljev.
Tečaj ni bil namenjen temu, da bi se naučili albanščine, ker se tega ni mogoče naučiti v 60 urah. Učitelji so tam spoznali
osnove, kako pozdraviti, vprašati otroka, ali mu je hudo. Naučili so se 113 vprašanj. Da lahko vzpostavijo stik. Ko otrok sliši
svoj jezik, se takoj naveže, sprosti, k tebi se bo zatekel, ko bo imel problem. Na tečaju govorimo tudi o osnovah kulture,
vedenja v določenih situacijah, običajih.
Kako sprejemate očitke, da so tujci tisti, ki bi se morali bolj potruditi?
Nikomur ničesar ne očitam. Izkušnje zbistrijo um. Na eni in drugi strani je treba delati. Otroci niso nič krivi. Odtrgani so od
svojih prijateljev, šole in vrženi v drugo, tuje okolje. To je velika psihološka stiska. Matere, ki naj bi jim pomagale, same ne
znajo, zato je socialna aktivacija žensk pomembna. Delo z materami je velika naložba. Če bodo one razumele jezik, kulturo,
bodo lažje pomagale otrokom.
•
Merklova: S Šarcem sva govorila tudi o mejnem vprašanju. Ma. F., Delo, Ljubljana, 12. oktober 2018
https://www.delo.si/novice/slovenija/sarec-z-merklovo-domnevno-tudi-o-arbitrazi-102021.html
Za slovenskega premiera je to prva dvostranska pot v tujino, kot je napovedal, pa gre za spoznavni obisk z nemško
kanclerko.
Nemška kanclerka Angela Merkel je pred uradom v Berlinu z vojaškimi častmi sprejela slovenskega premiera Marjana
Šarca. Po rokovanju in izmenjavi dobrodošlice sta se umaknila na delovno kosilo.
Po kosilu sta se Merklova in Šarec srečala tudi pred mediji na novinarski konferenci. Pogovor je tekel o dvostranskih temah
ter o pripravah na vrh Evropske unije, ki bo prihodnji četrtek. Nekaj besed sta namenila tudi (ne)implementaciji arbitražne
odločitve glede meje med Slovenijo in Hrvaško.
Merklova je uvodoma predstavila novega slovenskega premiera. S Slovenijo imamo zelo dobre gospodarske odnose, ki jih
bomo nadaljevali, saj je Slovenija z vidika nemškega gospodarstva zanesljiva, je povedala nemška kanclerka in poudarila, da
blagovna menjava znaša 12 milijard evrov. Kot je še dodala, sta s Šarcem govorila še o situaciji na Zahodnem Balkanu. Tudi
Nemčija bo pomagala Sloveniji pri odpravi mejnega spora s Hrvaško, je dejala in dodala, da je pogovor tekel tudi na temo
migracij in mednarodne situacije na splošno.
Nato se je javnosti predstavil tudi slovenski premier, ki je poudaril, da je obisk v Berlinu njegov prvi bilateralni obisk tujine.
Za obisk te države se je, kot je dejal, odločil zaradi dobrega prijateljstva. 12 milijard ni mačji kašelj, je pripomnil.
»Oba meniva, da je treba Evropo graditi na temeljih sodelovanja, da ne gre le za pričakovanja, da boš nekaj dobil, ampak
moraš tudi kaj prispevati. Nikakor nočemo biti država, ki išče samo koristi, ampak želimo EU tudi nekaj dati,« je dejal Šarec,
ki je prav tako povedal, da sta se z Merklovo dotaknila tudi mejnega vprašanja. »Slovenija ni država samo enega problema.
Seveda moramo zagovarjati svoje stališče in ga tudi bomo. Zdaj se moramo začeti pogovarjati o implementaciji arbitražne
razsodbe, vendar pa to ni problem, ki bi bil trenutno na nivoju EU med najpomembnejšimi,« je pojasnil slovenski premier, s
čimer je imel v mislih brexit. »Pogajanja moramo izpeljati kot celotna Evropska unija, seveda pa vsi pričakujemo, da bo
Velika Britanija pri tem konstruktivna in bodo tudi sami realni,« je povedal Šarec in dodal, da sta govorila tudi o vprašanju
migracij. »Slovenija je na tem področju izpolnjevala svoje zaveze. Smo tisti, ki branimo schengen, in smo do zdaj svojo
nalogo dobro opravljali ter jo bomo tudi v bodoče.«
Merklova: Obmejni spor ni tema za javno reševanje
Ob koncu je predsednik slovenske vlade še povedal, da so vprašanja, o katerih sta s kanclerko govorila, pomembna
vprašanja, ki niso filozofske narave, ampak takšna, ki jih je treba reševati. Če Evropa ne bo solidarna in ne bomo izpolnjevali
svojih zavez, prihodnost ne bo tako lepa, kot bi si vsi želeli, je še poudaril.
Na vprašanje novinarke o mejnem vprašanju s Hrvaško, ki je bilo naslovljeno na Merklovo, je zadnja odgovorila, da je res
zaželeno, da se ta spor reši, vendar pa to ni stvar, ki bi jo reševali v javnosti. Eno od vprašanj, ki je bilo naslovljeno na Šarca,
je bilo o situaciji na Balkanu. »Skrbi nas, kaj se dogaja v Makedoniji, prav tako nas skrbi tudi razvoj dogodkov v BiH. Upamo,
da bo situacija ostala v območju stabilnosti,« je odgovoril.
Šarec se bo kasneje sestal tudi s predsednikom bundestaga Wolfgangom Schäublejem.
Za slovenskega premiera je to prva dvostranska pot v tujino, kot je napovedal, pa gre za spoznavni obisk z nemško
kanclerko.
Glede na to, da je Nemčija največja slovenska zunanjetrgovinska partnerica in glavni trg slovenskih izvoznikov, je pričakovati

predvsem pogovore o gospodarskem sodelovanju med državama. Sogovornika naj bi se posvetila tudi aktualnim temam v
mednarodnih odnosih, tudi napovedim ameriškega predsednika Donalda Trumpa o carinah na evropski izvoz.
•
Dva glasova več, a vsaj eden premalo. Barbara Eržen. Delo, Ljubljana, 13. oktober 2018
https://www.delo.si/novice/slovenija/dva-glasova-vec-a-vsaj-eden-premalo-102009.html
Koalicija Marjana Šarca bo po podpisu sporazuma o sodelovanju z manjšinskima poslancema še vedno za glas oddaljena
od absolutne večine. Šarčevi se po naših informacijah sicer še pogovarjajo z Levico, a ne o podpisu protokola o
sodelovanju, ampak o vsebinah.
Ljubljana – Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti bosta v torek podpisala sporazum o sodelovanju s
koalicijskimi strankami, kar po besedah poslanca Ferenca Horvatha ne pomeni avtomatične podpore koalicijskim
projektom, ampak le zavezo o sodelovanju na področjih, kot so šolstvo, kultura in gospodarstvo, o katerih menijo, da so
pomembna. »S tem dogovorom še nisva zavezana temu, da bi morala glasovati enako kot koalicija,« je povedal Horvath in
dodal, da s poslancem italijanske manjšine Felicejem Žižo skladno z ustaljeno parlamentarno prakso le nadaljujeta
konstruktivno sodelovanje z vlado. Ne na eni ne na drugi strani tega naj ne bi pogojevali s podporo konkretnim projektom, a
pričakovati je, da poslanca ne bosta odrekla podpore vladi pri ključnih projektih.
»Ta poteza ni neobičajna, saj manjšinski poslanci ponavadi – ne samo v Sloveniji – podpirajo vlado ne glede na njen
ideološki predznak ali barvo,« je napovedano formalno povezovanje manjšinskih poslancev s koalicijo ocenil politični
analitik Alem Maksuti in zavrnil možnost, da bi to lahko bil dokaz moči Liste Marjana Šarca (LMŠ) ali signal Levici, saj po
njegovem Levica še vedno ostaja jeziček na tehtnici, ali bo ta vlada obstala ali ne. Koalicija kljub dvema glasovoma
manjšinskih poslancev še vedno ne more doseči absolutne večine v državnem zboru, ki jo potrebuje ob vnovičnem
potrjevanju zakonov po vetu državnega sveta, ali pa kvoruma, potrebnega za sklepčnost državnega zbora.
O podpisu protokola ne govorijo
Čeprav so neformalni pogovori med poslancema narodnostnih skupnosti potekali, še preden je Marjan Šarec postal
kandidat za predsednika vlade, je koalicija začela iskati dodatne poslanske glasove v obliki formalnega sporazuma z
manjšinskima poslancema šele po imenovanju vlade in Damirja Črnčeca za državnega sekretarja za nacionalno varnost v
kabinet predsednika vlade. Levica je takrat, kot je znano, predvsem zaradi imenovanja Črnčeca preklicala predviden podpis
sporazuma z vladnim petorčkom, ki tako še vedno ostaja le parafiran.
Pogovori po ohladitvi odnosov med poslanci LMŠ in Levice še potekajo, a gre po naših informacijah za usklajevanje o
vsebinah, o katerih se je sploh mogoče dogovoriti. O podpisu protokola o sodelovanju poslanci ne govorijo. Na vidiku za zdaj
ni niti srečanj na ravni predsednikov strank.
»Podpis pogodbe o sodelovanju z Levico je realna možnost, če se LMŠ z Marjanom Šarcem zaveda pomena te uradne
podpore. S tem simbolnim dejanjem bi dodali pomemben kamenček v mozaik stabilnosti te vlade. A vprašanje za Marjana
Šarca je, ali je pripravljen žrtvovati svoje odločitve, da bi z Levico podpisal sporazum o sodelovanju. Mislim, da bi bilo dobro
za njegovo vlado, nisem pa prepričan, da se zaveda, kako močno potrebujejo glasove te stranke,« je poudaril Maksuti in
napovedal, da se bodo prvi resni problemi vlade pojavili, ko se bodo pojavila resna vprašanja, na primer o zagotavljanju
dodatnih proračunskih sredstev za obrambo ali privatizaciji NLB. Po njegovem mnenju ni realno, da bi Šarec lahko določene
zakonodajne pakete sprejemal s podporo Levice, druge z NSi in tretje s katero drugo stranko.
•
Priseljenca iz Riaceja bodo preselili v druge centre za sprejem. STA. Delo, Ljubljana, 14. oktober 2018
https://www.delo.si/novice/svet/priseljenca-iz-riaceja-bodo-preselili-v-druge-centre-za-sprejem-102382.html
Riace na čelu z županom Domenicom Lucanom je v svetu postal simbol za strpnost do priseljencev.
Italijansko notranje ministrstvo je v soboto odločilo, da bo vse priseljence iz vasi Riace na jugu Italije preselilo. Riace na čelu
z županom Domenicom Lucanom je v svetu postal simbol za strpnost do priseljencev, v Italiji pa je sprožil razpravo o njihovi
integraciji, zlasti po aretaciji Lucana, ki je osumljen pomoči pri nezakonitem priseljevanju.
Vse priseljence iz Riaceja bodo v prihodnjih tednih preselili v druge centre za sprejem pribežnikov v Italiji, je odločilo
ministrstvo, ki preiskuje nepravilnosti, ki so se od leta 2016 dogajale v Riaceju v zvezi s sprejemom migrantov.
»Kdor stori napako, mora za to plačati,« je dejal italijanski notranji minister in vodja skrajno desne Lige Matteo Salvini, sicer
znan po svoji protimigrantski retoriki. »Ne smemo dopustiti nepravilnosti pri uporabi javnih sredstev, niti ko gre za
opravičilo, da bodo uporabljeni za migrante,« je še dejal.
Država manjšim centrom za sprejem migrantov nameni 35 evrov na dan na osebo, od česar gre večina sredstev za
nastanitev, hrano in učenje jezika. Majhen znesek dobijo tudi priseljenci.
Italijansko tožilstvo je v začetku oktobra sporočilo, da so aretirali Lucana, ki je osumljen pomoči pri nezakonitem
priseljevanju. Tožilstvo mu med drugim očita, da je organiziral poroke med prebivalci vasi in priseljenci z namenom, da bi
slednji pridobili dovoljenje za prebivanje v Italiji.
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. Lucano je
medtem napovedal, da njegovi odvetniki že pripravljajo pritožbo na odločitev ministrstva, ki je zahtevalo razrez vseh
stroškov.
»Kako lahko mislijo, da bodo uničili 'model Riace', ki so ga številni ljudje, politiki, intelektualci in umetniki označili kot
posebno izkušnjo?« se sprašuje Lucano, ki ga je neodvisna britanska organizacija City Mayors leta 2010 razglasila za tretjega
najboljšega župana na svetu, revija Fortune ga je leta 2016 uvrstila na seznam 100 najbolj vplivnih posameznikov.
•
Podpis z manjšincema, ne pa tudi z Levico. Barbara Eržen. Delo, Ljubljana, 15. oktober 2018
https://www.delo.si/novice/slovenija/podpis-z-manjsincema-ne-pa-tudi-z-levico-102715.html
Poslanca italijanske in madžarske narodne manjšine sprejemata izhodišča, a brez dolžnosti do koalicije.

Ljubljana – Iz končne različice dokumenta o sodelovanju med manjšinskima poslancema in koalicijskimi partnericami, ki
smo ga pridobili in ga bodo podpisali v torek, je razvidno, da manjšinska poslanca sprejemata izhodišča koalicijskega
sporazuma kot osnovo za sodelovanje z vlado, a to po besedah obeh poslancev – Ferenca Horvátha in Feliceja Žiže – ne
prinaša obveze pri glasovanju.
Sam dogovor o sodelovanju se osredotoča na razvoj avtohtonih narodnih skupin, predvideva zavezo o vključevanju
organizacij avtohtonih narodnih skupnosti v zakonodajne procese in pripravo splošnega zakona o varstvu italijanske in
madžarske narodne skupnosti. Poleg tega naj bi dosledno uveljavljali javno rabo italijanskega in madžarskega jezika kot
uradnega jezika na območjih, kjer živijo pripadniki manjšin, in tudi zagotavljali stabilnost – programsko, kadrovsko in
finančno – radijskih in televizijskih programov v jeziku avtohtonih narodnih skupnosti ter pripravili seznam in registrirali
kulturno dediščino narodnih skupnosti.
»Gre za obravnavanje njihovih vprašanj v koalicijskem sporazumu in nimata nikakršnih dolžnosti do koalicijskih partnerjev,«
pred podpisom dogovora o sodelovanju poudarjajo tudi v stranki predsednika vlade Marjana Šarca, a pri tem vsi
sogovorniki iz koalicijskih vrst pričakujejo, da bosta manjšinska poslanca pri ključnih projektih vlado podprla.
Manjšinca še vedno sledita tradiciji
»Nisva jeziček na tehtnici. Tudi če sodelujeva in glasujeva z njimi, večine glasov nimajo,« je povedal Žiža in ponovil, da s tem
nadaljujeta parlamentarno tradicijo, skladno s katero poslanca manjšin nista del koalicije, tako tudi na začetku nista želela
prispevati odločilnega glasu pri imenovanju vlade. Glasova podpore Šarcu sta Žiža in Horváth prispevala šele po tem, ko mu
je ključne glasove obljubila Levica.
Podobno so manjšinski poslanci ravnali tudi v preteklosti, na primer predstavnik italijanske manjšine Roberto Battelli in
predstavnik madžarske manjšine László Göncz pri glasovanju o Zoranu Jankoviću za mandatarja leta 2012 nista želela biti
»jeziček na tehtnici«, ampak sta pozneje ob že napovedanih 50 glasovih koalicije SDS, SLS, NSi, Desusa in Liste Virant
podprla Janeza Janšo. Tudi takrat sta manjšinska poslanca podpisala dogovor s koalicijo oziroma aneks h koalicijski pogodbi,
ki je predvideval, da bosta vključena v izdelavo ukrepov, ki naj bi Slovenijo pripeljali iz krize. Formalno nista bila del koalicije.
O Levici še previdno
Za odločitve, ki se sprejemajo z absolutno večino oziroma vsaj 46 glasovi, bo tako koalicija tudi po današnjem dogovoru z
manjšinskima poslancema potrebovala vsaj dodatni glas. Ali bodo lahko računali na Levico, ni jasno. Pogovori o podpisu
sodelovanja med Levico in koalicijskimi strankami so po imenovanju Damirja Črnčeca na položaj premierovega sekretarja za
nacionalno varnost obstali, in kot smo že poročali, se poslanci ne pogovarjajo več o podpisu protokola, ampak o vsebinskem
sodelovanju. Uradno iz strank sporočajo le, da se ne dogaja nič novega in pogovorov na ravni predsednikov strank ni. Podpis
se bo po navedbah Levice zgodil, če »bodo okoliščine to omogočale«.
•
Čezmejni filmski festival Poklon viziji. M. V. Delo, Ljubljana, 15. oktober 2018
https://www.delo.si/kultura/film-tv/cezmejni-filmski-festival-poklon-viziji-102175.html
Med 15. in 22. oktobrom v sedmih slovenskih in italijanskih mestih.

Slika: Peter Mettler. FOTO: Igor Modic
V italijanski Gorici se danes začenja filmski festival Poklon viziji, ki bo med 15. in 22. oktobrom potekal v sedmih slovenskih
in italijanskih mestih. Posvečen je prejemniku nagrade Darka Bratine, priznanju, ki ga Kinoatelje podeljuje od leta 1998 v
spomin na svojega ustanovitelja, sociologa, filmskega kritika in senatorja Italijanske republike, ki je cenil film kot sredstvo za
razumevanje lastne identitete.
Glavni protagonist letošnjega festivala in dobitnik nagrade je kanadsko-švicarski cineast Peter Mettler, ena vodilnih
osebnosti kanadskega avantgardnega neodvisnega filma od osemdesetih let preteklega stoletja. Vizionar, poet in filozof bo
na festivalu s svojimi deli ponudil edinstveno izkušnjo raziskovanja sveta onkraj fizičnega in fotografskega. Poleg filmske
retrospektive, ki bo potekala v kinodvoranah sedmih mest (Gorica, Nova Gorica, Videm, Trst, Koper, Špeter Slovenov in
Ljubljana), bo v Gorici na ogled tudi instalacija Frame Mixing Array, ki nastaja v sodelovanju s Studiom Faganel.
Potop v improviziran glasbeno-vizualni dialog
V Vidmu pa bo 19. 10. v sodelovanju s festivalom Forma Free Music Impulse organiziran glasbeno-vizualni performans
Image Mixing, v katerem se bo Mettler z gostujočimi glasbeniki potopil v improviziran glasbeno-vizualni dialog, ki bo
gledalcu omogočil enkratno meditativno filmsko in občasno tudi plesno izkušnjo v živo. Peter Mettler, stari znanec festivala
Kino Otok, bo tokrat v Sloveniji prvič predstavil celotni filmski opus skupaj s prvimi deli, mojstrovinami, ki so že ob izidu
napovedale Mettlerjevo vizionarsko držo filmskega ustvarjanja zunaj ustaljenih okvirov.
S seboj prinaša tudi najnovejši film Poživaljenje (Becoming Animal, 2018), ki ga bodo na festivalu tako v slovenskem kot v

italijanskem prostoru prikazali premierno, in sicer v Gorici v Hiši filma ob podelitvi nagrade jutri ob 20. uri, v Ljubljani v
Kinodovru pa ob koncu festivala 22. 10. ob 20.30. V današnjem programu bo v goriški Hiši filma odprtju razstave ob 18.00
sledila projekcija filma Hazarderji, bogovi in LSD, 2002, ki bo na sporedu ob 20. uri.
•
Manjšinca podpisala dogovor o sodelovanju s koalicijo. Barbara Eržen. Delo, Ljubljana, 16. oktober 2018
https://www.delo.si/novice/slovenija/manjsinca-podpisala-dogovor-o-sodelovanju-s-koalicijo-102969.html
Koalicijski partnerji in poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti so danes podpisali dogovor o sodelovanju.
Ljubljana – »Ne želiva biti jeziček na tehtnici, a če bo to potrebno, bova tudi to sprejela pri pomembnih projektih, kot je
denimo proračun, če bo to koristno za državo,« je ob podpisu sporazuma o sodelovanju s koalicijskim strankami povedal
poslanec italijanske manjšine Felice Žiža, ki je tako kot poslanec madžarske manjšine Ferenc Horváth, za Delo še pred
podpisom zatrdil, da podpis ne pomeni, da sta del koalicije. Vsi vpleteni tudi zatrjujejo, da nista dolžna glasovati tako kot
koalicija.
Sam dogovor, o katerem smo na Delu že poročali, se osredotoča na razvoj avtohtonih narodnih skupin in ne opredeljuje
sodelovanja.
Predsednik vlade Marjan Šarec je ob podpisu navedel, da si realizirati ključne stvari, ki so pomembne za obe manjšini, in
zato bo znotraj kabineta predsednika vlade oseba, ki bo skrbela za sodelovanje, da ne bodo ostali le pri besedah.
•
Alibi za pripravo rasistične zakonodaje. Jure Kosec. Delo, Ljubljana, 17. oktober 2018
https://www.delo.si/novice/svet/alibi-za-pripravo-rasisticne-zakonodaje-102987.html
Župan mesta Riace Domenico Lucano je lokalna zvezda in hkrati tarča italijanske vlade.

Slika: Prebivalci Riaceja so v začetku meseca izrazili podporo svojemu županu in viziji, ki jo zagovarja. Foto Reuters
Ukrepi italijanske vlade proti migrantom in tistim, ki so jim pripravljeni priskočiti na pomoč, se stopnjujejo. Kazenski pregon
župana majhnega kraja iz Kalabrije, ki spominja na politični proces, je najnovejši dokaz tega, kako daleč je Rim pripravljen iti
pri uresničevanju svoje agende.
»Italijanska vlada postopoma kriminalizira nevladne in humanitarne organizacije. Brez dokazov je ekipe reševalnih ladij v
Sredozemlju obtožila zaslužkarstva pri reševanju migrantov. Zdaj je obtožila še tiste, ki si prizadevajo za integracijo
priseljencev, da so iz tega naredili posel,« je problem za Delo opisal Lorenzo Marsili, italijanski politični aktivist in filozof, ki
ga tako kot mnoge druge ljudi čedalje bolj skrbi smer, v katero se pomika država.
Obračun italijanskih oblasti z mestom Riace v Kalabriji in njegovim županom Domenicom Lucanom velja za najbolj nazoren
primer nove realnosti, ki jo poskuša vpeljati italijansko notranje ministrstvo pod vodstvom Mattea Salvinija. Organi pregona
so v začetku meseca aretirali župana na podlagi obtožb o tem, da je s promocijo lažnih porok spodbujal nezakonite migracije
in podelil koncesijo za zbiranje odpadkov v mestu podjetju, ki je zaposlovalo migrante. Sojenje proti njemu poteka.
Proti kulturi barbarizma
Riace od poznih devetdesetih let prejšnjega stoletja velja za alternativni model integracije, ki temelji na dodeljevanju
zapuščenih stavb priseljencem in njihovem zaposlovanju v javnih storitvah. Begunci in migranti, ki so našli zatočišče v
mestu, opustošenem zaradi množičnega izseljevanja, so vanj vrnili življenje in ga postavili na svetovni zemljevid. Domenico
Lucano je zaradi svojega dela postal lokalna zvezda in hkrati tarča nasprotnikov migracij. Nazadnje je postal še
obtoženec. »Medtem ko je cilj sodnega procesa proti županu uresničiti slabo domišljen zakon o priseljevanju in obtožiti
Lucana manjših nepravilnosti, sta napad na Riace kot model integracije in propagandna mašinerija, uperjena proti županu,
nedvomno politično motivirana,« je prepričan Lorenzo Marsili.
Domenico Lucano ne izgublja upanja. Po včerajšnjem zaslišanju na sodišču je poudaril, da bo mesto Riace še naprej »ideja
proti kulturi barbarizma« in bo vztrajalo pri svojem modelu razvoja tudi brez podpore italijanske države. Županova
odločnost ohranja upanje za Riace in tamkajšnje prebivalce, v zadnjih dneh je nekoliko moral popustiti tudi Rim. Prvotni
načrti notranjega ministrstva, da iz mesta prisilno izseli migrante, so odloženi. V Rimu poudarjajo, da bodo lahko migranti
prostovoljno zapustili Riace. Toda s tem, kam bodo odšli, se ne ukvarjajo.
Marsili se boji, da bodo končali v sistemu. »Tiste, ki so označeni za iregularne, bodo zaprli v centre za pridržanje, kjer bodo
čakali na izgon. Ker je realno zelo malo deportacij, bodo številni zbežali in živeli v ilegali. Druge bodo nastanili v velikih
migrantskih centrih ali jih pustili, da živijo v predmestni bedi.« V obeh primerih bodo migranti na slabšem zaradi dejanj
italijanske vlade.

Rasizem na pohodu
Kriminalizacija Domenica Lucana po sogovornikovem mnenju sovpada z dosedanjimi napadi italijanske vlade na organizacije
in posameznike, ki nudijo podporo ter pomoč priseljencem. »Vlada si s tem ustvarja alibi in pripravlja italijansko javnost na
rasistično zakonodajo, ki jo postopoma uveljavlja,« je vzroke v ozadju odločitev Rima pojasnil Marsili.
Njegovo razlago podpirajo ovire, ki jih vlada in lokalne oblasti nastavljajo migrantom v drugih delih države. V kraju Lodi v
Lombardiji, ki je pod nadzorom Salvinijeve skrajno desne Lige, so priseljenskim družinam postavili ultimat, da morajo
predložiti dokaze o premoženju, ki ga imajo v državah izvora, če hočejo, da bodo njihovi otroci še najprej upravičeni do
subvencionirane šolske prehrane in šolskega prevoza. Italijanske opozicijske stranke so dekret, ki ga je izdala županja mesta
Sara Casanova, označile za rasističen in primerjale s politiko apartheida. Matteo Salvini ga je, nasprotno, pohvalil: »Zakaj bi
brezplačno uporabljali storitve, medtem ko morajo Italijani vsako stvar plačati. To ni povezano z rasizmom, ampak s
pravičnostjo in zdravim razumom.«
•
Predvolilna Evropa si je sama zvezala roke. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 18. oktober 2018
https://www.delo.si/novice/svet/predvolilna-evropa-si-je-sama-zvezala-roke-103771.html
Kljub kopici razprav na vseh ravneh, se s približevanjem evropskih volitev odmika odločitev o najpomembnejših dosjejih.
Bruselj - Tako kot pri najpomembnejšem vprašanju, izstopanju Združenega kraljestva, tudi pri drugih najbolj žgočih temah
evropske politike, ki so bile na mizi vrha EU, ni bilo narejeno nič več kot kak manjši premik.

Slika: Brexit je le eno od velikih gradbišč EU. Foto: Emmanuel Dunand/AFP
Ker se že bližajo evropske volitve, je v prihodnjih mesecih na številnih področjih pričakovati zastoj. Trajati utegne vsaj eno
leto, do vzpostavitve nove evropske komisije. Kljub nekaj željam, da bi bil prihodnji evropski proračunski okvir za obdobje
2021–2027 sprejet že spomladi, je vse več znamenj, da bo čakanje še dolgo. Skrajni rok za proračun je nemško
predsedovanje Uniji v drugi polovici leta 2020. Med nujnimi stvarmi, ki bodo zahtevale zapletene in daljnosežne odločitve,
je na prvem mestu ločevanje Združenega kraljestva, ki vstopa v sklepno fazo.
V pogajanjih z Londonom še ni znamenj preboja.
Zdi se, da bo ločevanje Združenega kraljestva v EU ostalo v slepi ulici, dokler v Londonu pod pritiskom časa ne bodo več
zanikali realnosti. Odločitev za brexit pomeni – brexit. Zato ne morejo z različnimi manevri ponujati bolj ali manj enakega:
prevzemanje čim manj obveznosti in izbiranje čim več koristi. Vsaka rešitev bo morala temeljiti na ravnotežju med obema
poloma. V EU27 prevladuje prepričanje, da se v Londonu zavedajo hudih posledic neurejenega brexita in da bodo pod
pritiskom časa postali bolj pragmatični.
Italijanska proračunska kriza dobiva vse večje razsežnosti.
Na kosilu voditeljev so se posvetili zimzeleni temi v zadnjih letih, poglabljanju in utrjevanju gospodarsko-denarne unije
(območja z evrom). Ne glede na lanske ambiciozne predloge francoskega predsednika Emmanuela Macrona in evropske
komisije se o tej temi zgolj razpravlja. Predvsem v Berlinu in severnih članicah imajo pomisleke glede, denimo, predlaganega
proračuna območja z evrom. Tudi uvajanje zadnjega stebra bančne unije, skupnega jamstva za hranilne vloge, je v zastoju.

Slika: Italijanski premier Giuseppe Conte. Foto: Reuters/Yves Herman
Dogajanje na Apeninskem polotoku je za »jastrebe« očitno znamenje, da se ne bi smeli prenagliti in da morajo članice
najprej spoštovati zaveze. Premier Guiseppe Conte je na vrhu slišal jasno sporočilo, da Italija pri spoštovanju proračunskih

pravil ne more biti izjema in da pretirano zadolževanje pomeni veliko tveganje za vse. Rim je v Bruselj poslal proračun z
načrtovanim primanjkljajem v višini 2,4 odstotka BDP ali trikrat več, kot je bila zaveza prejšnje vlade. Evropska komisija je
italijansko vlado zaprosila za pojasnila o njenih proračunskih načrtih, ki resno odstopajo od pravil.
Migracijska politika ostaja jabolko spora
Že vse od izbruha velike begunske krize EU ne more doseči soglasja o celoviti rešitvi za spopadanje z migracijami. Število
neregularnih prihodov je za 95 odstotkov nižje kot na vrhu krize pred tremi leti, a politične posledice krize so občutne na
številnih ravneh. Tako sploh ni sprememb pri preurejanju azilnega sistema, ki bi razbremenil vstopne države, kakršni sta
Italija in Grčija. Vse zamisli, ki bi privedle do samodejnega prerazporejanja prosilcev za azil po članicah, niso sprejemljive za
več članic na čelu s članicami Višegrajske skupine.
Avstrijski kancler Sebastian Kurz ima bolj kot prerazporejanje prosilcev pred očmi varovanje zunanje meje. Kot pot do
rešitve vidi sodelovanje s državami izvora in tranzita v Afriki. »Smer je prava, nismo še na cilju,« je povedal. V avstrijskem
predsedstvu Unije namesto razprav o begunskih kvotah, v katerih ni napredka, zagovarjajo solidarnost, ki bi temeljila na
volji samih članic. Predlog evropske komisije, da bi morali mejno in obalno stražo (Frontex) v nekaj letih okrepiti na 10.000
pripadnikov je v bruseljskih mlinih.
Pri grožnjah 21. stoletja, kakršna so kibernetični napadi, je enotnost članic večja
Poskus napada na sedež Organizacije za prepoved kemičnega orožja v Haagu, za katere naj bi bila odgovorna ruska vojaška
obveščevalna služba (GRU), je za EU še eno jasno znamenje, da se mora takšnih operacij tujih sil lotevati resneje. Vrh EU je
podprl sprejetje okvira za sankcije proti ljudem, povezanim z grožnjami s kemičnim orožjem. Kaznovani bi lahko bili,
denimo, odgovorni za napad v Salisburyju. Unija načrtuje še podoben režim sankcij za kibernetične napade.

Slika: Ob robu vrha sta se srečala tudi slovenski premier Marjan Šarec in francoski predsednik Emmanuel Macron. Foto:
Reuters
Marjan Šarec je v Bruslju nadaljeval vzpostavljanje stikov z evropskimi voditelji
Slovenski premier se je sestal s francoskim predsednikom Macronom. Teme so bile klasične: prihodnost EU, evropske
volitve, arbitraža o meji. Šarčeva stranka LMŠ sicer še ni uradno včlanjena v evropsko zavezništvo liberalcev (ALDE), a
premier se je udeležil njihovega rednega zasedanja pred vrhom. Pred časnikarji se je glede arbitraže izjasnil še hrvaški
premier Andrej Plenković. Ponovil je, da so pripravljeni na pogovor o vsem – le z arbitražno razsodbo nočejo še enkrat pred
sabor.
•
Salvini ne izključuje kandidature za vodilnega kandidata. Ju. K., STA. Delo, Ljubljana, 18. oktober 2018
https://www.delo.si/novice/svet/salvini-ne-izkljucuje-kandidature-za-spicenkandidata-103761.html
Italijanski notranji minister je pred kratkim napovedal politično zavezništvo s francosko skrajno desničarko Marine Le
Pen.

Slika: Matteo Salvini pravi, da so evropske majske volitve še daleč, a kandidature na njih izrecno ne izključuje. FOTO:
REUTERS/Stefano Rellandini
Vodja italijanske skrajno desne stranke Liga Matteo Salvini je potrdil, da razmišlja o kandidaturi za vodilnega kandidata
zavezništva populističnih strank v evropskem parlamentu. Kot je pojasnil v pogovoru za časnik La Repubblica, so ga k temu

pozvali somišljeniki iz različnih evropskih držav.
»Vesel sem, da v meni tudi zunaj Italije vidijo nekoga, ki lahko zaščiti narode,« je dejal Salvini. Po njegovih besedah je sicer
še prezgodaj govoriti o kandidaturi. »V zadnjem času zaradi osnutka proračuna, evropske in migracijske politike nisem imel
časa razmišljati o kandidaturi. Maj je še zelo oddaljen. Bom še razmislil,« je dejal italijanski notranji minister.
Salvini je v intervjuju opozoril na večje število evroskeptikov v Italiji. Glede na javnomnenjsko raziskavo Evrobarometer se je
delež evroskeptikov v Italiji povečal na 44 odstotkov. »Če bo Bruselj zavrnil naš osnutek proračuna, se bo ta delež povečal
na 70 odstotkov,« je dejal Salvini. »Birokrati v Bruslju vedo, da bodo morali iti domov. Po evropskih volitvah bo tudi v Evropi
zavel veter sprememb,« je posvaril.
Najmanjša politična skupina
Koncept vodilnih kandidatov je EU uvedla pred prejšnjimi evropskimi volitvami, da bi nadela obraze odtujeni evropski
politiki in okrepila volilno udeležbo. Skladno s tem naj bi vodilni kandidat po tolmačenju Evropskega parlamenta v primeru
zmage svoje politične skupine na volitvah postal predsednik evropske komisije.

Slika: Salvini in francoska skrajna desničarka Marine Le Pen med nedavno novinarsko konferenco v Rimu. FOTO:
REUTERS/Max Rossi
Evropski poslanci iz Salvinijeve Lige so v evropskem parlamentu v politični skupini Evropa narodov in svobode (ENF)
francoske desničarke Marine Le Pen, ki v 751-članskem zakonodajnem organu trenutno zaseda 35 sedežev in je najmanjša
politična skupina. Salvini in Le Penova sta pred desetimi dnevi v Rimu napovedala zavezništvo pred evropskimi volitvami.
Kot smo v Delu poročali včeraj, se bosta v najvplivnejši evropski stranki, desnosredinski EPP, za položaj vodilnega kandidata
za predsednika evropske komisije pomerila Nemec Manfred Weber in Finec Alexander Stubb. V drugi najmočnejši,
socialdemokratski evropski politični družini (SD) se rok za oddajo kandidatur za vodilne kandidate še ni iztekel.
Kandidata sta za zdaj dva, prvi podpredsednik evropske komisije Nizozemec Frans Timmermans in še eden od
podpredsednikov komisije, Slovak Maroš Šefčovič. Evropski liberalci (Alde) pa naj bi predstavili ekipo več kandidatov, v
kateri naj bi po nekaterih napovedih med drugim bila najbolj priljubljena evropska komisarka, Danka Margrethe Vestager,
in dolgoletni vodja liberalcev, bivši belgijski premier Guy Verhofstadt.

Dnevnik, Ljubljana
•

Premier v Berlinu: Spoznavni obisk premierja Šarca ob reki Spree. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 12. oktober
2018
https://www.dnevnik.si/1042843060/slovenija/merklova-sprejela-sarca-z-vojaskimi-castmiPo zelo konstruktivnih pogovorih v Bruslju so sledili še za premierja Marjana Šarca zelo dobri pogovori v Berlinu. Pri
kanclerki Angeli Merkel je Slovenija požela pohvalo za odlično varovanje zunanje schengenske meje. Dobila je tudi
ponudbo, da ji Nemčija pomaga pri vzpostavitvi dialoga s Hrvaško o uresničitvi arbitražne razsodbe.

Slika: »Mislim, da sem ravno s tem obiskom dal signal, da Slovenija ostaja proevropska,« je po današnjem obisku pri
nemški kanclerki Angeli Merkel v Berlinu ocenil slovenski premier Marjan Šarec. Merklova je na novinarski konferenci
pogovore s Šarcem označila za zelo dobre. Po njenih besedah so odlični tudi dvostranski odnosi in gospodarsko
sodelovanje. Menjava se je v zadnjih letih okrepila na skoraj 12 milijard evrov. »To ni mačji kašelj,« ji je pritrdil Šarec.
Sogovornika sta govorila tudi o pripravah na vrh EU ter o vprašanjih brexita, migracij in varovanja zunanjih meja EU.
Glede slednjega je Merklova Slovenijo pohvalila, da opravlja odlično delo. (Foto: dpa)
Evroatlantski teden premierja Marjana Šarca se je danes končal z obiskom Berlina, kjer se je srečal s kanclerko Angelo
Merkel in predsednikom parlamenta Wolgangom Schäublom. »Nekateri pravijo, da smo preveč proameriški. Mislim, da
nismo. S tem obiskom sem dal signal, da ostajamo proevropski,« je po obisku v najpomembnejši slovenski gospodarski
partnerici zadovoljno dejal premier Šarec. Kanclerka je pogovore s premierjem opisala kot zelo dobre in kot dobro osnovo
za nadaljevanje prijateljskega sodelovanja.
Med političnimi in gospodarskimi temami srečanja v njenem uradu so po besedah Merklove prevladovali pogovori o tesnem
sodelovanju pri pripravi zasedanj evropskega sveta v naslednjih mesecih, kjer bo pomembna tema predvsem brexit. »Oba
upava, da bo razprava konstruktivna in da se ne bomo zapletali pri istih vprašanjih,« je o iskanju dogovora z Veliko Britanijo
strnil premier Šarec. Po njegovem mnenju je treba na pogajanja gledati realno in jih izpeljati do konca, tako pa bi se morala
obnašati tudi Velika Britanija.
Želja po krepitvi gospodarskega sodelovanja
Slovenija in Nemčija že dolgo sodelujeta, sta poudarila tako Šarec kot Merklova. Zlasti tesno v letih 2007 in 2008, ko so bile
Nemčija, Portugalska in Slovenija v trojki predsedujočih držav EU, ki so si žezlo Unije podajale v polletnem taktu. Podobno je
pričakovati od druge polovice leta 2020, ko se bodo na čelu EU vnovič zvrstili uradni Berlin, Lizbona in Ljubljana. »Evropo je
treba graditi na temeljih sodelovanja. Graditi je treba predvsem na odnosih, v katerih ne pričakuješ zgolj, da boš nekaj dobil,
ampak je treba tudi nekaj prispevati v skupnost, da deluje. Nikakor ne želimo biti država, ki bi od Evropske unije hotela zgolj
koristi, temveč ji želimo tudi nekaj dati,« je dejal Šarec in omenil predvsem slovensko poznavanje regije Zahodnega Balkana.
»Smo poznavalci Balkana. Kadar nas bo kdo povprašal po mnenju, ga bomo radi izrazili.«
Pogovor v uradu kanclerke ob reki Spree se je dotikal tudi gospodarskih vprašanj. Blagovna menjava med Slovenijo in
Nemčijo, našo največjo gospodarsko partnerico, od leta 2013 ponovno raste. Slovenski izvoz v Nemčijo vselej prekaša uvoz
(lani je Slovenija v Nemčijo izvozila za 5,7 milijarde, uvozila pa za 5,2 milijarde evrov blaga). »Glede na to, da je Slovenija
manjša država, je blagovna menjava v skupni vrednosti 12 milijard evrov zelo dobra. Naši avtomobilski in tehnološki
industriji sta močno medsebojno prepleteni. Slovenija pa z vidika nemškega gospodarstva predstavlja tudi zanesljivo
investicijsko okolje,« je dejala Merklova in pristavila, da sicer še obstajajo možnosti za izboljšanje blagovne menjave med
državama.
Ponujena pomoč za implementacijo razsodbe
Beseda je seveda nanesla tudi na izvajanje arbitražne odločbe o meji med Slovenijo in Hrvaško. Kanclerka je na tiskovni
konferenci o tej temi spregovorila kar sama, ne da bi bila izzvana z novinarskim vprašanjem. Sporočilo Nemčije, ki sicer
podpira arbitražno razsodbo in ocenjuje, da njena neuresničitev negativno vpliva tudi na druge odprte spore na Zahodnem
Balkanu, ni pomenilo odklona od njenih dosedanjih stališč.
»Nemčija bo podpirala vsa prizadevanja, da se razreši mejni spor med Slovenijo in Hrvaško. Oba akterja pa bi morala to v
prvi vrsti storiti sama. Glede na vse druge probleme tega sveta bi bilo zaželeno, da se ta problem uredi,« je dejala Merklova.
Premier Šarec je njene besede razumel podobno kot Junckerjevo ponudbo: da se namreč ponuja pomoč za dogovor o
implementaciji arbitražne razsodbe. »Kanclerka ne more igrati mediatorja. To je bilo sodišče. Kanclerka lahko pomaga tako,
da pove, da je treba sodbo spoštovati in jo implementirati,« je po tiskovni konferenci še dejal Šarec. S kanclerko sta se po
njegovih besedah strinjala, da je treba to vprašanje urediti, ker bo precedens za preostali Balkan.
•
Postroj za Nato, medlo o EU in fotografija z Merklovo. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 12. oktober 2018
https://www.dnevnik.si/1042843167/mnenja/komentarji/postroj-za-nato-medlo-o-eu-in-fotografija-z-merklovo
Obstaja nekaj temeljnih postulatov slovenske zunanje, varnostne in gospodarske politike. O njih še nikoli ni podvomil
noben slovenski premier. Med najpomembnejšimi je, da za varnost Slovenije skrbita Slovenska vojska in zveza Nato.
Onstran varnostnega vidika se Slovenija vse od osamosvojitve vidi v Evropski uniji, za katero si želimo, da bi bila čim
močnejša. Prav to je namreč pomembno tudi za tretji postulat slovenskih političnih usmeritev v evroatlantskem prostoru:

zaradi močne navezanosti Slovenije na evropsko gospodarstvo, še najmočneje na nemško, želi država spadati v krog
najtesneje povezanih držav članic EU. Če skozi to prizmo nacionalnih interesov ocenjujemo prve korake novega premierja
Marjana Šarca na evroatlantskem terenu, je ob obisku generalnega sekretarja Jensa Stoltenberga ter pri gostovanjih pri
predsedniku evropske komisije Junckerju, predsedniku evropskega sveta Tusku in nemški kanclerki Merklovi ostal v celoti
zvest dolgoročnim slovenskim interesom, kolikor so pač obstoječi in znani.
V pogovorih s Stoltenbergom je Šarec stal pred relativno lahko nalogo. Generalnemu sekretarju Nata je moral zagotoviti
nadaljnjo zavezanost Slovenije dviganju obrambnih izdatkov, kar je v zapleteni proračunski enačbi, ko bi izpolnitev vseh želja
koalicijskih strank nanesla dodatnih 1,1 milijarde evrov, ki jih brez novih davkov še ni, vse prej kot preprosta zadeva. Je zato
v odsotnosti jasnega časovnega načrta dviga obrambnih izdatkov tako goreče branil članstvo in slovenske obveznosti v Natu
kot morda svojčas v referendumski kampanji le še takratni zunanji minister Dimitrij Rupel? Možna, a precej dvomljiva je
namreč druga razlaga: da je na trenutke precejšnja robatost »gasilca Marjana« s preprostim (morda celo populističnim)
opisovanjem transatlantske realnosti članstva bila premišljeno izbrana, zato da bi jo razumela tudi Levica. Vsekakor je
njegov izrek lojalnosti kakovostni preskok v uravnoteževanju slovenske zunanje politike in večji proameriški drži Slovenije,
če lahko Nato še vedno kljub Trumpovim oscilacijam razumemo za podaljšek ameriške vojaške moči v Evropi. Navsezadnje
je takšno usmeritev ponovnega glajenja odnosov z ZDA nakazoval že Šarčev zunanjepolitični svetovalec Roman Kirn.
Le dan pozneje so prostodušne razlage premierja v Bruslju izginile. Iz »gasilca Marjana« je nastal skorajda evropski politik, ki
je v ponavljanju slovenskih stališč do arbitraže zvenel kot njegov predhodnik Miro Cerar. Ob omenjanju preostalih evropskih
tem pa se je videlo, da mu podkovanosti v številnih dosjejih primanjkuje. Čemu takšna nedoslednost? Evropske unije resda
ni treba vzeti v bran pred domačim prebivalstvom kot Nato, ker jo jemljemo za samoumevno. Prav zato bi Šarec tudi s
svojimi uvodnimi nastopi v mesecih pred pomembnimi evropskimi volitvami moral izkazovati večje spoštovanje do Unije s
poznavanjem drugih tem. A česa takega v Bruslju od Šarca nismo slišali, tudi v Berlinu bolj malo. Še več, nismo slišali niti
njegovih pogledov na to, kakšen dogovor z Veliko Britanijo podpira, koliko denarja več je Slovenija pripravljena prispevati v
prihodnji evropski proračun, kakšne krepitve evrskega območja bi se premierju zdele nujne za uspešno soočanje z naslednjo
finančno krizo ali pod kakšne institucionalne reforme bi se bila Slovenija pod njegovim vodstvom pripravljena podpisati.
Zaključek evroatlantskega tedna je premier dočakal v Berlinu z vsem, kar bi si kateri koli slovenski premier leve ali desne
politične usmeritve lahko le želel. Nemčija s svojo neproblematično partnerico stavi na nadaljnje sodelovanje, okrepiti želi
še gospodarsko menjavo. Povrh je bila Slovenija celo pohvaljena za dobro zaščito zunanje schengenske meje, česar denimo
Madžarska, pa čeprav uporablja podobne žične metode, ni dočakala. Malce presenetljiva so bila Šarčeva pojasnila, da se
lahko njegov prvi dvostranski obisk v Nemčiji razume kot sporočilo, da Slovenija ostaja proevropska. Za kaj takega mu
namreč ne bi bilo treba iti v Berlin. Le politike in stališča države bi morali odražati takšno usmeritev.
•
Avstrija ponovno zavrnila slovenske kritike nadzora na meji. STA. Dnevnik, Ljubljana, 12. oktober 2018
https://www.dnevnik.si/1042843062/svet/avstrija-ponovno-zavrnila-slovenske-kritike-nadzora-na-mejiAvstrijski notranji minister Herbert Kickl je danes v Luksemburgu znova zavrnil slovenske kritike zaradi podaljševanja
nadzora na meji. Izpostavil je, da slovenskega stališča ne more razumeti in da je njegova naloga zagotoviti varnost
Avstrijcev. Da zunanja meja ni dovolj varna, dokazuje tudi današnja razprava o krepitvi mejne straže, je še dodal.
Nadzor na meji med Avstrijo in Slovenijo, ki je po prepričanju slovenske strani povsem neutemeljen, je po besedah
avstrijskega notranjega ministra učinkovito sredstvo za zagotavljanje varnosti Avstrijcev. Notranje meje bodo nadzorovali,
dokler ne bo ustrezno delovala zunanja meja, je ponovil dobro znano avstrijsko stališče.
Dejstvo, da notranji ministri EU danes v Luksemburgu razpravljajo o krepitvi evropske mejne in obalne straže za utrditev
zunanje meje, je po Kicklovem mnenju dokaz, da obstajajo očitne pomanjkljivosti na zunanji meji. To ni najbolj zaželena
možnost, vendar pa gre za jasna pričakovanja ljudi, je še izpostavil.
Evropski komisar za migracije Dimitris Avramopulos je danes ponovil, da je »čas, da se to konča«, saj da podaljševanje
notranjega nadzora spodkopava schengen, ki je najbolj otipljiva korist evropske integracije. A na vprašanje, ali je torej
nadzor neutemeljen, ohlapno odgovarja, da nekatere skrbi sicer so utemeljene, a da komisija spodbuja policijska
preverjanja bolj v notranjosti države.
Omejitev na šest mesecev v praksi zgleda precej drugače
V Evropski komisiji so v četrtek potrdili, da so prejeli obvestilo Avstrije o podaljšanju nadzora na notranji mejah do 19. maja.
Članica mora komisijo o podaljšanju obvestiti štiri tedne prej. Gre za ukrep na podlagi 25. člena schengenskega zakonika, ki
dopušča enostransko uvedbo začasnega nadzora v primeru predvidljive resne grožnje javnemu redu ali varnosti.
V schengenskem zakoniku je sicer določen rok - ta nadzor je mogoče uvesti za do šest mesecev. A v praksi se lahko člen
očitno večkrat sproži na novo. Jasnemu odgovoru na novinarska vprašanja, ali lahko torej članice nadzor podaljšujejo
neomejeno, se v komisiji izmikajo.
So pa v četrtek v komisiji zatrdili, da bodo avstrijski ukrep ocenili in kot vselej pozorno spremljali izvajanje. Pojasnili so tudi,
da lahko komisija poda negativno mnenje, če presodi, da je ukrep nepotreben in nesorazmeren, česar doslej sicer še ni
storila. V tem primeru se sproži proces posvetovanja, ki vključuje zadevno članico in sosednje države.
Nadzor na meji z Avstrijo za šest mesecev podaljšuje tudi Nemčija, je danes potrdil nemški notranji minister Horst Seehofer.
Ta odločitev ni presenečenje, nadzor je Nemčija uvedla jeseni 2015, podaljšanje pa je minister utemeljil z besedami, da je
zaščita zunanje meje še vedno neustrezna in da pogoji za odpravo notranjega nadzora še niso izpolnjeni.
Osrednja tema današnjega zasedanja, ki se ga udeležuje tudi slovenski notranji minister Boštjan Poklukar, je sicer predlog za
krepitev evropske agencije za mejno in obalno stražo, naslednice agencije za zunanje meje Frontex, z vzpostavitvijo stalne
enote 10.000 varuhov meje do leta 2020.

Skrajni ukrep tudi posredovanje na meji
Z utrditvijo zunanje meje želi unija olajšati vrnitev k normalnemu delovanju schengna in poiskati izhod iz slepe ulice pri
prenovi azilnega sistema. A odprtih vprašanj je precej - glede velikosti, financiranja ter zlasti glede pristojnosti in
suverenosti.
Čeprav komisija izpostavlja, da predlog ne posega v nacionalno suverenost, podrobnosti kažejo nasprotno. Predvideva
namreč možnost posredovanja mejne straže v članici tudi, če ta za to ne zaprosi. To naj bi bil »skrajni ukrep, če je na kocki
interes celotne EU«.
Avramopulos je danes izpostavil, da to ne bo dan velikih odločitev, nadeja pa se koraka naprej. Zasedanje je opisal kot
priprave na vrh unije prihodnji teden, na katerem bodo migracije ena osrednjih tem. Znova je izpostavil pomen temeljnih
evropskih načel odgovornosti in solidarnosti ter posvaril, da je ustrezna migracijska politika pomembna tudi v luči evropskih
volitev.
•
Juncker: Za Orbana ni več prostora v EPP. STA. Dnevnik, Ljubljana, 12. oktober 2018
https://www.dnevnik.si/1042843165/svet/juncker-za-orbana-ni-vec-prostora-v-eppPredsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je v današnjem pogovoru za francoski Le Monde povedal, da za
madžarskega premirja Viktorja Orbana po njegovem mnenju ni več prostora v Evropski ljudski stranki (EPP). Orbanov
tiskovni predstavnik Zoltan Kovacs je v odzivu dejal, da gre zgolj za osebno maščevanje.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker - (Foto: Luka Cjuha)
"Čeprav ga spoštujem, vidim veliko neskladnosti med njegovimi izjavami in krščansko-demokratskimi vrednotami, na
katerih je utemeljena družina EPP. Vsaj dokler nam ne zagotovi, da spoštuje temeljne vrednote in volilni program EPP," je
poudaril Juncker, kot intervju povzema francoska tiskovna agencija AFP.
Dodal je, da je to povedal tudi na septembrskem srečanju voditeljev strank, ki so del te družine, v Salzburgu. Tam sta sicer
Orban in njegova stranka Fidesz dobila podporo voditeljev EPP. "Tisk me ne more prisiliti, da izključim Viktorja Orbana," je
tedaj povedal vodja EPP Joseph Daul.
Nekaj dni pred tem je namreč Evropski parlament potrdil poročilo o kršitvah temeljnih evropskih vrednot na Madžarskem, s
čimer so evropski poslanci prvič v zgodovini začeli postopek za sprožitev 7. člena pogodbe EU.
Tiskovni predstavnik madžarskega premierja Kovacs je na Twitterju zapisal, da Junckerjeve izjave niso vredne odziva, saj gre
le za osebno maščevanje. Orban namreč pred štirimi leti ni podprl Junckerjeve kandidature za predsednika Evropske
komisije, razlike pa so še bolj vidne zaradi migracij, je pojasnil Kovacs. "Nikoli se ne bomo strinjali z njegovim zagovarjanjem
priseljevanja," je poudaril.
•
Katalonski parlament za odpravo monarhije. STA. Dnevnik, Ljubljana, 12. oktober 2018
https://www.dnevnik.si/1042843036/Svet/katalonski-parlament-za-odpravo-monarhijeKatalonski parlament je v četrtek sprejel resolucijo, v kateri poziva k odpravi španske monarhije. Španski premier Pedro
Sanchez je napovedal pravne ukrepe proti upornim Kataloncem.

Slika: Katalonski parlament za odpravo monarhije. Foto: dpa

Stranke, ki podpirajo neodvisnost Katalonije, so ob podpori levičarske En Comu Podem (Skupaj zmoremo) sprejele
resolucijo, v kateri obsojajo posredovanje kralja Felipeja VI. v katalonskem konfliktu in pozivajo k odpravi »zastarele in
nedemokratične institucije, kakršna je monarhija«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Felipe VI. se je mnogim Kataloncem zameril z odločnim govorom, v katerem je oktobra lani obsodil poskus odcepitve
Katalonije.
Sanchez je bil do zdaj previden v pogajanjih s katalonskim voditeljem Quimom Torro, da bi ublažil napetosti v tej pokrajini
na severovzhodu Španije, kjer približno polovica prebivalcev podpira njeno samostojnost.
V odzivu na dokument, sprejet v katalonskem parlamentu, pa je bil bolj odločen. Po njegovih besedah je resolucija, ki
zavrača in obsoja voditelja države, nesprejemljiva. »Ta vlada bo sprejela pravne ukrepe, ki jih ima na voljo, za zaščito
zakonodaje, ustave in državnih institucij,« je zapisal na twitterju.
Španska vlada je v sporočilu za javnost dodala, da je resolucija »proizvod izgube smeri separatističnih skupin, ki so,
nerazumljivo, dobile podporo še ene parlamentarne skupine«. Očita jim, da so »izkoristile katalonske institucije za
spodbujanje konflikta, ne pa za služenje splošnemu interesu vseh Kataloncev«.
•
Šarec danes pri Merklovi. ba, STA. Dnevnik, Ljubljana, 12. oktober 2018
https://www.dnevnik.si/1042843008/svet/sarec-danes-pri-merklovi
Po premiernem sredinem obisku tujine, ko je bil premier Šarec v Bruslju, se bo danes v Nemčiji sestal s kanclerko
Merklovo. Prinaša sporočilo, da se slovenska zunanja politika z novo vlado ne spreminja.

Slika: Po premiernem sredinem obisku tujine, ko je bil premier Marjan Šarec v Bruslju, se bo danes v Nemčiji sestal s
kanclerko Merklovo (Foto: Bojan Velikonja)
Premier Marjan Šarec bo danes na delovnem obisku v Berlinu. Pogovarjal se bo z nemško kanclerko Angelo Merkel in s
predsednikom bundestaga Wolfgangom Schäublejem. V premierjevem kabinetu pravijo, da bodo osrednje teme pogovorov
aktualna vprašanja Evropske unije in dvostransko sodelovanje. Šarec pa v Berlin prinaša tudi sporočilo, da se slovenska
zunanja politika z novo vlado ne spreminja.
Nemčija je nekako logična izbira za hiter obisk Šarca. Z gospodarskega vidika je najpomembnejša trgovinska partnerica
Slovenije. S političnega vidika je država z relativno največjo težo v EU, z največjim vplivom na Balkanu od vseh članic EU, v
arbitražnem sporu pa je podprla stališče Slovenije, da je arbitražno odločbo treba spoštovati. Glede tega bo Šarec lahko iz
prve roke izvedel, ali je kaj resnice v avgustovskem poročanjem hrvaških medijev, da naj bi Berlin do tega spreminjal
stališča.
Nemčija je tudi v istem čolnu s Slovenijo glede izdatkov za obrambo, saj ne ena ne druga nimata načrtov, da bi jih do leta
2014 dvignili do dveh odstotkov BDP, kot so se dogovorili v Natu. Nemški načrt je 1,5 odstotka BDP, slovenski še 0,39
odstotka manj. Pričakovati je tudi, da bosta govorila o migracijah in o vrhu EU prihodnji teden, ko bo spet na tapeti brexit.
Merklova se je pred vrhom že pogovorila z več voditelji članic EU. Glavni pogajalec EU Michel Barnier je v sredo dejal, da bi
do vrha lahko dosegli dogovor z Londonom, vendar je pred pogajalci še nekaj zelo spornih točk. ba, sta
•
Zgodovinska fronta: Zmaga krivice in sleparije nad pravico. Ernest Sečen. Dnevnik, Ljubljana, 13. oktober 2018
https://www.dnevnik.si/1042843093/magazin/zgodovinska-fronta/zgodovinska-fronta-zmaga-krivice-in-sleparije-nadpravico
Pariška mirovna pogodba, sestavljena septembra 1919, zaradi številnih nesoglasij in različnih pogledov ni prinesla
odgovora na vprašanje, kje naj na območju Koroške poteka državna meja med Avstrijo in SHS. Angleži so zagovarjali
stališče, naj Jugoslaviji pripade območje južno od Drave, vendar so temu nasprotovali Italijani, ki so podpirali
zgodovinske avstro-ogrske deželne meje, pri čemer bi Avstriji pripadla celotna Koroška. Ker niti ta predlog ni dobil
večinske podpore, so se zavezniki odločili, da se o pripadnosti eni ali drugi državi Korošci odločijo na plebiscitu. Južni del
spornega ozemlja, ki je v precejšnjem obsegu segal tudi na levi breg Drave in so ga zasedale jugoslovanske vojaške sile, so
označili kot cono A, severni del s središčem v Celovcu pa kot cono B plebiscitnega območja. Načrt je bil tak, da bi plebiscit
najprej potekal v coni z večinskim slovenskim prebivalstvom, to je v coni A, medtem ko bi ga v coni B izvedli le v primeru,
če bi prva pripadla Jugoslaviji. Glede na to, da je v veliki večini južno ležečih občin slovensko prebivalstvo predstavljalo
res veliko večino, v začetku 20. stoletja celo do 90 odstotkov, ni nihče niti najmanj podvomil, da ta del ne bi pripadel
Sloveniji oziroma kraljevini SHS (Jugoslaviji). Toda stvari so se zasukale povsem drugače. Skoraj polletni zamik izvedbe
plebiscita ter močna avstrijska propaganda sta naredila svoje in uraden izid plebiscita z dne 10. oktobra 1920 je pokazal

rezultat 59 proti 41 (odstotkov) za Avstrijo. Zmanjkalo nam je dobrih 6000 glasov. Šok se na slovenski strani še dolgo ni
polegel.

Zmaga krivice in sleparije nad pravico na Koroškem
Maribor, 13. oktobra. Ko je zmagala l. 1918. pravica, je zmagala za vse, samo za nas Slovence ni zmagala. Vsi so dobili kar so
hoteli, le mi Slovenci smo izgubili še ono bore malo kar smo imeli. Odtrgali so nam kakor premagancem solnčno Primorje,
čepravo smo ravno mi Slovenci poleg Čehov največ pripomogli do zmage antante, odtrgali so nam zilsko in kanalsko dolino
na Koroškem, odtrgali so nam Radgono in okolico, za Koroško pa so določili plebiscit, ker so vedeli, da nam tudi pri tem na
sleparski način uničijo uspeh. Plebiscit za našo prastaro zemljo je bil samo posmeh, bila je navadna ironija. Kajti takoj, ko so
uvideli, da bi mi lahko zmagali, so pričeli z vsemi silami delati na to, da nam uspeh preprečijo. Odstranili so demarkacijsko
črto, dovolili so vhod divjim volksverovcem, pripravili vse potrebno za usprešen razvoj in procvit nemškega terorja. Hoteli so
preprečiti našo zmago in – posrečilo se jim je. Toda kljub vsemu bi bili zmagali, da niso tudi na dan glasovanja samega in pri
glasovanju samem sleparili. (…)
Tabor, 14. oktobra 1920
Po plebiscitu.
Na Koroškem smo doživeli hud poraz. Uradne številke o izidu glasovanja, kakor jih poročajo dunajski listi, uničujejo zadnje
skrite nade na čudež ob dvanajsti uri in potrjujejo žal le preveč pesimistična poročila zadnjih dni. Večina prebivalstva, čeprav
majhna in priborjena z goljufijo in nasiljem, se je izjavila proti nam in za Avstrijo.
Plebiscit smo s tem izgubili. Ne pa še tudi Koroške. Mnogo se je že pisalo o laško-nemških goljufijah, a še vedno prihajajo
skoro neverjetna poročila o nemških in italijanskih lumparijah, ki meje že na zločine. Brezdvomno je, da je med avstrijskimi
glasovi mnogo tisočev prigoljufanih, na drugi strani pa naših nebroj uničenih. Italijani in Nemci niso sleparili samo pri
občinskih komisijah, ampak kakor se vedno bolj kaže, tudi kar na debelo pri okrožnih odborih. (…)
Naši zastopniki pri teh podkomisijah niso bili kos svoji nalogi in se niso znali upreti laškim intrigam ne pri reklamacijah, ne pri
glasovanju. (…)
In dokler se to ne reši, mora zasesti naša armada glasovalno ozemlje. Onemogočiti mora, da bi se izdivjala nemška pijanost
nad našimi ljudmi, zagotoviti mora tem popolno varnost življenja in imetja. (…)
Jugoslavija, 14. oktobra 1920
Potvorjen plebiscit.
Ni več dvoma, da se je Nemcem posrečilo z goljufijami, pri katerih so jim pomagali Italijani, in s terorjem kakršnega še ne
pozna svet, korigirati izid ljudskega glasovanja na Koroškem.
Ko je bila reklamacijska doba že potekla, je Nemcem uspelo s pomočjo italijanskih oficirjev vtihotapiti v glasovalne imenike
na tisoče svojih pristašev, ki po predpisih sploh nimajo glasovalne pravice. Še tik pred plebiscitom se je službeno razglašalo,

da izkazujejo glasovalni imeniki nekaj nad 34.000 glasovalcev, nemški listi pa sedaj konstatirajo, da je bilo glasovalcev
40.000. Od kod so vzeli teh 6000 glasov?
Slovenski narod, 14. oktobra 1920
Ljubljana za Koroško
Včeraj popoldne ob 2. se je zbralo pred Mestnim domom v Ljubljani okoli 20 tisoč ljudi, da protestirajo proti
nemškoitalijanskim sleparijam pri koroškem plebiscitu in da zahtevajo od vlade, naj takoj z oboroženo silo zasede Koroško in
tako obvarje naše koroške brate pred nemškimi tolovajstvi. Na shodu je nastopilo več govornikov, ki so ob viharnem
pritrjevanju izrekli marsikatero pikro besedo na račun belgrajske vlade, ki v koroškem plebiscitu ni izvršila svoje dolžnosti.
(…)
Slovenec, 14. oktobra 1920
Izgubili smo, ker smo sami krivi!
Na Koroškem smo izgubili bitko. Izgubili smo jo zoper vse pričakovanje in radi tega je prišel udarec toliko bolj bolestno. Po
nobenem porazu ne smemo izgubiti razuma in poguma. Prvo je, da trezno prevdarimo razloge in vzroke naše nesreče,
priznamo, kar smo zakrivili sami, potem pa dvignemo glave. (…)
Imenujejo se različni posebni vzroki poraza. Pravijo, ker se je srbsko vojaštvo v prvih časih zasedbe obnašalo neprimerno. –
Oprostite, meni se ta izgovor zdi zelo neroden. Koliko so ropali folksverovci, a vendar niso oplašili nobenega nemškutarja,
da ne bi glasoval za Avstrijo! (…)
Poleg krivde naših organizatorjev plebiscita in naše delegacije pada velika krivda na celo naše občinstvo. Od preobrata sem
so se delale na Koroškem zaporedoma velike in težke napake, s katerimi smo izpodbijali ljudstvu zaupanje v našo moč in v
naše uspehe. Ob preobratu je bilo treba takoj s primerno silo zasesti Celovec in Beljak. (…)
Straža, 15. oktobra 1920
Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.s
•
Varuhi evropske meje visijo v zraku. Andrej Brstovšek. Dnevnik, Ljubljana, 13. oktober 2018
https://www.dnevnik.si/1042843171/svet/varuhi-evropske-meje-visijo-v-zraku
Notranji ministri članic EU so vzeli pod drobnogled predlog evropske komisije o 10.000 varuhih zunanje meje. Očitno bo
na to temo potrebnih še veliko sestankov.
Notranji ministri držav članic Evropske unije so včeraj odprli vrsto vprašanj o predlogu komisije, da se ustanovijo stalne
enote za varovanje zunanje meje EU, ki bi štele 10.000 pripadnikov in bi jih v skrajnem primeru lahko napotili brez soglasja
države članice. Prav to slednje je bilo eden večjih kamnov spotike, prav tako pa tudi sredstva za ustanovitev enot ter
časovnica, saj naj bi bile vzpostavljene že v roku dveh let.
Napredka na sestanku tokrat niti niso napovedovali, poleg tega se sestanka niso udeležili italijanski notranji minister Matteo
Salvini, nemški notranji minister Horst Seehofer, čigar stranka je doma v nezavidljivem položaju pred jutrišnjimi bavarskimi
volitvami, in notranji minister Francije, kjer po nepričakovanem odstopu Gerarda Collomba prejšnji teden novega še nimajo.
Skrb za suverenost
Osnovna ideja komisije o 10.000 varuhih meje, kot jim pravijo, je ta, da bi z njihovim varovanjem zunanjih meja članice
odpravile nadzor notranjih, ki krni idejo schengna. Ministri so se strinjali, da so takšne enote potrebne, od tu naprej pa je
veliko vprašanj in tudi nestrinjanja. Zunanji minister predsedujoče EU Avstrije Herbert Kickl, ki je vodil zasedanje, je dejal,
da se vsi strinjajo s potrebo po krepitvi zunanje meje, da pa je še veliko vprašanj, ter posebej izpostavil pomisleke o
poseganju v nacionalno suverenost. Njegov luksemburški kolega Jean Asselborn je na drugi strani dejal, da je »zelo
razočaran, da imajo države, ki najbolj potrebujejo te varuhe, kot sta Italija in Madžarska, potem težave s suverenostjo«.
Tudi Slovenija z več pomisleki
Slovenski notranji minister Boštjan Poklukar je po poročanju STA poudaril, da Slovenija podpira krepitev zaščite zunanje
meje EU in vidi predlog komisije kot pomemben korak. Še zlasti je zadovoljna s krepitvijo mandata agencije za delovanje v
tretjih državah, vključno z državami Zahodnega Balkana. Ima pa nekaj pomislekov. Dejal je, da ni kriterijev za določanje
števila uslužbencev, ki bi jih posamezna država prispevala v stalno sestavo. Po predlogu komisije bi Slovenija prispevala
okoli 200 uslužbencev, česar država po njegovih besedah v tem trenutku ne more zagotoviti, je dejal minister. Podobne
težave imajo po njegovih navedbah tudi druge članice. Med pomisleki je naštel še vprašanje izvršnih pooblastil, ki naj bi jih
imelo osebje agencije, vprašanje financiranja, usposabljanja, zaposlitev in napotitev ter časovni okvir vzpostavitve enote do
leta 2020, ki po slovenski oceni ni realen.
Razprava o tem vprašanju bo še dolga, je dejal. Naslednja priložnost bo srečanje voditeljev držav članic EU prihodnji teden v
Bruslju. Prvi dan vrha bo namenjen brexitu, ena od treh glavnih tem drugega dne pa bodo migracije. ba, agencije
Krnjenje schengna se nadaljuje
Potem ko je Avstrija v četrtek napovedala podaljšanje nadzora meja s Slovenijo in Madžarsko še za pol leta, do maja 2019,
in se je uradna Ljubljana odzvala s trditvijo, da je to neutemeljen ukrep, je avstrijski notranji minister Herbert Kickl v
Luksemburgu vzel odločitev dunajske vlade v bran. Dejal je, da s tem učinkovito zagotavljajo varnost Avstrijcev in da bodo to
počeli, dokler zunanja meja ne bo ustrezno delovala. Avstrija pri takšnem pristopu ni edina: Nemčija je napovedala
podaljšanje nadzora meje z Avstrijo, Danska meje z Nemčijo, nadzor izvajajo še Francija, Švedska in Norveška. Evropski
komisar za migracije Dimitris Avramopulos je sicer dejal, da se mora ta praksa končati, ker da spodkopava schengenski
sistem kot eno večjih pridobitev EU, vendar se zdi, da so šli njegovi pozivi skozi drugo uho ven. Komisija nima mehanizma,
da bi podaljševanje nadzora v nedogled preprečila, v skrajnem primeru lahko doseže le posvet med državami. Ker je strah
pred migranti še vedno velik oziroma je postal politično orodje, ni pričakovati, da bi se nadzor notranjih meja kmalu
poslovil, če ne bo konkretnejše rešitve za zunanje.

•
Po evropskih mestih protesti proti rasizmu in nacionalizmu. STA. Dnevnik, Ljubljana, 13. oktober 2018
https://www.dnevnik.si/1042843197/svet/foto-video-po-evropskih-mestih-protesti-proti-rasizmu-in-nacionalizmu
Po številnih evropskih mestih se je danes na protestih proti rasizmu in nacionalizmu zbralo več 10.000 ljudi. Kot poročajo
tuji mediji, so se za solidarnost namesto diskriminacije med drugim zavzele množice v Trstu, Budimpešti, Berlinu, Pragi,
Madridu in na Dunaju.

Slika: Protest v nemškem kraju Hessen (Foto: dpa)
Na shodu v Berlinu se je po poročanju Deutsche Welle zbralo več tisoč ljudi, ki so protestirali proti naraščajočemu vplivu
skrajne desničarske politike. Shodu so se pridružile številne zveze, sindikati, pa tudi aktivistične skupine iz vrst migrantov,
LGBT, delavcev in brezdomcev.
Kot so v izjavi opozorili organizatorji protesta, smo priča političnemu preobratu, s katerim rasizem in diskriminacija
postajata družbeno sprejemljiva. »Kar je še včeraj veljalo za nepredstavljivo in nesprejemljivo, je danes resničnost,« so
navedli.
Prav tako so organizatorji opozorili na naraščajočo ksenofobijo in vse ostrejše ukrepe za preprečevanje nezakonitih migracij.
Kot ocenjujejo, je Evropa »v primežu nacionalističnega antagonizma in izključevanja.«
Sporočilo protestov je podprl tudi zunanji minister Heiko Maas, ki je poudaril, da nemška družba ne potrebuje zapiranja,
ampak več mednarodnega sodelovanja. »Ne bomo pustili, da bi nas kdo delil, zlasti pa ne desničarski populisti,« je dejal
Maas, sicer član levosredinske socialdemokratske stranke.
•
Od ulice do ulice: sistematična dehumanizacija v Evropi. Adama Dieng. Dnevnik, Ljubljana, 13. oktober 2018
Adama Dieng je posebni svetovalec generalnega sekretarja Združenih narodov za preprečevanje genocida.
https://www.dnevnik.si/1042843085/svet/od-ulice-do-ulice-sistematicna-dehumanizacija-v-evropi
Evropa se sooča z izzivom krepitve in vzdrževanja sožitja med svojimi državljani in tistimi, ki prečkajo meje v iskanju
zatočišča na celini. Priseljenci in begunci so še naprej test sposobnosti evropskih držav, da resnično varujejo temeljne
pravice in svoboščine vseh. Z mnogih območij, od Palerma do Budimpešte, prihajajo poročila o fizičnih in verbalnih
napadih na priseljence in begunce, kar niso več le osamljeni primeri. Ti ljudje nenehno trpijo zaradi ponižanja in
dehumanizacije.
Demonizacija priseljencev, ki jo izvajajo politiki in nekateri deli javnosti, ni povzročila niti množičnih protestov niti množičnih
obsodb teh dejanj. Prav nasprotno, politiki z izjemnim občutkom izkoriščajo to stanje in širijo sovražno retoriko. Po vsej
Evropi ultranacionalisti ponovno legitimirajo širitev sovraštva, rasizma in nasilja. Medtem ko ekstremisti v širšem političnem
diskurzu širijo hujskaštvo pod krinko »populizma«, se zločini iz sovraštva in sovražni govor množijo. Zločini iz sovraštva so
eden najbolj jasnih in resnih znakov, da lahko pride do grozodejstev. S tem se moramo soočiti.
Dehumanizacija priseljencev in beguncev, ki smo ji priča po vsej Evropi, tepta človečnost, ki je temelj splošne zaščite
njihovih pravic. Ultranacionalistični voditelji legitimirajo nasilje svojih podpornikov, pri čemer priseljence razglašajo za
grožnjo svoji kulturi in identiteti. Kar je predstavljeno kot racionalna suverena politika, ki se osredotoča na zaščito »meja«,
namerno prikriva svoje rasistične in nacionalistične konotacije. Ti voditelji pravzaprav zanikajo dejstva in trdijo, da je njihov
rasizem »izum« njihovih kritikov. V realnosti so ti napadi manifestacija rasističnega nasilja.
Nova politika italijanske vlade, ki je usmerjena proti priseljevanju, je povezana s precejšnjim povečanjem nasilja nad
priseljenci, vključno s streljanjem, napadi na mladoletnike in umori. Po pozivih k popisu Romov v Italiji so časopisi ponovno
objavili novico o visokem vladnem uradniku, ki je zahteval »množično čiščenje« priseljencev, in sicer od ulice do ulice; tudi s
silo, če je treba.
V Nemčiji tolpe neonacistov lahkotno lovijo priseljence, kar smo videli avgusta letos med demonstracijami v Chemnitzu.
Eden od vodij ugledne skrajno desne stranke je napade opravičil, pri čemer je trdil, da »kadar pride do takšne smrti, je
normalno, da ljudje odreagirajo«. Izjavi nekdanjega zunanjega ministra Združenega kraljestva, s katero je ženske v burki
primerjal s poštnim nabiralnikom, je sledil dokumentiran porast zločinov iz sovraštva do muslimanskih žensk, pri čemer so
se storilci neposredno sklicevali na njegove besede. Madžarski premier vedno znova spodbuja etnično in rasno sovraštvo.
Odbor Združenih narodov za človekove pravice je Madžarsko nedavno pozval, da ukrepa proti sovražnemu govoru politikov,
ki je usmerjen proti manjšinam, med drugim tudi proti Romom in muslimanom. Odločitev evropskega parlamenta, da proti
Madžarski sproži postopek sankcij v skladu s 7. členom, in sicer zaradi kršitve več temeljnih vrednot Evropske unije (EU), je
pozitiven korak. To se je zgodilo šele drugič v zgodovini EU, prvič pa v začetku tega leta proti Poljski.

Ultranacionalistični voditelji zagovarjajo tako imenovano neliberalno demokracijo, ki temelji na domnevnih »krščanskih
vrednotah«. Nobena religija ne podpira politične nestrpnosti proti manjšinam. Verski voditelji morajo imeti pomembno
vlogo pri preprečevanju spodbujanja k diskriminaciji in nasilju, kakor je opredeljeno v Akcijskem načrtu ZN za verske
voditelje in (druge) akterje za preprečevanje spodbujanja k nasilju, ki lahko povzroči grozodejstva. Omenjeni akcijski načrt je
razvil moj urad. Ultranacionalisti v Evropi so v skladu s svojo agendo proti priseljevanju izvajali močne kampanje
obrekovanja dejavnosti organizacij civilne družbe. Obveznosti države po mednarodnem pravu za zaščito beguncev se
aktivno zavrača. Napadi na vladavino prava z ustavnimi reformami in poskusi zatiranja neodvisnosti sodstva so precej skrb
vzbujajoči. Ti dogodki kažejo širšo politično ambicijo nekaterih, da Evropo usmerijo skrajno desno. Odkriti napadi na
priseljence, vključno s prizadevanji za oslabitev človekovih pravic in demokratičnih struktur, omogočajo okoliščine za
avtoritarnost.
Ko država aktivno diskriminira določeno manjšino, omogoči, da se njene pripadnike obravnava kot drugorazredne
državljane. Tako krepi prevlado ene skupine ter daje prednost pravicam in interesom le-te, kar gre seveda na račun drugih.
Potrebujemo drzne voditelje, ki se bodo uprli tem trendom. Tovrstni trendi delajo iz priseljencev grešne kozle, hkrati pa jih
razglašajo za grožnjo nacionalni varnosti. To ustvarja ozračje, v katerem je upravičeno zagrešiti nasilje nad priseljenci, ki se
pojmuje celo kot »samoobramba«.
Evropske države so odgovorne za to, da zaščitijo svoje prebivalstvo pred grozodejstvi, ta odgovornost pa zajema tudi
priseljence. Hkrati so odgovorne za to, da preprečujejo spodbujanje k tovrstnim kaznivim dejanjem. Agencija EU za temeljne
pravice ima lahko ključno vlogo pri izboljšanju spremljanja kaznivih dejanj iz sovraštva. Natančni in pravočasni podatki o
trendih kaznivih dejanj iz sovraštva morajo sprožiti ustrezne protiukrepe.
Ključnega pomena je preprečevanje hujskanja, da so priseljenci krivi za notranje težave posamezne države. Če želijo
evropske demokracije celovito preprečevati posledice sovražnega govora in zločinov iz sovraštva, morajo obravnavati
temeljna vzroka zanje, ki sta rasizem in diskriminacija. Če želimo preprečiti nadaljnje trpljenje nedolžnih ljudi, potrebujemo
odporno Evropo, ki zagovarja civilno družbo in pravno državo ter se zavzema za univerzalnost človekovih pravic.
•
Kalabrijska vas je v migrantih našla rešitev, toda postali so trn v peti Salvinija. Mihael Šorl. Dnevnik, Ljubljana,
14. oktober 2018
https://www.dnevnik.si/1042843228/svet/italijansko-notranje-ministrstvo-ukazalo-preseliti-vse-priseljence-iz-riaceja
Vas Riace v Kalabriji je primer, kako je mogoče rešiti migrante in kako so oni sami obenem lahko rešitev. Pred dvajsetimi
leti jim je odprla vrata in preprečila izseljevanje in staranje prebivalstva. Notranji minister Salvini se je odločil, da temu
naredi konec.
Skrajni desničar in vodja vladne stranke Liga Matteo Salvini, ki je italijanski notranji minister, dejansko pa tudi vodi vlado,
nadaljuje svoj boj proti Domenicu Lucanu, županu kalabrijske vasi Riace, ki je v svetu zgled za pametno priseljensko politiko.
V soboto je Salvini ukazal, da se migrante v Riaceju, ki jih je ob 1600 italijanskih prebivalcih vasi okoli 500, zaradi »finančnih
nepravilnosti« preseli drugam. Odkar je junija letos prevzel oblast, sta Salviniju, ki si povečuje priljubljenost z razpihovanjem
sovraštva do Evropske unije in predvsem do migrantov, vas Riace in njen 60-letni župan trn v peti.
Župan naj bi organiziral fiktivno poroko
Lucano, ki je v zadnjih 20 letih z migranti v skoraj izumrli vasi ustvaril številna nova delovna mesta za Italijane in jo tako
oživel, je že deset dni v hišnem priporu. Obtožen je, da je organiziral fiktivno poroko med domačinom in migrantko, ki naj bi
tako dobila dovoljenje za bivanje v Italiji. Salvini, ki ima Lucana za »ničlo«, je na twitterju pozdravil njegovo aretacijo: »Bomo
videli, kaj bodo zdaj rekli dobri ljudje, ki hočejo Italijo napolniti z migranti.«
Mnogi politiki, intelektualci in umetniki hvalijo dejstvo, da v Riaceju, sredi problematičnega italijanskega juga – ki ga
obvladuje mafija, mladi so večinoma brezposelni, migranti pa za mizerno plačo obirajo paradižnike – prišleki iz Afrike in
Azije naseljujejo zapuščene hiše, skrbijo za živino ter nasade oljk in pomaranč, se učijo obrti (steklarstva, keramike,
krojaštva, mizarstva), pošiljajo svoje otroke v šole… Migranti tako začenjajo novo življenje, obenem pa rešujejo vas, saj bi
bila brez njih ena tistih s starimi ljudmi in brez otrok. So rešeni, obenem pa so sami rešitev.
Vse se je začelo pred 20 leti, ko se je tristo Kurdov izkrcalo z nasedle ladje, nekaj sto ostarelih prebivalcev vasi Riace, ki je
nekoč štela 2500 ljudi, pa jih je sprejelo. Od takrat je šlo skozi vas, o kateri je Wim Wenders posnel film, več tisoč migrantov.
Župana Lucana, ki je blizu komunistom, hvali celo vatikanski dnevnik L'Osservatore Romano.
Zdaj pa se Lucano boji, da so njegovi sovražniki na italijanski »fašistični desnici« postali premočni. Salvini, ki še slišati noče o
Lucanovi ideji, da bi Italija problem staranja prebivalstva reševala z migranti, je že sprejel odlok o velikem prihodnjem
zmanjšanju vladnih subvencij za projekte za pomoč migrantom.
Italija se je zdaj razdelila na Lucanove privržence in njegove nasprotnike. Med drugim ga z vso strastjo brani svetovno znani
pisatelj iz Neaplja Roberto Saviano, ki mu grozi mafija. Prejšnjo soboto je pred Lucanovo hišo, v kateri je Lucano v priporu,
recital ob množici poslušalcev. Zapeli so mu tudi znano partizansko pesem Bella Ciao. »Ta trenutek bom vedno nosil v
svojem srcu,« je dejal Lucano.
Javno mnenje daje Salviniju prav
Notranji minister Salvini pravi, naj bi se letos število novih migrantov, ki so se izkrcali v Italiji, zmanjšalo z lanskih več kot
100.000 na 21.000, kar pa je predvsem zasluga prejšnjega notranjega ministra, ki se je lani dogovoril z nekaterimi libijskimi
milicami o ustavitvi dotoka migrantov. Na facebooku, kjer ima 3,2 milijona sledilcev, pa se Salvini hvali s svojim dekretom o
varnosti, s katerim je zaostril kaznovanje prosilcev za azil za prestopke. Njegov sovražen odnos do migrantov se kaže tudi v
njegovi nedavni zahtevi, da se majhne trgovine s hrano, ki so namenjene določeni etnični skupnosti, največkrat Indijcem in
Bangladeševcem, zaprejo ob 21.00, ker se v njih »srečujejo prekupčevalci z mamili« in ker naj bi motile nočni mir. Italijani so
toliko bolj dovzetni za razpihovanja sovraštva do migrantov, ker se je v zadnjih 20 letih njihovo število povečalo z milijona na

šest milijonov. Salvinijeva Liga ima tako že 34 odstotkov podpore, kar je dvakrat več, kot je dobila odstotkov na volitvah
marca 2018.
•
Manjšinca v podpis sporazuma s koalicijo, Levica še daleč od LMŠ. Zoran Potič. Dnevnik, Ljubljana, 15. oktober
2018
https://www.dnevnik.si/1042843422/slovenija/manjsinca-v-podpis-sporazuma-s-koalicijo-levica-se-dalec-od-lms
Poslanca italijanske in madžarske narodne manjšine bosta jutri podpisala sporazum o sodelovanju s petimi koalicijskimi
strankami. Na tak način bosta poslanca italijanske in madžarske narodne manjšine prispevala 44 in 45 glas podpore.
Levica pa je odložila podpis sporazuma v nedoločljivo prihodnost.
Do podpisa precej ohlapnega sporazuma med poslancema narodnih manjšin in koalicijo v mandatu državnega zbora 2018–
2022 je prišlo po več kot mesecu dni od imenovanja vlade, v njem pa se koalicija zavezuje, da bo bolj kot ne nadaljevala
dosedanjo politiko države do italijanske in madžarske narodne manjšine.
Podpora italijanski in madžarski manjšini
V sporazumu se koalicija zavezuje, da bo vse vladno gradivo, ki se bo nanašalo tudi na položaj narodnih manjšin, pred
sprejemom uskladila s poslancema italijanske in madžarske narodne manjšine. Vlada se zavezuje, da bo na podlagi ustave in
zakonodaje še naprej skrbela za ustrezno financiranje organizacij obeh narodnih manjšin, da bo skrbela za kadrovske
potrebe in podpirala promocijo jezikovne in kulturne identitete italijanske in madžarske narodne manjšine. V sporazumu se
koalicija zavezuje, da bo spoštovala pridobljene pravice pri rabi jezika obeh narodnih manjšin v lokalnem okolju pa tudi v
državnih ustanovah. Slovenija bo na podlagi tega sporazuma še naprej skrbela za sistem vzgoje in izobraževanja avtohtonih
narodnih manjšin s posebno skrbjo za kadre, poleg tega pa se vladna koalicija zavezuje, da bo še naprej vzpodbujala razvoj
radijskega in televizijskega programa v sistemu javne radiotelevizije.
Iz sporazuma o sodelovanju ni razvidno, kakšne obveznosti imata poslanca avtohtonih narodnih manjšin do koalicije,
domnevamo pa lahko, da bosta v večini primerov prispevala 44 in 45 glas podpore, kar pa še vedno ne zagotavlja absolutne
večine, saj uživa manjšinska vlada le podporo 43 poslancev, za približno udobno vladavino pa potrebuje vsaj 46 poslanskih
glasov. Te bi jim lahko zagotovila poslanska skupina Levice z devetimi poslanci, a se je pri podpisu sporazuma o sodelovanju
med koalicijo petih strank in Levico zalomilo zaradi imenovanja državnega sekretarja Damirja Črnčca v kabinet predsednika
vlade Marjana Šarca. Ta je pred dnevi, ko je bila na dnevnem redu vlade priprava proračuna za prihodnje leto, dejal, da LMŠ
in Levica komunicirata ves čas in da se poslanski skupini tudi sestajata, o podpisu sporazuma pa da še ni govora.
Levica čaka na proračun
Zdi se, da ga Levica še ni pripravljena podpisati, dokler ne bo jasen proračunski razrez. V parafiranem sporazumu o
sodelovanju je namreč predvideno, da mora biti Levica vključena v pripravo proračuna od začetka, zato se zdi, da v stranki
čakajo na razplet koalicijskih usklajevanj o proračunu. Je pa koordinator Levice Luka Mesec danes pojasnil, da bodo vztrajali
pri svojih stališčih. »Aktualna oblast je že prestopila marsikatero rdečo črto, ki smo si jo postavili, kar nam onemogoča, da bi
podpisali sporazum o sodelovanju. Kljub temu ostajamo v stiku in pogovorih, ker želimo vlado prepričati, da v številnih
zadevah ravna drugače – denimo v primeru prodaje NLB in Abanke,« je dejal Mesec. Koordinator Levice je na vprašanje, ali
je sploh mogoče predvideti, kdaj bi lahko prišlo do podpisa sporazuma s koalicijo, odgovoril: »Za zdaj ne. Če nam ne bo
uspelo najti skupnega jezika, težko govorimo o tem, da bi lahko Levica podpisala sporazum in bila resnični partner te vlade.
V Levici bomo poskušali storiti vse, da bi vlado čim bolj obrnili v levo.« To pa bi se lahko pokazalo v proračunskih postavkah
na področju socialne politike.
•
Makedonski parlament začel sejo o spremembi ustave zaradi dogovora z Grčijo. STA. Dnevnik, Ljubljana, 15.
oktober 2018
https://www.dnevnik.si/1042843386/Svet/makedonski-parlament-zacel-sejo-o-spremembi-ustave-zaradi-dogovora-zgrcijoMakedonski parlament je danes začel razpravo sestal na seji, na kateri razpravlja o spremembi ustave, ki je potrebna za
uveljavitev dogovora o spremembi imena Makedonije v Republika Severna Makedonija. Makedonski premier Zoran Zaev
je v parlamentu poudaril, da je prihodnost države v rokah poslancev.
Za razpravo je namenjenih deset dni, pri čemer vladajoča koalicija okoli socialdemokratov (SDSM) po poročanju medijev
pričakuje, da bo že do petka znano, ali jim bo uspelo v parlamentu zagotoviti dvotretjinsko večino, ki jo potrebujejo za
spremembo ustave. Koalicija ima v parlamentu 71 poslancev, potrebuje pa 80 glasov.
»Zagotovo imamo premalo glasov, kar pomeni predčasne volitve,« je povedal visoki predstavnik makedonske vlade, ki je
želel ostati neimenovan. »Ne želimo izgubljati časa z razpravo, če vemo, da nimamo dovolj glasov,« je še povedal po
poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Predčasne volitve je sicer v primeru neuspeha v parlamentu napovedal Zaev.
Premier je danes v parlamentu poudaril, da je prihodnost v rokah poslancev, in jih pozval, naj glasujejo po svoji vesti.
»Glejte prihodnost, prihodnost vaših otrok. Želja državljanov je, da se država premakne naprej,« je povedal.
Evropska prihodnost bo državi zagotovila popolno članstvo v Natu in Evropski uniji. »Odločiti se morate, ali bomo veliko
dobili ali veliko izgubili,« je poudaril Zaev.
Zavrnitev spremembe ustave bo na drugi strani po njegovih besedah pomenila izolacijo države, navaja makedonska tiskovna
agencija Mia.
Posvetovalni referendum neuspešen
Med najglasnejšimi nasprotniki spremembe ustave je opozicijska VMRO-DPMNE, ki bo tako najverjetneje tudi glasovala
proti predlogu vlade o spremembi ustave.
Danes se je pred parlamentom zbrala tudi manjša skupina podpornikov te stranke. »Makedonijo želijo z anticivilizacijskimi
politikami prisiliti k vstopu v EU in Nato. Z državljansko nepokorščino nasprotujemo škodljivim politikam nelegitimne vlade,«
je povedala organizatorka protesta Ana Bobinkova-Mijkovska.

Parlamentarni proces se je sicer začel v petek z obravnavo v pristojnem parlamentarnem odboru, v katerem so predlagano
spremembo ustave potrdili z desetimi glasovi za in sedmimi proti. Proti so glasovali poslanci opozicije, navaja avstrijska
tiskovna agencija APA.
Konec septembra je sicer večina volivcev na posvetovalnem referendumu podprla sporazum, a je bila volilna udeležba zgolj
37 odstotkov. Da bi bila odločitev veljavna, bi morala biti volilna udeležba najmanj 50-odstotna.
Sporazum sta Grčija in Makedonija podpisali 17. junija letos, v skladu z njim pa naj bi se Makedonija imenovala Republika
Severna Makedonija.
•
Zaev v lovu za devetimi glasovi. Dejan Kovač. Dnevnik, Ljubljana, 15. oktober 2018
https://www.dnevnik.si/1042843386/svet/makedonski-parlament-zacel-sejo-o-spremembi-ustave-zaradi-dogovora-zgrcijoNovo ime ali predčasne volitve. To sta možna rezultata danes začete razprave o ustavnih spremembah v makedonskem
sobranju. Premierju Zoranu Zaevu za dvotretjinsko potrditev manjka vsaj devet glasov poslancev opozicijske VMRODPMNE.

Slika: Makedonski premier Zoran Zaev vse od referenduma naprej kljub nezadostni udeležbi zagovarja tezo, da je velika
večina Makedoncev za dogovor z Grčijo o spremembi imena in s tem za odprtje poti v Evropsko unijo in Nato. (Foto:
Reuters)
Pod težo še ene »zgodovinske odločitve« se je danes v Skopju začela parlamentarna razprava o implementaciji v začetku
letošnjega poletja podpisanega dogovora z Grčijo o preimenovanju države v Severno Makedonijo. Odbor za ustavna
vprašanja konec prejšnjega tedna ni presegel ostre delitve med vladno koalicijo in opozicijsko VMRO-DPMNE, tako da so
poslanci 120-članskega enodomnega sobranja prejeli na mizo predlog ustavnih sprememb, ki je bil v odboru potrjen le z
desetimi glasovi proti sedmim in z malo verjetnosti, da bo premier Zoran Zaev zanj zbral potrebno dvotretjinsko večino.
Kupovanje glasov z amnestijo?
V današnji predstavitvi predloga je Zaev dejal, da je prišel čas za skupen nastop, ki bo omogočil Makedoniji vstop v
evroatlantsko družino. Izrazil je pričakovanje, da se bo vsak izmed poslancev soočil z odgovornostjo, da se izreče po lastni
volji in v dobrobit razvoja države, ki ga je po njegovih trditvah izbrala velika večina državljanov, ki so glasovali na
referendumu konec septembra. Ta ni bil veljaven zaradi premajhnega odziva, kar je bilo tudi posledica poziva opozicije k
bojkotu. Vendarle pa je več kot 90 odstotkov udeležencev obkrožilo »da« ob nekoliko zavitem vprašanju »Ali podpirate
članstvo Makedonije v Evropski uniji in Natu s sprejetjem sporazuma med Makedonijo in Grčijo?«. Prav na tem je Zaev
gradil svoj poziv poslancem, da »pogledajo v svoje srce in postavijo voljo državljanov nad voljo svojih strank« ter prejmejo
»logičen in pravi odgovor nasproti osamitvi in delitvam«. Ob tem je spomnil na krvave dogodke 27. aprila lani, ko je skupina
zamaskiranih demonstrantov vdrla v sobranje in začela pretepati poslance, novinarje in druge navzoče, ter pozval k
nacionalni pomiritvi.
Opozicijski VMRO-DPMNE pa je kot gesto dobre volje med vrsticami ponudil amnestijo za člane stranke, ki jim sodijo zaradi
sodelovanja v omenjenih nemirih, če bodo njeni poslanci podprli ustavne spremembe. Neposredni omembi amnestije se je
sicer previdno izognil in jo zavil v oproščanje, ko je dejal: »Vem, da ima vse svojo ceno. Pripravljen sem jo plačati. Ni
prihodnosti brez oproščanja tu v parlamentu.« Poslance je pozval, da drug drugemu ponudijo roko in začnejo proces
ustavne revizije.
Bojkot opozicije vodi na volitve
Zadovoljstvo s ponujeno roko sprave je izrazil vodja poslanske skupine VMRO-DPMNE Dragan Danev, a je dejal, da je kot
poslanec prisegel, da bo varoval ustavo, zato ne more sprejeti predlaganih sprememb. »Ne želim, da bi bil kdor koli označen
za izdajalca ali domoljuba, toda voljo državljanov je treba spoštovati in referendum ni uspel,« je rekel. Zaevu je očital, da
hoče nacionalno vprašanje rešiti kar sam, a o tem po njegovem ne more odločati niti 120 poslancev v imenu dveh milijonov
državljanov, pri čemer ustava niti ne priznava posvetovalnega referenduma.
Pred sobranjem se je medtem zbrala manjša skupina protestnikov in razvila transparente, s katerimi poslancem sporoča, da
jih niso izvolili za spremembo državnega imena. Zahtevali so njihov odstop in si postavili šotor za pričakovano »podaljšano
bivanje«. Ni znano, koliko časa bo trajala razprava o ustavnih spremembah, ki poleg preimenovanja v Severno Makedonijo
vsebujejo še prenovljena določila o kulturni in socialni skrbi za diasporo ter spoštovanju suverenosti, ozemeljske celovitosti
in politične neodvisnosti sosednjih držav, s čemer se utrjujejo današnje meje. Če se VMRO-DPMNE odloči za bojkot dela
parlamenta, se lahko zaključi že danes s potjo proti izrednim volitvam, sicer pa naj bi imeli poslanci na voljo deset dni do

končnega glasovanja, potem ko predlog opozicijskega poslanca Ilije Dimovskega o umiku ustavnih sprememb z dnevnega
reda ni dobil podpore, a z 39 glasovi za in 67 proti tudi ni dal odgovora, kakšno bi lahko bilo končno glasovanje.
•
Število nezakonitih vstopov v EU v primerjavi z lani upadlo za tretjino. STA. Dnevnik, Ljubljana, 16. oktober
2018
https://www.dnevnik.si/1042843465/slovenija/stevilo-nezakonitih-vstopov-v-eu-v-primerjavi-z-lani-upadlo-za-tretjinoV prvih devetih mesecih letos je število nezakonitih prečkanj meje v EU prek štirih glavnih migrantskih poti v primerjavi z
enakim obdobjem lani upadlo za tretjino na okoli 100.100, v letošnjem septembru pa je bilo v primerjavi s septembrom
2017 nezakonitih prečkanj meje za 21 odstotkov manj oz. 12.900, kažejo podatki Frontexa.

Slika: Število nezakonitih vstopov v EU v primerjavi z lani upadlo za tretjino (Foto: Luka Cjuha)
A podatki Evropske agencije za mejno in obalno stražo obenem kažejo, da se je v primerjavi z enakim obdobjem lani v prvih
devetih mesecih letos podvojilo število nezakonitih vstopov v Španijo prek zahodne sredozemske migrantske poti. Zabeležili
so jih 35.500.
September je bil obenem tretji mesec zapored, v katerem je prek te sredozemske poti v EU prispela skoraj polovica
migrantov oz. beguncev. Skupaj jih je prejšnji mesec v Španijo prek te poti vstopilo skoraj 6500. Večina migrantov, ki so se v
EU letos podali po tej poti, je bila državljanov Maroka, Gvineje in Malija, več kot tri četrtine vseh pa jih je bilo iz podsaharske
Afrike.
Po vzhodni sredozemski poti je prejšnji mesec na staro celino prispelo 5400 migrantov, 25 odstotkov manj kot septembra
2017. Do tega je po podatkih Frontexa prišlo predvsem zaradi občutnega porasta nezakonitih prečkanj kopenske meje s
Turčijo v zadnjih mesecih. V prvih devetih mesecih letos je sicer skupno število ljudi, ki so v Evropo nezakonito vstopili prek
te poti, poraslo za 40 odstotkov na okoli 40.300.
Večinoma iz Sirije in Iraka, avgusta in septembra predvsem iz Afganistana
Večina ljudi, ki se je na pot proti Evropi podala po tej poti, je bila državljanom Sirije in Iraka - a september je bilo tudi drugi
mesec zapored, v katerem so večino na tej poti predstavljali Afganistanci.
Število migrantov, ki so v Evropo vstopili prek osrednje sredozemske poti, je septembra upadlo na okoli 900, kar je 85
odstotkov manj kot septembra lani. Skupno število migrantov, ki so po tej poti vstopili v Evropo, je v prvem devetmesečju
letos upadla na okoli 20.900, kar je 80 odstotkov manj kot lani. Večina prišlekov na tej poti je bila Tunizijcev in Eritrejcev skupaj več kot tretjina. Sledili so jim Sudanci, Pakistanci in Nigerijci.
Število migrantov na glavni zahodnobalkanski migrantski poti prek Srbije na Madžarsko in Hrvaško je bilo tudi v prejšnjem
mesecu nizko. Se pa vzporedna pot prek Albanije, Črne gore in BiH ter tista prek Srbije in BiH sooča z naraščajočim
migracijskim pritiskom, še navaja Frontex na svoji spletni strani.
•
Macron in Plenković o vstopu Hrvaške v območje schengna. STA. Dnevnik, Ljubljana, 16. oktober 2018
https://www.dnevnik.si/1042843592/Svet/macron-in-plenkovic-o-vstopu-hrvaske-v-obmocje-schengna
Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes sprejel hrvaškega premierja Andreja Plenkovića, ki je v ponedeljek
prispel na dvodnevni delovni obisk v Franciji. Po srečanju je Plenković izrazil zadovoljstvo, ker Francija podpira vstop
Hrvaške v območje schengna, poročajo hrvaški mediji. Macron je napovedal, da bo prihodnje leto obiskal Hrvaško.

Slika: Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes sprejel hrvaškega premierja Andreja Plenkovića, ki je v
ponedeljek prispel na dvodnevni delovni obisk v Franciji. Foto: Reuters

Macron in Plenković sta v izjavi za medije po srečanju izpostavila, da imata veliko skupnih strateških in dvostranskih
interesov, je poročala hrvaška radio televizija (HRT). Kot so dodali, je Plenković izrazil zadovoljstvo, ker Francija podpira
hrvaško članstvo v schengnu.
Francoski predsednik je po srečanju s Plenkovićem napovedal, da bo sprejel povabilo svojega gosta in bo prihodnje leto
obiskal Hrvaško.
»Zelo sem zadovoljen z današnjim pogovorom s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, s katerim imava
podobne poglede na številna evropska vprašanja in sorodna stališča glede razmer v jugovzhodni Evropi,« je zapisal
Plenković na družbene omrežju twitter.
Hrvaški premier pričakuje, da bo njegov obisk v Franciji izboljšal gospodarske odnose med državama in okrepil kulturne
povezave. Med drugim je izpostavil, da vrednost blagovne menjave med državama znaša približno milijardo evrov, ter da je
Francija v preteklih 25 letih vložila na Hrvaškem prav tako približno milijardo evrov.
Plenković se je danes udeležil srečanja podjetnikov Francije in Hrvaškem in na univerzi Sorbona imel predavanje o Hrvaški in
prihodnosti EU, so zapisali na spletni strani hrvaške vlade. Obisk bo sklenil zvečer z odprtjem razstave hrvaškega fotografa in
potopisca Davorja Rostuharja.
•
Salvini ostro nad Francijo zaradi ravnanja francoske policije z migranti. STA. Dnevnik, Ljubljana, 16. oktober
2018
https://www.dnevnik.si/1042843630/svet/salvini-ostro-nad-francijo-zaradi-ravnanja-francoske-policije-z-migranti
Italijanski notranji minister Matteo Salvini je danes ostro napadel Francijo zaradi ravnanja francoske policije z migranti, ki
je te v nasprotju s pravili vračala v Italijo. Salvini je že v ponedeljek zahteval jasen odgovor Francije, ko so tamkajšnje
oblasti priznale, da so migrante vračale pomotoma.

Slika: Salvini ostro nad Francijo zaradi ravnanja francoske policije z migranti. Foto: AP
Vozilo francoske policije so videli v petek, kako je odpeljalo v Italijo, da bi tam odložili migrante, poroča francoska tiskovna
agencija AFP.
»Vstop na italijansko ozemlje brez dovoljenja italijanske policije je bil napaka. Policija ni imela pravice vstopiti na italijansko
ozemlje,« je v opravičilo dejala predstojnica departmaja Hautes-Alpes na meji z Italijo Cecile Bigot-Dekeyzer. Salvini se je
odzval na družbenih omrežjih in zapisal, da dejstvo, da so francoski policisti v italijanskem gozdu pustili migrante, ne more
biti ne napaka in ne incident. »Kar se je zgodilo v Calviereju, je nezaslišan prestopek proti naši državi« je dejal.
Salvini: Ne bomo sprejeli opravičila
»Ali Pariz, ki trdi, da je civiliziran, meni, da je običajno, da se ljudi odvrže v gozdovih?... Tukaj gre za mednarodno sramoto in
gospod Macron se ne more pretvarjati, da ne ve. Ne bomo sprejeli nobenega opravičila,« je še zapisal Salvini. Vir blizu
francoskega predsednika Emmanuela Macrona je poskušal zmanjšati pomen Salvinijevih kritik in je dejal, da državi
upravljata s skupno mejo in da se na obeh straneh občasno dogajajo manjši, obžalovanja vredni incidenti.
Odnosi med Rimom in Parizom so se v zadnjih mesecih zaostrili. Populistična italijanska vlada obtožuje Francijo in druge, da
z Italijo ne želijo deliti bremena, ki ga predstavlja 700.000 migrantov in prosilcev za azil, ki so prek Sredozemskega morja od
leta 2013 prišli v Italijo.
Poleg tega je francoska policija marca sprožila ogorčenje, ko je preverjala identiteto na italijanski železniški postaji
Bardonecchia. Italijansko zunanje ministrstvo je v znak protesta na pogovor poklicalo francoskega veleposlanika. Macron pa
je junija kritiziral Salvinija, ker je zaprl italijanska pristanišča za ladjo Aquarius, ki je na morju reševala migrante, zaradi česar
so znova poklicali veleposlanika na pogovor.
•
V grški vladi vse večji spori zaradi sporazuma z Makedonijo. STA. Dnevnik, Ljubljana, 16. oktober 2018
https://www.dnevnik.si/1042843566/Svet/v-grski-vladi-vse-vecji-spori-zaradi-sporazuma-z-makedonijo
V grški vladi pod vodstvom Aleksisa Ciprasa prihaja do vse večjih sporov zaradi sporazuma z Makedonijo o njenem
imenu. Vse pogostejša so ugibanja, da bi desničarska stranka Neodvisni Grki (Anel) lahko zapustila koalicijo zaradi tega
sporazuma, ki ga je Cipras sklenil z makedonskim kolegom Zoranom Zaevom, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.
Vodja Anela in obrambni minister Panos Kamenos vztrajno zavrača sporazum, po katerem bi se grška soseda preimenovala
v Severno Makedonijo, Grčija pa bi sprostila svojo blokado makedonskemu približevanju evroatlantskim integracijam.
To je znova poudaril v ponedeljek v pogovoru za grško televizijo, prejšnji teden pa je nasprotovanje sporazumu izrazil tudi
med uradnim obiskom na ameriškem State Departmentu v Washingtonu.

Predvsem slednje so v Sirizi slabo sprejeli. Menijo, da Kamenos vodi lastno zunanjo politiko, kar da ni dobro. Generalni
sekretar stranke Panos Skurletis ga je tudi obtožil, da ne le da sporazumu nasprotuje, ampak da ga skuša torpedirati.
Že dlje časa pa v Grčiji krožijo tudi analize in mnenja, da naj bi bil Kamenos z Anelom pripravljen odstopiti od koalicijske
pogodbe s Sirizo, če bo Cipras predlagal parlamentu sporazum z Makedonijo v ratifikacijo. Tovrstne grožnje naj sicer na glas
še ne bi izrekel.
Težave tudi v Makedoniji
Sporazum ima sicer velike težave že v Makedoniji, kjer je spodletel referendum o tem vprašanju, od katerega je odvisna tudi
nadaljnja pot države v EU in Nato. Za je sicer glasovalo več kot 90 odstotkov, a se je referenduma udeležilo le okoli 30
odstotkov volilnih upravičencev, premalo za to, da bi bil sicer posvetovalni referendum veljaven.
Makedonski premier Zaev sicer poskuša z ratifikacijo v parlamentu, v katerem bo za dvotretjinsko večino potreboval tudi
glasove opozicije, a ga ta zaenkrat zavrača. Če ratifikacija v sobranju ne bo uspela, pa Zaev napoveduje hitre predčasne
volitve.
•
Kdo bo boljši snubec za evropsko nevesto: Macron, uveljavljene stranke ali populisti? Aleš Gaube. Dnevnik,
Ljubljana, 18. oktober 2018
https://www.dnevnik.si/1042843754/svet/kdo-bo-boljsi-snubec-za-evropsko-nevesto-macron-uveljavljene-stranke-alipopulisti
Evropski politični prostor je pred prihodnjimi evropskimi volitvami pred konkretnim preoblikovanjem. Francoski
predsednik Emmanuel Macron išče zaveznike za svojo politično skupino v parlamentu tako na levici kot desnici, ameriški
konservativec Steve Bannon pa poskuša združiti evropske populiste. Uveljavljene stranke so se znašle sredi tektonskih
sprememb.

Slika: Evropski politični prostor je pred prihodnjimi evropskimi volitvami pred konkretnim preoblikovanjem. Foto: Luka
Cjuha
V zadnjih tednih politiki z levega in desnega evropskega političnega spektra opozarjajo, da so naslednje volitve v evropski
parlament, ki bodo potekale maja prihodnje leto, ključnega pomena za evropsko prihodnost. Vodja liberalcev v evropskem
parlamentu (ALDE) Guy Verhofstadt in vodja Macronove stranke La Republique En MarcheChristophe Castener sta pred
dnevi v več evropskih medijih s podpisi malteškega premierja Josepha Muscata, nekdanjega italijanskega premierja Mattea
Renzija in voditelja španske CiudadanosAlberta Riviere nakazala morebitno nadstrankarsko koalicijo za »ponovni izum
Evrope«. Jasno so nastopili proti populistom, ki po njihovem mnenju nimajo ničesar ponuditi Evropi, in se zavzeli za
ohranitev temeljnih vrednot Evrope ter vladavine prava.
Čeprav skupno pismo Macrona in Verhofstadta kaže na podobne politične cilje, pa je za zdaj povsem odprto, ali bo Macron
res sprejel ponudbo voditelja zavezništva ALDE in se s svojo stranko podal v njegovo politično skupino. »Macron se ne želi
priključiti Verhofstadtu, ker pričakuje, da se bo Verhofstadt priključil njemu. Macron ima na evropski sceni trenutno
uspešnejšo 'blagovno znamko', zato je logično, da želi pod svojim okriljem oblikovati širšo povezavo, ki bo vključevala
liberalce, a bo odprta tudi za stranke desno in levo od njih,« ocenjuje Matjaž Gruden, direktor oddelka političnega
načrtovanja pri Svetu Evrope.
Kriza uveljavljenih strank
Po mnenju dr. Marka Lovca s katedre za mednarodne odnose fakultete za družbene vede poskuša Macron kopirati v Franciji
preizkušeno strategijo: »Tam je s proevropskim progresivno usmerjenim liberalizmom naprej ponižal stare stranke, ki so bile
ujete v preživete ideološke delitve levo-desno in politične škandale, kar je bila posledica pomanjkanja notranje konkurence
in zatohlosti. Zaradi tega je prihajalo do volilne abstinence in vzpona protievropskega populizma. Macron se je neposredno
zoperstavil nacionalizmu in ni taktiziral kot drugi politiki. Nagovoril je 'novo' srednjo populacijo, ki je odraščala v času
globalizacije in digitalizacije, ki je proevropska in ki je starim sredinskim strankam ni uspelo nagovoriti.«
Vprašanje pa je, ali bo Macronu osem mesecev pred volitvami uspelo nagovoriti tudi evropsko populacijo, sploh ker se na
volitve ne bo šlo s transnacionalnimi volilnimi listami, z njegovim morebitnim evropskim gibanjem povezane stranke pa bi
morale biti v drugih državah prepoznavne vsaj z glavnimi kandidati. Projekcije izidov evropskih volitev prihodnje leto
samostojnemu nastopu En Marche na volitvah ne napovedujejo pomembnejšega rezultata: po zadnjih projekcijah Politica
naj bi dosegli vsega dobrih 20 sedežev.
Lovec je prepričan, da politični prostor za Macronovo gibanje nedvomno obstaja, saj so uveljavljene stranke v krizi. O
možnostih uspeha francoskega predsednika na evropskem terenu je bolj previden Gruden. Priznava sicer, da je Macronu
enkrat že uspelo, kontekst prihodnjih evropskih volitev pa je zelo specifičen in nepredvidljiv. »Macron ne sestavlja nove liste

ali liste novih obrazov, ampak tako kot pri svojem uspehu na francoskih predsedniških volitvah nekako sledi stari angleški
vraži, da moraš na poroki nositi nekaj novega, nekaj starega, nekaj sposojenega in nekaj modrega, na primer evropsko
zastavo. Baje nevestam to prinaša srečo.«
Bannon s težavo išče zaveznike
V času preoblikovanja političnega prostora so se uveljavljene stranke hkrati znašle pod udarom populistov, ki so vzniknili ali
se okrepili v številnih zahodnih (Francija, Nemčija, Avstrija, Italija, Švedska) ter vzhodnih evropskih državah (Madžarska,
Poljska, Češka). Povezovati se poskušajo namreč tudi populisti, ki bi radi postali najmočnejša politična sila v evropskem
parlamentu, in to ob pomoči nekdanjega Trumpovega stratega Steva Bannona. Ta potuje po Evropi in išče zaveznike,
vendar razen navdušenja voditelja italijanske Severne Lige Mattea Salvinija, Nacionalne fronte Marine Le Pen in zmerne
podpore madžarskega premierja Viktorja Orbana (sicer člana Evropske ljudske stranke) na kaj prida podpore ni naletel. Prav
nasprotno: sodelovanje so zavrnili tako v nemški AfD kot avstrijski FPÖ, pa tudi češkega predsednika Miloša Zemana
Bannonu ni uspelo prepričati. »Bannon je v Evropo prišel zato, ker ga Trump ne potrebuje več. Na njegovo žalost ga ne
potrebujejo niti evropski populisti, saj jim gre razsuvanje evropskega demokratičnega modela in evropskega povezovanja
zelo dobro od rok tudi brez Bannonovega soljenja pameti. Populizem ne potrebuje internacionale,« je prepričan Gruden.
Projekcije rezultatov evropskih volitev sicer nakazujejo, da bi se utegnila politična skupina Evropa narodov in svoboščin, kjer
je največ populistov, okrepiti za dobrih 20 sedežev. Tako bi postali četrta najmočnejša sila v parlamentu.
Po oceni Lovca je Bannonovo Gibanje naletelo na več težav iz različnih vzrokov. Prihaja namreč od zunaj in poskuša
nagovoriti desni populizem, ta pa v Evropi pogosto vključuje tudi antiamerikanizem. Ameriški sel torej ni najboljši glasnik
povezovanja populistov. Prav tako se desni populisti zavedajo, da njihov glas do zunanjega sveta šteje zgolj tako dolgo,
dokler sedijo v skupnem čolnu, ki se mu reče Evropa, pravi Lovec. Za nameček ima desni populizem zaradi različnih kulturnih
in političnih korenin težave z iskanjem skupnega imenovalca. »Našli so ga v migrantih in deloma v Bruslju. Toda val migracij
je zajezen, evropske institucije, kot je komisija, pa so politično šibke in se umikajo. Tu pa nastopi težava desnih populistov.
Nimajo namreč skupne alternative.«
Težave in priložnosti uveljavljenih strank
Največji stranki po projekcijah Politica krepko izgubljata podporo: Evropska ljudska stranka bi po zadnjih projekcijah izgubila
dobrih 40 sedežev, socialisti in demokrati pa celo 50, le liberalci bi se okrepili za štiri sedeže. Da so se etablirane stranke
(Evropska ljudska stranka – EPP, Socialisti in demokrati – S&D in liberalci ALDE) v času preoblikovanja evropskega
političnega prostora znašle v težavah, Lovec pripisuje različnim dejavnikom. V EPP je do težav prišlo zaradi različnih
pogledov v stranki, ko se je del poskušal distancirati od protiliberalnih in protievropskih strank. V S&D obtoževanje EPP
zaradi povezovanja z Orbanom po Lovčevi oceni ni moglo zakriti dejstva, da so bili del velike koalicije v parlamentu, da imajo
pri vprašanjih vladavine prava tudi sami gnila jajca (Romunija in Slovaška) v svojih vrstah in da niso dovolj odločno izrazili
svojih drugačnih pogledov v času migracijske krize in ob trgovinskih pogajanjih. Tudi ALDE je delila te kronične težave
politične zaprtosti in oddaljenosti EPP in S&D. »V želji po večji številčnosti se je ponujala zelo različnim strankam, tudi
italijanskemu Gibanju petih zvezd,« razlaga Lovec. Po oceni Grudna pa je Macron vendarle prinesel tudi novo dinamiko
uveljavljenim strankam, ki so se znašle v velikih težavah po lastni krivdi, populisti pa so te priložnosti izkoristili. »Če želijo
premagati populizem, bodo morale predvsem tudi same prenehati s koketiranjem in mešetarjenjem s populisti in
populistično politiko, kar jim za zdaj še ne gre najbolje od rok. Predvsem pa bodo morale ponuditi učinkovite odgovore na
ekonomske in socialne razloge za nezadovoljstvo, ki je populistom utrlo pot na oblast,« zaključuje Gruden.
•
Hladen migracijski tuš za kanclerja Kurza. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 18. oktober 2018
https://www.dnevnik.si/1042843894/svet/hladen-migracijski-tus-za-kanclerja-kurza
Zamisli avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza o reševanju migracijskega vprašanja na zasedanju evropskih voditeljev
niso naletele na večinsko odobravanje. Predlog, da bi države zgolj še prostovoljno prevzemale prosilce za azil od najbolj
obremenjenih članic, ni imel veliko zagovornikov.

Slika: Razprava se je osredotočila na izvedbo predloga evropske komisije za okrepitev mejne in obalne straže EU s 1500
na 10.000 mož. Foto: Jaka Adamič
Kljub polnemu urniku kar šestih vrhov v treh dneh je kopica evropskih voditeljev vendarle našla čas, da je po prvem dnevu
zasedanj, ko z britansko premierko Thereso May ni uspela doseči preboja glede dogovora o končnem ločitvenem
sporazumu za brexit, zvrnila vrček piva. Na povabilo luksemburškega premierja Xavierja Bettela, ki je plačal pijačo zaradi

zmage na nedavnih parlamentarnih volitvah, so se v pivnici v središču mesta dobili z belgijskim premierjem Charlesom
Michelom, nemško kanclerko Angelo Merkel in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.
S slednjim se je na kratko ob robu zasedanja sestal tudi slovenski premier Marjan Šarec, vendar tokrat slovensko stališče o
arbitraži ni bilo med glavnimi temami srečanja. Razpravljala sta predvsem o migracijah, zunanji varnosti in novem
finančnem okviru EU, izmenjala pa sta tudi stališča o prihodnjih evropskih volitvah in nastopu proti populistom. Kakšno bo
to sodelovanje, še ni jasno. Odvisno je namreč predvsem od načina, kako se bo Macron povezal z evropskimi liberalci
(ALDE), kamor se bo v kratkem včlanila tudi Šarčeva stranka LMŠ. Šarec je obisk v Bruslju zaokrožil z dvostranskim srečanjem
z ruskim premierjem Dmitrijem Medvedjevom.
Stopicanje na mestu
Tokratno oktobrsko srečanje razen vnovičnega neuspešnega iskanja dogovora z Veliko Britanijo ni bilo posebno prelomno.
Čeprav se je na dnevnem redu voditeljev vnovič znašlo vprašanje migracij, večjega preboja niso dosegli. Odkar so se na
junijskem vrhu zavzeli za preučitev možnosti vzpostavitve regionalnih platform za izkrcavanje v Sredozemlju rešenih
migrantov tako v državah EU kot tudi v tretjih državah, se izvedba te zamisli zaradi številnih pomislekov kršenja človekovih
pravic ni premaknila nikamor. Razprava se je osredotočila na izvedbo predloga evropske komisije za okrepitev mejne in
obalne straže EU s 1500 na 10.000 mož. A tudi tukaj imajo nekatere države pomisleke glede mandata Frontexovih enot, ki bi
lahko posegle v suverenost držav. Prav tako se – tudi za Slovenijo – postavlja vprašanje, ali je do leta 2020 sploh mogoče
izuriti toliko mož za Frontexove enote. Iz precej splošnih sklepov zasedanja ne izhaja, da bi bila ideja o platformah za
izkrcavanje še posebno živa, prav tako ni jasno, kaj namerava EU storiti glede porazdelitvenih kvot za begunce, ki ostajajo
ena glavnih spornih točk v integraciji.
V takšnih okoliščinah je avstrijski kancler Sebastian Kurz kot premier trenutne predsedujoče države EU voditeljem predlagal
sicer že staro zamisel o fleksibilni solidarnosti porazdeljevanja prosilcev za azil med države članice EU. Tiste države, ki ne bi
hotele sprejemati beguncev, bi namesto tega plačevale več za zaščito zunanjih meja EU. »Vsi bi morali pokazati solidarnost,
tako glede financ kot nastanitev,« je sicer avstrijsko zamisel posredno zavrnil nizozemski premier Mark Rutte. Tudi nemška
kanclerka je bila nedvoumna: »To ni evropski odgovor. Še se moramo pogovarjati o tem vprašanju.« Nasprotno se je Kurzu v
bran postavil predsednik evropskega parlamenta Antonio Tajani, ki je zamisel ocenil kot dobro. »Bolje imeti kompromisni
dogovor kot ostati brez njega,« je menil.
Po Turčiji še Egipt?
Kurz se je sicer zavzel še za sklenitev dogovora z Egiptom, ki bi bil podoben migracijskemu sporazumu s Turčijo. Egipt bi se
namreč po mnenju Kurza lahko vključil v reševanje migrantov v Sredozemlju, vozili bi jih v Egipt, v zameno pa bi državi
avtokrata Abdelfataha Al Sisija poleg sredstev za oskrbo migrantov namenili še večjo razvojno pomoč. Priložnost za
nadaljevanje razprave o tem vprašanju se bo evropskim voditeljem sicer ponudila na prvem vrhu EU-Arabska liga, ki bo
konec februarja prihodnje leto v egiptovskem rdečemorskem letovišču Šarm El Šejk.
Ko so evropski voditelji danes končali oktobrski vrh, s tem vrhunskih srečanj v Bruslju še zdaleč ni bilo konec. Zvečer so
namreč začeli vrh EU in azijskih držav, ki je z udeležbo 51 voditeljev deloval že kot manjše zasedanje generalne skupščine
OZN. Na vrhu ASEM so se voditelji zavzemali za tesnejše gospodarsko sodelovanje, za jutri je predviden tudi podpis
trgovinskega sporazuma med EU in Singapurjem.
Nova možnost za brexit: podaljšanje prehodnega obdobja
Vprašanje irske meje še naprej ostaja najbolj težavno pri iskanju ločitvenega dogovora za brexit. Glavni evropski pogajalec
Michel Barnier naj bi na zasedanju predlagal podaljšanje prehodnega obdobja za leto dni, ko bi EU z Veliko Britanijo še lahko
našla rešitev o prihodnjih trgovinskih odnosih. Takšno zamisel je načeloma podprla tudi Mayeva. Predsednik evropskega
sveta Donald Tusk je pripravljen sklicati poseben vrh o brexitu, morda novembra, če bi pogajalci ocenili, da je bil dosežen
zadosten napredek.
•
Salvini razmišlja o kandidaturi za predsednika Evropske komisije. STA. Dnevnik, Ljubljana, 18. oktober 2018
https://www.dnevnik.si/1042843773/Svet/salvini-razmislja-o-kandidaturi-za-predsednika-evropske-komisijeVodja italijanske desne stranke Liga Matteo Salvini razmišlja, da bi na evropskih volitvah nastopil kot vodilni kandidat
zavezništva populističnih strank in se tako potegoval za mesto predsednika Evropske komisije. “Za to so me prosili
prijatelji iz različnih evropskih držav,” je pojasnil v pogovoru za današnjo izdajo časnika La Repubblica.

Slika: Vodja italijanske desne stranke Liga Matteo Salvini. Foto: Reuters

»Vesel sem, da v meni tudi zunaj Italije vidijo nekoga, ki lahko zaščiti narode,« je dejal Salvini. Po njegovih besedah je sicer
še prezgodaj govoriti o kandidaturi. »V zadnjem času spričo osnutka proračuna, evropske in migracijske politike nisem imel
časa razmišljati o kandidaturi. Maj je še zelo oddaljen. Bom še razmislil,« je dejal Salvini, ki je tudi italijanski notranji
minister.
Pojasnil je še, da se trenutno pogovarja s »poljskimi in madžarskimi prijatelji«.
Salvini je v pogovori še opozoril na večje število evroskeptikov v Italiji. Glede na javnomnenjsko raziskavo Eurobarometer se
je delež evroskeptikov v Italiji povečal na 44 odstotkov. »Če bo Bruselj zavrnil naš osnutek proračuna, se bo ta delež povečal
na 70 odstotkov,« je dejal Salvini. »Birokrati v Bruslju vedo, da bodo morali iti domov. Po evropskih volitvah bo tudi v Evropi
zavel veter sprememb,« je posvaril.
Evropa narodov in svobode trenutno s 35 sedeži v parlamentu
Koncept vodilnih kandidatov ali »spitzenkandidatov« je EU uvedla pred prejšnjimi evropskimi volitvami, da bi nadela obraze
odtujeni evropski politiki in okrepila volilno udeležbo. Skladno s tem naj bi vodilni kandidat po tolmačenju Evropskega
parlamenta v primeru zmage svoje politične skupine na volitvah postal predsednik Evropske komisije.
Evropski poslanci iz Salvinijeve Lige so v Evropskem parlamentu v politični skupini Evropa narodov in svobode (ENF)
francoske desničarke Marine Le Pen, ki v 751-članskem parlamentu trenutno zaseda 35 sedežev in je najmanjša politična
skupina. Salvini in Le Penova sta pred desetimi dnevi v Rimu napovedala zavezništvo pred evropskimi volitvami.
V EPP soočenje Webra in Stubba
V najvplivnejši evropski stranki, desnosredinski EPP, se bosta za vodilnega kandidata za položaj predsednika Evropske
komisije pomerila Nemec Manfred Weber in Finec Alexander Stubb.
V drugi najmočnejši, socialdemokratski evropski politični družini (S&D oziroma PES) se rok za oddajo kandidatur za vodilne
kandidate še ni iztekel. Kandidata sta za zdaj dva, prvi podpredsednik Evropske komisije, Nizozemec Frans Timmermans in
še eden od podpredsednikov komisije, Slovak Maroš Šefčovič. Evropski liberalci (Alde) pa naj bi predstavili ekipo več
kandidatov, v kateri naj bi po nekaterih napovedih med drugim bila najbolj priljubljena evropska komisarka, Danka
Margrethe Vestager in dolgoletni vodja liberalcev, bivši belgijski premier Guy Verhofstadt.
•
Sporazum z Grčijo na nitki, blizu predčasne volitve. Agencije. Dnevnik, Ljubljana, 18. oktober 2018
https://www.dnevnik.si/1042843891/svet/sporazum-z-grcijo-na-nitki-blizu-predcasne-volitve
Poslanci makedonske opozicijske stranke VMRO-DPMNE in njene koalicije Za boljšo Makedonijo so se odločili bojkotirati
nadaljnjo parlamentarno razpravo o sporazumu z Grčijo, ki ga po zatrjevanjih vodstva ne bodo podprli.

Slika: Sporazum z Grčijo na nitki, blizu predčasne volitve. Foto: AP
To bi pomenilo, da ne bi dobil zahtevane dvotretjinske podpore za ustavne spremembe. V tem primeru bi verjetno sledile
predčasne volitve. »Parlamentarna skupina je ocenila, da je bilo povedano vse in da ni potrebe po nadaljevanju razprave o
ustavnih spremembah in sporazumu iz Prespa, ki so ga ljudje zavrnili na referendumu,« je tretji dan razprave v parlamentu v
izjavi zapisala VMRO-DPMNE. Obenem je pozvala, naj parlament o predlogu čim prej glasuje.
Za potrditev sporazuma z Grčijo, po katerem bi se država po novem imenovala Severna Makedonija, kar bi ji oprlo pot k
članstvu v zvezi Nato in približevanju članstvu v Evropski uniji, bi potrebovali vsaj 81 glasov v 120-članskem parlamentu. A
brez podpore VMRO-DPMNE je to nemogoče, saj ima stranka 51 poslancev. Premier Zoran Zaev iz Socialdemokratske
stranke je napovedal razpis volitev, če bi sporazum z Grčijo v parlamentu padel v vodo. Težave s sporazumom ima tako
znotraj vlade kot z opozicijo tudi grški premier Aleksis Cipras, ki je ostal brez zunanjega ministra.

Večer, Maribor
•
Maja Haderlap: Toleranca je vrlina. Pz. Večer, Maribor, 12.10.2018
https://www.vecer.com/maja-haderlap-toleranca-je-vrlina-6591733

Slika: Maja Haderlap je na Dunaju študirala germanistiko, filozofijo in gledališke vede, iz katerih je leta 1989 tudi
doktorirala. Po končanem študiju se je zaposlila na univerzi v Celovcu, kjer predava gledališko zgodovino in dramaturgijo.
Foto: Spletna stran Maje Haderlap
Salon uporabnih umetnosti je bil premajhen za avtorico, ki je letos v maturitetnem katalogu
Salon uporabnih umetnosti je bil v četrtek zvečer premajhen za vse, ki so želeli poslušati pogovor z Majo Haderlap.
Pisateljica, pesnica, esejistka in dramaturginja je mariborskim gimnazijcem in dijakom ruške gimnazije govorila o svoji
domovini, gozdovih in grapah Lepene, o otroštvu, v katero je zasajena protagonistka romana Angel pozabe, ki je letos
uvrščen v maturitetni sklop književnosti. Z intimno poetičnostjo, kot le ona zna, je spregovorila o pomenu partizanskega
gibanja na avstrijskem Koroškem in brez obsojanja pripovedovala o času nacizma tam pa o posledicah, ki se zaradi vojne
vlečejo iz roda v rod. Naša različnost in posledično to sprejemanje drugačnosti sta vrlina, je poudarila, žal pa nam naša
obremenjenost s preteklostjo še naprej dela sence v sedanjosti in jih meče tudi na prihodnje rodove. (pz)
•
Merklova Šarcu: Nemčija lahko pomaga v sporu o arbitraži. STA, M.R. Večer, Maribor, 12.10.2018
https://www.vecer.com/foto-merklova-ob-obisku-sarca-slovenija-odlicno-varuje-schengensko-mejo-6591698
Nemška kanclerka Angela Merkel je danes pred kanclerskim uradom v Berlinu slovenskega premierja Marjana Šarca sprejela
z vojaškimi častmi. Po rokovanju in izmenjavi dobrodošlice sta se umaknila na delovno kosilo. Po napovedih se bosta
pogovarjala o dvostranskem sodelovanju in tudi o pripravah na vrh Evropske unije prihodnji teden.
Po delovnem kosilu, sta Angela Merkel in Marjan Šarec o vsebini pogovorov spregovorila tudi na novinarski konferenci.
Merklova je pred novinarji dejala, da je Nemčija pripravljena pomagati pri uresničevanju arbitražne sodbe o meji med
Slovenijo in Hrvaško. Dotaknila se je tudi vprašanja migrantov. "Slovenija odlično varuje zunanjo schengensko mejo," je
dejala Merklova pred novinarji.
Slovenskega premierja čaka še sprejem pri predsedniku bundestaga Wolfgangu Schäubleju.
V ospredju pogovorov med slovenskim premierjem in nemško kanclerko naj bi bile predvsem priprave na vrh EU, ki bo
prihodnji četrtek in na katerem bo v ospredju predvsem vprašanje brexita, pa tudi skupna migracijska in azilna politika ter
vprašanje varovanja meja in vztrajanje Nemčije in nekaterih drugih držav pri nadzoru na notranjih mejah schengenskega
prostora.
Pričakovati je, da bosta kakšno besedo namenila tudi vprašanju meje med Slovenijo in Hrvaško oz. vprašanju hrvaškega
zavračanja implementacije arbitražne odločitve.
Na dvostranskem nivoju pa je v prvi vrsti pričakovati pogovore zlasti o gospodarskem sodelovanju. Nemčija je največja
slovenska zunanjetrgovinska partnerica in glavni trg slovenskih izvoznikov. Slovenski izvoz v Nemčijo lani znašal 5,7 milijarde
evrov, uvoz pa 5,2 milijarde evrov.
Pričakovati je, da se bosta Šarec in Merklova posvetila tudi drugim aktualnim temam v mednarodnih odnosih, zlasti vse večji
negotovosti v čezatlantskih odnosih, ki jo z napovedmi o carinah na evropski izvoz - zlasti pa nemške avtomobile - povzroča
ameriški predsednik Donald Trump. Vsako omejevanje nemškega izvoza v ZDA bi namreč lahko močno vplivalo na nemško
gospodarstvo, s tem pa tudi na slovensko, ki je močno navezano na nemško avtomobilsko industrijo.
•
"Ne proameriška, proevropska mora biti Slovenija". Uroš Esih, Večer, Maribor, 12.10.2018
https://www.vecer.com/ne-proameriska-proevropska-mora-biti-slovenija-6591243
V odnosih z Nemčijo, ključno proevropsko silo v EU, je Slovenija premalo aktivna. Poleg tega bi se morala Slovenija, ko
gre za politična vprašanja, večkrat posvetovati z Nemčijo.
Evroatlantski teden, po obisku generalnega sekretarja zveze Nato Jensa Stoltenberga in po obisku v Bruslju, predsednik
vlade Marjan Šarec danes zaključuje v Berlinu, kjer se bo na delovnem obisku srečal z nemško kanclerko Angelo Merkel.
Šarec jo je imel sicer priložnost na kratko srečati na septembrskem neformalnem vrhu EU v Salzburgu. Nemčija je kot
politično najvplivnejša evropska država za Slovenijo tudi najpomembnejša gospodarska partnerica. Slovenija je z Nemčijo
tesno gospodarsko povezana, saj je Nemčija najpomembnejša trgovinska partnerica, na politični ravni pa državi veže v času
predsednika vlade Boruta Pahorja leta 2011 sklenjen sporazum o strateškem partnerstvu.
Nemčija je Sloveniji tradicionalno naklonjena
Šarca bosta v Berlinu sprejela nemška zvezna kanclerka Angela Merkel in predsednik spodnjega doma nemškega
parlamenta Wolfgang Schäuble. Osrednje teme pogovorov v okviru prvega bilateralnega srečanja med voditeljema bodo

izmenjava pogledov glede ključnih vprašanj, ki bodo na dnevnem redu voditeljev EU v naslednjih mesecih, ter krepitev
dvostranskega in večstranskega sodelovanja med Slovenijo in Nemčijo, tako v okviru EU kot drugih mednarodnih povezav,
so sporočili iz kabineta predsednika vlade.
V kakšnem stanju so bilateralni odnosi med državami, smo vprašali Borisa Frleca, slovenskega veleposlanika v Nemčiji med
letoma 1992-1997. Ni želel komentirati aktualnega stanja bilateralnih odnosov, poudaril pa je, da je Slovenija v veliki meri
odvisna od Nemčije. "Včasih smo rekli, da če Nemčija kihne, Slovenija dobi pljučnico. To v veliki meri še zmeraj drži," meni
Frlec in doda, da so nam Nemci najbližji po miselnosti in smislu za pošteno trgovanje, ki ni onesnaženo z balkanskimi triki.
"Nemčija je za Slovenijo izjemno pomemben partner. Poleg tega na Slovenijo gleda naklonjeno. Upam, da se aktualna oblast
tega zaveda," je še povedal Frlec.
"Nemčija je Sloveniji brez dvoma naklonjena, vedno so nas podpirali, poleg tega so naš največji in najbolj zanesljiv
gospodarski partner," Frlečevo razmišljanje potrdi tudi Ivo Vajgl, še en slovenski veleposlanik v Nemčiji med letoma 2002 in
2004. A Vajgl gre naprej in meni, da ko gre za politična vprašanja, bi se Slovenija morala večkrat konzultirati z Nemčijo,
večkrat pa bi morali poskušati iskati tudi centralno pot v EU, pot minimalnega evropskega konsenza. "V tem trenutku je
popolnoma odveč, da se slovenska politika zaklinja v to, kako bo zdaj bolj proameriška kot doslej. Slovenija mora biti bolj
proevropska," je prepričan Vajgl, kar v bistvu pomeni bolj pronemško politiko. "Nemčija se ves čas posvetuje s Francijo pa
tudi z drugimi. Rad bi videl, da bi bila Slovenija z aktivno politiko tudi v krogu teh držav, ki sooblikujejo evropsko politiko,"
pojasnjuje Vajgl svojo tezo.
Vajgla je sram pred Nemci
Vajgl nam je zatrdil, da je Šarcu v sredo v Bruslju povedal, da je čisti nonsens, da mora biti Slovenija zdaj bolj proameriška:
"Nobena slovenska vlada ni bila doslej protiameriška, nasprotno, nekatere so bile pretirano proameriške, zlasti v času
vilenske izjave." Vajglu se kot izrazito slaba zdi tudi ideja sodelovanja Slovenije v iniciativi treh morij. To razume kot poskus
delitve Evrope na staro in novo, ki jo je vpeljal že nekdanji ameriški obrambni sekretar Donald Rumsfeld. "Gre za zelo
destruktivno idejo, ki jo je podprl slovenski predsednik Borut Pahor in napovedal, da bo Slovenija gostila konferenco pobude
treh morij. Zaradi tega me je v Bruslju sram pred Nemci in pred vsemi, ki se zavzemajo za trdnost in enotnost Evrope," je
brez dlake na jeziku povedal Vajgl.
Od vseh politik, ki jih imamo trenutno v Evropi, tako Vajgl, je gotovo nemška najkvalitetnejša, najbolj odgovorna in ima
kontinuiteto na vseh področjih. "Nemčija ima tudi dva politika, ki izstopata po svoji kvaliteti. Poleg Merklove še zunanjega
ministra Walterja Steinmaierja. Nemčija vedno govori z enim jezikom, zato je zelo pomembno, da ima Slovenija z Nemčijo
karseda tesne stike," je prepričan Vajgl, ki ocenjuje, da je Slovenija v odnosih z Nemčijo premalo aktivna. Moti ga tudi, da
smo precej nemških pobud sprejeli s precej negativnim prizvokom. V mislih je imel projekt logističnega holdinga Hartmuta
Mehdorna, ki bi pod isto streho združil Slovenske železnice, Luko Koper in Intereuropo. "Tukaj je bilo precej nerazumljivega
odpora do nemških investicij. Takrat je bilo govora, da bi Nemci sodelovali pri gradnji železniške infrastrukture, potem pa
smo se morali o drugem tiru Divača-Koper pogovarjati z Madžari. Izhajati bi morali, da smo del srednjeevropskega prostora
na področju gospodarstva, financ in turizma," sklene Vajgl.
Nemci iščejo slovenske zdravnike, inženirje in obrtnike
Gertrud Rantzen, predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice: "Z več kot 11 milijardami evrov trgovske menjave,
500 podjetji z nemškim kapitalom v Sloveniji in investicijami v višini 1,8 milijarde evrov je Nemčija najpomembnejša
gospodarska partnerica Slovenije. Ob tem pa je tudi Slovenija pomembna izvozna partnerica Nemčije, saj so
visokokakovostni izdelki in storitve slovenskih podjetij nepogrešljivi za nemška podjetja. V Nemčiji, kjer se trenutno soočajo
s pomanjkanjem usposobljene delovne sile, obstaja veliko povpraševanje po usposobljeni delovni sili iz Slovenije, predvsem
po strokovnjakih s področja zdravstva, inženirjih in obrtnikih. Velik potencial za še tesnejše bilateralno sodelovanje in
izmenjavo znanj pa predstavljajo zagonska podjetja, ki so nenehno na lovu za novimi, tesnejšimi možnostmi sodelovanja z
nemškimi podjetji."
•
Avstrija ponovno zavrnila slovenske kritike nadzora na meji. STA. Večer, Maribor, 12.10.2018
https://www.vecer.com/avstrija-ponovno-zavrnila-slovenske-kritike-nadzora-na-meji-6591648
Avstrijski notranji minister Herbert Kickl je danes v Luksemburgu znova zavrnil slovenske kritike zaradi podaljševanja
nadzora na meji. Izpostavil je, da slovenskega stališča ne more razumeti in da je njegova naloga zagotoviti varnost
Avstrijcev. Da zunanja meja ni dovolj varna, dokazuje tudi današnja razprava o krepitvi mejne straže, je še dodal.
Nadzor na meji med Avstrijo in Slovenijo, ki je po prepričanju slovenske strani povsem neutemeljen, je po besedah
avstrijskega notranjega ministra učinkovito sredstvo za zagotavljanje varnosti Avstrijcev. Notranje meje bodo nadzorovali,
dokler ne bo ustrezno delovala zunanja meja, je ponovil dobro znano avstrijsko stališče.
Dejstvo, da notranji ministri EU danes v Luksemburgu razpravljajo o krepitvi evropske mejne in obalne straže za utrditev
zunanje meje, je po Kicklovem mnenju dokaz, da obstajajo očitne pomanjkljivosti na zunanji meji. To ni najbolj zaželena
možnost, vendar pa gre za jasna pričakovanja ljudi, je še izpostavil.
Evropski komisar za migracije Dimitris Avramopulos je danes ponovil, da je "čas, da se to konča", saj da podaljševanje
notranjega nadzora spodkopava schengen, ki je najbolj otipljiva korist evropske integracije. A na vprašanje, ali je torej
nadzor neutemeljen, ohlapno odgovarja, da nekatere skrbi sicer so utemeljene, a da komisija spodbuja policijska
preverjanja bolj v notranjosti države.

V Evropski komisiji so v četrtek potrdili, da so prejeli obvestilo Avstrije o podaljšanju nadzora na notranji mejah do 19. maja.
Članica mora komisijo o podaljšanju obvestiti štiri tedne prej. Gre za ukrep na podlagi 25. člena schengenskega zakonika, ki
dopušča enostransko uvedbo začasnega nadzora v primeru predvidljive resne grožnje javnemu redu ali varnosti.
V schengenskem zakoniku je sicer določen rok - ta nadzor je mogoče uvesti za do šest mesecev. A v praksi se lahko člen
očitno večkrat sproži na novo. Jasnemu odgovoru na novinarska vprašanja, ali lahko torej članice nadzor podaljšujejo
neomejeno, se v komisiji izmikajo.
So pa v četrtek v komisiji zatrdili, da bodo avstrijski ukrep ocenili in kot vselej pozorno spremljali izvajanje. Pojasnili so tudi,
da lahko komisija poda negativno mnenje, če presodi, da je ukrep nepotreben in nesorazmeren, česar doslej sicer še ni
storila. V tem primeru se sproži proces posvetovanja, ki vključuje zadevno članico in sosednje države.
Osrednja tema današnjega zasedanja, ki se ga udeležuje tudi slovenski notranji minister Boštjan Poklukar, je sicer predlog
za krepitev evropske agencije za mejno in obalno stražo, naslednice agencije za zunanje meje Frontex, z vzpostavitvijo
stalne enote 10.000 varuhov meje do leta 2020.
Z utrditvijo zunanje meje želi unija olajšati vrnitev k normalnemu delovanju schengna in poiskati izhod iz slepe ulice pri
prenovi azilnega sistema. A odprtih vprašanj je precej - glede velikosti, financiranja ter zlasti glede pristojnosti in
suverenosti.
Čeprav komisija izpostavlja, da predlog ne posega v nacionalno suverenost, podrobnosti kažejo nasprotno. Predvideva
namreč možnost posredovanja mejne straže v članici tudi, če ta za to ne zaprosi. To naj bi bil "skrajni ukrep, če je na kocki
interes celotne EU".
Avramopulos je danes izpostavil, da to ne bo dan velikih odločitev, nadeja pa se koraka naprej. Zasedanje je opisal kot
priprave na vrh unije prihodnji teden, na katerem bodo migracije ena osrednjih tem. Znova je izpostavil pomen temeljnih
evropskih načel odgovornosti in solidarnosti ter posvaril, da je ustrezna migracijska politika pomembna tudi v luči evropskih
volitev.
•
V spremembo imena države. Urška Mlinarič. Večer, Maribor, 12.10.2018
https://www.vecer.com/v-spremembo-imena-drzave-6592098
V ponedeljek bodo v sobranju, kljub spodletelemu referendumu, začeli postopek ustavnih sprememb. Osmani: Za zdaj
imamo dvotretjinsko večino.
Makedonsko sobranje bo v ponedeljek začelo razpravo o postopku za spremembo ustave, s katerim bi na podlagi
Prespanskega sporazuma z Grčijo, ime države spremenili v Severna Makedonija, kar bi tej državi omogočilo vstop v Nato in
začetek pogajanj za članstvo v EU.
Socialdemokratska vlada Zorana Zaeva se je za začetek postopka spremembe ustave odločila kljub temu, da je bil
posvetovalni referendum 30. septembra neveljeven, saj niso dosegli 50 odstotne volilne udeležbe. Kljub temu je premier
Zaev razglasil referendumsko zmago z argumentom, da je kar 90 odstotkov tistih, ki so oddali glas, podprlo članstvo v Nato
in EU in s tem tudi spremembo imena. Problem, ki ga ima Zaev, ki vlado tvori s tremi albanskimis strankami; DUI, Besa in
DPA, je, da nima potrebne dvotretjinske večine za spremembo ustave. Manjka jim devet glasov, ki bi jih morali prispevati
člani opozicijske konzervativne VMRO-DPMNE, katerih vodstvo stranke na čelu s Hristijanom Mickoskim vztraja, da je bilo
referednumsko sporočilo volicev nedvoumno; in sicer, da se niso pripravljeni odreči imenu države in s tem narodovi
identiteti. Vodstvo te stranke je celo obtožilo vlado, da poskuša nekatere poslance VMRO - DPMNE podkupiti, a je Zaev to
odločno zanikal. Je pa minister za notranje zadeve Oliver Spasoski pred dnevi dejal, da naj bi bili nekateri poslanci deležni
tudi smrtnih groženj, če bodo podprli sporazum. V VMRO-DPMNE o grožnjah sicer javno niso govorili.
Se je pa po referendumu ponovno okrepil tudi mednarodni pritisk na Makedonijo. Nemška kanclerka Angela Merkel je v
pismu izrazila podporo Zaevu pri vztrajanju na ustavnih spremembah. Zanje pa se je zavzel tudi predsednik Evropske ljudske
stranke Joseph Daul, ki naj bi po poročanju Makedonske informativne agencije MIA v telefonskem pogovoru Miskoskemu
dal jasno vedeti, da bo stranka nosila posledice, če bodo onemogočali demokratsko razpravo o spremembi imena v
sobranju. Ob tem naj bi nakazal tudi možnost izključitve VMRO-DPMNE iz EPP.
Pred začetkom razprave v sobranju je podpredsednik vlade in minister za evropske zadeve Bujar Osmani (DUI) za Svobodno
Evropo dejal, da imajo zaenkrat dvotretjinsko večino za začetek postopka, a da jo bodo potrebovali tudi čez približno tri
mesece, ko bodo zadnje, ključno glasovanje.
•
Šarec krepi zanesljivi del koalicije, manjšinca tudi kot jeziček na tehtnici. Aleš Kocjan. Večer, Maribor,
16.10.2018
https://www.vecer.com/marjan-sarec-krepi-zanesljivi-del-koalicije-manjsinca-pripravlejna-biti-jezicek-na-tehtnici6594183
Koalicija sedaj šteje vsaj 44 poslank in poslancev. Če k temu prištejemo še zunajvladno partnerico Levico, na katero pa pri
številnih glasovanjih vlada ne more računati, pa ima vladna stran 53 glasov.
Sporazum o sodelovanju z manjšinsko vladno koalicijo petih strank sta danes podpisala predstavnika manjšin v parlamentu
Ferenc Horvat, poslanec madžarske manjšine, in Felice Žiža, poslanec italijanske narodne skupnosti. Premier in prvak
največje vladne stranke Marjan Šarec je ob tem dejal, da gre za realizacijo dogovora, ki je obstajal še pred imenovanjem
vlade. "Takrat smo se dogovorili, da bomo sodelovali in da bomo sodelovanje spravili tudi v pisno obliko. Želimo si realizirati
ključne stvari, ki so pomembne za obe manjšini, zato bo tudi v kabinetu predsednika vlade oseba, ki bo skrbela za
sodelovanje, da ne bomo ostali le pri besedah, ampak da preidemo k dejanjem,“ je dejal Šarec.
Podpisu sporazuma so prisostvovali tudi prvaki koalicijskih strank, kar jasno nakazuje, da vladna stran načrtno krepi položaj
v parlamentu, kjer nima večine oziroma jo zagotavlja nezanesljiva in nepredvidljiva zunajvladna partnerica Levica. Ferenc
Horvat je izrazil veselje, da tudi ta vlada nadaljuje z dobro prakso in posebno pozornost namenja obema narodnima

skupnostima. "Zavedam se, da bo veliko tudi od nas odvisno, koliko bomo uresničili. Vesel sem, da so pri podpisu dogovora
prisotni predstavniki vseh koalicijskih strank," je dejal madžarski poslanec.
Tudi Felice Žiža je izrazil zadovoljstvo zaradi podpisa o sodelovanju z vlado. "Usklajevanja so potekala dolgo, a na koncu smo
dosegli sporazum, s katerim smo zadovoljni, ker se vlada in koalicijske stranke zavzemajo za realno izvajanje vseh pravic
narodnih skupnosti."
Oba poslanca sta napovedala, da bosta v parlamentu sodelovala z vlado pri ključnih projektih, in dodala, da koalicijsko
pogodbo predstavniki manjšin podpirajo in da v osnovi pomeni to sodelovanje z vlado. "Ne želimo biti jeziček na tehtnici, a
če bo to potrebno, bomo tudi to sprejeli pri pomembnih projektih, kot je denimo proračun, če bo to koristno za državo," je
dejal Žiža.

Vestnik, Murska Sobota
•

Kandidature premešale karte. Timotej Milanov. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 42, 18. oktobra 2018, str.
3
Lokalne volitve
V Lendavi bosta kandidirala Madyar in Süč, Balažek ne več – SMC v Murski Soboti brez kandidata, pestro bo tudi v
Puconcih
Potem ko je lendavski župan Anton Balažek sporočil, da se ne bo potegoval za vnovičen mandat, so v Slovenski demokratski
stranki predstavili svojega županskega kandidata. To je Janez Magyar, ki je na listi SDS kandidiral za poslanca na zadnjih
državnozborskih volitvah. Magyar, ki bo na lokalnih volitvah nastopil tudi kot županski kandidat Nove Slovenije, je pomurski
javnosti znan kot lastnik podjetja Prekmurec, v okviru katerega delujejo trgovine z madžarskim blagom Hungarikum.
Magyar se je v svojem dozdajšnjem političnem udejstvovanju zavzemal predvsem za odpravo birokratskih ovir, s čimer bi
olajšali poslovanje domačim podjetnikom.

Slika: Janez Magyar. Fotografija: Nataša Juhnov
Kandidat s pogledom gospodarstvenika
»Tudi kot županski kandidat se bom zavzemal predvsem za razvoj gospodarstva in nove investicije. To je širšega pomena, saj
gospodarstvo zajema tudi turizem, ki je v Lendavi prav gotovo zanimiv za investitorje. V turizmu lahko še veliko naredimo,
saj imamo velik potencial. V Lendavi je prav gotovo pomembna tudi kultura, ker živimo na stičišču treh narodov,« pravi
Magyar, ki še pove, da bo kandidatura Lendave za evropsko prestolnico kulture leta 2025 ostala aktualen projekt tudi, če bo
izvoljen za župana.
»Gre za projekt, ki lahko Lendavo postavi na svetovni zemljevid, ker pa prihajam iz gospodarstva, vem, da moramo najprej
zapreti finančno konstrukcijo z vsemi investicijami in kasnejšimi obratovalnimi stroški vred, saj ne želim v prihodnosti
obremeniti davkoplačevalcev z nedorečenimi projekti. Gotovo je pred nami težek boj v konkurenci z Ljubljano in Novo
Gorico, ampak menim, da smo po svoje v prednosti. Medtem ko imajo oni že razvito infrastrukturo, je naša prednost v
omenjenem sožitju med narodi, ki živijo na tem območju, zato si bom tudi kot župan prizadeval, da to sožitje ostane na
visoki ravni, kot je danes,« še pravi Magyar, ki se zavzema tudi za razvoj vaških krajevnih skupnosti v občini, predvsem na
področju infrastrukture.
Šestnajst let je bilo dovolj Kot rečeno, sedanji župan Anton Balažek ne bo kandidiral za župana na letošnjih lokalnih volitvah,
na listi stranke DeSUS se bo potegoval le za članstvo v občinskem svetu. Kot so zapisali na spletni strani občine, je Balažek
svojo odločitev sporočil na tradicionalnem pikniku stranke De-SUS. »Odločitev sem sprejel že pred štirimi leti, ko sem
povedal, da je to moj zadnji županski mandat. Počaščen sem, da so mi volivci zaupali štiri mandate in 16 let županovanja
v Občini Lendava. Storil sem vse, kar sem znal in zmogel, da bi občina dobro opravljala svoje poslanstvo in se razvijala. Na
opravljeno delo sem ponosen. Uspeli smo s trdim delom, znanjem in sodelovanjem. Hvala vsem, ki ste me pri tem podpirali,
mi stali ob strani in mi zaupali,« je povedal Balažek.
Nogometni funkcionar Kacijan za župana Cankove

Danilo Kacijan bo kandidiral za župana Občine Cankova. Kot pravi, se je za kandidaturo odločil, ker meni, da cankovska
občina trenutno razvojno zaostaja za drugimi pomurskimi občinami. »Moramo zagotoviti pitno vodo vsem občanom, saj je
nedopustno, da je v nekaterih naseljih še nimajo. Takoj moramo sprožiti vse aktivnosti za gradnjo prepotrebnega vrtca, saj
so razmere v zdajšnjem na meji dopustnega. Dokončno moramo urediti tudi občinski prostorski načrt, da bomo mladim
omogočili, da se priselijo domov,« pravi Kacijan, sicer upokojenec, ki po lastnih besedah funkcije župana ne bo opravljal
poklicno, želi pa zaposliti direktorja občinske uprave, brez katerega po njegovem mnenju občina ne more pravilno
delovati.

Slika: Danilo Kacijan. Fotografija: Andrej Bedek
Kacijan je sicer širši javnosti znan tudi kot predsednik Medobčinske nogometne zveze Murska Sobota in podpredsednik
Nogometne zveze Slovenije. »S tem delom sem dobil izkušnje, ki so po mojem mnenju zelo potrebne za opravljanje
županske funkcije, saj mora biti župan predvsem povezovalen.« Župansko kandidaturo je že napovedala cankovska občinska
svetnica Angela Vratuša, medtem aktualni cankovski župan Drago Vogrinčič za naš medij še ni povedal, ali bo kandidiral še
enkrat.
SMC v Murski Soboti brez županskega kandidata Po besedah mestnega svetnika Marjana Gujta je lista za murskosoboški
mestni svet sestavljena iz ljudi različnih profilov, nekateri med njimi že imajo izkušnje v politiki, drugi vanjo komaj vstopajo.
»Priložnost smo dali mladim ljudem, ki želijo delati za lokalno skupnost,« pravi Gujt. Mitja Slavinec, prav tako mestni svetnik
SMC, pravi, da so pri sestavljanju liste izhajali iz trenutne sestave strankine svetniške skupine v mestnem svetu. »Tudi tam
nas je polovica že imela tovrstne izkušnje, polovica članov pa je bila nova. Ugotovili smo, da lahko v taki sestavi veliko
pripomoremo k reševanju zadev v mestni občini. « Slavinec je prepričan, da je lista kandidatov kazalec ugleda SMC v mestni
občini. Tudi soboški podžupan iz vrst SMC Boštjan Berlak meni, da so občani v preteklih letih prepoznali delovanje SMC v
mestnem svetu in mestni občini. Pri tem med projekte, ki so bili po njegovem mnenju posledica prizadevanj SMC in vodstva
občine, prišteva enkratno denarno pomoč osnovnošolcem, gradnjo južne obvoznice in postavitev žarometov na stadionu v
Fazaneriji. Berlak se je v preteklih mesecih v javnosti omenjal kot možen kandidat stranke za župana mestne občine, a so se
v SMC odločili, da na letošnjih volitvah ne bodo nastopili s svojim kandidatom, prav tako ne bodo dali podpore nobenemu
drugemu kandidatu. Poleg omenjenih so na listi med drugim še mestni svetnik in direktor RIS Dvorec Rakičan Robert Celec,
zdravnik Dražen Popović, mestni svetnici Renata Pinter Vertot in Staša Horvat, nekdanja direktorica Razvojnega centra
Murska Sobota Mojca Breščak in arhitekt Iztok Zrinski. Kot smo že poročali, bo na volitvah poleg aktualnega župana
Aleksandra Jevška za župana kandidiral tudi Bojan Petrijan kot kandidat SDS.
Ritlop za župana Puconec
Predsednik Krajevne skupnosti Brezovci in puconski občinski svetnik Branko Ritlop je sporočil, da bo kandidat SD za župana
Občine Puconci. Po lastnih besedah se bo zavzemal za podporo malim in srednje velikim podjetjem v občini. »Premalo
izkoriščeno je tudi področje turizma, spodbujati moramo tudi mlade kmete za lastno pridelavo in za oskrbo naših javnih
zavodov. Nadaljevati moramo tudi razvoj infrastrukture.« Pri tem misli v prvi vrsti na obnovo ceste z gradnjo pločnikov v
Gorici, Brezovcih in Lemerju. Ritlop se zavzema še za izvedbo čim več projektov, za katere je možno dobiti nepovratna
sredstva na ravni države ali Evropske unije, saj meni, da v tem pogledu puconska občina zaostaja za drugimi pomurskimi
občinami. Aktualni puconski župan Ludvik Novak se bo prav tako potegoval za še en mandat.
Vrača se Slana
V volilni boj se spušča tudi nekdanji župan Sv. Jurija ob Ščavnici Anton Slana. »V štiriletnem mandatu se realizira vsaj 12
milijonov evrov. Ni vseeno, za kaj se porabijo. Poglavitna je racionalna ter dolgoročno razvojna poraba,« pravi Slana, sicer
zaposlen kot kmetijski pospeševalec. Slana je občino vodil že tri mandate. Kandidaturo je, kot smo že poročali, napovedal
tudi sedanji župan Miroslav Petrovič.
Novinarstvo zamrznil
Znani slovenski novinar Dejan Karba je napovedal kandidaturo za župana ljutomerske občine. Predstavil se je kot kandidat
Socialnih demokratov, čeprav ni član te stranke, novinarsko pero pa, tako Karba, odlaga v zamrzovalnik, ker verjame v širšo
podporo volivk in volivcev. »Iskal bom sodelovanje, manifestacija tega pa je, da kot teolog po izobrazbi sprejemam rdečo
barvo. Sodelovanje je potrebno, če želimo Ljutomeru dati položaj, ki si ga kot taborsko mesto zasluži,« je dejal Karba.
Kandidaturo je ponovno vložila tudi sedanja županja Olga Karba.
Še en kandidat v Lendavi

Župansko kandidaturo v lendavski občini je napovedal še en kandidat, in sicer je na družbenem omrežju facebook to storil
Dejan Süč, zgodovinar, zaposlen na občini. Süč bo na volitvah nastopil kot neodvisni kandidat. »Zavedam se odgovornosti, ki
jo s svojim dejanjem prevzemam, predvsem pa tega, da bo pot do uresničitve idej strma in nepredvidljiva. Toda Lendava
potrebuje mladostni entuziazem, povezan z modrostjo tistih, ki so k izboljšanju kakovosti življenja v naši večkulturni
skupnosti že veliko prispevali. Želim si sodelovanja z vsemi, ki so pripravljeni na spoštljiv in kulturni dialog ter se zavedajo,
da se spremembe lahko dosežejo samo s trdim delom in jasno vizijo,« je ob tem zapisal Süč.
•
Petnajst let lendavske Vite. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 42, 18. oktobra 2018, str. 10
Večer mednarodne zborovske glasbe v Lendavi
Na koncertu so nastopili tudi zbori iz Avstrije, Hrvaške in Madžarske
V lendavski gledališki in koncertni dvorani sta Komorni pevski zbor Vita iz Lendave in Knjižnica - Kulturni center Lendava
organizirala Večer mednarodne zborovske glasbe, nastopili so zbori iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije. Komorni
pevski zbor Vita Lendava, ki ga vodi Danijel Berden, je s koncertom proslavil 15 let delovanja.

Slika: Komorni pevski zbor Vita iz Lendave je prejel več priznanj na mednarodnih tekmovanjih pevskih zborov.
Fotografija: Jože Gabor
Nastopili so zbor Pavlove hiše (Pavelhaus Chor) iz Avstrije, Soli Deo Gloria Korus iz Balatonszarsza na Madžarskem, Pjevački
zbor Josip Vrhovski iz Nedelišča na Hrvaškem in gostitelji Komorni pevski zbor Vita iz Lendave.
Repertoar Komornega pevskega zbora Vita, v katerem je 24 pevk in pevcev, je sestavljen iz skladb različnih žanrov, od
klasične glasbe do ljudskih pesmi, popularne glasbe, rocka in zimzelenih melodij. S petjem odsevajo vitalnost in življenjsko
energijo, kar je bil tudi njihov cilj pred petnajstimi leti, ko so si izbrali ime vita (življenje). Svojo kakovost so dokazali tako na
koncertih po Sloveniji in v tujini kot tudi na mednarodnih tekmovanjih pevskih zborov, od koder so se vrnili s priznanji.
Nastopali so med drugim v Mostarju, Novem Sadu, Zagrebu in Budimpešti. Leta 2007 so na mednarodnem tekmovanju
pevskih zborov v Pragi prejeli srebrno priznanje, na tekmovanjih v Budimpešti leta 2009 in v Benetkah leta 2012 pa zlato
priznanje v svoji kategoriji. Sodelovali so s triom Eroika in z njim zapeli na koncertu ob 10-letnici delovanja leta 2016,
nastopili pa so tudi skupaj z eno vodilnih madžarskih džezovskih skupin Sarik Peter Trio. Vsako leto na začetku pomladi
v lendavski sinagogi pripravijo koncert Pomladno pevsko prebujanje, v decembru pa božični koncert. Na svojih koncertih v
Lendavi gostijo druge zbore iz Slovenije in tujine. Slovenijo so lani zastopali v Zagrebu na festivalu božičnih pesmi, lani pa so
sodelovali tudi pri snemanju pesmi za nov album Žana Serčiča. V petnajstih letih so izdali tri zgoščenke: San se šetao, Božični
koncert in jubilejno ob desetletnici delovanja.
•
Vranov ograček mladih talentov na Petanjcih. Branko Žunec. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 42, 18.
oktobra 2018, str. 10
Ustanova Šiftarjeva fundacija s sedežem v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih in območna enota Zavoda RS za šolstvo
v Murski Soboti sta na sklepni prireditvi devetega literarnega natečaja, tokrat s temo Stoletje slovenskega Prekmurja,
najboljšim osnovnošolcem in srednješolcem ter njihovim mentoricam podelili priznanja in zahvale. Slovesnost so posvetili
spominu na lani umrlega akademika Antona Vratušo, po katerem se natečaj imenuje Vranov ograček mladih talentov.

Slika: S podelitve nagrad in priznanj mladim, od desne Ernest Ebenšpanger, Etelka Korpič Horvat, Irena Kumer in ena od
avtoric. Fotografija: Branko Žunec

Slavnostna govornica, pomurska akademikinja Etelka Korpič Horvat, ustavna sodnica, je med povzemanjem misli mladih
avtorjev slikovito menila, da »ustvarjalnost mladih lebdi nad vrtom v vseh letnih časih« in da je ta »postal in bo ostal trajen
simbol povezanosti, strpnosti in odprtosti do sveta«. Poudarila je stoto obletnico priključitve Prekmurja matični domovini
in prekmurščino, s katero so Prekmurci ohranili narodnostno identiteto, želi si, da se bo v petanjskem vrtu »razvijal
humanistični center, ki bo skupaj z Raziskovalno postajo ZRC SAZU bogatil ne samo Prekmurje, ampak širšo Slovenijo in
segal čez njene meje«.
Od prispelih skupaj devetnajstih besedil je bilo nagrajenih sedem osnovnošolskih osmih avtorjev s šestih šol in tri
srednješolska treh avtorjev z dveh šol. Pred slovesnostjo so na Petanjcih postavili lugaš oz. brajdo, ki jo je ob 110. obletnici
rojstva književnika Miška Kranjca, prijatelja profesorja Vaneka Šiftarja, vrtu podarila Občina Velika Polana, in odprli razstavo
del spomladanske likovne kolonije učencev radgonske devetletke.
•
Pomemben grad, ki še veliko skriva. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 42, 18.
oktobra 2018, str. 13
Grad pri Gradu dobil stalno zgodovinsko razstavo
Niso si izmišljali zgodb in legend, ampak so zgodovino interpretirali na podlagi obstoječih virov
Na gradu pri Gradu na Goričkem so v letu kulturne dediščine odprli obnovljeno kapelo in postavili novo zgodovinsko stalno
razstavo. Prikaže del zgodbe o življenju in dogajanju na tem gradu ter prepletanje vezi med ljudmi v tem prostoru na
tromeji, kjer sobivajo trije narodi, kjer se stikajo tri države in trije narodni parki. Razstava je del projekta 321 go, 3 gradovi, 2
deželi in 1 zgodba, ki se sofinancira iz programa Interreg V-A Slovenija - Avstrija. Svoj del zgodovinske razstave so hkrati
pripravili in odprli tudi v bližnjem gradu Tabor v Dobri v Avstriji.

Slika: Na gradu pri Gradu je na ogled stalna razstava z natančnim kronološkim pregledom. Fotografija: Nataša Juhnov
Leta 1999 je bil grad razglašen za kulturni spomenik državnega pomena in je zaradi svojega pomena danes v lasti države,
upravlja pa ga Javni zavod Krajinski park Goričko (KP Goričko). Vsebinski del slovenskega dela razstave so pripravile
zgodovinarki Metka Fujs in Tadeja Andrejek ter umetnostna zgodovinarka Tamara Andrejek iz Pomurskega muzeja
Murska Sobota, za postavitve pa je poskrbela Maruša Zorec s sodelavci iz arhitekturne pisarne Arrea. Celoten projekt
obnove kapele, pri kateri je sodeloval Zavod za varstvo kulturne dediščine Maribor in med katero so odkrili tudi posebne
križe na zidu, ter postavitev razstave sta vredna okoli 55 tisoč evrov.
Največji in najstarejši grad
Prvič se srednjeveški grad pri Gradu, ki velja za najstarejši ohranjeni grad v Pomurju, v pisnih virih omenja leta 1271,
verjetno pa je, da je grad ali vsaj postojanka obstajal že prej, je povedala Metka Fujs. O tem, kaj vse se je tu dogajalo in kako
živahno je bilo, ni veliko znanega, po vojni so notranjo opremo in predmete odnesli, grad pa izpraznili in ga prepustili
propadanju. So pa v bližini potekale arheološke raziskave in nekoč je že obstajala manjša muzejska zbirka, ni pa znano, ali so
bili predmeti iz gradu ali od drugod. Ker je podobno usodo doživel tudi grad Tabor, kjer je ohranjenega in znanega še manj,
je bil skupni projekt 321 go lepa priložnost, da strokovnjaki pobrskajo po gradivu in raziščejo preteklost nekoč skupnega
zgodovinskega prostora, je povedala Stanislava Dešnik, direktorica KP Goričko.
»S pomočjo obstoječe literature, znanih in novih dokumentov iz arhivov v Budimpešti smo pregledali zgodovino gradu od
13. stoletja do danes in na podlagi revizije podatkov, ki so bili na voljo, naredili natančen kronološki pregled in postavili v
vsebinski kontekst. Nekatera doslej znana dejstva in trditve smo na podlagi preučevanj obstoječih virov potrdili, druge pa
smo morali glede na nova spoznanja zavreči, « je povedala Fujsova. Pri tem so se izognili tistim podatkom, za katere niso
našli pisnih ali materialnih dokazov. »Nismo si želeli izmišljati zgodb in legend, ampak smo zgodovino gradu interpretirali na
podlagi dejstev.«
Menjavale so se plemiške družine
Lastniki gradu in plemiške družine so se skozi stoletja menjavali, mnogi med njimi pa so bili na visokih državnih funkcijah pri
ogrskem kralju. Med bolj znanimi so družine Szechy, Nadasdy, Batthyany, Dietrichstein, Szechenyi in nazadnje še Hartner.
Mnogi med njimi so bili pomembni in vplivni ljudje v svojem času, saj so opravljali sodne, upravne, poslanske in druge
pomembne funkcije. Ni pa znano, koliko je plemstvo na tem gradu v resnici živelo, je povedala Fujsova.
Tadeja Andrejek, ki je pregledala matične knjige, je med drugim ugotovila, da se je na gradu v tedanji Gornji Lendavi sredi
19. Stoletja v plemiški družini rodil etnograf in zoolog Jurij Almosy, ki je raziskoval azijska ljudstva, njegov sin Ladislav
Almosy, raziskovalec Afrike in letalec, pa je bil glavni lik v romanu Michaela Ondaatjeja Angleški pacient, v istoimenskem

filmu ga je upodobil Ralph Fiennes. Na graškem gradu je leta 1836 umrl tudi madžarski skladatelj klasične glasbe Johannes
Spech.
Ohranjenih predmetov iz tega gradu je zelo malo, od pomembnejših Tamara Andrejek omenja tri stole, svečnik ter lestenec
n tri plastike, ki bodo v prihodnje tudi restavrirani. V okviru tega projekta pa bo izšla še obsežnejša monografija, kjer bodo
izsledki o zgodovini in življenju gradu še podrobneje predstavljeni. Zanimiva bi bila tudi podrobnejša raziskava verske
pripadnosti plemiških gospodov in njihovih vplivov, še doda Fujsova. Cerkve v okolici so gradili tukajšnji grofje in meceni, še
posebno aktivni so bili Szechyji, pri tem je treba omeniti graško cerkev, del umetnin in oltarji iz cerkve pa so danes v Narodni
galeriji v Budimpešti.
Zgodba o Angleškem pacientu
Na gradu pri Gradu se je rodil oče Ladislava Almosyja, raziskovalca Afrike in letalca, ki je glavni lik v romanu Michaela
Ondaatjeja Angleški pacient. V istoimenskem filmu pa ga je upodobil Ralph Fiennes. Film, ki govori o tem, kako medicinska
sestra pomaga hudo poškodovanemu madžarskemu grofu, je prejel devet oskarjev.

Primorske novice, Koper
•

Jana Krebelj. Če bo treba, bosta jeziček na tehtnici: Ljubljana – koalicija podpisala dogovor o sodelovanju s
poslancema narodnih skupnosti. Primorske novice, št. 240, 17.10.2018, str. 2
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Merklova ponudila pomoč pri reševanju vprašanja meje med Slovenijo in Hrvaško. Berlin - MMC RTV SLO, Radio
Slovenija, STA, 12. oktober 2018
Šarec na prvi dvostranski obisk v Nemčijo k Merklovi
http://www.rtvslo.si/evropska-unija/merklova-ponudila-pomoc-pri-resevanju-vprasanja-meje-med-slovenijo-inhrvasko/468602
Premier Marjan Šarec je na prvem delovnem obisku v Berlinu, kjer ga je z vojaškimi častmi sprejela nemška kanclerka
Angela Merkel. Voditeljica najpomembnejše gospodarske partnerice je pohvalila odlične gospodarske odnose med
državama, spregovorila pa sta tudi o pripravah na vrh EU-ja in vprašanjih, povezanih z brexitom, migracijami in
varovanjem zunanjih meja EU-ja.
Predsednik vlade Marjan Šarec se je na prvi dvostranski delovni obisk od prevzema premierskega položaja odpravil v
Nemčijo k Angeli Merkel.
Že pred odhodom v Berlin je povedal, da gre za spoznavni obisk, ki bo namenjen predvsem temu, da nemški kanclerki
predstavi slovenska stališča in pričakovanja v prihodnje, ter dodal, da se slovenska zunanja politika ne spreminja.
Angela Merkel: Arbitražno razsodbo je treba spoštovati
Merklova je Slovenijo sicer pohvalila, da opravlja odlično delo pri varovanju zunanje schengenske meje. Ponudila pa je tudi
pomoč pri reševanju vprašanja meje med Slovenijo in Hrvaško. Kot je dejala, bi bil čas, da se ob vseh perečih vprašanjih reši
tudi to. "Nemčija bo podprla vsa prizadevanja za rešitev spora o meji med Slovenijo in Hrvaško. Seveda je to v prvi vrsti
odgovornost obeh strani, ampak ob zelo veliko problemih na svetu si želimo, da bi ta problem lahko rešili," je dejala
kanclerka.
Hkrati je poudarila, da javno o tej problematiki ne želi razpravljati, saj da se pred novinarji ta tema zagotovo ne bo razrešila.
Je pa na novinarsko vprašanje potrdila, da je nemško stališče jasno – arbitražno razsodbo je treba spoštovati.
Kot je znano, je Nemčija ena najglasnejših podpornic izvajanja razsodbe arbitražnega sodišča, a v Berlinu ves čas poudarjajo,
da si težko predstavljajo, da se dve državi o odločitvi sodišča ne moreta dogovoriti sami. Kakšne širše pobude ali vmešavanja
Nemčije pri tem ni pričakovati, spor mora biti rešen brez nas, je hkrati stališče Berlina. Se je pa Merklova v preteklosti
intenzivno o tem vprašanju že pogovarjala s predsednikom hrvaške vlade Andrejem Plenkovićem in nekdanjim premierjem
Mirom Cerarjem.
Šarec: Pogovarjamo se lahko le še o uveljavitvi arbitražne razsodbe
Slovenski premier je glede tega vprašanja v Berlinu poudaril, da se je zdaj mogoče pogovarjati le še o uveljavitvi arbitražne
razsodbe. Dodal je, da Slovenija ne želi biti država "le ene težave", ampak želi konstruktivno sodelovati pri vseh perečih
vprašanjih, ki tarejo EU. Ob brexitu in migracijskem vprašanju je Šarec še pozval k več solidarnosti v Evropi.
Premier je pozneje na pogovoru s slovenskimi novinarji v Berlinu pojasnil, da Merklova ponuja pomoč glede implementacije
arbitraže, ne pa glede odpiranja celotnega vprašanja od začetka. "Kanclerka ne more igrati vloge mediatorja, ker je bilo to že
sodišče. Kanclerka lahko pomaga pri tem, da pove, da je sodbo treba spoštovati in implementirati ter da je to naša naloga. V
tej smeri sem to razumel," je pojasnil slovenski premier.
Sicer pa Merklovo to vprašanje skrbi tudi zaradi položaja na Zahodnem Balkanu, saj bo rešitev vprašanja arbitraže med
Slovenijo in Hrvaško lahko tudi precedens za celotno regijo, je še pojasnil Šarec.
Kanclerko skrbi dogajanje na Zahodnem Balkanu
Kot je dejal, sta z Merklovo zaskrbljena glede dogajanj na Zahodnem Balkanu. Sam je poudaril BiH, kjer je bil v predsedstvo
izvoljen Milorad Dodik, skrb vzbujajoče je zanj tudi, da Hrvaški ni všeč, kdo je bil izvoljen za predstavnika hrvaškega naroda
v predsedstvu. Zaskrbljen je tudi glede dogajanja v Makedoniji po neuspelem referendumu o spremembi imena države.

Slovenijo sicer Merklova vidi kot poznavalko razmer v regiji in kot je še pojasnil Šarec, sta se dogovorila, da bosta na tem
področju sodelovala.
"12 milijard ni mačji kašelj"
Merklova je pogovore s Šarcem označila za zelo dobre. Po njenih besedah so odlični tudi dvostranski odnosi in gospodarsko
sodelovanje. Menjava se je v zadnjih letih okrepila na skoraj 12 milijard evrov. Čeprav je Slovenija majhna država, pa je
tolikšna menjava "zelo, zelo dobra", je poudarila nemška kanclerka.
Poudarila je, da sta avtomobilska in tehnična industrija obeh držav zelo tesno prepleteni. Slovenija je tudi zanesljiva država
za nemške vlagatelje, je poudarila, hkrati pa se je zavzela za še dodatno krepitev sodelovanja.
Tudi Šarec je poudaril velik pomen gospodarskega sodelovanja z Nemčijo. "12 milijard ni mačji kašelj", glede na to, da je
Slovenija toliko manjša od Nemčije, je dejal in nakazal, da je tudi zato na položaju predsednika slovenske vlade izbral Berlin
kot svojo prvo dvostransko pot v tujino.
Nemčija in Slovenija – državi s podobnimi stališči
Govorila tudi o pripravah na vrh EU-ja, na katerem naj bi v prvi vrsti dokončali dogovor z Veliko Britanijo o brexitu, pri čemer
si Šarec želi več konstruktivnosti Londona, govorila pa sta tudi o vprašanju migracij in varovanja schengenske zunanje meje
in tudi zunanjih meja EU-ja na splošno.
Tako Merklova kot Šarec sta ocenila, da imata državi pri tem zelo podobna stališča in poglede. "Želimo povedati, da smo si
pri številnih vprašanjih blizu. Oba meniva, da je treba Evropo graditi na temeljih sodelovanja," je še poudaril Šarec in dodal,
da Slovenija "nikakor ne želi biti država, ki bi iskala samo koristi, ampak želimo EU-ju tudi nekaj dati".
Šarec: Slovenija "brani schengen"
V tem smislu je Šarec poudaril, da Slovenija "brani schengen". "Svojo nalogo bomo še naprej dobro opravljali. Vprašanja
notranje varnosti so izjemnega pomena, tudi za gospodarstvo," je poudaril.
S to oceno se je strinjala tudi Merklova. "Slovenija naredi vse za varovanje zunanje schengenske meje. Če kje Slovenija
potrebuje podporo, jo bo dobila," je dejala in poudarila tudi sodelovanje z evropsko agencijo za mejno in obalno stražo
(Frontex). Šarec je dodal še, da bi sile Frontexa lahko uporabili tudi pri skupnem varovanju zunanjih evropskih meja, se pravi
meja Hrvaške z BiH-om in Srbijo.
Šarec je slovenskim novinarjem pojasnil, da je dal Merklovi s tem, da je Slovenija verodostojna pri varovanju zunanje
schengenske meje, jasno vedeti, da ni več potrebe po nadzoru na notranjih mejah, ki ga sicer izvaja tudi Nemčija. Pri tem je
pozval k "vrnitvi nazaj k schengenu".
Sicer je Šarec obisk pri nemški kanclerki označil za uspešnega. "Nekateri pravijo, da smo preveč proameriški. Mislim, da
nismo. Mislim, da sem ravno s tem obiskom dal signal, da ostajamo proevropski," je še poudaril slovenski premier.
Premierja Šarca na pogovorih v Berlinu spremljata tudi dva državna sekretarja, Igor Mally in Damir Črnčec.
•
Juncker bi Orbana izključil iz Evropske ljudske stranke. K. Št. Pariz - MMC RTV SLO, STA, 12. oktober 2018
Orban in Fodesz sicer dobila podporo EPP-ja
http://www.rtvslo.si/evropska-unija/juncker-bi-orbana-izkljucil-iz-evropske-ljudske-stranke/468691
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker meni, da v Evropski ljudski stranki (EPP) za madžarskega premierja
Viktorja Orbana ni več prostora. Orbanov tiskovni predstavnik je dejal, da izjava ni vredna odziva.
"Čeprav ga spoštujem, vidim veliko neskladnosti med njegovimi izjavami in krščanskodemokratskimi vrednotami, na katerih
je utemeljena družina EPP-ja. Vsaj dokler nam ne zagotovi, da spoštuje temeljne vrednote in volilni program EPP-ja," je dejal
Jean-Claude Juncker v intervjuju za francoski Le Monde.
Dodal je, da je to povedal tudi na septembrskem srečanju voditeljev strank, ki so del te družine, v Salzburgu. Tam sta sicer
Orban in njegova stranka Fidesz dobila podporo voditeljev EPP-ja. "Tisk me ne more prisiliti, da izključim Viktorja Orbana," je
takrat dejal vodja EPP-ja Joseph Daul.
"Osebno maščevanje"
Tiskovni predstavnik madžarskega premierja Viktorja Orbana Zoltan Kovacs je v odzivu na Twitterju zapisal, da Junckerjeve
izjave niso vredne odziva, saj gre le za osebno maščevanje.
Viktor Orban namreč pred štirimi leti ni podprl Junckerjeve kandidature za predsednika Evropske komisije, razlike pa so še
vidnejše zaradi migracij, je pojasnil Kovacs. "Nikoli se ne bomo strinjali z njegovim zagovarjanjem priseljevanja," je poudaril.
Orban: Država se ne bo pustila izsiljevati
Pred nekaj dnevi je Evropski parlament potrdil poročilo o kršitvah temeljnih evropskih vrednot na Madžarskem, s čimer so
evropski poslanci prvič v zgodovini začeli postopek za sprožitev 7. člena pogodbe EU-ja. "Poročilo žali Madžarsko in čast
madžarskega naroda," je poudaril madžarski premier poslancem v Evropskem parlamentu in jim očital, da želijo izločiti
narod iz odločanja v EU-ju.
"Madžarska se ne bo pustila izsiljevati, pripravljena je na evropske volitve naslednje leto," je še dejal in opozoril, da se bodo
evropski poslanci in poslanke s tem odpovedali Madžarski, ki je prelivala svojo kri za svobodo in demokracijo ter pomembno
prispevala k veliki zgodovini Evrope.
Kampanja proti Evropskemu parlamentu
Poročilo o hudih kršitvah demokracije in evropskih vrednot Madžarske je Evropskemu parlamentu predstavila nizozemska
poslanka Judith Sargantini (Zeleni), Orban pa jo je takrat označil za antisemitko. Vlada v Budimpešti je šla celo tako daleč,
da je namenila več milijonov evrov za kampanjo, s katero je hotela poročilo izničiti.
Madžarska vlada je na uradni Facebookovi strani objavila videoposnetek s fotografijami Sargentinijeve, belgijskega
evropskega poslanca Guya Verhofstadta in ameriškega milijarderja madžarskih korenin Georgea Sorosa z glasovnim
posnetkom: "Proimigrantska večina v Evropskem parlamentu nas želi utišati, ker svoj narod in Evropo ščitimo z ograjo. Ne
pustimo se jim izsiljevati! Zaščitimo Madžarsko!"

•

Kickl: Nadzor meje s Slovenijo zagotavlja varnost Avstrijcev. To. G. Luxembourg - MMC RTV SLO, STA. 12.
oktober 2018
Minister slovenskega stališča do nadzora meje ne more razumeti
http://www.rtvslo.si/evropska-unija/kickl-nadzor-meje-s-slovenijo-zagotavlja-varnost-avstrijcev/468646
Avstrijski notranji minister Herbert Kickl je na vrhu notranjih in pravosodnih ministrov v Luksemburgu znova zavrnil
slovenske kritike zaradi podaljševanja nadzora na meji.

Slika: Avstrija je vnovič podaljšala izredni nadzor notranje schengenske meje, kar po novem velja do 19. maja. Slovenske
kritike in vprašanja pri Evropski komisiji za zdaj ne najdejo ustreznega naslovnika. Foto: Reuters
Minister Kickl je poudaril, da slovenskega stališča ne more razumeti in da je njegova naloga zagotoviti varnost Avstrijcev. Da
zunanja meja ni dovolj varna, dokazuje tudi današnja razprava o krepitvi mejne straže, je še dodal minister iz Svobodnjaške
stranke.
Tudi Slovenija ima pomisleke
Slovenski notranji minister Boštjan Poklukar je v Luksemburgu pojasnil slovenske pomisleke glede predloga za vzpostavitev
stalne evropske enote 10.000 varuhov meje do leta 2020. Ti se nanašajo na merila za določitev števila uslužbencev, ki bi jih
prispevala posamezna država, vprašanje izvršnih pooblastil, financiranje in časovni načrt.
Po predlogu komisije naj bi Slovenija prispevala okoli 200 uslužbencev, kar po besedah ministra "ni sprejemljivo". Podobne
pomisleke so izrazile tudi nekatere druge države, med njimi Francija, Danska, Grčija, Švica in vse države iz naše okolice.
Nadzor na meji med Avstrijo in Slovenijo, ki je po prepričanju slovenske strani povsem neutemeljen, je po besedah
avstrijskega notranjega ministra učinkovito sredstvo za zagotavljanje varnosti Avstrijcev. Notranje meje bodo nadzorovali,
dokler ne bo ustrezno delovala zunanja meja, je ponovil dobro znano avstrijsko stališče.
Avaramopulos: Čas, da se to konča
Dejstvo, da notranji ministri EU-ja danes v Luksemburgu razpravljajo o krepitvi evropske mejne in obalne straže za utrditev
zunanje meje, je po Kicklovem mnenju dokaz, da obstajajo očitne pomanjkljivosti na zunanji meji. "To ni najbolj zaželena
možnost, vendar pa gre za jasna pričakovanja ljudi," je še poudaril Kickl.
Evropski komisar za migracije Dimitris Avramopulos je ponovil, da je "čas, da se to konča", saj da podaljševanje notranjega
nadzora spodkopava schengenski režim prostega pretoka ljudi, storitev in blaga, ki je najbolj otipljiva korist evropske
integracije. A na vprašanje, ali je torej nadzor neutemeljen, ohlapno odgovarja, da nekatere skrbi sicer so utemeljene, a da
komisija spodbuja policijska preverjanja bolj v notranjosti države.
Komisija naj bi proučila upravičenost avstrijskega nadzora
V Evropski komisiji so v četrtek potrdili, da so prejeli obvestilo Avstrije o podaljšanju nadzora na notranjih mejah do 19.
maja. Članica mora komisijo o podaljšanju obvestiti štiri tedne prej. Gre za ukrep na podlagi 25. člena schengenskega
zakonika, ki dopušča enostransko uvedbo začasnega nadzora v primeru predvidljive resne grožnje javnemu redu ali varnosti.
V schengenskem zakoniku je sicer določen rok - ta nadzor je mogoče uvesti za do šest mesecev. A v praksi se lahko člen
očitno večkrat sproži na novo. Jasnemu odgovoru na novinarska vprašanja, ali lahko torej članice nadzor podaljšujejo
neomejeno, se v komisiji izmikajo.
Pri Evropski komisiji so v četrtek zatrdili, da bodo avstrijski ukrep ocenili in kot vselej pozorno spremljali izvajanje. Pojasnili
so tudi, da lahko komisija poda negativno mnenje, če presodi, da je ukrep nepotreben in nesorazmeren, česar doslej sicer še
ni storila. V tem primeru se sproži proces posvetovanja, ki vključuje zadevno članico in sosednje države.
Pogovori za rešitev dilem, odločitev še ne bo
Osrednja tema današnjega zasedanja, ki se ga udeležuje tudi slovenski notranji minister Boštjan Poklukar, je predlog za
krepitev evropske agencije za mejno in obalno stražo, naslednice agencije za zunanje meje Frontex, z vzpostavitvijo stalne
enote 10.000 varuhov meje do leta 2020. Z utrditvijo zunanje meje želi Evropska unija olajšati vrnitev k normalnemu
delovanju schengna in poiskati izhod iz slepe ulice pri prenovi azilnega sistema. A odprtih vprašanj je precej - glede velikosti,
financiranja ter zlasti glede pristojnosti in suverenosti. Pred začetkom vrha notranjih in pravosodnih ministrov v
Luksemburgu je komisar Avramopulos priznal, da ne pričakuje velikih in dokončnih odločitev o Frontexu.
•
Parlament v Barceloni poziva k odpravi španske monarhije. To. G. Barcelona - MMC RTV SLO, STA, 12. oktober
2018
Prvič buren odziv socialističnega premierja Sancheza
http://www.rtvslo.si/svet/parlament-v-barceloni-poziva-k-odpravi-spanske-monarhije/468610
Katalonski parlament je v četrtek sprejel resolucijo, v kateri poziva k odpravi španske monarhije. Španski premier Pedro
Sanchez je napovedal pravne ukrepe proti upornim Kataloncem.

Slika: Leto dni po referendumu o neodvisnosti, ki sta ga Madrid in špansko ustavno sodišče vnaprej razglasilo za
nezakonitega, so se okrepili protesti v Kataloniji. Po sporih se je poenotila tudi sicer ideološko in programsko zelo pisana
koalicija katalonskih osamosvojiteljev, ki so pri tem za potrebno večino za sprejetje sporne resolucije pridobili še dodatno
podporo. Foto: Reuters
Stranke, ki podpirajo neodvisnost Katalonije, so ob podpori levičarske En Comu Podem (Skupaj zmoremo) sprejele
resolucijo, v kateri obsojajo posredovanje kralja Felipeja VI. v katalonskem konfliktu in pozivajo k odpravi "zastarele in
nedemokratične institucije, kakršna je monarhija", poroča francoska agencija AFP.
Felipe VI. se je mnogim Kataloncem zameril z odločnim govorom, v katerem je oktobra lani obsodil poskus odcepitve
Katalonije. Španski premier Sanchez, sicer tudi generalni sekretar vladajoče socialistične-delavske stranke (PSOE), je bil do
zdaj previden v pogajanjih s katalonskim voditeljem Quimom Torro, da bi ublažil napetosti v tej pokrajini na severovzhodu
Španije, kjer približno polovica prebivalcev podpira njeno samostojnost.
Premier prvič ostro nad Katalonce
V odzivu na dokument, sprejet v katalonskem parlamentu, je bil tokrat odločnejši. Po njegovih besedah je resolucija, ki
zavrača in obsoja voditelja države, nesprejemljiva. "Ta vlada bo sprejela pravne ukrepe, ki jih ima na voljo, za zaščito
zakonodaje, ustave in državnih institucij," je premier Sanchez zapisal na Twitterju.
Španska vlada je v sporočilu za javnost dodala, da je resolucija "proizvod izgube smeri separatističnih skupin, ki so,
nerazumljivo, dobile podporo še ene parlamentarne skupine". Očita jim, da so "izkoristile katalonske institucije za
spodbujanje konflikta, ne pa za prizadevanje za splošni interes vseh Kataloncev".
•
Matej Arčon: Gorico in Novo Gorico želimo čim bolj povezati. Aljoša Masten. Nova Gorica - MMC RTV SLO. 14.
oktober 2018
Intervju z županom Nove Gorice
http://www.rtvslo.si/lokalne-novice/matej-arcon-gorico-in-novo-gorico-zelimo-cim-bolj-povezati/468638
Nova Gorica išče inovativne načine čezmejnega sodelovanja s "staro damo" Gorico. Sodelovanje vzbuja začudenje in
navdušenje tudi v Bruslju, je v intervjuju za MMC poudaril novogoriški župan Matej Arčon.

Slika: Župan Mestne občine Nova Gorica Matej Arčon. Je Novogoričan, v politiko je vstopil leta 1998 kot član mestnega
sveta. Dvakrat med županovanjem Mirka Brulca (SD) je bil podžupan, leta 2010 je z LDS-om postal še župan. Bil je tudi
izvoljen v državni svet kot zastopnik lokalnih interesov (2007–2012). Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten

Sogovornik se je na položaj povzpel leta 2010 še kot kandidat LDS-a, potem pa je v slogu številnih lokalnih politikov
ustanovil svojo listo in z njo povedel tudi leta 2014. Ves ta čas v novogoriškem mestnem svetu ni vzpostavljene formalne
koalicije, kljub temu pa je z dovolj posluha za različne interese mogoče marsikaj izpeljati, je povedal, dodajajoč, da bi si tak
duh za zgled lahko vzela tudi državna oblast.

Med drugim se je v intervjuju zavzel za lastniški izstop države iz Hita, "nujno ustanovitev" regij, predstavil pa je tudi nove
načine, skozi katere se poskušata nova in stara Gorica polagoma povezati v celoto.

Slika: Nova Gorica je nastala na nekoč redko poseljenem močvirju tik ob "stari" Gorici. Foto: Johann Jaritz
Številna slovenska mesta so stara tisoče let. Nova Gorica je nedavno praznovala šele 70. obletnico. Mladost je posledica
nasilne ločitve po 2. svetovni vojni, ko je nekdanje središče lokalnega življenja ostalo na drugi strani. Koliko je to dejstvo
še bolečina tukajšnjega življa? Je duh izgube še prisoten ali pa skozi evropsko povezovanje izginja?
Dejstvo je, da smo takrat izgubili pomembno gospodarsko, kulturno in izobraževalno središče. Posledično je začelo nastajati
novo mesto kot protiutež takratni Gorici po pariški mirovni konferenci. To mesto je nastalo v zanosu ali pa na krilih
brigadirk in brigadirjev. Takrat je bila želja in odločitev, da postane, kar danes tudi je: regijsko središče Goriške oziroma
Severnoprimorske statistične regije. To funkcijo tudi ima. Nova Gorica ima danes povezovalno vlogo znotraj makroregije,
Goriške ter nekdanjih šestih občin znotraj regije. Pomembno vlogo ima tudi v čezmejnem sodelovanju. Ključni mejniki so bili
med drugim vstop v Evropsko unijo in padec schengenske meje, ki je sodelovanje samo še okrepil. Dejstvo je, da je Nova
Gorica branik slovenske kulture na zahodni strani meje. Hkrati je to območje multikulturno in to je prednost našega mesta,
ki z vstopom v Evropsko unijo gradi svojo prihodnost v čezmejnem sodelovanju. Čeprav je "stara dama", se Gorica zaveda,
da lahko samo s skupnimi projekti naredimo preboj. Iz leta v leto in tudi čez desetletja se bo sodelovanje samo še krepilo.
Obstaja obojestranska želja politike in tudi ljudi, da se ta prostor vse bolj poveže, da se določene naložbe ne podvajajo,
ampak da se gradi skupaj. Zato je nastalo tudi Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, ki mu sam rečem čezmejni
laboratorij sodelovanja. Združenje je prejelo 10 milijonov evrov za skupne projekte, ki so razdeljeni na področja zdravja in
sociale ter infrastrukture, kar pomeni gradnjo kolesarskih, peš poti. Združenje hkrati že snuje projekte za prihodnost, ko je
postavitev posebne ekonomske cone za čezmejno sodelovanje. To je seveda samo eden od projektov.
Hkrati ne smemo pozabiti, da igra pomembno vlogo tudi slovenska manjšina v Italiji, ki je vedno stremela k čim večji
povezanosti. Sodelovanje se ni začelo z vstopom v EU ali padcem meje, temveč sega precej dlje v preteklost: med kulturnimi
domovi, raznimi institucijami ... zgodovina čezmejnega sodelovanja je bogata. Danes opažamo – predvsem pri mladih:
noben problem.
Ravno ta vidik me zanima, koliko je bolečina iz preteklosti še živa oziroma koliko jo razkraja vsakodneven, praktičen stik s
sosedi. Kaj vi opažate?
Naloga politike je, da vzpostavlja dobre čezmejne odnose. Da sodelovanje krepi. To daje tudi signal prebivalcem tega
prostora, da lahko s povezovanjem delamo korake naprej. In ta, kot sami pravite, bolečina – sam jo dam v narekovaj –, je
veliko manj prisotna, kot se morda komu zdi. Zagotovo je med mladimi precej manj prisotna kot pri starejših generacijah.
Ne prenaša se naprej.
Hkrati je rezerv še veliko: v smislu spoznavanja drug drugega, spoznavanja prostora, predvsem sodelovanja med mladimi,
učenja skupnega jezika. Prav na podlagi tega je nastala naša ideja o kandidaturi za Evropsko prestolnico kulture (EPK). Ker
kultura, čeprav smo si različni, nas lahko poveže. Zato je glavna točka naše kandidature prav čezmejno sodelovanje ... pa
tudi vloga Nove Gorice, da poveže vso regijo od izvira do izliva reke Soče z vsemi pritoki na področju kulture in kulturne
dediščine, ki je seveda povezana tudi s turizmom in gospodarstvom.
Med Goricama je skupni trg, Piazza della Transalpina ...
... Trg Evrope ...
... ki je pač neka površina, na kateri se kaj veliko ne zgodi. Simbol nečesa skupnega, ki je obenem večino časa tako rekoč
prazen.
Ta trg ima velik simbolni pomen, ker povezuje dve mesti in dve državi. Nam, ki živimo v tem prostoru, se zdi samoumeven.
Hkrati pa ta trg – tak, kot je danes – pritegne veliko število turistov. Izjemno jim je zanimivo, da lahko z eno nogo stojijo v
Italiji, z drugo v Sloveniji in prosto prehajajo čez mejo. Prizadevamo si za kolesarsko stezo po sosednji Kolodvorski ulici, v
okviru projekta EZTS GO. S tem območjem je povezana tudi kandidatura za EPK. Smo v fazi pogajanj, da naredimo preskok
in gremo v mednarodni arhitekturni natečaj, s čimer bi se obe mesti pozicionirali na svetovnem zemljevidu arhitektov. Z
natečajem bi uredili trg. Moram sicer povedati, da bo trg še predtem dobil začasno ureditev. Z obeh strani ga bomo
izpraznili avtomobilov in postavili količke z razsvetljavo. Z dolgoročno ureditvijo pa bi postavili nekaj, kar bi v prostor
privabilo veliko večje število turistov kot zdaj. To je naša želja.
Čeprav se ne zdi, sta Gorica in Nova Gorica velik simbol čezmejnega sodelovanja, kar dokazuje dejstvo, da smo na
Evropskem tednu regij in mest v Bruslju gostje vsako leto. Razlagamo jim našo zgodovino ter prihodnost. Fascinantno je,

kako debelo gledajo ljudje iz Bruslja in se čudijo, kakšna meja je bila ter kakšna je danes in kako sodelujemo. To je prav v
duhu Evropske unije, ki podpira notranja sodelovanja.
Evropska unija je bila zasnovana točno s tem namenom: da se gospodarsko tako poveže in se v toku vsakdanjega življenja
tako preplete, da bi postali fizični konflikti preveč kontraproduktivni, posledično pa tudi vojne, s katerimi je bila celina v
preteklosti prepredena. Zanima pa me še kakšen konkretnejši primer sodelovanja med občinama. Morda na področju
zdravstva? Kako lahko Gorica in Nova Gorica kombinirata zmogljivosti?
Začnimo z infrastrukturo. Kolesarske in pešpoti ob meji, v Italijo, čez Sočo in navezava na obstoječo kolesarsko pot Solkan–
Plave.
Z zdravjem je pa tako: razdeljeno je na več področij. Vzpostavitev centra za zdravje žensk za pred-, med- in poporodno
obravnavo žensk z obeh strani. Potem je projekt duševnega zdravja. Projekt avtizma. Pa še projekt skupnega naročanja
storitev. Kar je zanimivo, traja nekaj časa in se na zunaj ne vidi, je, da prek združenja prebijamo tudi neke birokratske
zaplete, s katerimi se še nihče ni soočal. Združenje je bilo ustanovljeno v Republiki Italiji po italijanski zakonodaji s podporo
slovenske in italijanske vlade. Je organ upravljanja in hkrati izvajalec. Kako bo to združenje gradilo kolesarske poti na
občinskih zemljiščih? Z našimi ministrstvi smo kar nekaj časa usklajevali, in tudi našli rešitve. To je model za naprej, v
katerega smo vložili ogromno dela. Na področju zdravja pa se bodo morale spremeniti določene uredbe, ki bodo prilagojene
Evropski uniji, tako da nas čaka še precej birokratskega dela.
Je končni cilj, da pride občan ene občine na drugo stran in brez težav dobi zdravstveno storitev, kot bi jo na svoji?
In obratno ... Gorica ima ogromno prazne infrastrukture, tudi zdravstvene. Nekdanja bolnišnica ima 30.000 kvadratnih
metrov praznih površin. Že pred časom sem povedal in še vedno trdim, hkrati je to tudi izziv za prihodnost: ta prostor bo
napredoval tudi v mentaliteti in razmišljanju ljudi, kadar bomo snovali skupne projekte, ne glede na to, ali bodo v Gorici ali v
Novi Gorici. Da se bo program avtizma odvijal v Gorici za obe mesti in ga bomo vzeli kot skupnega. To bo izjemen preskok in
to je zame osebno velik izziv.
Zagotovo je danes na naši strani večja pripravljenost in vera v to, da je to mogoče, kot na italijanski. Hkrati pa po mojih
opažanjih tudi italijanska stran vedno bolj razmišlja v to smer. Na usklajevanju za natečaj EPK je župan Gorice dejal, da so
napisi na Goriškem gradu sicer v angleščini, italijanščini, mislim, da tudi v furlanščini, da pa bodo dodali tudi slovenski jezik.
Ne zaradi golega čezmejnega sodelovanja, ampak zaradi spoštovanja kulture. Ko goriški župan to izjavi, daje signal, da se
stvari premikajo v pravo smer. Takšne stvari se prebijajo skozi leta in desetletja, ne čez noč.
To je tisti splošni občutek, duh, o katerem sem vas uvodoma spraševal. Torej so na italijanski strani bolj zakoreninjeni kot
pri nas?
Da.
Koliko se to čuti na splošno pri projektih?
Pri projektih nasploh nam je uspelo to razmišljanje prebiti. Tudi dejstvo, da smo naredili prvo skupno sejo treh občinskih
svetov Gorice, Nove Gorice ter Šempetra - Vrtojbe. To je bil velik korak in lokalna politika se je tudi seznanila s temi
projekti. Tako želimo nadaljevati pri Evropski prestolnici kulture. Formalno smo mi kandidati za leto 2025, hkrati želimo
imeti Gorico ob sebi, ker se zavedamo, da je ta prostor z vidika kulturne dediščine zelo bogat in se s tem lahko samo krepi.
Obenem je to Italijane spodbudilo, da bi bili leta 2020 evropska prestolnica športa. Ne profesionalnega, temveč
rekreativnega.
Koliko pa je dejanske koristi od vseh teh Evropskih prestolnic marsičesa, ko se seštejejo stroški in potegne črta?
Največkrat radi gledamo slabe primere. Veliko pa je pri projektu Evropska prestolnica kulture tudi primerov dobre prakse:
Bilbao, Gradec ... Sploh zadnji je zgodba o uspehu, tudi s stališča promocije in infrastrukture. Še danes se ta vpliv pozna. Vse
je na nas, kako bomo zasnovali ključne projekte, ki bodo pustili pečat tudi po nazivu. Pred kratkim smo se pogovarjali z
županom Reke, občine, ki bo nosila naziv leta 2020. Ena izmed ključnih investicij bo obnova nekdanje Titove ladje Galeb.
Župan je rekel, da je hkrati dobil kritike in pohvale, ampak tudi neverjetno medijsko pozornost iz cele Evrope. Ta ladja ima
5.000 kvadratnih metrov. Spremenili jo bodo v muzej, restavracijo in prenočitvene kapacitete. To bo njihov glavni "punkt",
ki bo tudi kasneje privabljal ljudi v prostor.
In kaj bo glavni "punkt" Nove Gorice?
To je naša želja: nekaj na meji. Zato zdaj arhitekti z italijanske in naše strani pripravljajo projektno nalogo za mednarodni
arhitekturni natečaj, da bi na meji naredili nekaj, kar bi pustilo pečat temu prostoru. Sam vem, kaj bi naredil. A svoje ideje iz
več razlogov nisem želel dati v javnost; najprej zato, ker bi mi očitali, da je to predvolilno, drugič zato, ker želim, da z
natečajem dobimo še boljše ideje. Ker ... vedno je zanimivo, kako ljudje od zunaj gledajo na prostor, v katerem živimo.
Včasih nas vidijo drugače, kakor se vidimo sami. Zato je zanimiv naziv, ki ga je Nova Gorica dobila pred dnevi: najlepše
urejeno in gostoljubno mesto med srednje velikimi. Se pravi, neodvisna komisija je na ravni države mesto ocenila kot tako.
Včasih, če vprašaš kakšnega občana, nima takšnega mnenja. Je pa dejstvo, da je Nova Gorica lepo urejeno mesto.
Lahko poveste kaj več o gospodarskem območju?
Posebna ekonomska cona ni nekaj novega. Mislim, da jih je v Evropski uniji okoli 40.
Meddržavnih, kot je načrtovana vaša?
Meddržavne ni niti ene. Na območju dveh držav in znotraj držav. Kjer država opredeli, da znotraj tega območja znotraj
države veljajo posebni predpisi, posebne davčne olajšave za določen segment. Pri nas je izziv v tem, ker bi bila čezmejna,
čezmejni teritorij, torej na obeh straneh meje, na območju dveh mest in še Šempetra. Določila bi se območja, opredeljena
kot posebna ekonomska cona za določen namen. Za kaj? Moja ideja, ki ne bo nujno uresničena, je elektromobilnost ali
zelene vsebine. Imamo proizvajalce električne energije, distributerja, proizvajalce izdelkov, kot je Mahle (nekdanja Iskra
Avtoelektrika oz. Letrika, op. a.). Smer je treba še podrobneje definirati. V Sloveniji doslej posebne ekonomske cone še
nimamo. Država se mora odločiti in potrditi, da na tem območju veljajo posebne davčne olajšave.

Torej se poskušate na občini o tem še uskladiti, a brez blagoslova države na koncu ne bo šlo.
Absolutno. To je tek na dolge proge, čez noč se ne bo zgodilo. Tako kažejo že dozdajšnje izkušnje. Že samo za ustanovitev
Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, ki se je zgodila leta 2010 ... Če bi mi tedaj dejali, da bo za zasaditev prve
lopate potrebnih osem let, ne bi verjel. Gre za dolgotrajen proces, volja in želja je na obeh straneh in samo na tak način bo
ta prostor napredoval.
Pred štirimi leti ste volivcem v zameno za oblast marsikaj obljubili. Koliko od obljubljenega ste izpolnili?
Več kot polovico. Vedeti pa moramo, da so se v obdobju 2014–2018 prihodki občin od povprečnin znižali. Nekaterim
projektom se je bilo treba odpovedati. Tako je danes razvoj občin v največji meri odvisen od pridobivanja evropskih
sredstev. Zato je bila v teh štirih letih naša prioriteta usmeritev v pripravo projektov za pridobivanje evropskih sredstev. Štiri
leta smo s sodelavci trdo delali na pripravi raznih strategij, ki so bile podlage za prijavo na razpise in naposled pridobivanje
sredstev. Če vključim še sredstva EZTS-ja, smo v tem obdobju dobili 25 milijonov evrov evropskih sredstev, ki se bodo
porabili od letošnjega leta do leta 2023. Tu je bil naš največji izziv, saj lahko danes skozi evropska sredstva delaš največje
preboje. Pri mehanizmu CTN smo pridobili 11 milijonov evrov, kar v grobem zajema dve območji. Skozi degradirana
območja bomo izvedli celovito prenovo Cankarjevega naselja, ki ima 26 hektarov zemljišč. Obnovilo se bo vso podzemno
infrastrukturo, nadzemno, skupnostne prostore, kolesarske poti, interventne poti, ekološke otoke. Skratka, vse, kar je pod
in nad zemljo. Pred nami je tudi gradnja 25-metrskega pokritega bazena z urejanjem zunanjih površin v športnem parku. Na
področju kulture in kulturne dediščine pa je pred nami obnova Laščakove vile.
Potem zaidemo na področje dogovora za razvoj regij, kjer sem kot podpredsednik regijskega razvojnega sveta z ministrom
za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisal dva dogovora. S tem smo v regijo pripeljali več kot 75 milijonov evrov. Od tega
bo Nova Gorica dobila pet milijonov in pol. Namenjeni so za urejanje odvodnje mesta, se pravi Prvomajsko ulico. Največji
izziv in hkrati največji gospodarski projekt občine pa je gradnja poslovno-ekonomske cone v Kromberku, kjer smo z lastnimi
sredstvi odkupili okoli 5 hektarjev zemljišč in dobili po dogovoru za razvoj regij 3 milijone evrov za komunalno opremo. To
bo omogočilo gradnjo več kot 50.000 kvadratnih metrov pokritih površin.
Kaj pa bo s sosednjim območjem propadle industrije (Meblo)?
To je naslednje kislo jabolko, v katero smo želeli že ugrizniti, ampak je lastništvo celotne infrastrukture, cest in vsega pod
zemljo zasebno. Če bomo v tem času našli skupni jezik, smo pripravljeni cono odkupiti in jo infrastrukturno urediti. Odkupiti
seveda po primerni ceni, ne pa po njihovih pričakovanjih. Prva prioriteta pa je poslovna cona Kromberk.
Naloga župana je, da pri projektih prisluhne tudi predlogom drugih svetniških skupin. Marsikaterih nisem imel v programu,
predlagali so jih drugi in smo jih realizirali.
Kakšen primer?
Igrišče, energetske sanacije, participativni proračun, ker so dajali ideje drugi, vodooskrba, dela se cesta Oševljek–Dornberk
... Ogromno majhnih, a za ljudi pomembnih zadev. Tudi zato osem let nimam vzpostavljene koalicije v mestnem svetu.
Čeprav je v obstoječem mestnem svetu 16 list in strank.
Izpostavite recimo dva projekta, na katera ste najbolj ponosni.
Največji izziv je bilo končanje centralne čistilne naprave, ki je bila v zaključku prejšnje perspektive največji okoljski projekt
zahodno od Ljubljane. Tudi velik organizacijski zalogaj za občinsko upravo, ker je bil projekt vrednoten na 50 milijonov
evrov. Ne izpostavljam ga toliko zaradi denarja ali obsega, bolj zato, ker ima velik vpliv na varovanje okolja in narave in ker
je investicija v prihodnost naslednjih rodov. Ima tudi pomemben čezmejni vidik. Odplak, ki so prej šle na drugo stran v
Gorico, ni več. Kot največji dosežek pa si štejem, da smo v štirih letih pridobili 25 milijonov evrov evropskih sredstev.
Kolikšen je pa novogoriški proračun?
Povprečno 35 milijonov evrov. Imeli smo ga tudi že 50 milijonov, odvisno od evropskih sredstev.
Prej ste omenili zanimiv vidik, da ves ta čas ni nobene koalicije v mestnem svetu. Spet precejšnja razlika od državne ravni,
kjer brez koalicije tako rekoč ni delujoče oblasti. Na lokalni ravni se strankarske, vrednotne, plemenske delitve očitno
začnejo stapljati. Kakšni interesi potem prevladujejo oz. po kateri mehaniki deluje lokalna oblast?
Preslikava delovanja lokalne politike v Novi Gorici bi se morala odražati tudi na državni ravni. Osebno menim, da je v lokalni
politiki pomembno, da damo v ospredje projekte, ki so pomembni za življenje občank in občanov. Jih razporedimo v
prioritete, hkrati iščemo dodatne vire financiranja. Zato sem jaz vseh osem let z vsemi 19 krajevnimi skupnostmi sodeloval
in jih prosil, naj določijo od ene do tri prioritete, ki so pomembne, da jih realiziramo. Z vso mirno vestjo rečem, da smo v
popolnoma vseh krajevnih skupnostih najmanj eno od teh prioritet v vsakem mandatu realizirali. Nekje tudi tri.
Pomembno se mi tudi zdi, da gledamo na enakomeren razvoj mesta in podeželja. Potrebe so seveda različne. Pogosto se
zgodi, da so investicije v mestu koristne tudi za prebivalce celotne občine ali pa tudi ožje Goriške. Bazena ne bomo gradili
samo zaradi naših občanov, tudi zaradi ljudi, ki živijo na širšem prostoru.
Ko smo že pri enakomernem razvoju, kako kaj Banjška in Trnovska planota? Problematika vodovoda? Vrtec v Grgarju?
Vodovodi tečejo po načrtu, ki ga pripravi javno podjetje Vodovodi in kanalizacije, ki je usklajeno s prioritetami krajevnih
skupnosti in hkrati s svetniškimi skupinami. Vodooskrba je ena od prednostnih želja planote. V Grgarju je želja po adaptaciji
oziroma izgradnji vrtca, ki se bo zgodila prihodnje leto. Na področju infrastrukture za šolsko in predšolsko vzgojo smo
izjemno uspešni, to je ena od prioritet zadnjih osem let. Vsako leto najmanj en objekt ali zgradimo ali saniramo. Letos smo
energetsko sanirali telovadnico v Solkanu, zaključuje se telovadnica v Braniku, vrtec v Dornberku, vrtec v Šempasu smo
dogradili oz. energetsko sanirali že lani. Zdaj je na vrsti Grgar. Naloga župana je, da gleda občino kot celoto. Je pa res, da so
potrebe in želje od ene krajevne skupnosti do druge različne. Hkrati pa se mi zdi dobro, da razumejo, da kakšna krajevna
skupnost za kakšno zadevo počaka leto, dve, tri ali več. Krajevna skupnost Osek–Vitovlje ni imela krajevnega doma, pred
časom pa smo ga začeli graditi.

Pred osmimi leti ste najviše med svoje cilje uvrstili podporo mladim družinam. Kaj ste dejansko uresničili?
Dejstvo je, da sem prvi mandat nastopil v največji gospodarski krizi. Odkupili smo nekaj stanovanj. Da, zavedam se te svoje
obljube. Moja želja pa je tudi bila, na področju gospodarstva vzpostavitev neke cone, kar se uresničuje šele po osmih letih.
So stvari, ki se kljub veliki želji in volji ne uresničijo čez noč. Zato lahko rečem, da se bo pomoč mladim družinam na
področju stanovanjske politike začela uresničevati v prihodnjih letih. V tem času smo vzpostavili zelo dober odnos z
republiškim stanovanjskim skladom, ki ima skupaj z našim skladom željo pridobiti med 70 in 100 stanovanji. Del bo
namenjen tudi mladim in mladim družinam. Hkrati pa smo veliko napora za mlade prek Primorskega tehnološkega parka,
kjer smo tudi soustanovitelj. Podpiramo vse projekte, ki jih imajo, od projekta Popri, ki je edinstven na področju inovativnih
idej mladih že v slovenskem merilu. Usposablja učitelje v osnovnih šolah, da mlade učijo podjetnosti. Hkrati je tehnološki
park izjemno uspešen na področju zagonskih podjetij, delavnic sodela (coworking). To področje smo zaupali tehnološkemu
parku, ki je eden treh najuspešnejših tehnoloških parkov v Sloveniji.
Z vidika goriškega gospodarstva je zelo pomemben turizem, še posebej družba Hit. Tam imajo krizo vodenja, ki se med
drugim kaže v nedavni odstavitvi vodstva. Koliko je tukaj občina kot solastnica soodgovorna?
Odgovornost za vodenje podjetja nosi uprava. Naloga nadzornega sveta in nadzornikov podjetja je, da ne delujejo v interesu
lastnikov, ampak v interesu podjetja. Gre za korporativno vodenje. Naloga občine kot lastnika in kot lokalne skupnosti, ki je
s podjetjem povezana, je, da sodeluje pri različnih projektih. Tu se že kar nekaj časa trudimo in delamo v smeri sodelovanja
na obigralniški dejavnosti. Zato smo tudi tri občine – Ajdovščina, Renče - Vogrsko, Nova Gorica – ustanovile javni zavod za
turizem, ki mu bo osnovna naloga povezovanje in sodelovanje s promocijo, tudi Hita in igralniške dejavnosti. Z roko v roki.
Speljali smo nekaj projektov. V Novi Gorici so bili dnevni slovenskega turizma. Poskušamo podpreti čim več konferenc, ki se
zgodijo v Perli. Nazadnje so tukaj organizirali projekt briškule ... Naša naloga je, da temu podjetju, tako kot preostalim, ki
delujejo na področju turizma, pomagamo pri sami promociji. Hkrati smo v tem času tudi prilagodili, znižali nadomestilo za
uporabo stavbnih zemljišč.
Na splošno?
Igralništvu, takrat, ko je bila kriza. Potem se je sicer zgodila tožba in je šlo pač v drugo smer. Ampak na njihovo željo smo
takrat znižali ta davek, ki je bil relativno res visok. Je bil pa iz 90. let. Naša želja je, da se vzpostavi kompetentno vodstvo, ki
bo razumelo hkrati potrebe okolja in dobro peljalo njihov osnovni posel.
Hit že dolgo opozarja, da se prihodki v igralništvu na splošno nižajo, in zato oblast prosi, naj mu zniža davčne
obremenitve, saj naj bi s tem dobilo dodaten manevrski prostor za prilagoditev na spremenjene razmere. Občina je, kot
ste dejali, vsaj za nekaj časa znižala eno nadomestilo. Kaj pa druge davčne obremenitve, koncesije ... Ali pa je ta denar, ki
pride iz Hita, za oblast preveč dragocen?
Koncesijski denar tukaj ni ključnega pomena. Ključno je, da se podjetje razvija v pravo smer in sledi novim trendom.
Najpomembnejše pa je, in to trdim že vrsto let, da se mora lastništvo v podjetju spremeniti. Država se iz tega podjetja mora
umakniti!
Država, ne pa občina?
Občina bo obdržala svoj delež, ker je vpeta v to okolje. Lahko je to kontrolni delež. Večinski delež pa, država, in to se je
izkazalo v zadnjih letih ... Kaj se dogaja na področju igralništva? Imaš Hit ali pa Casino Portorož, mislim da nekje v državni
lasti, hkrati imaš cel kup satelitov v zasebni lasti.
Saloni, ki pretežno črpajo iz obstoječega bazena gostov.
Igralni saloni, ki na račun velikih tudi dobro delajo. Ker imajo manj zaposlenih, manj stroškov za trženje, so bolj fleksibilni,
res pa je, da nimajo živih iger.
Država mora biti na tem področju regulator. Ali pa naj se strateško odloči, da bo v to podjetje vložila, sto ali dvesto milijonov
evrov. In če danes to vlado, prejšnjo vlado, predprejšnjo vlado, vprašaš, ali je poslanstvo države, da vlaga denar
davkoplačevalcev v to podjetje, v njihov razvoj, bo verjetno odgovor ne. Kaj ti ostane? To podjetje prodaj, in to strateškemu
partnerju, ki bo imel interes v to podjetje vlagati denar in seveda zahtevati rezultate. Hkrati je potem država tista, ki mora
regulirati dejavnost igralnih salonov in igralnic. Zdaj pa v praksi počne to, da je lastnik in tudi regulira. Država mora postati
regulator, dejavnost nadzirati in postavljati zelo jasna pravila. To je lahko prihodnost tega podjetja. V nasprotnem primeru
bo stagnacija. Ob vsaki menjavi vlade se bo zamenjal nadzorni svet, uprave in tako naprej. In to destabilizira podjetje.
Trend je tudi, da se igralništvo povezuje z drugimi ponudbami oziroma da je del širšega turističnega produkta. Omenili
ste že ustanovitev zavoda, ki naj bi skrbel za tovrstno integracijo. Toda ta je že od začetka na neki način prostorsko
omejen. Imamo Soško dolino, Vipavsko dolino z vinogradništvom in drugimi raznoliki turističnimi izkušnjami, ki bi lahko
še bile povezane v to celovito turistično butaro. Toda sodelujejo le tri občine. Kje je problem? Je zavod slabo zastavljen,
ponudba ni privlačna, preveč stane, občine preprosto nočejo sodelovati ...?
Da smo ustanovili zavod za turizem in da smo prebili občinske meje, je bil moj trud že kar nekaj let. Tudi več poskusov je
bilo. Najprej šest občin, potem na enem občinskem svetu ni šlo skozi, na drugem je itn. Potem se je zgodilo nekaj, kar se mi
zdi ključnega pomena za razvoj turizma v Sloveniji. To sem povedal tudi na Kongresu slovenskih občin prejšnji teden: naša
država je dobila po mojem mnenju prvo strategijo na državni ravni, ki ji vsi sledimo. To je strategija razvoja turizma, ki jo je
takrat pripravil minister Zdravko Počivalšek skupaj s STO-jem in drugimi deležniki. Slovenijo je opredelila na več destinacij.
Mi spadamo pod Mediteran. Znotraj Mediterana pa so razdelili Novo Gorico z Vipavsko dolino, Brda, Kras in tako naprej.
Naloga tega zavoda in vseh, ki delajo na področju turizma, je, da tej strategiji sledijo. Tako se bo turizem v Sloveniji še bolj
razvijal. In kot sem dejal ob prejemu nagrade v ponedeljek v Portorožu, je to tudi čutiti v sami Turistični zvezi Slovenije in
povsod na področju turizma, da so začeli vsi slediti eni strategiji. Znotraj te destinacije pa je naloga zavoda, da produkte
poveže v neko celoto. Mi se moramo promovirati kot Slovenija, ki je raznolika, zelena, privlačna. To lahko dosegamo samo
skupaj. In zato tudi iz države v te destinacije, ki so opredeljene, prihaja denar. Za digitalizacijo smo se mi zdaj prijavili kot

zadnji in država nas je čakala, da ustanovimo ta famozni zavod ... kar ni bilo tako enostavno. In zdaj se bodo te destinacije
prijavljale in tako bomo skupaj to peljali. Turizem je izjemno zahtevna panoga, ker je v državi dva milijona turističnih
strokovnjakov, ker se vsi spoznamo na to. To je res eno od področij, kjer vsi veliko vemo.
Katera orodja oziroma politike bo imel zavod na voljo? Po domače, kaj bo dejansko počel?
Zavod bo imel svojega direktorja, razpis bo kmalu objavljen, zdaj smo imenovali svet. Imel bo strokovni svet. Svet zavoda bo
moral slediti sprejeti strategiji in področju, ki nam je namenjeno, pripraviti jasno strategijo, povezati vse te produkte v eno
celoto, osnovna naloga pa je, da bo promoviral Novo Gorico in Vipavsko dolino. Na kratko: povezovanje, promocija, trženje.
Nisem poklican za to, da povem, da je po mojem mnenju številka ena za graditev destinacije zgodovinski turizem, npr. s
prvo svetovno vojno. Ali pa gastronomija. To naj stroka na podlagi strategije, ki je sprejeta na državni ravni, opredeli in pelje
naprej. Mi pa smo dolžni to finančno podpirati.
S tega vidika je zanimiva tudi ena vaša prejšnja opazka: da krajani navadno ne vidijo vseh lepot svojega širšega
domovanja. Potem pa se vsi čudimo, ko se naenkrat v časopisu New York Times pojavi obsežna reportaža, ki polna
visokoletečih besed kar ne more prehvaliti Vipavske doline, vodič Lonely Planet nas uvrsti na poseben seznam ... Nekaj
nam samoumevnega, normalnega in banalnega je tujcu lahko nekaj čudovitega.
In kdaj se največkrat zamisliš, da je res tako? Takrat, ko greš po svetu. Prodajajo ti neke zgodbe, potem zadevo vidiš in si
misliš ... A ni pri nas res lepo? Ampak v vsakdanjem življenju se nam zdijo stvari samoumevne. Drugi ti povedo.
Ali pa greš npr. v Turčijo in hitro poplakneš kakšno tamkajšnje vino z vodo, da se porazgubi mlakužast okus. Naenkrat se
zdi tudi sosedovo domače, ki ga poprej nisi ravno cenil, vrhunsko.
In najbrž je bilo tisto vino v tujini plačano z ne vem koliko denarja ...
Še nekaj je nujno nasloviti. Selitev novogoriške univerze. To je bila pereča tema že pred štirimi leti, pa očitno ostaja
problem. Kako to, da vam ga še vedno ni uspelo razrešiti?
Jaz sem svojo zavezo izpolnil. V samem programu sem se zavezal, da bom v prostorskem načrtu uredil lokacijo
univerzitetnega kampusa in to je storjeno. Univerza je sicer avtonomna in sama sprejema svoje odločitve. Dejstvo je, da
univerza denarja za izgradnjo kampusa nima. In ta perspektiva takšnih vlaganj niti ne omogoča. Ko bo univerza imela
sredstva, bo občina pristopila in zemljišče komunalno opremila. Ni pa naloga občine, da bo univerzi gradila univerzitetni
kampus.
Ali univerza to pričakuje?
Oni imajo svoja pričakovanja. Ampak univerza razume, da ni poslanstvo lokalnih skupnosti gradnja infrastrukture za potrebe
visokega šolstva.
Ampak kakšen bo potem končni izid, če se bodo stvari odvijale, kot se zdaj? Se bo pač novogoriška univerza dokončno
preselila v Vipavo? Ali bo ostala?
Univerza ima objekt ob Rožni Dolini, ki ga je brezplačno dobila od občine. Jaz si upam trditi, da je Mestna občina Nova
Gorica na državni ravni občina, ki je dala največ sredstev za univerzo. Govorimo od občin, ne od države. O usodi bodo
seveda odločali sami. Vedo pa, da imajo prostor, kjer imajo možnost gradnje. Na njih pa je, da dobijo vire financiranja, ali od
države ali EU-ja. In to mislim, da je tudi vse.
Potožili ste se, da vam je država nižala povprečnino. Nekako je v Sloveniji že navada, da se skoraj vsak proračunski
porabnik pritožuje nad prenizkim financiranjem, včasih je to kar pogajalska taktika. Ampak dajmo privzeti tezo, da so
občine podfinancirane. Koliko denarja bi morala država nameniti s povprečnino, da se pokrijejo stroški občinskih nalog?
In da je regionalni razvoj enakomeren?
Realno, da bi pokrili vse stroške in naloge občin, ki se iz leta v leto povečujejo, bi bila potrebna povprečnina 610 evrov (vlada
za leto 2019 predlaga 564,75 evra, op. a.). Včeraj smo imeli pogajanja z ministrom za finance, ki sem se jih udeležil kot
predsednik Združenja mestnih občin (ZMOS). Moram povedati, da predsednik vlade, pa tudi minister za finance in za javno
upravo, izkazujejo posluh, ker se zavedajo, da so občine in lokalne skupnosti pomembna veja oblasti in pomemben
generator razvoja. Da vsi živimo v občinah [smeh]. Moje razumevanje je, da glede na nastop te vlade pred nekaj tedni lahko
pogajanja do konca oktobra zaključimo. Da podpišemo dogovor. Ker v preteklih letih te prakse ni bilo. Mi smo seveda
zahtevali svoje, vlada pa je kar z dekretom sprejela višino povprečnine. Ni bilo dogovorno. Zaveza ministra za finance in
vlade je, da dosežemo dogovor in da prihodnje leto naredimo temeljito analizo financiranja občin. Te želje ne skrivam:
financiranje naj se diferencira. Razdeljeno naj bo na mestne občine, srednje velike in majhne. Če mi pogledamo funkcije, ki
jih opravljajo mestne občine kot regijska središča, in če pogledamo financiranje z vsemi izravnavami na samozadostne in
tiste, ki niso samozadostne, smo mestne občine na repu vseh 212 občin. Po prebivalcu. Zato želimo, da se vloga mestnih
občin kot regijskih središč opredeli in se jim tudi nameni več sredstev. V Novi Gorici imamo zaradi dnevnih migrantov, ki
pridejo v službo, širše ceste, širše cevi, večjo infrastrukturo moramo graditi, za večje število prebivalcev. Medtem ko pri
manjših ni tako. Da ne govorimo o vrtcih, šolah in tako naprej, kjer imamo več objektov, več tega in onega. Zavod in kulturni
dom financiramo samo mi, hodijo pa iz Bukovice, recimo. Bazen bomo gradili mi, sicer z evropskim in našim denarjem,
hodili bodo pa vsi. Hočem povedati, da želimo neko posebno vlogo. Ne pa na račun manjših občin. Da se prizna, da ...
... v bistvu hočete povedati, da je treba naposled uvesti regije.
Drugo leto naj bi ustanovili delovno skupino iz predstavnikov treh združenj in pristojnih ministrstev, pa naj se res pogleda v
drobovje tega financiranja. Hkrati pa je bila ena od rdečih niti našega kongresa slovenskih občin, ki smo ga imeli prejšnji
teden, povprečnina. Pa kohezijska sredstva za naprej. In ... regije. To je zelo zahteven projekt. Bil je že en poskus pred več
kot desetimi leti. Zahteva napor vlade in hkrati vseh občin. Da se izognemo temu, koliko regij potrebujemo, kje bo katera
občina, moramo najprej opredeliti, kakšne naj bi bile naloge regij. Katere pristojnosti naj gredo z občin na regijo in tudi z
države na regijo. Pred tem pa je najpomembnejši korak, da se vlada in vse parlamentarne stranke zavestno odločijo, da
gremo v reorganizacijo. Brez politične odločitve z vrha je vsak trud zaman. Glede na to, da se nova vlada srečuje s težavami,

ki so bolj pomembne kot regionalizacija, dvomim, da bo do tega prišlo. Je pa tudi sam predsednik republike Borut Pahor
obljubil, da bo na sestanku parlamentarnih strank in s predsednikom vlade to izpostavil.
Regije bi bile nujno potrebne. Dvomim pa, da bo za to dovolj politične volje. In na koncu se bomo prepirali, kje in koliko jih
bo. Tako, kot je bilo pred 10 leti. Pa o imenih, kje bo sedež. Ampak, ukvarjamo se z nečim, kar dejansko že imamo! Imamo
enajst ali dvanajst statističnih regij. Moramo se samo enakomerno in naravno porazdeliti in že funkcioniramo. Naša regija,
Severna Primorska, funkcionira.
Je pa res, da pride strošek, če sprejmemo odločitev, da država ne financira učne pomoči, seveda na občino. Rečeš, okej, smo
vsi za. Da. Kdo pa bo nakazal? Ni zavezujočih sklepov. Pri pridobivanju evropskih sredstev se hitro zmenimo, ko pride denar.
Ko je treba dati, je pa veliko teže.
•
Poklukar: V Brežicah sprejemnega centra za prebežnike za zdaj še ne bo. Brežice - MMC RTV SLO, STA. 15.
oktober 2018
Center bi postavili v primeru povečanja nezakonitih migracij
http://www.rtvslo.si/slovenija/poklukar-v-brezicah-sprejemnega-centra-za-prebeznike-za-zdaj-se-ne-bo/468914
Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je na obisku v Brežicah dejal, da bo država začasni sprejemno-regijski
center na Obrežju vzpostavila le ob številčnejših nezakonitih migracijah.
Notranji minister Boštjan Poklukar se je sestal z brežiškim županom Ivanom Molanom, ki je bil po sestanku zadovoljen, saj
mu je minister zagotovil, da bodo občino v primeru kakršnih koli sprememb na meji obvestili med prvimi in da v Brežicah
tega ne bodo izvedeli iz medijev.
Poklukar pa je po sestanku zagotovil, da policija obvladuje nezakonite prehode na južni meji, a ob tem dodal, da bi
sprejemno-registracijski center za prebežnike za največ 72-urno zadržanje oz. za postopke identifikacije in obdelavo
podatkov na območju nekaterih policijskih postaj ob meji s Hrvaško vzpostavili le glede na oceno policije in zahtevo vlade.
V primeru centrov bi pravzaprav šlo za dodatne prostore policijskih postaj, v katerih bi policija izvajala potrebne postopke s
tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. "Nikakor ne gre za nastanitvene ali sprejemne centre, ki jih poznamo iz časa
migracijske krize iz let 2015 in 2016. Ker glavna migracijska pot tokrat ne teče po ozemlju občine Brežice, pa tam za zdaj ni
nobene potrebe po vzpostavitvi kakršnih koli dodatnih zmogljivosti," je še dejal.
Poklukar, ki se je sestal tudi s predsednikoma krajevnih skupnosti Dobova in Jesenice na Dolenjskem, z Mihaelom
Boraničem in Bogdanom Palovšnikom, je še dejal, da ministrstvo razume njihove probleme in da si želi dialoga z lokalno
skupnostjo. Boranič je ob tem omenil, da upa, da se kaj takega, kot se je v Dobovi dogajalo leta 2015 in 2016, ne bo več
ponovilo.
Palovšnik pa je opozoril, da se svet krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem z vzpostavitvijo omenjenega centra na
Obrežju ne strinja. "Po zagotovilih gospoda Poklukarja pričakujemo, da bo policija prisluhnila našim željam in potrebam ter
nam olajšala življenje ob meji," je še dejal Palovšnik.
•
Makedonski parlament ostaja na različnih bregovih glede spremembe ustave. J. R. Skopje - MMC RTV SLO,
Reuters, STA. 15. oktober 2018
Grška stranka Neodvisni Grki grozi z umikom iz koalicije
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/makedonski-parlament-ostaja-na-razlicnih-bregovih-glede-spremembeustave/468960
"Poglejte v prihodnost in ratificirajte spremembo imena," je poslance pred prvo sejo parlamenta glede spremembe
makedonske ustave nagovoril makedonski premier Zoran Zaev.

Slika: Premier Zaev mora prepričati najmanj devet opozicijskih poslancev za dosego potrebne dvotretjinske večine. Foto:
EPA
Sprememba ustave je nujni predpogoj za spremembo imena Makedonije v Republika Severna Makedonija, kot predvideva
dogovor z Grčijo, ki sta ga podpisala premierja Zaev in Aleksis Cipras.
Vladajoča koalicija za spremembo ustave potrebuje dvotretjinsko večino. V parlamentu imajo 71 poslancev, kar pomeni, da
morajo prepričati devet predstavnikov opozicije.
Na prvem dnevu zasedanja so poslanci vladajoče večine in opozicije na današnji seji v burni razpravi poskušali drug drugega
prepričati, zakaj je dogovor dober oziroma zakaj je na drugi strani v nasprotju z interesi makedonskega naroda in države,
poroča srbska tiskovna agencija Tanjug in dodaja, da se bo seja nadaljevala v torek ob 11. uri.

Deset dni za razpravo
Za razpravo je na voljo kar deset dni. Na koncu razprave bo potekalo glasovanje. Vladajoča koalicija okoli socialdemokratov
(SDSM) po poročanju medijev sicer pričakuje, da bo že do petka znano, ali jim bo uspelo zagotoviti potrebno večino.
Neimenovani poslanec: "Nimamo dovolj glasov"
"Zagotovo imamo premalo glasov, kar pomeni predčasne volitve," je povedal visoki predstavnik makedonske vlade, ki je
želel ostati neimenovan. "Ne želimo izgubljati časa z razpravo, če vemo, da nimamo dovolj glasov," je še povedal po
poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Predčasne volitve je sicer v primeru neuspeha v parlamentu napovedal že Zaev.
Premier je v parlamentu poslance pozval, naj glasujejo po svoji vesti. "Razmislite, ali želite evropsko Makedonijo ali izolacijo,
revščino in negotovost," je dejal. "Odločiti se morate, ali bomo veliko dobili ali veliko izgubili," je še poudaril.
VMRO-DPMNE trdno proti spremembi
Med najglasnejšimi nasprotniki spremembe ustave je opozicijska stranka VMRO-DPMNE, čeprav podpira vstop v EU in Nato.
Trenutno vlada ni legitimna za spreminjanje ustave, saj o tem niso govorili v svojih predvolilnih kampanjah, meni poslanec
VMRO-DPMNE-ja Ilija Dimovski.
Med zasedanjem se je pred parlamentom zbrala tudi manjša skupina podpornikov te stranke. "Makedonijo želijo na
neciviliziran način prisiliti k vstopu v EU in Nato. Z državljansko nepokorščino nasprotujemo škodljivim politikam nelegitimne
vlade," je povedala organizatorka protesta Ana Bobinkova-Mijkovska.
Grška stranka grozi z izstopom iz koalicije
Debato budno spremljajo tudi v sosednji Grčiji. Vodja majhne koalicijske stranke Neodvisni Grki in obrambni minister Panos
Kamenos je tako v ponedeljek zagrozil, da bo, če bo predlog o preimenovanju Makedonije prišel do grškega parlamenta,
svojo stranko potegnil iz koalicije. Grška vladajoča koalicija ima 153 sedežev v 300-članskem parlamentu. V primeru izstopa
Neodvisnih Grkov bi grška vlada izgubila parlamentarno večino.
Neuspeli referendum
Parlamentarni proces se je začel že v petek z obravnavo v pristojnem parlamentarnem odboru, v katerem so predlagano
spremembo ustave potrdili z desetimi glasovi za in sedmimi proti. Proti so glasovali poslanci opozicije.
Konec septembra je velika večina volivcev na posvetovalnem referendumu podprla sporazum, a je bila volilna udeležba zgolj
37-odstotna. Da bi bila odločitev veljavna, bi morala biti volilna udeležba več kot polovična.
Spor med Grčijo in Makedonijo glede njenega imena traja že 27 let, vse od razpada Jugoslavije. Grčija trdi, da ime
Makedonija namiguje na ozemeljske težnje sosednje države po severnogrški istoimenski pokrajini, zato blokira makedonski
vstop v Evropsko unijo in Nato. Makedonija je bila v Združene narode sprejeta pod imenom Nekdanja jugoslovanska
republika Makedonija (FYROM).
17. junija letos sta premierja Zaev in Cipras podpisala zgodovinski sporazum, v skladu s katerim naj bi se Makedonija
preimenovala v Republiko Severna Makedonija.
•
Odstopil grški zunanji minister, tudi zaradi spora o sporazumu z Makedonijo. B. V. Atene - MMC RTV SLO, STA.
17. oktober 2018
Bo grška koalicija razpadla?
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/odstopil-grski-zunanji-minister-tudi-zaradi-spora-o-sporazumu-z-makedonijo/469158
Zaradi spora znotraj grške vlade, tudi o sporazumu z Makedonijo o njenem imenu, je odstopil grški zunanji minister Nikos
Kocjas. Sporazum, ki bi rešil dolgoletni spor med sosedama, ima težave tudi v Makedoniji.

Slika: Kocjas naj bi premierju Ciprasu očital, da mu ni odločneje stopil v bran v njegovem sporu z obrambnim ministrom.
Foto: Reuters
Kocjas je svoj odstop oznanil, potem ko so se v torek ostro sprli v vladi. Grški mediji poročajo, da Kocjas očita premierju
Aleksisu Ciprasu, da mu ni odločneje stopil v bran, ko se je sprl z obrambnim ministrom in vodjo desničarske koalicijske
stranke Neodvisni Grki (Anel) Panosom Kamenosom, ki sporazum z Makedonijo zavrača.
Kamenos naj bi v torek Kocjasu očital tudi domnevno napačno upravljanje sredstev in povezavo z ameriškim filantropom
madžarskih korenin Georgeem Sorosom, poročajo tuje tiskovne agencije.
Cipras je že sprejel Kocjasov odstop in bo začasno prevzel položaj zunanjega ministra, so sporočili iz grške vlade.
Bo Anel zapustil koalicijo?
Medtem so vse pogostejša ugibanja, da bi desničarska stranka Neodvisni Grki (Anel) lahko zapustila koalicijo zaradi

sporazuma, ki ga je Cipras sklenil z makedonskim kolegom Zoranom Zaevom. Kamenos vztrajno zavrača sporazum, po
katerem bi se grška soseda preimenovala v Severno Makedonijo, Grčija pa bi sprostila svojo blokado makedonskemu
približevanju EU-ju in Natu.
Cipras je sicer zagotovil, da bo storil vse, da bo obvaroval dogovor z Makedonijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Prenizka udeležba v Makedoniji
Sporazum ima velike težave tudi v Makedoniji, kjer je spodletel referendum o tem vprašanju, od katerega je odvisna tudi
nadaljnja pot države v EU in Nato. Za je sicer glasovalo več kot 90 odstotkov, a se je referenduma udeležilo le okoli 30
odstotkov volilnih upravičencev, kar je premalo, da bi bil posvetovalni referendum veljaven.
Makedonski premier Zaev sicer poskuša z ratifikacijo v parlamentu, v katerem pa bo za dvotretjinsko večino potreboval tudi
glasove opozicije, a ga ta za zdaj zavrača. Če ratifikacija ne bo uspela, Zaev napoveduje hitre predčasne volitve.

•
Vse kar vidiš, se pomika naprej. Vesna Pahor. MMC RTV Slovenija, 12. november 2018
http://svsd.rtvslo.si/svsd/italija/vse-kar-vidis-se-pomika-naprej/471521
Prihodnosti naproti z inovativnostjo in svežino

Slika: Vse kar vidiš, se pomika naprej. Foto: Primorski dnevnik
Tržaški Kulturni dom je včeraj zjutraj preplavilo več kot 250 dijakov slovenskih višjih srednjih šol iz Trsta in Gorice. Pod
geslom Vse kar vidiš se pomika naprej jim je Združenje slovenskih športnih društev v Italiji v sodelovanju s skupino ZKB
mladi in vrsto drugih ustanov oziroma podjetij ponudil pestro tretjo izvedbo Laboratorija bodočnosti. Na velikem odru so si
kot po tekočem traku pod krmilom idejnega vodje Evgena Bana sledili raznoliki nastopi eklektičnih predavateljev Walterja
Klinkona, Vuka Cosića, Christiana Tosolina, Žana Zupančiča in Maie de’ Simoni.
»Z velikim zadoščenjem sprejemam današnji študijski dan. Drug drugemu si lahko pogledamo v oči in ugotovimo, kaj nam
prinaša prihodnost. Naša naloga je, da poslušamo misli, dvome in skrbi mladih ter jim pridemo naproti. Če bo vsaj enemu
uspelo zagledati bodočnost, potem bo dan uspešen,« je navzoče pozdravil predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin. Umetniški
koordinator Slovenskega stalnega gledališča Daniel Malalan je bil nadvse zadovoljen, da so lahko tokrat v svojih prostorih
gostili energije polno prireditev.
Iztočnic je bilo nič koliko. Digitalni umetnik in strateg Vuk Cosić je podrobno analiziral sodobne tehnološke in družbene
trende. Obrazložil je, da nas ne sme biti strah robotov ali umetne inteligence, saj ti v sozvočju z aktivnim državljanstvom ne
predstavljajo nobene nevarnosti. Prihodnost bo tako ali tako prišla, vse zaman se je je izmikati, ali bati: »Svetujem pa vam
širok pogled na svet, saj slednji s sabo prinaša marsikateri pozitiven učinek. Izogibajte se “fejk rešitev” in vedno iščite
resnico.« Poseben poudarek je poleg tega postavil na vrednote, ni namreč dovolj skrbeti le zase. Vsaka naša gesta vsebuje
namen popravljanja danega stanja.
To je mogoče uresničiti tudi v svetu, kjer imajo že skoraj absolutno prevlado družabna omrežja, je povedal Christian Tosolin.
Docent komunikacije v javni upravi in menedžer socialnih omrežij Občine Trst je dijake posvaril pred spletnimi pastmi:
»Otroci, rojeni v digitalni dobi, obvladajo vsak najmanjši detajl spleta. Pogosto izrečena fraza, ki pa ne odgovarja resničnosti.
Ozaveščenost o vseh možnih zankah in ovirah je še karseda šibka. Pogosto na primer objavljamo fotografije. Sploh ne
pomislimo, da bo naš delodajalec nemudoma pogledal naš Facebook ali Instagram profil in si pri tem morda ustvaril lažno
predstavo o nas.« Preden prižgemo pametne telefone, moramo zato najprej vključiti svoje možgane.
Preudarnost lahko v nekaterih primerih poleg rešitve privede tudi do kreativnosti, kot so dokazali mladi člani ansambla
Smatphone Orchestra. Michele Seffino, Giulia Brustia in Matteo Colautti so s pametnimi telefoni ustvarili nevsakdanjo
simfonijo zvokov in melodij. »Vedno bolj potrebujemo posameznike, ki imajo inovativne in sveže ideje. Znanstveni sektor
daje na razpolago celo vrsto zanimivih delovnih mest,« je v intervjuju z voditeljico Mairim Cheber in dijaki, ki sodelujejo z
oddajo Vklop, razložila vodja projekta Esof 2020 Maja De’ Simoni. Trst bo v vlogi prestolnice znanosti pomenil pomembno
priložnost tudi za mlajše generacije.

Misli so neprestano rojile po glavah, glasen živžav je odmeval po prostorih kulturnega hrama. Ob laboratoriju so bile na
voljo stojnice univerz, društev in ustanov. V posebnem kotičku je umetniški kolektiv BridA udeležence vabil, naj se na lastne
oči prepričajo, kaj vsega nastane ob spojitvi umetnosti in tehnologije. Mladi iz skupine Mittelab pa so skušali tudi najbolj
skeptične premamiti s skrivnostmi računalništva, digitalizacije in elektronike. Kot da bi trenil, je tako minilo doživetij polno
jutro.
•
»Nekateri Slovenci podpiramo manjšino, drugi pa vse kritizirajo«. Intervju: Ljudmila Novak. Pogovarjal se je:
Sandor Tence. MMC RTV Slovenija, 16. oktober 2018
http://svsd.rtvslo.si/svsd/italija/nekateri-slovenci-podpiramo-manjsino-drugi-pa-vse-kritizirajo/468981
Poslanka Nove Slovenije zelo ceni novega ministra Česnika

Slika: Ljudmila Novak. Foto: Primorski dnevnik
LJUBLJANA - Ljudmila Novak velja za dobro poznavalko razmer, v katerih živijo slovenske avtohtone manjšine. Svoj čas je
bila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, v novem sklicu slovenskega parlamenta pa predseduje komisiji, ki je
zadolžena za ta vprašanja.
Gospa Novak, na parlamentarnem “zaslišanju” novega ministra Petra Jožefa Česnika ste dejali, da pozna področje in se
vidi, da »ima rad Slovence in slovenstvo«, izrazili ste prepričanje, da bo nalogo ministra zelo srčno opravljal. Na čem je
temeljila ta vaša spodbudna ocena?
Gospod Česnik, sedaj že minister, je bil sam izseljenec, zato dobro ve, kako se počutijo Slovenci, ki živijo v tujini, kako so
organizirani in s kakšnimi problemi se srečujejo. Predvsem pa sem dobila občutek, da mu slovenstvo veliko pomeni, zato bo
znal prisluhniti našim rojakom v zamejstvu in po svetu, jih spodbujati, izpolnjevati njihova pričakovanja in zadovoljevati
njihove potrebe.
Hkrati ste izrazili željo, da bi bil minister zelo strog in zahteven do vprašanj, ki niso rešena, še posebej kar zadeva
slovensko avtohtono narodno skupnost v sosednjih državah. Kaj ste imeli v mislih glede Slovencev v Italiji?
Minister mora biti največja opora slovenski avtohtoni narodni skupnosti v sosednjih državah in njihov zagovornik. Poznati
mora stanje skupnosti, jo spodbujati in ji pomagati reševati probleme. V odnosu z Italijo pa je še nekaj posebnega.
Kaj pa?
Ker v italijanski vladi naš minister nima ustreznega sogovornika, mora svoja opažanja in predloge prenesti vladi oziroma
ministru za zunanje zadeve, ki se srečuje z ministrom države, v kateri živi slovenska skupnost. Zaščitni zakon daje Slovencem
tudi določene pravice. V kolikor te pravice niso ustrezno uresničene, mora na to opozarjati zunanji minister in od druge
države tudi zahtevati, da bodo vse pravice iz zakona tudi uresničene.
Večkrat se omenja, da bi morala tudi slovenska manjšina v Italiji, po zgledu italijanske in madžarske skupnosti v Sloveniji,
imeti zajamčeni mandat v italijanskem parlamentu. Podpirate to zamisel, o kateri v manjšini sicer še ni dogovora?
Seveda jo podpiram. Najbolj pošteno, logično in pravično bi bilo, da bi Slovenci v Italiji imeli svojega predstavnika v
italijanskem parlamentu, tako kot ga imajo v Sloveniji živeči Italijani v slovenskem. Ne smemo se zadovoljiti zgolj s tem, da je
na listi neke italijanske stranke izvoljen slovenski poslanec, kar je sicer zelo dobrodošlo.
Zakaj se ne moremo zadovoljiti?
Ta poslanec ali poslanka mora zagovarjati stališča svoje stranke, ki pa niso nujno enaka stališčem in zahtevam v Italiji živečih
Slovencev. Prav pri tem vprašanju pa je zelo pomembna vztrajnost in politična zavzetost ter spretnost slovenske vlade
oziroma zunanjega ministra. Na vsakem bilateralnem srečanju bi moral zahtevati realna zakonska določila, ki bi omogočala
neposredno izvolitev predstavnika slovenske narodne skupnosti v Italiji v italijanski parlament.
Kako ocenjujete zamisel, da bi Slovenci v zamejstvu in po svetu imeli svojega zastopnika v DZ?
Naša stranka Nova Slovenija, krščanski demokrati, si je pred leti za to možnost že prizadevala, vendar ni imela za to
zadostne podpore. Postavlja se vprašanje, na kakšen način bi bil ta poslanec izvoljen.
Imate kakšen predlog?
Ena od možnih rešitev, po mojem mnenju, bi lahko bila ta, da bi bil ta poslanec izvoljen izmed članov Sveta za Slovence v
zamejstvu oziroma Sveta za Slovence po svetu, ki sta sicer dve posvetovalni telesi pri predsedniku naše vlade vlade RS.
Morda bi imel krajši mandat in bi se lahko hitreje izmenjavali predstavniki Slovencev po svetu in predstavniki iz zamejstva.
Vendar je to samo moje razmišljanje, ki pa bi ga bilo potrebno nadgraditi in dodelati z vsemi podrobnostmi in postopki,
seveda če bi za to bila večinska volja v DZ.

Kot ministrica in kot poslanka ste večkrat obiskali Slovence v Italiji. Kakšno predstavo ste si ustvarili o manjšini?
Večkrat sem se srečala s predstavniki krovnih organizacij, kakor tudi s predstavniki slovenskih društev in ustanov, ki delujejo
v Italiji. Še posebej pa sem bila vesela, včasih tudi ganjena, ko sem se udeleževala različnih prireditev, ki najbolj kažejo
stanje slovenske skupnosti in njihov odnos do slovenstva. To stanje pa je seveda v različnih regijah tudi zelo različno.
Mislite najbrž na geografsko različnost?
Slovenska skupnost v Trstu z okolico ali v Gorici je povsem nekaj drugega kot v Benečiji, Reziji ali Kanalski dolini. Ponekod se
dogajajo velike spremembe na bolje, drugje se zagnanost za ohranjanje slovenskega jezika in kulture zmanjšuje, še posebej
tam, kjer so se Slovenci izselili ali pa ni mlajših ljudi, ki bi nadaljevali delo seniorjev. Še posebej pa sem vesela, ko srečam
mlade ljudi, ki govorijo lepo slovensko in so ponosni na svoje slovenske korenine.
Ste kdaj srečali mlade iz naše manjšine?
Pred kratkim sem v našem parlamentu pozdravila skupino najboljših maturantov slovenskih zamejskih šol. Septembra sem
se udeležila tudi lepega dogodka na Opčinah v okviru Drage, kjer je nastopilo veliko različnih skupin, v katerih so imeli prav
mladi pomembno vlogo. To me razveseljuje in daje tudi upanje nam vsem, da avtohtona slovenska narodna skupnost onkraj
državne meje živi in da slovenstvo tam ne bo izumrlo.
V naši manjšini je večkrat slišati očitek matični Sloveniji, da ima premalo posluha do Slovencev izven njenih meja in da v
Sloveniji premalo poznajo zamejce. Soglašate s to oceno?
Kot predsednica komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu načrtujem sejo te komisije v novembru, ki bo potekala v Trstu,
obiskali pa bomo tudi nekatere slovenske ustanove. Želim si, da bi poslanci, člani naše komisije, iz prve roke izvedeli več o
življenju in delu naše skupnosti v Italiji in na podlagi tega tudi na sejah v parlamentu lažje sprejemali svoje odločitve.
Kaj pa slovenska država?
Slovenska država ima posluh za Slovence izven njenih meja, zato ima za njihovo zaščito in podporo tudi poseben zakon,
urad in pristojnega ministra. Slovenija tudi finančno podpira slovenske ustanove v zamejstvu in po svetu.
In slovenska javnost?
Nekateri Slovenci iskreno podpiramo in občudujemo vsa prizadevanja za ohranjanje slovenstva izven slovenskih meja ter se
udeležujemo številnih prireditev. Nekateri pa vse kritizirajo, tako tiste, ki smo aktivni v Sloveniji, kot tiste, ki se trudite in
delate izven naših meja. Nekateri državljani pa žal ostajajo tudi pasivni, kar se pozna pri volilni udeležbi ali pri vključevanju v
politično ali javno delovanje. Osebno si vsekakor želim, da bi slovenska pesem, jezik in narodna zavest živeli med Slovenci še
naprej, tako doma kot v zamejstvu in po svetu.
•
V Lovranu so se srečali Slovenci, ki živijo na Hrvaškem. Barbara Kampos. MMC RTV Slovenija, 16. oktober 2018
http://svsd.rtvslo.si/svsd/hrvaska/v-lovranu-so-se-srecali-slovenci-ki-zivijo-na-hrvaskem/469026
Vseslovensko srečanje je že petnajsto leto zapored pripravila Zveza slovenskih društev na Hrvaškem

Slika: Častni predsednik Darko Šonc in sedanja predsednica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem Barbara Riman. Foto:
SVSD /Davor Lonzarič
Tradicionalna prireditev, srečanje članov vseh slovenskih društev na Hrvaškem, je vedno dobro obiskana. Tudi v Lovranu je
bilo tako. Za rojake so tovrstna srečanja izjemno pomembna, je povedala predsednica Zveze slovenskih društev na
Hrvaškem Barbara Riman: »Zelo je lepo videti, kako so se skozi leta stkala prijateljstva. Nekaj čudovitega je videti snidenje
članic in članov društev, ki se morda niso srečali celo leto. Ker posamezna društva, recimo iz Dubrovnika, Osijeka, Zadra,
nimajo finančnih sredstev, da bi obiskovala druge. Vseslovensko srečanje je tudi zato zelo pomembno, saj našim članom da
občutek, da obstajamo, da smo tu. In če na taka srečanja pridejo še predstavniki veleposlaništva in Urada RS za Slovence v
zamejstvu in po svetu, je to potrdilo, da je delo društev res cenjeno in ljudem to zelo veliko pomeni. Kajti slovenska društva
na Hrvaškem so trenutno steber slovenstva na Hrvaškem. Zavedati se moramo, da bi bilo število Slovencev na Hrvaškem
bistveno nižje od števila z zadnjega popisa, ko smo našteli 10.500 Slovencev, če ne bi bilo naših društev. Zato velika hvala za
vse, kar počnejo! Iz srca.«
Zbrane je med drugimi nagovorila veleposlanica RS na Hrvaškem Smiljana Knez. Zahvalila se jim je za pomembno delo, ki ga
v društvih opravljajo za ohranjanje slovenske kulture in slovenskega jezika: »Ves čas skušamo pomagati, da bi bla slovenska
kultura še bolj vidna, a to pomembno delo opravljate vi sami, v svojih društvih. Veseli me tudi vaše zavzemanje za ohranjanje

slovenskega jezika, za pouk slovenskega jezika, tako izbirnega predmeta kot dopolnilnega pouka. In kjer koli boste
potrebovali pomoč in če bomo le lahko, vam jo bomo ponudili.«
Srečanje je namenjeno druženju, a tudi snovanju novih idej
Bojana Hrovat iz Pulja, na srečanja prihaja iz občutka pripadnosti: »Ker sem Slovenka in sem aktivna v slovenskem društvu
Istra in čutim v srcu, da moram to delati in z zadovoljstvom to delam. To so priložnosti, ko se lahko družimo in da bi se še
bolje spoznali, bi bilo morda primerneje, če bi se še bolj pomešali med seboj in ne sedeli pri ločenih mizah.«
V Lovran so prišli tudi Slovenci iz Karlovca, kjer deluje osrednja knjižnica za Slovence na Hrvaškem. Predsednica društva
Marina Delač Tepšić: »Srečanja so po eni strani priložnost za druženje, tu pa se tudi dogovarjamo o programih za naslednje
leto in izmenjamo izkušnje.«
Druženja vedno rodijo nova sodelovanja, pa je prepričan predsednik Slovenskega kulturnega društva Snežnik iz Lovrana
Vasja Simonič: »Bolj kot se povezujemo, bolj sodelujemo, bolje se poznamo, več skupnih programov imamo, zato smo boljši
in nenazadnje tudi močnejši. Mene zelo veseli, da na takih srečanjih osebno poznam več kot 70 odstotkov prisotnih.
Pomembno je namreč, da se med seboj poznamo, da na takih srečanjih poklepetamo, izmenjamo izkušnje in iz teh pogovor
se rodi marsikateri nov, skupen projekt.«
Slovenska društva na Hrvaškem pred novimi izzivi
V krovni organizaciji Slovencev na Hrvaškem imajo veliko idej, kako okrepiti delovanje zveze in društev ter kako še bolj
povezati rojake in utrditi njihovo prisotnost v okolju. Barbara Riman je o načrtih povedala: »Predvsem načrtujemo močan
pritisk za uvedbo slovenščine po modelu C v osnovne šole, kjer bo to mogoče. Načrtujemo tudi okrepitev informiranja, tako
naših članov kot širše javnosti, o našem delovanju. Obnovili bomo spletno stran, profil na socialnem omrežju Facebook že
imamo. Če bo mogoče, si želimo okrepiti delovanje krovne organizacije z zaposlitvijo tajnice, saj zdaj za vse skrbiva smi s
podpredsednico zveze Jasmino Dlačič. Občasno nam prijazno pomaga tajnica društva Bazovica Eva Ciglar. Ko bomo to
dosegli, pa lahko začnemo razmišljati o večjih podvigih, kot so denimo prijave na evropske razpise. V mislih imam na primer
projekt Evropa za meščane, v katerega bi se lahko vključila slovenska skupnost na Hrvaškem.«
A vse bo, dodaja predsednica krovne organizacije, odvisno od denarja. Za nove programe bi rabili več finančnih sredstev.
Moralno podporo imajo, pravi, zdaj je čas za konkretnejšo, finančno podporo.
•
Kramerju srebrna deželna lovorika. MMC RTV Slovenija, 22. oktober 2018
http://svsd.rtvslo.si/svsd/avstrija/kramerju-srebrna-dezelna-lovorika/469615

Slika: Peter Kaiser in Stefan Kramer. Foto: ORF/ktn.gv.at
Kramerju srebrna deželna lovorika
V okviru prireditve „Dober večer, sosed“ minuli petek v Dobrli vasi je deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) predsedniku
Slovenskega prosvetnega društva „Srce“ Stefanu Kramerju izrekel zahvalo in mu podelil srebrno lovoriko dežele Koroške za
njegove zasluge v 25-letni predsedniški dobi.
„Prireditve, kot so Dober večer, sosed, so odločilno prispevale k temu, da sta narodni skupnosti na Koroškem polagoma
premostili ovire, ki so bile tu - kljub stoletnemu sobivanju. Kramer se je vselej zavzemal za to, da bi v deželi, kjer živimo dva
jezika, postavili v ospredje to, kar nas povezuje, namesto tega, kar nas ločuje,“ je dejal Kaiser.
Deželni glavar se je Kramerju zahvalil za „njegov enkratni povezovalni trud“ v funkciji prvega moža SPD „Srce“. Kramer se po
25 letih umika z mesta predsednika.
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Pokvarjeni moralni kompas : hrup zaradi primera Strehovec in molk zaradi primerov pedofilije /Borut Mekina. –
št. 41, 12.10.2018, str. 19-23
Zastrupljeni Eros in Venerino maščevanje : kaj naj stori papež, ko je zaščitni znak RKC postala spolna zloraba
otrok …/Marjan Smrke. – št. 41, 12.10.2018, str. 24-25
Marksistično pravosodje? Prav nasprotno. /Peter Petrovčič. – št. 41, 12.10.2018, str. 26-27

•
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Mladen Dolar, filozof : »Kapitalizmu gre bistveno bolje, če odvrže politično navlako …« : intervju /Jure
Trampuš. – št. 41, 12.10.2018, str. 33-38
Se je tudi Nemčiji zgodila varda? /Maik Baumgartner et. al. – št. 41, 12.10.2018, str. 42-43 (c Der Spiegel)
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Madžarski denar v Prekmurju /Aleš Žužek. – št. 42, 15.10.2018, str. 18-22
Slovenstvo ali Orbanovi forinti? : o Slovencih in Madžarih /Aleš Žužek. – št. 42, 15.10.2018, str. 23
Graničarji na Kolpi /Igor Kršinar. – št. 42, 15.10.2018, str. 24-26
Še vedno me bolj od prihodnosti zanima preteklost diplomacije : dr. Andrej Rahten, zgodovinar, nekdanji
veleposlanik na Dunaju /Ivan Puc. – št. 42, 15.10.2018, str. 28-34
Kdo je kriv za zlom slovenske ekonomije /Rado Pezdir. – št. 42, 15.10.2018, str. 38-41

•

Mejna straža EU bi lahko tudi brez povabila posredovala v državah članicah. STA. Reporter, Ljubljana, 12. okt.
2018
https://reporter.si/clanek/svet/mejna-straza-eu-bi-lahko-tudi-brez-povabila-posredovala-v-drzavah-clanicah-664635
Notranji ministri EU bodo danes v Luksemburgu razpravljali o predlogu za vzpostavitev evropske enote 10.000 varuhov
meje do leta 2020. Z utrditvijo zunanje meje želi unija olajšati vrnitev k normalnemu delovanju schengna in poiskati izhod
iz slepe ulice pri prenovi azilnega sistema. A odprtih vprašanj je precej, zlasti glede suverenosti.
Osrednja tema zasedanja, ki se ga bo udeležil tudi slovenski notranji minister Boštjan Poklukar, bo po pričakovanjih predlog
za krepitev evropske agencije za mejno in obalno stražo, naslednice agencije za zunanje meje Frontex.
To je bila ena ključnih pobud v septembrskem govoru predsednika komisije Jean-Clauda Junckerja o stanju unije.
Čeprav komisija izpostavlja, da predlog ne posega v nacionalno suverenost, podrobnosti kažejo nasprotno. Predvideva
namreč možnost posredovanja mejne straže v članici tudi, če ta za to ne zaprosi. To naj bi bil "skrajni ukrep, če je na kocki
interes celotne EU".
Odprtih vprašanj v povezavi s stalno enoto 10.000 varuhov meje je veliko - glede njihovih pristojnosti in poseganja v
nacionalno suverenost, glede velikosti enote ter tudi glede financiranja, pravijo viri pri EU.
Slovenija po neuradnih navedbah predlog o krepitvi mejne in obalne straže pozdravlja, a izpostavlja že omenjena odprta
vprašanja glede pristojnosti in suverenosti, velikosti in financiranja.
Druga ključna tema bo revizija evropskih pravil o vračanju nezakonitih migrantov, pri čemer je cilj pospešiti postopke
vračanja ter bolje preprečevati pobege in nezakonita sekundarna gibanja.
Slovenija po neuradnih informacijah izpostavlja, da je te postopke treba izboljšati, in si želi, da bi bili predlogi ambicioznejši.
Slovenski minister naj bi na zasedanju znova izpostavil tudi zahodnobalkansko migracijsko pot ter opozoril, da so razmere
zaskrbljujoče in da je treba pomagati BiH.
•
Madžarski denar v Prekmurju. Tekst: Aleš Žužek. Foto: Primož Lavre. Reporter, Ljubljana, letnik 11, št. 42,
15.10.2018
https://reporter.si/clanek/slovenija/orbanizacija-prekmurja-kdo-so-prekmurci-ki-na-razpisih-prejemajo-tudi-po-vecdeset-tisoc-evrov-iz-madzarske-665034
Madžarska v zadnjih letih denarno precej pomaga svoji manjšini v sosednjih državah, tudi v Sloveniji. V dveh razpisih je
tako iz madžarskega proračuna prišlo za več kot tri milijone evrov za madžarske kmete in podjetnike v slovenskih
dvojezičnih občinah. Prav tako je v Prekmurju v zadnjih letih vse bolj pomemben madžarski kapital.

Slika: Lendava je središče madžarske narodne skupnosti v Sloveniji. Mesto se v zgodovinskih virih prvič omenja v 9.
stoletju, ko je bilo del Spodnje Panonije, ki ji je vladal staroslovenski knez Kocelj. Foto: Primož Lavre. Reporter

Lendava je najbolj vzhodno mesto v Sloveniji. Okoli 3500-glavo mesto pod Lendavskimi goricami je tudi sedež istoimenske
občine, ki šteje okoli 15 tisoč prebivalcev. Po prvi svetovni vojni, ko se je na novo zarisoval politični zemljevid Evrope, je
mesto z okolico pripadlo Sloveniji oziroma takrat na novo ustanovljeni Kraljevini SHS. V Lendavi in njeni okolici je živela
močna in številna madžarska skupnost. Še zdaj le dve naselji oziroma vasi v občini Lendavi nimata avtohtone madžarske
manjšine in sta zato brez statusa dvojezičnega naselja. To sta Hotiza in Benica (slednjo so po prvi svetovni vojni ustanovili
primorski Slovenci, ki so iz Italije v Kraljevino SHS pribežali zaradi fašističnega zatiranja). V lendavski občini, ki je središče
madžarske skupnosti v Prekmurju, je po različnih ocenah Madžarov od četrtine do skoraj polovice prebivalstva.
Denar iz Madžarske
3 milijone evrov je Madžarska namenila prekmurskim Madžarom
2 razpisna kroga sta bila lani
316 projektov je bilo odobrenih
Po dogovoru med vladama Mira Cerarja in Viktorja Orbana iz leta 2016 o medsebojni gospodarski pomoči manjšinama na
obeh straneh meje v Lendavi zadnja leta deluje Profutura oziroma Zavod za regionalni razvoj madžarske narodnosti, ki ga je
ustanovila Madžarska samoupravna narodna skupnost. Ta javni zavod razdeljuje razpisna sredstva na področju kmetijstva,
gospodarstva in turizma, ki jih zagotavlja madžarsko zunanje ministrstvo iz držav¬nega proračuna. Delovanje sklada je v
socialno šibkem in gospodarsko ne preveč močnem Prekmurju (v Lendavi je pred leti šla v stečaj Nafta Petrochem, zato se
domačini pikro šalijo, da je lendavska Nafta edino naftno podjetje na svetu, ki je propadlo) povzročilo tudi nekaj nelagodja
med Slovenci. Nekateri se sprašujejo, ali so v ozadju kakšni skriti politični cilji.
Vprašanje je, zakaj Madžarska daje denar v Lendavo, ne namenja ga pa za razvoj obmejnih krajev na madžarski strani meje,
ki so precej manj razviti od Lendave na slovenski strani meje. Nekaj nejasnosti je tudi glede tega, kdo vse dobiva sredstva iz
razpisa. Upravičenci za razpisna sredstva so v dvojezičnih občinah živeče fizične osebe in podjetja s sedežem v upravičenem
področju. Pogoj je znanje madžarskega jezika ali pripadnost manjšinskemu prebivalstvu. Do zdaj sta bila izvedena dva kroga,
na seznamu prejemnikov nepovratnih pomoči za razvoj madžarske manjšine pa najdemo tudi osebe s slovenskimi priimki
(na primer Lebar, Korošec, Černi, Mlinaric, Prelec, Nemec, Bunderla, Kos, Gaberšček, Glavač, Kramar, Matko, Kovač, Kolenc,
Rožman, Peček, Visočnik, Polanec, Magdič, Bukovec, Glavač ...).
Vodja Profuture Jozsef Horvath, ki nas je sprejel v svoji pisarni v središču Lendave, na vprašanje o slovenskih priimkih s
seznama odgovarja, da so v Prekmurju v preteklosti bili mešani zakoni, zato nekateri Madžari nimajo več madžarskega
priimka, prav tako je šlo za asimilacijo in poslovenjenje priimkov. Za nekatere s seznama s slovenskimi priimki in slovenski
imeni, na primer Korošec in Bunderla, je zatrdil, da so po duši pravi Madžari in da jih osebno pozna. »Jaz sem iz družine, ki ni
izgubila madžarske identitete. Oče in mati sta vedno ostala Madžara. Nista se politično izpostavljala, a doma smo se vedno
pogovarjali madžarsko. V nekaterih drugih družinah je bilo drugače. Nekateri so se bali, da otroci ne bodo znali slovensko,
zato ne bodo mogli dobiti služb in biti enakovredni Slovencem. Zato so se doma pogovarjali po slovensko. Tudi madžarska
kultura ni bila podprta, pozabljala se je madžarska zgodovina. Začel se je proces asimilacije, kultura je začela toniti v pozabo.
Ljudje se pač prilagajajo, ker skušajo ekonomsko preživeti.«
Ekonomija bo ohranjala identiteto
Po Horvathovih besedah bodo ljudje spet začeli priznavati svojo madžarsko identiteto, če jim bo to omogočal gospodarski
položaj. »Če bom imel možnost tukaj živeti, bom ostal Madžar. Če ne, pa grem. To se leta 2018 dogaja. Vse je odvisno od
ekonomije in dobrobiti. Če imaš tisto, kar pripada vsem ljudem, ne glede na vero, raso ali narodnost, boš ostal, če ne, greš s
trebuhom za kruhom. Tako kot odhajajo Slovenci v Avstrijo, ker je z minimalno plačo 700 evrov, ki jih dajejo tukajšnje
tovarne, skoraj nemogoče preživeti.«

Slika: Za Jozsefa Hrovatha, ki vodi Zavod za regionalni razvoj madžarske narodnosti, je ekonomski razvoj nujni predpogoj
za obstoj madžarske manjšine. Foto: Primož Lavre. Reporter
Glede razpisnih pogojev - prebivanje v dvojezični občini in znanje madžarskega jezika - pravi, da so vztrajali pri tem širšem
lijaku, ker je bilo vprašanje, katero narodno merilo dejansko postaviti. »Kdo pa je Madžar? Si Madžar, če je bil oče Madžar,
če je bila mama Madžarka ali če sta bila oba Madžara? Si Madžar, če so se tvoji predniki rodili tukaj pred stotimi leti? Zato
smo upravičenost omejili na prebivanje v dvojezični občini. Glede znanja madžarskega jezika. Znanje jezika ni
diskriminatorni faktor, saj se jezika lahko naučiš. Vseeno pa je bil namen sredstev razvoj avtohtone madžarske skupnosti.
Izkazati je bilo treba minimalno znanje madžarskega jezika. Zadostovalo je, če si hodil v dvojezično osnovno šolo. Mogoče
kdo, če bi ga preverjali, zdaj ne zna nič madžarsko. A kljub temu, projekti so bili v redu.«
Zaostritev pogojev?

Horvath je povedal, da premišljujejo o poostritvi pogojev v prihodnosti. Premišljujejo v smeri, da bi mogoče prejemnike
sredstev omejili samo na dvojezična naselja znotraj dvojezičnih občin, prav tako bi mogoče lahko poostrili zahteve glede
znanja madžarskega jezika. A nič dokončnega še niso sklenili. Horvath se je dotaknil tudi morebitnih zamer med lendavskimi
Slovenci, ki se morda kažejo pri tem razpisu. »Ni smisel tega, da bi nastali spori med tukaj živečimi narodi. Odnosi med
narodi so dokaj vzorni. Tiste generacije, ki so imele zamere, so že izumrle ali so se postarale, čeprav so pri nekaterih zamere
ostale. Zamere so zato, ker so bili Madžari v drugi svetovni vojni okupatorji, v Prekmurje je takrat prišla madžarska vojska.«

Slika: Medsebojni odnosi med Slovenci in Madžari v Prekmurju so vzorni, je prepričan Horvath. Na fotografiji drug ob
drugem blaženi škof Anton Martin Slomšek in madžarski kralj Sveti Štefan. V ozadju lendavski grad, ki je bil stoletja v
rokah pomembnih madžarskih plemiških rodbin. Foto: Primož Lavre. Reporter
Horvath tudi pravi, da je denar iz Madžarske koristen za Slovenijo. »Denar iz razpisov se porablja v Sloveniji, davek na
dodano vrednost se plačuje slovenski državi. Gospodarski razvojni projekti, ki dobijo denar na razpisu, morajo tudi prinašati
denar, ustvariti nova delovna mesta in možnost nadaljnjega preživetja.« V obeh krogih je bilo oddanih 358 projektov, od
katerih je bilo uspešnih 316. V prvem krogu je bilo odobrenih nekaj več kot 1,5 milijona evrov, v drugem krogu pa malo
manj kot 1,5 milijona evrov, skupno torej malo več kot 3 milijone evrov nepovratne pomoči (denar iz madžarskega
proračuna prihaja v forintih, ki se obračunajo v evre). Razpisna sredstva se morajo nameniti za nabavo osnovnih sredstev
(traktorji, novi drugi stroji...). Kot pravi Horvath, je razpis prilagojen malemu človeku, sredstva gredo kmetom ter majhnim
in mikro podjetjem. Na vprašanje, koliko novih delovnih mest je bilo ustvarjenih, je odgovoril, da jih je bilo zelo malo,
mogoče deset. »Ni bilo t. i. greenfield naložb. Smisel celotnega projekta je, da se gospodarsko obstane, da ostaneš tukaj in
da se ne odseliš. To je bil smisel tega.«
Madžarska državna pomoč zamejskim Madžarom se bo nadaljevala tudi prihodnje leto. V skladu s sklepom madžarske vlade
bo zagotovljenih 50 milijard forintov za podporo gospodarstva za zunaj meja živeče madžarske manjšine. Za Prekmurje
znaša osnovni znesek 500 milijonov forintov (v evrih je to po trenutnem tečaju okoli 1,5 milijona evrov). Tako kot doslej
bodo sredstva dodeljena kot nepovratna.
Madžarski kapitai v Lendavi
Poleg delovanje sklada za pomoč kmetom in podjetnikom v dvojezičnih občinah je za Prekmurje, zlasti za obmejno Lendavo,
značilna tudi vse večja vloga madžarskega kapitala. Tako je madžarski gradbeni baron Gabor Vegh kupil lendavski
nogometni klub Nafto. Vegh, ki ga povezujejo z Orbanom, ima že v lasti nogometni klub ZTE iz Zalaegerszega. Madžarski
kapital prihaja v Terme Lendava.

Slika: Letos poleti je Terme Lendave kupil madžarski državni sklad Comitatus, ki naj bi za hotel Lipa. Apartmajsko naselje,
bazene, wellness in zemljišče odštel devet milijonov evrov. Foto: Primož Lavre. Reporter
Madžarski državni sklad Comitatus naj bi za terme odštel devet milijonov evrov. Horvath v teh madžarskih naložbah ne vidi
nobene zarote. »V ozadju ni nobene politike, gre za gospodarske interese. Madžarska vlaga denar, ker ga pač nekam mora
vlagati. Enaki očitki o političnih razlogih bi se pojavili, če bi v Lendavo vlagali kakšni arabski šejki.«

Upravičenci za razpisna sredstva so v dvojezičnih občinah živeče fizične osebe in podjetja s sedežem v upravičenem
področju

Slika: Kmet József Kopinya, vinar Štefan Škrilec in podjetnik Robert Bažika so prejeli sredstva iz Madžarske. Foto: Primož
Lavre
Podjetnik Robert Bažika

Slika: Podjetnik Robert Bažika. Foto: Primož Lavre
Robert Bažika, lastnik lendavskega podjetja Barting, je tudi eden od prejemnikov nepovratne pomoči. V prvem in drugem
krogu razpisa Profuture je skupaj dobil 30 tisoč evrov. >>Mi se večinoma ukvarjamo z distribucijo palet. Začeli smo leta
2000. Leta 2008 smo se razširili, ko smo kupili del objektov nekdanjega Varstroja in uredili skladiščne prostore. Letos smo
kupili še komoro za sušenje lesa. V podjetju je devet zaposlenih, kmalu nas bo deset, saj bom zaposlil šoferja. Ta bo vozil
tovornjak za prevoz mleka. Poleg palet se namreč tri ali štiri leta intenzivno ukvarjamo tudi z distribucijo mleka. Ta pomeni
že petdeset odstotkov naših prihodkov,« nam je na kratko opisal poslovanje svojega podjetja.
Z denarjem, ki so ga dobili na razpisu, je Bažikov Barting kupil en viličar in že omenjeno komoro za sušenje lesa. »Zelo
pozitivno ocenjujem Orbanovo politiko, da podpira Madžare, ki živimo zunaj državnih meja. S tem smo v enakopravnem
položaju z gospodarstvom v notranjosti države, ki je v prednosti že samo zato, ker je bližje gospodarsko razvitemu središču
države in lahko bolj izkoristi gospodarsko rast.« Tudi brez sredstev iz razpisa bi lahko podjetje preživelo, saj je tudi prej
podjetje vedno raslo, nam je zatrdil Bažika. A dodal, »da od viška ne boli glava«. »Ko smo podpisovali pogodbe, sem tam
videl ljudi, kijih prej v življenju nisem. Marsikaterim bodo ta sredstva pomagala, da bodo lažje zvozili. Hvala bogu. da so tako
dobili sredstva, da lahko stopijo na poslovno pot. To je zelo pozitivno.« Bažikovo podjetje je stkalo moč¬ne poslovne stike
tudi v tujini. Tako mleko nabavlja na Madžarskem in ga vozi v Slovenijo, Italijo in na Hrvaško. Palete so pred leti kupovali na
Madžarskem in jih prodajali v Sloveniji, zdaj pa so se tokovi nabave in prodaje že preusmerili.
Pogovor z Bažikom je potekal v njegovi pisarni, katere stene so okrašene z lovskimi trofeja¬mi. »Za hobi sem lovec. Z vsemi
lovci, slovenskimi in madžarskimi, imam dobre stike. Pomaga pa tudi pri tkanju poslovnih stikov. Vsi smo lovci. Poslovno
srečanje se začne in konča z lovom. Sam bolj ali manj lovim na madžarski strani, kjer imam v najemu del lovišča,« je pojasnil
in nam za konec še zaupal svojo »skrivnost« uspešnega poslovanja. »Prijateljstvo in posel hodita tesno skupaj. Tako ni
distance, v poslu pa imam ljudi, s katerimi lahko težave pri nabavi ali prodaji hitro rešim. A je treba vedeti, kdaj ločiti posel
in prijateljstvo.«

Vinar Štefan Škrilec

Slika: Vinar Štefan Škrilec. Foto: Primož Lavre
Na razpisu za nepovratna sredstva za razvoj madžarske narodnosti je sodelovala tudi Katarina Škrilec iz podjetja Vino
Škrilec. Sama je sicer nosilka dejavnosti, a večino dela opravi njen sin Štefan, s katerim smo se tudi pogovarjali ob našem
obisku Lendave. Po poklicu je strojnik, tako da je vinarstvo njegova dodatna dejavnost. Z denarjem, ki ga je dobil na razpisu
v prvem krogu (malo več kot osem tisoč evrov), je posodobil vinsko klet. Zdaj ima najsodobnejšo stiskalnico za stiska¬nje
vina. Na voljo ima še nekaj sredstev iz drugega kroga razpisa, ki jih bo izkoristil v bližnji prihodnosti.
Glede razpisa Profuture Ima samo pohvalne besede. »Pogoji za razpis so bili za nas dostopni. Pri nekaterih drugih slovenskih
razpisih so namreč - iskreno povedano - pisani na kožo mlajšim od 40 ali 30 let, jaz pa nisem ravno 20-letnik. Prav tako so
drugi razpisi s svojimi pogoji bolj prilagojeni večjim podjetjem, ki imajo na voljo veliko strokovne podpore in lahko izvajajo
velike projekte.« Glede nepovratne pomoči, ki jo je dobil na razpisu Profuture, pravi, da bi lahko preživeli tudi brez nje,
čeprav jim zagotavlja razvoj podjetja. »Tako si lahko kot majhen proizvajalec z
okoli 2500 trsi ter tri do pet tisoč litri vina na leto prisoten na trgu. Trg je zelo nedostopen in zahteven, za to je kriva
globalizacija. A tako pač je, temu se moramo prilagoditi.«
Svoj vinograd ima Škrilec v Čentibl, nekaj kilometrov proč od Lendave. Pred štirimi leti je posodobil vinograd, tako da ga
lahko strojno obdeluje. V pogovoru nam je še povedal, da s svojimi vini zlasti oskrbuje Lendavo in bližnjo okolico. NI
množični pridelovalec, rajši se je usmeril na butična vrhunska vina. Sivi pinot, modra frankinja, rose modre frankinje, laški
rizling in mešano belo vino, je s kančkom ponosa našteval, katere sorte vina ima v svoji ponudbi.
Kmet Jozsef Kopinya

Slika: Kmet Jozsef Kopinya. Foto: Primož Lavre
Tudi Jozsef Kopinya, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo, je sodeloval na razpisu za razvoj madžarske narodnosti. V prvem
krogu je dobil 15 tisoč evrov. Kot pravi, je sredstva porabil za nakup treh kmetijskih strojev. »Razpis je dobrodošel za malega
kmeta. Na razpis sem se prijavil, ker imam vse pogoje. Sem Madžar, počutim se Madžara, moj materni jezik je madžarščina,
živim na tem območju. Zahvaljujem se madžarski vladi, da je omogočila ta sredstva madžarski manjšini v Sloveniji,« nam je
povedal. Njegova kmetija je poljedelska (kot pravi, je z živinorejo veliko dela vsak dan, za poljedelstvo je več prostih dni), leži
v vasi Dolina, približno pet kilometrov od Lendave. Na poljih, ki jih Ima v bližnji okolici, prideluje predvsem pšenico, koruzo,
oljno ogrščico in ječmen. »Obdelujem 115 hektarjev. Moja družina že več let živi samo od kmetovanja. Imam dva
šoloobvezna otroka. Sin je v srednji šoli, hčerka pa še hodi v osnovno šolo,« nam je razložil.
Madžarska skupnost v Sloveniji
v Sloveniji ni uradnih podatkov o tem, koliko pripadnikov madžarske skupnosti živi v naši državi, so nam odgovorili iz
poslanske pisarne novega poslanca madžarske narodnosti v DZ Ferenca Horvatha (tudi predsednik Madžarske samoupravne
skupnosti v Prekmurju). Po njihovi oceni po neuradnih podatkih v Sloveniji živi od 5000 do 10.000 pripadnikov madžarske
manjšine oziroma tistih, ki imajo dvojno identiteto in se izrekajo za pripadnike madžarske skupnosti. V volilni imenik
pripadnikov madžarske narodne skupnosti je vpisanih nekaj več kot 6000 volilnih upravičencev. Pripadniki madžarske
skupnosti, vpisani kot volilni upravičenci, lahko tako kot volivci italijanske narodnosti na Obali na državnozborskih volitvah
izvolijo še poslanca narodne skupnosti.

Slika: Kulturni center Lendava je pomembno kulturno središče lendavskih Madžarov. Arhitekt stavbe je bil slavni
madžarski arhitekt Imre Makovecz. Foto: Primož Lavre
V Prekmurju je pet občin, ki imajo status dvojezičnih. Te so poleg Lendave še Moravske Toplice, Hodoš, Dobrovnik in Šalovci.
Te občine imajo dvojezično šolstvo, dvojezične napise in dvojezično javno upravo. Znotraj dvojezičnih občin so še dvojezična
naselja.

Slika: V Prekmurju je pet občin, v katerih živi avtohtona madžarska skupnost. Foto: Primož Lavre
To so naselja, v katerih živi avtohtona madžarska manjšina. Ta naselja imajo dvojezične napise. Moravske Toplice so na
primer občina, kjer večinoma živijo Slovenci. Znotraj občine je slovensko naselje Martjanci, ki ima krajevno tablo v
slovenščini, medtem ko v Prosenjakovcih živi avtohtona madžarska skupnost, zato imajo status dvojezičnega naselja, zato je
krajevna tabla dvojezična - slovenski napis Prosenjakovci in madžarski Partosfalva.
•
Aleš Žužek: Slovenstvo ali Orbanovi forinti? (Komentar). Aleš Žužek. Reporter, Ljubljana, 15. okt. 2018
https://reporter.si/clanek/slovenija/ales-zuzek-slovenstvo-ali-orbanovi-forinti-komentar-665311

Slika: Viktor Orban. Foto: Reuters
Slovenci bi se morali upreti morebitni skušnjavi, da bi zaradi ekonomskih razlogov izbirali med slovenstvom in
Orbanovimi forinti.
Slovenci in Madžari imamo podobno zgodovinsko izkušnjo. Po prvi svetovni vojni smo bili oboji največji osmoljenci novega
zarisovanja meja na stari celini. Tako Slovenci kot Madžari smo se morali leta 1920 sprijazniti s tem, da je zunaj matične
države ostala tretjina rojakov. Noben drug evropski narod ni plačal tako visoka davka, niti Nemci, ki veljajo za največje
poražence prve svetovne vojne. Zato je Slovencem, ki se prav te dni spominjamo nesrečnega koroškega plebiscita, mogoče
razumeti madžarsko trianonsko tragedijo po prvi svetovni vojni.

Vendar je pravično tudi povedati, da je bila predvojna Madžarska oziroma Ogrska, ki je bila po letu 1867 znotraj Habsburške
monarhije tako rekoč samostojna država, zatiralska skorajda do vseh, ki so niso bili Madžari. V Ogrski so bili nemadžarski
narodi, ki so pomenili več kot polovico prebivalstva, izpostavljeni siloviti madžarizaciji. Takšno usodo so doživljali tudi
prekmurski Slovenci. Položaj Slovencev na Ogrskem ni bil rožnat, saj so bili vladajočim Madžarom zaradi svoje gospodarske
in socialne šibkosti podrejeni tudi ekonomsko.
Nič hudega, če matična država pomaga svojim zamejcem, a sporno bi bilo, če bi se ta denarni tok iz sosednje države
uporabljal za morebitno madžarizacijo prekmurskih Slovencev v dvojezičnih občinah, ki bi temeljila na gospodarski
odvisnosti slovenskih podjetnikov in kmetov od stalnega pritoka forintov iz Madžarske.
Nova meja, ki so jo v deželi med Muro in Rabo zarisali po prvi svetovni vojni, mogoče ni bila najbolj premišljena. Kraljevina
SHS ni dobila porabskih Slovencev, je pa dobila kraje s številno madžarsko skupnostjo. A takšna je zgodovina in s tem se je
pač treba sprijazniti. Slovenci in Madžari, ne glede na morebitne bolečine zaradi meja po prvi svetovni vojni, nimamo
vzrokov za kakšne večje spore. Med Slovenci in Madžari ni bilo v zgodovini nobenega velikega, travmatičnega in globoko
zakoreninjenega spora, kot je na primer med Madžari in Romuni. Tudi slovenski odnos do madžarske manjšine ni bil nikoli
zatiralski.
Toda v zadnjem času poleg madžarskih nakupov nogometnega kluba Lendava in Term Lendava buri duhove v deželi onkraj
Mure denar, ki ga Orbanova Madžarska namenja za gospodarski razvoj svojih rojakov v sosednjih državah, med katerimi so
tudi prekmurski Madžari (teh je po popisih nekaj manj kot 6000).
Nič hudega, če matična država pomaga svojim zamejcem, a sporno bi bilo, če bi se ta denarni tok iz sosednje države
uporabljal za morebitno madžarizacijo prekmurskih Slovencev v dvojezičnih občinah, ki bi temeljila na gospodarski
odvisnosti slovenskih podjetnikov in kmetov od stalnega pritoka forintov iz Madžarske. To bi bilo nespametno početje, ki bi
skalilo odnose med narodoma. Pa tudi Slovenci bi morali pokazati več narodne zavesti in se upreti morebitni skušnjavi, da bi
zaradi ekonomskih razlogov izbirali med slovenstvom in Orbanovimi forinti.
•
Graničarji na Kolpi. Tekst: Igor Kršinar. Foto: Primož Lavre. Reporter, Ljubljana, letnik 11, št. 42, 15.10.2018
https://reporter.si/clanek/slovenija/granicarji-na-kolpi-domacini-policijo-obvescajo-o-migrantih-665035
Varnostna ograja ob reki Kolpi je še vedno podobna švicarskemu siru z zelo veliko luknjami. Čeprav je vlada že konec
avgusta napovedala postavitev dodatne panelne ograje vzhodno in zahodno od Vinice, smo našli območja, kjer migranti
zlahka nezakonito prestopajo mejo. Kolpa je tam zelo plitka in jo je lahko prebroditi, nato brez težav prečkajo še žico.
Našli smo tudi pot, po kateri hodijo migranti, saj je bila na vrhu drevesa jopica, ki bi lahko bila kot markacija. Tudi
domačini so nam povedali, da večkrat naletijo na migrante in o tem obveščajo policijo, ki se takoj odziva.

Slika: Konec panelne ograje pri Učakovcih, sledi skalnata strmina. Foto: Primož Lavre
»Pri nas še ni panelne ograje, pa bi jo zelo potrebovali. Ko so lani spomladi odstranili ograjo z rezilno žico, nas o tem ni nihče
vprašal, niti nas ni motila,« nam je ob obisku povedal Franc Ivanušič iz Preloke, ki je blizu svojega doma nad Kolpo velikokrat
naletel na migrante in o tem obvestil policijo. Nazadnje jih je videl pred dvema tednoma. Bila je skupina štirih moških, dveh
žensk in dveh otrok. Utrujeni so stopali traktor, pozneje jih je odpeljala policija. Povedal nam je za bližnjega sokrajana, ki je
pred meseci na prošnjo policije s traktorjem peljal poškodovanega migranta.
Migrantska transverzala
Opravili smo se navzdol proti Kolpi, kjer smo na začetku poti srečali starejšega gospoda s traktorjem. »Ste morda vi vozili
ranjenega migranta s traktorjem?« me je zanimalo. Odvrnil je, da je to laž: »Nobenega migranta nisem vozil. Se je pa pri
meni doma oglasil mladi Arabec, star okoli 20 do 25 let. Imel je mokra oblačila. Preoblekel se je, soseda mu je dala jesti, jaz
pa sem poklical policijo, ki ga je odpeljala.« Po navadi prihajajo skupine po pet ali šest migrantov, včasih posamezniki.
Nedaleč stran pa sta utonila dva migranta. Jože Miketič še pravi, da mejo varujejo hrvaški policisti, vendar dvomi, da jim je
do tega, da ostanejo pri njih. Sicer pa, je dodal, nekoga, ki je prišel iz daljnega Maroka ali Pakistana, ne bo ustavila nobena
žica ali ograja.
S fotografom sva pot nadaljevala proti travniku ob Kolpi, kjer je naš novinar že junija ugotovil, kako slabo varujemo svoje
meje. Med potjo sva se ustavila na razgledni točki, od koder je lep razgled na reko Kolpo in na hrvaško stran. Tam je na
zelenici prežal policijski avtomobil in opazoval dogajanje ob meji. Zagotovo je od tam zelo dober razgled na slovensko stran,
prav tako tudi na to, ali kdo prečka Kolpo. Slovenski policijski helikopter pa večkrat dnevno kroži nad tem območjem. Težje
je to ponoči, ko območje prekrije tema. Ko sva prispela do reke Kolpe, nisva mogla verjeti svojim očem. Še vedno je tako,

kot je bilo junija: nobene panelne ograje še niso postavili, tam kjer bi morala biti, so na drogovih tri napenjalne žice, ki se jih
da preprosto prečkati. Kolpa je tako plitka, da bi jo lahko prebrodili s hlačami nad koleni. Tako država Slovenija varuje svojo
schengensko mejo, potem pa se razburjamo, ko nam meje z ograjami zapirajo naši severni sosedje Avstrijci. Države, ki vse
od hude migrantske krize leta 2015 ni bila sposobna ustrezno zavarovati svoje meje, pač nihče ne more jemati za resno in
verodostojno partnerico. Nazaj grede sva s fotografom našla celo pot, po kateri hodijo migranti, saj je bila na vrhu drevesa
jopica, ki jim najbrž pomaga kot markacija.
Najprej Učakovci, šele nato Preloka
Domačini, s katerimi sem se pogovarjal pozneje, so rekli, da imajo migranti pomagača med tam živečimi Slovenci, vendar ne
vedo, kdo bi to lahko bil. Govori se tudi o dveh upokojenih hrvaških policistih, ki vozita migrante do Kolpe. Včasih jih je sama
hrvaška policija usmerjala do slovenske meje, toda po direktivi iz Bruslja jim morajo preprečiti, da sploh pridejo na Hrvaško.
Naši sogovorniki so tudi razburjeni, ker morajo čistiti smeti za migranti, saj je za čiščenje po zakonu odgovoren lastnik
gozda, ki je lahko tudi denarno kaznovan. Poleg tega imajo lahko migranti kakšne tropske bolezni, proti katerim so sami
imuni, lahko pa jih prenašajo v Evropo. Ni prazne hiše, v katero ne bi bilo vlomljeno, smo še zvedeli. Nasproti vasice Zilje naj
bi migranti vdrli v vikend, pobrali parket, si z njim zakurili, na koncu pa je poslopje pogorelo do tal.
Pri našem prvem sogovorniku sva srečala njegovega soseda Jožeta Miketiča, soimenjaka in daljnega sorodnika gospoda s
traktorja. Sosed Jože Miketič je večkrat klical policijo, ko je naletel na migrante. Prišli so zelo hitro in se mu vedno zahvalili
za sodelovanje. Koliko je po navadi migrantov?
»Štiri, pet, šest, sedem, včasih več kot deset. Nazadnje pred desetimi dnevi okoli dvajset. Policisti so takoj prišli, prijeli so jih
petnajst, preostale so iskali po gozdu,« nam je povedal. Ko je grabil po svoji njivi in travniku, je našel nahrbtnik, športne
copate, spodnjice, nogavice in formular, iz katerega je razvidno, da se je oseba iz Pakistana prijavila v BIH, vendar že kmalu
za tem prišla v Slovenijo. Takih listin je našel več, eno nam je podaril, velikokrat pa za migranti ostanejo raztrgani
dokumenti.
Odpravili smo se nazaj proti Vinici. Pod vasico Zilje že stoji panelna ograja, ki je vsaj ovira za migrante, a če bi se kdo
potrudil, bi jo morda lahko preplezal pri vratih. Ampak ta ograja je stala že junija. Kje jo torej postavljajo? V Učakovcih,
povedo domačini. Ta vas leži zahodno od Vinice, vendar se ograja prav tako konča pri nekem mlinu, nato je skalnati prepad,
kjer pravzaprav niti ni potrebna. Ograjo so postavili tam, kjer je doslej iz različnih razlogov ni bilo. Približno pol kilometra.
Toda naprej proti Vukovcem je spet ni. Ob Kolpi pod Kovačjim Gradom ni niti žice. »Tukaj je Kolpa pregloboka in migrantov
skoraj ni. Le redkokdo jo preplava,« nam pove domačin. Za zdaj se (še) ne vozijo s Hrvaške s čolni in splavi, a na to lahko
računamo takrat, ko bodo panelno ograjo potegnili tudi pri Preloki, kjer je Kolpa najbolj plitka in druge možnosti ne bo.
Letos zajeli že več kot 2200 migrantov
»Postavitev začasnih tehničnih ovir poteka v skladu s sprejetim načrtom, ki je označen s stopnjo tajnosti, zato vam
podrobnejših podatkov ne moremo dati. Lahko pa povemo, da jih postavljamo na nekaterih ključnih območjih, na katerih bi
lahko glede na pretekle izkušnje prišlo do poskusov množičnega prihajanja na ozemlje Republike Slovenije. Konkretno kdaj,
kje in v kakšnem obsegu, pa se odloča na podlagi konkretnih ocen in predlogov slovenske policije. Trenutno je postavljenih
176 km začasnih tehničnih ovir, od tega 114 km concertine in 62 km panelne ograje,« so nam sporočili iz Urada vlade RS za
komuniciranje. Poraba sredstev po pogodbi, sklenjeni med MNZ in izvajalcem MINIS, d. o. o., do sedaj znaša 169.952,83
evra. Za nabavo in postavitev zaščitnih tehničnih ovir je bilo do sedaj več kot dvajset različnim dobaviteljem in izvajalcem
plačano 13,6 milijona evrov.
Za postavitev dodatne panelne ograje na območju od Preloke do Učakovcev se je vlada odločila konec avgusta. Trenutno je
ob Kolpi v Beli krajini okoli 20 kilometrov tehničnih ovir. Dodatno panelno ograjo je prebivalcem obljubil tudi novi notranji
minister Boštjan Poklukar, ko je 28. septembra s predstavniki policije obiskal Črnomelj. Ob tem je poudaril, da je policija
pripravljena tudi na morebitno okrepitev nezakonitih prehodov čez Kolpo, a da je stanje ob meji za zdaj obvladljivo.
Kot piše na spletni strani MNZ, so policisti od začetka leta do konca septembra obravnavali 6667 ilegalnih prehodov državne
meje. Lani so v istem času obravnavali 1305 ilegalnih prehodov Število se je glede na enako obdobje preteklega leta
povečalo za več kot 400 odstotkov. Letos so bili najpogosteje obravnavani državljani Pakistana, Alžirije in Afganistana.
Povečuje se predvsem število pakistanskih državljanov in tudi državljanov drugih migracijsko najbolj rizičnih držav.
Na območju Policijske postaje Črnomelj so letos v prvih devetih mesecih obravnavali 2209 tujcev, ki so nezakonito prestopili
državno mejo, v enakem obdobju lani pa 438 tujcev. V prvih devetih mesecih so na območju celotne PU Novo mesto
obravnavali 2852 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Največ, 646, v mesecu maju, 494 v juniju, 434 julija, 371
avgusta, 338 septembra in oktobra, do vključno 8. oktobra še 166 tujcev. »Zaradi pomoči pri nezakonitemu prehajanju
državne meje so kriminalisti v letu 2017 obravnavali sedem kaznivih dejanj, v katerih je bilo ovadenih devet oseb. V
letošnjem letu so zaradi pomoči pri nezakonitemu prehajanju državne meje obravnavali 22 kaznivih dejanj in ovadili 27
osumljencev. Osumljenci so bili državljani Hrvaške ter Pakistana in Afganistana z urejenim statusom za bivanje v EU. Vsi so
bili pridržani, nato pa s kazenskimi ovadbami privedeni na sodišče, kjer so zanje odredili pripor,« so še odgovorili na PU
Novo mesto.
•
»Še vedno me bolj od prihodnosti zanima preteklost diplomacije«. Intervju: Andrej Rahten. Pogovarjal se je:
Ivan Puc. Foto: Primož Lavre.
Dr. Andrej Rahten, zgodovinar, nekdanji veleposlanik na Dunaju
https://reporter.si/clanek/slovenija/andrej-rahten-zgodovinar-in-nekdanji-veleposlanik-na-dunaju-o-slovenskidiplomaciji-665036 V začetku septembra je zgodovinar in diplomat dr. Andrej Rahten na gradu Jable predstavil svojo
zadnjo monografijo Med Kakanijo in VVilsonio, ki jo je posvetil slovenskemu diplomatu in politiku Ivanu Šveglu. Z njim
smo se pogovarjali tudi o prelomnem letu 1918 in o njegovih izkušnjah veleposlanika na Dunaju. »Bolj ko bledi spomin na

drugo svetovno vojno in na razloge, zakaj je bila pravzaprav ustanovljena evropska povezava, bolj se ob glasni spremljavi
populizma razraščajo stari nacionalizmi,« pravi naš sogovornik.

Slika: Andrej Rahten. Foto: Primož Lavre
Veliko pišemo in govorimo o »revolucionarnem letu 1968«, iz zavesti pa nam uhaja prevratno leto pol stoletja pred tem.
Zakaj?
Jubileji, ki so časovno bližje, so verjetno že zato bolj v ospredju. Če že govorimo o letošnjih pomembnih obletnicah, bi na
prvem mestu gotovo moralo biti leto 1918. To je tako velika prelomnica v narodni zgodovini, da je ne more zasenčiti nobena
druga vsaj z znanstvenega vidika ne. Gre vendarle za prehod iz državnega okvira, ki so mu Slovenci pripadali več stoletij, v
novo državo, spremenila se je celotna struktura našega bitja in žitja v mednarodnem okolju. Upati je, da bo do konca leta ta
prelomnica počaščena tako, kot si glede na zgodovinsko težo zasluži. Napovedanih je kar precej znanstvenih srečanj, na
nekatera sem vabljen tudi jaz, z veseljem sem se odzval.
Zgoščeni zgodovinski čas leta 1918 je bil kontroverzen. Kot je zapisal Dickens v prvih stavkih Povesti o dveh mestih za čas
francoske revolucije: »... it was the spring of hope, it was the winter of despair ...« (... bila je pomlad upanja, bila je zima
obupa ...)
V očeh navdušenih zmagovalcev je šlo za prehod iz »ječe narodov« v »zlato svobodo«. S takšnimi frazami, izrečenimi v
zadnjih mesecih obstoja habsburške monarhije, je večina slovenskih politikov jemala slovo od stare države. Tudi v novi
državi ni manjkalo evforije, a kaj kmalu so začele prihajati slabe vesti. V memoarski literaturi je o tem napisanega bore malo,
saj v tistih časih razumljivo ni bilo oportuno razlagati vseh težav in neprijetnosti, na katere je naletela slovenska politična
elita pri vstopanju v Jugoslavijo.
Nedavno sem objavil članek o pogledih krščanskega demokrata Jakoba Mohoriča na ustanovno dobo in politični vrh kraljeve
Jugoslavije. V neobjavljenih spominih enega od prvoborcev za Jugoslavijo lahko tako preberemo, kako so katoliški
narodnjaki, zbrani v Koroščevi stranki, gledah na potek združevanja južnoslo vanskih narodov. Na začetku je bil morda
največji šok zanje odnos srbskih oblasti do Makedoncev. Srbska okupacija, in sicer z osvojitvijo novih ozemelj po balkanskih
vojnah, sploh ni upoštevala dejstva, da tam, uradno v Južni Srbiji, živi v bistvu soroden, pa vendar drug slovanski narod. To
je le eden od manj znanih memoarskih utrinkov, ki priča o tem, da je slovenskim politikom ta prehod prinašal negativna
presenečenja. »Bila so leta vere, bila so leta nevere,« če se vrnem na vaše citiranje Dickensa.
Mimogrede, veste kdo je prevedel ta Dickensov roman?
Izidor Cankar!? (smeh)
Drži! Spremembe leta 1918 so bile globoke, tudi kulturne, ne le politične.
Z vstopom v novo državo Slovenci na kulturnem področju dosežejo nekatere cilje, ki so ostali neizpolnjeni v času habsburške
monarhije. Naj spomnim predvsem na ustanovitev univerze. Dosežek je sad prehoda v novo državo, a tisti, ki to poudarjajo,
radi pozabljajo, da ni bil samoumeven. Nedavno je izpod peresa Aleksandre Gačič in Gregorja Jenuša izšla knjiga o Karlu
Verstovšku, v kateri opisujeta, kako je Verstovšek kot poverjenik za izobraževanje v poprevratni ljubljanski vladi moral
skupaj z drugimi slovenskimi politiki napeti vse sile, da je bila sploh mogoča ustanovitev univerze. Vseskozi se je bodel z
raznimi opazkami, da je nepotrebna, celo z oceno, da bi bilo treba razmisliti, ali je slovenski jezik sploh primeren za to
univerzo. Pred kratkim sem o tem odkril korespondenco med Francem Terseglavom in Jankom Brejcem (nekdanjim
predsednikom Deželne vlade za Slovenijo, op. a.), iz katere je razvidno, da je celo minister za prosveto Božidar Maksimovič v
Beogradu leta 1929 predlagal ukinitev ljubljanske univerze. Morala se je aktivirati skoraj vsa slovenska politična elita, rešitev
pa so našli v njenem poimenovanju po kralju Aleksandru. Le kdo bi se upal v monarhiji ukiniti univerzo, ki se ponaša z
monarhovim imenom.
Pred natanko stotimi leti, 16. oktobra, je cesar Kari poskusil še z zadnjo državniško potezo in razglasil državno pravno
reformo. Bilo je prepozno, a vendar razpad monarhije ni bil samoumeven?
Njegov oktobrski manifest, citiral bom mojega nedavno umrlega avstrijskega mentorja profesorja Helmuta Rumplerja, je bil
zadnja priložnost za ohranitev habsburške monarhije. Na kakšen odmev so naletele državnopravne rešitve v manifestu
cesarja Karla, je že drugo vprašanje. Nekateri so v tem videli signal, da se lahko razrahljajo še zadnje vezi monarhije in da
nastane nekaj novega, drugi, ki so bili do manifesta bolj kritični, pa so menili, da je ponudba premajhna in prepozna. Toda
poanta je bila nekje drugje. Cesar Kari je z njim najprej želel zadovoljiti pričakovanja, ki so se v zadnjem letu prve svetovne
vojne ustvarjala v državah zmagovalkah. Zato ne čudi, da je bilo besedilo manifesta najprej 16. oktobra poslano na

diplomatska predstavništva habsburške monarhije (kolikor so pač še delovala v nevtralnih državah), šele nato je bil 17.
oktobra objavljen v časopisu Wiener Zeitung.
Kakšen je bil cesarjev glavni namen z manifestom?
Z njim je apeliral na mednarodno javnost, velesile, predvsem pa na ameriškega predsednika Wilsona, da vendarle razmisli,
ali naj se gre pri likvidaciji habsburške monarhije do konca. Toda veliko mednarodno zanimivih vprašanj je v manifestu
ostalo neodgovorjenih. Najprej pade v oči, da ne rešuje vprašanja Ogrske. Razlage, zakaj se je cesar tako odločil, so bile
različne, po eni od njih je takratni ogrski ministrski predsednik Sandor Wekerle pogojeval oskrbo Dunaja z ogrskim živežem s
tem, da naj cesar v manifestu Ogrske ne omeni in se to vprašanje pusti odprto. S tem so bili nezadovoljni jugoslovanski
politiki, saj je južnoslovansko narodno telo (kakorkoli ga že imenujemo), ostalo razdeljeno. Ta zadnji, v bistvu obupni
poizkus rešitve monarhije, ni zadovoljil nikogar; ne tistih, ki so si želeli, da se monarhijo obdrži, in ne tistih, ki so bili že na
tem, da zavrnejo kakršnekoli pogovore o prihodnosti svojih narodov v habsburškem okviru.
Je bila monarhija že pred manifestom obsojena na propad?
Prav imajo tisti, ki pravijo, da je manifest prišel prepozno in ponudil premalo.
Pojdiva še nekoliko nazaj. Majniška deklaracija, ki jo je 30. maja 1917 v dunajskem parlamentu prebral Anton Korošec, za
vas ne pomeni odpovedi konceptu Zedinjene Slovenije iz leta 1848?
Ne. Tudi sam koncept Zedinjene Slovenije, s tem se podrobno ukvarja več študij, je kot dopolnitev obravnaval odnos
Slovencev do južnoslovanskih sosedov. Tudi Matija Majar Ziljski v tem kontekstu piše o ožji zvezi s Hrvati. Zedinjene
Slovenije do razpada monarhije takratna slovenska politična elita ni jemala kot alternativo jugoslovanskemu konceptu. Tudi
Majniška deklaracija ni nastala zato, da bi razreševala dilemo med, če želite, Zedinjeno Slovenijo in Jugoslavijo, ampak je
bila odsev starejših trialističnih konceptov, izoblikovanih že pred prvo svetovno vojno.
Vasilij Melik je v eni od svojih razprav o državnopravnih programih Slovencev v pozni habsburški monarhiji zelo posrečeno
ugotovil, da Majniška deklaracija po vsebini ne prinaša nič novega, če jo primerjamo s trialističnimi koncepti pred veliko
vojno, denimo s sklepom kranjskega deželnega zbora 1909 ali znamenitim memorandumom, ki ga je istega leta deželni
glavar Ivan Šusteršič poslal prestolonasledniku Francu Ferdinandu. V obeh primerih, tako v predvojnih konceptih kot tudi z
Majniško deklaracijo, se zahteva ustanovitev neke južnoslovanske tvorbe znotraj habsburške monarhije, ki bi dala južnim
Slovanom precej več pristojnosti. A da ne bo pomote: zahteve Majniške deklaracije se le razlikujejo od predvojnih
konceptov, saj so ti predvidevali dolgoročno reševanje jugoslovanskega vprašanja, Majniška deklaracija pa je zahtevala
takojšen začetek uresničevanja zahtev.
Na vse te takratne dileme hočeš nočeš gledamo z vidika oziroma kriterija Slovenije kot samostojne države. Bi v primeru
razglasitve samostojne slovenske države sosednje države (predvsem Italija) to hitro okupirale in si jo razdelile?
Ni slovenskega politika, ki bi takrat razmišljal v smeri samostojne slovenske države. Tudi nasprotniki povezovanja s
Kraljevino Srbijo izhajajo iz širšega okvira, vsaj povezovanja s Hrvati, tudi če vzamemo Šusteršiča, ki je moral ob prevratu v
politično emigracijo in je tam koval alternative Jugoslaviji, ustvarjeni s prvo-decembrskim aktom.
Eden od razlogov razmišljanja v širšem okviru je bil nesrečni Londonski pakt, ki je zelo jasno začrtal ambicije italijanske
kraljevine do Slovencev in Hrvatov. Slednjim realno ni dopuščal drugih alternativ od povezovanja s Kraljevino Srbijo. Te
kalkulacije slovenske politike se ni niti prikrivalo: Srbija je sodila v krog zmagovitih držav prve svetovne vojne in z
naslonitvijo nanjo bodo tudi države zmagovalke imele več posluha za ozemeljska pričakovanja Slovencev. Kako so se izšla na
pariški mirovni konferenci in kakšna je bila dejanska podpora srbskih državnikov, je že drugo vprašanje.
Zamisel Zedinjene Slovenije ni bila uresničena, tretjina Slovencev je ostala zunaj meja nove države, medtem ko so pod
habsburško oblastjo živeli samo v eni državi.
To je eden od argumentov slovenskih politikov, ki so do konca vztrajali pri habsburškem okviru: če bomo preveč razrahljali
okvir habsburške monarhije, v katerem, če izvzamemo Beneške Slovence, so vendarle živeli ob njenem razpadu vsi Slovenci,
bo v novih razmerah prišlo do razkosanja
slovenskega naroda. Največkrat se seveda omenjajo Italijani in to že pred prvo svetovno vojno. Če beremo poročila o
nastopih Šusteršiča, so njegovi pomisleki prav v tej smeri: zavedamo se italijanskih ambicij, vemo, kje je sovražnik, ki preži
nad našim ozemljem, zato je naša prihodnost zgolj in samo v habsburški monarhiji.
Ali se ne zgodi z drugo svetovno vojno podobno, ko se politika boji še enega razkosanja slovenskega naroda med več
okupatorji?
Položaj je podoben, pa tudi različen. Mislite seveda na neformalno politično oporoko Antona Korošca. Tez o tem, kaj
natančno je predvideval oziroma si želel v primeru razpada Jugoslavije, je več. Na eni strani so srednjeevropske teze, ki ga
povezujejo s slovaško politično elito, na drugi strani se navaja njegova izjava, da je treba, karkoli že bo, ostati skupaj, če pa
se zgodi najhuje, je bolje, če smo pod Italijo. Ta je kljub fašističnemu režimu veljala za katoliško državo, Hitlerjeva nacistična
Nemčija pa je bila v očeh Korošca največja grožnja. Čeprav je tudi res, da je tik pred smrtjo skušal nekoliko prilagoditi svoj
politični koncept, biti bolj prijazen do tega, kar je on pojmoval, da bo v skladu z nemško nacistično politiko. Seveda to še
zdaleč ne pomeni, na to bi lahko naj . prej pomisli, da je s tem že obupal nad Jugoslavijo. Korošec je bil do smrti zagovornik
Jugoslavije, med politiki, ki bi lahko imeli ta naziv, se lahko še najbolj legitimno predstavlja kot njen ustanovni oče.
Rezervnega načrta ni bilo?
Koroščeva smrt je bila velik udarec za slovensko politiko. Zmedenost v njenem vrhu je bila po marčnem državnem udaru
leta 1941 še toliko večja, kajti nekega izdelanega plana B ni bilo. Bile so določene zamisli, a vse so izhajale iz domneve, da bo
kot entiteta Jugoslavija vendarle obstala. Da je dogajanje krenilo v drugo smer, so seveda odgovorne druge zgodovinske
silnice.

Habsburška monarhija je za vas v številnih ozirih lahko vzor mednarodnega in medkulturnega sodelovanja, sobivanja, ki
se nam danes v Evropski uniji zdi nekaj povsem normalnega, stara Avstrija pa je takšno izkušnjo že poznala. A nič ni
večnega, preroki konca EU so vse glasnejši. Kaj nam v tem kontekstu sporoča izkušnja razpada habsburške monarhije?
Primerjave z usodo habsburške monarhije so lahko vedno zanimive. Veliko težav, s katerimi se ubada EU, je bilo značilnih
tudi za habsburško monarhijo. Zelo privlačno je vleči vzporednice, češ da tudi EU slej ko prej čaka usoda monarhije. Pri tem
je vendarle treba biti stvaren; minilo je stoletje, vmes sta bili dve svetovni vojni, ki sta temeljito preoblikovali evropsko
stvarnost. Nekritične primerjave niso na mestu, vsaj ne z znanstvenega vidika.
Želel pa bi opozoriti na neki moment, ki ga ne gre spregledati. Med silnicami dezintegracije habsburške monarhije so bili
najprej agresivni nacionalizmi. Največji zalet so dobili na prelomu stoletja, in to ne le pri Nemcih, kot navadno poudarjamo v
zgodovinskih pregledih, temveč tudi pri drugih narodih, poglejte Madžare, Čehe, Poljake, nenazadnje tudi Slovence. Na
prelomu stoletja so tudi srednjeevropski narodi začeli izživljati poudarjeni nacionalizem. Bolj ko se bližamo razpadu
monarhije, bolj agresiven je in egoističen. Nekaj podobnega tu pa se da povleči vzporednico lahko opažamo v zadnjih letih
v EU, ko rastoči nacionalizmi v ospredje postavljajo zgolj interese lastne države oziroma naroda, vedno manj pa je
samoizpraševanja o koristih sobivanja v EU.
Vse od konca prve svetovne vojne se vseskozi išče ravnotežje med evropsko povezovalno idejo in močjo posameznih
nacionalizmov. V določenih obdobjih je povezovalna ideja močnejša, to se je najbolj pokazalo po drugi svetovni vojni, ko je
pred tem agresivni nacionalizem vnovič pokazal svojo destruktivnost. Bolj ko bledi spomin na ta čas in razloge, zakaj je bila
pravzaprav ustanovljena evropska povezava, bolj se ob glasni spremljavi populizma razraščajo stari nacionalizmi.
Pomembna postajajo identitetna vprašanja, občutljivost za pripadnost a ne le narodno.
Vprašanje identitete je v teh časih vse bolj ključnega pomena. Populizem je eden od odgovorov na bojazni, ki jih prinaša
globalizacija, na strah pred izgubljanjem lastne identitete v širših okvirih.
Kako ste te procese občutili pri vele poslaniškem delu na Dunaju?
Ko sem nastopil mandat veleposlanika, se mi je zdela EU še vedno takšna kot takrat, ko sem bil še kot mlad diplomat na
zunanjem ministrstvu in smo si prizadevali za vstop vanjo bila je naš ideal. Med veleposlaniškim mandatom pa sem spoznal,
da se je EU močno spremenila. H krepitvi nacionalnega egoizma je najprej veliko prispevala gospodarska kriza. Načelo
solidarnosti, ki naj bi bila ena od njenih odlik, je ob prvi resni preizkušnji, ko je šlo za denar, zelo hitro zbledelo. Kar
spomnite se žolčnih debat o pomoči Grčiji, na to smo že kar nekoliko pozabili. Do kod lahko seže nacionalni interes, da ne
ogrozi sobivanja v evropski družini? To je postalo temeljno vprašanje, ki se je merilo predvsem v denarju. In nič drugače ni
tudi danes.
Drug moment spreminjanja EU je migrantska kriza. Ob njej smo se začeli spraševati o evropskih mehanizmih, ki naj bi
zavarovali našo narodno identiteto, naš način življenja. Če jih imamo, kateri so in kako jih bomo uporabili, če pa jih ni,
moramo poiskati nove. Kljub zaklinjanju, da so potrebne evropske rešitve, smo se vse bolj zatekali k nacionalnim receptom.
Na tej nevralgični točki se je v EU pokazala odsotnost močnega povezovalnega mehanizma, ki bi ponudil bolj otipljiv
odgovor na izziv migrantskih tokov.
Kako se je s tem soočila Avstrija?
Ko sem bil veleposlanik na Dunaju, se je Avstrija znašla v prvih vrstah držav, soočenih s tem izzivom. Takratni zunanji
minister Sebastian Kurz ga je že zelo zgodaj uvrstil med prioritete. Pokazalo se je, da obstaja krog držav, ki na položaj
gledajo drugače od jedrne Evrope. Lahko povem, da se je na različnih sestankih in konferencah, ki so bile pod
pokroviteljstvom Avstrije velikokrat tudi na Dunaju, hitro razkril razkol, ki se kaže še danes.
Migrantska kriza je nenazadnje vplivala na notranjo poUtiko v sami Avstriji. Spominjam se, kako se je z njo soočala takratna
rdeče-črna koalicija pod vodstvom socialdemokratskega kanclerja Faymanna. Iskal je srednjo pot, da bi upravičil
pričakovanja liberalnejšega dela svoje volilne baze, hkrati je bil pod velikim pritiskom, da bolje zavaruje avstrijske meje.
Menim, da je v tem celo eden od ključev padca njegove vlade, ki jo je usodno razrahljala prav migrantska kriza.
Kot veleposlanik ste gojili tesne stiske s predstavniki višegrajske skupine. Na Dunaju ste pred slabima dvema letoma
priredili srečanje s kolegi iz držav višegrajske četverice. Je bilo povezovanje s Poljsko, Madžarsko, Češko in Slovaško
načrtno?
Že načelno sem naklonjen povezovanju v Srednji Evropi, o čemer sem tudi pisal v svojih razpravah. Do odločitve, da se
naše veleposlaništvo na Dunaju bolj poveže z višegrajskimi državami, je prišlo zaradi konkretnega problema, ko je Avstrija
sprejela sveženj proti-dampinške zakonodaje o napotitvi tujih delavcev na njeno ozemlje. Ni naključje, da so bili zaradi tega
najbolj prizadeti delavci in podjetja iz Slovenije in višegrajskih držav. Na pobudo našega veleposlaništva smo navezali stike z
veleposlaniki višegrajskih držav na Dunaju in na to temo priredili več sestankov. V avstrijskem časopisju smo objavili skupno
pismo, v katerem je bila prvič Slovenija tudi formalno enakopravna udeleženka neke diplomatske akcije držav višegrajske
skupine. Ni šlo le za klasično formulo V4 +1, ampak smo bili veleposlaniki podpisani po abecednem redu. Na koncu je tudi
avstrijska vlada ta pričakovanja začela obravnavati z več posluha za naše težave. Tako nekako sem si tudi sam predstavljal
sodelovanje v Srednji Evropi, reševanje problemov z dialogom.
Srednja Evropa torej ni meteorološki pojav?
S to Handkejevo tezo sem imel vedno problem. Ko prebiram Jančarjev odgovor nanjo, se vedno znova z njim strinjam. A je
treba ločiti dvoje. Eno so konkretni problemi, s katerimi se sooča Srednja Evropa, enega od njih sem omenil, drugo pa
nekakšen občutek nostalgije, ki se vedno znova pojavlja, še zlasti ob večjih pretresih v mednarodnem okolju. Treba je biti
pragmatičen, reševati skupne probleme, ki jih ne manjka, a se vendarle zavedati, da kulturnozgodovinsko gledano Slovenija
sodi v ta prostor. Če s kom, bomo sorodne poglede delih najprej z državami, ki izhajajo iz iste zgodovinske tradicije.

Prav pred letom ste za naš tednik razčlenili izid volitev v Avstriji. Politične razprave so le okoli ene same osebe, ki
obljublja velike spremembe, ste zapisali. Je zvezni kancler Sebastian Kurz upravičil kot ste naslovili članek »Volilno
prelomnico druge republike«?
Nedvomno. Upam, da s tem ne bom spet obtožen pretirane hvale aktualne avstrijske vlade. Preden je Kurz prevzel
Avstrijsko ljudsko stranko, je kazalo, da je obsojena ne tretje mesto volilnih lestvic. Z njegovim prihodom na vodstveni
položaj je doživela preporod, s tretjega mesta je poskočila celo na prvo. Kurz ima za sabo močno politično organizacijo, s
številnimi mladimi kadri, samozavestno, polno idej, tudi reformnega zagona. Tega ne gre zanemariti, brez močne
strankarske organizacije je težko karkoli uresničiti. Toda tudi mednarodne okoliščine so praktično vseskozi povezane s
prioritetami, ki jih je Kurz že kot zunanji minister postavljal v javnost in obratno. Pri spopadu z
migrantsko krizo je zelo dobro zaznal, kaj so ključni problemi, s katerimi se je treba spoprijeti. Potem jih je tudi reševal.
Če gremo naprej: avstrijski gospodarski kazalniki so zgledni. In nenazadnje: Avstrija je še naprej eden od glavnih
sogovornikov skoraj za vse evropske državnike, lahko rečemo tudi tiste svetovnega formata. A to ni vezano zgolj na njeno
sedanjo vlogo v EU, ko ji predseduje. Spominjam se pogovorov, ki so potekali na Dunaju o iranskem jedrskem vprašanju.
Takrat je
Avstrija pokazala, da je, ne glede na relativno majhnost, sposobna v mednarodnem okolju imeti pomembno vlogo. Skratka,
moje napovedi so se uresničile, Avstriji je uspelo z novim kanclerjem tudi znotraj EU še nadgraditi svojo vlogo v
mednarodnem prostoru. Kaj bo v nadaljevanju mandata, pa prepustimo času.
Ko je bila zadnjič v Evropskem parlamentu na tapeti Madžarska, kancler Kurz ni podprl premierja Orbana. Nasprotno.
Zakaj?
Kurz je predsedujoči EU; če hoče konstruktivno pristopati, mora vendarle upoštevati večinsko mnenje držav članic.
Nihate med zgodovinopisjem, politiko in diplomacijo. Nihalo, kot vemo, nikoli ne obstoji...
To je definicija nihala. (smeh)
A tudi vaša definicija. Ko sva se pred leti pogovarjala, ste dejali, da vas bolj kot prihodnost zanima preteklost slovenske
diplomacije. Kmalu za tem ste odšli na Dunaj. Kako bi zdaj odgovorili na vprašanje o nadaljevanju diplomatske ali
politične kariere?
Še vedno me bolj od prihodnosti zanima preteklost diplomacije. Res je, zarečenega kruha se največ poje. Na štiri leta, ko mi
je bila dana priložnost delovati kot veleposlanik na Dunaju, sem ponosen. To velja sploh za mojo celotno diplomatsko in
politično pot, vključno z mojim dolgoletnim delovanjem v panevropskem gibanju, ko sem bil dva mandata član
mednarodnega predsedstva. A v družini smo se že pred leti odločili, da se bom v prihodnje posvečal le akademskemu delu.
Še vedno z velikim zanimanjem spremljam politična in diplomatska dogajanja, a zgolj kot zgodovinar.
V zadnji knjigi (Med Kakanijo in Wilsonio), ki je izšla pred dobrim mesecem dni, opisujete poklicne in politične
preizkušnje v Zgornjih Gorjah pri Bledu rojenega diplomata Ivana Švegla (18751962). Bil je konzul Avstro Ogrske v ZDA in
Kanadi, marsikaj se mu je na katerem od konzulatov dogajalo. Vas te podrobno opisane peripetije kaj spominjajo na vaše
diplomatske izkušnje na Dunaju?
(smeh) Če bi vam pritrdil, bi me takoj povprašali, kateri od mojih takratnih sodelavcev me spominja na koga iz konzularne
ekipe Ivana Švegla. Pravzaprav gre za nekaj drugega. Ko sem prebiral poročila, ki jih je Švegel pisal s svojih konzularnih
postojank na zunanje ministrstvo in teh ni bilo malo, bil je izjemno pišoč človek, za avstro-ogrskega konzula je njegov dosje
v dunajskem dvornem in državnem arhivu izjemno bogat mi jih je bilo lažje razumeti, saj imam določene diplomatske
izkušnje. Vmes je resda sto let razlike, elementarni mehanizmi diplomacije še vedno delujejo podobno.
Vi ste bili v poročilih bolj skopi?
Reciva, da na njihovi podlagi ne bi bilo možno zastaviti tako zanimive diplomatske zgodbe, kot je ta o Šveglu.
Med viri vašega pisanja so tudi zasebni arhivi, korespondence s čimer vaši junaki oživijo. Kako pridete do teh virov?
To je najbolj zahtevni del. Zgodbe pletem okoli posameznikov, biografija mi je bila vedno najbližja. Najlažje je, če kje naletite
na kvalitetno zapuščino protagonista. A pri nas so zelo redki primeri ohranjenih bogatih zapuščin, ki bi omogočale, da se za
dva meseca usedeš pri zapuščini in napišeš biografski članek. Pregledati je treba veliko fondov, ko denimo predelaš pet ali
šest škatel, pa se zgodi, da sta uporabni le eno ali dve pismi, ki pomagata kot ste dobro rekli - oživiti protagonista. Imel sem
nekaj sreče, da sem s poznanstvi, ki sem jih ustvaril tudi prek diplomacije, pogosto prišel do kvalitetnih virov. Ne tako
malokrat pa tudi obžalujem, ker se vir izkaže za izgubljenega ali celo uničenega; hudo mi je, ker vem, kako bolj nazorna bi
bila lahko biografija katerega od protagonistov, če bi se ta ali oni vir ohranil.
Ste torej lahko bolj nazorni?
Lahko. Naj omenim primer, ki je povezan s stoto obletnico Pariške mirovne konference drugo leto januarja. Pred petnajstimi
leti sem bil v korespondenci z Gregorjem Schusterschitzem avstrijskim diplomatom in daljnim sorodnikom že večkrat
omenjenega zadnjega kranjskega deželnega glavarja Ivana Šusteršiča, o katerem sem napisal monografijo opozorjen, da pri
eni od njegovih tet v Nemčiji obstaja zapuščina s korespondenco iz leta 1919 med Ivanom Šusteršičem in njegovim bratom
Alojzom. Ivan je bil takrat že v politični emigraciji v Švici, brat Alojz, ki je končal kariero pomorskega častnika v habsburški
monarhiji z nazivom kontraadmiral, pa je bil poslan za člana vojne misije delegacije Kraljevine SHS v Pariz na skrbi je imel
pomorska vprašanja. Si lahko predstavljate, kako zanimiva korespondenca bi to lahko bila! Toda vse, kar danes vemo o njej,
je na podlagi krajših odlomkov iz družinske kronike. Tam piše, da je potekala v francoščini, vsebina pa večinoma ostaja
neznanka.
Kaj hudega se je primerilo?
Leta 2004 sem bil že skoraj dogovorjen, da si zapuščino ogledam in odpotujem v ta namen v Nemčijo, a sem moral zaradi
spleta okoliščin potovanje odložiti. Teta Gregorja Schusterschitza je kmalu nato umrla in za korespondenco se je izgubila
vsaka sled. Kljub temu to ni porušilo mojih načrtov, da napišem biografijo Ivana Šusteršiča, tudi na podlagi virov, ki sem jih

dobil iz poznanstva z Gregorjem Schusterschitzem. Po prihodu na Dunaj sem s slednjim srečeval tudi kot diplomat, trenutno
je veleposlanik Avstrije v Luksemburgu in pooblaščenec za brexit.
Še eno težavo imate raziskovalci pridobiti je treba denar. Za projekt Bled: diplomatska zibelka slovenstva ste ga dobili na
Zavodu za kulturo Bled.
Brez pokroviteljev bi zbirka Studia diplomatica Slovenica verjetno že zamrla. Spominjam se, da smo Izidorja Cankarja izdali s
podporo enega vodilnih slovenskih podjetnikov. Za češki prevod knjige o slovenskih diplomatih v slovanskem svetu nam je
poleg foruma slovanskih kultur priskočila na pomoč znana češka firma. Za diplomatski priročnik smo dobili sponzorja na
Obali. Knjigo o politiki velesil ob nastanku kraljevine SHS je podprl francoski kulturni center v Ljubljani. Še bi lahko našteval,
čeprav moram ugotoviti, da je teh sredstev vse manj.
Kar zadeva Bled, ga kot diplomatsko stičišče najprej povezujemo z novejšo zgodbo blejskim strateškim forumom. Med
obema svetovnima vojnama, to je danes nekoliko pozabljeno, je bil Bled stičišče diplomacije male antante, ki so jo tvorile
Češkoslovaška, Romunija in Jugoslavija. Če pa gremo še bolj v preteklost, ugotovimo, da sta kar dva prominentna diplomata
iz časa pozne habsburške monarhije iz Zgornjih Gorij pri Bledu; prvi je Josef baron Schwegel, ki mu je bila posvečena sploh
prva knjiga v naši zbirki, in drugi že omenjeni nečak Ivan. In nenazadnje: na Bledu živi tudi avtor predzadnje knjige v zbirki
Ernest Petrič.
Kdo od diplomatov se bo naslednji po vrsti znašel v vaši monografiji?
V okviru raziskav, povezanih s stoto obletnice Pariške mirovne konference, vedno znova najdem kakšne zanimive osebnosti,
ki so bile na njej, takrat so Slovenci prvič organizirano in kolektivno nastopih na diplomatskem prizorišču. V tej smeri gredo
tudi razmisleki o novih študijah.
Razočaranje na mirovni konferenci je bilo veliko. V monografiji, ki ste jo omenili, ugotavljate, da majhnega slovenskega
naroda, ki je več stoletij bival v habsburških kronskih deželah, mednarodna javnost in politika v začetku 20. stoletja
skorajda nista zaznavala. Nam gre zdaj na diplomatskem odru kaj bolje?
Odgovoril bi s citatom iz arhiva. Nedavno sem naletel na zanimivo besedilo, v katerem je eden od slovenskih udeležencev
pariške konference, ko je razpravljal o slovenskih mejnih problemih, uporabil Bismarckov citat: Macht geht vor Recht. Tudi
če ti pravo daje prav, je uresničitev ciljev bolj odvisna od moči posamezne države. Bismarck je ta rek kasneje večkrat zanikal,
a cilj je dosegel. Očitno je tudi sodobna Evropa še vedno predvsem odsev razmerij v realni politiki.
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Letos za tretjino manj nezakonitih vstopov v EU kot lani. STA. Reporter, Ljubljana, 16. okt. 2018
https://reporter.si/clanek/svet/letos-za-tretjino-manj-nezakonitih-vstopov-v-eu-kot-lani-665355
V prvih devetih mesecih letos je število nezakonitih prečkanj meje v EU prek štirih glavnih migrantskih poti v primerjavi z
enakim obdobjem lani upadlo za tretjino na okoli 100.100, v letošnjem septembru pa je bilo v primerjavi s septembrom
2017 nezakonitih prečkanj meje za 21 odstotkov manj oz. 12.900, kažejo podatki Frontexa.
A podatki Evropske agencije za mejno in obalno stražo obenem kažejo, da se je v primerjavi z enakim obdobjem lani v prvih
devetih mesecih letos podvojilo število nezakonitih vstopov v Španijo prek zahodne sredozemske migrantske poti. Zabeležili
so jih 35.500.
September je bil obenem tretji mesec zapored, v katerem je prek te sredozemske poti v EU prispela skoraj polovica
migrantov oz. beguncev. Skupaj jih je prejšnji mesec v Španijo prek te poti vstopilo skoraj 6500. Večina migrantov, ki so se v
EU letos podali po tej poti, je bila državljanov Maroka, Gvineje in Malija, več kot tri četrtine vseh pa jih je bilo iz podsaharske
Afrike.
Po vzhodni sredozemski poti je prejšnji mesec na staro celino prispelo 5400 migrantov, 25 odstotkov manj kot septembra

2017. Do tega je po podatkih Frontexa prišlo predvsem zaradi občutnega porasta nezakonitih prečkanj kopenske meje s
Turčijo v zadnjih mesecih. V prvih devetih mesecih letos je sicer skupno število ljudi, ki so v Evropo nezakonito vstopili prek
te poti, poraslo za 40 odstotkov na okoli 40.300.
Večina ljudi, ki se je na pot proti Evropi podala po tej poti, je bila državljanom Sirije in Iraka - a september je bilo tudi drugi
mesec zapored, v katerem so večino na tej poti predstavljali Afganistanci.
Število migrantov, ki so v Evropo vstopili prek osrednje sredozemske poti, je septembra upadlo na okoli 900, kar je 85
odstotkov manj kot septembra lani. Skupno število migrantov, ki so po tej poti vstopili v Evropo, je v prvem devetmesečju
letos upadla na okoli 20.900, kar je 80 odstotkov manj kot lani. Večina prišlekov na tej poti je bila Tunizijcev in Eritrejcev skupaj več kot tretjina. Sledili so jim Sudanci, Pakistanci in Nigerijci.
Število migrantov na glavni zahodnobalkanski migrantski poti prek Srbije na Madžarsko in Hrvaško je bilo tudi v prejšnjem
mesecu nizko. Se pa vzporedna pot prek Albanije, Črne gore in BiH ter tista prek Srbije in BiH sooča z naraščajočim
migracijskim pritiskom, še navaja Frontex na svoji spletni strani.
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