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Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec 

• Pred sto leti: Zadnji dnevi habsburškega cesarstva. Lev Detela. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 
38, 19. oktober 2018, str. 2 

Predavanje v Slovenskem inštitutu na Dunaju skupaj z Inštitutom za avstrijske vede 
»Konec neke velesile. Avstro-Ogrska v letu 1918« je bil naslov zanimivega predavanja, ki ga je imel v Slovenskem 
inštitutu na Dunaju, ki ga vodi Herbert Seher, nekdanji direktor avstrijskega Vojaško  zgodovinskega muzeja Manfried  
Rauchensteiner.  
 

 
Slika: »Konec neke velesile. Avstro-Ogrska v letu 1918« je bil naslov zanimivega predavanja, ki ga je imel v Slovenskem 
inštitutu na Dunaju, ki ga vodi Herbert Seher, nekdanji direktor avstrijskega Vojaško  zgodovinskega muzeja Manfried 
Rauchensteiner. Foto: Novice 
 
Dunaj. Leta 1942 na Koroškem rojeni zgodovinar, ki je bil med drugim univerzitetni profesor na Dunaju, predaval pa je tudi 
na nekaterih drugih univerzah, je objavil med svojimi številnimi zgodovinskimi publikacijami več knjig o Avstro-Ogrski v prvi 
svetovni vojni. V tem sklopu je pri dunajski založbi Böhlau izšla leta 2013 tudi njegova znanstvena študija Prva svetovna 
vojna in konec habsburške monarhije 1914  1918 (Das Erste Welt krieg und das Ende der Habsburger Monarchie 1914  
1918). 
Na prireditvi, ki jo je Slovenski inštitut pripravil skupaj z dunajskim Inštitutom za avstrijske vede in moderiral graški 
univerzitetni profesor Ludvik Karničar, je Rauchensteiner že na začetku izrazil začudenje, da zdaj ob stoletnici konca 
habsburške monarhije ni izšlo kako novo pomembno delo o tem dogodku, kije bistveno spremenil podobo nekdanje Evrope. 
Medtem ko je o začetku prve svetovne vojne okrog leta 2014 prišlo na knjižne police in v znanstvene inštitute več 
pomembnih zgodovinskih del, je čutiti prav zdaj sto let po koncu habsburškega cesarstva nekakšno praznino in nezanimanje 
za tedanje dogodke, čeprav ti v nekem smislu odmevajo vse do danes. 
Pri svojih izvajanjih v Slovenskem inštitutu se je Rauchensteiner osredotočil predvsem na zadnje vojno leto. Že takoj na 
začetku v januarju 1918 se je kriza v veliki državi vidno povečala kljub uspehom v bojih proti Italiji in premirju oziroma 
porazu Rusije na vzhodni fronti zaradi boljševiške revolucije. Preskrba prebivalstva je začela odpovedovati, pojavile so se 
delavske stavke. Zaradi pomanjkanja surovin se je ustavila proizvodnja v mnogih za državo bistvenih industrijskih obratih. 
Delavci, ki so delali po 16 ur na dan, niso več imeli dela in zaslužka. Zaradi dolge vojne so postajali vedno bolj nezadovoljni 
tudi vojaki na številnih frontah. Najprej so se uprli mornarji v Kotorju, pozneje pa tudi različni predvsem slovanski regimenti 
v notranjosti države, med drugim v štajerskem Judenburgu. Posebno odmeven je bil upor tradicionalnih, elitnih regimentov, 
v katerih so prevladovali slovenski vojaki. Uprli so se 17. pešpolk v Judenburgu, 97. pešpolk v Radgoni in 7. lovski bataljon v 
štajerskem Murauu. Veliko ljudi se je nahajalo v različnih taboriščih, ker so zaradi vojnih operacij morali zapustiti svoje 
domove, kar je še povečevalo splošno stisko, ki je zavladala v veliki državi. 
Kljub temu je Avstro-Ogrska še funkcionirala. Imela je svojo vlado in parlament. Delovali so uradi, pošta, bolnišnice in 
železnice in cesar je marljivo opravljal svoje dolžnosti. Vendar je Rauchensteiner zadnjemu cesarju Karlu I. očital preveliko 
neodločnost. Znano je, da je s pomočjo svoje žene, cesarice Cite iz družine Bourbon-Parma, skušal na tajni način vzpostaviti 
premirje s Francijo in morda tudi z Italijo. Ker je za dogovarjanje predčasno izvedela javnost, je cesar zašel v težave. Prišel je 
pod še večji vpliv Nemčije in ni mogel zaustaviti vojne, kar bi bilo leta 1917 tudi zaradi avstrijsko-nemških uspehov proti 
Italiji še možno. 



Medtem ko je Karlov predhodnik cesar Franc Jožef izjavljal, da mora cesarstvo propasti na časten način, če bi usoda tako 
določila, je Karlu cesarstvo ušlo kar samo z vajeti in se razdrobilo v kaosu. Po uspešni dvanajsti soški ofenzivi, ki se je končala 
z umikom italijanske vojske ob reki Piavi, je Avstro-Ogrska sprožila 24. oktobra 1918 še zadnjo bitko, v kateri se je hotela s 
svojimi četami prebiti v Lombardijo. Ta ofenziva je bila za Avstro-Ogrsko neuspešna. Cesarstvo je moralo zaprositi za 
premirje, ki je bilo podpisano 3. novembra in začelo veljati 4 novembra ob 15 uri. Že pred tem so avstro-ogrske čete 
demoralizirano razpadale. Vojaki so hoteli samo še domov, v svoje nove nacionalne države, ki so jih začeli ustanavljati 
njihovi narodni voditelji. 
Že 12. oktobra 1918 je slovenski poslanec v Avstrijskem državnem zboru Anton Korošec na zadnji avdienci pri cesarju Karlu, 
ko ga je ta rotil, naj Slovenci vendar ostanejo zvesti cesarstvu, izjavil: »Veličanstvo, je prepozno!« 
Po mnenju Rauchensteinerja je zadnji avstrijski cesar predolgo okleval. Imel je sicer lepe načrte. Državo je želel reformirati 
in demokratizirati. Uvajati je začel socialne reforme. Ni bil gluh tudi za preoblikovanje države v smislu nekakšne 
konfederacije narodov pod habsburškim žezlom. Toda za vse to se je skušal odločiti komaj v zadnjem trenutku. 
Kot vladar je na Dunaju vztrajal še do 11. novembra, ko se je odpovedal opravljanju državnih dolžnosti. Ni pa se odpovedal 
cesarskemu naslovu in časti, ker je menil, da kot »cesar po milosti božji« ne more odstopiti. Če ga hočejo odstraniti kot 
cesarja, ga morajo ubiti. Tega si niso upali storiti, koso 12. novembra 1918 oklicali republiko Nemška Avstrija. Cesar Karel I. 
se je z družino leta 1919 umaknil v pregnanstvo v Švico in aprila 1922 umrl na portugalskem atlantskem otoku Madeira. 

• Skupaj moramo poiskati izhod. Bernard Sadovnik. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 38, 19. 
oktober 2018, str. 3 

Komentar gosta   
 

 
Slika: Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. Foto: Novice 
 
Predstavniki vseh treh političnih krovnih organizacij smo se nedavno srečali v Ljubljani z novim ministrom RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu Petrom Česnikom. Med pomembnimi vprašanji, ki smo jih izpostavili, je bilo tudi poglavje tednika 
Novice. Prepričan sem, da mora biti v interesu nas vseh, zagotoviti kar se da najboljše pogoje za časopis.  
Mislim, da je trenutna situacija sramotna za nas in, če že poudarjamo, da so Novice naš skupni časopis, bi že izhajal iz tega, 
da skupaj iščemo izhod iz nevzdržnega položaja. V okviru SKS smo se pri zadnji seji UO ukvarjali s tem našim »skupnim 
časopisom«, ki zaenkrat še ni skupen, in prišli do soglasnega sklepa, da je nujno potrebno spremeniti organizacijsko 
strukturo tednika. To pomeni, da bi bilo najbolje, da so naše politične organizacije zunaj struktur Novic, ali pa se vsaj nujno 
vključi tudi tretja krovna politična organizacija Skupnost koroških Slovenk in Slovencev. Današnja struktura je namreč neke 
vrste pat situacija. Nadalje bi tudi bilo predstavljivo, da bi bralke in bralci bili tisti, ki so nosilci tednika, poleg tega pa bi vsi 
odgovorni morali Novicam zagotoviti takšno finančno osnovo, ki bi tudi mlajše motivirala, da bodo nadaljevali to delo v 
prihodnosti. Pod takšnimi pogoji kakor so sedaj, časopis ne bo mogel privabiti novih angažiranih urednikov, še manj pa one, 
ki danes delajo izven Koroške. 
Tednik pomeni, da bi moral časopis izhajati tedensko in nikakor ne more biti delo glavnega odgovornega urednika, da se 
mora obračati na javnost in opozarjati na finančno situacijo Novic. V bran vsem organizacijam pa je tudi treba povedati, da 
smo z bivšo avstrijsko vlado imeli že zelo konkretne dogovore o sistemskem financiranju v okviru zakona za pospeševanje 
tiska. Seveda pa bo nujno potrebno, da bomo z novo avstrijsko zvezno vlado čimprej stopili v stik, postavili svoje zahteve in 
opozorili, da je v prvi vrsti Avstrija tudi pristojna za financiranje našega skupnega tednika, in tako dolgo, kakor to ni 
zagotovljeno, seveda Slovenije tako rekoč ne izpustimo iz odgovornosti. 
Predlog za dodelitev podpor sestavljajo vse tri krovne politične organizacije in če smo vse tri organizacije mnenja, da je 
časopis nujno potreben, potem je seveda nujno, da se dogovorimo za takšen predlog, ki zagotovi vsaj osnovno eksistenco 
skupnega časopisa. To je v naši odgovornosti! Druga stran medalje je, da navsezadnje kljub temu dokončno o tej podpori 
odločajo na Dunaju in v Ljubljani. Vsaj na Dunaju so doslej vedno upoštevali predlog sosveta, v Sloveniji pa so se, kar je 
treba jasno povedati, tudi z ozirom na gospodarsko krizo znižale podpore vsem prejemnikom in seveda tudi časopisu. 
Mislim, da imamo v novem ministru za Slovence v zamejstvu in po svetu zagovornika naših potreb, je pa jasno, da se bomo 
morali v prihodnje osredotočiti na prioritete. In če je edini tednik naša skupna prioriteta, potem je definitivno v 
odgovornosti vseh treh naših krovnih organizacij, da potom naših predlogov v Republiki Avstriji in Republiki Sloveniji 
zagotovimo za Novice podporo, brez katere ne morejo eksistirati in izhajati. Pomembno bo tudi, da v Sloveniji in v Avstriji 
lobiramo za ta finančna sredstva, kajti takšne rešitve, da bo od danes na jutri prevzela Republika Avstrija vse financiranje, ne 
bomo našli v treh tednih. Se pravi, da bomo našli rešitev samo v tem, da bomo z združenimi močmi skupaj z Avstrijo in 



Slovenijo zagotovili finančna sredstva. Hkrati smo pozvani, da zagotovimo tudi uredniško strukturo z uredniškim statutom, 
ki daje uredništvu vse pogoje za izdajanje dobrega in od političnih organizacij neodvisnega svobodnega časopisa. 

• Zakaj je dialog potreben.  Marjan Sturm. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 38, 19. oktober 2018, 
str. 4 

»Bila sem v Ravensbrücku z nunami in z ženskami iz številnih držav, z različnimi verskimi prepričanji. Danes imam prijatelje 
med katoliki, protestanti in judi. Imam tudi prijatelje med ÖVP, med komunisti in celo med nekaterimi bivšimi nacisti. Moja 
doživetja v kacetu so me naučila, da skušam svoje soljudi razumeti, četudi so drugega svetovnonazorskega prepričanja. 
Važen je edinole pošten značaj.« (Rosa Jochman) 
Letos poleti je mirovni inštitut Stadt Schlaining vabil na poletni simpozij. Simpozij je otvoril zvezni predsednik Van der 
Bellen. Na njem se je govorilo o potrebi po dialogu. Med predavatelji je bila med drugim tudi Vera Grabe Loewenherz iz 
Kolumbije, ki je bila 16 let članica gverilske skupine M 19. Pripovedovala je, kako so se borili v džungli. Ko so ugotovili, da se 
kolumbijska vojska po spopadih z gverilci vedno spet maščuje nad navadnim in nedolžnim prebivalstvom, se je ta skupina 
gverilcev (pribl. 1000 borcev) odločila, da preneha z oboroženim bojem in prične s politiko odprtega dialoga in sodelovanja. 
Zvezni predsednik Van der Bellen je v svojem stališču tudi pripovedoval, kako so ga svobodnjaki, ko je bil še šef poslanske 
skupine Zelenih, povabili na razgovor. Pristal je. Ko pa je eden izmed svobodnjaških politikov v tem času javno povedal, da je 
v primerjavi z birokracijo EU bila birokracija nacističnega režima še dokaj zmerna, je Van der Bellen odpovedal sodelovanje 
pri svobodnjakih. »To je bilo napačno,« je dejal Van der Bellen na simpoziju v Stadt Schlaining, »moral bi iti tja in jasno 
zavzeti stališče do takih neumnih izjav.« 
Ko sem začel svoje delo v okviru ZSO, je bil na deželni vladi drugi naj višji uradnik, namestnik direktorja deželnega urada, 
Karl Anderwald, ki je bil tudi pristojen za slovensko manjšino. 
Tedaj še nisem poznal veliko uradnikov, kaj šele vodilnih uradnikov, bil sem pozitivno presenečen, ko sem Anderwalda prvič 
srečal v njegovi pisarni. Bil je odprt, sploh ne vzvišen in dokaj kolegialen in zavzet za manjšinsko stvar. 
Na njegovo pobudo je tedanji deželni glavar Christoph Zernatto uvedel letni kulturni teden koroških Slovencev, ki je bil v 
okrajnih mestih izven dvojezičnega ozemlja, da bi tudi nemško govoreči sodeželani zvedeli več o koroških Slovencih. 
Ko je prišlo do mazaških akcij na Ulrichsbergu, je Karl Andenwald dal pobudo za okroglo mizo, na katero so bili prvič 
povabljeni zastopniki celotne palete organizacij in oseb, ki so se ukvarjali s slovensko manjšino in nemškim nacionalizmom. 
Složno so sedeli ob eni mizi predsednik KHD Josef Feldner in predsednik ZKP Peter Kuhar, tedanji predsednik brambovcev, 
predstavnik Zveze slovenskih pregnancev, univ. prof. Peter Gstettner, univ. prof. Günther Hodl in še številne druge 
osebnosti od levega do desnega pola. Tedaj je nastala ideja o velikem znanstvenem projektu, ki naj bi obdelal zgodovino 
sožitja v deželi. Vodstvo projekta je prevzel univ. prof. Stefan Karner. Dejansko je nekaj let kasneje izšla obsežna publikacija. 
Karl Anderwald se je zavzemal za to, da so na mesto vodje biroja za slovensko narodno skupnost bili imenovani koroški 
Slovenci. To so bili Vladimir Smrtnik, Karl Hren in Marija Trampuš. 
Ob nekem ugodnem trenutku (sankcije 14 članic EU zoper modročrno vlado 2000) je Anderwald dosegel, da je deželna 
vlada podprla ustanovitev znanstvenega inštituta CIFEM, ki naj bi proučeval manjšinska vprašanja. Za glavnega sodelavca je 
izbral Adalberta Reitererja, ki je napisal pomembne študije o koroških Slovencih (npr. Doktor und Bauer). 
Seveda se je šušljalo, da je Anderwald »buršenšafter«, kar se je videlo tudi v njegovem obrazu. Ob neki prijetni priliki sem ga 
nagovoril na to. Potrdil je, da je član Burschenschaft Allemannia v Gradcu. Omenil je, da sta bila člana take buršenšaftovske 
zveze med drugim tudi socialdemokratski namestnik deželnega glavarja na Štajerskem univ. prof. Schachner - Blazizek in 
namestnik koroškega deželnega glavarja Walter Weissmann (VP). Cela vrsta generalnih direktorjev podržavljene industrije 
je bila hkrati pri socialdemokratih in pri buršenšaftih. Viktor Adler je bil npr. tudi pri tej zvezi. Poleg tega je treba 
diferencirati med različnimi zvezami. Med njimi so tudi desno-ekstremne struje, a ne samo. 
Karl Anderwald mi je še pripovedoval, da je kot mestni svetnik (VP) v Spittalu dal pobudo za poimenovanje ceste po 
Walterju Borgesu, ki je bil Jud, brambovec, zdravnik in je prišel ob življenje v Auschwitzu. 
Ta Karl Anderwald je pobudil simpozij pri svoji zvezi in v ta namen povabil mene, Josefa Feldnerja in Manuela Juga, da 
spregovorimo o procesu dialoga na Koroškem. Dogovorjeno je bilo, da je simpozij interne narave in se o tem javnost ne bo 
obvestila. 
Očitno je bil med prisotnimi nekdo, ki je za časopis Aulo napisal članek. Ta članek z moje in tudi Jugove strani ni bil 
avtoriziran in sploh ne ustreza poteku razprave na simpoziju. Manuel Jug je govoril npr. o tem, da se ne smemo ukvarjati 
samo z zgodovino, temveč moramo upreti naš pogled tudi v prihodnost. Seveda sem takoj urgiral odgovor, kar pa ni šlo, ker 
je to bila zadnja številka tega časopisa. 
Kakorkoli že: Karl Anderwald je skupaj z direktorjem Mohorjeve, Karlom Hrenom, tudi izdajatelj koroškega zbornika 
»Kärntner Jahrbuch für Politik«, v katerem poleg Hrena in mene občasno objavlja tudi Rudi Vouk. 
Tudi jaz sem imel zelo površno sliko o buršenšafterjih. Da se ta skupina deli na različne struje, eni so desno-ekstremni, drugi 
konservativni in drugi spet bolj liberalni. Nič ne preostane: treba je diferencirati in predvsem rešerširati. Kdor se hoče 
poglobiti, lahko posluša mojo oddajo na radiu Agora, kjer sem imel v gosteh dva dobra poznavalca te materije: Rudolfa 
Dörflingerja in Bernharda Weidingerja od Dokumentacijskega arhiva avstrijskega odporniškega gibanja na Dunaju. 

• Še naprej proti pojavom, ki razkrajajo družbo. Intervju: Milan Wutte, predsednik Zveze koroških partizanov. 
Pogovarjal se je Sebastjan Trampusch. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 38, 19. oktober 2018, 
str. 5 

Zveza koroških partizanov in prijateljev antifašističnega upora (ZKP) bo v soboto, 10. novembra, ob 14.30 v hali 2 na 
celovškem sejmišču proslavila 70. obletnico obstoja. Od predsednika Milana Wutteja smo izvedli več o prireditvi. Wutte 
pa je med drugim spregovoril tudi o namenu organizacije, o desnem ekstremizmu in spremembi na vrhu ZSO.  
 



 
Slika: Milan Wutte, predsednik Zveze koroških partizanov. Foto: Novice 
 
Celovec. Pri Robežu je 25. avgusta 1942 prišlo do prvega boja med partizani in nemškimi enotami na koroških tleh, sledilo je 
preko 600 oboroženih akcij koroških partizanov. Zgodovinarka Brigitte Entner piše o 1.800 osebah, ki so prišle v konflikt z 
oblastmi zaradi suma odporniškega delovanja, ki so bile pri partizanih, ali pa ti stih, ki jih je po vojni ZKP označila za 
podpornike. Zveza koroških partizanov je bila ustanovljena leta 1948, prvi predsednik pa je bil Karel Prušnik  Gašper. 
ZKP praznuje letos 70. obletnico. Kaj je namen organizacije in kaj je bila vaša zamisel, ko ste načrtovali slavnostno 
prireditev? 
Milan Wutte: Zveza koroških partizanov je bila in bo tudi v bodoče organizacija, ki deluje nad vsemi koroškimi političnimi 
interesi in strujami. Zavzela se bo še naprej za svobodomiselnost naših ljudi ne glede na strankarsko ali versko pripadnost, 
ter seveda za vse tiste, ki so pravice potrebni. Na prireditvi se hočemo v primerni obliki spomniti 70 let delovanja naše 
organizacije. Vsi nastopajoči bodo poskrbeli za časten okvir. Pred koncertom pa bomo ob 10. uri imeli zgodovinsko omizje, 
ki se bo osredotočilo na množično oživljajoči se fašizem v Evropi. Nacionalizem je bil v naši družbi latentno prisoten in se 
najbolj izraža na prireditvah kot je to ustaško srečanje na Libuškem polju. Zato smo bili letos glavni iniciator protestne 
prireditve proti temu srečanju. 
Je boj proti vedno pogostejšim pojavom desnega ekstremizma in nacionalizma ena izmed glavnih nalog ZKP? 
Naše naloge nastajajo iz naših zgodovinskih korenin. Zato moramo biti med prvimi, ki pozorno spremljajo, opozarjajo in se 
borijo proti tem pojavom, ki razkrajajo družbo. Zgodovina nas svari, da je treba biti zelo senzibilen kar se tiče takih pojavov. 
V Avstriji in Nemčiji imajo izvor v tem, da nikoli nista zgodovine sami, s sabo razčistili. Tudi stranke niso imele interesa do 
tega, ker so bile polne teh ljudi. 
Ali to danes tudi še velja za Koroško politiko? 
V okraju'Velikovec imamo nekaj županov, ki nasprotujejo vsakim izboljšanjem za narodno skupnost. Niso populisti, temveč 
prepričani o tem, kar delajo. Mislil bi si, da bi to moralo biti že premagano, pa ni tako. Zavestno ali podzavestno so 
nasprotovanje prevzeli od prejšnjih generacij ali pa so sploh slovenskega porekla in se ga otepajo z rokami in nogami. To je 
notranji ustroj naše družbe, ki je prepletena s temi gesli, slogani in dejanji. Problem se na Koroškem prekriva s tem, da 
imamo deželnega glavarja, ki je res socialdemokrat in ne zlorablja imena stranke kot geslo za nacionalistične namene. Tudi 
primer notranjega ministra Kickla kaže, kam bi se stvar razvila, če bi jim dopuščali delati, kar hočejo. Meja med demokracijo 
in desnim ekstremizmom se zmeraj bolj razkraja in družba bo razpadla, če bomo take stvari dopuščali. Kot organizacija 
hočemo združevati vse sloje manjšine, ki so odprti in se jasno borijo proti takim pojavom v družbi. 
Kaj pravite na to, da so migranti in begunci, med drugim tudi pri Heimatdienstu, nasledili Slovence kot tarča? 
Proti Slovencem ne hujskajo več, zato pa proti beguncem in drugim. Obojega ne moreš spraviti pod eno streho. Ali so 
organizacije, ki imajo humanost zapisano v pravilih ali pa je nimajo. Če je nimajo, pa smo Slovenci samo sredstvo prekrivanja 
njihovega mišljenja v ozadju. Nedvomno so na Koroškem bili veliki premiki. Ko pa bo na Koroškem na krmilu druga politična 
opcija, ki bo potrebovala konfliktno situacijo, jo bodo takoj spet zanetili. Konsenz je prav, samo se mora voditi na 
enakopravni osnovi. Za to bi pa od svobodnjakov in Heimatdiensta morali priti jasni signali in se tudi zrcaliti v njihovih 
dejanjih. Če zdaj hujskajo proti tujcem, se v osnovi pri njih nič ni spremenilo. 
Manuel Jug bo verjetno nasledil Marjana Sturma na čelu ZSO. Z izjavo »Danes ni več tako važno, kdo je imel tedaj prav« 
je dvignil nekaj prahu med koroškimi Slovenci? 
Za nas sploh ni debate o tem, da je takšna izjava absolutno nespremenljiva. V trenutku, ko odpreš tako debato, daš tistim, ki 
imajo upravičeno slabo vest, odpustek za njihova dejanja. Ne moremo, kot to delajo v Sloveniji, kolaboracije postaviti kot 
tisto, ki se je borila za slovenstvo in proti nacizmu. Zgodovino je treba gledati tako, kot je bila, biti nanjo ponosen na in iz nje 
potegniti prave zaključke. Ne moreš družini, ki so jo izselili ali koga ubili, reci, da to ni tako hudo. Vsaka organizacija mora 
gledati, kako se bo pomladila. Tisti, ki jo bodo pomladili, pa se morajo zavedati, kje so korenine organizacije in naše družbe. 
Priča taka izjava o tem, da mladina ne ve več oz. se ne zanima za lastno zgodovino? 
Vsak koroški Slovenec naj bi vedel za svojo zgodovino in svoje korenine. Brez tega znanja ne smeš prevzeti političnih funkcij. 
Velika napaka funkcionarjev in organizacij v Celovcu pa je, da se velikokrat odmikajo od baze in nimajo kontakta do nje. 
Lokalni samostojni faktorji so prevzeli naloge central. Baza ne potrebuje političnih prišepetalcev, temveč organizatorično 
pomoč. Naša naloga je ozavešča nje mladine o zgodovini, kar bo potem, ko smo prilagodili muzej pri Peršmanu za celoletno 
uporabo, še lažje. Ne bomo prevzeli naloge narodnopolitičnih organizacij. Bomo pa natančno gledali, kaj delajo. Če mislimo, 
da nekaj ni prav, pa bomo to tudi povedali.  



• Meje so lahko kot jara kača, lahko pa dajejo tudi zavetje. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 38, 
19. oktober 2018, str. 6 

Skupno 2020 - okrogla miza 
Evropa brez meja je bila utopija, je utopija in bo verjetno ostala utopija  Mohorjeva družba je vabila na okroglo mizo in 
simpozij o mejah, njihovem razdruževanju in povezovanju. 
 

 
Slika: Okrogla miza, pri kateri so pod vodstvom politologinje Kathrin Stainer-Hämmerle razpravljali zgodovinar Manfried 
Rauchensteiner, upokojeni učitelj iz gornje Ziljske doline Heinz Hofer, bivši pliberški župan Raimund Grilc in nekdanji 
podpredsednik avstrijskega parlamenta Heinrich Neisser. Foto: Novice 
 
Celovec. »Laže je odstraniti mejne zapornice kot meje v glavah.« To misel je avstrijska veleposlanica v Ljubljani Sigrid Berka 
dala na pot simpoziju o mejah, njihovem razdruževanju in povezovanju, ki ga je dan poprej, v četrtek, 4. oktobra, v 
Tischlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu uvedla okrogla miza prav o vprašanju, kako meje zaznamujejo regijo. 
Okrogla miza, pri kateri so pod vodstvom politologinje Kathrin Stainer-Hämmerle razpravljali zgodovinar Manfried 
Rauchensteiner, upokojeni učitelj iz gornje Ziljske doline Heinz Hofer, bivši pliberški župan Raimund Grilc in nekdanji 
podpredsednik avstrijskega parlamenta Heinrich Neisser, ter simpozij sta bila del prireditvnega niza »Skupno 2020« pred 
stoletnico koroškega plebiscita v dveh letih. Rauchensteiner je na okrogli mizi opozoril, da določanje novih mej in z njim 
povezane težave leta 1918 in po njem niso bile omejene zgolj na Koroško, temveč da so se z njimi soočali tudi na ozemlju 
med Poljsko in Nemčijo ali med današnjo Gradiščansko in zahodno Madžarsko. Prav tako pa leta 1945 ni imela samo 
Jugoslavija ozemeljskih zahtev do Avstrije, temveč je tudi 
Avstrija računala z revizijo meje med severno in južno Tirolsko in celo s priključitvijo Berchtesgadenskega kota v Nemčiji in 
Soprona na Madžarskem. Sele Avstrijska državna pogodba je leta 1955 dokončno začrtala njene meje. Da pa meje lahko 
pomenijo tudi varnost, je Rauchensteiner ponazoril z anekdoto iz vojne za Slovenijo leta 1991, ko je slovenski mejni policist 
z Jesenic svoj avtomobil pripeljal k avstrijskim kolegom v Podrožci, da bi ga tam imel na varnem, saj ga je komaj šele kupil. 
O zelo osebnih izkušnjah z mejo je govoril Raimund Grilc, ki živi v Lokovici, kraju na današnj i mej i med Slovenijo in Avstrijo, 
v katerem je krepka večina hiš po letu 1920 pripadla Jugoslaviji, le tri pa Avstriji, med njimi tudi njegova domačija. Sam je 
odraščal po letu 1945, v času poostrenega mejnega režima na jugoslovanski strani, ko ni bilo priporočljivo prekoračiti tiste 
črte, ki se je kot jara kača, a nevidno vila skozi gozdove in čez travnike. Starši so rotili svoje otroke, naj nikar ne zaidejo tja, 
kjer preži nevarnost. Spomnil pa je tudi na najnovejši razvoj, ko meje skoraj ni bilo več čutiti in ko je z dunajskega notranjega 
ministrstva privršala zamisel, da bi mejo zaradi novodobnih migracij sredi nekih gozdov in travnikov zaprli z žičnato ograjo. 
Na srečo je to »noro idejo« bilo mogoče preprečiti, je z olajšanjem ugotovil Grilc. 
Različnega prehajanja meje se je spominjal tudi Heinrich Neisser, ki se je kot univerzitetni profesor ničkolikokrat vozil z 
Dunaja v Innsbruck in pri tem moral dvakrat prečiti av strijskonemško mejo. Potem pa z avstrijskim vstopom v schengenski 
prostor ustavljanja nenadoma ni bilo več. Dokler se ni spet začel nadzor na mejah. Zato je Neisser tudi nekoliko resignirano 
dejal, da je »Evropa brez meja bila utopija, da je utopija in da bo verjetno ostala utopija.« Izhod bo po njegovem v tem, da 
»raznolikost meja naredimo znosno.« Je pa Neisser, čigar ded je bil Slovenec iz Celja, od katerega je »verjetno prvič slišal ne 
nemške besede,« imel tudi posebno »mejno izkušnjo.« Bil je namreč, tudi kot politik, vselej naklonjen koroškim Slovencem. 
Sorodstvo njegove pokojne žene, ki je bila Korošica, pa ga je ravno v debatah okoli manjšinskega vprašanja zgroženo 
spraševalo, kako si on kot Dunajčan, kot tujec torej, o tem sploh drzne kaj reči. 

• Kultura spominjanja. Janko Kulmesch. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 38, 19. oktober 2018, 
str. 7 

Rožek se je spominjal žrtev nasilja 
Spominska maša s koncertom, na katero je vabilo društvo »Rožek se spominja Erinnern Rosegg«, je bila tudi v znamenju 
aktualnega razvoja. Mirko Oraže: »Treba se je pravočasno braniti proti rasizmu ter vsakemu nasilju.« 
 



 
Slika: Spominska maša s koncertom, na katero je vabilo društvo »Rožek se spominja Erinnern Rosegg«, je bila tudi v 
znamenju aktualnega razvoja. Foto: Novice 
 
Rožek. Pred sedmimi leti, 1. oktobra 2011, je društvo »Rožek se spominja/ Erinnern Rosegg« uresničilo spomenik v bližini 
farne cerkve za osem rožeških žrtev naci stičnega nasilja. Da ne bi ostalo samo pri odkritju spomenika, je društvo »Rožek se 
spominja/ Erinnern Rosegg« pred kratkim, ob 7. obletnici, vabilo na spominsko mašo za žrtve druge svetovne vojne ter na 
koncert. Ob tem so se spomnili tudi vseh tistih, ki so danes izpostavljeni vojni, pregnanstvu ter zatiranju, ali kakor je 
poudaril slavnostni govornik, občinski odbornik Mirko Oraže (Rožeška lista): 
»Treba se je pravočasno braniti in zoperstaviti proti rasizmu ter vsakemu nasilju.« 
Oraže se je v imenu društva še posebej zahvalil ravnatelju koroške Caritas Jožetu Marketzu, ki je daroval spominsko mašo, 
ter mešanemu pevskemu zboru iz Sel in članom Slovenske filharmonije iz Ljubljane pod vodstvom Romana Verde la, ki je 
spominsko mašo tudi uglasbil. Prav tako se je zahvalil rožeškemu županu Franzu Richauu ter rožeški občini za podporo 
spominske prireditve ob spomeniku za rožeške žrtve.  

• Razgaljena grotesknost obsedenosti z rasno teorijo. Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 38, 19. oktober 2018, str. 7 

Spominsko leto 2018   
V kinu Janach v Šentjakobu je do 10. decembra na ogled znanstveno in umetniško zasnovana razstava o rasnih meritvah 
3200 Šentjakobčanov leta 1938. 
 

 
Slika: V kinu Janach v Šentjakobu je do 10. decembra na ogled znanstveno in umetniško zasnovana razstava o rasnih 
meritvah 3200 Šentjakobčanov leta 1938. Foto: Novice 
 
Šentjakob v Rožu. Vrste fotografij na pročelju nekdanjega kina Janach v Šentjakobu ter velikanski kovinski napis  
Vermessunsgamt na strehi že od daleč opozarjajo na razstavo o dogajanju pred natanko 80 leti, ki se danes zdi bizarno, 
tedaj pa je veljalo za znanstveno. Vsaj med verniki rasnih teorij. 
3200 prebivalcev šentjakobske občine so poleti leta 1938 »merilci« pod vodstvom Karla Tuppa izmerili po »rasnih kriterijih.« 
In pri tem celo ugotovili, da je dolžina lobanje prebivalcev te občine »precejšnja. Povprečje pri moških je 168 mm, pri 
ženskah pa 179 mm. Prevladujejo visoke mere; prav kratke lobanje najdemo redko.« In taka ocena je v tistih časih bila 
ugodna, kajti dolge lobanje so veljale za značilnosti nordijske rase. Večvredne rase. Šentjakobsko prebivalstvo kljub večinski 
slovenski materinščini v povprečju torej rasno niti ni bilo tako zanič. Po merilih tistih seveda, ki so to groteskno početje 
opravljali čisto resno. 
Prve podatke o tem dogajanju, ki je pri večini udeležencev kasneje zaradi hujših vojnih dogodkov zašlo v pozabo, je našla 
leta 2014 dunajska antropologinja Katarina Matiasek, Werner Koroschitz pa je zatem brskal naprej. In med drugim ugotovil, 



da je ohranjenih še okoli 700 fotografij. Za 150 ljudi je uspelo ugotoviti, kdo so. Fotografije so razstavljene na pročelju torej 
tudi zato, da bi s pomočjo obiskovalcev razstave in naključnih mimoidočih identificirali še preostale. 
Razstavo s slovenskim naslovom Geodetski urad in nemškim Vermessungsamt, ki jo je pripravilo domače Slovensko 
prosvetno društvo Rož, so odprli minuli petek s slavnostjo v šentjakobskem kulturnem domu. Udeležila sta se je in 
spregovorila tudi šentjakobski župan Heinrich Kattnig in predsednik koroškega deželnega zbora Reinhart Rohr, predvsem pa 
je mladina iz SPD Rož s scenskim prikazom opozorila, kaj merjenje, zbiranje podatkov pomeni tudi danes. Danes, ko digitalni 
giganti zbirajo osebne podatke o vsem in o vsakomur, ko s plačevanjem s karticami ljudje nehote zapuščajo zelo jasne sledi 
in ko so uporabniki storitev na svetovnem spletu za brezplačen dostop pripravljeni izdati še tako intimno skrivnost. Pa se 
tega po navadi še zavedajo ne. 
Razstava v kinu s poglobljenimi besedili osvetljuje nekdanje rasne raziskave in nesmisle rasnih teorij, na ogled so tudi 
originalni predmeti merilcev človeških lobanj in kosti, na ogled so intervjuji z domačini o vsakdanjem rasizmu in v scensko 
postavitev ujeta blodna pot. 
Razstava Geodetski urad v nekdanjem kinu Janach v Šentjakobu bo na ogled do 10. decembra letos od četrtka do sobote 
med 16. in 19. uro ter ob nedeljah in praznikih med 11. in 14 uro. 10. novembra pa bodo predstavili znanstveno publikacijo 
z dokumentacijo razstave. 

• Odčarati težav na duši ni mogoče, lahko pa se jih da omiliti. Intervju: Maria Lind. Pogovarjal se je: Bojan 
Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 38, 19. oktober 2018, str. 8 

Maria Lind je kontaktna oseba za koroške Slovence, ki iščejo psihoterapevtsko pomoč zaradi travm iz časa 
nacionalsocializma 
Psihoterapevtska pomoč.   
Molk, družbeno umikanje, bolečine v glavi, depresije ali alkoholizem so nemalokrat lahko posledice vojnih travm in izkušenj 
pregona in zatiranja. Ne samo pri neposrednih žrtvah, temveč tudi še pri drugi in tretji generaciji. Že 20 let omogoča društvo 
Aspis na Koroškem psihoterapijo in psihosocialno pomoč za žrtve vojne, mučenja in organiziranega nasilja. Naslovniki na 
tem področju so predvsem begunci, ki so sami neposredno doživeli  pogosto izredno hudo  travmatiziranost. 
 

 
Slika: Maria Lind je kontaktna oseba za koroške Slovence, ki iščejo psihoterapevtsko pomoč zaradi travm iz časa 
nacionalsocializma. Foto: Novice 
 
Celovec. Od leta 2005 pa Aspis v sodelovanju z dunajskim psihosocialnim centrom Aspis zagotavlja tudi brezplačno 
psihoterapijo za koroške slovenske žrtve nacionalsocialističnega nasilja in pregona ter za njihove potomce  tja do tretje 
generacije. Pomoč pa je na voljo tudi drugim, ki trpijo zaradi travm izpred osmih desetletij. V 13 letih se je te pomoči 
poslužilo 170 ljudi, ta čas je v terapiji 22 oseb. 
Kontaktna oseba za tovrstno pomoč je psihoterapevtka Maria Lind (telefon: 0664 10 49 221), ki sama v psihoterapevtski 
praksi ugotavlja, kako se travme prenašajo med generacijami in da ustrezna terapija omogoča bistveno lajšanje težav. 
Zaradi kakšnih simptomov, ki so povezani s travmami iz časa nacizma, ljudje prihajajo na terapijo? 
Maria Lind: Povečini so to simptomi posttravmatske stresne motnje. To so motnje spanja, nočne more, napadi strahu, 
depresija ali psihosomatske težave, kakor so bolečine v glavi ali v hrbtu. Pri številnih ljudeh se pojavita tudi še izogibanje 
določenim situacijam ali dejanjem ter družbena osama. 
Problemi se prenašajo tudi medgeneracijsko. Kako akutne so travme pri drugi ali tretji generaciji, ki nista neposredno 
doživeli vojnega časa in kako se kažejo pri mlajših? 
Pri drugi generaciji so simptomi zelo podobni tistim prve generacije. Doma so doživljali atmosfero strahu, utišanje 
pogovorov, slišali posamezne izjave, niso pa nikoli vedeli, kaj se dogaja, zakaj starši ne govorijo več naprej, zakaj v hiši vlada 
tak strah. Simptomi so se zato prenesli neposredno na otroke in so si zelo podobni. 
Duševne težave so povezane s stigmo, nemalokrat je potrebno samopremagovanje. Kaj je mogoče pričakovati od 
terapije? 
Pri terapiji gre za lajšanje simptomov. Ne moremo jih odčarati, jih pa lahko omilimo. Pri terapiji žrtev nacizma in njihovih 
potomcev gre tudi za to, da smo empatične priče za trpljenje in bolečine, ki so bile prizadete tem ljudem zaradi preganjanja. 
Treba je tudi okrepiti moč preživelih. Ljudje so preživeli kljub vsemu preganjanju, pridobili so si zmožnosti in sposobnost za 
samozdravljenje in v terapiji to skušamo še povečati. 
Kakšni so pogoji za brezplačno terapijo? 
Ljudje, ki so med vojno bili izpostavljeni, kakor tudi številni drugi, bombnim napadom ali ki so gladovali, niso ciljna skupina. 
Gre za ljudi, ki so dejansko utrpeli preganjanje zaradi nacistov. To so bili na Koroškem predvsem socialdemokrati in 



komunisti, največja skupina naših strank pa so koroški Slovenci in Slovenke. Njim je na voljo brezplačna psihoterapija, 
potrebujejo le napotnico splošnega zdravnika in sami morajo pripotovati, potnih stroškov v Celovec pa ne dobijo 
povrnjenih. 
Je pa brezplačna terapija odprta tudi za drugo in tretjo generacijo. 
Tudi za potomce in za vnuke. Potrebna pa je neposredna povezanost, kar pomeni, da so na domu staršev doživeli nacistično 
preganjanje, gestapovske hišne preiskave zaradi suma podpiranja partizanov, seveda pa predvsem tudi, če so bili izseljeni. 

• Za izjemne dosežke za zamejsko šolstvo. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 38, 19. oktober 2018, 
str. 9 

Odličje Vladimirju Wakounigu   
V četrtek, 4. oktobra, na predvečer Svetovnega dneva učiteljev je Vladimir Wakounig, raziskovalec in profesor na oddelku 
za medkulturno izobraževanje na celovški Alpe-Jadranski univerzi, prejel najvišje priznanje, ki ga Republika Slovenija 
podeljuje na področju šolstva. 
 

 
Slika: Z leve:Minister Jernej Pikalo, nagrajenec Metod Resman, predsednica Ljubica Marjanovič Umek, nagrajenec Mirko 
Wakounig. Foto: Novice 
 
Ljubljana.  Nagrado, ki je enako vredna Prešernovi nagradi na področju kulture, je Wakounig prejel za izjemne dosežke na 
področju zamejskega šolstva. 
Priznanje sta podelila predsednica Odbora za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva, Ljubica 
Marjanovič-Umek ter minister za izobraževanje, znanost in šport, Jernej Pikalo. 
V utemeljitvi piše, da je osrednje vprašanje Wakounigovega raziskovanja sožitje različnih kultur v večkulturnem prostoru, 
poseben poudarek pa je namenjen področju sožitja večinske in manjšinske kulture. Raziskovalni rezultati s področja 
dvojezičnega pouka na avstrijskem Koroškem in analize praks dvojezičnega izobraževanja v več evropskih državah so 
privedli do končnega cilja raziskovanja  do razvoja modela dvojezičnega izobraževanja, ki je presegel obstoječe dvojezične 
šolske prakse na koroških šolah. Pomembna pa so tudi teoretska sociološka spoznanja, da je uveljavljenost jezika v javnem 
življenju in vsakdanjem sporazumevanju temeljni pogoj za stabilno ohranjanje manjšinskega jezika in kulture v večkulturni 
skupnosti. Šolski poskus tako imenovanega »imerzijskega modela« dvojezičnega pouka v ljudskih šolah na avstrijskem 
Koroškem (teden nemško-teden slovensko, ki ga je sprva uspešno uvedel in znanstveno spremljal na Javni dvojezični ljudski 
šoli LŠ 24 v Celovcu) je izjemen dosežek v šolstvu, uspešna in pomembna socialno-pedagoška inovacija, vredna znanstvene 
in širše družbene pozornosti. 
Minister Pikalo je uvodoma in v zvezi z mednarodnim dnem učitelja rekel, da je izobraževanje splošna človekova pravica in 
da nobena umetna inteligenca, kaj šele digitalizacija, ne bo zamenjala učitelja. Zato mora družba poskrbeti za najboljše 
izobraževalne pogoje v šoli, kajti izobrazba in znanost edina zagotavljata razvoj in napredek družbe. 
Med nagrajenci je bil tudi Metod Resman, dolgoletni strokovni in znanstveni sodelavec Mirka Wakouniga. Nagrado je prejel 
za življenjsko delo na področju visokega šolstva.  

• Geslo njegovega življenja je bilo delati dobro in graditi mostove. Janko Kulmesch. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 38, 19. oktober 2018, str. 9 

Ek. sv. Fric-Mirko Kumer (1937-2018)  
Poslavljamo se od Frica-Mirka Kumra, ki nas je v življenju na veliko načinov obogatil, spremljal, bodril, opogumljal, 
vzgajal in nam posredoval krščanske vrednote. Njegove plemenite besede so nam velikokrat segle do srca. Rdeča nit 
njegovega življenjskega načela je bila delati dobro, graditi mostove do sočloveka, ohranjati ter spoštovati materin jezik in 
biti povezan z Bogom.  
Šmihelski župnik Slavko Thaler.  
 



 
Slika: Ek. sv. Fric-Mirko Kumer (1937-2018). Foto: Novice 
 
Blato pri Pliberku/Šmihel. Sivi jesenski oblaki so objeli šmihelsko faro ter pliberško občino, ko je več sto žalnih gostov 
minulo sredo, 17. oktobra, prišlo v farno cerkev Šmihel pri Pliberku, da izrečejo ek. sv. Fricu Kumru, ki se je minulo soboto, 
13. oktobra, za vedno poslovil od svojih najdražjih, zadnji pozdrav in zahvalo vdovi Ančki, sinovom Tonetu, Lovni, Francu in 
Marjanu ter bratu Valentinu pa iskreno sožalje. Na njegovi zadnji zemeljski poti so ga pospremili številni domačini, prijatelji 
in znanci od blizu in daleč, predstavniki samostojnega političnega gibanja slovenske narodne skupnosti, predstavniki in 
uslužbenci Posojilnice bank ter številni člani zelene bratovščine. Ob krsti je bila častna straža iz vrst lovske družine Blato, ki 
je po maši zadušnici položila tudi krsto v grob. Okoli 150 lovcev iz več kot 20 lovskih družin iz Slovenije je izkazalo zadnjo 
čast lovskemu tovarišu, ki si je kot predsednik koroškega Kluba prijateljev lova (KPL) pridobil neminljive zasluge za čezmejno 
sodelovanje v alpsko-jadranskem prostoru ter zlasti še s Slovenijo. Še posebej je od tega profitirala tudi občina Pliberk. Fric 
Kumer je bil tisti, ki je imel zamisel, da se podkrepi alpsko-jadranska ideja s posebnim razstavljalnim šotorom na pliberškem 
sejmu. Danes velja šotor Alpe Adria za eno največjih atrakcij sejma in predstavlja bistven prispevek k sožitju v evropskem 
duhu, za kar si je Fric Kumer od vsega začetka resno in dosledno prizadeval. Prav tako je uspešno iniciral pobratenje med 
občinama Pliberk in Goriška Brda. 
Kako spoštovan in cenjen je bil ek. sv. Fric Kumer, pa ni dokazala samo pogrebna slovesnost, ki jo je vodil šmihelski župnik 
Slavko Thaler ob asistenci pliberškega dekana Ivana Olipa ter drugih sobratov ter ob glasbeni spremljavi šmihelskih pevcev 
in rogistov »Petzen« (Peca). Že na predvečer, ko so zanj molili v pliberški mrtvaški veži, se je od njega poslovila množica 
žalnih gostov, kakršne še ne pomnijo v Pliberku. V slovo so mu zapeli domači zbori MePZ Podjuna, MoPZ »Foltej Hartman«, 
kvintet Donet in Lovski zbor. Zapeli in molili so za moža, očeta in javnega delavca, ki je zapisal v poslovilnem pismu, 
prebranem od župnika Thalerja na pogrebni slovesnosti: 
Rad bi se zahvalil vsem tistim, ki ste me med mojim delovanjem v raznih društvih, ustanovah in organizacijah spremljali, mi 
nesebično pomagali in dobronamerno svetovali. Moja srčna želja je, da bi v naši deželi Koroški resnično zavladla pravičnost 
in poštenost do naše narodne skupnosti, da bi naši rojaki še naprej cenili vrednote svojih prednikov, da bi sledili njihovemu 
izročilu in da bi vse to bogastvo tudi ponosno posredovali svojim potomcem. 
Poleg dela na kmetiji in skrbi za družino je Fric Kumer vse svoje življenje delal za blagor slovenske narodne skupnosti, 
enakopravno narodnostno sožitje ter za dobrobit pliberških občanov, pri tem pa nikoli ni pozabil poudariti: »Brez žene 
Ančke ne bi mogel opravljati svojih številnih funkcij.« Kot že njegov oče Mirko Kumer-Črčej, se je v mladih letih udejstvoval v 
kulturnem društvu KPD Šmihel in mu predsedoval med letoma 1963 in 1979. V občinski politiki je nasledil svojega očeta leta 
1973 in jo sousmerjal celih 26 let. Med letoma 1985 in 1989 je predsedoval Klubu slovenskih občinskih odbornikov, leta 
1980 pa je prevzel vodstvo Kluba prijateljev lova. Se posebej srečen je bil, da mu je kot ustanovnemu predsedniku društva 
Kulturni dom Pliberk uspelo skupaj s sodelavci uresničiti ta izredno pomembni projekt za Pliberk in okolico. Upravnemu 
odboru pliberške Posojilnice je predsedoval od leta 1995 do 2005, nato pa do leta 2014 nadzornemu odboru. Številna 
odlikovanja niso izostala, med njimi Medalja za častna dejanja Republike Slovenije, Veliki zlati častni znak dežele Koroške ter 
Tischlerjeva nagrada, prav tako pa ga je občinski svet Pliberk soglasno imenoval za častnega občana. Vse svoje funkcije je 
Fric Kumer izvajal preudarno in uspešno v smislu pesnika Simona Gregorčiča, goriškega slavčka: »Dolžan ni samo, kar veleva 
mu stan, kar more, to mož je storiti dolžan.« Ob vsem tem je bil še posebej vesel, da sta bila iz vrst samostojnega 
političnega gibanja izvoljena za župana Franc-Jožef Smrtnik in Bernard Sadovnik, kot je bil med letoma 1954 in 1958 izvoljen 
za župana tudi njegov oče takrat samostojne občine Blato. 
Ko smo ga lani ob njegovi 80letnici vprašali, kaj si želi ob osebnem jubileju, je odgovoril: »Mir v družini, deželi in na svetu. Za 
slovensko narodno skupnost pa si želim, da bi še dolgo obstajala. Če se bodo naši ljudje zavedali, da je treba govoriti z otroki 
slovensko, se bo ta želja tudi izpolnila. 
Sam uživa sedaj Fric Kumer svoj večni mir. Ostal nam bo v trajnem spominu. 

• Jezerski večer z lovskimi pevci, rogisti in muzikanti. France Ekar. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, 
št. 38, 19. oktober 2018, str. 11 

Lovski koncert 



V dvorani doma Korotan na Zgornjem Jezerskem, je LD Jezersko 22. septembra letos organizirala lovski večer, koncert z 
Lovskimi rogisti iz Bohinja in lovskima pevskima zboroma (LPZ) iz Škofje loke in Železne Kaple. Pridružila sta se jim tudi 
domačina brata, 15 letni Marko (harmonikar) in 13-letni Tobi Smrtnik (baritonist). 
 

 
Slika: Nastop lovskega pevskega zbora Železna Kapla je izražal domoljubje in prijateljstvo. Foto: Novice 
 
Zgornje Jezersko. Dvorano Korotan so vaščani Jezerskega, katerim je bil ta lovski koncert prvenstveno namenjen, in lovci 
zasedli do zadnjega kotička. To je bil prvi tovrstni lovski koncertni dogodek na tako visoki ravni, obenem pa tudi v času, ko 
se je po okoliških gozdovih že razlegalo rukanje jelenov. 
Škofjeloški lovski pevski zbor, ki je vse bolj dovršen, praznuje tridesetletni jubilej delovanja. Njegovi člani so pretežno člani 
lovskih družin iz okolice Škofje Loke, Selške in Poljanske doline. Med njihovimi pevci je tudi oče (lovec) Petra, Domna in 
Ceneta Prevca. Kot posebnost naj omenimo, da ta zbor aktivno in dopolnilno sodeluje in nastopa z Bohinjskimi rogisti. 
Strokovni pevovodja pa je Tone Habjan. 
Za petindvajset-članski LPZ iz Železne Kaple bi lahko rekli, da je v popolnosti slovenski. Ustanovljen je bil leta 1976 in se je 
uveljavil tako med Slovenci kot nemško govorečimi Korošci. Ob svoji 40-letnici so izdali tudi svojo zgoščenko. Bili so zelo 
počaščeni ko smo jih povabili na Jezersko. Od leta 1995 pa je njihov vodja Joži Starc. 
Za vse nastopajoče lovske zbore na Jezerskem večeru lovskih pesmi in melodij je tudi znano, da aktivno in pogosto 
nastopajo tudi za splošno javnost, v občinskem ali regijskem prostoru, v bližnjem in daljnem zamejstvu in seveda ob vseh 
lovskih dogodkih, prireditvah lovskih družin, območnih lovskih zvez in ob drugih kulturnih in družabnih dogodkih in 
srečanjih. 
 

 
Slika: Z leve: France Ekar, starešina LD jezersko, Franc Jožef Smrtnik, župan Železne Kaple, Jurij Rebolj, župan občine 
Jezersko, Peter Belehar, predsednik Zveze lovskih družin Gorenjske. Foto: Novice 
 
Na večeru, ko je nastopajoče in vse zbrane pozdravil predsednik ZLD Gorenjske Peter Belehar in ko je pobudnikom in 
organizatorjem lovskega koncerta čestital za organizacijo jim je med drugim Še rekel: »Prepričan sem, da je lovstvo s takimi 
dogodki prestopilo okvire ozkega pojmovanja lovstva. Prav z lovsko kulturo, ki je postala del naše skupne kulturne 
zakladnice nas označuje za edinstvene, kar nas lovce pravzaprav predstavlja drugačne. Prav kulturni utrip tudi na tokratnem 
večeru ustvarja merila za obzirnejše ravnanje človeka do narave, varovanja in ohranjanja kulturne in naravne dediščine. 
Tako se ustvari tudi trdnejši občutek za skladnost človeka z družbo in naravo.« 
Župan občine Jezersko Jurij Rebolj se je pridružil dejstvu, da so poslanstva, vrednote in dejavnosti lovstva pomembna 
dejanja in tudi kulturna dobrina za kraj in občino. Zahvalil se je organizatorjem za odlično prireditev in dejal, da mu ni žal, da 
je tudi občina podprla tak dogodek. Franc Jožef Smrtnik, župan Železne Kaple, ki je na jezerski večer lovskih pesmi pripeljal 
izjemno kakovosten LPZ iz Železne Kaple, je izpostavil, da prav kultura in pesem, kakor tudi tradicionalno in sodobno gorsko 
lovstvo, uspešno krepijo in utrjujejo slovenstvo. Prav tako je še posebej poudaril, da je še kako pomembno in aktualno 
ohranjanje dobrih sosedskih odnosov, prijateljstva, saj na obeh straneh 24 km dolge državne meje živijo predstavniki 
slovenskega naroda. Narava in življenje v njej ne pozna meja, toda ne glede na to, smo dolžni skupaj varovati in ohranjati 
naravo in se tudi boriti proti nameram za spremembo namembnosti kmetijsko-pašnih in gozdnih površin in drugih zemljišč. 
V sklopu lovsko-kulturnega večera so se med pesmijo in glasbo brali »citati«, pripovedovali smo o lovstvu. Med njimi je bil 
tudi prebrano besedilo akademika Boštjana Žekša, nekdanjega ministra za Slovence po svetu in v zamejstvu, ko je o lovstvu 
ob priložnosti zapisal: »Če je strast gibalo ljubezni, potem je tudi lov posebna vrsta ljubezni. Za strast velja, da je v krvi. In 



lovec ve, kaj je kri. Zato čuti tudi, kaj je domači rod. Ko se lovčeva ljubezen do narave zlije s privrženostjo svojemu rodu in 
svoji domovini, potem dobimo pravega, naravi predanega in narodno zavednega lovca.« 
 

 
Slika: Po koncertu so se na družabnem lovskem pevskem srečanju v lovskem domu LD Jezersko nadaljevale lovske pesmi 
in pogovori o nadaljevanju tovrstnih srečevanj. Foto: Novice 
 
Večer lovske pesmi se je sklenil s skupnim nastopom LPZ Škofja Loka in Bohinjskih rogistov. Zatrdimo lahko, da smo doživeli 
nekakšno obojestransko veselje  tako poslušalci kot vsi nastopajoči. Večerni kulturni dogodek je spet zaključil predsednik 
ZLD Gorenjske Peter Belehar in dejal: »Nocoj smo imeli privilegij doživeti večer lovskih pesmi in ponovno dokazati, da lovska 
pesem in glasba ne poznata meja, kar še posebej velja prav za lovce«. Prijateljsko lovsko druženje nastopajočih Gorenjcev in 
Korošcev z lovci LD Jezersko pa se je v lepem predjesenskem večeru nadaljevalo s pesmijo in glasbo v njihovem slikovitem 
jezerskem lovskem domu, katerega okoliška kulisa so tudi čudoviti vršaci.  

• Seznanjeni z delom društva TIGR. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 38, 19. oktober 2018, str. 17 
Stonov pohod 2018   
 

 
Slika: Stonov pohod 2018. Foto: Novice 
 
Šentjanž. V nedeljo, 7. oktobra, so slovenska prosvetna društva Borovlje, Šentjanž in Bilka iz Bilčovsa priredila že peti Sto 
nov pohod, poimenovan po legendarnem koroškem partizanu Bogdanu Mohorju-Stonu. Kot mladostnik se je vključil v 
narodnoosvobodilno borbo, na Koroškem odnosno v Rožu je tkal niti upora. Preživel je usodni napad na bunker pod Arihovo 
pečjo vigredi 1945, pri Lapšu na Šentjanških Rutah pa je bit zmeraj dobrodošel gost. Pot pohoda zato vodi od k&k centra v 
Šentjanžu do Lapša in preko Ožbavta ter Vrenjaka spet nazaj. Kot vsako leto je družina Neli Male tudi letos pri Lapšu 
pogostila pohodnike. 
Pred pohodom pa so se v k&k centru, kjer jih je pozdravil Hanzi Weiss, pohodniki seznanili tudi z delovanjem društva TIGR 
(Trst, Istra, Gorica, Reka), ki ohranja vrednote primorskega upora proti raznarodovalnemu nasilju fašistične Italije nad 
Slovenci in Hrvati. Spregovorili so predsednik Jogan Savin, tajnik Miha Pogačar ter Milan Pahor za spominsko obeležje v 
Bazovici in za Zvezo vojnih invalidov. 

• Pogled v preteklost, energija za prihodnost. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 38, 19. oktober 
2018, str. 17 

Čebelarska ekskurzija   
 



 
Slika: Tinje so konec septembra organizirale čebelarsko ekskurzijo v Slovenijo. Foto: Novice 
 
Tinje so konec septembra organizirale čebelarsko ekskurzijo v Slovenijo. Potek ekskurzije je pripravil strokovnjak za 
čebelarstvo Franc Šivic, predavatelj na čebelarskih srečanjih v Tinjah, ki je postal mentor za zamejske čebelarje. 
 Ljubljana Poznati preteklost je energija za prihodnost. Tako so čebelarji obiskali najprej etnološki muzej v Ljubljani, kjer 
prikazujejo razvoj čebelarstva. Umni čebelarji so vedno skrbeli za napredek, razvijali so pripomočke, s katerimi so si lajšali 
delo. Iz preprostih votlih debel so pripravili »panje«, vse skupaj so razvijali in danes imajo listovne in nakladne panje. Vse to 
je mogoče videti v muzeju. Koroški čebelarji pa bi bili veseli, če bi bil razstavljen tudi »Skočidolski panj« Janeza Sumperja in 
njegovega prijatelja Tomaža Kuhlerja. Predelala sta pavrški panj v nakladni panj  okrog 1860 prava novost. Tudi duhovnosti 
je odmerjen velik prostor. Bogata zbirka poslikanih čelnic (končnic) govori o nadarjenosti čebelarjev. Nepismenim so 
prikazali zgodovino, vernost in dogodke svojega kraja. Upodabljali so svetnike, zgodovinske osebnosti in dogodivščine 
domačih krajev. Končnica, na kateri brusi sam zlodej ženski jezik pa je zelo povečana in osvetljena. Zenska je menda zaupala 
to delo samo zlodeju, da bi bila kos pameto vanju vaških strokovnjakov. 
Nato so se čebelarji odpeljali v Komendo, trg blizu Kamnika. Z odličnim vodstvom so spoznali pravo zakladnico slovenske 
duhovnosti in čebelarstva. Tu se je rodil leta 1721 župnik Peter Pavel Glavar. Bil je nezakonski sin malteškega viteza in zale 
slovenske domačinke. Kot novorojenček je bil odložen pred grajska vrata in nato dan v rejo. Bil je nadarjen, a kot nezakonski 
je postal le s težavami duhovnik. Za Komendo je bil pravi služabnik, karitativna dejavnost, šolanja revnih, pomoč bolnim, 
splošno izobraževanje faranov so bila njegova težišča. Postavil je bolnišnico, uredil knjižnico, moderniziral posestvo, bil 
odličen pridigar in ugleden čebelar. Cesarica Marija Terezija ga je prosila naj oceni Janševo knjigo o rojenju čebel. To je 
dokaz, da je bil priznana čebelarska osebnost. Spoznal pa je tudi, da mora svojim dušam pisati slovensko. Je in ostaja steber 
slovenskega čebelarstva. Starovasnik pa je v Komendi pokazal tudi Čebelnjak, katerega končnice krasijo čipke - novost 
olepševanja. 
Ekskurzija je čebelarje peljala tudi v Kamniško Bistrico, kjer Starovasnik, tudi že predavatelj v Tinjah, upravlja plemenilno 
postajo. Ogledali so si plemenilčke in trotarje ter prisluhnili njegovi čebelarski strokovnosti. Njegovo znanje bi morali 
uresničevati v malih delovnih krožkih. V šotoru pred centrom pa so člani čebelarskega društva pripravili še kosilo. Pomenkov 
z domačini ni manjkalo. S prikazom tako bogate zgodovine naj vzkipi nova energija za skupno delo s čebelami, z naravo in v 
preko mejnih povezavah. 

• Koroška nagrada za liriko tudi letos za dela v obeh deželnih jezikih. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 38, 19. oktober 2018, str. 18 

Literarni natečaj 
»Za veliko in tiho sestro nagrade Ingeborg Bachmann« se lahko potegujejo koroški poeti in poetese, ki ustvarjajo ali v 
slovenščini ali v nemščini. 
 

 
Slika: Koroška nagrada za liriko tudi letos za dela v obeh deželnih jezikih. Foto: Novice 
 



Celovec. »Lirika je izjemna priložnost za spoznavanje samega sebe, je poglabljanje vase in šolanje osebnosti. Še posebej 
pomembna je za mlade, saj se z njo učijo razmišljati in izražati v zgoščeni obliki,« je prepričan predsednik žirije za podelitev 
Koroške nagrade za liriko Günther Schmidauer. Za literarno priznanje, ki ga razpisuje celovško mestno komunalno podjetje 
STW, se tudi letos, kakor že od samega začetka, lahko potegujete poeti in poetese z besedili v obeh deželnih jezikih  torej v 
slovenščini in nemščini. Pogoj je le, da so udeleženci povezani s Koroško, bodisi, da so tu rojeni, bodisi, da sedaj tu živijo. 
»Za nas je pomembno, da podpremo slovenski jezik in slovensko liriko, kar pa nikakor ne pomeni, da jima dajemo prednost, 
temveč se zavzemamo za enakopravnost,« zagotavlja predstavnik STW za stike z javnostjo in prav tako član žirije Harald 
Raffer. Pri tem citira tudi prejemnika letošnje Velike državne nagrade Avstrije Florjana Lipuša, kije parafraziral pisateljico 
Ingeborg Bachmann z besedami, da se človek lahko sooča s slovenščino. Dva člana žirije sicer govorita slovensko. 
 Na natečaju za nagrado, o kateri je lanska dobitnica Elke Laznia dejala, da je »velika in tiha sestra nagrade Ingeborg 
Bachmann,« je mogoče sodelovati z največ štirimi pesmimi, ki jih je treba v osemkratni izvedbi poslati na sedež STW. Rok za 
oddajo je 5. november 2018, posamezne nagrada v skupni vrednosti 11.000 evrov  glavna je vredna 4000 evrov  bodo 
podelili 6. decembra letos v ORF teatru. Vse informacije o razpisu so na voljo na spletni strani www.stw.at. 

• Nabriti mulc v akciji. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 38, 19. oktober 2018, str. 18 
Premiera v Zmotičah   
Člani mladinske igralske skupine SPD Brnca so minulo soboto nastopili v igri o svojih vrstnikih. 
 

 
Slika: Člani mladinske igralske skupine SPD Brnca so minulo soboto nastopili v igri o svojih vrstnikih Nabriti mulc v akciji. 
Foto: Novice 
 
Zmotiče. Doba odraščanja, puberteta, je dokaj zapletena stvar. Mlade nemalokrat razganja, pa tega še sami ne vedo, starši 
pa ne vedo, kako naj bi se najbolj pametno odzvali na umotvore in vedenjske specifičnosti svojih potomcev. In starejšim je 
tudi čedalje manj jasno, kako bi hčer vzgojili v žensko po svojih mislih in sina v pravega moškega. 
O takšni problematiki govori gledališka predstava Nabriti mule v akciji, ki so jo člani  res sami člani  mladinske igralske 
skupine Slovenskega prosvetnega društva Dobrač uprizorili minulo soboto pri Prangerju v Zmotičah nad Brnco. Igra je 
nastala po motivih priljubljenih mladinskih knjig Dnevnik nabritega mulca, ki jih je napisal ameriški avtor Jeff Kinney. Oče 
Frenk upa, da bo iz svojega nabritega sina Grega naredil pravega moškega in ga zato vpisuje v razne skupinske športe in 
druge moške dejavnosti. Toda Grega se kar naprej izmika očetovim namenom, dokler ne ugotovi sam, da se mora vendarle 
kaj spremeniti tudi pri njem. 
Pod vodstvom režiserke Saše Hudnik, s katero so se poleti v Sloveniji pripravljali ob reki Nadiži, desnem pritoku Soče, so 
igrali Vinzenz Samonig, Jona Zeichen, Simeon Miki, Daniel Gallob in Simon Hrobath, po več letih skupnega nastopanja 
medtem že dobro uigrana ekipa. Le nekoliko prevečkrat se jim je tokrat zapletalo pri besedilu povabilo na gostovanje bo za 
mlade igralce priložnost, da se v drugo še bolj izkažejo. 

• Literarna priznanja Nagrada Mohorjeve Mateji Rihter. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 38, 19. 
oktober 2018, str. 18 

 

 
Slika: V okviru podelitve nagrad Koroške pisateljske zveze so minuli petek v Musilovi hiši v Celovcu podelili tudi 1. 
nagrado Mohorjeve za slovensko prozo. Prejela jo je pesnica, pisateljica in glavna urednica slovenskega katoliškega 
tednika Nedelja Mateja Rihter za besedilo Tolažba za ob pol dveh. Foto: Novice 

http://www.stw.at/


 
Celovec. V okviru podelitve nagrad Koroške pisateljske zveze so minuli petek v Musilovi hiši v Celovcu podelili tudi 1. 
nagrado Mohorjeve za slovensko prozo, vredno 1000 evrov. Prejela jo je pesnica, pisateljica in glavna urednica slovenskega 
katoliškega tednika Nedelja Mateja Rihter za besedilo Tolažba za ob pol dveh. 
Nagrado Koroške pisateljske zveze v višini 2000 evrov je dobila Uršula Wiegele, nagrado za mlade literate, vredno 1500 
evrov, za katero so udeleženci lahko tekmovali v obeh deželnih jezikih, slovenščini in nemščini (člana žirija mdr. Jerneja 
Jezernik in Franc Kattnig), pa Rhonda Lamberty (psevdonim Sabine Lintschiger). 

• Pet dni za raznolikost lutkovne umetnosti. Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 
38, 19. oktober 2018, str. 19 

Festival Cikl cakl   
V Šmihelu do nedelje poteka edini koroški lutkovni festival Cikl cakl - priložnost za neposredno doživljanja raznolikosti 
lutkovne umetnosti. 
 

 
Slika: V Šmihelu poteka edini koroški lutkovni festival Cikl cakl - priložnost za neposredno doživljanja raznolikosti 
lutkovne umetnosti. Foto: Novice 
 
Šmihel. S predstavitvijo dosežkov z lutkovne delavnice, ki sta jo Nataša Herlec in Alja Kump vodili na ljudski šoli Pliberk, in z 
uprizoritvijo predstave »Potujoča kuhinja« v izvedbi dvojice Claudio e Consuelo se je to sredo na občinskem uradu v Šmihelu 
začel letošnji lutkovni festival Cikl cakl. V petih dneh je do nedelje v Šmihelu in v Pliberku na sporedu devet predstav v treh 
jezikih kakšna je tudi brez besed) in s skupinami iz sedmih držav  iz Slovenije, Italije, Avstrije, Nemčije, Estonije, Španije in 
tokrat prvič iz Danske. 
Umetniška vodja festivala Veronika Kušej je skupaj s prirediteljema, Katoliškim prosvetnim društvom Šmihel in Krščansko 
kulturno zvezo, pripravila program, za katerega pravi, da je »raznolik, kreativen in inovativen.« V četrtek je lutkovno 
gledališče Fru Fru iz Ljubljane igralo predstavo »O belem mucku, ki je bil čisto črn« za vrtce in šole, danes v petek pa 
italijansko-estonska kompanija Babelart ob 8.30 in 10.30 v šmihelski farni dvorani kaže predstavo »Kuhar, klobasa in 
zmešana kokoš« (v nemščini). Danes zvečer pa bo danska zasedba Sofie Krog ob 19.30 v Kulturnem domu Pliberk nastopila s 
komično srhljivko »The house - A comedy Thriller« o nepopisno mračnih dogodkih, ki se godijo za zaprtimi vrati (ang.; od 12. 
leta). 
Jutri, v soboto, 20. oktobra, bo ob 11. uri na sporedu predstava »Mali modri in Mali rumeni« v izvedbi Lutkovnega gledališča 
Maribor (brez besed; od 4 leta)  v šmihelski farni dvorani, kjer bo potekal tudi preostali program festivala Cikl cakl. Popoldne 
ob 14:30 bom tam avstrijsko lutkovno gledališče Andreas Ulbrich uprizorilo klasično in z besednimi igrami polno pavlihovsko 
zgodbo »Kasperl fahrt zum Pirkdorfersee« (nem., od 3. leta). Ob 19:30 bo že omenjeni Babelart zaigral »vrtiljak z maskami, 
ročnimi lutkami in tarantulo« z naslovom »Commedia der Nase« (nem.; od 12. leta), ob 21:30 pa slovenski lutkovni projekt 
moment predstavo na meji med dramo in performansom »via mattiulica norcev.« 
Festival Cikl cakl se bo zaključil v nedeljo ob. 11. uri z apokaliptično-cirkuško komedijo »Circus Funestus« v izvedbi danske 
zasedbe Sofie Krog (brez besed; od 3. leta). Za ogled vseh predstav je na voljo festivalska vstopnica marato nček, ki je za 
odrasle na voljo za 30 evrov, za otroke in mladino pa za 20 evrov. 
Mimogrede: prihodnje leto bo minilo 20 let od prve izvedbe lutkovnega festivala Cikl cakl in 40 let od začetka lutkovne 
dejavnosti v Šmihelu. Za jubilej, pravijo pri KPD Šmihel, pripravljajo posebne poslastice.  

• Gorjanski Čopiji iščejo Zlati prstan. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 38, 19. oktober 2018, str. 19 
Premiera SPD Gorjanci   
Kotmirški Gorjanci imajo spet obetaven gledališki podmladek. Čopiji so pripravili lutkovno igro Zlati prstan. 
 



 
Slika: Kotmirški Gorjanci imajo spet obetaven gledališki podmladek. Čopiji so pripravili lutkovno igro Zlati prstan. Foto: 
Novice 
 
Kotmara vas. Čopiji, to je gorjansko poimenovanje za Velikega skovika, majhno sovo, ki gnezdi na Plešivcu in v Vrdeh nad 
Kotmaro vasjo in ki ima značilne štrleče čopke na ušesih. Čopiji pa se imenuje tudi nova gledališka in lutkovna skupina naj 
mlajših pri Slovenskem prosvetnem društvu Gorjanci v Kotmari vasi. Minuli petek so se na posebni premieri za starše in 
bližnje sorodstvo v domači društveni sobi prvič predstavili s svojo lutkovno igro Zlati prstan. 
Motive za zgodbo so si otroci izmislili kar sami, v celoto jih je zatem zlila mentorica skupine Monika Wieser-Zeichen. Sami so 
si otroci izdelali tudi lutke, oživiti pa so se jih naučili z režiserjem Pavlijem Zablatnikom, ki je nadebudnemu podmladku z 
vnemo in dobrim posluhom za otroška pričakovanja utiral pot na oder. Zgodba pa je taka: so vica Julija je neutolažljivo 
žalostna, ker je izgubila svoj zlati prstan. Prijateljice sove ji ga pomagajo iskati, na pomoč pa prihitijo še zajčki, ježki in 
nazadnje račke, ki prstan najdejo na dnu jezera. Preprosta zgodba, ki pa so jo prisrčno in prikupno zaigrali Alina in Elija 
Adlassnig, Lara Bister-Muri, Christina Lodron, Lukas in Vanessa Mischkulnig ter Gorazd in Živa Wakounig. Po odrskem krstu 
se kotmirški Čopiji že pripravljajo tudi na skorajšnjo »uradno« premiero lutkovne igre o Zlatem prstanu. 

• Odličen Simfonični orkester Slovenske filharmonije s slovenskim dirigentom Markom Letonjo. Lovro Sodja. 
Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 38, 19. oktober 2018, str. 20 

Cankarjev dom  
Marko Letonja, Korošec s slovenske Koroške, je bil že pred leti šef dirigent Slovenske filharmonije. Že zelo zgodaj je pa 
prodrl med znane evropske dirigente in se je po dirigiranju raznim orkestrom I. 2012 ustalil kot šef dirigent Strasbourške 
filharmonije. 
 

 
Slika: Marko Letonja. Foto: Novice 
 
Ljubljana. Marko Letonja, Korošec s slovenske Koroške, je bil že pred leti šef dirigent Slovenske filharmonije. Že zelo zgodaj 
je pa prodrl med znane evropske dirigente in se je po dirigiranju raznim orkestrom l. 2012 ustalil kot šef dirigent 
Strasbourške filharmonije. Z začetkom letošnje sezone je pa prevzel še mesto dirigenta in umetniškega vodje Filharmonije v 
Bremnu. Kar dolgo so čakali slovenski filharmoniki, da je našel ponovno čas tudi zanje in to se je zgodilo 6. septembra, ko je 
v sodelovanju z Ljubljana Festivalom v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma dirigiral otvoritveni koncert sezone 2018/19. 
Za uvod je orkester zaigral pomembno delo svetovnega repertoarja Tako je govoril Zaratustra Richarda Straussa v devetih 
programskih delih. Skladatelj je povzel nekatere naslove poglavij iz istoimenskega romana Nietzscheja. V skladbo je želel 
prenesti idejo o razvoju človeštva in seveda o njegovi znani ideji o nadčloveku. To mu je v precejšnji meri tudi uspelo. V 
skladbi nam hoče povedati O ono Strancih, O velikem hrepenenju, O slasteh in strasteh, O znanosti, O plesni in nočni pesmi, 
kakor našteva programska knjižica poglavja. Že uvod sam je zelo mogočen, celoten orkester ob izdatni pomoči bobnov in v 
zaključku z orglami je napovedal dramatično dogajanje, ki ga je pa Letonja takoj umiril s solo kontrabasi in večkratnim solo 
trobente. Včasih orkester ponazarja žvrgolenje ptic, drugič slišimo plesno glasbo. Prvi del zaključijo v zelo počasnem tempu 
klarineti, flavte in oboi. Včasih nastane kar neko tesnobno vzdušje, ko orkester pod vodstvom impulzivnega dirigenta daljši 



čas vztraja pri enakem skupinskem tonu, včasih pa z raznimi disonančnimi akordi ustvarja atmosfero, kakor da bi padal dež. 
Napetost narašča tudi z drsanjem godal po strunah, konec je enkratno pretresljiv, pade noč in oglasi se Nočna pesem. 
Atmosfere je krajše delo madžarskega skladatelja judovskega rodu Gyčrgy Ligetija, ki je leta 1956 emigriral na zahod. 
Skladba je bila prvič izvedena 1. 1961 na Festivalu nove glasbe v Donaueschingenu. V začetku oblikuje kromatični grozd 56 
godal v sodelovanju s flavtami, klarineti, fagoti in rogovi. Instrumenti ustvarjajo različne barvne kombinacije in hitrosti. 
Ligeti dosega zanimivo lestvico raznih tonskih in barvnih variacij. 
Najpomembnejša skladba večera je bila Fantastična simfonija, op. 14 Hectorja Berlioza v petih stavkih, s podnaslovom 
Prizori iz umetnikovega življenja. Ta Berliozov simfonični prvenec je celo pariško občinstvo šokiral. Skladatelj nam je želel 
povedati zgodbo o umetniku, ki se zaljubi v idealno žensko. Pri tem je v vsakem stavku uporabil karakteristično melodijo, ki 
jo imenuje idee fixe. Od začetne Sanjarije  strasti preko Prizora na polju, kjer se v igri dveh pastirjev v tretjem stavku oglasi 
angleški rog do četrtega stavka Pohod na morišče, kjer je zelo kratko prekinitev razumeti kot obglavljenje junaka z giljotino. 
Letonja je ves čas suvereno z veliko mero koncentracije vodil slovenski filharmonični orkester, ki je ponovno dokazal, da zna 
igrati pod dobrim dirigentom. V petem stavku Sanje o sabatu čarovnic sanja umetnik o svojem lastnem pogrebu. Tu glavna 
tema nastopi v visokem Esklarinetu, pridružijo se zvonovi, v katerih slišimo prastari motiv Dies irae. Publika je navdušeno 
pozdravila ponovno gostovanje enega najboljših slovenskih dirigentov. Po dolgotrajnem ploskanju je dirigent Marko Letonja 
prosil za minuto tišine in je publiki povedal, da je ta naša slovenska filharmonija (ki je v letošnjem letu zamenjala tako šefa 
dirigenta kakor tudi direktorja) zelo dober orkester in da naj jo večkrat pridemo poslušat  ponoven aplavz!  

• V literarnem objemu besednih ustvarjalk. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 38, 19. oktober 
2018, str. 21 

Z leposlovjem pod Obir   
Če je delež ljubezni žensk v cesto trpki zgodbi sveta že od nekdaj čudovito zveneč in ogrevajoč napev, se njihov glas v 
leposlovju šele dobro stoletje slišneje, a le nepreslišno uvršča v univerzalni zbor človeštva. 
 

 
Slika: Avtorice Lenčka Kupper, Verena Gotthardt, Rezka Kanzian, Karla Haderlap. Foto: Novice 
 
Obirsko. Pisateljsko srečanje na Obirskem, ki ga je je pred desetletji pobudil in prvič organiziral pisatelj Valentin Polanšek 
ter ga danes prirejajo DSPA (Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji), SPZ (Slovenska prosvetna zveza) ter domače obirsko 
prosvetno društvo, ki so ga po njegovi smrti Obirčani poimenovali po pobudniku pisateljskih srečanj, je bilo letos njim v 
poklon v znamenju ženskih besednih ustvarjalk. Koroške slovenske avtorice Verena Gotthardt, Karla Haderlap, Rezka 
Kanzian in Lenčka Kupper so se predstavile z izbori iz svojega literarnega snovanja, pesnica in pevka Amina Majetič je 
obiskovalce pisateljskega srečanja seznanila s svojim diplomskim delom »Zenski liki v slovenski literaturi«, predsednica 
Slovenskega PENa pesnica Ifigenija Simonovič pa je spregovorila o ženskem literarnem ustvarjanju med Slovenci in 
Slovenkami, posredovala veliko zanimivih informacij ter posebej izpostavila otroško literaturo, ki pretežno klije izpod peres 
pesnic in pisateljic in o kateri je prepričana, da bi brez nje otroci v zamejstvu ne govorili več slovensko. 
 

 
Slika: Obirčki z Judith in Tanjo radi prepevajo Lenčkine pesmi, še posebej, če je avtorica med poslušalci... Foto: Novice 
 
Na sporedu srečanja je bil mdr. pogovor Miha Vrbinca in Sabine Buchwald s posameznimi avtoricami, ki so povedale to in 
ono iz zasebnega sveta ter opisovale okoliščine, v katerih kujejo svoje leposlovne cekine. Gostiteljski kulturno-glasbeni 
prispevek je literarno zainteresiranemu občinstvu podaril otroški zborček »Obirčki« s Tanjo Smrtnik-Furjan in Judith 



Paulitsch, Julija Karničar pa je recitirala pesem, ki jo je letošnji jubilantki Lenčki Kupper v poklon napisala Marta Polanšek v 
obirskem narečju. Poleg verzov in tortice v obliki otroškega srca so pesnici Lenčki Kupper podarili še štiriperesno deteljico 
avtoričinih pesmi v besedilu in melodiji. 
Pisatelji, pesniki, avtorji ter vsi obiskovalci srečanja na Obirskem so doživeli lep in informativen kulturni dan pod Obirjem in 
se nenazadnje tudi imenitno uvrstili v krog vseh tistih, ki se niso pripravljeni spoprijazniti z disonancami med spoloma v 
svetu leposlovja, da je namreč med Slovenci še vedno več ko dve tretjini avtorjev moških in manj ko tretjina ženskih avtoric. 

 

 
Slika: Iz vseh treh koroških dolin in sosednje Slovenije so prišli na Obirsko. Foto: Novice 
 

 
 

• Kulturni večeri s povezovalnim namenom. ORF, Celovec, 19.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2942514/  
V petek bo v Dobrli vasi z začetkom ob 19. uri dvojezični kulturni večer pod geslom „Dober večer, sosed - Guten Abend, 
Nachbar“, slavnostni govornik bo koroški deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ). Na predvečer avstrijskega nacionalnega 
praznika bosta tovrstni prireditvi še na Radišah in v Borovljah. 
 

 
Slika: V petek bo v Dobrli vasi z začetkom ob 19. uri dvojezični kulturni večer pod geslom „Dober večer, sosed - Guten 
Abend, Nachbar“, slavnostni govornik bo koroški deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ). Foto: ORF 
 
Že v nedeljo popoldne bo tovrstna prireditev v Hodišah. Dvojezični kulturni večer pod geslom „Dober večer, sosed - Guten 
Abend, Nachbar“ je bil sicer prvič v letu 1980 na Radišah. Že leto poprej je bila podobna prireditev v Železni Kapli z drugim 
nazivom. Namen prireditve je bil od prvega dne povezovanje obeh narodov v deželi, se spoznati in spoštovati. 

• Podčrtali so prijateljske odnose. ORF, Celovec, 19.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2942526/  
Slovenski predsednik Borut Pahor je v četrtek, dan pred uradnim obiskom madžarskega predsednika Janosa Aderja v 
Sloveniji, sprejel predstavnike slovenske narodne skupnosti na Madžarskem, ki so ga seznanili s položajem manšine in 
svojimi pričakovanji. 
Pahor za „zgledne, urejene, iskrene odnose“ 
Kot so sporočili iz urada predsednika republike, je Pahor v pogovoru izpostavil, da uradni obisk madžarskega predsednika 
sodi v okvir prizadevanj Slovenije, da z vsemi štirimi sosednjimi državami ohranja zgledne, urejene in iskrene prijateljske 
odnose. Sogovorniki so se strinjali, da so odnosi med državama prijateljski, z rednim in odprtim političnim dialogom na vseh 
ravneh. Prav dobri politični odnosi z Madžarsko lahko namreč največ prispevajo k boljšim pogojem in naklonjenemu odnosu 
do slovenske narodne skupnosti, so v predsedniški palači zapisali v sporočilu za javnost. 
Položaj narodne skupnost „se izboljšuje“ 
Kot so navedli, so predstavniki slovenske narodne skupnosti izrazili zadovoljstvo, da se položaj narodne skupnosti v zadnjih 
letih izboljšuje, tako pri zagotavljanju njihovih pravic, ohranjanju slovenskega jezika in kulture, kot tudi pri financiranju 
dejavnosti narodne skupnosti. 

 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2942514/
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Še posebej so pozdravili priložnost, da lahko vodijo priprave razvojnega programa za Porabje kot posebnega pilotnega 
projekta. Ocenjujejo, da gre za pomembno priložnost za preboj v razvoju Porabja in pri tem pričakujejo nadaljnjo podporo 
tako madžarskih kot slovenskih oblasti. Izrazili so tudi pričakovanje, da bodo ob pomoči obeh držav vzpostavljeni ustrezni 
mehanizmi za spodbujanje investicij slovenskih podjetij v Porabju, so še sporočili iz predsednikovega urada. 
Srečanja s predsednikom so se udeležili predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem Jože Hirnök, predsednik Državne 
Slovenske samouprave Martin Ropoš, predstavnica porabskih Slovencev v madžarskem parlamentu Erika Köles Kiss, 
minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik, slovenski veleposlanik na Madžarskem Robert Kokalj in 
slovenski generalni konzul v Monoštru Boris Jesih. 
Madžarski predsednik Ader bo na uradnem obisku v Sloveniji v petek in soboto. 

• Primorska gosti koroško kulturo. ORF, Celovec, 19.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2942518/  
V petek se začenjajo 18. Koroški kulturni dnevi na Primorskem, ki bodo potekali do 28. oktobra. Prireditve bodo v Trstu, 
Gorici in okoliških krajih, pa tudi v Kanalski dolini. Predstavilo se bo več kot 50 kulturnih ustvarjalcev in ustvarjalk. 
 

 
Slika: V petek se začenjajo 18. Koroški kulturni dnevi na Primorskem, ki bodo potekali do 28. Oktobra.  Foto: ORF 
 
Po 35 letih zasnova ni izpuhtela 
Razvoj komunikacijskih tehnologij in prodor socialnih medijev na vsa področja življenja danes omogočata, da se ljudje 
sporazumevajo bolj ali manj v realnem času dogajanja. Prednosti takšnega razvoja prenašajo v vsakodnevno življenje tudi 
ljudje, ki se zavzemajo za kulturno izmenjavo preko meja. Ker pa so ravni dojemanja sporočil različne, novi mediji pač ne 
nadomeščajo osebnih povezav. 
S tega vidika je tudi 35 let po začetku poglavitna misel, zaradi katere je Krščanska kulturna zveza (KKZ) leta 1983 začela s 
partnerskimi organizacijami na Primorskem, Zvezo slovenske katoliške prosvete Gorica in Slovensko prosveto Trst, prirejati 
do danes trajajoče Koroške kulturne dneve na Primorskem oziroma „Primorske dneve na Koroškem“. Po 35 letih takšna 
vsebinska zasnova ni izpuhtela, temveč je živa posoda z vsebino. 
 

 
Slika: Zalka Kelih-Olip. Foto: ORF 
 
Glasbene šole odpirajo festival 
Zalka Kelih-Olip, tajnica Krščanske kulturne zveze, za primer navaja gledališko skupino Katoliškega prosvetnega društva 
„Planina“ iz Sel in gledališko skupino iz Štandreža, ki sodelujeta bolj ali manj od začetka. 18. Koroški kulturni dnevi na 
Primorskem se bodo začeli v petek v Gorici s srečanjem Glasbenih šol. Soprireditelj je Slovenski center za glasbeno vzgojo 
Emil Komel, spored bodo sooblikovali tudi učenci Slovenske glasbene šole dežele Koroške. 
Skupno 12 prireditev 
Kakor je v svojem sporočilu poudarila Zalka Kelih-Olip, bodo s skupno 12 prireditvami Slovencem v Kanalski dolini, na 
Goriškem in Tržaškem posredovali prerez kulturne dejavnosti na Koroškem. Na sporedu bodo še razstava del Izidorja Sterna, 
predstavitev publikacij, recital „Krst pri Savici“, lutkovne predstave, gledališka predstava in srečanje mladinskih zborov. 
Spored je izjemno pester, iz Koroške se bo na Primorskem predstavilo nad 50 kulturnih ustvarjalcev, ki bodo nastopali kot 
glasbeniki, pevci, gledališki in lutkovni igralci ter umetniki, predstavili pa bomo tudi najnovejše publikacije. 
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• Jezik povezal narovoslovce treh dežel. ORF, Celovec, 19.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2942591/  
Spoznanje, da slovenski jezik povezuje naravoslovje treh dežel, je temeljno vodilo projekta programa Erasmus+ „SLAVIT“. 
„Trajnostni razvoj koroške regije“ je bil v žarišču desetdnevne izmenjave na Slovenski gimnaziji v Celovcu. 
Dvotedensko bivanje in raziskovanje 
Geografsko-turistični teden, kakor so ga imenovali v sklopu projekta programa Erasmus+ „SLAVIT“ (Slovenija-Avstrija-Italija) 
je bil pred petkovo zaključno predstavitvijo med drugim namenjen pripravi objav za spletno stran, pisanju slovarja, kakor 
tudi evalvaciji. Predhodno pa so bili na sporedu obiski izbranih krajev s Čepo in Podnom ali visokogorske kmetije. 
„Trajnostni razvoj koroške regije“ kot nosilni steber dvotedenskega bivanja na začetku je vključeval spoznavanje koroške 
prestolnice. Geologiji, botaniki in zoologiji je bila namenjena delavnica z obiskom Dobrača. 
 

 
Slika: Projekt programa Erasmus+ „SLAVIT“. „Trajnostni razvoj koroške regije“ je bil v žarišču desetdnevne izmenjave na 
Slovenski gimnaziji v Celovcu. Foto: jasmine_gutovnik 
 
To je seveda le bežen izbor prizorišč iz sporeda, ki ga je za izmenjavo s kolegicami in kolegi ter ravnateljico Zalko Kuchling 
zasnovala koordinatorica projekta SLAVIT na Slovenski gimnaziji, profesorica Irina Kert. Koordinatorici partnerskih šol sta 
Bernarda Božnar za Srednjo šolo Biotehničnega centra Naklo in Irene Pecchiar za Znanstveni licej Franceta Prešerna. 
Pred petkovo predstavitvijo so bili na sporedu priprava člankov za spletno stran, pisanje slovarja ter evalvacije. Ob tem, da 
naj dijaki razvijejo uporabno naravoslovno znanje in kritično mišljenje, kakor je že ob srečanju pod krovom Biotehniškega 
centra Naklo zapisala Bernarda Božnar, v petek v Celovcu navzoča z ravnateljico Srednje šole BC Naklo Andrejo Ahčin, pa 
profesorica Irina Kert ob koncu izmenjave podčrtuje nadaljnji ključni moment: spoznanje, da slovenski jezik povezuje 
naravoslovje treh dežel. 
„Voda od Glinščice do Štivana“ bo marca prihodnjega leta tema srečanja v Trstu. Dijak Znanstvenega liceja Franceta 
Prešerna, kjer bo potekala izmenjava vigredi, je Jakob Kralj, ki je veliko odnesel od skupnega projekta, kakor pravi. 
 

 
Slika: Projekt programa Erasmus+ „SLAVIT“. „Trajnostni razvoj koroške regije“ je bil v žarišču desetdnevne izmenjave na 
Slovenski gimnaziji v Celovcu. Foto: jasmine_gutovnik 
 
V vlogi gostiteljice je bila Debora Stern, dijakinja 7. razreda ZG/ZRG za Slovence v Celovcu. Njena razmišljanja pa odsevajo 
prisrčnost, s katero so preživljali dneve, tako v sklopu sporeda koordinatorice ali v nadaljevanju s prostočasnimi 
dejavnostmi. 
BC Naklo je s svojimi izobraževalnimi vejami na Koroškem pojem, kar je sad prizadevanj Kmečke izobraževalne skupnosti 
(KIS) na ravni praktičnega usposabljanja dijakinj in dijakov iz Slovenije. Nika Justin je dijakinja gimnazije, meseca maja letos 
se je tam končala izmenjava projekta SLAVIT. Ob vsem že poznanem je bilo le marsikatero spoznanje novo, pravi Nika Justin. 
Predstavitev delovnih izsledkov 2. srečanja dijakinj in dijakov v projektu programa Erasmus+ „SLAVIT“ je bila v petek 
dopoldne v prostorih Slovenske gimnazije v Celovcu s partnerskima šolama, Znanstvenim licejem Franceta Prešerna iz Trsta 
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in Biotehniškim centrom Naklo. Spoznanje, da slovenski jezik povezuje naravoslovje treh dežel, je bilo temeljno vodilo skozi 
dva tedna bivanja dijakinj in dijakov iz Slovenije in Italije na Koroškem, tema, o kateri so razmišljali v projektu, se je glasila 
„Trajnostni razvoj koroške regije“. 
 

 
Slika: Projekt programa Erasmus+ „SLAVIT“. „Trajnostni razvoj koroške regije“ je bil v žarišču desetdnevne izmenjave na 
Slovenski gimnaziji v Celovcu. Foto: jasmine_gutovnik 
 
Projekt programa Erasmus+ „Slovensko v naravoslovje treh dežel“ traja od 4. septembra 2017 do 3. novembra 2019. V dveh 
letih bodo izvedene tri desetdnevne izmenjave. 
Namen projekta je, da se mladi iz treh držav povežejo in spoznajo raznolikost slovenskega jezika. Velik poudarek bo na 
aktivnih naravoslovnih delavnicah. Pred izmenjavo dijaki sodelujejo na pripravah, po izmenjavi pa sodelujejo v aktivnostih, 
poskrbijo za predstavitev na šoli in v medijih. Temu namenu je služila tudi dopoldanska predstavitev na Slovenski gimnaziji. 

• SVP ponovno izgubila glasove. ORF, Celovec, 22.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2942908/  
Južnotirolska ljudska stranka (SVP), ki je v tej italijanski pokrajini na oblasti že 70 let, je na nedeljskih deželnozborskih 
volitvah zabeležila najslabši izid doslej, a ostaja najmočnejša stranka v parlamentu. Desna Lega je pridobila. 
Stranka SVP deželnega glavarja Arna Kompatscherja je dosegla 41,9 odstotka glasov, to je za 3,8 odstotka manj kakor pri 
zadnjih volitvah leta 2013. Močno pridobila je desna Lega, ki je z 11,1 odstotka pristala na tretjem mestu. Za največje 
presenečenje na volitvah je poskrbel podjetnik Paul Köllensperger, ki je s svojo listo prejel 15,2 odstotka glasov in je s tem 
druga najmočnejša sila na Južnem Tirolskem. 
 

 
Slika: Južnotirolska ljudska stranka (SVP), ki je v tej italijanski pokrajini na oblasti že 70 let, je na nedeljskih 
deželnozborskih volitvah zabeležila najslabši izid doslej, a ostaja najmočnejša stranka v parlamentu. Foto: APA/Land 
Südtirol 
 
SVP, ki je leta 2013 prejela 45,7 odstotka glasov in odtlej vladala skupaj z levosredinsko Demokratsko stranko (PD), bo spričo 
padca podpore morala poiskati nove koalicijske partnerje. SVP bo namreč v 35-članskem parlamentu poslej imela 15 
sedežev namesto 17, PD, ki je prejela 3,8 odstotka glasov, pa enega namesto dveh, kar pomeni da stranki skupaj nimata več 
večine poslancev. 
Vodja SVP, predsednik avtonomne pokrajine Bolzano-Bozen Arno Kompatscher je v prvem odzivu na izide zgodaj davi 
rezultat svoje stranke označil za dobrega, saj je dosegla „osnovni cilj“ več kot 40 odstotkov glasov, poroča avstrijska tiskovna 
agencija APA. 
Ni pa še želel razkriti, s katero stranko bi SVP lahko oblikovala novo vladajočo koalicijo. Mediji so pred volitvami poročali, da 
naj bi se stranka, spogledovala s TK, ki bo imela šest poslancev, in Zelenimi, ki so s 6,8 odstotka glasov osvojili tri poslanske 
sedeže. 
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• Sto let od ustanovitve republike. ORF, Celovec, 22.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2943064/  
300 častnih gostov se je v ponedeljek zbralo v dvorani grbov deželnega dvorca, kjer so se se na svečani prireditvi spomnili 
100-letnice rojstva republike Avstrije. Častni gost in govornik na slavnosti je bil bivši zvezni predsednik Heinz Fischer, ki je 
vladni koordinator za jubilejno leto 2018. 
 

 
Slika: Na svečani prireditvi so se spomnili 100-letnice rojstva republike Avstrije. Častni gost in govornik na slavnosti je bil 
bivši zvezni predsednik Heinz Fischer, ki je vladni koordinator za jubilejno leto 2018. Foto: ORF 
 
Fischer je javnost pozval, naj bo budna in naj se zaveda, kaj pomeni svoboda, kaj demokracija. 

• Srednja Evropa - prostor za poslovanje. ORF, Celovec, 22.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2942985/  
V petek je v Monoštru na Madžarskem potekalo četrto srečanje Mreže Alpe Jadran (MAJ), ki ima namen preko 
strokovnih predavanj in mreženja spodbujati slovensko mladino k uspešnemu podjetništvu v Srednji Evropi. 
Pri projektu sodelujejo Slovenska gospodarska zveza (SGZ) iz Celovca, Društvo EUkorak z Reke na Hrvaškem, Slovensko 
deželno gospodarsko združenje (SDGZ) iz Trsta ter Razvojna agencija Slovenska krajina (RASK) iz Porabja. 
 

 
Slika: V petek, 19. oktobra je v Monoštru na Madžarskem potekalo četrto srečanje Mreže Alpe Jadran (MAJ), ki ima 
namen preko strokovnih predavanj in mreženja spodbujati slovensko mladino k uspešnemu podjetništvu v Srednji 
Evropi. Foto: sgz.at 
 
Monošter velja za središče porabskih Slovencev, kjer deluje slovenski hotel Lipa, ki pa se je tudi uveljavil kot konferenčni 
center. Tam je potekalo četrto srečanje Mreže Alpe Jadran. Med sopobudniki čezmejnega konferenčnega sklopa, ki se je že 
odvijal na Koroškem, v Trstu in na Reki, je Slovenska gospodarska zveza (SGZ), ki želi predvsem mladim približati 
srednjeevropsko regijo kot prostor za čezmejno poslovanje, pravi podpredsednik SGZ Felix Wieser. 
Pri tokratnem srečanju so mladim kot primer dobre prakse med drugim predstavili vzorčno kmetijo v Gornjem Seniku 
znotraj trideželnega parka v Porabju - med Madžarsko, Avstrijo in Slovenijo -, kjer imajo veliko izkušenj s črpanjem finančnih 
sredstev iz sklada Evropske unije za regionalni razvoj. Za koordinacijo projektov je pristojna Razvojna agencija Slovenska 
krajina (RASK), ki jo vodi Andrea Kovacs. 
Za Boruta Sardoča iz Slovenskega deželnega gospodarskega združenja (SDGZ) v Furlaniji v Italiji je eden od ključnih ciljev 
Mreže Alpe Jadran vzpostavitev osebnih stikov med mladimi podjetniki v regiji, ki jih povezuje slovenski jezik. 
Projekt Mreže Alpe Jadran finančno omogoča Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Republike Slovenije. 23. 
novembra bo potekalo zadnje srečanje v Ljubljani, kjer pa naj bi kot uspešni rezultat sledil po možnosti še dodaten projekt, 
ki bi ga lahko vodili kar mladi. Marjan Curkov z urada je prepričan o pomembnosti nadaljevanja projekta. 

• Kramerju srebrna deželna lovorika. ORF, Celovec, 22.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2942971/  
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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. 
 

 
Slika: 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. Foto: ktn.gv.at 
 
„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. 

• Kreativnost in večjezičnost. ORF, Celovec, 22.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2942981/  
V Šmihelu se je končal 19. mednarodni lutkovni festival „Cikl cakl“. Nad 2.200 obiskovalcev in obiskovalk je uživalo 
ognjemet kreativnosti in pisano jezikovno podobo Evrope. Tokrat so bili v gosteh lutkarji iz Avstrije, Slovenije, Italije, 
Nemčije, Danske, Španije in Estonije. 
 

 
Slika: V Šmihelu se je končal 19. mednarodni lutkovni festival „Cikl cakl“. Foto: raffaella_vismara 
 
Šmihel pri Pliberku je bil v preteklih dneh spet mednarodna metropola lutkarstva. Nad 2.200 otrok in odraslih si je ogledalo 
predstave 19. lutkovnega festivala „Cikl cakl“, ki ga je pripravilo Katoliško prosvetno društvo Šmihel ob podpori Krščanske 
kulturne zveze (KKZ). 
 

 
Slika: Predsednica KPD Šmihel Micka Opetnik. Foto: orf 
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Lutkarji iz Avstrije, Slovenije, Italije, Nemčije, Danske, Španije in Estonije so v farni dvorani v Šmihelu in v Kulturnem domu v 
Pliberku poskrbeli za „očarljiv ognjemet kreativnosti in večjezičnosti“, je bila navdušena tudi predsednica KPD Šmihel Micka 
Opetnik. 

• Slovenci v Italiji čestitajo SVP. ORF, Celovec, 23.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2943135/  
Južnotirolska ljudska stranka (SVP) je na volitvah na Južnem Tirolskem dobila znatno manj glasov kot na zadnjih volitvah, 
kljub temu pa ostaja z 41,9 odstotka najmočnejša stranka v deželi. K uspehu so SVP čestitali tudi zastopniki slovenske 
narodne skupnosti v Italiji. 
 

 
Slika: Igor Gabrovec. Foto: primorski.eu 
 
Napoveduje sestanek SSk s SVP 
Vodstvu SVP je za volilni izid čestital politični tajnik stranke slovenske manjšine v Italiji Slovenska skupnost (Ssk) Igor 
Gabrovec. Kot je med drugim zapisal v čestitki, je SVP kljub političnim okoliščinam, ki trenutno niso prijazne do zmernih 
strank, uspelo ohraniti vodilno vlogo v pokrajini Bolzano, kar potrjuje njeno zgodovinsko zasidranost na območju. Kot so še 
sporočili iz Ssk, je stranka nemške narodne skupnosti zdaj pred zahtevno vlogo oblikovanja koalicije, ki bo nujno odražala 
nova razmerja sil in opredelite volivcev italijanske narodnosti. V Ssk so ob tem v sporočilu za javnost omenili, da bodo 
prihodnje leto evropske volitve, na katerih SSk že vrsto let nastopa v povezavi s SVP. Napovedali so, da se bo glede tega 
vodstvo Ssk v kratkem sestalo s političnim vrhom SVP, razširjenim na njene poslance v Rimu, in evropskim poslancem SVP 
Herbertom Dorfmannom. 
 

 
Slika: Walter Bandelj. Foto: orf 
 
 „Upam, da bomo še naprej sodelovali“ 
Čestitke za volilni izid je predsedniku avtonomne pokrajine Bolzano-Bozen Arnu Kompatscherju in predsedniku SVP Philippu 
Achammerju v ponedeljek poslal tudi predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO) Walter Bandelj. V pismu je izpostavil 
pomen, da narodne in jezikovne manjšine ohranijo upravljanje lastnega ozemlja ter da se jim zagotovi primerno 
predstavništvo v izvoljenih organih javne uprave. Bandelj je izrazil tudi upanje, da bo mogoče še naprej sodelovati na 
področju varstva manjšin, kot je bila evropska državljanska pobuda Minority Safepack, so sporočili iz SSO. 

• „Pomemben spomin na našo zgodovino“. ORF, Celovec, 23.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2943150/  
Na svečani prireditvi v dvorani grbov deželnega dvorca v Celovcu so se v ponedeljek spomnili 100-letnice rojstva 
republike Avstrije. Osrednji govornik je bil zgodovinar in direktor Inštituta za sodobno zgodovino univerze na Dunaju, 
Oliver Rathkolb, ki je ob tej priložnosti poudaril pomen spominjanja. 
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Slika: Na svečani prireditvi v dvorani grbov deželnega dvorca v Celovcu so se v ponedeljek spomnili 100-letnice rojstva 
republike Avstrije. Foto: orf 
 
V svojem govoru je med drugim opozoril, da je nepredstavljivo, pod kakšnimi pogoji so takrat oživili republiko. 
 

 
Slika: Osrednji govornik je bil zgodovinar in direktor Inštituta za sodobno zgodovino univerze na Dunaju, Oliver Rathkolb. 
Foto: orf 
 
„Model, ki je povsem izjemen in razširljiv" 
Kot izjemen dokaz, da so se Avstrijci naučili iz svoje zgodovine, je Rathkolb poudaril rešitev v zvezi z dvojezičnimi krajevnimi 
napisi na Koroškem. „Model, ki je povsem izjemen in razširljiv. Rešitev nekega problema, ki si bi jo želel za mnoge druge 
izzive v Avstriji “, je med drugim ocenil Rathkolb. 

• „Brez upora ne bi bilo suverenosti“. ORF, Celovec, 23.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2943215/  
V petek, 26. oktobra, bo na pokopališču v Trnji vasi ustaljena spominska svečanost pri spomeniku žrtvam za svobodno 
Avstrijo. Brez upora proti nacionalsocializmu bi Avstrija ne dobila suverenosti, poudarja Franc Wakounig iz društva 
Memorial Kärnten-Koroška. 
Na žrtve nacizma spominjajo posodobljeni spomeniki 
Na avstrijski nacionalni praznik, 26. oktobra dopoldne, bo tudi letos spet ustaljena spominska prireditev na celovškem 
centralnem pokopališču v Trnji vasi. V preteklih letih je društvo Memorial Kärnten-Koroška prenovilo in posodobilo 
spomenik žrtvam za svobodno Avstrijo med leti 1938-1945. Na žrtve nacizma spominjajo steklena knjiga, v katero je 
vklesanih 3.175 imen, granitna klop, ki je vezni člen med velikim reliefom umetnika Valentina Omana in kamnitim blokom s 
številkami vrst grobov. 
 

 
Slika: Lani pa so na pobudo društva Memorial Kärnten-Koroška po vsem pokopališču dodali še več svetlih stebričkov, ki 
naj opozarjajo na grobišča žrtev. Foto: orf/topar 
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Lani pa so na pobudo društva Memorial Kärnten-Koroška po vsem pokopališču dodali še več svetlih stebričkov, ki naj 
opozarjajo na grobišča žrtev. Obenem pa si društvo vseskozi tudi prizadeva za znanstveno raziskovanje usod žrtev. 
 

 
Slika: Memorial Kärnten–Koroška je platforma proti oživljanju fašizma, rasizma in antisemitizma. To pa lahko uspe le, če 
poznamo tudi zgodovino, poudarja član društva Franc Wakounig. Foto: orf 
 
„Avstrija dosegla suverenost zaradi upora“ 
Memorial Kärnten–Koroška je platforma proti oživljanju fašizma, rasizma in antisemitizma. To pa lahko uspe le, če poznamo 
tudi zgodovino, poudarja član društva Franc Wakounig. V letošnjem spominskem letu, ko obeležujemo med drugim 100-
letnico konca prve svetovne vojne in 80-letnico anšlusa, bodo na spominski svečanosti v Trnji vasi usmerili pozornost še na 
druge obletnice, ki so prav tako odločilno zaznamovale zgodovino Avstrije, je napovedal Wakounig. 
Na spominski prireditvi 26. oktobra ob 10. uri na pokopališču v Trnji vasi bosta spregovorila tudi celovška županja Maria 
Luise Mathiaschitz in deželni glavar Peter Kaiser, oba iz vrst SPÖ. Glasbeno bodo slovesnost oblikovali Ali Gaggl in Primus 
Sitter ter dijaki in dijakinje celovške gimnazije Ingeborg Bachmann. 

• Beli križi spominjajo na padle 1. vojne. ORF, Celovec, 23.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2943354/  
V spomin na konec 1. svetovne vojne pred sto leti bo avstrijska vojska pri vojaški spominski prireditvi na dan vernih duš 
2. novembra na celovškem centralnem pokopališču v Trnji vasi predstavila projekt križev iz brezovih debel. 
 

 
Slika: Beli križi spominjajo na padle 1. Vojne. Foto: Arno_Pusca/Avstrijska_vojska 
 
Križi bodo postavljeni od 24. oktobra do 25. novembra. 134 križev naj po navedbah vojske spominja na 15.965 padlih 
vojakov v 1. svetovni vojni iz 132 občin Koroške ter iz Kanalske in Mežiške doline. 

• Zelena luč spremembam schengenskih pravil. ORF, Celovec, 23.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2943348/  
Odbor Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve je na predlog slovenske 
socialdemokratske poslanke Tanje Fajon prižgal zeleno luč za prenovo schengenskih pravil. Nadzor na notranjih mejah 
območja schengna naj bi bil po novem omejen na največ leto dni namesto sedanjih dveh let. 
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Slika: Odbor Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve je na predlog slovenske 
socialdemokratske poslanke Tanje Fajon prižgal zeleno luč za prenovo schengenskih pravil. Foto: ORF 
 
Za poročilo Fajonove je glasovalo 30 članov odbora, 13 jih je bilo proti, 12 pa se je vzdržalo. Evropski parlament bo o 
mandatu za začetek pogajanj o spremembi schengenskih pravil s Svetom EU glasoval na enem od prihodnjih plenarnih 
zasedanj. 
V primeru resne grožnje 
V skladu s trenutnimi pravili lahko države-članice začasno uvedejo nadzor na notranjih mejah v primeru resne grožnje 
javnemu redu ali notranji varnosti. 
Odbor je v ponedeljek odobril skrajšanje omejitve notranjega nadzora za predvidljive dogodke na dva meseca s sedanjih 
šest ter omejitev nadzora na največ leto dni namesto sedanjih dveh let. 

• Uspeh za openske jusarje. ORF, Celovec, 23.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2943318/  
Tržaške agrarne skupnosti slovenskih staroselcev slavijo pomembno zmago, saj je italijansko vrhovno sodišče ugodilo 
njihovi pritožbi v sporu z občino Trst in deželo Furlanijo-Julijsko krajino (FJK) glede lastništva zemljišč. Spor je trajal kar 22 
let. 

 
Slika: Tržaške agrarne skupnosti slovenskih staroselcev slavijo pomembno zmago, saj je italijansko vrhovno sodišče 
ugodilo njihovi pritožbi v sporu z občino Trst in deželo Furlanijo-Julijsko krajino (FJK) glede lastništva zemljišč. Foto: ORF 
 
Sodba v prid agrarnim skupnostim 
Vrhovno sodišče je julija letos obravnavalo pritožbo agrarne skupnosti iz kraja Opčine pri Trstu glede lastništva nekaterih 
zemljišč, sodbo pa objavilo minuli teden. V njej je razsodilo v prid agrarne skupnosti, torej jusov in srenj, ki je tako slavila 
uspeh po sporu z občino Trst in Deželo FJK, ki je trajal kar 22 let, od leta 1996. 
Šlo je za vprašanje, kdo je lastnik obsežnih zemljišč, ki so spadala v okvir skupne lastnine, ki so si jo vaške skupnosti lastile že 
od prve polovice 19. stoletja na podlagi habsburške zakonodaje: italijanska fašistična oblast je namreč z zakonom iz leta 
1927 lastnino agrarnih skupnosti prenesla na občine, ki so to lastnino upravljale preko pristojnega komisarja in tako 
imenovanih odborov za ločeno upravljanje jusarskega premoženja. 
Leta 1996 je Dežela FJK sprejela zakon, ki je agrarnim skupnostim priznal pravno osebnost, in na tej podlagi so omenjene 
skupnosti začele zahtevati svoje pravice. Priznanje pravne subjektivitete so dosegle leta 2000 na podlagi odločitve 
Deželnega upravnega sodišča FJK, posledica pa je bila, da so razni odbori odločanje o ločenem upravljanju prepustili 
agrarnim skupnostim. 
Eden redkih odborov, ki tega ni storil, je bil tisti na Opčinah. Iz tega je sledil spor, ki se je začel leta 2008. Leta 2012 je 
komisar za ločeno upravljanje zavrnil pritožbo agrarne skupnosti, enako je leta 2014 odločilo drugostopenjsko sodišče v 
Rimu, čemur je sledila pritožba na vrhovno sodišče. 
Skupnosti obstajale že pred nastankom države 
Slednje je letos odločilo v prid agrarni skupnosti z utemeljitvijo, da so tovrstne skupnosti obstajale že pred nastankom 
italijanske države, zato njihova zemljišča niso podvržena režimu ločenega upravljanja oziroma niso last občin. To je storilo 
tudi na podlagi novega zakona o skupni lastnini, ki ga je italijanski parlament izglasoval lani. Zato je sodbo 
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drugostopenjskega sodišča razveljavilo in zadevo vrnilo v obravnavo z navodilom, da je treba upoštevati dejstvo, da so 
agrarne skupnosti obstajale že pred nastankom države in zato niso podvržene raznim zakonom, ki njihovo lastnino 
prenašajo na občine, ampak le italijanski ustavi. 
To so potrdili tudi na novinarski konferenci, ki je 20. oktobra potekala v Prosvetnem domu na Opčinah pri Trstu, kjer so 
predstavniki openske agrarne skupnosti in združenja agrarnih skupnosti iz tržaške pokrajine Drago Vremec, Vladimir 
Vremec, Izidor Sancin in Karlo Grgič skupaj z odvetnikom Petrom Močnikom, ki je agrarno skupnost zastopal na sodišču, 
obrazložili pomen sodbe. 
Po sodbi nič ne bo več tako, kot je bilo 
Po tej sodbi za agrarne skupnosti nič ne bo več tako, kot je bilo v preteklih desetletjih, Italija pa je s tem dokazala, da je še 
pravna država, so poudarili na srečanju, na katerem so politiko pozvali, naj to upošteva. Člani agrarnih skupnosti - v veliki 
večini gre za pripadnike slovenske narodne skupnosti v Italiji - so torej s to sodno odločitvijo gospodarji na lastni zemlji, zdaj 
pa se delo šele začenja, so še poudarili na novinarski konferenci. Na Tržaškem zemljišča v lasti agrarnih skupnosti obsegajo 
okoli 5.000 hektarjev, v vsej FJK je tovrstnih zemljišč za 75.000 hektarjev, v vsej Italiji pa je približno 3,5 milijona hektarjev 
zemljišč, ki spadajo pod skupno lastnino. 

• Na Reki odslej lektorat slovenskega jezika. ORF, Celovec, 24.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2943375/  
Na filozofski fakulteti na Reki bodo v sredo odprli lektorat slovenskega jezika, s katerim se bo začelo poučevanje 
slovenščine v tej hrvaški regiji tudi na univerzitetni ravni. Ob odprtju bo na reški fakulteti potekalo tudi omizje Jezik - 
manjšina - kultura. Poleg tega bodo na Reki v sredo obeležili še Cankarjevo leto. 
 

 
Slika: Na Reki odslej lektorat slovenskega jezika. Foto: ORF 
 
Sad večletnih prizadevanj 
Sporazum o ustanovitvi lektorata za slovenski jezik sta rektorja reške in ljubljanske univerze podpisala 23. marca letos, kar je 
bila krona večletnih prizadevanj za omogočanje poučevanja slovenščine v Primorsko-goranski županiji, ki je tradicionalno 
tesno povezano s Slovenijo, so napovedali organizatorji dogodka. 
Kot so poudarili, se vse bolj krepijo gospodarske in kulturne povezave ter sodelovanje pri skupnih čezmejnih projektih, kar 
veže tudi znanstvene in raziskovalne institucije. Menijo, da je zaradi tega smiselno zagotoviti prisotnost slovenskega jezika 
na vseh ravneh izobraževanja, od predšolske do visokošolske. 
Izrazili so prepričanje, da bo odprtje lektorata prispevalo k akademskim izmenjavam, med drugim tudi v okviru evropskih 
programov mobilnosti ter pri medkulturni izmenjavi in sodelovanju v gospodarstvu. Lektorat bo po njihovem mnenju 
pripomogel k nadgradnji povezovanja ljubljanskega in reškega univerzitetnega prostora. 
Lektorat je uvrščen v študijski program Filozofske fakultete na Reki za študijsko leto 2018/19, delovati pa bo začel z drugim 
semestrom v začetku prihodnjega leta. 
Omizje o ohranjanju jezika 
Med omizjem Jezik - manjšina - kultura, ki se ga bodo udeležili profesorji, jezikovni strokovnjaki in diplomati iz Hrvaške in 
Slovenije, načrtujejo razpravo o različnih načinih ohranjanja manjšinskih jezikov na Hrvaškem s posebnim poudarkom na 
položaju slovenskega jezika. 
Udeleženci se bodo pogovarjali tudi o poučevanju manjšinskih jezikov tako v manjšinskih kot v hrvaških institucijah, 
vsakdanji uporabi manjšinskega jezika v družini in zunaj nje, jezikovni politiki Hrvaške in sosednjih držav ter vplivu jezika na 
kulturno identiteto manjšinske skupnosti. 
Poklon Ivanu Cankarju 
V popoldanskih urah bodo v slovenskem kulturnem društvu Bazovica na Reki odprli razstavo Cankar ne jezi se, na kateri 
bodo na ogled družabne igre in pisave študentov s katedre za informacijsko in grafično tehnologijo Naravoslovnotehniške 
fakultete v Ljubljani, ki so jih razvili v spomin na Ivana in Izidorja Cankarja. Po Ljubljani bodo razstavo prvič predstavili v 
tujini. 
Odprtju lektorata bodo po napovedih prisostvovali slovenska veleposlanica na Hrvaškem Smiljana Knez in predstavniki 
ministrstva za zunanje zadeve ter profesorji s filozofskih fakultet na Reki in v Ljubljani, pa tudi predstavniki ljubljanskega 
inštituta za narodnostna vprašanja ter centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik. 
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• Umrl je literat Alojz Rebula. ORF, Celovec, 24.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2943405/  
V 95. letu starosti je v noči na sredo v bolnišnici v Topolšici umrl pisatelj, dramaturg, esejist in prevajalec Alojz Rebula, je 
poročal Primorski dnevnik. Njegov opus obsega črtice, novele in romane ter refleksivno dnevniško in potopisno prozo. 
Med najznačilnejša dela sodijo romani Senčni ples, V Sibilinem vetru in Divji golob. 
 

 
Slika: Alojz Rebula -  pisatelj, dramaturg, esejist in prevajalec. Foto: ORF 
 
Kot še poroča Primorski dnevnik, se je njegovo zdravstveno stanje poslabšalo pred desetimi dnevi in je bil zaradi težav z 
dihanjem sprejet v bolnišnico. Pokopali ga bodo na pokopališču v Loki pri Zidanem mostu, kjer je živel. Datum pogreba, ki bo 
v družinskem krogu, še ni znan. 
Rebula se je rodil v Šempolaju pri Trstu 21. julija 1924. Po italijanski klasični gimnaziji v Gorici in v Vidmu je leta 1949 
diplomiral iz klasične filologije na Univerzi v Ljubljani. Leta 1960 je v Rimu doktoriral z disertacijo o Dantejevi Božanski 
komediji v slovenskih prevodih. Do upokojitve je poučeval latinščino in grščino na višjih srednjih šolah s slovenskim učnim 
jezikom v Trstu. 
Za roman Nokturno za Primorsko je leta 2005 prejel kresnika. Je tudi prejemnik drugih pomembnih slovenskih in italijanskih 
nagrad. 

• 10.000 ljudi letos obiskalo muzej. ORF, Celovec, 24.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2943417/  
Nad 10.000 obiskovalk in obiskovalcev je privabila letošnja posebna razstava v muzeju Wernerja Berga v Pliberku. Na 
celotnem razstavnem območju so še do nedelje predstavljena vsa glavna dela celotnega ustvarjalnega opusa Wernerja 
Berga. 
 

 
Slika: Nad 10.000 obiskovalk in obiskovalcev je privabila letošnja posebna razstava v muzeju Wernerja Berga v Pliberku. 
Foto:ORF 
 
Razstava odprta še do nedelje 
Do prihodnje nedelje je še čas za obisk najobsežnejše razstave del Wernerja Berga. Pliberški muzej ob svoji 50-letnici 
obstoja na celotnem razstavnem območju predstavlja ustvarjalni opus velikega umetnika iz Nemčije, ki si je leta 1937 izbral 
za svoj drugi dom Rutarjevo domačijo, visoko nad Dravo pri Aninem mostu. 
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Slika: Predsednik kuratorija muzeja Wernerja Berga Raimund Grilc. Foto: orf 
 
Prihodnjo nedeljo je še zadnja možnost ogleda razstave 2018, muzej je odprt od 10. do 18. ure, brezplačno vodenje je 
pripravljeno ob 13. in 15. uri. Potem bo padla zavesa in predsednik kuratorija muzeja Wernerja Berga Raimund Grilc ni 
edini, ki se ozira na zelo dobro obiskano razstavo. Število obiskovalcev sicer ni primerljivo s tistim iz lanskega leta, kljub 
temu je bila posebna razstava del Wernerja Berga zelo dobro obiskovana, z zadovoljstvom ugotavlja Grilc. 

• Ob jubileju Celovca o Slovencih. ORF, Celovec, 24.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2943453/  
„Sožitje v Celovcu - Zusammenleben in Klagenfurt“ je naslov prireditve, na kateri bo ob letošnji 500-letnici mesta Celovec 
obelodanjen tudi dvojezični značaj mesta. Podijska diskusija bo v četrtek, 25. oktobra, v sejni dvorani mestnega sveta. 
 

 
Slika: „Sožitje v Celovcu - Zusammenleben in Klagenfurt“ je naslov prireditve, na kateri bo ob letošnji 500-letnici mesta 
Celovec obelodanjen tudi dvojezični značaj mesta. Foto: ORF 
 
Niz slavij doslej potekal brez slovenskega deleža 
Mesto Celovec letos praznuje 500-letnico uradne omembe. Skozi celo leto se že vrstijo razne prireditve in dogodki, od 
razstav, koncertov in diskusij vse tja do filma, ki ga je ob jubileju mesta producirala Avstrijska radiotelevija. Da je bil Celovec 
od ustanovitve naprej tudi dvojezičen, se doslej v nizu slavij še ni odražalo. Predvsem v neposredni okolici mesta je 
slovenščina celo prevladovala, na kar spominjajo med drugim tudi številna krajevna imena na območju današnje mestne 
občine Celovec. 
V mestu samem imajo svoj sedež tudi vse osrednje politične, kulturne in gospodarske organizacije in ustanove koroških 
Slovencev. S Slovensko gimnazijo in dvojezično trgovsko akademijo je Celovec tudi izobraževalno središče slovenske 
narodne skupnosti na Koroškem. Nenazadnje v Celovcu aktualno živi več slovensko govorečih kot naprimer v občinah 
Pliberk ali Železna Kapla. 
Po zasnovi Mohorjeve diskusija o sožitju v Celovcu 
V četrtek bo v nizu praznovanj ob 500-letnici mesta Celovec edina prireditev, kjer bo v središču dvojezični značaj mesta. 
Podijsko diskusijo z naslovm „Zusammenleben in Klagenfurt, sožitje v Celovcu“ je zasnovala Mohorjeva v sodelovanju z 
mestom, na podiju pa bosta sodelovala poleg županje Marie Luise Mathiaschitz (SPÖ) in direktorja Mohorjeve Karla Hrena 
še zgodovinar in jezikoslovec Heinz Dieter Pohl, ter visoki predstavnik mednaordne skupnosti v Bosni in Hercegovini in 
predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Inzko, napoveduje Martin Pandel, izobraževalni referent pri 
Mohohorjevi Celovec. 
Prireditev bo v četrtek ob 18. uri v sejni sobi rotovža. Za glasbeni okvir bodo poskrbele „Hartmann´ce“. 

• Opozorili na težave tednika „Novice“. ORF, Celovec, 24.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2943515/  
Komisija slovenskega državnega zbora za Slovence v zamejstvu in po svetu se je v sredo seznanila s položajem avtohtone 
slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah. Predstavniki slovenske narodne skupnosti na Koroškem in Štajerskem 
so še posebej izpostavili težave tednika „Novice“. 
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Slika: Komisija slovenskega državnega zbora za Slovence v zamejstvu in po svetu se je v sredo seznanila s položajem 
avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah. Foto: www.dz-rs.si 
 
Predstavniki slovenske narodne skupnosti na Koroškem in Štajerskem so opozorili, da podpora avstrijske države slovenski 
manjšini v zadnjih dveh desetletjih ostaja enaka, povečuje se zanimanje za učenje slovenskega jezika, a hkrati izumira 
govorjena beseda po vaseh, pouk slovenskega jezika pa bi morali sistematično urediti tudi na Dunaju in Gradcu. Posebej so 
izpostavili težave tednika „Novice“, ki sedaj zaradi finančnih težav izhaja vsakih 14 dni, pa še to ob zagotovljeni podpori iz 
Slovenije. 
 

 
Slika: Novi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik. Foto: www.dz-rs.si 
 
Komisija za več sredstev uradu 
Člani komisije so se zavzeli za rebelans proračuna 2019, na podlagi katerega bi uradu vlade RS za Slovence v zamejstvu in po 
svetu namenili več sredstev kot jih je prejemal doslej. Tako člani komisije kot predstavniki slovenske narodnih skupnosti v 
sosednjih državah so se strinjali, da sta pri reševanju odprtih vprašanj nujna konstruktiven dialog in postopnost, ter tudi, da 
bi več pozornosti namenili skrbi za slovenski jezik, mlajšim generacijam, povezovanju mladih, predvsem na področju 
izobraževanja. 

• Varuhinja ni zaznala nepravilnosti. ORF, Celovec, 25.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2943621/  
V preverjanjih upoštevanja predpisov na področju dvojezičnosti v Sloveniji niso ugotovili nepravilnosti pri delu upravnih 
enot, sodišč in policije, je varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer povedala na seji komisije državnega zbora RS za 
narodni skupnosti. 
 

 
Slika: V preverjanjih upoštevanja predpisov na področju dvojezičnosti v Sloveniji niso ugotovili nepravilnosti pri delu 
upravnih enot, sodišč in policije, je varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer povedala na seji komisije državnega 
zbora RS za narodni skupnosti. Foto: primorski.eu 
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Kakor je poročal Primorski dnevnik, je predstavnik Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Alberto Scheriani, 
ki je tudi podžupan Kopra, izrazil zadovoljstvo nad sodelovanjem z varuhinjo. Scheriani je ob tem poudaril, da se po njegovih 
izkušnjah odnos do italijanskega jezika na Obali iz leta v leto izboljšuje, obenem pa ugotavlja, da je dela na tem področju še 
veliko. 

• Mladi v slovenskem zamejstvu. ORF, Celovec, 25.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2943639/  
V knjigarni Knulp v Trstu bodo v petek ob 18. uri predstavili tretji zvezek projekta „Mladi v slovenskem zamejstvu - 
družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi“. Spregovorila bo tudi Martina Piko-Rustia z narodopisnega instituta 
„Urban Jarnik“ v Celovcu. 
 

 
Slika: V knjigarni Knulp v Trstu bodo v petek ob 18. uri predstavili tretji zvezek projekta „Mladi v slovenskem zamejstvu - 
družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi“. Foto: ORF 
 
Družbena participacija mladih v zamejstvu 
Nato sledi v kavarni in knjigarni Knulp (Ul. Madonna del Mare 7a) še okrogla miza z naslovom „Kako spodbujati dejavno 
družbeno participacijo v slovenskem zamejstvu - stališča in predlogi mladih“. Junija je bila predstavitev drugega zvezka v 
Celovcu. 

• Sprejem bronastega Jana Razdevška. ORF, Celovec, 25.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2943741/  
Društvo TAKŠ-menedžment je v četrtek dopoldne vabilo na slavnostni sprejem Jana Razdevška. Dijak 4.b razreda 
Dvojezične zvezne trgovske akademije v Celovcu je s košarkarsko reprezentanco v panogi „3 na 3“ zastopal Slovenijo na 
mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu in v novi olimpijski disciplini osvojil bronasto kolajno. 
 

 
Slika: Društvo TAKŠ-menedžment je v četrtek dopoldne vabilo na slavnostni sprejem Jana Razdevška. Dijak 4.b razreda 
Dvojezične zvezne trgovske akademije v Celovcu je s košarkarsko reprezentanco v panogi „3 na 3“ zastopal Slovenijo na 
mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu in v novi olimpijski disciplini osvojil bronasto kolajno. Foto: Hribar 
 
Šolska skupnost čestitala svojemu junaku 
Za izjemni športni dosežek so Janu Razdevšku čestitali člani društva, sošolci in sošolke, profesorji in profesorice, ravnatelj 
šole Hanzi Pogelschek ter strokovni nadzornik za dvojezični pouk na srednjih in višjih splošnih in poklicno izobraževalnih 
šolah Miha Vrbinc. Za člana košarkarskega kluba KOŠ Celovec je bil to doslej največji uspeh v še mladi karieri, je dejal na 
sprejemu v šolski avli. 
Razdevšek: „Nositi olimpijsko medaljo je neverjetna čast“ 
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Slika: Jan Razdevšek. Foto: Hribar 
 
Talentiranega 18-letnega košarkarja boste lahko v živo občudovali že v petek, ko se bo s člansko ekipo kluba KOŠ Celovec 
pomeril z Dornbirnom. Prvenstvena tekma druge zvezne lige v celovški dvorani Šentpeter se bo začela ob 18. uri. 

• Vlada potrdila prilagoditev dodatka. ORF, Celovec, 25.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2943775/  
Avstrijski parlament je v sredo sprejel zakon o prilagoditvi otroškega dodatka za v tujini živeče otroke zaposlenih v 
Avstriji, ki bo med drugim vplival tudi na otroke v Sloveniji. Delavci migranti iz Slovenije bodo poslej prejemali otroški 
dodatek glede na raven življenjskih stroškov v Sloveniji. Evropska komisija grozi s postopkom. 
 

 
Slika: Avstrijski parlament je v sredo sprejel zakon o prilagoditvi otroškega dodatka za v tujini živeče otroke zaposlenih v 
Avstriji. Foto: ORF 
 
Burna razprava v parlamentu 
Parlament na Dunaju je zakon sprejel po burni razpravi in kljub številnim kritikam iz držav, iz katerih je v Avstriji največ 
delavcev migrantov. Avstrijska opozicija je v razpravi pred glasovanjem opozarjala predvsem na kadrovsko stisko, denimo na 
področju zdravstvene nege, ki jo rešujejo zlasti delavci migranti iz vzhodnoevropskih držav. Vladajoči ljudska stranka in 
svobodnjaki pa so vztrajali, da gre za pravičnejši sistem od sedanjega. 
Avstrijska ministrica za družino Juliane Bogner-Strauss je v razpravi izpostavila, da bo Avstrija na račun znižanja otroškega 
dodatka za v tujini živeče otroke privarčevala več kot 100 milijonov evrov, ta denar pa bo namenila za socialne ugodnosti za 
otroke v Avstriji. 
Delavci migranti iz Slovenije bodo poslej prejemali otroški dodatek glede na raven življenjskih stroškov v Sloveniji. Po 
poročanju Radia Slovenija naj bi delavci iz Slovenije zaradi tega izgubili skupno okoli pet milijonov evrov na leto. Po zadnjih 
podatkih radia slovenski delavci za enega otroka povprečno prejmejo 114 evrov otroškega dodatka, avstrijski pa 150 evrov. 
Do otroškega dodatka so upravičeni ne glede na višino plače. 
Vlada na Dunaju ocenjuje, da bo ta ukrep vplival na okoli 130.000 otrok tujcev, zaposlenih v Avstriji. Največ izplačil gre na 
Madžarsko in Slovaško, sledijo Poljska, Romunija, Češka in Slovenija. 
Povprečni dodatek 150 evrov na mesec 
A nova zakonodaja ne bo prinesla znižanja otroških dodatkov za vse otroke delavcev migrantov. Otroški dodatek za delavce 
iz držav z višjimi življenjskimi stroški, kot jih ima Avstrija, se bo tako celo nekoliko zvišal. 
Leta 2016 je Avstrija za otroške dodatke v tujini živečih otrok namenila 273 milijonov evrov, večinoma na Madžarsko. V 
Avstriji sicer za socialno pomoč trenutno namenijo 4,4 milijarde evrov. Povprečno znaša otroški dodatek okoli 150 evrov 
mesečno. 
Avstrija se bo morala zaradi zakona zagovarjati pred Evropsko komisijo. „Ko bo zakon dokončno sprejet in javno objavljen, 
komisija ne bo oklevala in bo uporabila pravne možnosti, ki jih ima kot varuhinja pogodb,“ je za agencijo APA v Bruslju dejal 
tiskovni predstavnik komisije Christian Wigand. Dodal je, da je splošno stališče Bruslja glede tega že znano. 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2943775/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2943775/


Evropska komisija je marca poudarila, da pogodba o EU prepoveduje vsakršno neposredno ali posredno diskriminacijo 
delavcev na podlagi državljanstva. Takrat je navedla, da so delavci migranti „upravičeni do enakih otroških dodatkov kot 
lokalni delavci - ne glede na kraj stalnega prebivališča otroka“. Po mnenju komisije ta pravila temeljijo na „pravičnem in 
jasnem načelu, ki je bistvo enotnega trga in se je skozi čas izkazalo za uspešno, to je za enake vplačane prispevke iz dela se 
morajo pridobiti in uporabljati enaki prejemki“. 

• „Sence sramote“ v angleščini. ORF, Celovec, 25.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2943709/  
Film „Sence sramote - Schatten der Scham“ bo pet let po premieri v Avstriji doživel krstno uprizoritev v angleškem 
prevodu v ZDA. Gre za travme žrtev deportacije in morije v nemških koncentracijskih taboriščih in vpliv na njihove 
potomce. 
 

 
Slika: Sabina Zwitter-Grilc. Foto: ORF 
 
Film nastal ob 70-letnici pregona 
Kako vplivajo travmatična doživetja žrtev deportacije in morije v nemških koncentracijskih taboriščih na njihove potomce, je 
vsebina filma „Sence sramote – Schatten der Scham“, ki ga je ob 70-letnici pregona koroških Slovencev v nemška taborišča 
oblikovala rojakinja Sabina Zwitter-Grilc. 
Novinarka in urednica manjšinske redakcije ORF na Dunaju v dokumentarcu spremlja tri mlade ženske iz vrst slovenskega, 
romskega in judovskega naroda pri odkrivanju travm nacionalsocialističnega zločina, ki so prisotne tudi pri potomcih žrtev. 
Sogovornika v 90-minutnem filmu sta med drugim tudi Harry Belafonte in avtorica Lilly Bret, katere starši so preživeli morijo 
v Auschwitzu. 
 

 
Slika: Film „Sence sramote - Schatten der Scham“ bo pet let po premieri v Avstriji doživel krstno uprizoritev v angleškem 
prevodu v ZDA. Foto: Zwitter 
 
Dve predvajanji v ZDA 
Pet let po premieri na Koroškem in na Dunaju bo film doživel krstno uprizoritev v angleškem prevodu v Združenih državah 
Amerike (ZDA). V nedeljo, 28. oktobra, ga bodo predvajali na univerzi v Havardu, 30. oktobra pa na povabilo avstrijskega 
ambasadorja Wolfganga Waldnerja tudi na avstrijski ambasadi v Washingtonu, se veseli avtorica filma Sabina Zwitter-Grilc. 
Zwitter-Grilc: „Tematika v ZDA zelo prisotna“ 

• Za povišanje podpor. ORF, Celovec, 25.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2943705/  
Problematika tednika Novice je bila vroča tema tudi v sredo v Ljubljani na seji komisije državnega zbora za Slovence v 
zamejstvu in po svetu. Neredno izhajanje glasila koroških Slovencev je nedopustno, ugotavlja predsednica komisije 
Ljudmila Novak (NSi). Tudi sicer naj bi se finančna podpora manjšini tako iz Ljubljane kakor z Dunaja povišala. 
Komisija slovenskega državnega zbora za Slovence v zamejstvu in po svetu se je v sredo na svoji prvi seji v novem mandatu 
seznanila s položajem slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah. Predsednica komisije je Ljudmila Novak, oseba, ki 
je s položajem manjšin kot bivša ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu seznanjena zelo dobro. 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2943709/
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Slika: Problematika tednika Novice je bila vroča tema tudi v sredo v Ljubljani na seji komisije državnega zbora za Slovence 
v zamejstvu in po svetu. Neredno izhajanje glasila koroških Slovencev je nedopustno, ugotavlja predsednica komisije 
Ljudmila Novak (NSi). Foto: www.dz-rs.si 
 
Prvo srečanje pa je bilo kar za nekatere prvi neposredni kontakt in prvo neposredno spoznavanje materije, ugotavlja 
Ljudmila Novak, ki je optimistična, da bo komisija lahko le marsikaj premaknila. 
Predstavniki koroških Slovencev so izpostavili še posebej problem tednika Novice. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev 
izhaja časopis le štirinajstdnevno, kar da je nedopustno, poudarja predsednica komisije. 
Predstavniki organizacij pa so poročali tudi o pozitivnih premikih v odnosu večine in manjšine. 
Komisija se je strinjala, da bo treba finančna sredstva organizacijam in društvom povečati. Tozadevni predlog da bo šel v 
državni zbor oziroma k vladi. 
Več finančne podpore pričakujejo in zahtevajo slovenske organizacije predvsem tudi od Republike Avstrije, ki sredstev v 
zadnjih desetletjih ni povišala in se je tako podpora dejansko zmanjšala. Tudi na tem podoročju da hoče biti komisija 
dejavna. 
Prvi seji komisije, ki je bila tudi namenjena spoznavanju, da bodo zdaj sledili naslednji koraki. 

• „Država daje okvir za ohranitev in razvoj“. ORF, Celovec, 25.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2943780/  
Slovenski predsednik Borut Pahor je ob državnem prazniku nagovoril obiskovalce predsedniške palače. Med drugim je 
izpostavil, kako pomembno je, „da imamo Slovenci lastno državo. Z njo smo dobili najpomembnejši instrument, ki nas bo 
v nepredvidljivih okoliščinah v prihodnje obvaroval in nam dajal varnost,“ je poudaril. 
V predsedniški palači so namreč v četrtek pripravili dan odprtih vrat, med katerim je obiskovalce sprejel in nagovoril 
predsednik republike. Udeležilo se ga je okoli 150 ljudi, od tega velik del otrok, ki jih je Pahor še posebej opozoril, kako zelo 
pomembno, da ima slovenski narod, čeprav spada med manjše, svojo državo in kako pomembna je ta za njegovo ohranitev. 
„Če bi se namreč kdaj kaj zgodilo proti naši volji, imamo svojo državo, ki nam daje nek varen in predvidljiv okvir za naše 
ravnanje, za to, da ostanemo mirni, varni in da se razvijamo,“ je dejal. 
 

 
Slika: Slovenski predsednik Borut Pahor je ob državnem prazniku nagovoril obiskovalce predsedniške palače. Foto: sta.si 
 
Spomnil je, da so si za lastno državo prizadevali mnogi rodovi Slovencev daleč nazaj oziroma vsaj od zamisli o Zedinjeni 
Sloveniji naprej, preko Taborskega gibanja in vrste drugih mejnikov v kulturnem, znanstvenem in političnem življenju 
Slovencev. Med slednjimi je izpostavil tudi odhod zadnjega vojaka JLA iz Slovenije leta 1991, s čimer je Slovenija po 
njegovem dokončno postala samostojna in suverena. 
 
 
 
 

http://www.dz-rs.si/
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Primorski dnevnik, Trst 

• Sandor Tence. V brezmejnosti premalo delovnih mest : Gorica - raziskava v sklopu projekta SLORI Zamejski, 
obmejni, čezmejni. Primorski dnevnik, št. 246 (19. okt. 2018), str. 4 

• (cost) Mladi se sporazumevajo v angleščini ... : Gorica – posvet Slovenskega raziskovalnega inštituta. Soočenje, ki 
ga je vodil univerzitetni profesor Igor Jelen, na temo: Meje na terenu, meje v mišljenju, izzivi sodobnosti. 
Primorski dnevnik, št. 246 (19. okt. 2018), str. 4 

• Ivan Žerjal. Čakajoč na navodila pristojnih institucij : Prosek, Opčine - odbora za ločeno upravljanje jusarske 
zemlje. Pripravljeni izročiti lastništvo srenjam, a potrebno je uradno sporočilo. Primorski dnevnik, št. 246 (19. okt. 
2018), str. 7 

• Odnos do italijanščine se izboljšuje: Ljubljana – parlamentarna komisija za italijansko in madžarsko skupnost. 
Primorski dnevnik, št. 247 (20. okt. 2018), str. 3 

• Zahtevna volilna preizkušnja za Južnotirolsko ljudsko stranko: Bocen – jutri upravne volitve. Na Tridentinskem se 
volilna zmaga nasmiha desni sredini. Primorski dnevnik, št. 247 (20. okt. 2018), str. 3 

• Dimitrij Rupel. »Najboljša rešitev v slovenski zgodovini«: Gorica – poseg Dimitrija Rupla o Evropski uniji na posvetu 
Slovenskega raziskovalnega inštituta. Primorski dnevnik, št. 247 (20. okt. 2018), str. 4 

• Bojan Brezigar, Barbara Gruden. Tudi Nemčija se utaplja v sporih in politični zmedi: Nemčija – tržaška Slovenka 
Barbara Gruden, dopisnica RAI v Berlinu. Primorski dnevnik, št. 247 (20. okt. 2018), str. 5 

• Ivan Žerjal. Jusi in srenje: nič več ne bo tako, kot je bilo : Opčine - orisali sodbo vrhovnega sodišča v prid 
openskemu jusu. Primorski dnevnik, št. 248 (21. okt. 2018), str. 1, 3 

• (nm) Rezijanska glasba in ples po 180 letih še poskočno živa: Videm – posvet Videmske univerze ob jubileju 
folklorne skupine. Primorski dnevnik, št. 248 (21. okt. 2018), str. 11 

• (cost) Brez gospodarstva zapademo v folkloro : Gorica - na Slorijevem posvetu tudi o izzivim obmejnega in 
čezmejnega poslovanja. Primorski dnevnik, št. 248 (21. okt. 2018), str. 10 

• Vojko Kocjančič. 140 let kulturno-prosvetnega delovanja za Slovence v Dolini : Slovensko kulturno društvo 
Valentin Vodnik 1878-2018. Primorski dnevnik, št. 248 (21. okt. 2018), str. 13 

• (pv) Crimi nad slovenske časopise, Conte miril z omembo ustave: Italija – vlada bi do leta 2020 ukinila pomoč 
založniškemu sektorju. Primorski dnevnik, št. 249 (23. okt. 2018), str. 2 

• Ošibljena SVP bo morda sklenila zavezništvo z ligo: Bocen – rezultat nedeljskih pokrajinskih volitev. Primorski 
dnevnik, št. 249 (23. okt. 2018), str. 3 

• (ar) Mediji si prizadevajo, da bi povezali čezmejni prostor, za to pa ni vedno posluha: Gorica – zaključna okrogla 
miza Slorijevega posveta Zamejski, obmejni, čezmejni. Primorski dnevnik, št. 249 (23. okt. 2018), str. 5 

• Sandor Tence. Negotovi časi za SKGZ in za vso našo manjšino: Trst – sklic deželnega kongresa marca prihodnjega 
leta. Primorski dnevnik, št. 250 (24. okt. 2018), str. 3 

• Aljoša Fonda. Univerza se lahko odseli, a finančna plat je še uganka : Narodni dom - Livio Semolič (SKGZ) na 
sestanku na zunanjem ministrstvu v Rimu. Primorski dnevnik,  št. 250 (24. okt. 2018), str. 5. 

• (STA) Minister hoče več denarja za slovenske manjšine : Slovenija - zastopniki Slovencev v sosednjih državah v 
državnem zboru ; doslej za zamejstvo in zdomstvo 8,4 milijona evrov, odslej 12,5 milijona evrov? Primorski 
dnevnik, št. 251 (25. okt. 2018), str. 3 

• Poljanka Dolhar. Prodoren in plodovit pisec, ki ni "prodajal vetra in niča" : in memoriam, v 95. letu starosti je v 
torek zvečer umrl pisatelj, prevajalec in publicist Alojz Rebula. Primorski dnevnik, št. 251 (25. okt. 2018), str. 1, 12-
13. 

 
 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• Več kak petstau lidi po Vražji pauti. Marijana Sukič. Foto: K. Holec, N. Vajda Nagy. Porabje, časopis Slovencev 
na Madžarskem, Monošter, 25. oktobra 2018 - Leto XXVIII, št. 43, str. 2 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_43.pdf  
Če bi mali Triglav v Andovcaj emo oči, bi gvüšno začüdeno gledo 20. okrobra, gda se je kauli njega zbiralo prevnaugo lidi. Pa 
če smo v frtau sedmoj eške o tom gučali, ka je lani vejndrik več lüstva bilau, smo malo po pau sedmoj vöri že vidli, ka smo se 
vujznili. Istina, ka bi težko ocenili, kelko nas se je stiskavalo na dvorišči andovske domačije, dapa gda nam je glavni 
organizator, predsednik Porabskoga kulturnoga in turističnoga društvaAndovci Karči Holec pravo,  ka se je podpisalo kauli 
400 lidi, smo že vedli, ka je prišlo letos na nočni pohod palajfli 500 lidi. 
 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_43.pdf


 
Slika: Vsi, steri so se notranaravnali, ka bi nas postršüvali na pohodi. Foto: K. Holec, N. Vajda Nagy 
 
»Pobeg iz zgodovine v prihodnost – Po poti strpnosti/ Menekülés a történelemből a jövőbe – A tolerancia útján,« je naslov 
čezmejnoga projekta, pri sterom je partner andovsko Porabsko kulturno in turistično društvo, vodi ga občina Apače. 
V okviri toga projekta se je pripravo letošnji nočni pohod, ka bi na njegvi postajaj bole spoznali vsa tista bitja (lények), stere 
so najbole žive v domišljiji porabskoga človeka. Soorganizator pohoda je bila Zveza Slovencev na Madžarskem. Pa buma smo 
na tom pohodi nücali toleranco, vej pa kakkoli dobro je bila paut pripravlena s strani organizatorov, je v gauški capaš 
večkrat tak vauski biu, ka si mogo skrb meti, nej ka bi sausedi ali tistomi, steri je pred tebov šeu, na nogau staupo.  
Več ali menje smo tolerantni bili pa se počakali na postajaj pa poslüšali Karčina Holeca, gda je slovenski pa vogrski 
pripovejdo o bitjaj, stere so napunile kmično andovsko gauško. Srečali smo žerdjavce, düše tisti merarov, stere so zakunili, 
ka so lagvo zmerili mejé, zatok so njine düše, kak mali plamenčki blaudile med tom pa drügim svejtom.  
Prauti so nam prišli  araboncijaši, dijaki črne šaule, steri so se lidgé po vasaj bodjali, vej pa če so jih nej ponidili s pijačo pa 
gestijom, so prej svoje velke knjige odprli pa zaprli pa sta nad ves prišla velki viher ali toča. Na križpauti so nas počakale 
čaralice, stere so zapelale moške, če so pa najšle v blati stopaj, so ga vövrejzale vövrejzale pa ga v kotli v vodau ličile. 
Dokeč so ga v vodej mele, je njegvi gazda v krčaj bijo. Čaralice so nas tak zapelale, ka so pohodniki mislili, ka več sami 
organizatorji ne vejo, gdeta vodi paut. Med drejvami je smrt kosau brüsila, od nje so se lidgé v Porabji najbole bodjali pa so 
tau gučali, če se pri kakši hiši čuk oglasi, gvüšno pride po koga v hiši. Skušnjave ali šnjave (mora) so si sedle lidam na 
prsi pa so je dojklačile. Paut nas je pelala mimo staroga graubišča ali cintora, gde so se odpirali ništrni grobovi. Na konci 
pauti smo pa srečali vragé, stere je vodo sam Lucifer. 
Pri porabski domačiji je po kakšoj 5 kilometrov dugoj pauti je male, mlade in malo starejše čako velki ogenj (kres), kauli 
steroga so eške dugo plesali vsi, najbole čaralice. Pod pete njim je špilo ansambel D-dur. Vražja paut je gratala v Porabji 
najbole množična prireditev, pa ka je najbole za pohvalit, ka na njau pride največ mladih pa mlade držine z mlajši.  
Leko, ka večina go tak doživlja, kak nikšno avanturo, dapa kak »stranski učinek« (mellékhatás) vseedno spoznajo en tau 
slovenskoga (porabskoga) ljudskoga verovanja. 

• Hvaležna sem tistim, steri so name mislili. Marijana Sukič. Foto: K. Holec. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 25. oktobra 2018 - Leto XXVIII, št. 43, str. 3 

Priznanje Pro cultura minoritatum Hungariae 
http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_43.pdf  
Sekretarka Slovenske zveze Gyöngyi Bajzek je 13. Oktobra v Budimpešti prejkvzela priznanje Pro cultura minoritatum 
Hungariae, ki ga vsakšo leto podelijo tistim pripadnikom narodnosti, steri dosta napravijo za kulturo svoje manjšine. 
Priznanje sta prejkdala državni sekretar za verska in narodnostna vprašanja pri Uradu predsednika vlade Miklós Soltész in 
državna podsekretarka Ministrstva za človeške vire Katalin Victor Langer. 
Živlenjska paut Gyöngyi Bajzek, stera je doma z Gorenjoga Senika, se je malo »zasüknila«, vej se je pa po končani osnovni 
šauli najprva včila za medicinsko sestro. »Vsigdar sem rada med lidami bila, rada sem nastopala. Gda je do toga prišlo, ka 
kakšno profesijo si vöodaberem, je nej bilau tak enostavno, nej bilau léko. Gez sem najprva stejla titi na turizem, tisto se mi 
je tö trno vidlo. 
 

 
Slika: Odlikovanka Gyöngyi Bajzek z državnim sekretarjem Miklósem Soltészom in državno podsekretarko Katalin Victor 
Langer. Foto: K. Holec 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_43.pdf


 
Žau, tistoga leta so nej meli tega programa na srednji šauli. Potistim smo se doma z družinov tak odlaučili, ka mo šla za 
medicinsko sestro, ka je tau itak edna takšna profesija, ka go leko ponücaš. Štiri lejta sem ojdla v medicinsko srejdnjo 
šaulo, delala sem tüdi v bolnici, z lidami sem delala. Ka je tüdi nej tak enostavno. Če z lidami delaš, moraš meti edno 
mero, vsigdar moraš znati, ka kak moraš do lidi staupiti, kak se moraš z lidami obnašati. Rada sem delala v tom poklici. 
Dosta človeški stvari sem se navčila.« 
 

 
Slika: Gyöngyi v gorenjeseničkoj künji s tradicionalnim spajertom pri fotografiranji naslovnice Porabskoga kalendara. 
Foto: K. Holec. 
 
Kak je povedala, potistom nji je eške itak nika falilo v živlenji, potem pa kak če bi žitek tau sto, so go poiskali od slovenski 
oddaj na vogrski televiziji, ka bi nücali sodelavca, dapa ta mora meti visoko izobrazbo. »Te sem se odlaučila, ka mo üšla 
študirat slovenščino v Sombotel na visoko šolo. Med tem, ka sem študirala, sem eške delala kak medicinska sestra pa sem 
delala za slovenske oddaje na vogrski televiziji. Samo nagnauk mi je tau vse dosta bilau, ka sem nej zmogla, pa sem televizijo 
te pistila.  
Gda sem šaulo končala, je biu en razpis na Slovenski zvezi, ka iščejo sodelavko. Pa se mi je prišikalo. Takratno sekretarko 
Klaro Fodor sem že poznala, ka sva vküper delali pri gledališki skupini. Tüdi ona me je osebno ziskala, če bi me tau delo 
zanimalo. Te sem pa mislila, ka se vösprobam.« 
Njene aktivnosti, ka je delala pri slovenski skupinaj, so se nej te začnile, gda je prišla v slüžbo na Slovensko zvezo, liki dosta 
prva, že te, gda je na seničko šaulo ojdla. »Gez sem kak otrok znala gučati, znala sem narečje gučati, nejsem mejla 
problemov s tem, kamakoli je trbelo titi, če smo šli v bralni tabor v Slovenijo, gez sem vsigdar zraven bila. Z našoga razreda, 
gda smo v šesti, sedmi, osmi razred ojdli, tak se spomnim, ka sem vsigdar sama ojdla na bralne tabore. Name je tau brigalo, 
name ja tau nikak vlejklo. Rada sem se drüžila, z gezikom sem nej mejla problemov.  
Sem že takrat sodelovala pri folklori, pri gledališki skupini, gez sem tau z dobrov volauv delala,« pravi Gyöngyi, na stero sta 
tistoga ipa, gda je v šaulo ojdla, najbola vplivala dva človeka. Dapa lübezen do slovenstva, do slovenske kulture je prinesla 
od daumi. »Pravla bi, ka identiteto, ka se čütim za Slovenko, sem delno prinesla od daumi. Gda sem še v nižje razrede 
ojdla, je fejst vplivala namé učiteljica Margita Mayer, una je takrat mejla folkloro na šauli, kasneje pa moram omejniti 
učitelja Jožefa Nemeta, on nas je včiu slovenščino pa zgodovino. On je furt, gda smo v bralne tabore ojdli, biu z nami kak 
mentor. Vsigdar je pozitivno vplival na nas. 
Furt je pravo, ka moramo ceniti tau, ka znamo. Gda smo šli na te tabore, vsigdar smo se nika nauvoga vcuj navčili, od tistoga 
sem vsigdar več vrejdna bila. Tak mislim ka je namé najbole Jože Nemet vplival, on mi je vsigdar gučo, aj tau nesem tadale, 
aj dem, aj se včim.« 
 

 
Slika: V nekdenešnji senički folklorni skupini. Foto: K. Holec 
 
 
 



Gda je pred 14-imi lejtami prišla delat na Slovensko zvezo, je spejvala pri pevskom zbori Avgust Pavel na Gorenjom Seniki, 
plesala pri domanjoj folklornoj skupini pa špilala v Gledališki družini Nidrik-indrik. Za en čas je gratala mentorica folklorne 
skupine. »Gda že človek dugo - dugo dela, dugo se spravla z nečem pa se malo izobražuje, pride do toga, ka že sam zna včiti. 
Gda slišim muziko, slišim ritem, že na pamet znam, kakšno koreografijo mamo na tisto, kak moramo tau na oder postaviti.« 
Gyöngyi pravi, ka pri seničkoj folklori majo dosta mladi, s sterimi trbej ovak delati kak gnauksvejta. »Če vsikši malo popisti 
pa če smo tolerantni do en drugega, itak leko rezultate dosegnemo.«  
Za najvekšo razliko med svojo generacijo in mladimi, s sterimi dela, vidi: »Tej mladi že malo ovak čütijo do slovenstva, 
nemajo več navezanosti, menje so navezani na identiteto, na našo kulturo. Dapa če nji je več v skupini, te majo občutek, ka 
vekšo mauč majo, te bole delajo. Če nji je menje, te se nikak bogijo. Gez tak čütim, kak če bi se nazajdržali, zatok ka ne vejo 
tak slovenski, se ne vejo tak izražati. Zavolo toga tak čütim, ka majo čütenje, ka so menje vrejdni. Nedo gučali, ka ne 
znajo pravilno slovenski. Gez jim tak gučim, ka nej. Kelko vejš, je tau tö dosta vrejdno. Zavolo toga demo po Sloveniji, 
vsigdar se včiš. Če nücaš gezik pa čüješ druge, vsigdar se nika nauvoga navčiš.«  
Gyöngyi Bajzek, sprejme, ka se je svejt spremeniu, ka mladi majo zdaj več možnosti pa prilik, dapa iz njeni reči je itak čüti, ka 
rada dela z njimi, ka je rada ma. Vej, ka mora biti taša osebnost, na stero mladi poslüšajo, stero baugajo. »Dapa tau néde iz 
ednoga dneva na drugi den, k tauma cajt trbej, ka te sprejmejo pa uvidijo, ka če do te poslüšali, se leko kaj doseže,« pravi 
sekretarka Zveze, stera si je s tejm tö zaslüžila priznanje, ka telko lejt vözdrži z mladimi.  
Na pitanje, ka njej pomeni tau priznanje vsigdar nasmejana Gyöngyi (ali kak jo v Sloveniji poznajo Biserka) etak pravi:  
Presenetilo me je, ka komi sem gez na pamet prišla, ka pri manjšini delam. Moje delovno mesto je tö takše, ka delam za 
slovensko kulturo. Dobro vejm, ka gez za tau plačo dobim, dapa zvün toga dosta delam tüdi prostovoljno. Pri različni 
skupinaj, aj pa če kaj trbej organizirati. Ali gerkoli so me prosili za pomauč, če sem zmogla, sem vsigdar tam bila. Kak sem 
pravla, najprva me je tau presenetilo, ka sem sploj koma na pamet prišla. Tau mi je preveč dobro spadnilo, ka zame pomeni, 
ka vendar ma moje delo neko vrejdnost.« 

• Predstavniki porabske skupnosti pri Borutu Pahorju. Vir: Urad predsednika. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 25. oktobra 2018 - Leto XXVIII, št. 43, str. 4 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_43.pdf  
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 18. oktobra, dan pred uradnim obiskom predsednika Madžarske Jánosa 
Áderja, sprejel na pogovor predstavnike slovenske narodne skupnosti na Madžarskem, ki so ga seznanili s položajem 
slovenske narodne skupnosti na Madžarskem in s svojimi pričakovanji. 
 

 
Slika: Predstavniki Porabcev na pogovorih pri predsedniku R Slovenije Borutu Pahorju. Foto: Urad predsednika. 
 
Predsednik Pahor je izpostavil, da uradni obisk madžarskega predsednika sodi v okvir prizadevanj Slovenije, da z vsemi 
štirimi sosednjimi državami ohranja zgledne, urejene in iskrene prijateljske odnose. Sogovorniki so se strinjali, da so odnosi 
med državama prijateljski, z rednim in odprtim političnim dialogom na vseh ravneh.  
Prav dobri politični odnosi s sosednjo Madžarsko lahko namreč največ prispevajo k boljšim pogojem in naklonjenemu 
odnosu do slovenske narodne skupnosti. Predstavniki slovenske narodne skupnosti so izrazili zadovoljstvo, da se položaj 
slovenske narodne skupnosti v zadnjih letih izboljšuje, tako pri zagotavljanju njihovih pravic, ohranjanju slovenskega 
jezika in kulture, kot tudi pri financiranju dejavnosti narodne skupnosti. Še posebej so pozdravili priložnost, da lahko vodijo 
priprave razvojnega programa za Porabje kot posebnega pilotnega projekta.  
Ocenjujejo, da gre za pomembno priložnost za preboj v razvoju Porabja in pri tem pričakujejo nadaljnjo podporo tako  
madžarskih kot slovenskih oblasti. Izrazili so tudi pričakovanje, da bodo ob pomoči obeh držav vzpostavljeni ustrezni 
mehanizmi za spodbujanje investicij slovenskih podjetij v Porabju.  
Zahvalili so se predsedniku republike, da v okviru meddržavnega dialoga spodbuja reševanje odprtih vprašanj, prepoznanih 
s strani manjšine, za zagotovitev nadaljnjega razvoja skupnosti. Predsednik republike pa se je navzočim zahvalil za njihovo 
dosedanje uspešno delo in medsebojno vzorno sodelovanje. Srečanja so se udeležili Jože Hirnök, predsednik Zveze 
Slovencev na Madžarskem, Martin Ropoš, predsednik Državne slovenske samouprave, Erika Köleš Kiss, zagovornica 
Porabskih Slovencev v madžarskem parlamentu, Peter J. Česnik, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Robert 
Kokalj, veleposlanik RS na Madžarskem, in dr. Boris Jesih, generalni konzul RS v Monoštru. 
 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_43.pdf


• (Črni) kvadrati v Galeriji-cerkvi. L.R. Horváth. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 25. 
oktobra 2018 - Leto XXVIII, št. 43, str. 4 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_43.pdf  
Ob zadnji razstavi so zvrtali veliko lukenj v stene Galerije-cerkve, med drugim tudi generalni konzul R Slovenije Boris Jesih in 
predsednik društva SZEMLE Dávid Csomós. Umetnine Ignaca Medena – bilo jih je kakih 130 – so krasile snežno bele stene 
galerije. 
 

 
Slika: Otvoritve se je udeležil tudi generalni konzul Boris Jesih (drugi z leve). Foto: Porabje 
 
Ignac Meden se je rodil leta 1951v Depali vasi. Likovno akademijo je končal v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1981. Trenutno 
živi in ustvarja na Goričkem. O njegovi umetnosti je umetnostni zgodovinar Robert Inhof zapisal: »Svet, ki ga ustvari Meden, 
ni vzporedni svet ne simulator. 
 

 
Slika: Umetnik Ignac Meden in predsednik društva SZEMLE na otvoritvi. Foto: Porabje 
 
Njegove slike – objekti so povsem novi svetovi znotraj znanega sveta. Starogrški filozof Parmenid je trdil, da o niču ne 
moremo govoriti drugače, kot da ga afirmiramo. Medenove stvaritve niso podobe nečesa, temveč so podobe niča. Kot 
takšne se njegove stvaritve vztrajno izmikajo vsebini in imenu, ki bi jih označevalo, saj obstajajo nekje na neulovljivi meji 
med materijo in iluzijo. Najpogosteje tako, da materija in iluzija zamenjata svoji mesti.« 
Na otvoritvi Medenove razstave so poudarili, da želita Društvo SZEMLE in Generalni konzulat v prihodnje pripraviti več 
razstav slovenskih likovnih umetnikov. 

• Kapüstni den. Silva Eöry. Foto: Biserka Bajzek. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 25. 
oktobra 2018 - Leto XXVIII, št. 43, str. 7 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_43.pdf  
V soboto, 14. oktobra, so v Šalovcaj že 16. paut pripravili Kapüstni den. Deset ekip, med njimi je bila tüdi ekipa iz Sakalovec, 
je küjalo segedin (székelykáposzta). 
Po oceni komisije je najboukši segedin sküjala ekipa iz Domanjševec, na drügom mesti je bila ekipa firme Cerop Puconci, 
na tretjen pa ekipa iz Dolenec. 
Pauleg tekmovanja v küjanji so pripravili ške eno ocenjevanje, zberali so najlepšo maskoto. Domanji ekipi iz Šalovec, stera 
je napravila gospodično iz zeldja, se je tau najbole pršikalo. Na Kapüstnom dnevi, steroga je ob pomauči domanje občine  
pripravilo Turistično društvo Dišeči volčin, so lidgé pauleg segedina koštavali rejtaše in ške dosta drügih dobraut, 
napravlenih iz zeldja. Tak kak je tau zadnja lejta navada, so člani Kulturno- -umetniškega društva Budinci pokazali, kak se je 
inda sveta ribalo in klačilo zeldje. 
 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_43.pdf
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Slika: Sakalovska skupina je tö küjala na kapüstnom dnevi. Foto: Porabje 
 
Ške pred prireditvijo so sredi Šalovec slavnostno prejkdali nauvo pridobitev, turistično - prireditveni prostor Volčin. V 
prvi fazi je občina napravila ploščad, ribnik in sprehajalne poti (za tau so ponücali 90.000 evrov), v drugi fazi pa do po rečaj 
župana Iztoka Farteka napravili ške eno zidino, v steroj de iža za drüženje lüstva in javni WC. Za ta dela do ponücali ške 
okauli 50.000 evrov. Novi turistično-prireditveni plac je ime daubo po rastlini dišeči volčin, steroga najdemo v grbi Občine 
Šalovci, po njem pa se zove tüdi občinsko turistično drüštvo.  
 

 
Slika: FS Zveze Slovencev je nastopila na otvoritvi. Foto: Porabje 
 
Pouleg župana šalovske občine, je zbrane ob toj slavnostni priliki pozdravo tüdi generalni konzul Republike Slovenije v 
Monoštri Boris Jesih. V kulturnon programi sta se predstavila Sindi Lukašev in Sara Horvat iz Osnovne šole Šalovci, zaplesala 
pa je tüdi folklorna skupina Zveze Slovencev na Madžarskem Gornji Senik. 

• Murska Sobota – sredi sveta. Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 25. oktobra 
2018 - Leto XXVIII, št. 43, str. 10 

Monografije 
http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_43.pdf  
Kar nekaj let so trajale priprave na izid nove monografije o Mestni občini Murska Sobota. Z rahlo nestrpnostjo smo dočakali 
predstavitev, ki je bila v Pokrajinski in študijski knjižnici 17. oktobra, na spominski dan MO Murska Sobota. Za zamik natisa 
so se odločili zaradi vključitve fotografij, na katerih so pomembne novosti v razvoju mesta, denimo paviljon Expano – 
doživetje Pomurja, v katerem zdaj urejajo notranjost, obnovljen spomenik na Trgu zmage, Trubarjev drevored s ploščadjo. 
 

 
Slika: Murska Sobota – sredi sveta. Monografija. Foto: Porabje 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_43.pdf


 
Urednica monografije je Brigita Bavčar, ki je izbrala tudi odlomke iz literarnih del, ki omenjajo Mursko Soboto, avtorica 
teksta je Metka Fujs, večino fotografij je prispeval Lado Klar, likovna zasnova in grafično oblikovanje je delo Sandija Červeka, 
za tehnično ureditev je poskrbel Dušan Antolin, natisnili so 2 tisoč izvodov, prodajna cena je 40 evrov, monografija pa je 
primerna tudi za priložnostna darila. Vsi teksti so prevedeni prav tako v angleški jezik.  
Ne glede čigava je, je odlična ideja objava za začetek, pred slikovnim in tekstovnim delom, dvostranske barvne fotografije 
dveh čebelic, ki nabirata med na cvetoči sončnici. Sredi sveta, Prihajanja in odhajanja, O imenu, Grad in mestni park,  
sobivanje veroizpovedi, Stolnica sv Nikolaja, Evangeličanska cerkev, Murska Sobota – mesto, Med secesijo, modernizmom in 
sodobno ustvarjalnostjo, Na soboških trgih, Literatura in likovna umetnost, Sejmi in kulinarika, V zelenem objemu, 
Fazanerija – šport in rekreacija, Mestno pokopališče, Gospodarstvo, V okolici, Dvorec Rakičan, Reka Mura, Expano – Doživeti 
Pomurje ter Mesto in primestna naselja, so vsebine v besedi in fotografiji na 205 straneh velikega formata Monografije 
Murska Sobota – sredi sveta. 
Murska Sobota se z imenom Murazombata v virih prvič omenja 16. julija 1348 kot kraj ob glavni cesti, ki povezuje nemške 
dežele z notranjostjo madžarskega kraljestva. Tukaj se je cesta od nemških vrat razdelila na del, ki se je usmeril proti 
severovzhodu, in del, ki je vodil skozi Rakičan proti Lendavi in naprej proti jugovzhodu. Starodavne cestne povezave so bile 
Murski Soboti stoletja njeno okno v svet, tako kot je to danes avtocesta, ki v osi Lisbona – Kijev seka nekdanje povezave in 
utira nove poti.  
Železnica je Mursko Soboto s središčem tedanje države Budimpešto povezala leta 1907, z Ljubljano, središčem Slovenije, pa 
leta 1924, kmalu za tem, ko je bil zgrajen prvi most čez Muro. Do tedaj so ljudje za premostitev reke uporabljali brodove, 
kot je današnji, ki vozi med Krogom na levi in Hrastje – Moto na desni strani Mure. Popotnik je Mursko Soboto nekoč videl 
kot kraj med koruznimi polji prekmurske ravnice. Ta del teksta je opremljen tudi s fotografijo nekdanjega vlaka s parno 
lokomotivo in odlomkom iz romana Milana Vincetiča Luna na mesecu, kjer piše o slovesu Goričancev od prvega vlaka: 
„Zbougon, zbougon, mariška, tou zadnji je sloboud, zdaj slednjič doj z Goričkoga, me pelaš v Soboto.“ 
Murska Sobota ima tudi veliko prijateljev in zna ta prijateljstva vzdrževati, ker so del nje same in njene dolge zgodovine. 
Tako prijateljuje z Ingolstadtom, kjer je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja delalo večje število Prekmurcev, Betlehemom 
v Pensilvaniji v ZDA, kamor so se izseljevali Prekmurci, s Paraćinom v Srbiji, Körmendom na Madžarskem in še drugimi. 
Zanimive so zgodbe o prihajanju in odhajanju, kajti priseljevanje se ne dogaja samo v sodobnem času, ampak je del 
človekovega iskanja boljšega življenja.  
Prve sledi poselitve so na arheoloških najdiščih na južnem obrobju Murske Sobote pustili pripadniki kulturne skupine 
poljedelcev, ki je tu živela okoli leta 4400 pred našim štetjem. O imenu mesta Metka Fujs tudi piše, da ima Murska Sobota 
sedanjo obliko vsaj od prvega ohranjenega zapisa v 14. stoletju, iz preteklosti pa so znana tudi poimenovanja Belmura in 
Olsnitz, v jožefinski vojaški izmeri iz leta 1767 pa tudi Mura-Szombat.  
Mestna značilnost je tudi grad, ki v svoji renesančni zasnovi izvira iz 16. stoletja. Srednjeveški grad z imenom Bel Mura pa 
naj bi bil tu že leta 1255. Zdaj je grad skupaj s parkom pomembno središče kulturnega in družabnega dogajanja v mestu. V 
njem ima od leta 1956 prostore regionalni Pomurski muzej, ki ponuja na ogled stalno razstavo o življenju ljudi ob Muri od 
naselitve do danes, Kološev kabinet umetniške fotografije in stalno razstavo portretov slovenskih impresionistov Draga 
Tršarja. 
V sobivanju veroizpovedi je podrobno predstavljeno versko življenje, tudi ustanovitev škofije leta 2006, ustanovitev 
evangeličanskega seniorata leta 1922 in organiziranost binkoštne cerkve od leta 1933, židovska sinagoga je bila  
blagoslovljena leta 1908 in po drugi svetovni vojni porušena. Posebno poglavje ima Murska Sobota kot mesto, s pogledom 
v preteklost, opisom sedanjosti in tudi o načrtih. Prebiramo informacije o kulturi, likovni umetnosti, o Galeriji, ki je bila 
ustanovljena leta 1965 kot Paviljon arhitekta Novaka. 
Zdaj deluje kot regionalni muzej sodobne umetnosti, ki hrani stalno likovno zbirko in pripravlja občasne razstave domačih in 
tujih umetnikov, povezane s posebnimi programi za otroke in odrasle. Galerija Murska Sobota velja za enega najbolj 
prepoznavnih likovnih prostorov v Sloveniji. Ob Galeriji je tudi Pokrajinska in študijska knjižnica, ki je bila ustanovljena kot 
ljudska knjižnica leta 1946. Iz kulturnega življenja še, da je po mnenju literarnih zgodovinarjev Murska Sobota za Ljubljano 
in Mariborom najbolj literarno slovensko mesto. 
Kaj so o mestu pisali pesniki in pisatelji Milan Vincetič, Suzana Tratnik, Branko Šömen, Štefan Kardoš, Vladimir P. Štefanec, 
Dušan Šarotar, Bea Baboš Logar in Feri Lainšček, je objavljeno v odlomkih iz njihovih del.  
Monografijo zaključuje poglavje Expano – doživeti Pomurje, eden pomembnejših projektov sedanjega župana Aleksandra 
Jevška. Expano je ogrodje paviljona Slovenije na svetovni razstavi Expo v Milanu leta 2015 in ga je mestna občina dobila v 
upravljanje. Ob paviljonu urejajo nekdanjo gramoznico, ki se z novimi vsebinami spreminja v Soboško jezero. Tu so se 
Murski Soboti odprla nova vrata v svet in Murske Sobote svetu. Dala so ji novo samozavest odprtega, aktivnega, prijaznega 
upravnega, gospodarskega, kulturnega, izobraževalnega in športnega središča Pomurja, tik ob evropski avtocestni povezavi. 
V paviljonu je tudi točka srečevanj, kjer se pomursko gospodarstvo povezuje s svetom ter predstavlja svoje naložbene in 
poslovne priložnosti. 
Dobili smo torej obsežno monografijo Mestne občine Murska Sobota, ki postaja eno prepoznavnejših mest v Sloveniji in je 
znana tudi marsikje na tujem, zlasti v sosednjih državah. Kdor bo monografijo vzel v roke, jo pregledal in prebral tekst, mu 
bo marsikaj všeč in zagotovo se mu bodo porodile pripombe. Toda tako je pri vseh tovrstnih in drugih knjigah. Zato velja 
zgolj zaključiti, da je še kako prav, da je MO Murska Sobota poskrbela za natis sodobne monografije, ki je lahko v ponos 
založnici in avtorjem. 

 

 



Delo, Ljubljana 

• Ni važno, da si pismen, važno je, da si Rom. Bojan Rajšek. Delo, Ljubljana, 19. oktober 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/ni-vazno-da-si-pismen-vazno-je-da-si-rom-103767.html  
Od leta 2002 je v zakonu o lokalni samoupravi določenih 20 občin, kjer bodo volili tudi romske svetnike. Premalo 
usposobljeni in izobraženi.  
 

 
Slika: Bruno Brajdič je sprva okleval z vložitvijo kandidature, a se je potem vendarle premislil. FOTO: Bojan Rajšek/Delo 
 
Ljubljana, Murska Sobota – Vzporedno z novembrskimi lokalnimi volitvami bodo v 20 občinah, kjer je romska skupnost 
tradicionalno oziroma zgodovinsko naseljena, potekale tudi volitve romskega svetnika, ki mora za kandidaturo zbrati 
najmanj 15 podpisov ali pa ga predlaga romsko društvo ali zveza. Težave pri institutu romskega svetnika se velikokrat kažejo 
v slabem sodelovanju z lokalno skupnostjo. 
V preteklem mandatu so zaradi odstopa svetnikov v občinah Kočevje, Tišina (smrtni primer), Beltinci, Novo mesto in 
Cankova morali izvesti nadomestne volitve. Pogosti odstopi romskih svetnikov jasno kažejo, da institut romskega svetnika ni 
do konca zgrajen. Svetniki so obupani, ko po izvolitvi občutijo, da nimajo nobene vsebinske podpore, hkrati pa vsi 
pričakujejo, da bo romski svetnik delal vse, kar zadeva Rome v neki občini. 
Poleg tega so največkrat premalo usposobljeni in v povprečju nižje izobraženi, kar se kaže zlasti na Dolenjskem, Posavju in v 
Beli krajini oziroma najmanj v štirih občinah predstavljajo svoje sonarodnjake Romi, ki so polpismeni ali povsem nepismeni. 
»Taki preprosto ne morejo zastopati interesov romske manjšine, saj med ljudmi ne uživajo zaupanja,« je prepričan Zvonko 
Golobič, predsednik Zveze za razvoj romske skupnosti Črnomelj.  
Zakon ščiti pravice Romov 
Od leta 2002 so v zakonu o lokalni samoupravi določene občine, v katerih je treba romski skupnosti, tradicionalno živeči na 
njihovem območju, zagotoviti pravico do predstavnika v občinskem svetu, s čimer je bila zagotovljena ustrezna trdnost 
pravnega varstva tega predstavništva kot posebne pravice romske skupnosti. »Gre za t. i. kolektivno zaščitno pravico, ki ni 
dana posameznikom kot takim, ampak romskim skupnostim kot posebnim lokalnim skupnostim zaradi zavarovanja njihovih 
etničnih značilnosti,« je za Delo povedal direktor urada za narodnosti Stanko Baluh. 
 

 
Stanko Baluh, direktor urada za narodnosti Foto: Bojan Rajšek/Delo  
 
Po njegovem se kaže prednost instituta romskega svetnika v tem, da imajo Romi v občinah svojega predstavnika, ki 
sprejema vse pomembne odločitve v občini in ima neposreden vpliv na življene občanov, da je skupnost (u)slišana, in da ima 
možnost vplivati na odločitve in jih tudi pomaga (so)oblikovati. Baluh morebitnih slabosti instituta romskega svetnika ne 
vidi, vendar priznava, da se pomanjkljivosti kažejo v nizki stopnji izobrazbe in usposobljenosti za opravljanje funkcije. Letos 
so začeli z usposabljanjem romskih svetnikov, da bi bolje razumeli zakonodajo, ureditev, postopke in pravila ter posledično 
bolj kompetentno in aktivneje sodelovali v pomembnih zadevah na lokalni ravni. Urad v sodelovanju s Skupnostjo občin 
Slovenije izvaja projekt »Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji preko nadaljevanja in nadgradnje dela 
Nacionalne platforme za Rome – SIFOROMA2«.  
 

https://www.delo.si/novice/slovenija/ni-vazno-da-si-pismen-vazno-je-da-si-rom-103767.html
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Univerzalni romski svetniki 
Šentjernejska romska občinska svetnica Darka Brajdič se za naslednji mandat zagotovo ne namerava potegovati, saj se v 
občinskem svetu ni počutila enakovredno z ostalimi svetniki. »Če sem kaj povedala, je bilo preslišano, če sem našla rešitev 
za problem, se ni storilo ničesar. Ne grem se več,« pravi Brajdičeva. Podobno zgodbo je povedal grosupeljski svetnik Bruno 
Brajdič, ki bo kljub vsemu spet kandidiral. Zaradi pritiskov svojih sonarodnjakov ne namerava kandidirati Dušan Horvat iz 
občine Beltinci, ki nima miru niti podnevi niti ponoči. V Kočevju verjetno ne bo kandidiral dosedanji svetnik Marjan 
Hudorovič, saj mu delo s sonarodnjaki vzame preveč dragocenega časa. Povsem drugo zgodbo pa je povedala romska 
svetnica Nataša Horvat iz Lendave, saj je med občinskimi svetniki in uradniki kakor tudi pri tamkajšnjem županu Antonu 
Balažku deležna podpore. Res pa je, pravi Horvatova, da so romski svetniki tudi v Prekmurju v svojih sredinah odgovorni za 
vse. »Moramo biti zdravstveni delavci, redarji, socialni delavci in tudi policisti,« je povedala Horvatova, ki se bo prihodnji 
mesec potegovala za drugi mandat.  
Župana nočeta svetnika medse 
Po prepričanju predsednika Foruma romskih svetnikov Darka Rudaša izvolitev romskega svetnika ni samo pravica, je tudi 
odgovornost. 
 

 
Slika: Darko Rudaš, predsednik Foruma romskih svetnikov Foto: Bojan Rajšek/Delo  
 
Kako je uspešen in kako nanj gledajo župan in preostali svetniki je predvsem odvisno od sposobnosti vsakega svetnika 
posebej in njegovega poznavanja predstavniške vloge instituta romskega svetnika. Predsednik Zveze Romov Slovenije (ZRS) 
in krovne romske organizacije Svet romske skupnosti (SRS) Jožek Horvat Muc je prepričan, da je romski svetnik kreator 
razreševanja težav v lokalnem okolju in njegovo prednost vidi tudi pri vzpostavjanju politične participacije v občinah. In prav 
to sta dva bistvena razloga zaradi česar nameravajo ZRS, SRS in FRS posredovati zahtevo tudi novi vladi za dopolnitev ZLS in 
uzakonitev instituta romskega svetnika še v občinah Ljubljana, Maribor, Velenje, Brežice, Ribnica in Škocjan. 
 

 
Slika: Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije in predsednik Sveta romske skupnosti FOTO: Bojan 
Rajšek/Delo  
 
Župana ribniške in škocjanske občine, Jože Levstek in Jože Kapler sta nad predlogom izrazila začudenje, saj imajo v obeh 
občinah ustanovljeni komisiji za reševanje romske problematike, v katerih tam živeči Romi aktivno sodelujejo. 
 

https://www.delo.si/images/slike/2018/10/18/371510.jpg
https://www.delo.si/images/slike/2018/10/18/371511.jpg


 
Slika: Jože Kapler, župan občine Škocjan FOTO: Bojan Rajšek/Delo  
 
Da obeh občin zakonodajalec že doslej ni uvrstil med romske, župana ugotavljata, da so očitno strokovne službe že pred leti 
ugotovile, da njihovi Romi niso avtohtoni prebivalci, zato romskega svetnika nimajo in ga tudi v prihodnje ne bodo imeli in 
ne vidita razlogov, da bi jim ga zdaj spet vsiljevali. Baluh je povedal, da država ne načrtuje sprememb zakonodaje, ki se 
nanaša na politično participacijo romske skupnosti na lokalni ravni, saj to ni potrebno. 
Zaradi odstopov so morali izvesti nadomestne volitve v štirih romskih občinah. 
Jožek Horvat Muc: Romski svetnik je kreator razreševanja težav v lokalnem okolju. 
Darko Rudaš: Izvolitev romskega svetnika ni samo pravica, je tudi odgovornost. 
V Škocjanu in Ribnici nočejo instituta romskega svetnika.  

• Dvojno državljanstvo za vse ali pa za nikogar. Boris Čibej. Delo, Ljubljana, 19. oktober 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/dvojno-drzavljanstvo-za-vse-ali-pa-za-nikogar-104240.html  
Se »Staroavstrijcem« v najbogatejši italijanski regiji obetajo avstrijski potni listi?  
 

 
Slika: Vprašanje dvojnega državljanjstva za »Staroavstrijce« na Južnem Tirolskem je občutljivo tako za avstrijskega 
kanclerja Sebastiana Kurza kot italijanskega premiera Giuseppeja Conteja. Foto: Reuters 
 
V najbogatejši italijanski regiji Trentinsko - Gornje Poadižje bodo v nedeljo izvolili svoj novi avtonomni parlament, poleg 
strahu pred migranti pa je bila ena glavnih predvolilnih tem načrt vladne koalicije na Dunaju, da svoji manjšini na Južnem 
Tirolskem ponudi avstrijsko državljanstvo. 
»Glede na javnomnenjske raziskave vseh političnih strank je glavna predvolilna tema migracija. Dvojno državljanstvo je 
daleč, daleč zadaj,« je povedal guverner regije Arno Kompatscher iz Južnotirolske ljudske stranke, ki je tam na oblasti že vse 
od leta 1948. Njegova stranka se za dvojne potne liste uradno zavzema že 12 let, sam pa pravi: »Če smo lahko dali naše 
potne liste Italijanom iz Slovenije, zakaj ne bi to veljalo tudi za Južno Tirolsko?« 
Toda guverner je kritičen do dunajske zamisli, da bi zgolj nemško in ladinsko, ne pa tudi italijansko govorečemu prebivalstvu 
omogočili pridobitev avstrijskega državljanstva. Pri podeljevanju takšnega statusa bi po njegovih besedah morali veljati 
evropski standardi, ki bi morali presegati nacionalne ideje in meje. »Južna Tirolska je bila že dvakrat žrtev nacionalizma, zato 
smo prepričani Evropejci,« je dodal Kompatscher. 
Brez soglasja Rima ne bo šlo 
Zgodba o avstrijskih potnih listih za prebivalce regije, ki je bila več kot pol tisočletja del Avstroogrske, leta 1919 pa jo je novo 
nastala republika Avstrija morala prepustiti »zmagovalki« prve svetovne vojne Italiji, ni nova, saj so to, da bi morali imeti 
»Staroavstrijci«, nemško in ladinsko govoreči prebivalci Južne Tirolske, možnost pridobitve dodatnega avstrijskega 
državljanstva, zapisali v vladno pogodbo nove avstrijske koalicije med ljudsko in svobodnjaško stranko pod vodstvom 
zveznega kanclerja Sebastiana Kurza. Čeprav na Dunaju doslej še niso pojasnili, kako bi to uresničili, je vprašanje dvojnega 
državljanstva postalo del predvolilnega boja na volitvah na Južnem Tirolskem, v katerega sta se vključila tudi politična 
vrhova obeh držav. 
»Ne morete deliti potnih listov brez našega soglasja. Ni govora o dvojnih potnih listih,« je pred dnevi Dunaj opozoril 
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italijanski notranji minister in vodja desničarske Lige Matteo Salvini. Na Dunaju so brž zagotovili, da brez soglasja Rima ne 
bodo nič storili. Sicer pa sploh ni jasno, kako naj bi to izvedli. Po besedah profesorja politoligije iz univerze v Innsbrucku 
Güntherja Pallaverja bodo lahko uporabili bodisi zgodovinski oziroma genealoški kriterij, po katerem bodo morali prosilci za 
avstrijsko državljanstvo dokazovati, da so bili njihovi predniki državljani Avstroogrske, bodisi etnični oziroma jezikovni 
kriterij. A težava je že v tem, da severna soseda praviloma ne dovoljuje dvojnega državljanstva, kar v zadnjem času na svoji 
koži občutijo tisti Avstrijci, za katere so oblasti ugotovile, da so se znašli na volilnih seznamih za turške volitve. 
Večini všeč trenutna ureditev 
Analitiki pravijo, da se bo po volitvah tudi razprava o dvojnem državljanstvu polegla, saj merjenja ljudskega razpoloženja 
pričajo, da je v najbogatejši italijanski regiji, ki skorajda ne pozna brezposelnosti, večini prebivalstva všeč trenutna ureditev: 
delež zadovoljnežev se je z osmih odstotkov leta 1991 v zadnjih letih povečal na kar 53 odstotkov. Okoli dve tretjini 
prebivalstva je nemško govorečega, dobra četrtina je Italijanov, okoli štiri odstotke pa je Ladinov. 

• Pritiski, napetosti in ohlajanje. Mimi Podkrižnik. Delo, Ljubljana, 19. oktober 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/pritiski-napetosti-in-ohlajanje-103728.html  
Zapleti v Barceloni, z Madridom in diplomatski konflikt s Flandrijo  
 

 
Slika: Predsednik flamskega parlamenta Jan Peumans se je obregnil ob špansko nasilje 1. oktobra lani. Foto: Reuters 
 
Od besed k dejanjem ni lahka pot, čeprav je morda precej začetne dobre volje. Tudi uradna Madrid in Barcelona se spet 
zdita vse bolj vsaksebi, čeprav je prvi dvojec, španski premier Pedro Sánchez in katalonski predsednik Quim Torra, obetal, da 
se bo vendarle znal pogajati. A pritiski iz ozadja so veliki: v Madridu pritiskajo konservativni glasovi iz različnih struktur 
globoke države, v Barceloni pa civilna družba in najbolj independentistično zagrizena politika. 
Zato ne preseneča, da je Torra pred kratkim odrekel podporo Sánchezovi manjšinski vladi, če ne bo že novembra privolila v 
organizacijo »mednarodno priznanega referenduma o samoodločbi Katalonije«. Pridal je, da si bo Katalonija morebitno 
špansko obsodbo katalonskih političnih zapornikov (zaradi sodelovanja pri organizaciji referenduma 1. oktobra lani) 
razlagala kot zeleno luč za pravico do samoodločbe. V spet vedno bolj zapletenem odnosu z Madridom je ključno tudi to, da 
so katalonske stranke, ki zagovarjajo neodvisnost, pred dnevi izgubile večino v parlamentu: ker nekdanji predsednik Carles 
Puigdemont, ki živi v eksilu, in še trije pridržani poslanci iz Skupaj za Katalonijo (JxCat), potem ko jih je suspendiral španski 
vrhovni sodnik, niso hoteli imenovati namestnikov.  
Diplomatske napetosti 
Zapleta se tudi čez katalonsko in špansko mejo. Prav zdaj v Barceloni odmeva diplomatski konflikt med Španijo in Flandrijo 
oziroma Belgijo, potem ko je flamska politika kritizirala špansko stran, ker so nekateri katalonski voditelji po zaporih v 
pridržanju že leto dni. Že večkrat in znova prejšnji teden je bilo slišati ostre besede predsednika flamskega parlamenta Jana 
Peumansa, kako Španija ni sposobna izpolnjevati pogojev, da bi lahko bila del demokratične Evrope. Po Peumansu je bilo 
nasilje španske policije na referendumski 1. oktober lani odsev nedemokratične politike … Zaradi tega je Madrid flamskim 
predstavnikom v Španiji odrekel diplomatski status, kar po poročanju Katalonske tiskovne agencije ne pomeni izgube služb, 
zato pa gotovo umik privilegijev. Ukrep je pretiran, je bila ogorčena flamska politika, ki je ob tem opozorila na 
predsednikovo pravico do svobodnega izražanja. 
Ob špansko-flamskem zapletu je tudi katalonski predsednik Torra vnovič poudaril, da katalonska problematika ni samo 
notranjepolitična zadeva, ampak izziv za vso Evropo. S ciljem pozvati k mednarodni mediaciji je v sredo predaval na Univerzi 
v Ženevi, kjer je ponovil, da so na preizkušnji prihodnost Katalonije in Španije ter kakovost demokracije v Evropi. »Kako naj 
zaupamo vladi, ki ščiti kralja, ta pa se je lani, namesto da bi ravnal kot arbiter, vedel kot huligan s krono?« Dejstvo, da 
španska vlada ni za pravico Katalonije do samoodločbe in da ji pri tem ves čas pritrjuje monarh, menda ne more biti 
opravičilo, da ne bi v mednarodno mediacijo pristopil nekdo tretji iz Evrope ali širšega sveta.  
Opozarjanje nase 
Ker poskuša Katalonija ob vseh notranjih razprtijah in sprtosti z Madridom nasploh čim bolj mednarodno opozarjati nase, je 
minister za delo Chakir el Homrani v Bruslju znova opozoril na odgovorno sprejemanje beguncev po posameznih državah, 
pa tudi na za ta namen nujne finančne prilive iz Evrope. Mednarodno seveda deluje tudi Španija: pravkar je ponovno vložila 
veto na uporabo katalonščine v evropskem parlamentu. 

• Italija je Italija. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, 20. oktober 2018  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/italija-je-italija-104056.html  
Spet gledamo, kako nekompaktna, nekompatibilna, amaterska je rimska vladna koalicija.  
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Slika: Premier Giuseppe Conte. Foto: Toby Melville/Reuters 
 
Italija je v sredi tedna evropski komisiji predstavila svoj kontroverzni osnutek proračuna za leto 2019 in značilno je bilo, kako 
hiter je bil formalni odziv Bruslja. Toda to ni samo konflikt med Italijo in Evropsko unijo o proračunskih številkah in 
upogibanju proračunskih pravil, ampak o prihodnosti Evrope kot take. 
»Odstopanja so brez precedensa,« je vladi v Rimu takoj sporočila Evropska unija in reagirala na dramatični predvideni dvig 
proračunskega primanjkljaja, ki odstopa od evropskih pravil in od tistega, kar je bila obljubila prejšnja vlada. Novo kritično 
pismo EU je gospodarskemu in finančnemu ministru Giovanniju Trii izročil komisar Pierre Moscovici, na vrhu Unije pa je 
premier Giuseppe Conte moral zbranim voditeljem »pojasnjevati« predlog vladne koalicije; Bruselj terja korekcije, hoče 
odgovor do ponedeljka. Začenja se dolgotrajna bitka med Evropo in Italijo, vendar tokrat ne z manjšo članico, denimo 
Grčijo, ki je nekoč naključno postala del evrskega območja. Italija je prevelika, da bi ji lahko kdo vsilil varčevalni program, 
kakor so ga Atenam, oziroma grozil z izgonom iz evrskega območja; to zadnje bi najbrž pomenilo konec evroobmočja. 
Oziroma z besedami predsednika komisije Jean-Clauda Junckerja – Italija je Italija. 
In vendar država ni v stanju, ko bi lahko prevpraševala neustrezna pravila evrskega območja, nima sposobne vlade, ki bi bila 
tega sploh zmožna. Nadaljuje taktiko, ki jo je začel nekdanji premier Matteo Renzi, namreč prilagajanje proračunskih pravil, 
pri čemer se vede kot razvajeni otrok, pravi Janis Varufakis. Po njegovem prepričanju italijansko gospodarstvo ni vzdržno v 
okviru obstoječe arhitekture evrskega območja in njenih gospodarskih politik, s fiskalnim paktom vred. Čeprav Italijo pravila 
in politike evroobmočja utesnjujejo, se jih ne loteva ustrezno. Smo seveda tudi pri večnem vprašanju, ali je Evropsko unijo 
mogoče reformirati ali pa je nespremenljiva. Toda v italijanskem proračunskem načrtu, ki primanjkljaj zvišuje na 2,4 
odstotka bruto domačega produkta, je treba prepoznati predvsem vladni amaterizem. 
Vlada predlog predstavlja kot zagon gospodarstva, vendar ne bo oživil italijanske ekonomije, opozarjajo zunanji opazovalci. 
Je amaterski manever, vsebuje ukrepe, ki so v protislovju drug z drugim, improvizira brez številk in ekonomskih izračunov. 
Tudi zato je kosanje italijanske vlade z Brusljem precej težje. V Rimu pač domuje populistično-nacionalistična vlada, njena 
govorica o enotni davčni stopnji in univerzalnem temeljnem dohodku je popularni slogan. Nedomišljeni predlogi povzročajo 
predvsem hrup. To ugaja voditelju Lige in vsenavzočemu Matteu Salviniju, ki je politični trgovec, tudi migrantsko zgodbo, to, 
da je Italija ključna točka Evrope za migracije, hoče unovčiti v pogajanjih z Brusljem. 
Zelo razvidni so tudi notranjepolitični manevri: spet gledamo, kako nekompaktna, nekompatibilna je rimska vladna koalicija, 
stranki Gibanje 5 zvezd in Liga nenehno obtožujeta druga drugo. Predsednik Sergio Mattarella poziva k dialogu, premier 
Giuseppe Conte je sklical ministrski zbor, spet je povedal: »Jaz sem šef.« To je rekel novinarjem – in morda še bolj samemu 
sebi. V obtoku je tudi možnost njegovega odstopa. 
Medtem deluje zase govorica trgov. »Spread« – razlika med donosnostjo nemških in italijanskih obveznic – je najvišji v 
preteklih petih letih. In ta večni, famozni pritisk finančnih trgov, navadno samodejno opravi svoje. 

• Trobojnica na goriškem Travniku. Branko Marušič. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 20. oktober 2018 
Dr. Branko Marušič je zgodovinar. 
https://www.delo.si/sobotna-priloga/trobojnica-na-goriskem-travniku-103276.html  
Pred stotimi leti so Slovenci vzpostavili nekajdnevno oblast nad Gorico.  
 

 
Slika: Slovenska trobojnica na eni izmed stavb na goriškem Travniku (oktober–november 1918).  Foto: arhiv 
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Z odhodom italijanske vojske, umikala se je po uspešnem avstrijsko-nemškem preboju frontne črte v gornjem Posočju v 
dvanajsti soški bitki (24. oktober–6. november 1917), se je Gorica vrnila iz okupiranega okolja v okvir habsburške države. 
Vse do konca vojne mesto ni bilo več neposredno vključeno v vojna dogajanja. Zato je bilo mogoče že ugotavljati škodo, ki jo 
je mesto utrpelo, pripravljati se na njegovo obnovo, ga oživiti, omogočiti vrnitev na domove beguncem in postopoma celiti 
rane, ki mu jih je zadala vojna. Umikajoči se italijanski vojski se je pridružil tudi del civilistov, ki so sicer ves čas vojne živeli v 
Gorici, očitno pa so nasilno odpeljali tudi nekaj Slovencev. Izmed 2385 stavb, ki jih je avstrijsko državno štetje ugotovilo v 
Gorici, je bilo popolnoma porušenih 430 hiš, težko poškodovanih 624, manj poškodovanih pa 879. Poleg tega je bilo 
poškodovanih veliko cest in mestnih ulic, uničena kanalizacija, poškodovane električne naprave in črpalke mestnega 
vodovoda. Časopisna poročila pišejo o razdejanju. Pisec reportaže v Slovencu, ki je prišel v Gorico prav kmalu po ponovnem 
zavzetju, je ugotavljal: »Popolno opustošenje vsepovsod.« 
Prvi problem, ki sta ga prinesla vrnitev Gorice in Goriške ter odhod italijanske vojske z državnega ozemlja, je bilo vračanje 
beguncev, najtesneje povezano z obnovitvenimi deli. »Toliko ljubezni je v Goriških Slovencih do lastne grude in do lastnega 
deželnega mesta, da se smemo opirati na njo in z gotovostjo gledati v bodočnost goriškega mesta, ki bo bistveno drugačna, 
kakoršna je bila njena preteklost,« je pisal 6. novembra 1917 Slovenski narod. Oblast je svarila begunce, naj nekoliko 
odlašajo z vrnitvijo na domove, saj tudi aprovizacijsko vprašanje ni bilo rešeno tako, kot bi moralo biti. 
Konec novembra je bil na Dunaju ustanovljen Osrednji odbor za vrnitev beguncev in za obnovo Primorskega. Obnovitveni 
organi so delovali tudi pri tržaškem namestništvu. Slovenci so kljub toliki skrbi sodili, da dela potekajo prepočasi, da imajo 
pri obnovi prednost Italijani, zlasti v Gorici, kjer se vladni komisar obnaša tako, kot da bi bila Gorica italijansko mesto. Ob 
novem letu 1918 je v mestu živelo 1500 ljudi, obratovalo je 14 gostiln in ena pekarna. V začetku maja 1918 je v Gorici živelo 
že 3800 oseb. Med njimi je bilo veliko okoličanov, ki so si poiskali bivanje v izseljenih stavbah. Prvega marca 1918 so se v 
Gorico vrnili uradi okrajnega glavarstva, prvega aprila je začela delovati ekspozitura goriškega deželnega odbora, ta je še 
vedno uradoval na Dunaju. Časopisne vesti so poročale o nasilju, ki se je dogajalo v mestu (ropi, požigi), o nasilnem vedenju 
vojaštva in da se Gorica v sedmih mesecih, odkar je ponovno avstrijska, ni prav nič spremenila. Slovenski tisk se je hudoval 
nad vlado, ki naj bi bila do Slovencev nepravična tudi pri podeljevanju begunskih podpor. 
Bistvo delovanja goriškega Pokrajinskega odseka Narodnega sveta je označila časopisna vest: »Da se omogoči goriškemu 
prebivalstvu bivanje na domači zemlji in da se čim preje tudi gospodarsko zopet povzdigne, to nalogo je prevzel 
pokrajinski odsek Narodnega sveta za Goriško.«  
V ozračju, ki je zavladalo po ponovni vzpostavitvi parlamentarnega življenja v državi, se je obnavljalo tudi politično življenje 
pri Slovencih na Goriškem. 10. julija 1918 so se pobotali katoliški starostrujarji in krščanskosocialni novostrujarji znotraj 
Slovenske ljudske stranke in sklenili so, da delujejo v duhu Majniške deklaracije, da navežejo stike z goriško Slovensko 
kmečko stranko in da začnejo izdajati glasilo, ki je nato prvič izšlo 19. septembra 1918 z naslovom Goriška straža. Delo 
liberalne stranke je bilo težje obnoviti, saj je bil njen vodilni kader razseljen, pa tudi v vojaški službi in v ujetništvu. Podobno 
velja tudi za delo liberalne Jugoslovanske socialdemokratske stranke. 30. junija 1918 je bilo v njeno osrednje vodstvo 
izvoljeno tudi predstavništvo goriških Slovencev, in sicer poleg goriških deželnih liberalnih poslancev še pet drugih politikov; 
v Gorici je deloval poseben pododbor te stranke.  
Goriški plebiscit 
V pričakovanju skorajšnjega konca vojne in v pričakovanju, da bo ta ustvaril take upravne in politične razmere, ki bodo 
Slovencem zagotovile večjo stopnjo družbene samostojnosti, se je avgusta 1918 v Ljubljani ustanovil Narodni svet kot 
koalicija slovenskih političnih strank. Naloga sveta je bila tudi, da se pripravlja na razmere, ko se bo po vojni odločala usoda 
Slovencev in njih ozemlja, zlasti zaradi možnosti uveljavitve določil tajnega londonskega sporazuma iz aprila 1915, o katerih 
so v javnosti krožile vesti, ki so vzbujale splošno nezadovoljstvo. Prav zaradi te okoliščine je bilo še zlasti na Primorskem 
delovanje Narodnega sveta posebej potrebno. Zato sta bila v Trstu (11. septembra) in v Gorici (13. septembra) ustanovljena 
tržaški krajevni in goriški pokrajinski odsek Narodnega sveta. 
Pokrajinski odsek Narodnega sveta v Gorici je tako povezoval poleg Slovenske ljudske stranke še Narodno-napredno stranko 
in Slovensko kmečko stranko. Predsednik odseka je bil liberalec dr. Karel Podgornik, podpredsednik predstavnik Slovenske 
ljudske stranke dr. Anton Brecelj in tajnik dr. Peter Medvešček, predstavnik kmečke stranke. Dr. Henrik Tuma je kot 
predstavnik Jugoslovanske socialdemokratske stranke sodelovanje odklonil in tako ravnal drugače od vodstva stranke, ki je 
imenovalo svojega predstavnika v ljubljanskem Narodnem svetu. Bistvo delovanja goriškega Pokrajinskega odseka 
Narodnega sveta je označila časopisna vest: »Da se omogoči goriškemu prebivalstvu bivanje na domači zemlji in da se čim 
preje tudi gospodarsko zopet povzdigne, to nalogo je prevzel pokrajinski odsek Narodnega sveta za Goriško.« Očitno je, da 
je Pokrajinski odsek Narodnega sveta kot eno svojih temeljnih nalog opredelil tudi skrb za reševanje begunskih vprašanj ter 
skrb za vsestransko obnovo dežele in njenega glavnega mesta. Na ustanovnem zboru Pokrajinskega odseka Narodnega 
sveta v Gorici so tudi razpravljali, ali naj se tudi Beneška Slovenija vključi v njegovo področje dejavnosti; ta predel je sicer od 
leta 1866 sodil pod Italijo, a ga je po predoru soške fronte, oktobra 1917, zasedla avstro-ogrska vojska. 
Slab teden po ustanovitvi Pokrajinskega odseka Narodnega sveta je izšla prva številka Goriške straže, list je bil glasilo obeh 
struj znotraj Slovenske ljudske stranke. V svoj program je list zapisal, da bo skrbel za krepitev krščanskih načel, v »narodnem 
oziru« pa je razglasil, da je »naš smoter svobodna Jugoslavija pod habsburškim žezlom«. Ob številnih problemih dnevnega 
življenja pri Slovencih na Goriškem, v veri, da ne bo premikov državnih meja, je list Italijanom na Goriškem sporočal: »Gorica 
je naša, a Vi, sosedje naši se v njej ne boste nikdar čutili tujci, še manj pa zatirane. Prepričani smo, da to naše stališče 
sprejemate tudi Vi, saj je mednarodno krščansko stališče pravičnosti in svobode.« 
Ena izmed prvih in temeljnih nalog goriškega odseka je bilo ugotavljanje narodnostnih razmer v deželi Goriško-Gradiški. 
Najbolj viden znak tega delovanja je bilo podpisovanje, imenovali so ga tudi plebiscit, na spomenico, ki jo je pokrajinski 



odsek naslovil na Narodni svet v Ljubljani. Spomenica nosi datum 17. oktober 1917, v njej pa je bila izpovedana želja in 
zahteva Slovencev, da so za vključitev v samostojno jugoslovansko državo in »da se goriški del z Gorico priklopi Jugoslaviji«. 
Pri podpisovalni akciji je pokrajinskemu odseku pomagala Zveza slovenskih županstev po vojni prizadetih občin na 
Primorskem. Uspelo ji je zbrati 84.985 podpisov. Od okoli 9000 prebivalcev, kolikor jih je tedaj Gorica štela, se je na 
spomenico podpisala polovica. V 106 slovenskih občinah na Goriškem je, po nepopolnih in zagotovo tudi nezanesljivih 
podatkih, živelo 96.772 ljudi, kar pomeni, da je spomenico podpisalo oziroma da se je plebiscita udeležilo 87,8 % prisotnih 
Slovencev. 
V tem času se je naglo približeval konec vojne in s tem tudi prepričanje, da je končano dolgotrajno obdobje habsburške 
monarhije. 31. oktobra je tržaški namestnik Alfred Fries-Skene zapustil Trst in naročil državnim organom, da prepuste oblast 
krajevnim svetom, ki so tedaj nastajali. Predstavniki goriških Italijanov so se tega dne sestali, da ustanovijo organ, ki so ga 
Slovenci v Gorici že imeli. Na sestanek sta prišla predstavnika Pokrajinskega odseka Narodnega sveta in v imenu 
ljubljanskega Narodnega sveta in zagrebškega Narodnega vijeća države Slovencev, Hrvatov in Srbov predlagala, da se 
postavi deželni svet s 24 člani (12 Slovencev in 12 Italijanov). Slovenci bi prevzeli upravljanje slovenskega dela dežele in 
mesta Gorice, Italijani pa bi upravljali italijanske predele. Italijani takega predloga niso, kljub dolgotrajnim pogajanjem, želeli 
sprejeti. Pokrajinski odsek Narodnega sveta je čakal na odgovor italijanske strani, a preden je ta prišel, je njegov predsednik 
dr. Karel Podgornik 1. novembra 1918 podpisal proglas: »V imenu in na poziv Narodne vlade samostojne jugoslovanske 
države prevzema Pokrajinski odsek Narodnega sveta v Ljubljani celotno javno upravo slovenskega dela bivše goriško-
gradiščanske dežele z njenim glavnim mestom Gorica vred.«  
Slovenska trobojnica 
Razglas je pozval vse javne urade, da se pokrajinskemu odseku pokore, pozval je vse slovanske in jugoslovanske vojake 
avstro-ogrske vojske, da se združijo v Narodni obrambi, pozval je k sodelovanju slovensko inteligenco v Gorici in nazadnje je 
povabil »goriške meščane italijanske narodnosti«, da sodelujejo pri ohranjevanju skupnih interesov in vzdrževanju javnega 
reda. Naslednji dan so prisegli pred dr. Podgornikom, kot sestavni del jugoslovanske vojske, vojaki drugega gorskega 
strelskega polka razpadle avstro-ogrske armade. Pokrajinski odsek je izdal še nekaj proglasov. Svoj sedež je imel na 
okrajnem glavarstvu. Njegova vojska pa je domovala v vojašnici na Travniku, v središču Gorice, in zasedla ter zastražila 
nekatere pomembne objekte v Gorici. 4. novembra 1918 pa je tudi goriški nadškof Frančišek Borgia Sedej posredno priznal 
slovensko vladanje v Gorici in v slovenskem delu dežele. V dneh med 6. oktobrom in 8. novembrom 1918 je Pokrajinski 
odsek objavil osem razglasov, ki so pozivali k ustanovitvi občinskih odborov narodne obrambe, k ohranjevanju reda in miru 
ter naj ne kažejo sovražnosti do antantnih sil, ko bodo v skladu z mednarodnimi določili začasno zasedle goriško deželo. 
Tiste dni so v večji negotovosti živeli Italijani v Gorici. V njih političnem gibanju je proti koncu vojne prevladoval vpliv Avstriji 
zveste furlanske katoliške ljudske stranke, ki jo je vodil deželni glavar Luigi Faidutti. Italijanske nacionalne liberalce je vojna 
ohromila. Niti eni niti drugi seveda niso soglašali s slovenskimi predlogi reševanja bodoče pripadnosti Goriške in Gorice, 
zlasti ne, da bi bilo to mesto vključeno v neko slovensko upravno skupnost. Italijanski liberalci, ki idejno niso bili enotni, so 
videli edino rešitev v priključitvi k Italiji. Pripadniki katoliškega političnega gibanja pa so verjeli v nastanek spremenjene 
konfederativne Avstrije, v katero bi prišlo tudi z Italijani/Furlani poseljeno ozemlje ob severnem Jadranu. Goriški Italijani so 
po tem, ko je Pokrajinski odsek Narodnega sveta objavil proglas o prevzemu oblasti, 2. novembra ustanovili Governo 
provvisorio, ki je tudi razglasil svojo oblast nad deželo, a ni začrtal meje svoje uprave. Tiste dni ni bil tako odločen in aktiven 
kot Pokrajinski odsek Narodnega sveta, katerega člani so po sodbi sodobnikov, kot sta bila dr. Henrik Tuma in Lojze Ude, v 
Gorici je bil kot eden častnikov 2. gorskega strelskega polka, delovali in razmišljali zelo naivno. Zaslepljeni od dejstva, da je 
Gorica v rokah Slovencev, so spregledali mednarodnopravne vidike problema. Dr. Tuma je, zvest svoji internacionalni drži, 
odstranil slovensko trobojnico, ki je takrat visela na njegovi hiši v Gorici. 
Dogajanja na Goriškem so se odvijala v času, ko je še vedno potekala vojna in ko je habsburška država formalnopravno še 
vedno obstajala. Prevzem slovenske oblasti ni imel mednarodnopravne veljave, bil je le legitimno dejanje, simbolika in 
opozorilo svetu, zlasti zmagovitim antantnim silam, da na Goriškem žive Slovenci, ki želijo postati državljani bodoče 
jugoslovanske države. Že 3. novembra 1918 je avstro-ogrsko vojaško poveljstvo podpisalo premirje z Italijo in antantnimi 
silami. Premirje je določilo, da zasede Italija v duhu določil londonskega pakta iz aprila 1915 nekatera avstro-ogrska državna 
ozemlja, z njih pa se mora umakniti avstro-ogrska oblast z vojsko vred. 
Zaslepljeni od dejstva, da je Gorica v rokah Slovencev, so spregledali mednarodnopravne vidike problema. Dr. Tuma je 
zvest svoji internacionalni drži odstranil slovensko trobojnico, ki je takrat visela na njegovi hiši v Gorici.  
V Gorico je prvi oddelek italijanske vojske prišel 6. novembra. Naslednje dni se je začela uveljavljati tudi v Gorici nova 
okupacijska oblast, ki je zahtevala, da vojaki avstro-ogrske armade zapuste mesto, kar se je zgodilo 8. novembra, ko je iz 
mesta odšlo moštvo Jugoslaviji zapriseženega bivšega avstrijskega 2. gorskega polka. 14. novembra je bil razpuščen 
Pokrajinski odsek Narodnega sveta, sočasno je bil razpuščen tudi italijanski Governo provvisorio. Njegov predsednik dr. 
Pietro Pinausig je razglasil razpust z vzklikom: »Evviva l'Italia!« Giorgio Bombig, ki se je vrnil na župansko mesto, pa je v 
svojem proglasu za meščane Gorice (26. november 1918) pisal o osvoboditvi »naših ozemelj, ki so se ponovno vključila in 
bodo vedno združena z Italijo«.  
Mesto brez Maistra? 
Nekajdnevna slovenska oblast v Gorici je s tem prenehala. Svoj zadnji proglas je Pokrajinski odsek izdal 8. novembra in v 
njem opozarjal goriške Slovence, da se vedno in povsod pokažejo kot Slovenci, pripadniki velike jugoslovanske države SHS: 
»Potem ni dvoma, da bo konečna sodba, ki jo izreče mirovni kongres, za nas ugodna. Živela Jugoslavija!« Delovanje in 
vladanje Pokrajinskega odseka Narodnega sveta je imelo v prvi vrsti simboličen in javno izražen pomen. Razočarane 
Slovence na Goriškem je zaradi italijanske zasedbe tolažilo upanje, da bo mednarodna javnost znala ustrezno upoštevati 
določila mirovnega načrta ameriškega predsednika Woodrowa Wilsona (8. januar 1918) tudi pri določanju državnih meja na 



Goriškem oziroma Primorskem. Dogajanja v času, ki je sledil, so le še krepila razočaranje goriških Slovencev in njih upanje je 
končno zatrl podpis rapalske pogodbe med Italijo in kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev (12. november 1920). 
V spominjanju na dogajanja v Gorici v dneh med koncem oktobra in začetkom novembra se je pojavljalo tudi obžalovanje, 
da na Goriškem ni bilo nikogar, ki bi zmogel po vzoru Rudolfa Maistra bolj energično ukrepati. Bilo je nekaj temeljnih razlik, 
ki izenačevanja razmer na Štajerskem in Primorskem oziroma Goriškem v tako imenovanih »prevratnih dnevih« ne 
omogočajo. 

• Za Makedonijo ne obstaja plan B. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 20. oktober 2018 
https://www.delo.si/sobotna-priloga/za-makedonijo-ne-obstaja-plan-b-103489.html  
Slovenski častnik Gorazd Bartol, vodja Natove misije v Skopju, o tem, zakaj si Makedonija zasluži biti članica Nata in EU. 
  

 
Slika: Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg in makedonska ministrica za obrambo Radmila Šekerinska. Foto: Reuters 
 
Slovenski častnik Gorazd Bartol je zaključil vodenje Natove povezovalne pisarne v Skopju, ki je bolj politična kot vojaška 
misija. Kapetan bojne ladje je prispeval pomemben delež k odločitvi Nata, da Makedonijo znova uvrsti na agendo 
severnoatlantskega zavezništva. Na vplivnem položaju ga je zamenjal še en slovenski častnik – Zoran Jankovič, po činu 
podpolkovnik. 
Dan pred referendumom o preimenovanju Makedonije se je pogovora z Gorazdom Bartolom udeležil tudi njegov 
obrambno-politični svetovalec Marko Čehovin. 
Če bo proces spremembe imena Makedonije uspešen, bo verjetno postala 30. članica Nata. Ali je to edina alternativa, ki 
bi državi zagotovila relativno varnost? 
Gorazd Bartol: Na julijskem vrhu v Bruslju je 29 članic zavezništva soglasno podprlo prihodnost Makedonije v Natu. Na tem 
območju je v varnostnem pogledu Nato glavni igralec. Članice se strinjajo, da Makedonija nadaljuje pristopna pogajanja, ki 
so jih na vrhu v Bukarešti leta 2008 ustavili zaradi spora o imenu. Glede na to, da sta Grčija in Makedonija dosegli 
dvostranski sporazum, ki bo potrjen na referendumu in potem še v parlamentu tako v Skopju kot v Atenah, ne bo več drugih 
ovir, ki bi preprečevale Makedoniji, da ne gre naprej. 
Marko Čehovin: Z gotovostjo lahko rečemo, da bo Makedonija postala članica Nata, če bo spremenila ime, čeprav mora še 
grška stran ratificirati dogovor in pristopno pogodbo k Natu. To je zagotovil tudi generalni sekretar zavezništva Jens 
Stoltenberg. To, da bo Makedonija postala članica Nata, naj bi se zgodilo do konca leta 2019, a je bolj realistično, da se bo to 
zgodilo do sredine leta 2020.  
Koliko je Makedonija sploh vpeta v zahodno družbo? 
G. B.: Vse članice zavezništva verjamejo, da Makedonija spada v zahodnoevropski klub. Je pa treba biti pozoren na Ruse. 
Zadnje čase se zelo radi vmešavajo v zadeve drugih držav.  
Kakšno težo ima grožnja ruskega veleposlanika, da bo Makedonija z vstopom v Nato postala legitimna tarča Rusije? 
G. B.: To je neposredna grožnja visokega diplomata, vendar gre za zdaj samo za besede. A kot kaže zunanjepolitično 
delovanje Rusije na Balkanu, lahko diplomatska sporočila pretopi tudi v druge oblike delovanja, na primer v kibernetske 
grožnje ali kot v Črni gori grožnje s terorističnimi akcijami. Rusi imajo v Srbiji tako imenovani humanitarni center, ki je od 
tukaj oddaljen dobre pol ure z avtom, tako da lahko marsikaj naredijo v obveščevalni dejavnosti. Veleposlanikovo grožnjo 
predsedniku vlade je treba jemati posredno. Možnosti so. V preteklosti so jih Rusi na ozemlju Zahodnega Balkana že izrabili. 
Treba je biti previden. Nato jemlje takšne grožnje zelo resno. 
M. Č.: Morda je to tudi izraz nemoči. Ruski veleposlanik, ki odhaja iz Makedonije, je užival veliko podporo Kremlja, tako da si 
je lahko dovolil nekaj več. Rusija je izgubila Črno goro, zdaj pa kaže, da bo dodatno izgubila vpliv na Balkan še prek 
Makedonije. Veleposlaništvo ali zunanje ministrstvo sta se skoraj vsak teden oglasila s kakšnim sporočilom. Njihova 
aktivnost je bila zadnje leto zelo močna. 
G. B.: Ko je začel bivši premier Nikola Gruevski izgubljati, se je začela Moskva kar naprej oglašati, prej pa je petindvajset let 
molčala. 
M. Č.: Vlada Gruevskega se je naslonila na Rusijo, ko je začela ob koncu vladavine izgubljati zaveznike na Zahodu.  
Ali Makedoniji grozi razpad države, če bo proces spremembe imena propadel? 
G. B.: To je hipotetično vprašanje. Nato si zelo prizadeva za to, da gre Makedonija naprej, in verjame, da ji bo uspelo. 
Generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg je bil nedvoumen, da plan B ne obstaja. Preprosto ni možno, da jim ne bi 
uspelo rešiti spora z imenom. 
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Država ne bo razpadla, stoodstotno. Je pa treba biti pozoren na Albance, vendar zgolj zaradi slabih izkušenj v preteklosti na 
Balkanu. Makedonija je multietnična družba, kjer je treba še marsikaj storiti. Vendar to, da so Albanci faktor nestabilnosti, 
ne drži. Priznati je treba, da so v Makedoniji pokazali zrelost predvsem etnični Albanci, da se kriza ni prelila v medetnični 
konflikt. Decembra 2016 se je prvič zgodilo, da so Albanci glasovali za makedonske politične stranke.  
Mar ne bi Albanci, ki so jih že prepeljali žejne čez vodo, če bi proces spreminjanja imena propadel in bi Makedonija ostala 
v čakalnici EU in Nata, hoteli na svoje? 
G. B.: O tem potem, rečejo na Balkanu. Proces bo zagotovo uspešen, sicer ne bi prišli v Skopje Stoltenberg, nemška 
kanclerka Angela Merkel in drugi najvišji evropski voditelji. Na Zahodu prevladuje neverjeten optimizem, čeprav je še veliko 
nepredvidljivosti, vendar se o črnem scenariju zagotovo ne razmišlja. Vsak referendum je izjemno nepredvidljiv, tudi ta je še 
posebej občutljiv. Ljudje se zelo dobro zavedajo pomembnosti odločitve. 
Ali to pomeni, da so voditelji na Zahodu, ko gre za vladavino prava, pripravljeni tudi zamižati na obe očesi, da bi bila 
zgodba uspešna? 
G. B.: Ne, ravno obratno. Proti prejšnji oblasti je bilo zaradi nezakonitih prisluhov ustanovljeno posebno tožilstvo. Zoper 
Gruevskega in bivšega šefa obveščevalne službe Sašo Miljakova je vložena cela kopica obtožnic, države članice EU pa so 
javno in nedvoumno rekle, da je šlo za ugrabljeno državo. Makedonijo podpirajo v njenih demokratičnih spremembah.  
Če hoče vladajoča koalicija izpeljati ustavne spremembe, kar je naslednji korak v procesu spreminjanja imena, potrebuje 
dvotretjinsko parlamentarno večino. To pomeni, da potrebuje tudi glasove največje opozicijske stranke. Ali bo njene 
poslance prisilila ali jim bo v zameno ponudila amnestijo? 
G. B.: Ne. Zakaj tako razmišljate? Jaz bi razmišljal demokratično. Na prisili so temeljile norme in metode dela prejšnje 
oblasti. Ko sem prišel v Makedonijo, sem prvič slišal za (pred)volilni inženiring.  
Kaj potemtakem lahko storijo, če ne bodo dobili dvotretjinske večine? 
G. B.: Prepričan sem, da bodo poslanci glasovali nadstrankarsko, da bodo presegli strankarske okvire in odločali racionalno. 
VMRO-DPMNE ni ista stranka, kot je bila še pred letom dni, in je zelo razdvojena. Glasovi predsednika države Gjorgeja 
Ivanova gredo v eno smer, glasovi prvaka Hristijana Mickoskega pa v drugo. V stranki je pet ali šest različnih vej. Zato pa 
ostro nasprotujem razmišljanju, da bo šlo za nekakšno kupčkanje in da bo to podprla zahodnoevropska družba. 
M. Č.: Obstaja kar nekaj manevrskega prostora za dogovore v politiki. Pogovori med VMRO-DPMNE in SDSM potekajo. Na 
mizi so tudi predčasne volitve, ki lahko prepričajo poslance VMRO-DPMNE. Nekaj poslancev je že spremenilo stališče do 
referenduma. 
G. B.: Kot že rečeno, sedanja Makedonija je drugačna, kot je bila pred letom ali letom in pol. Drugačna je tudi opozicija, 
postala je brezzobi tiger. V njej je množica posameznikov z osebnimi interesi, ki izgubljeni iščejo novo barko.  
Se vam zdi, da bo Makedonija sposobna izpolnjevati Natova pričakovanja? 
G. B.: Zagotovo, sicer ne bi bila niti povabljena v zavezništvo. Makedonija stoji v vrsti že 18 let. Tolikokrat je tudi šla skozi 
evalvacijo akcijskega načrta za članstvo. Včasih je bila bolje, včasih pa slabše ocenjena. To je država, ki je bila največkrat 
preverjena. Zavedati se je seveda treba vseh težav v času Gruevskega, ki so vezane na nadzor delovanja obveščevalnih služb 
ali vladavino prava. Zadeve se popravljajo in odločitev Bruslja, da povabi Makedonijo v Nato, temelji prav na teh 
demokratičnih in pozitivnih spremembah v državi. Če govorimo ožje v obrambnem sistemu, gre za tako majhen sistem, da 
ga je možno z lahkoto popraviti in naravnati, če mu kaj manjka ali če gre v napačno smer. 
M. Č.: Makedonija že zdaj, glede na svojo velikost, veliko prispeva za mednarodne operacije in misije, na primer v 
Afganistanu, kar cenijo v Natu. Končan je tudi strateški koncept obrambe, ki kaže, v katero smer bodo šli.  
Visoki izdatki za obrambo, ki so nekoč znašali 2,2 odstotka BDP, so se bistveno znižali ... 
G. B.: Ti so zdaj 1,2 odstotka BDP ali še manj. Podpredsednica vlade in ministrica za obrambo Radmila Šekerinska Jankovska 
je takoj ob nastopu funkcije povečala obrambni proračun. Po načrtu bodo leta 2025 dosegli 2 odstotka BDP. Na Zahodu je 
bil padec obrambnega proračuna posledica gospodarske krize. S stabilizacijo razmer se spreminja smer gibanja. V primeru 
Skopja pa je šlo za posledico zaprtja vrat v Bukarešti leta 2008, ko Makedonija ni bila povabljena v Nato.  
Koliko je za premik in normalizacijo razmer v državi zaslužen politični pritisk Washingtona in Bruslja? 
G. B.: To težko rečem. Raje bi govoril o vplivu, pomenu in vlogi mednarodne skupnosti na splošno. Njen del je tudi Nato, 
vpliv pa je zelo velik. Razlog je preprost, ker je to edina rešilna bilka nove politične garniture. Če izpostavim le en primer: v 
zadnjih desetih letih ni skoraj nihče obiskal Makedonije, razen madžarskega premiera Viktorja Orbána. V kriznem obdobju 
spomladi 2017 je mednarodna skupnost odigrala izjemno pozitivno vlogo stabilizatorja in nadzornika razmer v državi. 
Razmere so umirili in morda preprečili tudi državni udar. Mednarodna skupnost ima mehanizme in znanje, da prepozna 
dogajanje v državi. 
M. Č.: Jens Stoltenberg je bil pred letošnjim obiskom nazadnje v Makedoniji pred petimi leti. Umeščenost vodje Natove 
povezovalne pisarne v mednarodno skupnost se kaže tudi prek delovanja ožje skupine mednarodne skupnosti, ki obstaja od 
leta 2001 na podlagi ohridskega sporazuma. V njej so veleposlanik ZDA v Skopju Jess Bailey ter vodje pisarn EU Samuel 
Žbogar, Ovseja Clemens Koja in Nata, ki imajo pravico oceniti varnostne razmere in dogajanje v državi. 
Makedonija stoji v vrsti že 18 let. Tolikokrat je tudi šla skozi evalvacijo akcijskega načrta za članstvo. Včasih je bila bolje, 
včasih pa slabše ocenjena. To je država, ki je bila največkrat preverjena ... Odločitev Bruslja, da povabi Makedonijo v 
Nato, temelji prav na demokratičnih in pozitivnih spremembah v državi.  
G. B.: V kriznem obdobju smo sprejeli skupno izjavo, ki je bila usklajena v Bruslju (Nato in EU), na Dunaju (Ovse) in v 
Washingtonu. Presenečen sem bil nad izjemno močjo, ki jo je imela enotnost na potek dogajanj v Makedoniji. Takrat najbolj 
vplivni politik Gruevski in njegova VMRO-DPMNE sta dobila jasno sporočilo, kako na krizo gleda mednarodna skupnost. Velik 
vpliv mednarodne skupnosti je značilen za celoten Zahodni Balkan, zlasti za BiH in Kosovo. Slednje sploh ne more delovati 
brez mednarodne skupnosti.  



Ali je bilo zahtevno voditi Natovo pisarno v ključnem obdobju za Makedonijo oziroma kdaj je bilo najtežje? 
G. B.: Spomladi 2017. To je bilo obdobje razkrajanja države, ko je politika začela izgubljati nadzor nad dogajanjem. Šlo je za 
obdobje, ko so začele temne politične sile prevzemati oblast in ko je bila stopnja predvidljivosti iz dneva v dan manjša. V 
danem trenutku je bila naša glavna vloga ustrezno ocenjevati, kaj se v državi dogaja. Nimamo nobenih obveščevalnih 
elementov, gre za čisto politično analizo. Dva tedna pred 27. aprilom, ko so izbruhnili množični protesti, smo v Bruslju 
poročali državam članicam Nata, naša napoved pa se je udejanjila do najmanjše podrobnosti. Seveda nismo mogli vedeti 
datuma, smo pa točno napovedali, kaj se bo zgodilo. Izjemnega pomena je demokratični nadzor nad vojsko in policijo. V 
Makedoniji so lahko vojaki člani političnih strank, kar ni standard evropske družbe. To je zelo nevarno. To je bilo najtežje 
obdobje obvladovanja, ne samo pisarne, ampak tudi stališč in interesov 29 držav članic Nata v Makedoniji. Nisi vedel, kdo je 
danes gospodar in kaj se bo zgodilo jutri. 
M. Č.: Takrat je bila Makedonija res blizu državnemu udaru, zadeve pa bi lahko šle v popolnoma napačno smer.  
Sliši se nelogično, da niste uporabili nobenih obveščevalnih podatkov ... 
G. B.: Ni potrebe, naše ocene so strateške. Ne gre za taktično raven, tako da obveščevalni podatki ne pomagajo kaj dosti. Na 
njihovi podlagi lahko na primer oceniš, ali se pripravlja ustanovitev kakšne paravojaške enote, kar pa je premalo za strateško 
oceno. Največ so nam pomagala osebna poznanstva z glavnimi politiki, stalno spremljanje njihovih odločitev in aktivnosti ter 
spremljanje medijev. Za zmoto lahko obstaja velika verjetnost, nisi pa daleč od resnice. Res je tudi, da lahko Slovenci 
strateško oceno naredimo drugače, kot če jo delajo iz Beograda ali iz sosednjih držav, kjer so obremenjeni z drugimi interesi. 
M. Č.: Na sestankih mednarodne skupnosti vidimo, da imamo prednost. Zavedati pa se moramo, da jo na Zahodnem 
Balkanu počasi izgubljamo, ker v Ljubljani situacije ne spremljamo več tako, kot bi jo lahko in kot smo jo v preteklosti. 

• »Jezika nam ne bo uspelo ohraniti«. Christian Lautischer, Radovljica. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga. P. P. 29, 
pisma bralcev,  letnik 60, št. 243, 20.10.2018, str. 29-30 

Delo, 21. septembra 
Gospa Maca Jogan se je odzvala na poročilo o delovanju Kočevarjev, katerih predniki so leta 1941 do 1942 ostali v svojih 
rodnih krajih, zato njih prav gotovo ne zadevajo očitki o ravnanju tistih Kočevarjev o selitvi v »rajh«. Kočevarji, ki so ostali na 
Kočevskem, so se od prvega trenutka pridružili partizanskemu odporu proti okupatorju in ostali na strani NOB tudi pod 
nemško okupacijo. Locirani so bili v neposredni bližini Baze 20. Ameriški povratnik AG je tolmačil rešenim letalcem, kam 
bodo odšli za vrnitev domov. Po ugotovitvah tedanjih obveščevalcev med Kočevarji ni bilo nobenega izdajalca. Po odhodu 
vodstva osvobodilnega gibanja pa so v prvem povojnem času lokalni funkcionarji začeli z grobim preganjanjem teh 
Kočevarjev, nekatere so izgnali, vsem pa so prepovedali uporabo jezika. Eno od pregnanih družin, ki je aktivno sodelovala z 
osvobodilnim gibanjem, je rešila intervencija partizanskih oficirjev pri maršalu Titu, tako da so se lahko vrnili iz pregnanstva 
v Avstriji. Toliko o Kočevarjih, ki se niso odselili in katerih potomci se zdaj spominjajo svojih korenin. 
O onih drugih, ki so odšli »v rajh«, so tukajšnji Kočevarji sicer nekaj izvedeli, a marsikaj ostaja še neznano. Pred drugo 
svetovno vojno, zlasti pa po vzponu nacionalizma v Nemčiji so tudi med Kočevarji nastale zelo razgrete skupine, zlasti med 
mladino, kmečko prebivalstvo pa je ostalo zvesto tradiciji sožitja. Ob okupaciji je Kočevska pripadla Italiji in Italijani so od 
prvega trenutka pritiskali na »rešitev« na osnovi dogovora Hitler-Mussolini, ki je že veljal za Južno Tirolsko in Kanalsko 
dolino. Kočevarjem so dali čutiti, da so v Italiji nezaželeni. Razvneti nemški nacionalisti med Kočevarji so pritiskali na 
odselitev »domov v rajh«, ki jo je ponudila nacistična Nemčija. Ko so se potem Kočevarji selili »v rajh«, so vožnjo vlakov na 
razne načine podaljševali, kot da jih res vozijo nekam daleč in ne v Obsotelje. Na območje, s katerega so nacisti prisilno 
odselili v Nemčijo več kot 30.000 Slovencev, so poleg Kočevarjev naselili Nemce iz Besarabije, ki so bili vešči vinarstva. 
Kočevarje so brž podvrgli svojim metodam: izvršili so »evgenično« selekcijo, tako da so za družine, ki so jih ocenili za dedno 
obremenjene, trdili, da so jih poslali nazaj, v resnici pa so jih »evtanazirali« ali sterilizirane nekje izolirali. Potem ko so 
propagandisti preselitve med Kočevarji opravili svoje, so postali nepotrebni. Preseljena glavnina se je podredila in prevzela 
dodeljene kmetije, nekateri so se upirali, a so jih z grožnjami prisilili. Tudi ob koncu vojne so se obnašali različno: eni tako, 
kot to opisuje gospa Jogan, drugi so se dostojno umaknili pravim lastnikom; eni so zbežali v Avstrijo, druge so zajeli in jih 
zaprli v taborišča, kjer jih je mnogo umrlo zaradi bolezni, nekatere pa so izgnali ali pobili. 
Resnična zgodovina nikoli ni črno-bela. Cena, ki so jo ti Kočevarji plačali za to, da so se pustili zlorabiti nacistom, je bila 
velika. Zato gospa Jogan pravilno ugotavlja, da so bili tudi oni žrtve. Za svojo slepoto so plačali. A pri tem je in ostaja 
nesporno, da Hitler svojega zločina prisilne preselitve Slovencev z »nove meje rajha« ni naredil zaradi Kočevarjev, temveč 
da je Kočevarje zlorabil, potem ko je ta zločin že naredil. In res je tudi, da za zablodo odseljenih Kočevarjev niso prav nič 
odgovorni tisti Kočevarji, ki so ostali na svojih domovih.  

• Je bavarski nadzor nad mejo z Avstrijo protiustaven? Barbara Kramžar. Delo, Ljubljana, 21. oktober 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/je-bavarski-nadzor-nad-mejo-z-avstrijo-protiustaven-104694.html  
Zeleni od notranjega ministra Seehoferja zahtevajo ukrepanje.  
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Slika: Policija najjužnejše nemške dežele od avgusta ob meji z Avstrijo izvaja lastne kontrole. Foto AP 
 
Berlin - Bavarski nadzor nad mejami je protiustaven, nemški zeleni navajajo izvedensko mnenje. Policija najjužnejše nemške 
dežele od avgusta ob meji z Avstrijo izvaja lastne kontrole, po mnenju ustavnih pravnikov Thorstna Kingreena iz 
Regensburga in Sophie Schönberger iz Düsseldorfa pa je to naloga zveznih nemških oblasti. Te nemške meje nadzorujejo že 
vse od jeseni leta 2015, ko je Nemčijo prizadel gigantski naval migrantov. 
Parlamentarna voditeljica stranke zelenih Katrin Göring-Eckardt zdaj v pismu notranjemu ministru Horstu Seehoferju 
zahteva konec dvojnega nadzora nad mejami, v ponedeljkovi izdaji piše časopis Süddeutsche Zeitung. Temeljni zakon, kot se 
imenuje nemška ustava, predvideva jasno razmejitev pristojnosti državnih in deželnih oblasti, njihovo podvojevanje pa je že 
zavrnilo tudi ustavno sodišče. »Ali so pristojne zvezne oblasti ali pa deželne,« navajata pravnika. Kot vse druge dežele 
Bavarska po njunem prepričanju nima pristojnosti pregledovanja potnih listov in drugih dejavnosti nadzora nad državnimi 
mejami. 
Če to izvedensko mnenje kritično ocenjuje le bavarski mejni nadzor, pa se nemška pravosodna ministrica Katarina Barley 
zavzema za odpravo vsega na meji med Nemčijo in Avstrijo. Če hočemo imeti skupni trg, potrebujemo varovanje zunanjih 
meja EU, meni socialdemokratska političarka, ki bo svojo SPD vodila na volitvah v evropski parlament. 

• Ruševine pravne države na Poljskem. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 22. oktober 2018 
https://www.delo.si/novice/svet/rusevine-pravne-drzave-na-poljskem-104659.html  
Bolj od postopkov po 7. členu pogodbe o Evropski uniji utegne biti učinkovita sodna pot.  
 

 
Slika: Na Poljskem je bil včeraj tudi prvi krog lokalnih in regionalnih volitev, ki bodo pomemben test za vladajočo 
konservtivno stranko Zakon in pravičnost (PiS). Na fotografiji je njen vodja  Jarosław Kaczyński. Foto: Reuters 
 
Bruselj – V postopkih glede spodkopavanja pravne države na Poljskem so se že razkrile omejitve 7. člena pogodbe o EU, ki 
lahko v skrajnem, bolj teoretičnem primeru pripelje do ukrepov proti članici. Podobno se bo najbrž dogajalo z Madžarsko. 
Prvi podpredsednik evropske komisije Frans Timmermans, pristojen za delovanje pravne države, v zadnjih nastopih 
opozarja, da se razmere na Poljskem še slabšajo. Bruselj je postopek proti Varšavi po 7. členu sprožil decembra lani in v 
skoraj letu dni opaznih sprememb ni bilo. Države članice so položaj obravnavale večkrat na zasedanjih ministrov, nazadnje 
prejšnji teden v Luxembourgu. Poljski minister Konrad Szymański je običajno pojasnjeval, da imajo članice EU različne 
ustavne tradicije in da je njihova pravosodna reforma povsem po evropskih standardih. 
Da bi se postopek proti Poljski sploh premaknil, bi morale članice sprejeti odločitev. Z večino štirih petin bi morale ugotoviti 
»obstoj očitnega tveganja, da bi država članica lahko huje kršila vrednote«. Pred sprejetjem sankcij bi nato morali še s 
soglasjem ugotoviti ne samo tveganja, marveč tudi dejanske hude in vztrajne kršitve. Težave so že pri prvi stopnici, pri kateri 
bi se o obstoju tveganj moralo strinjati 22 članic. Predsedujoče države, v prvi polovici leta Bolgarija in Avstrija za njo, nočejo, 
da bi prišlo do glasovanja in razvrščanja članic. Naslednja predsedujoča je Romunija. 
V višegrajskih državah niso naklonjeni postopku. Po drugi strani se mora romunska socialdemokratska vlada braniti pred 
čedalje glasnejšimi kritikami glede spodjedanja bitke proti korupciji. V evropskem parlamentu je že potekala razprava in 
kmalu bo pripravljeno poročilo o razmerah v Romuniji. Postopka proti Madžarski ni začela evropska komisija, temveč 
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evropski parlament. Pri odmevnem glasovanju septembra je bila skupina Evropske ljudske stranke, v kateri je Fidesz 
Viktorja Orbána, razdeljena. 
Poljski vlak nadaljuje v isti smeri 
Čeprav Orbán napada politiko, kakršno zagovarjata vodilna politika iz vrst EPP, nemška kanclerka Angela Merkel in 
predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker, v »ljudski« družini sploh še ne razpravljajo resno o njegovi izključitvi. 
Tudi liberalni Finec Alexander Stubb, eden od dveh kandidatov za vodilnega kandidata EPP na evropskih volitvah, glede tega 
nima jasnega, oprijemljivega stališča, čeprav se predstavlja kot branilec evropskih vrednot in opozarja na nesprejemljivost 
modela neliberalne demokracije. 
Države članice bodo v prihodnjih tednih predvsem razmišljale, kaj naj naredijo v postopkih proti Budimpešti in Varšavi. 
Poljski vlak ne glede na postopek nadaljuje pot v isti smeri. Tako že imenujejo nove sodnike na položaje, s katerih so morali 
oditi njihovi predčasno upokojeni kolegi. Bolj učinkoviti kot 7. člen se utegnejo izkazati sodni postopki. Sodišče EU je v petek 
v okviru tožbe evropske komisije naložilo Varšavi, naj nemudoma ustavi izvajano zakonodajo o upokojevanju vrhovnih 
sodnikov. Vsi prizadeti sodniki bi morali nazaj na delovna mesta. 
Novi poljski zakon je upokojitveno starost vrhovnih sodnikov znižal s 70 na 65 let. Prisilno upokojeni sodniki lahko prosijo za 
podaljšanje mandata. To prošnjo lahko odobri predsednik republike. Za takšno odločitev predsednika po oceni Bruslja niso 
opredeljena nobena jasna merila, v primeru zavrnitve pa sodni nadzor ni na voljo. Menijo, da takšen sistem lahko povzroči 
trajno, nepopravljivo škodo za neodvisnost sodstva na Poljskem. 

• Rome prepričujejo o kandidaturi kakor branjevka kupce. Bojan Rajšek. Delo, Ljubljana, 23. oktober 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/rome-prepricujejo-o-kandidaturi-kakor-branjevka-kupce-104925.html  
V Šentjerneju so samovoljno podaljšali rok za vložitev kandidatur(e). V Beltincih nagovarjanje ni pomagalo.   
Beltinci, Šentjernej – V občinah Beltinci in Šentjernej Romi niso izkazali interesa za vložitev kandidature za romskega 
svetnika, zato v teh dveh občinah na rednih lokalnih volitvah romska manjšina ne bo volila svojega kandidata. Posebna 
občinska volilna komisija v šentjernejski občini še kar išče romskega kandidata, kar pa ni skladno z volilnimi predpisi. 
Od leta 2002 je v zakonu o lokalni samoupravi določenih dvajset občin, v katerih je treba romski skupnosti, tradicionalno 
živeči na njihovem območju, zagotoviti pravico do predstavnika v občinskem svetu, s čimer je zagotovljena ustrezna trdnost 
pravnega varstva tega predstavništva kot posebne pravice romske skupnosti. 
 

 
Slika: Radko Luzar, župan občine Šentjernej.  Foto: Bojan Rajšek/Delo  
 
Vodja službe za lokalno samoupravo na ministrstvu za javno upravo dr. Roman Lavtar je za Delo povedal, da v primeru, ko ni 
vložena nobena kandidatura in volitev zato ni mogoče izvesti, mora občinska volilna komisija opraviti oziroma razpisati 
naknadne volitve. Te morajo potekati najpozneje v 30 dneh od dneva, ki je bil določen za glasovanje na splošnih oziroma 
nadomestnih volitvah, in to je strošek občine.  
V Šentjerneju kandidata še vedno iščejo 
Predsednica šentjernejske posebne (romske) občinske volilne komisije Janja Umek je povedala, da do prejšnjega četrtka do 
19. ure noben Rom ni vložil kandidature, zato so jim omogočili, da to storijo do petka. »Če kandidatur ni, se podaljša rok. 
Tudi v preteklosti smo ravnali tako,« je povedala Umkova. 
Na naše vprašanje, ali volilna komisija lahko podaljša rok za vložitev kandidature, je Lavtar jasen: »Zakon določa skrajni rok 
za oddajo kandidatur, to je 30 dni pred dnevom glasovanja. Občinske volilne komisije nimajo pooblastila, da bi ta rok 
podaljšale, saj bi s tem kršile zakon. Za zakonitost izvedbe lokalnih volitev so odgovorni občinski volilni organi.« 
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Slika: Zemljevid 20 občin, ki jim zakonodaja nalaga, da imajo v občinskih svetih tudi predstavnike romske skupnosti. 
Infografika: Delo  
 
Nezanimanje tudi zaradi sprtih Romov 
V Beltincih in Šentjerneju dosedanja romska svetnika Dušan Horvat in Darka Brajdič nista vložila kandidature, ker imata 
dovolj lokalne politike. Beltinški župan Milan Kerman je povedal, da je Rome obiskala predsednica beltinške krajevne 
skupnosti in tudi člani posebne volilne komisije, a jim jih ni uspelo prepričati o vložitvi kandidatur, Romi so pri svoji odločitvi 
so ostali neomajni pri svoji odločitvi. »Zadevo smo pustili odprto, in če se bo kdo javil, bomo izvedli nadomestne volitve. 
Med Romi bomo še naprej agitirali in poskušali romskega svetnika dobiti do prihodnje pomladi,« pričakuje Kerman. 
»To je protestni odgovor beltinški občini, saj ta za Rome, ki so prepuščeni samim sebi, noče ničesar storiti. Sami pa tudi ne 
znajo poiskati človeka, ki bi jih povezal, saj sta dve romski naselji popolnoma sprti med seboj,« je vzroke za volilno 
abstinenco Romov navedel predsednik Foruma romskih svetnikov Darko Rudaš. O šentjernejski romski svetnici Brajdičevi je 
povedal, da se njihovih izobraževalnih dogodkov ni udeleževala ter da se Romi v tem delu Dolenjske očitno še ne zavedajo, 
kako lokalna politika lahko vpliva na njihovo življenje. 
 

 
Slika: Darko Rudaš, predsednik Foruma romskih svetnikov in romski svetnik v občini Murska Sobota. Foto: Bojan 
Rajšek/Delo  
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O vzrokih za to, da med Romi ni bilo interesa za kandidaturo, šentjernejski župan Radko Luzar ni seznanjen. Je pa nad 
angažiranostjo dosedanje romske svetnice Brajdičeve razočaran, saj je bila le redko navzoča na sejah občinskega sveta. 

• Vladavina prava kot kolateralna škoda. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 23. oktober 2018  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/vladavina-prava-kot-kolateralna-skoda-104922.html  
Začetek postopka za spremembo imena države v Severno Makedonijo je pomemben korak k članstvu v Natu.  
 

 
Slika: Zakaj se je peščica poslancev največje opozicijske stranke VMRO-DPMNE odločila, da glasuje za začetek procesa 
spreminjanja imena države, je skrivnost. Foto: Yorgos Karahalis/AP 
 
Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg ni bil edini, ki ni skrival nezadovoljstva, ker referendum o preimenovanju 
Makedonije ni uspel zaradi majhne udeležbe volivcev. Slaba volja ni vplivala na odločitev Zahoda, da ne bo preveč 
rahločuten pri izbiri sredstev, če bodo le omogočila Makedoniji, da bo postala 30. članica severnoatlantskega zavezništva. 
To je med prvimi sklenil Washington, ki tudi na Balkanu prilagaja demokratična pravila igre lastnim interesom. Navsezadnje 
je bila končna različica sporazuma med Atenami in Skopjem delo ameriških strokovnjakov. 
Po bitki je lahko biti general. Makedonski referendum je pokazal, da večina državljanov ni hotela igrati vloge, ki jim jo je 
dodelila oblast. Rezultat referenduma je bil posledica prepada med političnimi elitami in državljani. Ni šlo za invazijo 
Moskve, čeprav se Rusija, ki nasprotuje članstvu Makedonije v Natu, ne želi odreči vplivu v regiji. 
Ko se vlada premiera Zorana Zaeva po neuspelem referendumu ni odločila za predčasne volitve, je bilo jasno, da je pridobila 
manjkajoče glasove opozicijskih poslancev, ki jih potrebuje za zagotovitev dvetretjinske večine v parlamentu. Nobeno 
presenečenje tudi ni bilo, da je parlament podprl predlog vlade, da skladno s sporazumom z Grčijo začne postopek 
spremembe ustave za spremembo imena države v Severno Makedonijo. To je pomemben korak k rešitvi enega najstarejših 
sporov v regiji in k članstvu države v transatlantski skupnosti. 
Zakaj se je peščica poslancev največje opozicijske stranke VMRO-DPMNE odločila, da glasuje za začetek procesa 
spreminjanja imena države, je skrivnost. Po dobrohotni različici so sprejeli odgovornost ter kljub pritiskom in grožnjam 
vodstva stranke podprli evropsko in evroatlantsko prihodnost države. Ker so med njimi tudi poslanci, ki so lani omogočili 
množici, da je vdrla v hram demokracije, ni mogoče izključiti, da jim je oblast obljubila odpustke. Dejstvo je, da so štiri 
poslance, ki so obtoženi nasilja v parlamentu, izpustili iz hišnega pripora. 
V medijih se širijo špekulacije, da so poslancem plačali za glasove. To trdi tudi grški minister za obrambo in prvak 
konservativne nacionalistične stranke Neodvisni Grki Panos Kammenos. V grški javnosti se sprašujejo, koliko njihovih 
poslancev bodo podkupili. Grški parlament bo imel zadnjo besedo, sporazuma Skopja z Atenami pa ne podpirajo niti v 
koalicijski partnerici vlade niti vsi poslanci vladajoče Sirize premiera Aleksisa Ciprasa. Čeprav je sporazum odnesel Kocjasa, je 
Cipras poudaril, da ne bo toleriral nesoglasij o nacionalnem interesu. 
Postopek spremembe ustave ima več faz. Ključno bo sprejetje ustavnih sprememb, ko bo vlada spet potrebovala 
dvetretjinsko parlamentarno večino. To pomeni, da bodo morali poslanci VMRO-DPMNE, ki jih je vodstvo stranke razglasilo 
za izdajalce, zdržati hude pritiske še najmanj dobra dva meseca. Čeprav jim je oblast zagotovila 24-urno policijsko varstvo, 
to ne reši vseh njihovih problemov. Na vseh ravneh družbe prevladujejo opozicijski kadri, večina med njimi pa verjame, da 
se bodo spet vzpeli na oblast. Predčasne volitve ostajajo realna možnost. 
Neznanka je tudi, koliko vpliva ima kanclerka Angela Merkel v Evropski ljudski stranki. Ta lahko pritisne na grško in 
makedonsko članico, Novo demokracijo in VMRO-DPMNE, naj podpreta proevropsko smer, ki bo končala spor med 
državama. Kakorkoli že, vladavina prava bo najbrž kolateralna škoda, proces spreminjanja imena države pa se bo 
najverjetneje končal tako, kot se je tudi začel. 

• Umrl je Alojz Rebula. V. U. Delo, Ljubljana, 24. oktober 2018  
https://www.delo.si/kultura/knjiga/umrl-je-alojz-rebula-105538.html  
Pisatelj, dramaturg, esejist in prevajalec se je poslovil v 95. letu starosti.  
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Slika: Alojz Rebula. Foto: Ljubo Vukelič/Delo 
 
V 95. letu starosti je pozno sinoči v bolnišnici v Topolšici umrl pisatelj, dramaturg, esejist in prevajalec Alojz Rebula, poroča 
Primorski dnevnik. Njegovo zdravstveno stanje se je poslabšalo pred desetimi dnevi in je bil zaradi težav z dihanjem sprejet 
v bolnišnico. 
Kot so zapisali na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, katere član je bil, je sodil med tiste, danes že redke 
predstavnike slovenske književnosti v Italiji, ki so ustvarjali vse povojno obdobje. 
Za svoje književno delo je bil nagrajen s pomembnimi nagradami; leta 1995 s Prešernovo nagrado za svoj literarni opus, 
1997 z mednarodno nagrado acerbi za italijanski prevod njegovega romana V Sibilinem vetru in 2005 z Delovo nagrado 
kresnik za roman Nokturno za Primorsko. Za italijanski prevod istega dela je 2012 prejel tudi ugledno literarno nagrado 
Mario Rigoni Stern. 
Leta 2012 je prejel državno odlikovanje veliki častnik viteškega reda za zasluge za Republiko Italijo. Od leta 1987 je bil 
dopisni član SAZU, leta 2009 pa je postal njen redni član. 
 

 
Slika: Leta 2005 je kot dobitnik Delovega kresnika za roman Nokturno za Primorsko prižgal kres na Rožniku. Foto: Matej 
Družnik/Delo  
 
Leta 2014 v Delu o slovenstvu: 
»O tem sem pisal tudi v zadnjem času, ko sem slišal ljudski glas, ki pravi, sram me je, da sem Slovenec. Sicer pa sem takšno 
misel slišal tudi od dveh uglednih Slovencev. Imen ne bom povedal. Eden od njiju je dejal, da je Prešeren zablodil, ko se je 
odločil za slovenstvo. Zame tega problema nikoli ni bilo. Zasluge za to ima deloma moj oče, po poklicu železničar, ki ni hotel 
obleči črne srajce. 
Naj vam povem zgodbo, ki me je zelo zaznamovala. Nekoč mi je mama naročila, naj pišem očetu zaradi denarja, ki ga je 
pošiljal domov, a se je nekje zataknil. Napisal sem pismo, pač v pisavi, ki sem jo edino znal iz italijanske šole. Pismo se je 
vrnilo, ne meni, ampak mami, bilo je vse rdeče podčrtano, zraven pa očetov pripis mami: »Strela, a takole učiš fanta 
slovensko!« In moj oče je imel samo osnovno šolo.«  
Ustvarjanje, ki odraža dva glavna razvojna cikla 
Rojen je bil 21. julija 1924 v Šempolaju pri Trstu, med 1936 in 1940 je obiskoval italijansko klasično gimnazijo v Gorici in jo 
od 1940 do 1944 nadaljeval v Vidmu, kjer je tudi maturiral. Leta 1949 je diplomiral iz klasične filologije na Univerzi v 
Ljubljani, kjer je študiral tudi arheologijo in angleščino. Leta 1960 je v Rimu doktoriral z disertacijo o Dantejevi Božanski 
komediji v slovenskih prevodih. Do upokojitve je poučeval latinščino in grščino na višjih srednjih šolah s slovenskim učnim 
jezikom v Trstu. 
Njegovo pripovedno ustvarjanje, kot še zapišejo na SAZU, odraža dva glavna razvojna cikla. Prvi sega od mladostnih proznih 
poskusov, črtic in novel, od prvega romana Devinski sholar (1954), zbirke novel Vinograd rimske cesarice (1956) in povesti 
Klic v Sredozemlje (1957) do romana Senčni ples (1960) in osrednje pisateljeve stvaritve V Sibilinem vetru (1968), ki je najvišji 
dosežek ne samo prvega proznega cikla, temveč Rebulovega opusa sploh. 
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Slika: Njegovo življenje je teklo tudi v Loki pri Zidanem Mostu. Foto: Ljubo Vukelič/Delo  
 
 
Primož Sturman, Delovi Književni listi, 2009: 
Slovenski pisec, ki ga lahko mirne duše definiramo za intelektualca par excellence, ostaja zvest trem vodilom, ki mu jih 
pripisujejo literarni kritiki ter zgodovinarji in ki so ga spremljala na njegovi življenjski, študijski, poklicni in ustvarjalni poti. To 
so zvestoba slovenstvu, krščanskemu duhu in antičnemu izročilu. 
Tem Rebulovim prvinam dodajmo še četrto in peto; to sta brez dvoma demokratični duh in sla po iskanju ter izpovedovanju 
resnice, ki sta ga v desetletjih pred zrušitvijo berlinskega zidu in demokratizacijo Slovenije privedla do sodelovanja z 
nazorsko zelo različnim, nedvomno levičarskim Borisom Pahorjem.  
V drugem obdobju prehod v večjo neposrednost 
Za Rebulovo drugo obdobje je na splošno značilna večja neposrednost. Tak je že roman iz sodobnega tržaškega življenja 
Divji golob (1972) z vsemi svetovnonazorskimi protislovji našega časa, nad katera pisatelj postavlja krščansko ljubezen. V ta 
okvir sodi še knjiga dnevnikov Gorje zelenemu drevesu (1971), v kateri gre tako za bivanjska vprašanja slovenske narodne 
manjšine v Italiji kot za miselna iskanja slovenskega intelektualca. 
Dnevniki so prav tako sestavni del krajšega romana Snegovi Edena (1977), v celoti pa izpolnjujejo nadaljnji dve knjigi. Oblaki 
Michigana (1985) se tematsko navezujejo na misijonska področja v Združenih državah Amerike, kjer je sredi 19. stoletja 
deloval Baraga. V Vrtu bogov (1986) načenjajo dnevniki, povezani s potopisom po Koloradu, vprašanje slovenstva pri naših 
izseljencih v Ameriki. 
 

 
Slika: Na Slovenskem knjižnem sejmu leta 2011. Knjigo Credo je predstavil v družbi kardinala Franca Rodeta. Foto: Uroš 
Hočevar/Delo  
 
Peter Kolšek, Delovi Književni listi, 2011: 
Rebula zdaj večino dneva preživi v pisateljski izbi. »Kar naprej nekaj bere in piše,« smo slišali. Iz njegovih ust pa: »Beseda me 
ni nehala veseliti.« In sicer, po vrsti: slovenska, starogrška in francoska. Oba stara jezika, torej tudi latinščino, najraje bere 
pred spanjem. Seveda bi lahko zdaj povedali marsikaj o njegovi literarni reputaciji (še ena latinska beseda), o njegovih 
zadnjih knjigah (pravkar je pri celjski Mohorjevi izšel nov zgodovinski roman Četverorečje), o prevodih v italijanščino, ki so 
na pisateljeva vrata potrkali s strani italijanskega založnika – prva knjiga, izšla bo že oktobra, je Nokturno za Primorsko, 
roman, ki je leta 2005 prejel kresnika – ampak tukaj se bomo ustavili, pač v skladu s trdno naravnanostjo njegovega značaja. 
Rekel je namreč: »Imam milost od narave, da ne iščem slave.« 
Zdaj je tako, da tudi v uto na vrtu, čeprav je poletje, zavije redkeje. Lansko leto je namreč v Milanu, šel je predavat 
tamkajšnjim Slovencem, nesrečno padel z odra in si poškodoval hrbtenico. Zato se premika nekoliko težje, ne more več v 
(štajerski) gozd, kjer ga poleg gozda samega po sebi mikajo predvsem gobe. Ampak, pravi, to je omejitev, ki pritiče letom in 
jo je treba vzeti v zakup. Še eno poudarjeno željo ima, ki ni vezana na pisateljsko sobico: rad bi se še kdaj peljal z vlakom.  
Navzoč v slovenski in italijanski publicistiki 
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Alojz Rebula je bil zelo dejaven v publicistiki. Dve knjigi njegovih govorov in esejistike – Sledovi Drage (1985), skupaj z 
Vinkom Beličičem, Borisom Pahorjem in Vinkom Ošlakom, ter Na slovenskem poldnevniku (1991) – dokazujeta živo 
zanimanje za najbolj odmevna nacionalna, idejna in estetska vprašanja današnjega časa. Rebula je nekaj desetletij opazno 
navzoč tudi v italijanski publicistiki. 
 

 
Slika: V družbi kresnic leta 2005 na Cankarjevem vrhu. Foto: Matej Družnik/Delo  
 
Objavil je več prispevkov o naših osrednjih kulturnih in literarnih pojavih, v italijanščino je prevedel Kocbekovo Tovarišijo 
(Compagnia, 1975). Upoštevanja vredno je še njegovo prevajalsko delo iz italijanske književnosti in politične esejistike. Leta 
1992 je izšel tudi italijanski prevod njegovega glavnega romana V Sibilinem vetru. 

• Pisal je prav do zadnjega diha. Jožica Grgič. Delo, Ljubljana, 24. oktober 2018 
https://www.delo.si/kultura/knjiga/pisal-je-prav-do-zadnjega-diha-105594.html  
Pisatelj, prevajalec in publicist je zadnjo kolumno narekoval hčeri v bolnišnici tri dni pred smrtjo.  
 

 
Slika: Alojz Rebula se kljub bogatemu književnemu opusu ni nikoli predstavljal kot pisatelj. »Sem upokojeni srednješolski 
profesor klasičnih jezikov. Beseda pisatelj mi sama po sebi nič ne imponira.« Foto: Uroš Hočevar/Delo 
 
Pisatelj in prevajalec Alojz Rebula, ki je umrl v torek, je dočakal visoko starost – 94 let. Kljub temu je vest o njegovi smrti 
presenetila tiste, ki smo še prejšnji teden v katoliškem tedniku Družina brali njegovo kolumno Credo, ki jo je teden za 
tednom pisal vse od leta 1998. A niti ta kolumna ni bila njegova zadnja. Zadnja je objavljena v Družini, ki je izšla danes. Tri 
dni pred smrtjo jo je v bolnišnici v Topolšici narekoval hčeri Tanji. 
Alojz Rebula je v svojih kolumnah odpiral aktualna vprašanja sodobnega krščanstva, družbeno dogajanje je postavljal v 
kontekst družbenega nauka cerkve, vprašanja, tudi o svoji veri, si je nenehno zastavljal. Verjel je, recimo, v nesmrtnost, a je 
svoji veri postavljal ugovore, je pred štirimi leti povedal za Delo. 
Na primer: »S kakšno pravico naj bo med vsemi živimi bitji, sem sodijo tudi živali in rastline, samo človek obdarovan z darom 
nesmrtnosti. Drugo vprašanje, na katero mi niti teologi ne znajo zadovoljivo odgovoriti, je: Kako razumeti obstoj v posmrtni 
večnosti, če je ta brez prostora in brez časa?« Odločilno za njegovo vero je bilo romanje z ženo v Lurd leta 1961. 
Razpon 
Teološka in filozofska vprašanja je postavljal sebi in teologom. Tudi literarni opus akademika Alojza Rebule je zaznamovan s 
filozofskim razmišljanjem, a je obenem tudi realističen. Prav tako njegov pripovedni slog ni enovit, sega v razponu od 
privzdignjenega do komunikativno kramljajočega, vedno pa ga odlikuje bogastvo jezika, kar pri človeku, ki se je knjižne 
slovenščine učil kot tujega jezika, vzbuja občudovanje. 
Rebula, rojen v Šempolaju pri Nabrežini, je namreč obiskoval italijanske šole, za študij pa se je raje kot na italijanski univerzi 
odločil na univerzi v Ljubljani, kjer je diplomiral iz klasične filologije. Četudi bi mu kdo ponudil Sorbono, je ne bi sprejel, je 
dejal. »Ljubljana je bila prestolnica mojega naroda.« Doktoriral pa je na ugledni La Sapienzi v Rimu, a spet v povezavi s 
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slovenščino, s tezo o Danteju v slovenskih prevodih. Do upokojitve je poučeval latinščino in grščino na srednjih šolah s 
slovenskih učnim jezikom v Trstu. V zakonu s pisateljico Zoro Tavčar so se rodile tri hčere, zadnja leta sta zakonca živela v 
Loki pri Zidanem Mostu, kjer je doma žena. Skupaj sta izdala knjigo spominov Dve mladosti – ena ljubezen. 
Pisal je različne zvrsti, od esejev, novel (Vinograd rimske cesarice, Snegovi Edena) do romanov (V Sibilinem vetru, Jutri čez 
Jordan, Kačja roža, Jutranjice za Slovenijo), dnevnikov (Gorje zelenemu drevesu, Previsna leta, Ko proti jutru gre) in esejev 
(Na slovenskem poldnevniku). Veliko je pisal o slovenskih ljudeh v Trstu in okolici, v delih z versko tematiko pa o krščanskih 
vrednotah (Smer nova zemlja, Skozi prvo zagrinjalo) in v tej zvezi o likih slovenskih svetniških osebnosti: Frideriku Baragi, 
Antonu Martinu Slomšku, Filipu Terčelju in Jakobu Ukmarju. 
 

 
Slika: Alojz Rebula se kljub obširnemu opusu ni nikoli predstavljal kot pisatelj. Foto: Ljubo Vukelič/Delo  
 
 
Politične teme 
V svojih delih se je ukvarjal z narodnostnimi, ljubezenskimi, umetniškimi, moralnimi in družbenimi tematikami. Pisal je tudi 
o političnih temah, kot so povojni poboji in totalitarna oblast. Tak je na primer njegov roman Kominform v Zabrinju, ki je 
izšel ob njegovi 90-letnici. V njem je spregovoril o pomenu resolucije kominforma za tržaško ozemlje, predvsem za cono A. 
Po njegovem mnenju nobena druga deklaracija ni tako posegla v vsakodnevno življenje Slovencev v zamejstvu. Resolucija je 
pomenila narodno katastrofo, levica se je razklala, veliko staršev pa je otroke po Titovem sporu s Stalinom raje pošiljalo v 
italijanske šole, je dejal. V zvezi s politiko kaže omeniti odmevni intervju, objavljen leta 1975 v posebni izdaji revije Zaliv z 
naslovom Edvard Kocbek: pričevalec našega časa. 
V tem intervjuju z Rebulo in Borisom Pahorjem je namreč Edvard Kocbek obsodil zunajsodne poboje slovenskih 
domobrancev, ki so jih Britanci vrnili Jugoslaviji. Pozneje sta se Pahor in Rebula svetovnonazorsko razšla, imela sta različna 
pogleda na polpreteklo zgodovino, OF in NOB. Medtem ko Pahor meni, da je šlo za osvobodilni boj, tega po Rebulovem 
mnenju ni bilo, ampak je bila samo revolucija. Tudi Kocbeka sta različno vrednotila. 
Ni se predstavljal kot pisatelj 
Alojz Rebula se kljub bogatemu književnemu opusu ni nikoli predstavljal kot pisatelj. »Sem upokojeni srednješolski profesor 
klasičnih jezikov. Beseda pisatelj mi sama po sebi nič ne imponira. Kot mi nič ne imponirajo nazivi kakor akademik, doktor in 
podobni. To vse je zunanja garnitura. Imponira me samo človek, kolikor je človek, začenši z njegovim etičnim profilom.« 
Slovensko usodo je predstavljal skozi zgodovino antičnega sveta, preko srednjega veka in renesanse, pa vse tja do novejše 
povojne zgodovine. Grško rimski svet se v njegovih delih prepleta s krščanskim humanizmom, oboje pa povezuje s 
svetopisemskimi slogovnimi posebnostmi. 
Kardinal Rode: primerjava z Blaisom Pascalom 
Kardinal Franc Rode je v uvodu v Rebulovo knjigo Intervjuji o Prihajajočem avtorja primerjal s klasičnim francoskim 
mislecem iz 17. stoletja Blaisom Pascalom. »Ista globina razmišljanja, ista genialna pronicljivost uvidov, isti izzivalni prikaz 
krščanskega paradoksa, isti smisel za misterij bivanja, isto trezno, da ne rečem tragično občutje človekove usode na svetu, 
ista odprtost v neskončno, isto hrepenenje po večnosti. Po svoji intelektualni naravnanosti se Rebula vključuje v tisti žlahtni 
miselni tok, ki gre od Platona prek Avguština in Bonaventure do Newmana in Guardinija. Poleg zahtevnega razuma pri njem 
vselej spregovori tudi srce.« 
Rebula je leta 1969 dobil nagrado Prešernovega sklada za roman V Sibilinem vetru in leta 1996 Prešernovo nagrado za 
celoten opus. Leta 2005 je dobil kresnika za Nokturno za Primorsko, za italijanski prevod istega romana je leta 2012 prejel še 
nagrado Mario Rigoni Stern. 
Boris Pahor o Alojzu Rebuli 
Zamejska Slovenca in pisatelja Boris Pahor ter Alojz Rebula sta se dobro poznala. Pahor, ki je bil včeraj v Ljubljani, je o 
pisateljskem kolegu povedal: »Rebula ima velike zasluge, bil je aktiven pol stoletja, njegova dela so zmeraj obravnavala 
duševne oziroma religiozne problematike. S tem je na neki način prinašal preteklost v sedanjost. Njegovo literaturo so 
nekateri veliko bolj cenili kot mojo, ki je govorila o antifašizmu in socialnih vprašanjih. Jaz sem poskušal uveljaviti takrat 
popoloma zatrti slovenski jezik, v Rebulovih delih pa je prevladovala psihološko-duhovna tematika – v tem in kot latinist in 
grecist je bil kapaciteta, to ga je nekoč pripeljalo celo v Vatikan, kjer je imel govor, prevajal je tudi Sveto pismo. Njegovih 
zaslug ni mogoče spregledati. Rebulove knjige bi morali dobro prevesti v kak tuj jezik, v nemščino, italijanščino, njegovo 

https://www.delo.si/images/slike/2018/10/24/376390.jpg


pisanje bi morali poznati. Kot umetnik v slovenskem jeziku in s svojo katoliško psihološko argumentacijo si Rebula zasluži 
vsakršno mogočo hvalo.«  
Pisatelj in akademik Zorko Simčič o Alojzu Rebuli 
»Udarec. Res da pričakovan. Hud udarec, saj zame ni umrl samo »nek veliki pisatelj«. V zadnjih letih sva si sicer redkeje 
izmenjavala pisma, še bolj redki so bili telefonski pogovori, ki pa so se razumljivo vedno končevali z mislijo na »odhod«. 
Rebula, veliki umetnik besede, ki mu je bila podarjena še ena redkih milosti: biti pripovednik in hkrati »hraniteljski pisec«, 
kakor je temu pravil sam. Ni bil samo umetnik, ki v bralcu prebuja čustva, ampak ki v bralcu prebuja in odkriva tudi nov 
miselni svet. 
Moj prvi stik z njim: leta 1944, ko mi da v Devinu Alojzov sošolec z gimnazije brati neko njegovo novelo in reče: »Zapomni si, 
to bo nekoč naš največji pisatelj«. In potem, dolga leta zatem – pred točno petdesetimi leti –, ko v tujini ob nekem 
bariloškem jezeru prebiram V Sibilinem vetru, presunjen obstanem. In mu pišem. 
Avtor z bohotno fantazijo, ustvarjalec stoterih značajev in analizator samega sebe. Ta naš kraški Grk z zavidljivo kulturo je 
strasten ustvarjalec lepote, hkrati pa nič manj strasten branilec resnice. In iskalec vedno tesnejšega stika s svojim Bogom. 
Velik človek, velik Slovenec in velik kristjan. 
Ko sem o njem, o »možu iz Šempolaja«, ob njegovi 90-letnici pisal v tržaški Mladiki, seveda nisem mogel prezreti 
psalmistove trditve, da je »doba našega življenja sedemdeset let, če smo krepki, osemdeset«. In sem samo dodal, da pač On 
kdaj dopušča izjeme, in torej izrazil željo, da bi bila ta izjema podaljšana, kolikor se da. 
Starost in z njo tegobe. Toda on je vse do konca ustvarjalen, miselno naravnost izzivalno živ, da bi se ga kot pisca 
nepozabnih romanov, pa tudi zaradi te njegove poteze vedno spominjali.«  

• Nacionalni interesi, suverenistične alianse. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana. 24. oktober 2018  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/nacionalni-interesi-suverenisticne-alianse-105073.html  
O dvojnem državljanstvu za Južno Tirolsko.  
 

 
Slika: Avstrijska vlada je obljubila dvojno državljanstvo za nemško govoreče na Južnem Tirolskem. FOTO:Leonhard 
Foeger/Reuters 
 
Še enkrat se je končalo z zasukom v desno. Na deželnih volitvah na Južnem Tirolskem v nedeljo je Liga doživela velik uspeh, 
vladajoča Južnotirolska stranka je utrpela zgodovinski poraz. Ob vsakokratnih volitvah, kjerkoli že v Evropi, opazujemo en 
sam, pomenljivi kazalnik: vzpon populističnih strank in skrajne desnice. Redko odstopanje je bil nedavni izid na Bavarskem, 
uspeh Zelenih. Toda aktualni rezultat v najbogatejši italijanski deželi Tridentinsko-Zgornje Poadižje je zanimiv s še enega 
vidika; označevala ga je zelo posebna tematika, obljuba avstrijskega potnega lista oziroma dvojnega državljanstva. 
Slednje ponuja avstrijska vlada nemško in ladinsko govorečim prebivalcem pokrajine, ta je po prvi svetovni vojni in razpadu 
avstro-ogrske monarhije pripadla Italiji, Južna Tirolska se s tem ni nikoli sprijaznila. Znana je podpora Avstrije regiji, ki je v 
Evropi unikum, Südtirol/Alto Adige je pokrajina, ki je v razmerju do centralne države dosegla največ, ima visoko stopnjo 
samouprave, vključno s tem, da večina davkov ostane pri njih. Velika podpora je bila opazna tudi v volilni kampanji, v 
Bolzanu sta se pojavila tako konservativni kancler Sebastian Kurz kot podpredsednik Heinz-Christian Strache, ki je na čelu 
skrajno desne svobodnjaške stranke. Od lani pa je tu tudi predlog Dunaja o podeljevanju dvojnega državljanstva. Čeprav 
ideja ni nova, je značilen produkt časa, ki neti nacionalizem. 
Zato se je smiselno ozreti na širše politično prizorišče: na Južno Tirolsko, Italijo scela in ambicije nacionalistov in 
suverenistov v evropskem kontekstu. V letu, ko se je v italijanski politiki spremenilo dobesedno vse, so se minulo nedeljo 
preoblikovala tudi razmerja sil v severnovzhodni avtonomni deželi. 
Najmočnejša stranka ostaja konservativna SVP, ki predstavlja germanofonsko in ladinsko skupnost, je edina v Evropi 
neprekinjeno na oblasti vse od povojnih let. A dejanski zmagovalec je Matteo Salvini, na lokalni ravni se je utrdil siceršnji 
politični trend, skrajno desna Liga je zaokrožila geografski prostor od Milana do Trsta. Doslej je imela na Južnem Tirolskem 
skromno podporo, vendar je vplivni in agilni notranji minister v kampanji naredil vse za to, da je preobrnil stvari. Medtem ko 
je Demokratska stranka razdrla zavezništvo z avtonomistično Južnotirolsko ljudsko stranko in pogorela, pravijo, da je tako 
rekoč uprizorila lasten samomor. Predsednik avtonomne pokrajine – v kateri brezposelnosti skorajda ni, bruto domači 
produkt per capita je prek 41.000 evrov letno (podatek za leto 2015) – Arno Kompatscher bo moral iskati novi koalicijo. 
Vprašanje ostaja, kakšne posledice bo avstrijsko-italijanska opereta z državljanstvom imela na meddržavne odnose, 
»patriotska gesta«, kot jo opisuje Standard, oziroma napoved je bila že dovolj, da so se začele vrstiti polemike in vznemirile 
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odnose med Rimom in Dunajem. Italijanska stran je nemudoma prepoznala aroganco skrajne desnice, novo sezono 
nacionalizma, čeprav orokavičenega v evropeizem. V času, ko suverenistični populizem v Evropi kaže svoja internacionalna 
stremljenja, pa so pomenljivi paradoksi, predvsem za Mattea Salvinija. 
Ta je na evropskem podiju zaveznik avstrijskega skrajnega desničarja Stracheja, francoske političarke Marine Le Pen, 
nemškega notranjega ministra Horsta Seehoferja in madžarskega voditelja Viktorja Orbána. Pa vendar ti isti zagovarjajo 
avstrijske potne liste za italijanske državljane in grozijo z zaprtjem Brennerja, blokirajo mejo za migrante v Mentonu, 
pritiskajo z vračanjem sekundarnih migrantov,zavračajo logiko prerazporejanja prišlekov, ki jih ima Italija ogromno in 
Madžarska nič. Dilema je: se lahko suverenizmi povezujejo in hranijo drug z drugim, če obenem branijo ozke nacionalne 
interese, ki so si nasprotni. 

• Od srede do srede: Italija je ubrala napačno melodijo. A. I., video: Voranc Vogel. Delo, Ljubljana, 24. oktober 
2018  

https://www.delo.si/novice/slovenija/od-srede-do-srede-italija-je-ubrala-napacno-melodijo-106320.html  
Italija je postavila EU v situacijo, ki ji do sedaj še nismo bili priča. Je EU pred razpadom?  
 

 
Slika: Ljudje protestirajo proti politiki Mattea Salvinija. Foto: Alessandro Bianchi/Reuters 
 
Italijanska vlada se je uprla Bruslju, češ, da se ne more vmešavati v suverene odločitve naše zahodne sosede. To obeta 
zanimivo dinamiko na Apeninskem polotoku, ki pa se zna zanimivo vleči po osi do Bruslja, je začel pogovor Ali Žerdin. Gre za 
situacijo, ki je do sedaj še nismo videli. Ali aliansa, unija razpada?  
Komentator Janez Markeš na to odgovarja, da smo očitno res pri tem. Včasih je veljalo, da gre ljubezen skozi želodec. 
Zakoni krepko stojijo, če ekonomija dobro deluje. Kjer je revščina, zakoni hitro razpadejo. Poroka med suverenimi 
evropskmi nacijami v primeru, da Italija ne bo želela biti član na način, po katerem bi prispevala tudi svoj delež, se ne izide. 
Italija ne more biti član zavezništva, ne da bi se prilagodila zahtevam unije. Suverenističen pristop pa je po drugi strani tudi 
razumljiv, je dejal Markeš. 
Države bi se morale najprej vprašati, koliko lastne suverenosti želijo imeti. Italija je finančno tako šibka, da bi se sama 
zrušila, zato ima Evropska unija prav, da ne popusti. Italija bi tako lahko šla po grški poti, italijanska obtežitev pa je ob tem 
še večja nevarnost za unijo kot težave, ki jih je imela v preteklosti Grčija.  

• Bosanska krajina med protesti in izrednim stanjem. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 24. oktober 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/bosanska-krajina-med-protesti-in-izrednim-stanjem-106033.html  
Hrvaški policisti ne bodo dovolili migrantom nezakonitih prestopov zunanje meje Evropske unije.  
 

 
Slika: Migranti vztrajajo pred mejnim prehodom Maljevac na meji med BiH in Hrvaško. Foto: Delo 
 
Državne in federalne institucije v BiH so servirale migrante lokalni in kantonalni oblasti v unsko-sanskemu kantonu in 
mednarodnim organizacijam. Posledica je izbruh migrantske krize v Bihaču in Veliki Kladuši. Migranti skušajo izsiliti vstop na 
Hrvaško. 
Hrvaško notranje ministrstvo je sporočilo, da se med migranti na območju BiH in Srbije širijo lažne informacije, da bo 
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Hrvaška dovolila vstop migrantom na svoje ozemlje in prehod proti državam zahodne Evrope. Kot je opozorilo, bodo hrvaški 
policisti še naprej izvajali nacionalno in evropsko zakonodajo ter ne bodo dovolili nezakonitih prestopov hrvaške meje, ki je 
tudi zunanja meja EU. Čeprav tudi mejna policija BiH pojasnuje migrantom, da jih bodo pričakale okrepljene hrvaške 
policijske in vojaške sile, jih ni uspela odvrniti od poskusov, da bi se prebili v Evropo.  
Bratska pomoč Srbov in Črnogorcev 
Migranti uspejo prečkati mejo kljub okrepljenemu nadzoru meje, ki ga izvajata policiji BiH in Hrvaške. Ključni problem je v 
Srbiji in Črni gori, ki spuščata migrante v BiH, izogibata pa se njihovemu sprejemanju nazaj. Poleg bratske pomoči Beograda 
in Podgorice je za porast števila migrantov v Federaciji BiH zaslužna oblast v Republiki srbski, ki ji ustreza destabilizacija 
hrvaško-bošnjaške entitete. Dodaten problem je, da BiH po parlamentarnih volitvah še ni ustoličila nove oblasti. 
Migranti so danes v bližini mejnega prehoda Maljevac s Hrvaško prebili prvi kordon mejne policije BiH. Ta jih je ustavila pri 
drugem kordonu, mejni prehod pa je zaprla za promet. Približno 200 migrantov se je na mostu, ki iz BiH pelje proti 
mejnemu prehodu s Hrvaško, občasno spopadlo s policisti ter pozivalo k odprtju meje. Zahtevali so, da jim omogočijo vstop 
na Hrvaško in nadaljevanje poti proti državam Zahodne Evrope. 
V spopadu s skupino migrantov, ki jim ni uspelo vstopiti na Hrvaško, sta bila lažje poškodovana dva hrvaška policista. 
Migranti so na policiste metali kamenje in druge predmete. Na območje so pripeljali približno 50 dodatnih policistov iz 
posebne enote, migranti pa si vse bolj organizirano prizadevajo pred zimo rešiti svoj brezupen položaj s prebojem na 
ozemlje EU. Na mejne prehode s Hrvaško so jih pognali panika pred zimo, ki bo otežila nezakoniti prehod meje, ter 
kopnenje denarja in nehumani pogoji bivanja. 

  

 
Slika: V BiH je od začetka leta vstopilo okoli 19.500 migrantov. Foto: Delo  
 
Rešitev je na Drini in ne v Bihaću 
Meščani v Bihaču so protestirali že četrti dan zapored, ker so nezadovoljni zaradi vse večjega števila migrantov v mestu. 
Množični protest ni uperjen proti migrantom, temveč proti ohromelosti oblasti, ki že dlje časa ne najdejo ustreznega 
odgovora na problem. Meščani zahtevajo od oblasti, naj center za migrante namestijo izven središča Bihaća in zaustavijo 
njihov stalni priliv. 
Da bi preprečili prihod migrantov, so za krajši čas blokirali magistralno cesto Sarajevo-Bihać in avtobusno postajo. 
Sprašujejo se, zakaj je država dovolila, da je Bihać postal migracijski center, kam je izginilio sedem milijonov evrov tuje 
pomoči za rešitev migracijskih problemov in zakaj vrh politike molči, mednarodno organizacijo za migrante (IOM) pa 
obtožujejo, da pere denar. 
Župan Bihaća Šuhret Fazlić je ocenil, da je migrantski val v bosanski krajini posledica napak na ravni države, ki bi morala 
migrantsko krizo reševati na Drini in ne v Bihaću. Zaradi nehumanih pogojev bivanja v migrantskem naselju Borići v središču 
mesta so v porastu tudi kazniva dejanja, kot so vlomi v stanovanja in hiše ter fizični obračuni. Vzdušje izrednih razmer ima za 
posledico, da so se že pojavili prvi znaki ksenofobije med prebivalci, ki sicer slovijo po gostoljubnosti 
Skupino migrantov pri mejnem prehodu Maljevac so policisti v ponedeljek še uspeli prepričati, da so vrnili v migrantski 
center Trnovo v Veliki Kladuši. V torek pogajanja niso obrodila sadov, kritično pa je tudi pri mejnem prehodu Izačić, kjer so 
skušali izsiliti vstop na Hrvaško migranti iz hotela Sedra v Cazinu. Lokalni prebivalci so migrante, med katerimi je tudi veliko 
žensk in otrok, ki so prenočili kar na prostem, oskrbeli s hrano in oblačili.  
Število migrantov ostaja uganka 
Policisti so skladno z dogovorom z ministrom za varnost Draganom Mektićem v noči na sredo približno 90 migrantom 
preprečili izstop z vlaka v Bihaću. Poveljnik policije v unsko-sanskemu kantonu Mujo Koričić je dejal, da bodo v dogovoru z 
vlado BiH prepovedali prihod migrantov na območje kantona ter da bodo nadzirali vsa vozila na vpadnicah v Bihać. 
Voznike avtobusov in osebnih vozil ter prevoznike so opozorili, naj ne sprejemajo migrantov, ker bi povečanje njihovega 
števila ogrozilo varnostni položaj v kantonu. Kot je povedal Mektić, migrantom ne morejo prepovedati svobode gibanja, 
lahko jim jo pa omejijo, tako kot so jo v drugih evropskih državah. Kantonalna oblast in predstavniki IOM so obljubili, da 
bodo zagotovili humane in človeka dostojne pogoje za namestitev migrantov. 
Po navedbah pomočnika ministra za varnost BiH Marijana Baotića je v BiH od začetka leta vstopilo približno 19.500 
migrantov, policija pa je preprečila vstop 13.300 migrantom. Največ migrantov v BiH se nahaja na območju unsko-sanskega 
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kantona in sicer naj bi jih bilo med 2500 in 3000. Izpostavil je, da nimajo natančnih podatkov o številu migrantov, ki se 
nahajajo v BiH, niti o številu tistih, ki so uspeli vstopiti na Hrvaško in nadaljevati pot proti drugim državam članicam EU. 

• Sem politični zapornik v Španiji. Jordi Cuixart. Delo, Ljubljana, 24. oktober 2018  
Jordi Cuixart, predsednik organizacije Omnium Cultural 
https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/sem-politicni-zapornik-v-spaniji-104921.html  
Koristno bi bilo, če bi začela EU bolj kritično spremljati tudi pomanjkanje demokracije v Španiji.  
Leto dni sem zaprt v zaporniški celici in skozi rešetke opazujem nebo. Leto dni smem videvati svojega osemnajstmesečnega 
sina samo nekaj ur na mesec. Leto dni nimam na voljo mobilnega telefona ali dostopa do spleta. Leto dni samo od daleč 
spremljam dogajanje v svojem podjetju. Leto dni sem zaprt brez možnosti plačila varščine in celo brez določenega datuma 
sodne obravnave, ker sem branil temeljne demokratične pravice, tudi pravico do svobode govora ter pravico do zbiranja in 
protestiranja. Leto dni sem politični zapornik, talec španske vlade. 
Če je Španija demokratična država, kako je kaj takega mogoče? Kako ima država lahko politične zapornike, če se je Francova 
diktatura menda končala pred več kakor štiridesetimi leti? Na to ni mogoče preprosto odgovoriti. Španija ima velikanske 
politične težave v Kataloniji, vendar se ne zna spoprijeti z njimi tako, kakor bi to morale početi sodobne demokratične 
države – za težave bi morala poiskati politično rešitev. Namesto tega poskuša ukrepati s policijo in sodniki ter se ne zaveda, 
da se težave tako samo še stopnjujejo. 
 

 
Slika: Jordi Ciuxart. Foto: Delo 
 
Če 80 odstotkov ljudi pravi, da bi radi glasovali o svoji politični prihodnosti na referendumu, kakor to počnejo v Kataloniji, se 
ne morete pretvarjati, da jih ne slišite. Ko sta Kanada in Velika Britanija slišali takšne pozive, sta se odločili pogajati o 
referendumu s Quebecom in Škotsko. Ko se več kot dva milijona Kataloncev odloči, da bi radi glasovali, kakor se je zgodilo 1. 
oktobra lani, ne morete poslati španske policije, da pretepa mirne državljane. In če bi radi veljali za pravno državo, ne 
morete poslati nedolžnih ljudi v zapor ali izgnanstvo, kakor se zdaj dogaja v Španiji. 
Ko se me pred letom dni aretirali, so me obtožili povzročanja nemirov, ker sem splezal na avtomobil španske policije v 
Barceloni (z dovoljenjem policistov), in trdili, da sem to storil zato, da bi spodbujal k obleganju in nasilju zelo mirne 
protestnike, ki sem jih pravzaprav poskušal prepričati, naj se razidejo. Ko so se pojavili videoposnetki, ki so prikazovali, da 
sem prosil mirne protestnike, naj odidejo domov, je španska vlada spremenila obtožbe iz povzročanja nemirov v upor. Zdaj 
sem obtožen spodbujanja ljudi k temu, naj se udeležijo referenduma, organiziranega 1. oktobra 2017, in nagovarjanja k 
temu, naj ovirajo špansko policijo, ki je nasilno vstopila na volišča, da bi preprečila glasovanje. 
Obe obtožbi sta lažni in zanju nimajo nobenega dokaza. Vse to je farsa. Ko se bo začela sodna obravnava, bo zelo težko 
zagovarjati obtožbo upora, in če me bodo obsodili, se bomo pritožili pravosodnemu sistemu Evropske unije. Španija je lahko 
videla, da ne Nemčija, ne Velika Britanija, ne Belgija niso upoštevale njenega evropskega naloga za prijetje in ji niso izročile 
izvoljenih članov katalonskega parlamenta, ki so pobegnili pred podobnimi obtožbami, saj so sodniki v teh državah spoznali, 
da obtožbe niso skladne s špansko zakonodajo. Ali je Španija edina država, ki noče videti, da so bili v Kataloniji nasilni samo 
njeni policisti, ki so pretepali mirne volivce po vsej Kataloniji, takšne prizore pa je bilo mogoče videti na televiziji, poleg tega 
so o njih poročali na naslovnicah časopisov po vsem svetu? Ali je tako težko razumeti, da glasovnice in volilne skrinjice niso 
nevarno orožje v demokratični državi? 
Španija se je že pred nekaj leti odločila za nevarno pot – pot, na kateri vse bolj omejuje individualne in kolektivne človekove 
pravice, to pa počne tako odločno, da tega zdaj ni več mogoče prenašati. Evropska unija se glede tega posveča predvsem 
Poljski in Madžarski, vendar bi bilo koristno, če bi začela bolj kritično spremljati tudi pomanjkanje demokracije v Španiji. V 
tej državi že nekaj časa ne preganjajo samo podpornikov neodvisnosti Katalonije, ki poskušajo uveljavljati svoje temeljne 
pravice, ampak Španija zapira tudi spletne strani in časopise ter obsoja celo pevce in lutkarje zaradi njihovega umetniškega 
izražanja. 
»Katalonska kriza« je že predolgo v slepi ulici. To je politična težava, ki jo je nujno treba začeti reševati in zanjo poiskati 
politično rešitev. Sedem voditeljev, ki podpirajo neodvisnost, je odšlo v izgnanstvo, med njimi katalonski predsednik Carles 
Puigdemont, devet nas je zaprtih brez možnosti plačila varščine in brez sojenja. Tuji politiki vseh političnih prepričanj, 
dobitniki Nobelove nagrade za mir ter predstavniki organizacij Amnesty International in Human Rights Watch so kritizirali 
sedanje razmere ter pozivali k pogajanjem in k temu, naj nas izpustijo na prostost. Zdi se, da se s špansko vlado nikakor ni 
mogoče sporazumeti, zato je morda čas za mednarodno posredovanje, ki bi ga usmerjala Evropska unija ali vlada ene od 
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evropskih držav. Kratko malo ni prav, da v 21. stoletju v Španiji ali kjerkoli drugod v Evropi obstajajo politični zaporniki, 
kakršen sem jaz. 

• Sodba o slovenski tožbi Hrvaške že prihodnje leto. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 25. oktober 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/sodba-o-slovenski-tozbi-hrvaske-ze-prihodnje-leto-106055.html  
Proces v Luxembourgu: Imenovana že sodnik poročevalec in generalni pravobranilec, Zagreb pa bo moral decembra 
vložiti svojo obrambo  
 

 
Slika: Arbitražno vprašanje je eno od številnih pravnih zadev s političnim ozadjem, s katerim se morajo ukvarjati sodniki v 
Luxembourgu. Foto: Dnevnik 
 
Luxembourg – Na Sodišču EU potekajo intenzivne priprave na obravnavo slovenske tožbe proti Hrvaški, ki da z zavračanjem 
arbitražne razsodbe krši evropsko pravo. 
Sodnik poročevalec in generalni pravobranilec, ki je odgovoren za spremljanje zadeve, sta že bila imenovana. Njuni imeni 
sta še tajni, objavljeni bosta šele na dan ustne obravnave. »Sodbo boste verjetno dobili prihodnje leto,« je v pogovoru s 
skupino bruseljskih dopisnikov na vprašanje Dela o tej zadevi odgovoril predsednik Sodišča EU Koen Lenaerts. 
Razmeroma hitra odločitev naj ne bi bila nenavadna, v primeru takšnih neposrednih tožb »stvari ponavadi tako delujejo«. 
Sodba bo najbrž objavljena proti koncu prihodnjega leta. 
V pripravah na postopek se na sodišču ukvarjajo z bolj tehničnimi vprašanji. »Veliko je lingvističnega dela,« je povedal 
Lenaerts. 
Tako morajo biti prevedena pisna stališča. Povzetek slovenske tožbe mora biti v uradnih jezikih objavljen v Uradnem listu 
EU. Ker je primer odprt, ga ni hotel vsebinsko komentirati. »Odločalo bo veliko sodnikov. Ne vemo, koliko. To bo odločeno, 
ko bomo imeli dostop do pisnih stališč,« je povedal. 
Po neuradnih razlagah je običajno, da o takšnih zadevah, kot je slovenska tožba, odloča veliki senat, sestavljen iz petnajstih 
sodnikov. 
»Članice morajo spoštovati odločitve sodišč,« je prepričan predsednik Sodišča EU Koen Lenaerts. Sodišče, ki ga vodi, je 
»hrbtenica pravnega sistema EU. Državne članice so se zavezale vrednotam, načelom in pravilom. To mora biti absolutno 
upoštevano.« 
Če pa bi bila slovenska tožba očitno nedopustna, bi bilo po pojasnilih Sodišča EU najbolj verjetno, da bi o zadevi odločal 
petčlanski senat. Če bi se izkazala za nedopustno, a ne očitno, bi zadevo obravnaval veliki senat in bi ga končal z ugotovitvijo 
o nedopustnosti. 
V takem primeru bi bilo najpomembnejše vprašanje dopustnosti tožbe in negotovo bi bilo, koliko bi se na ustni obravnavi in 
v mnenju generalnega pravobranilca ukvarjali s samo stvarjo (ali Hrvaška krši pravo EU). V primeru nedopustnosti je skoraj 
gotovo, da se v sodbi ne bo bodo ukvarjali s samo zadevo tožbe. 
Če bi vprašanje dopustnosti postavila stranka v postopku ali stranski udeleženec, bi bilo vprašanje obravnavano v sodbi. 
Osnutek sodbe bo po več delih postopka – traja še pisna faza – pripravil sodnik poročevalec. Hrvaška bo že decembra letos – 
natančen datum še ni znan – morala vložiti svojo obrambo. 
Kako se bo v postopek (in ali sploh) vključila evropska komisija, ni znano. V primeru tožbe Madžarske proti Slovaški, ki 
madžarskemu predsedniku ni dovolila vstopiti na svoje ozemlje, se je odločila za intervencijo na strani Bratislave. Postopek 
je trajal dve leti in pol.  
»Članice EU morajo spoštovati odločitve sodišč« 
Lenaerts je zanikal razlage, da je v zadnjih odgovorih glede slovenske tožbe aprila letos priporočil drugo pot. »To je 
popolnoma napačno,« je povedal. Poskusil je le pojasniti, da sta dve različni vrsti postopka. Takrat je kot možnost omenjal 
uporabo 273. člena pogodbe o delovanju EU, ki članicam omogoča, da skupaj sodišču EU predložijo spor o zadevi, ki ni 
strogo gledano evropsko pravo, denimo avstrijsko-nemška nesoglasja o dvojnem obdavčevanju. 
Slovenija se je odločila za uporabo 259. člena, ko članica očita drugi, da je kršila pravo EU. »Ničesar nisem zagovarjal ali 
priporočal,« je pojasnjeval. 
Arbitražno vprašanje je eden od številnih pravnih zadev s političnim ozadjem, s katerim se morajo ukvarjati sodniki v 
Luxembourgu. Na mizi imajo, denimo, škotsko vprašanje o brexitu, zaščito investitorjev v trgovinskih sporazumih, poljsko 
pravosodje … 
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Bolj na splošno meni, da morajo članice EU spoštovati odločitve sodišč tako na nacionalni kot na evropski ravni. »Države 
članice, ki se ne podredijo, se postavljajo zunaj pravnega reda Unije. Če se sodbi ne podrediš, se vpišeš v proces, kakršen je 
brexit. To je proces izstopa,« je povedal. 

• Nižji otroški dodatek za tuje delavce v Avstriji. Peter Žerjavič, STA. Delo, Ljubljana, 25. oktober 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/nizji-otroski-dodatek-za-tuje-delavce-v-avstriji-106886.html  
Avstrija se bo morala zaradi zakona zagovarjati pred Evropsko komisijo, ki meni, da gre za diskriminacijo.   
 

 
Slika: Avstrija bo na račun znižanja otroškega dodatka za v tujini živeče otroke privarčevala več kot 100 milijonov evrov. 
Foto: Heinz-Peter Bader/Reuters 
 
Avstrijski parlament je sprejel zakon o prilagoditvi otroškega dodatka za v tujini živeče otroke zaposlenih v Avstriji, ki bo 
med drugim vplival tudi na otroke v Sloveniji. Evropska komisija je zaradi zakona Avstriji zagrozila s postopkom. 
Parlament na Dunaju je zakon sprejel po burni razpravi in kljub številnim kritikam iz držav, iz katerih je v Avstriji največ 
delavcev migrantov. 
Avstrijska opozicija je v razpravi pred glasovanjem opozarjala predvsem na kadrovsko stisko, denimo na področju 
zdravstvene nege, ki jo rešujejo zlasti delavci migranti iz vzhodnoevropskih držav. Vladajoči ljudska stranka in svobodnjaki 
pa so vztrajali, da gre za pravičnejši sistem od sedanjega. 
Avstrijska ministrica za družino Juliane Bogner-Strauss je v razpravi izpostavila, da bo Avstrija na račun znižanja otroškega 
dodatka za v tujini živeče otroke privarčevala več kot 100 milijonov evrov, ta denar pa bo namenila za socialne ugodnosti za 
otroke v Avstriji. 
Kaj to pomeni za Slovence?  
Delavci migranti iz Slovenije bodo poslej prejemali otroški dodatek glede na raven življenjskih stroškov v Sloveniji. Po 
poročanju Radia Slovenija naj bi delavci iz Slovenije zaradi tega izgubili skupno okoli pet milijonov evrov na leto. Po zadnjih 
podatkih radia slovenski delavci za enega otroka povprečno prejmejo 114 evrov otroškega dodatka, avstrijski pa 150 evrov. 
Do otroškega dodatka so upravičeni ne glede na višino plače. 
Vlada na Dunaju ocenjuje, da bo ta ukrep vplival na okoli 130.000 otrok tujcev, zaposlenih v Avstriji. Največ izplačil gre na 
Madžarsko in Slovaško, sledijo Poljska, Romunija, Češka in Slovenija. 
A nova zakonodaja ne bo prinesla znižanja otroških dodatkov za vse otroke delavcev migrantov. Otroški dodatek za delavce 
iz držav z višjimi življenjskimi stroški, kot jih ima Avstrija, se bo tako celo nekoliko zvišal. 
Leta 2016 je Avstrija za otroške dodatke v tujini živečih otrok namenila 273 milijonov evrov, večinoma na Madžarsko. V 
Avstriji sicer za socialno pomoč trenutno namenijo 4,4 milijarde evrov. Povprečno znaša otroški dodatek okoli 150 evrov 
mesečno. 
Zagovor pred Komisijo 
Avstrija se bo morala zaradi zakona zagovarjati pred Evropsko komisijo. »Ko bo zakon dokončno sprejet in javno objavljen, 
komisija ne bo oklevala in bo uporabila pravne možnosti, ki jih ima kot varuhinja pogodb,« je za agencijo APA v Bruslju dejal 
tiskovni predstavnik komisije Christian Wigand. Dodal je, da je splošno stališče Bruslja glede tega že znano. 
Evropska komisija je marca poudarila, da pogodba o EU prepoveduje vsakršno neposredno ali posredno diskriminacijo 
delavcev na podlagi državljanstva. Takrat je navedla, da so delavci migranti »upravičeni do enakih otroških dodatkov kot 
lokalni delavci - ne glede na kraj stalnega prebivališča otroka«. Po mnenju komisije ta pravila temeljijo na »pravičnem in 
jasnem načelu, ki je bistvo enotnega trga in se je skozi čas izkazalo za uspešno, to je za enake vplačane prispevke iz dela se 
morajo pridobiti in uporabljati enaki prejemki«. 
Vprašanje o otroških dodatkih v Avstriji je na Evropsko komisijo v začetku leta naslovila evropska poslanka iz Slovenije 
Romana Tomc (EPP/SDS). V odzivu na odločitev parlamenta na Dunaju je danes izpostavila, da Pogodba o EU prepoveduje 
vsakršno neposredno ali posredno diskriminacijo delavcev na podlagi državljanstva. 
Dodala je, da trenutno v Evropskem parlamentu potekajo pogajanja o koordinaciji sistemov socialne varnosti v EU, v katerih 
aktivno sodeluje kot članica odbora za socialo in zaposlovanje. Opozorila je, da bi sprejetje trenutnih predlogov v Evropskem 
parlamentu pomenilo legalizacijo avstrijskih ukrepov na evropski ravni, na kar po njeni oceni računa tudi Nemčija. 
»Za Slovenijo to seveda pomeni precejšen udarec in moja prizadevanja gredo v smeri, da se to ne bi zgodilo. Resnično 
upam, da ne bomo prišli v položaj, ko se bo izkazalo, da je parlament pripravil zakonodajo, ki bo služila izključno v prid 
avstrijski politiki, ne glede na to, da v resnici krši načelo enotnega trga in diskriminira evropske državljane,« je v sporočilu za 

https://www.delo.si/novice/svet/nizji-otroski-dodatek-za-tuje-delavce-v-avstriji-106886.html


javnost še zapisala Tomčeva. 
Bruselj se bo odzval 
Evropska komisija je le »vzela na znanje« odločanje o avstrijski zakonodaji. Napovedala je, da bo preučila njeno skladnost s 
pravom EU, ko bo dokončno sprejeta, in se nato odzvala. 
Bruselj se sklicuje na svoja znana stališča. Skladno z njimi ima zaposleni, ki vplačuje v socialni sistem, enake pravice ne glede 
na državljanstvo in prebivališče njegovih otrok. Pravne podlage za zniževanje otroškega dodatka skladno z življenjskimi 
stroški v pravu EU ni. 
Če bi bili v kateri od članic vpeljana indeksacija, bi bili tuji delavci nedopustno diskriminirani. Tako v evropskem parlamentu 
kot med državami članicami je močna skupina nasprotnikov rešitev, ki bi spodkopavale enakost delavcev na enotnem trgu. 
Na svoji strani imajo sodno prakso Sodišča EU. To je leta 1986, ko je odločalo o primeru Italijana, ki je delal v Franciji, 
presodilo, da je upravičen do enakih dodatkov, čeprav njegovi otroci živijo v drugi članici z manjšimi stroški. Med drugim so 
se sklicevali na argument, da delavec, ki je že tako ločen od družine, ne bi smel utrpeti še finančne škode. 
Nemška vlada je poleti zahtevala, da bi evropska komisija morala predlagati zakonodajo, ki bi dovoljevala vpeljavo 
indeksacije. V Nemčiji je nov val razprav spodbudil objavo statistike zvezne agencije za delo, po kateri so junija plačevala 
otroški dodatek za 268.336 otrok, ki živijo v tujini. To je za 10,4 odstotka več kot konec lanskega leta. 
Drugače kot v Avstriji, kjer je bil leta 2016 nakazan dodatek za 10.670 otrok, ki živijo v Sloveniji, je v nemškem primeru 
število skoraj zanemarljivo. Z nemške agencije za delo so sporočili, da je bilo julija v Nemčiji 3730 slovenskih državljanov, ki 
so upravičeni do otroškega dodatka. Zgolj 268 od 6442 njihovih otrok je imelo prebivališče v drugi članici EU (predvsem v 
Sloveniji). 

• Naj občina račun izda migrantom? Bojan Rajšek. Delo, Ljubljana, 25. oktober 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/naj-obcina-racun-izda-migrantom-106057.html  
Komunalci v belokranjskih gozdovih za prebežniki pobirali odpadke.  
 

 
Slika: Pri odstranjevanju odpadkov iz črnomaljskih gozdov je sodelovalo pet komunalnih delavcev. Foto: KP Črnomelj 
 
Črnomelj, Ljubljana – Delavci črnomaljske komunale so včeraj končali tridnevno pobiranje odpadkov, ki so jih v zadnjih 
mesecih po nelegalnem prečkanju mejne reke Kolpe v gozdovih na širšem območju Bele krajine za seboj pustili migranti. Pri 
pobiranju predvsem oblačil, odej in nahrbtnikov so bili delavci oblečeni v kombinezone in zaščitne rokavice, nemalokrat so 
si nadeli tudi zaščitne maske. 
»Za zdaj smo delo končali, vendar je to samo del območja, ki smo ga temeljito očistili odpadkov, ki v gozdove res ne sodijo,« 
je povedal direktor črnomaljske komunale Samo Kavčič. 
Na terenu je bilo pet delavcev, tovornjak in traktor, ki so prečesali območje od Vinice do Učakovcev ter območje Preloke, 
včeraj so bile na vrsti vasi oziroma gozdovi do Radencev. Po Kavčičevih besedah bodo zdaj analizirali čistilno akcijo in 
ugotovili, kaj jih še čaka.  
Račun bodo poslali vladi 
Kot je dejal, so jim veliko pomagali policisti, ki so jim pokazali območja z največ odvrženimi odpadki, zdaj pa so se z njimi 
dogovorili, da jim bodo v prihodnje sporočali GPS-koordinate območij z odpadki, na podlagi katerih bodo nato v 
komunalnem podjetju naredili tedenski načrt čiščenja. 
Kavčič je povedal, da bodo račun za opravljeno delo izdali črnomaljski občini, naloga županje pa bo, da z njim obišče 
pristojne državne službe. V treh dneh so pobrali za 1500 kilogramov oblačil, stroške čiščenja pa so ocenili na okoli 2200 
evrov. 
1500 kilogramov oblačil so pobrali komunalni delavci  
Županja Mojca Čemas Stjepanovič nam je povedala, da bodo račun preposlali na vlado. »Doslej se še nihče ni opredelil, kdo 
bo nastale stroške plačal,« je dejala. Dodala je, da se z ministrstvom za okolje in prostor (MOP) o tem problemu še niso 
pogovarjali, namerava pa z njim seznaniti ministra Jureta Lebna. Ob nedavnem srečanju z ministrom za notranje zadeve 
(MNZ) Boštjanom Poklukarjem je občina izpostavila tudi pereč okoljevarstveni problem, a na MNZ so za Delo povedali, da 
»komunalne storitve res niso v pristojnosti MNZ«.  

https://www.delo.si/novice/slovenija/naj-obcina-racun-izda-migrantom-106057.html


Ministrstvo ne bo odprlo denarnice 
Očitno pa pobiranje odpadkov za prebežniki – po podatkih novomeške policijske uprave jih je do 18. oktobra mejo v Beli 
krajini nezakonito prečkalo 2785 (v istem obdobju lani 550) – ni v pristojnosti niti MOP. Na ministrstvu se namreč sklicujejo 
na predpise, da mora oškodovanec izdati račun povzročitelju odpadkov. Ker so to v tem primeru pribežniki iz afriških in 
azijskih držav, policisti pa tudi ne ujamejo vseh, ki po prečkanju meje odvržejo odvečne stvari, ni jasno, kako si na 
ministrstvu to predstavljajo. 
Kot pravijo, ravnanje z nezakonito odloženimi odpadki določa zakon o varstvu okolja. Če so odvrženi na zemljišču v lasti 
države ali občine, odstranitev komunalcem odredi občinska inšpekcija, če pa so nezakonito odloženi na zemljišču v lasti 
osebe zasebnega prava, odredi odstranitev občinska inšpekcija lastniku ali drugemu posestniku zemljišča. 
»Zakonske podlage, po kateri bi MOP povrnil stroške, ni. Država je s predpisi uredila ukrepe glede nezakonito odloženih 
odpadkov. Odločitev o finančnem nadomestilu občinam, ki so zaradi nezakonitih prehodov meje dodatno izpostavljene 
odpravi posledic nezakonitega odlaganja odpadkov, pa ni v pristojnosti MOP.« 

• Ženske in otroci vztrajajo na meji. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 25. oktober 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/zenske-in-otroci-vztrajajo-na-meji-106727.html  
Policijski kordoni na mejnem prehodu Maljevac preprečujejo migrantom vstop v Evropo.  
 

 
Slika: Med več kot sto migranti je še vedno veliko žensk in otrok. Foto: AP Photo/Amel Emric 
 
Več kot sto migrantov, ki so se na mejnem prehodu Maljevac med BiH in Hrvaško pri poskusu vdora na Hrvaško spopadli s 
policisti obeh držav, je noč na četrtek preživelo na prostem. Mejni prehod bo ostal zaprt za promet, dokler se stanje ne bo 
normaliziralo. 
V spopadih med policijo in migranti so bili lažje poškodovani dva hrvaška policista in po trije bosanski mejni policisti ter 
migranti. V policiste so agresivni migranti metali kamenje in steklenice. Hrvaška policija jih je razgnala s solzivcem, policija 
BiH pa v sredo zvečer odstranila od meje. Čeprav so mejni prehod deblokirali, ta ostaja zaprt za promet.  
Uporaba sile ni izključena 
Hrvaška policija se je okrepila s pripadniki posebnih enot, ki so razporejeni tudi na mostu med državama, na hrvaški strani 
meje pa postavila fizične ovire. Večjih incidentov danes ni bilo, število migrantov, ki so poskusili izsiliti vstop na Hrvaško, se 
je zmanjšalo za polovico. Hrvaški notranji minister Davor Božinović je izjavil, da je na hrvaški strani meje dovolj policistov za 
uspešno nadziranje tega območja. Minister za varnost BiH Dragan Mektić je povedal, da situacija ni enostavna, a da bodo 
storili vse, da bodo zavarovali mejo, in ne bodo dovolili migrantom vstopa na Hrvaško. Predstavnica mejne policije BiH 
Sanela Dujković ni izključila možnosti uporabe policijske sile, ker da je to meddržavni mejni prehod. 
   

 
Slika: AP Bosanske policijske enote varujejo mejni prehod v Maljevcu. Foto: AP Photo/Amel Emric  
 
Pogajanja niso obrodila sadov 
Med več kot sto migranti, ki so že dve mrzli noči preživeli na prostem, je še vedno veliko žensk in otrok. Policija je več kot 
sto migrantov, ki so se v sredo zvečer pripeljali v Unsko-sanski kanton z vlakom in avtobusom, takoj vrnila v kasarno Ušivak, 
na novo odprt sprejemni center za migrante pri Sarajevu. 
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Predstavniki Mednarodne organizacije za migracije (IOM) so pojasnili, da vseh vrnjenih migrantov iz Bihaća niso takoj 
namestili, ker jih niso mogli zdravniško pregledati. V kontejnerje so namestili okoli 220 migrantov, center pa lahko sprejme 
270 oseb. Po oceni IOM je na območju Bosanske krajine trenutno od 3000 do 3500 migrantov. BiH se poleg pomanjkanja 
ustreznih zmogljivosti za namestitev migrantov, kot je opozoril predsednik Rdečega križa v Unsko-sanskem kantonu Husein 
Kličić, sooča tudi s problemom čedalje manjših zalog hrane. 
 

 
Slika: AP Prizori iz Maljevca. Foto: AP Photo/Amel Emric  
 
Mejna policija BiH je ravnala skladno z Mektićevim priporočilom, da je treba zmanjšati pritok migrantov v Unsko-sanski 
kanton. Po navedbah glasnice mejne policije BiH, ki je okrepila svoje sile na vseh mejnih prehodih v Bosanski krajini, so 
razmere na mejnem prehodu Maljevac pod nadzorom. Pogajanja z migranti so potekala ves dan, vendar ti še niso hoteli 
zapustiti improviziranih kampov na njivah in v gozdovih. 
 

Dnevnik, Ljubljana 
 

• Pahor in Ader ponovno potrdila odlične odnose med državama. STA. Dnevnik, Ljubljana, 19. oktober 2018 
https://www.dnevnik.si/1042843998/slovenija/pahor-in-ader-ponovno-potrdila-odlicne-odnose-med-drzavama-  
Odnosi med državama so vzorni in odlični sta danes na novinarski konferenci v Ljubljani ponovno potrdila predsednik 
republike Borut Pahor in madžarski predsednik Janos Ader, ki je na dvodnevnem uradnem obisku v Sloveniji. Oba sta se 
zavzela za čimprejšnjo izgradnjo drugega tira Koper - Divača. 
 

 
Slika: Odnosi med državama so vzorni in odlični sta danes na novinarski konferenci v Ljubljani ponovno potrdila 
predsednik republike Borut Pahor in madžarski predsednik Janos Ader, ki je na dvodnevnem uradnem obisku v Sloveniji. 
Foto: STA 
 
Pahor se je tudi zavzel, da bi v prihodnosti okrepili gospodarstvo v obeh obmejnih regijah, kjer živita slovenska oziroma 
madžarska narodna manjšina. Oba predsednika sta izpostavila tudi dobro gospodarsko sodelovanje med državama, ki 
obeta, da bo blagovna menjava med njima kmalu dosegla dve milijardi evrov. 
Poleg tega sta Pahor in Ader danes med drugim spregovorila o Pobudi treh morij, Zahodnem Balkanu, prihodnosti Evropske 
unije in migracijah. 
Ader je ob tem opozoril na nujnost varovanja zunanjih meja EU in se zavzel, da notranje meje EU ostanejo prehodne. Sam 
zagovarja pomoč izvornim državam migracij ter Turčiji, Jordaniji in Libiji, ki gostijo na milijone beguncev. 
Poleg s Pahorjem se bo madžarski predsednik danes srečal še s predsednikom državnega zbora Dejanom Židanom ter 
položil venec k spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam ter k spominski tabli grofa Lajosa Batthyana na 
ljubljanskem gradu, kjer bosta predsednika Slovenija in Madžarske tudi odkrila klopco prijateljstva. 
Tokratni obisk Aderja je njegov drugi uradni obisk v Sloveniji. 
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Pahor je bil nazadnje na uradnem obisku na Madžarskem septembra 2015, Ader pa na uradnem obisku v Sloveniji maja 
2013. 

• Berlin razmišlja, da bi še 14 držav razglasil za varne. STA. Dnevnik, Ljubljana, 19. oktober 2018  
https://www.dnevnik.si/1042843991/svet/berlin-razmislja-da-bi-se-14-drzav-razglasil-za-varne  
Nemška vlada razmišlja, da bi še 14 držav uvrstila na seznam varnih, kar bi olajšajo vračanje neuspešnih prosilcev za azil, 
izhaja iz odgovora nemškega notranjega ministrstva poslanki liberalcev Lindi Teuteberg. 
Če so države označene za varne, je tja lažje vrniti migrante. Hitreje se lahko odvije tudi azilni postopek. Vlada nemške 
kanclerke Angele Merkel si zato želi še več držav označiti za takšne. Vlada je namreč pod pritiskom, da pospeši deportacije 
neuspešnih prosilcev za azil, saj je nemška javnost vse bolj nenaklonjena prišlekom, navaja nemška tiskovna agencija dpa. 
V Berlinu so že julija med varne države uvrstili Tunizijo, Alžirijo, Maroko in Gruzijo. Sedaj naj bi jim sledilo še več držav »z 
redno priznano kvoto pod petimi odstotki«. V skladu s koalicijsko pogodbo nemške vlade je namreč mogoče teoretično 
vsako državo, iz katere je manj kot petim odstotkom prosilcem za azil podeljena pravica do mednarodne zaščite v Nemčiji, 
označiti za varno. 
Vračanje samo v države, kjer prišlekom ne grozi nehumano ravnanje 
Manj kot pet odstotkov ljudi, ki so jim letos v Nemčiji odobrili azil, je letos poleg naštete četverice prišlo tudi iz Tanzanije, 
Ukrajine, Pakistana, Benina, Gvineje Bisao, Srednjeafriške republike, Čada, Kolumbije, Kube, Vietnama, Indije, Belorusije, 
Kenije in Moldavije. 
Na nemškem ministrstvu so sicer opozorili, da lahko Nemčija v skladu s pravili EU državo za varno označi le, če tam 
prišlekom v primeru vrnitve ne grozi mučenje, nehumano ravnanje, smrt ali oboroženi konflikt. »Datuma zaključka tega 
preverjanja pa ni mogoče podati,« so dodali na notranjem ministrstvu v Berlinu. 

• Kurz Italijo z ostrimi besedami pozval k spoštovanju proračunskih pravil EU. STA. Dnevnik, Ljubljana, 19. 
oktober 2018 

https://www.dnevnik.si/1042843981/svet/kurz-italijo-z-ostrimi-besedami-pozval-k-spostovanju-proracunskih-pravil-eu  
Sebastian Kurz, predsednik vlade Avstrije, ki trenutno predseduje EU, je danes z ostrimi besedami pozval Italijo, naj 
spoštuje proračunska pravila EU. "EU je gospodarska skupnost in skupnost vrednot ter deluje, ker ima enotna pravila, ki 
se jih moramo vsi držati," je ob robu vrha EU-Azija v Bruslju dejal Kurz. 
 

 
Slika: Sebastian Kurz, predsednik vlade Avstrije (Foto: dpa)  
 
Ob tem je avstrijski kancler opozoril, da »kdor krši ta pravila (...) potem to pomeni, da Italija ogroža sebe posledično tudi 
druge«. »Kot EU nismo pripravljeni prevzeti tovrstnega tveganja, dolgov za Italijo,« je še dejal. 
Kurz se je s temi besedami odzval na v četrtek objavljeno oceno Evropske komisije, da je osnutek italijanskega 
proračunskega načrta za prihodnje leto odstopanje od evropskih proračunskih pravil brez primere v zgodovini EU. 
Prva članica z zavrnjenim proračunskim načrtom 
Evropska komisija je Italijo povprašala, zakaj načrtuje očitno in bistveno odstopanje od priporočil v okviru pakta za 
stabilnost in rast, ki opredeljuje evropska proračunska pravila, ter izpostavlja, da je to za komisijo razlog za resno 
zaskrbljenost. 
Ta opozorila nakazujejo, da bo morda Italija prva članica območja evra, ki ji bo komisija zavrnila osnutek proračunskega 
načrta in pozvala k popravkom. To lahko stori v dveh tednih po prejetju osnutka, torej do konca meseca. 
Italija mora na bruseljska opozorila odgovoriti do ponedeljka opoldne. 

• Madžarska na Sodišču EU izpodbija odločitev Evropskega parlamenta o 7. členu pogodbe EU. STA. Dnevnik, 
Ljubljana, 19. oktober 2018 

https://www.dnevnik.si/1042843988/Svet/madzarska-na-sodiscu-eu-izpodbija-odlocitev-evropskega-parlamenta-o-7-
clenu-pogodbe-eu  
Madžarska je na Sodišču Evropske unije vložila zahtevo za razveljavitev odločitve Evropskega parlamenta, ki je 
septembra proti Madžarski sprožil postopek zaradi kršitve temeljnih evropskih vrednot, je v četrtek sporočilo sodišče s 
sedežem v Luksemburgu. Budimpešta trdi, da glasovanje ni bilo v skladu s pravili. 
Evropski parlament je 12. septembra potrdil poročilo, v katerem se Madžarski očita ogrožanje demokracije, pravne države 
in temeljnih pravic, ter začel postopek za sprožitev 7. člena pogodbe EU, katerega skrajni ukrep je odvzem glasovalnih 
pravic. 
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Za začetek postopka sta morali glasovati dve tretjini poslancev. Za je glasovalo 448 poslancev, 197 jih je bilo proti, 48 
poslancev pa se je glasovanja vzdržalo. Slednjih glasov se praviloma pri beleženju rezultatov ne upošteva. Če bi se 
upoštevalo tudi vzdržane glasove, ki bi se jih vštelo v kvoto nasprotnikov poročila, bi za dvotretjinsko večino zmanjkalo 14 
glasov. 
Budimpešta zdaj trdi, da poslovnik Evropskega parlamenta določa, da je za potrditev postopka v skladu s 7. členom treba 
upoštevati »posebno večino«, torej tudi vzdržane glasove. Zahtevo za razveljavitev odločitve parlamenta tako utemeljujejo 
s tem, da glasovanje ni bilo v skladu s pravili, poročanje madžarske tiskovne agencije MTI povzema avstrijska APA. 

• Makedonija pričela pristopne pogovore z zvezo Nato. STA. Dnevnik,  Ljubljana, 19. oktober 2018  
https://www.dnevnik.si/1042843963/svet/makedonija-pricela-pristopne-pogovore-z-zvezo-nato  
Makedonija je v četrtek naredila prvi pomemben korak na poti k članstvu v zvezi Nato, saj je makedonska delegacija v 
Bruslju pričela pristopne pogovore. Na dvodnevnem srečanju bodo obravnavali politične, vojaške in pravne vidike 
članstva, so sporočili iz zavezništva. 
 

 
Slika: Premier Zoran Zaev pravi, da se Makedonija vse bolj bliža predčasnim volitvam. (Foto: Reuters) 
 
Pomočnik generalnega sekretarja Nata, pristojen za politične in varnostne zadeve, Alejandro Alvargonzales, ki vodi 
pogovore, je v četrtek sprejel namestnico makedonskega premiera in obrambno ministrico Radmilo Šekerinsko in preostalo 
delegacijo iz Skopja. 
Severnoatlantsko zavezništvo je Makedonijo julija uradno povabilo k začetku pristopnih pogovorov o članstvu v Natu. 
Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je nedavno dejal, da lahko Makedonija postane nova članica zveze le, če bo 
uresničen dogovor z Grčijo o razrešitvi dolgoletnega spora o imenu Makedonije. 
Čeprav je dejal, da je uresničitev dogovora suverena odločitev Makedonije, pa je opozoril, da imajo sedaj priložnost, da 
izkoristijo ta zgodovinski trenutek. 
Na referendumu v Makedoniji je večina volivcev podprla sporazum, a je bila volilna udeležba zgolj 37 odstotkov. Da bi bila 
odločitev veljavna, bi morala biti volilna udeležba najmanj 50-odstotna. 
V skladu s sporazumom, ki sta ga Grčija in Makedonija podpisali 17. junija letos, naj bi se Makedonija imenovala Republika 
Severna Makedonija. Za uveljavitev sporazuma morajo v Makedoniji spremeniti ustavo, kar je mogoče samo z dvotretjinsko 
večino v parlamentu. Te pa sedanja vlada brez opozicije nima, vse tudi kaže, da je ne bo imela. Država se tako, kot je 
napovedal premier Zoran Zaev, vse bolj bliža predčasnim volitvam. 

• Kosovo ustanavlja vojsko, Beograd in Dunaj nasprotujeta. STA. Dnevnik, Ljubljana, 19. oktober 2018  
https://www.dnevnik.si/1042843972/svet/-kosovo-ustanavlja-vojsko  
Kosovska skupščina je včeraj potrdila predloge treh zakonov o preoblikovanju kosovskih varnostnih sil v kosovsko vojsko. 
Predloge so podprle vse poslanske skupine razen predstavnikov kosovskih Srbov. 
Predlogi, ki jih je pripravil minister za varnostne sile Rrustem Berisha, predvidevajo postopno preoblikovanje kosovskih 
varnostnih sil v organizacijo, ki bo ščitila suverenost in ozemeljsko celovitost Kosova. Trenutno so njihove naloge omejene 
na odzivanje na krizne situacije v državi. 
Kosovski parlament se je s potrditvijo predlogov izognil spreminjanju ustave, ki bi bilo potrebno za preoblikovanje 
varnostnih sil v redno vojsko, čemur ostro nasprotuje Srbija. 
Za ustavne spremembe je v kosovski skupščini potrebna dvojna večina - podpora dveh tretjin vseh 120 poslancev in dveh 
tretjin 20 poslancev narodnih skupnosti. 
Poslanci kosovskih Srbov, ki imajo deset od 20 sedežev, zagotovljenih nealbanskim narodnim skupnostim, zavračajo 
tovrstne pobude. Pred glasovanjem so poslanci Srbske liste odšli iz dvorane, poročajo tuje tiskovne agencije. 
Poslanec Srbske liste Igor Simić je dejal, da so predlogi zakonov v nasprotju s pomembnimi veljavnimi mednarodnimi akti, 
kot sta resolucija Varnostnega sveta ZN 1244 in kosovska ustava. 
Beograd pričakuje oster odziv mednarodne skupnosti 
Vodja srbskega urada za Kosovo Marko Đurić je izjavil, da bi sprejetje zakonov lahko imelo nepredvidljive posledice za 
varnost v regiji. Beograd po njegovih besedah pričakuje oster odziv mednarodne skupnosti, ki je pristojna ter moralno in 
politično odgovorna za preprečitev stopnjevanja napetosti in militarizacije regije. »Srbija bo ščitila svoje interes na celotnem 
svojem ozemlju in ščitila pravice vseh svojih državljanov,« je po navedbah srbske tiskovne agencije Tanjug še poudaril Đurić. 
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Srbski obrambni minister Aleksandar Vulin je dejal, da je kosovska vojska, ki nastaja, grožnja Srbiji in Srbom. »Dokler velja 
resolucija 1244, na Kosovu ne more biti nobene druge oborožene sile razen Kforja. Vojska Kosova, v kateri ni Srbov in proti 
kateri so Srbi in Srbija, je vojska, ki nastaja, da grozi Srbiji in Srbom,« je dejal Vulin. 
Zveza Nato je v začetku oktobra sporočila, da podpira nadaljnji razvoj kosovskih varnostnih sil, da pa bi se morali pred 
sprejemanjem večjih sprememb posvetovati z vsemi zadevnimi skupnostmi in tudi zavezništvom. 
Kosovska skupščina je predloge zakonov potrdila v prvem branju. Zakoni bodo začeli veljati, ko jih bo parlament potrdil v 
drugem branju. 

• Nevarno poblagovljenje znanosti. Tomaž Sajovic. Dnevnik, Ljubljana, 20. oktober 2018 
https://www.dnevnik.si/1042844022/Odprta%20stran/-nevarno-poblagovljenje-znanosti  
Kozma Ahačič, doktor slovenistike in raziskovalec, je v Delu o položaju humanističnih znanosti pri nas izjavil nekaj zelo 
skrb vzbujajočega: »Vede, katerih osnovno poslanstvo je misel, so se ujele v manufakturno miselnost: izdelati čim več 
člankov, dobiti in narediti čim več projektov, izdati čim več knjig, odkljukati čim več citatov.« 
Zahteve, ki jih znanstvene in univerzitetne politike v imenu spodbujanja njihove znanstvene »odličnosti« narekujejo 
znanstvenikom in univerzitetnim učiteljem, imajo paradoksne učinke. Znanstveniki zaradi njih – kot pravi profesorica 
astronomije Andreja Gomboc – znanosti sploh ne morejo več delati, zahteve jim jemljejo tisto, kar vrhunske znanstvene 
dosežke sploh omogoča: čas za razmišljanje.  
Devetega decembra leta 2013 je bil v Guardianu objavljen prispevek Kako revije, kot so Nature, Cell in Science, škodujejo 
znanosti. V njem Nobelov nagrajenec za fiziologijo ali medicino za leto 2013 Randy Schekman »obračuna« z najuglednejšimi 
znanstvenimi revijami. Argumenti so naslednji. Objave v najuglednejših revijah na razpisih same po sebi zagotavljajo 
financiranje znanstvenih projektov ter zaposlitve in napredovanja na univerzah. Vendar te revije ne objavljajo vedno samo 
izvrstnih člankov. Poleg tega te revije agresivno oglašujejo svoje tržne znamke, pri čemer jih bolj zanima prodaja kot pa 
spodbujanje najbolj pomembnih raziskav. Pri tem si pomagajo s spornimi faktorji vpliva, ki so za znanost tako škodljivi kot 
nagrade v bančništvu. Taka tržna logika spodbuja objavljanje člankov z vznemirljivimi in izzivajočimi trditvami, v skrajnem 
primeru pa tudi prispevkov, ki so jih revije zaradi napačnih dognanj kasneje prisiljene umakniti – ali pa tudi ne.  
Vse to znanosti, ki jo ustvarjajo znanstveniki, neizogibno škoduje. Schekman iz tega izpelje naslednje sklepe. Za 
znanstvenike so rešitev revije na spletu s prostim dostopom. Te objavljajo kakovostne članke brez umetnih omejitev, ki jih 
lahko bere vsakdo, in te revije ne poznajo dragih naročnin. Mnoge izdajajo znanstveniki sami, ki ocenjujejo kakovost 
člankov, ne da bi se ozirali na citiranost. Odločanje o financiranju znanstvenih raziskav in o zaposlitvah na univerzah naj ne 
temelji več na tem, v katerih revijah znanstveniki objavljajo. Pomembna je namreč kakovost znanosti, ne pa blagovna 
znamka revije. Najpomembnejše pa je, da se znanstveniki sami uprejo. Schekman in njegov laboratorij tako ne bosta več 
objavljala v revijah Nature, Cell in Science, ker škodujejo znanstvenemu procesu, pozivata pa tudi druge znanstvenike, da 
storijo enako: »Znanost mora zrušiti tiranijo 'najuglednejših' revij. Rezultat bo boljše raziskovanje, ki bo bolje služilo znanosti 
in družbi.« 
Schekmanova kritika je usmerjena v sam anglosaški institucionalni okvir znanosti in univerze, ki danes prevladuje v svetu. Ta 
znanstvenicam in znanstvenikom predpisuje, da morajo objavljati v »najuglednejših« indeksiranih znanstvenih revijah, sicer 
ne bodo dobili denarja za svoje znanstvene raziskave in se ne bodo mogli zaposliti na univerzah. Predpostavka takega 
okvirja in njeni učinki so uničujoči: tako kot znanstvenice in znanstveniki niso vredni »nič«, če ne objavljajo v teh revijah, 
tudi z znanstvenimi dognanji ni »nič«, če ne ugledajo »luči sveta« v njih. Velike založniške korporacije tako oblikujejo 
poklicne usode znanstvenic in znanstvenikov ter z vsiljevanjem svojega poslovnega modela odločajo o tem, katera in kakšna 
znanstvena dognanja bodo objavljena. Znanstvenice in znanstveniki ter njihova objavljena spoznanja so v tem okviru »zgolj« 
tržno blago.  
To absurdno obliko poblagovljenja znanosti je treba razumeti kot eno od zadnjih stopenj v razvoju novoveške znanosti, ki je 
vse od svojega začetka v 16. stoletju tako ali drugače v službi kapitalističnega načina proizvodnje. Francis Bacon, oče 
novoveške znanosti, je bil prepričan, da se je prisile narave mogoče osvoboditi le tako, da si jo podredimo z znanostjo. 
Novoveška znanost je tako postala »zgolj« orodje gospostva nad naravo. Ker pa je tudi človek narava, je novoveška znanost 
postala orodje gospostva tudi nad njim. To orodje gospostva je postalo gonilna sila buržoazije. Leta 1848 sta Karl Marx in 
Friedrich Engels v Komunističnem manifestu že lahko zapisala: »Buržoazija je snela svetniško gloriolo vsem doslej 
častivrednim opravilom, na katera je človek doslej gledal s svetim strahom. Zdravnika, jurista, duhovnika, poeta, 
znanstvenika je pretvorila v svoje plačane mezdne delavce.«  
Pred nekaj leti je bil v Sloveniji na obisku zaslužni profesor fiziologije na Univerzi v Oxfordu Denis Noble, velik nasprotnik 
genskega determinizma v biologiji. Genski determinizem zagovarja prepričanje, da živ organizem v svojem delovanju le 
»trpno« izvršuje »program«, zapisan v genih. Nekateri biologi so celo trdili, »da družba in posamezniki ne obstajajo, obstaja 
le boj med sebičnimi geni za prevlado v biološki juhi življenja«. Ideja sebičnega gena, ki jo je v sedemdesetih letih prejšnjega 
stoletja utemeljil britanski evolucijski biolog Richard Dawkins, je imela »zelo velik vpliv, saj se je dobro ujela s političnimi 
razmerami v svetu – političnim konservativizmom in novoklasično liberalno ekonomsko teorijo«. Noblovo svarilo je 
upravičeno: z genskim determinizmom in idejo sebičnega gena je res mogoče opravičevati neoliberalizem ali celo 
dokazovati, da je tako stanje v družbi »naravno« in da zato zanj – »ni alternative«.  
Noble je ideološkost genskega determinizma občutil na svoji koži: »Če bi v tistem času predlagal raziskavo, s katero bi 
poskusil dokazati epigenetski prenos pridobljenih lastnosti ali raziskati dvosmerno komunikacijo med organizmom in 
genomom [oboje nasprotuje dogmi molekularne biologije, da je za lastnosti organizma pomemben samo genom], mi 
raziskave ne bi odobrila nobena znanstvena komisija. Prav tako s temi idejami ne bi mogel računati na znanstvene objave.« 
Trčil je ob institucionalni okvir znanosti (znanstvene in habilitacijske komisije, objavljanje v znanstvenih revijah…), ki je 
vedno ideološki – določa namreč, kaj naj bi znanost bila in kdo je »vreden«, da se z njo ukvarja. Tudi znanost ima »svojo 

https://www.dnevnik.si/1042844022/Odprta%20stran/-nevarno-poblagovljenje-znanosti


modo in prevladujočo ideologijo«. Ta prevladujoča ideologija ni nekaj samoniklega, ampak se napaja v ideologiji 
neoliberalne ekonomije. Noble je jasen: »Projekt človeškega genoma je prodajal prav njegov domnevno neskončen 
komercialni potencial. Ideja, da je mogoče odkriti gen za vsako bolezen, motnjo in nadarjenost, je bila zelo vabljiva in hkrati 
dovolj preprosta, da so jo lahko dojeli tudi poslovneži in finančni vlagatelji, ki so računali na prihodnja dobičkonosna zdravila 
ali gensko spremenjene rastline. Vendar so bila pričakovanja strahotno pretirana.«  
Znanstvenice in znanstveniki pa niso samo nemočne žrtve »trgovskega ukaza«, marsikdo od njih je »trgovski ukaz« že tudi 
ponotranjil in opravičil. Želja po hitrih, »spektakularnih«, uporabnih rezultatih je morda prevelika skušnjava, ki na svoj način 
»slabi« tudi zahtevno teoretsko raziskovanje. Prav zadnje pa nas vrača k problemu »najuglednejših« znanstvenih revij. 
Njihova »ideološka« uredniška politika je predvsem objavljanje člankov, ki vsebujejo »pozitivni« rezultat. Po tej ideologiji je 
vsak članek končen. Njegova objava je nekakšen certifikat. Toda eden od uveljavljenih znanstvenikov je v spletnem besedilu 
Sedem največjih problemov znanosti po mnenju 270 znanstvenikov zapisal: »Znanost ne deluje na tak način. Znanost je 
proces in resnica je vedno začasna. Znanost bi se zato morala izviti iz primeža 'končnosti' objavljanja.« Za nekaj podobnega 
se je v filozofiji zavzemal nemški filozof Karl Jaspers. Filozofijo je skušal spremeniti v filozofiranje. Iskal je takšne načine 
sporočanja filozofskih »rezultatov«, da bi ti izgubili naravo rezultata. Znanstveniki so zato prepričani, da bi morali objavljati 
tudi »negativna« dognanja, torej taka, ki jim ni uspelo potrditi hipotez, na nekaterih odprtih spletnih naslovih pa že 
objavljajo tudi znanstvene raziskave v »živo«, torej v procesu.  
Največji problem pa je plačljiv, torej zaprt dostop do raziskav, objavljenih v »najuglednejših« znanstvenih revijah. Znanost 
zdaj ni dostopna niti vsem znanstvenikom. Po najbolj radikalnih stališčih v akademski skupnosti bi morali ves sistem 
»najuglednejših« revij ukiniti in znanstvena dognanja v celoti preseliti na spletne strani s popolnoma prostim, neplačljivim 
dostopom. Ta koncept pa vodi k še bolj drznim rešitvam: znanost bi morala poiskati tak jezik, ki bi bil razumljiv vsem ljudem. 
Šele tedaj bi znanost postala resnično javna dobrina. Zato pa bi bilo treba spremeniti njen nedemokratični institucionalni 
okvir.  
V Delu je v Sobotni prilogi 2. decembra lani izšel pogovor z rektorjem moskovske Državne univerze Lomonosova in 
predsednikom zveze rektorjev ruskih univerz Viktorjem A. Sadovničijem. V njem je med drugim zagovarjal prav to: »Naj 
povem, da se ne strinjam povsem z anglosaškim načinom vrednotenja univerz. […] Univerze ne predstavljajo zgolj izdani 
članki, citiranje anglosaških revij ali indeks Hirsch, ki meri znanstveni učinek neke publikacije. Univerza je namreč tudi center 
kulture, center duhovnega življenja države in regije, njena naloga pa je služiti družbi.« Spremembo nedemokratičnega 
institucionalnega okvirja znanosti je, kot je bilo navedeno prej, zagovarjal tudi Nobelov nagrajenec Randy Schekman: tudi on 
je bil prepričan, da je dobra znanost le tista, ki pomaga ustvarjati boljšo, bolj človeško družbo – družbo, ki ne bo več 
temeljila na »baconovskem« gospostvu nad človekom in naravo.  

• Italijanski proračun in evro: Ko se populizem prelije v številke. Vojko Flegar. Dnevnik, Ljubljana, 20. oktober 
2018  

https://www.dnevnik.si/1042844085/mnenja/komentarji/italijanski-proracun-in-evro-ko-se-populizem-prelije-v-stevilke  
Italija je ta mesec prestopila prvo mejo znosnega oziroma varnega zadolževanja. Zahtevani donos na desetletne 
obveznice države je zrasel za celo odstotno točko – na včerajšnjih (zaokroženo) 3,7 odstotka. To je 2,5 odstotne točke nad 
donosom za slovenske desetletne obveznice in 3,2 odstotne točke nad zahtevanimi obrestmi na nemške obveznice. Za bolj 
tvegane od italijanskih veljajo na mednarodnih finančnih trgih izmed evrskih le še obveznice Grčije, države, ki se je po 
osemletnem »skrbništvu« EU, ECB in IMF komaj dobro vrnila nanje. A razlika ni velika – 0,8 odstotne točke. 
Z okroglimi 130 odstotki (2300 milijard evrov) BDP druga najbolj zadolžena država z evrom (spet – za Grčijo) bi zdaj že 
morala imeti prve težave pri plasmaju novih obveznic, a jo še rešuje srečna okoliščina. Večino njenega dolga imajo domače, 
italijanske banke. To je verjetno tudi razlog, da vladna koalicija levih in desnih populistov v Rimu tako lahkotno načrtuje 
naslednji primanjkljaj z novim zadolževanjem. Toda omenjena srečna okoliščina je na drugi strani mlinski kamen: ko (ne če) 
se bo javnofinančna piramidna shema enkrat sesedla, bodo globoko pod vodo vse italijanske banke. Posledična gospodarska 
kriza bo neprimerno hujša, kot bi bila, če bi izgube iz naslova italijanskih obveznic morale odpisovati tuje banke. 
A ker ima tretje največje evrsko gospodarstvo pač evro, bo to tudi problem valute same, njene centralne banke, drugih 
držav s skupno valuto in nazadnje EU kot celote. Pri čemer je bila Italija – kar mnogi v Bruslju, Berlinu in še kje radi pozabijo 
– v zadnjem desetletju ena najbolj poslušnih izvrševalk zapovedane fiskalne politike. Zadnja štiri leta je, denimo, imela v 
proračunu primarne presežke, kar pomeni, da so bili proračunski dohodki višji od izdatkov pred obrestmi. Vse vlade, kolikor 
jih je pač bilo – in bile so levosredinske – so, po domače rečeno, pas zategnile bolj kot recimo vlada Mira Cerarja. Še več, 
tudi bolj kot nemški ordoliberalni nadučitelj Wolfgang Schäuble. 
Kljub temu se javnofinančni položaj Italije ni izboljšal. Za to, da je delež dolga v BDP ostal enak, je bila kriva gospodarska 
rast, točneje nerast, ki že vse od krize naprej niha okrog ničle. V štirih letih izmed desetih, ko ni padla, ni bila nikoli višja od 
odstotka. S komaj kaj pretiravanja rečeno: država bi lahko še za dvakrat več zmanjšala izdatke, pa finančni trgi danes Italije 
ne bi gledali nič manj nezaupljivo, kot jo. Le da v tem primeru niti še tako pičle gospodarske rasti ne bi bilo, ker bi jo nižji 
izdatki države povsem ugonobili, populisti pa bi bili danes na oblasti s še bolj trdno večino, saj bi bil občutek, da odrekanje 
nima smisla, konca in učinka, med Italijani še bolj razširjen. 
Je večje zadolževanje torej smiselno, potrebno, koristno, izvedljivo? Takšno, tolikšno in za namene, ki jih predlaga italijanska 
vlada, vsekakor ne. Nasprotno, še prej kot srednjeročno bo najbolj prizadelo prav tiste, ki naj bi jim kratkoročno koristilo. 
Kar nameravata Matteo Salvini in Luigi Di Maio, je klientelistično razdeljevanje (zastrupljenih) bombončkov, ki bo morda za 
kanec povečalo domače povpraševanje, a ne bo spodbudilo gospodarske rasti. 
Evropa sredstev, da bi Italijo reševala na podoben način kot Grčijo (pustimo tukaj ob strani, ali ni bilo to reševanje koga in 
česa drugega in kdo ga je v resnici plačal), nima. Po drugi strani ni videti možnosti za kakršen koli racionalen dialog s 
populisti v Rimu; navsezadnje je bil Salvini pred brexitovci tisti, ki je EU primerjal s Sovjetsko zvezo. V izbiri med tveganjem 
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posledic nenadzorovanega razpada evra (zaradi zloma Italije) in tveganjem ob urejenem izstopu države iz skupne valute pa 
je drugo za vse manj slaba možnost. Torej je treba vladajoče italijanske populiste s tem brez odlašanja seznaniti.  

• Pahor s madžarskim kolegom obiskal Kobariški muzej. STA. Dnevnik, Ljubljana. 20. oktober 2018  
https://www.dnevnik.si/1042844190/slovenija/pahor-s-madzarskim-kolegom-obiskal-kobariski-muzej  
Madžarski predsednik Janos Ader je dvodnevni uradni obisk v Sloveniji sklenil z obiskom Posočja. Z gostiteljem, 
predsednikom republike Borutom Pahorjem, sta na tradicionalni dan Kobariškega muzeja prve svetovne vojne obiskala 
muzej, ki skrbi za ohranjanje in predstavitev premične dediščine soške fronte, so sporočili iz urada predsednika republike. 
 

 
Slika: Madžarski predsednik si je ogledal Kobariški muzej. Foto: STA 
 
Z obiskom muzeja sta predsednika obeležila letošnjo 100. obletnico konca prve svetovne vojne, ogledala pa sta si tudi novo 
občasno razstavo z naslovom Sosedova zgodba - pripoved vojaka in kronista Josefa Pailerja. 
Razstava vsebuje gradivo, ki ga je Pailer, avstro-ogrski častnik iz Gradca, ustvaril in skrbno popisal na bojiščih prve in druge 
svetovne vojne. Njegov pogled "s sosedove strani" želi biti prispevek Kobariškega muzeja ob Evropskem letu medkulturnega 
dialoga, je poudaril avtor razstave Željko Cimprič. 
Pred obiskom muzeja je sicer madžarski predsednik položil venec na avstro-ogrsko pokopališče vojakov, padlih v prvi 
svetovni vojni v Ločah. Avstro-ogrsko vojaško pokopališče je bilo urejeno leta 1916 za padle v bojih med Vodelom in Krnom. 
Posvečen je padlim vojakom 30. pehotnega polka avstro-ogrske vojske. Na pokopališču je pokopanih okoli 3300 padlih 
vojakov. 
Ader in Pahor sta obiskala tudi spominsko cerkvico sv. Duha na Javorci. Cerkev velja za najlepši spomenik prve svetovne 
vojne na ozemlju Slovenije in je bila leta 1999 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena. Leta 2007 se je uvrstila 
na seznam posebno pomembne zgodovinske in kulturne dediščine Evrope ter letos prejela znak Evropske kulturne 
dediščine. Cerkev so zgradili avstro-ogrski vojaki in ostaja simbol poziva k spravi. 

• Makedonski parlament podprl sporazum o spremembi imena države. STA. Dnevnik, Ljubljana, 20. oktober 2018  
https://www.dnevnik.si/1042844169/svet/makedonski-parlament-podprl-sporazum-o-spremembi-imena-drzave  
Makedonski parlament je po večdnevni napeti razpravi v petek zvečer podprl predlog vlade, da začnejo postopek 
spremembe ustave za spremembo imena države v Severno Makedonijo v skladu s sporazumom z Grčijo. Za je glasovalo 
80 poslancev, proti pa 39, poročajo tuje tiskovne agencije. 
 

 
Slika: Makedonski premier Zoran Zaev. Foto: AP  
 
Podpora predlogu je bila v 120-članskem sobranju izglasovana ob pomoči poslancev koalicije okoli glavne opozicijske 
stranke VMRO-DPMNE, ki sporazumu z Grčijo in spremembi imena nasprotuje. 
Od 48 opozicijskih poslancev jih je za vladni predlog glasovalo osem, kar je bilo ključno za to, da je vladna večina dosegla 
zahtevano dvotretjinsko podporo. 
Predsednik VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski je po glasovanju sporočil, da je izvršni odbor stranke izključil vseh sedem 
članov stranke, ki so glasovali za vladni predlog, saj so "ravnali v nasprotju s stališčem stranke in voljo naroda", poroča 
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srbska tiskovna agencija Tanjug. Poudaril je, da so nekaterim za podporo ponudili tudi denar, vendar pa njihovega ravnanja 
ni mogoče upravičiti. Osmi opozicijski poslanec, ki je glasoval za, pa prihaja iz majhne opozicijske Socialistične stranke. 
Premierja Zorana Zaeva je obtožil odgovornosti za to, da je bil predlog sprejet pod pritiski in sramotno. »To je najhujši dan v 
makedonski zgodovini, črni petek,« je izpostavil. Dodal je, da VMRO-DPMNE ne bo odstopila od članstva države v Natu in 
EU. »Največji sovražnik evropskih vrednot pa je Zoran Zaev, ki je do revizije ustave prišel s kršenjem demokracije,« je 
sporočil. Stranka po njegovih besedah ne bo odstopila niti od zahteve po sklicu predčasnih parlamentarnih volitev, na 
katerih pričakuje, da bo Zaev dobil zasluženo kazen, poroča Tanjug. 
Po glasovanju lahko vlada začne pripravljati osnutke dopolnil ustave 
Zaev se je medtem po glasovanju še posebej zahvalil poslancem VMRO-DPMNE, ki so podprli vladni predlog in se s tem 
»postavili na stran interesov države«. Vse poslance, ki so glasovali za, je označil za junake. »Danes ustvarjamo zgodovino, vi 
pa ste postali njeni akterji,« je dejal ter ocenil, da se je z odločitvijo parlamenta začelo članstvo Makedonije v EU in Natu. 
Glasovanje je sicer eno od mnogih, ki bodo sledila v okviru potrebnih sprememb ustave in prvi preizkus, ali ima vladna 
koalicija potrebno dvotretjinsko večino v parlamentu za te spremembe, navaja portal Balkaninsight. 
Celoten proces sprejemanja ustavnih dopolnil, potrebnih za spremembo imena države v skladu s sporazumom, naj bi trajal 
tri mesece. 
Po glasovanju lahko sedaj vlada začne pripravljati dejanske osnutke dopolnil ustave, ki jih bo nato vložila v parlament. Za 
pripravo osnutkov ima 15 dni časa, v parlamentu pa naj bi o njih večkrat glasovali. Če bodo sprejeti, jih bodo poslali v javno 
razpravo, po njej pa bodo poslanci glasovali o vseh dopolnilih, ko bo za njihovo potrditev znova potrebna dvotretjinska 
podpora. 
Zaev: Potrebe po spravi ni 
Zaev je v petek že zatrdil, da časa ne bodo izgubljali in da bodo skušali pospešiti proces. 
Osem opozicijskih poslancev, ki so podprli vladni predlog, so sicer v petek v skupni izjavi postavili štiri zahteve za nadaljnjo 
podporo spremembam ustave. Kot navaja Balkaninsight, zahtevajo dodatna zagotovila za ohranitev makedonske identitete 
in da bo sporazum razveljavljen, če bo Grčija še naprej blokirala približevanje države EU in Natu. Zahtevajo tudi vzpostavitev 
parlamentarnega odbora, ki bi se ukvarjal s narodno spravo. 
Zaev je v odgovoru na te zahteve v petek dejal, da z njimi nima težav, da pa potrebe po spravi ni. Glede tega, da naj bi se za 
zahtevo po oblikovanju parlamentarne komisije skrival poskus, da bi dosegli amnestijo za bivše in sedanje visoke 
predstavnike VMRO-DPMNE, ki jim sodijo zaradi različnih obtožb, pa je zagotovil, da se na noben način ne namerava 
vpletati v delo pravosodja. 
Po poročanju makedonskih medijev naj bi sicer poslanici VMRO-DPMNE vladni večini med pogoji za podporo v petkovem 
glasovanju postavili tudi amnestijo za obtožene zaradi nasilja v sobranju aprila lani. Štirje poslanci te največje opozicijske 
stranke v državi, ki so glasovali za, naj bi bili med obtoženimi. 
V skladu s sporazumom, ki sta ga Skopje in Atene podpisala 17. junija letos, bi se Makedonija preimenovala v Severno 
Makedonijo. V zameno bi Grčija odpravila blokado pri njenem vključevanju v EU in Nato. A makedonski referendum konec 
septembra o tem vprašanju zaradi prenizke udeležbe ni uspel, čeprav je sporazum podprla velika večina tistih, ki so prišli na 
volišča. 
Glede na to, da je bil referendum posvetovalni, so v vladi rezultat interpretirali kot zeleno luč za spremembo ustave, v 
opoziciji pa kot jasen signal, da so državljani proti. Premier Zaev je nato že takoj zagrozil s predčasnimi volitvami, na katerih 
bi se mu obetala okrepitev moči v parlamentu. 
Neformalen rok za uresničitev sporazuma je marec 2019, da bi ga grški parlament lahko ratificiral še pred splošnimi 
volitvami v Grčiji, na katerih naj bi imeli možnost za zmago nasprotniki sporazuma. 

• Moskva: Podpora sporazumu o spremembi imena v Makedoniji v nasprotju z vsemi pravili. STA. Dnevnik, 
Ljubljana, 22. oktober 2018  

https://www.dnevnik.si/1042844483/svet/moskva-podpora-sporazumu-o-spremembi-imena-v-makedoniji-v-nasprotju-
z-vsemi-pravili  
Rusko zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da je bilo petkovo glasovanje v makedonskem parlamentu, na katerem so 
poslanci podprli začetek postopka spreminjanja ustave za spremembo imena države, "v nasprotju z vsemi pravili". 
Podpora predlogu je bila namreč zagotovljena z izsiljevanjem, grožnjami in kupovanjem glasov, so zatrdili. 
 

 
Slika: Makedonski premier Zoran Zaev. Foto: AP  
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»Menimo, da je to, kar se je zgodilo, v nasprotju z vsemi normami, tako z zakonodajnega kot moralnega vidika,« so zapisali. 
»Tako umazane manipulacije ne morejo biti razumljene kot odraz volje parlamenta,« so poudarili na ruskem zunanjem 
ministrstvu. 
Dodali so, da je bilo osem glasov, ki jih je vlada potrebovala za potrditev predloga, zagotovljenih z »izsiljevanjem, grožnjami 
in kupovanjem glasov opozicijskih poslancev«, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. 
Makedonski parlament je v petek podprl predlog vlade, da začnejo postopek spreminjanja ustave za spremembo imena 
države v Severno Makedonijo v skladu s sporazumom z Grčijo. Za je glasovalo 80 poslancev, proti pa 39. 
Podpora predlogu je bila v 120-članskem sobranju izglasovana ob pomoči poslancev koalicije okoli glavne opozicijske 
stranke VMRO-DPMNE, ki sporazumu z Grčijo in spremembi imena nasprotuje. Izvršni odbor VMRO-DPMNE je izključil vseh 
sedem članov stranke, ki so glasovali za vladni predlog, saj so »ravnali v nasprotju s stališčem stranke in voljo naroda«. 
Vodja stranke Hristijan Mickoski je zatrdil, da so nekaterim v zameno za podporo ponudili tudi denar. 
V skladu s sporazumom, ki sta ga Skopje in Atene podpisala 17. junija letos, bi se Makedonija preimenovala v Severno 
Makedonijo. V zameno bi Grčija odpravila blokado pri njenem vključevanju v EU in Nato. 

• V Šentjerneju in Beltincih brez kandidatov za romskega svetnika. Dragana Stanković. Dnevnik, Ljubljana, 23. 
oktober 2018  

https://www.dnevnik.si/1042844472/lokalno/dolenjska-in-bela-krajina/v-sentjerneju-in-beltincih-brez-kandidatov-za-
romskega-svetnika  
V dveh od dvajsetih občin, to je v Šentjerneju in Beltincih, bodo morali izvesti naknadne volitve za romskega svetnika, saj 
nihče ni vložil kandidature. Po mnenju Darka Rudaša se Romi še vedno ne zavedajo, da jim ta institut omogoča skupno 
iskanje rešitev njihove problematike. 
 

 
Slika: V romskem naselju Vejar pri Trebnjem občina in romska skupnost dobro sodelujeta, pred dvema letoma so ob tem 
naselju uredili tudi zelenjavne vrtičke. Foto: STA 
 
V občinah Šentjernej in Beltinci se obetajo naknadne volitve za predstavnika romske skupnosti, saj nihče ni vložil 
kandidature do predpisanega roka. Trenutna romska svetnica v Šentjerneju Darka Brajdič pravi, da ne bo kandidirala, ker 
občinski svetniki v zadnjem mandatu »niso hoteli slišati« njenih predlogov.  
Nasprotno je v Beltincih po besedah aktualnega romskega svetnika Dušana Horvata največji vzrok v Romih samih, ki 
»zahtevajo nemogoče«. Romske svetnike bodo tako novembra volili v 18 od 20 občin z avtohtonim romskim prebivalstvom. 
Za vložitev kandidature mora kandidat zbrati najmanj 15 podpisov volilcev, vpisanih v imenik pripadnikov romske skupnosti. 
Svetnica trdi eno, župan drugo 
»Ponižana sem,« je odvrnila Brajdičeva. »Dajala sem pobude, predloge, pa jih niso hoteli slišati. Niti v zapisnike jih niso 
zapisali. Kot da me ni. To so bili skromni predlogi, kot so prevozi otrok v šolo, ureditev pločnikov, razsvetljave. Ko sem 
prosila za sestanke, tudi ni šlo. Ko pa so oni potrebovali mene za kakšne odbore ali kaj podobnega, sem bila vedno 
pripravljena sodelovati.«  
Nasprotno po besedah župana Radka Luzarja svetnica ni bila aktivna, le redko se je udeleževala sej. »Ves čas nam je očitala, 
češ da občina za Rome dobi denar, pa ga ne da naprej.« Nasprotovala naj bi tudi mnogim predlogom reševanja romske 
problematike. Med drugim so Romom na Trdinovi cesti ponudili v odkup zemljišča pod zelo ugodnimi pogoji. »A občinska 
svetnica je bila proti,« pravi Luzar.  
Na območju šentjernejske občine živi okoli 300 Romov, od tega največ v naselju Trdinova cesta, kjer živi 16 družin na 
občinskih zemljiščih. Manjša naselja so še v Rojah, Drami ter na dveh mestih v Mihovici. Le redka zemljišča so v lasti Romov, 
prav vsi objekti pa so postavljeni na črno. Naselje na Trdinovi je najbolje urejeno, z vodovodom, kanalizacijo, cestno 
infrastrukturo. Največ težav imajo trenutno v Mihovici, kjer v dveh hišah živi po več kot deset Romov, ki se ne razumejo niti 
med sabo niti z okoliškim prebivalstvom, dodaja Luzar. 
Horvat: Romi zahtevajo nemogoče 
Seznam kandidatov za romskega svetnika je ostal prazen tudi v Beltincih, kjer po podatkih občine živi 120 Romov, od tega 
jih je v volilni imenik vpisanih 70. Aktualni romski svetnik Dušan Horvat, ki to funkcijo opravlja zadnjih osem let in je 
zadovoljen s posluhom občine za romsko problematiko, pravi, da Romi zahtevajo nemogoče, ko kaj dobijo, pa ni nič vredno. 
»Tudi Romi morajo kaj prispevati, ne pa samo čakati, kaj bodo dobili,« pravi. »Vsi po vrsti so pritiskali name, češ saj si romski 
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svetnik, pa nam boš že uredil. Dobili so vodovod, kanalizacijo, a ko je bilo treba plačati za priključek do objekta, niso hoteli,« 
pravi Horvat.  
Župan Milan Kerman je že večkrat pristojnim institucijam predlagal, naj vendar država stopi nasproti, tako da bi romske 
družine lahko najele posojilo. »Saj se ne slepimo, pri nas je zaposlenost med Romi ničelna, socialni transferji so njihov stalni 
dohodek. Tako bi del socialnih transferjev družine, ki bi to želela, nakazovali za obrok posojila, s pomočjo katerega bi si 
lahko družina uredila primeren bivalni objekt. Toda država za zdaj ni imela posluha za takšno možnost.«  
V naselju v Beltincih, denimo, so Romi najemniki zemljišč, nekateri živijo v 50, 60 let starih stavbah, drugi so si v naselje 
pripeljali stare prikolice, povsem neprimerne za bivanje. Kot pojasnjuje, sta obe naselji, tako Beltinci kot Dokležovje, 
legalizirani in infrastrukturno urejeni, imajo vodo, elektriko, celo internet so jim pripeljali v naselje. »Toda Romi se ne 
priključujejo na infrastrukturo,« dodaja.  
Rudaš: Institut romskega svetnika je pravica in dolžnost 
»Žal v nekaterih občinah še vedno razmišljajo, da je institut romskega svetnika privilegij. Ne, to je pravica in dolžnost,« pravi 
Darko Rudaš, ki brez protikandidata na letošnjih volitvah stopa že v šesti mandat romskega svetnika v občini Murska 
Sobota. »Večina Romov se še vedno ne zaveda, kaj lahko s politiko dosežemo. Dokler se z njo ne bomo ukvarjali, se bo ona z 
nami.« Po njegovem mnenju pa je slab odziv romske skupnosti na volitvah tudi odgovor na neodziv nekaterih občin na 
reševanje romske problematike. 
Zelo dobro pa je sodelovanje romske skupnosti in občine v Trebnjem, kjer Matija Hočevar, 86 letni romski svetnik v 
romskem naselju Vejar ponovno kandidira, kljub temu, da to funkcijo opravlja že 12 let. Tamkajšnje romsko naselje je 
urejeno, ima kanalizacijo, vodovod, razsvetljavo in cesto. Hočevar pravi, da je k dobremu sodelovanju precej doprineslo 
zaupanje Romov v občino, ko so prepoznali, da župan in občina kaj naredita zanje. Pri tem pa opozarja, da se mnogi romski 
svetniki znajdejo med kladivom in nakovalom, med zahtevami romske skupnosti in zavedanjem kaj bi bilo treba narediti na 
eni strani, na drugi pa pomanjkanjem denarja za te projekte. Morda se tudi zato zgodi, da ponekod ni mogoče najti 
kandidatov za romske svetnike, ugiba Hočevar.  
Naknadne volitve mesec dni po rednih  
Po neuradnih podatkih naj bi posebna volilna komisija v občini Šentjernej podaljšala rok za vložitev kandidatur do petka. 
Toda, kot pojasnjujejo na ministrstvu za javno upravo, občinske volilne komisije nimajo pooblastila, da bi ta rok podaljšale, 
saj bi s tem kršile zakon. »Odgovornost za zakonitost izvedbe lokalnih volitev nosijo občinski volilni organi,« dodajajo na 
ministrstvu. Če kandidata na rednih volitvah ni, naknadne volitve razpiše občinska volilna komisija, opraviti pa se morajo 
najpozneje v 30 dneh od dneva splošnih oziroma nadomestnih volitev, pojasnjujejo na ministrstvu. Skrajni rok za oddajo 
kandidatur je 30 dni pred dnem glasovanja. Stroške lokalnih volitev nosi občina.  

• Nova skupina migrantov iz BiH skuša vstopiti na Hrvaško. STA. Dnevnik, Ljubljana, 23. oktober 2018  
https://www.dnevnik.si/1042844535/svet/nova-skupina-migrantov-iz-bih-skusa-vstopiti-na-hrvasko  
Policija Bosne in Hercegovine je potrdila, da se je danes skupina okoli 50 migrantov iz Velike Kladuše napotila proti 
mejnemu prehodu Maljevac z namenom vstopa na Hrvaško. Druga skupina migrantov pa je prenočila pri mejnem 
prehodu Izačić. V Bihaću je zaradi vse večjega števila migrantov v ponedeljek protestiralo lokalno prebivalstvo. 
Tiskovna predstavnica ministrstva za notranje zadeve unsko-sanskega kantona Snežana Galić je potrdila, da sta obe skupini 
migrantov pod nadzorom policije BiH. 
Policisti so v ponedeljek približno 200 migrantov ustavili pred mejnim prehodom Maljevac. Nameravali so vstopiti na 
Hrvaško in nadaljevati pot proti Zahodu, a so se po pogajanjih s policisti BiH vrnili v migrantski center Trnovo v Veliki 
Kladuši. Danes pa se je približno 50 migrantov znova peš napotilo proti Maljevcu. 
Nekaj manj kot 90 migrantov, med katerimi so bile tudi družine z otroki, pa se je v ponedeljek napotilo iz hotela Sedra v 
Cazinu proti drugemu mejnemu prehodu s Hrvaško na tem območju, prehodu Izačić. 
Lokalni prebivalci migrante oskrbeli s hrano in oblačili 
Tudi to skupino so policisti ustavili nekaj sto metrov pred mejo s Hrvaško, večina migrantov pa se je odločila, da bodo kar na 
prostem prenočili blizu mejnega prehoda. Obenem so s svojimi telesi blokirali tamkajšnjo cesto, je poročala regionalna 
televizija N1. Kot so dodali, so lokalni prebivalci prejšnjo noč migrante oskrbeli s hrano in oblačili. 
Hrvaško notranje ministrstvo je danes sporočilo, da se med migranti na območju BiH in Srbije širijo lažne informacije, da bo 
Hrvaška dovolila vstop migrantom na svoje ozemlje in prehod proti državam zahodne Evrope. 
Na spletni strani hrvaškega notranjega ministrstva so poudarili, da bodo hrvaški policisti še naprej izvajali nacionalno in 
evropsko zakonodajo ter da ne bodo dovolili nezakonitih prestopov hrvaške meje, ki je tudi zunanja meja EU. 
V Bihaću protesti proti ohromelosti oblasti 
V ponedeljek zvečer pa so v Bihaću protestirali meščani, ki so nezadovoljni zaradi vse večjega števila migrantov v mestu. 
Med drugim so zahtevali, da center za migrante namestijo izven središča Bihaća. Organizatorji protesta poudarjajo, da 
njihova akcija ni uperjena proti migrantom, temveč proti ohromelosti oblasti, ki že dlje časa ne najdejo ustreznega odgovora 
na problem. 
V BiH je od začetka leta do 20. oktobra vstopilo približno 19.500 migrantov, medtem pa je policija preprečila vstop 13.300 
migrantom, je povedal pomočnik ministra za varnost BiH Marijan Baotić v današnjem pogovoru za N1. 
Največ migrantov v BiH se nahaja na območju unsko-sanskega kantona; med 2500 in 3000, je dodal. 
Izpostavil pa je, da nimajo natančnih podatkov o številu migrantov, ki se nahajajo v BiH, niti o številu tistih, ki so uspeli 
vstopiti na Hrvaško in nadaljevati pot proti drugim državam članicam EU. Lokalne oblasti medtem opozarjajo, da število 
migrantov ni znano niti v improviziranih begunskih naseljih, na odprtem ali v zasebnih namestitvah. 
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Baotić je ocenil, da kljub okrepljenemu nadzoru meje, ki ga izvajata policiji BiH in Hrvaške, migranti uspejo prečkati mejo. Po 
Baotićevem mnenju je ključni problem v Srbiji in Črni gori, ki da spuščata migrante v BiH, izogibata pa se njihovemu 
sprejemanju nazaj. 
Oblasti v BiH pričakujejo, da se bo pritisk migrantov v unsko-sanskemu kantonu omilil, ko bodo do konca tedna odprli 
migrantski center v Hadžićih pri Sarajevu, kjer so zagotovili pogoje za namestitev 400 ljudi. 

• Iz taborišča na severu Francije odstranili 1800 migrantov. STA. Dnevnik, Ljubljana, 23. oktober 2018  
https://www.dnevnik.si/1042844619/svet/iz-taborisca-na-severu-francije-odstranili-1800-migrantov  
Francoska policija je iz divjega taborišča blizu pristaniškega mesta Dunkerque na severu Francije odstranila 1800 
migrantov. Namen operacije je bil preprečiti trgovino z ljudmi v taborišču, saj so na območju aktivni tihotapci z ljudmi, ki 
migrante nezakonito spravijo v Veliko Britanijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
V taborišče Grande-Synthe je davi prišlo več sto policistov, ki so migrante, med katerimi prevladujejo iraški Kurdi, pospremili 
na več deset avtobusov. To je bila šesta tovrstna operacija v petih mesecih, z njo pa so želeli preprečiti trgovino z ljudmi. 
Migrante, med katerimi so številne družine, bodo po navedbah oblasti namestili v zavetišča za begunce v departmaju Hauts-
de-Seine in bližnjih departmajih. 
Begunci in migranti, ki upajo na boljše življenje, so gozdnato območje ob jezeru uporabljali kot izhodišče za odhod v Veliko 
Britanijo. V taborišču ni tušev ali stranišč. 
Nekateri migranti so za današnjo operacijo vedeli in so pred njo zapustili taborišče. »A jutri se bodo mnogi vrnili,« je ocenil 
Claude Lenoir iz skupine Salam, ki pomaga migrantom. 
Konec leta 2016 so oblasti izpraznile zloglasno divje migrantsko naselje z imenom džungla blizu bližnjega mesta Calais, kjer 
je bilo okoli 6000 migrantov. Od takrat policija skuša preprečiti nastanek podobnih trajnejših divjih naselij na območju. 

• Evropska komisija in Italija zakorakali v finančni spopad. Mihael Šorl. Dnevnik, Ljubljana, 23. oktober 2018  
https://www.dnevnik.si/1042844616/svet/evropska-komisija-zavrnila-italijanski-proracunski-nacrt-za-leto-2019  
Evropska komisija je sploh prvič od države članice zahtevala, da spremeni osnutek proračuna, rekoč, da še nobena država 
ni tako neposredno kršila fiskalnih pravil kot zdaj Italija. Toda vlada v Rimu je v prvem odzivu nakazala, da Bruslju ne 
namerava popuščati. 

 
 

Slika: Italijanski notranji minister Matteo Salvini. Foto: AP  
 
Evropska komisija je zavrnila osnutek italijanskega proračuna za leto 2019, kar je primer brez precedensa v zgodovini EU. 
Bruselj je tako postavil pod vprašaj suverenost ene najpomembnejših držav članic. V Rimu imajo zdaj tri tedne časa, do 13. 
novembra, da proračun popravijo, v nasprotnem primeru bo komisija začela postopek proti Italiji, ker ob veliki zadolženosti 
z 2,4-odstotnim proračunskim primanjkljajem krši določbe pakta za stabilnost in rast.  
Notranji minister Matteo Salvini je že zavrnil možnost, da bi italijanska vlada popustila in upoštevala pripombe komisije: 
»Ničesar ne bomo spremenili. Ugibanj je konec. Poti nazaj ni.« Vlada v Rimu upa, da se bo zunanjim pritiskom bodisi Bruslja 
bodisi finančnih trgov lahko upirala s široko podporo Italijanov, saj ji je po anketah naklonjenih kar 60 odstotkov vprašanih. 
Finančni minister Giovanni Tria, ki je sicer sprva nasprotoval konfliktu z Brusljem, pa pravi, da je odločitev vlade »težka, a 
nujna«, saj sedanji BDP še vedno zaostaja za tistim pred izbruhom finančne krize leta 2008 in »so razmere, v katerih živijo 
nižji sloji, dramatične«.  
V zraku visi kredibilnost komisije 
Če levo usmerjeni ekonomisti menijo, da proračunska pravila za tako različne države, kot so evrske, ne bi smela biti enaka, 
pa so liberalni ekonomisti in voditelji drugih držav iz območja evra prepričani, da mora komisija ukrepati proti Italiji, sicer bo 
izgubila vso kredibilnost in lahko pride do tega, da bodo tudi druge vlade poskušale ubirati bližnjice pri javnih izdatkih, kar bi 
slabo vplivalo na evro in gospodarstva v EU. Najbrž pa bo bruseljska zavrnitev italijanskega proračuna dvignila obresti na 
finančnih trgih, saj se bo za posojilodajalce povečalo tveganje glede vračanja kreditov.  
V ponedeljek zvečer je vlada v Rimu že razpravljala o dodatnih ukrepih, če se bodo razmere na finančnih trgih zaostrile. Vsi 
se še dobro spominjajo leta 2011, ko so se obresti za Italijo povzpele na kar šest odstotkov in je moral odstopiti tedanji 
premier Silvio Berlusconi. Po pisanju pariškega dnevnika Le Monde bi lahko bile spet na udaru tudi Španija, Portugalska in 
Grčija. Tako je razumljivo, da se evropski komisar za gospodarstvo in finance Pierre Moscovici izogiba preostrim izrazom in 
napoveduje dialog z Rimom.  
Sklicevanje na Francijo, kjer pa je položaj drugačen 
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Italijani pa se sprašujejo, kako lahko Moscovici vodi »inkvizicijski postopek« proti njim, ko pa je sam kot francoski minister 
za finance v letih 2012–2014 dovoljeval primanjkljaj, ki je vedno krepko presegal 3-odstotno mejo, ki jo določa pakt za 
stabilnost in rast. Predvsem pa mnogi Italijani, med njimi Salvini, Moscoviciju očitajo, da pritiska na Italijo zaradi deficita v 
višini 2,4 odstotka BDP, medtem ko je Franciji s primanjkljajem v višini 2,8 BDP prizanesel.  
Vendar je francoski primanjkljaj tolikšen predvsem zaradi pametnih davčnih reform, po katerih bo država prihodnje leto 
izjemoma vrnila podjetjem že plačani davek, manj pa bo pobrala tudi davka. Leta 2020, ko se bo stanje normaliziralo, bo 
primanjkljaj znašal samo še 1,8 odstotka (v EU bo sicer letos znašal povprečno 0,6 odstotka). Italijanski primanjkljaj na drugi 
strani se strukturno povečuje, kar pomeni, da bo brez odprave glavnih ukrepov vlade, kot sta temeljni dohodek za 
najrevnejše (kar je najbrž potrebno) in upokojevanje pri nižji starosti (kar je slabo za državo s prebivalstvom, ki se hitro 
stara), samo še povečal že tako velik javni dolg. Ta predvsem zaradi šibke gospodarske rasti v zadnjih dvajsetih letih znaša že 
132 odstotkov BDP, medtem ko znaša francoski javni dolg 100 odstotkov BDP, kar je sicer še vedno daleč od dovoljenih 60 
odstotkov, a se počasi zmanjšuje. Italijanski javni dolg na drugi strani se je po več letih krčenja spet začel povečevati in se bo 
najbrž še naprej, ker italijanska vlada izhaja iz preveč optimističnih ocen o gospodarski rasti. Dodati velja, da gre pri 
italijanskem proračunu tudi za politični problem, ker je vlada samovoljna, Salvini pa pravi, da se požvižga na Bruselj.  
Kaj lahko sledi 
Podpredsednik evropske komisije Valdis Dombrovskis je Italijo posvaril, da mora v treh tednih poslati spremenjen 
proračunski načrt in da ji ob vztrajanju pri svojem grozi sprožitev postopka zaradi prekomernega javnega dolga. V skrajnem 
primeru sta predvidena celo kazen v višini 0,2 odstotka BDP in onemogočen dostop do evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov. 
O Sloveniji še nič 
Evropska komisije je danes spregovorila le o italijanskem proračunu, ne pa tudi o petih drugih, na katere ima prav tako 
pripombe, med drugimi tudi na slovenskega. Na vprašanja o slednjem danes ni bilo mogoče dobiti odgovorov, saj so v 
komisiji povedali, da razen mnenja o Italiji niso sprejeli nobene druge odločitve in da je treba počakati na jesenski sveženj, ki 
naj bi bil predstavljen 21. novembra. sta 

• Poslovil se je Alojz Rebula. STA. Dnevnik, Ljubljana, 24. oktober 2018  
https://www.dnevnik.si/1042844695/kultura/splosno/1042844695  
V 95. letu starosti je ponoči v bolnišnici v Topolšici umrl pisatelj, dramaturg, esejist in prevajalec Alojz Rebula, je poročal 
Primorski dnevnik. Njegov opus obsega črtice, novele in romane ter refleksivno dnevniško in potopisno prozo. Med 
najznačilnejša dela sodijo romani Senčni ples, V Sibilinem vetru in Divji golob. 
 

 
Slika: Alojz Rebula, pisatelj, dramaturg, esejist in prevajalec. Foto: Jaka Adamič 
 
Kot še poroča Primorski dnevnik, se je njegovo zdravstveno stanje poslabšalo pred desetimi dnevi in je bil zaradi težav z 
dihanjem sprejet v bolnišnico. Pokopali ga bodo na pokopališču v Loki pri Zidanem mostu, kjer je živel. Datum pogreba, ki bo 
v družinskem krogu, še ni znan. 
Rebula se je rodil v Šempolaju pri Trstu 21. julija 1924. Po italijanski klasični gimnaziji v Gorici in v Vidmu je leta 1949 
diplomiral iz klasične filologije na Univerzi v Ljubljani. Leta 1960 je v Rimu doktoriral z disertacijo o Dantejevi Božanski 
komediji v slovenskih prevodih. Do upokojitve je poučeval latinščino in grščino na višjih srednjih šolah s slovenskim učnim 
jezikom v Trstu. 
Za roman Nokturno za Primorsko je leta 2005 prejel kresnika. Je tudi prejemnik drugih pomembnih slovenskih in italijanskih 
nagrad. 

• Alojz Rebula (1924–2018): Jezik kot življenje samo. Maja Šučur. Dnevnik, Ljubljana, 24. oktober 2018  
https://www.dnevnik.si/1042844695/kultura/knjiga/1042844695  
V 95. letu starosti je umrl pisatelj Alojz Rebula, ne le eden največjih zamejskih, temveč tudi slovenskih avtorjev. Tako v 
literaturi kot v javnih nastopih se je zavzemal za zvestobo slovenstvu in krščanstvu. 
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Slika: Alojza Rebulo so vedno povezovali predvsem s primorskim in zamejskim ustvarjalnim bazenom. Zaradi idejnih 
ozadij je bil uvrščen med katoliško pisateljsko provinienco, a njegova ustvarjalnost, eruditskost in zavezanost temeljnim 
humanističnim vrednotam je te zamejitve presegala. Foto: Jaka Adamič  
 
Alojz Rebula (1924–2018) je bil eden naših najbolj uveljavljenih pisateljev, esejistov in prevajalcev, čigar literarno pot je 
zaznamovala predvsem zvestoba slovenskemu in krščanskemu izročilu. Verjel je, da je »jezik življenje samo«, ob Borisu 
Pahorju in Miroslavu Košuti je avtor, ki je tvoril neomajen steber slovenske književnosti na Tržaškem, nikakor pa ne le tam. 
Leta 1995 je za izjemen literarni opus prejel Prešernovo nagrado, že pred tem je postal član Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti. Za roman Nokturno za Primorsko – pripoved o kalvariji Primorske v štiridesetih in petdesetih letih prejšnjega 
stoletja prek usode mladega slovenskega duhovnika, ki postane tako žrtev fašističnega kot komunističnega totalitarizma – je 
leta 2005 sledila nagrada kresnik, ob več mednarodnih literarnih priznanjih ga je celo Italija v jeseni življenja naposled 
odlikovala tudi z viteškim redom za zasluge. 
»Slovenstvo mi pomeni stvarnost, ki si je nisem sam izbral, ampak me je vanjo položila višja sila, ki jo jaz imenujem 
Previdnost. Zvestoba tej stvarnosti se mi zdi še posebej moralno zavezujoča, ker gre za zvestob malemu izkrvavelemu 
narodu, ki je po tisočletni nesvobodi komaj včeraj stopil na sonce zgodovine. Kaj šele narodni manjšini, ki se mora nenehno 
boriti za preživetje,« je v enem od intervjujev nedvoumno potrdil svojo življenjsko in pisateljsko držo. 
Med nebom in zemljo 
V svojih javnih odzivih ter v pisanju dnevniške in potopisne proze, esejev in predavanj ni bil nič manj kritično zavzet kot v 
črticah, novelah in romanih, ki so bili njegovo primarno poslanstvo; med bralci so se najbolj usidrala dela Senčni ples (1960), 
V Sibilinem vetru (1968), Zeleno izgnanstvo (1981), Kačja roža (1994), Cesta s cipreso in zvezdo (1998)… Že prvo od naštetih 
je jasno začrtalo njegov pisateljski fokus: tržaško oziroma primorsko okolje, slovenski posameznik, ki ga ogrožata tako 
italijanska kot komunistična pretnja, pa umetnost kot prostor vztrajanja v življenjskih (ne)smislih. 
Nemalokrat je postajal tudi v svetu antike in srednjega veka, a njegovo prozo z elementi ekspresionizma so vselej 
zaznamovale osebne življenjske okoliščine. Rebula se je namreč rodil v Šempolaju pri Trstu v kmečko-železničarski družini. 
Sprva se je, kar je bil za mladeniča prvi življenjski spopad, šolal le v italijanščini, po italijanski klasični gimnaziji v Gorici in 
nato v Vidmu pa je leta 1949 v Ljubljani diplomiral iz klasične filologije. Enajst let pozneje je v Rimu doktoriral na temo 
Dantejeve Božanske komedije v slovenskih prevodih, nato je do upokojitve latinščino in grščino poučeval na višjih srednjih 
šolah s slovenskim učnim jezikom v Trstu.  
Tudi zaradi naštetega so ga vedno povezovali predvsem s primorskim in zamejskim ustvarjalnim bazenom, zaradi idejnih 
ozadij je bil uvrščen med katoliško pisateljsko provinienco, a njegova ustvarjalnost, eruditskost in zavezanost temeljnim 
humanističnim vrednotam je te zamejitve presegala. »Morda v svojem pisanju nočem biti sam sebi glavni junak, pač pa 
pisati v zavesti, da je med nebom in zemljo marsikaj zanimivejšega o mene samega, da je tu sočlovek v svoji brezmejni 
psihološki mnogoterosti, da je zgodovina – v glavnem s svojo grozo –, da je tu narava v svojem sijaju,« je nekoč za Delo 
pojasnjeval, da teži k čim bolj verodostojni poglobitvi v skrivnostni fenomen, ki se imenuje človek. 
Slovenski kruh se ne peče samo v Ljubljani 
Oznaka, da je pisatelj, mu sicer nikoli ni bila pretirano ljuba. »Kolikor se spominjam, se sam tako nikoli nisem označil. Sem 
upokojeni srednješolski učitelj klasičnih jezikov,« je dodal pred nekaj leti Rebula, ki je zelo aktivno sooblikoval kulturno 
življenje Slovencev. In to kljub pisateljskemu delu, saj je še lani objavil roman Korintski steber, letos pa je izšla 
znanstvenofantastična proza Ob pritoku Jangcekjanga. »Morda zato, ker me je vrsta pisateljev človeško, kulturno ali kako 
drugače razočarala,« je zatrdil pisec, ki je raje kot o pisateljski govoril o človeški kondiciji. 
V svoji stoični kritičnosti je vselej rad opozarjal tudi, da se »slovenski kruh ne peče več samo v Ljubljani, ljubljanska kultura 
še ni prestolniška kultura, provincializem v njej se je preoblekel v lažno svetovljanstvo, državna neodvisnost je namesto 
večjega ponosa prinesla anglomanijo«.  

• Na Reki bodo danes odprli lektorat slovenskega jezika. STA. Dnevnik, Ljubljana, 24. oktober 2018  
https://www.dnevnik.si/1042844697/Slovenija/na-reki-bodo-danes-odprli-lektorat-slovenskega-jezika  
Na filozofski fakulteti na Reki bodo danes odprli lektorat slovenskega jezika, s katerim se bo začelo poučevanje 
slovenščine v Primorsko-goranski regiji tudi na univerzitetni ravni. Ob odprtju bo na reški fakulteti potekalo tudi omizje 
Jezik - manjšina - kultura. Poleg tega bodo na Reki danes obeležili še Cankarjevo leto. 

https://www.dnevnik.si/1042844697/Slovenija/na-reki-bodo-danes-odprli-lektorat-slovenskega-jezika


Sporazum o ustanovitvi lektorata za slovenski jezik sta rektorja reške in ljubljanske univerze podpisala 23. marca 2018, kar je 
bila krona večletnih prizadevanj za omogočanje poučevanja slovenščine v Primorsko-goranski županiji, ki je tradicionalno 
tesno povezano s Slovenijo, so napovedali organizatorji današnjega dogodka. 
Kot so poudarili, se vse bolj krepijo gospodarske in kulturne povezave ter sodelovanje pri skupnih čezmejnih projektih, kar 
veže tudi znanstvene in raziskovalne institucije. Menijo, da je zaradi tega smiselno zagotoviti prisotnost slovenskega jezika 
na vseh ravneh izobraževanja, od predšolske do visokošolske. 
Izrazili so prepričanje, da bo odprtje lektorata prispevalo k akademskim izmenjavam, med drugim tudi v okviru evropskih 
programov mobilnosti ter pri medkulturni izmenjavi in sodelovanju v gospodarstvu. Lektorat bo po njihovem mnenju 
pripomogel k nadgradnji povezovanja ljubljanskega in reškega univerzitetnega prostora. 
Lektorat bo začel delovati prihodnje leto 
Lektorat je uvrščen v študijski program Filozofske fakultete na Reki za študijsko leto 2018/19, delovati pa bo začel z drugim 
semestrom v začetku prihodnjega leta. 
Med omizjem Jezik - manjšina - kultura, ki se ga bodo po odprtju lektorata udeležili profesorji, jezikovni strokovnjaki in 
diplomati iz Hrvaške in Slovenije, načrtujejo razpravo o različnih načinih ohranjanja manjšinskih jezikov na Hrvaškem s 
posebnim poudarkom na položaju slovenskega jezika. 
Udeleženci se bodo pogovarjali tudi o poučevanju manjšinskih jezikov tako v manjšinskih kot v hrvaških institucijah, 
vsakdanji uporabi manjšinskega jezika v družini in zunaj nje, jezikovni politiki Hrvaške in sosednjih držav ter vplivu jezika na 
kulturno identiteto manjšinske skupnosti. 
V popoldanskih urah bodo v slovenskem kulturnem društvu Bazovica na Reki odprli razstavo Cankar ne jezi se, na kateri 
bodo na ogled družabne igre in pisave študentov s katedre za informacijsko in grafično tehnologijo Naravoslovnotehniške 
fakultete v Ljubljani, ki so jih razvili v spomin na Ivana in Izidorja Cankarja. Po Ljubljani bodo razstavo danes prvič predstavili 
v tujini. 
Odprtju lektorata bodo po napovedih prisostvovali slovenska veleposlanica na Hrvaškem Smiljana Knez in predstavniki 
ministrstva za zunanje zadeve ter profesorji s filozofskih fakultet na Reki in v Ljubljani, pa tudi predstavniki ljubljanskega 
inštituta za narodnostna vprašanja ter centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik. 

• Lektorat slovenščine na Reki. STA. Dnevnik, Ljubljana, 25.10.2018 
https://www.dnevnik.si/kartica/1042844750  
Na filozofski fakulteti na Reki so včeraj odprli lektorat slovenskega jezika, s katerim se bo začelo poučevanje slovenščine v 
Primorsko-goranski regiji tudi na univerzitetni ravni. Ker se vse bolj krepijo gospodarske in kulturne povezave ter 
sodelovanje pri skupnih čezmejnih projektih, kar veže tudi znanstvene in raziskovalne institucije, je po mnenju odgovornih 
smiselno zagotoviti prisotnost slovenskega jezika na vseh ravneh izobraževanja, od predšolske do visokošolske. Sta 

• Avstrija znižala otroški dodatek slovenskim delavcem. STA. Dnevnik, Ljubljana, 25. oktober 2018  
https://www.dnevnik.si/1042844803/svet/avstrija-znizala-otroski-dodatek-slovenskim-delavcem  
Avstrijski parlament je v sredo sprejel zakon o prilagoditvi otroškega dodatka za v tujini živeče otroke zaposlenih v 
Avstriji, ki bo med drugim vplival tudi na otroke v Sloveniji. Evropska komisija je zaradi zakona Avstriji zagrozila s 
postopkom, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. 
 

 
Slika: Predsednik avstrijske vlade Sebastian Kurz. Foto: dpa 
 
Avstrijska ministrica za družino Juliane Bogner-Strauss je v razpravi izpostavila, da bo Avstrija na račun znižanja otroškega 
dodatka za v tujini živeče otroke privarčevala več kot 100 milijonov evrov, ta denar pa bo namenila za socialne ugodnosti za 
otroke v Avstriji. 
Delavci migranti iz Slovenije bodo poslej prejemali otroški dodatek glede na raven življenjskih stroškov v Sloveniji. Po 
poročanju Radia Slovenija naj bi delavci iz Slovenije zaradi tega izgubili skupno okoli pet milijonov evrov na leto. Po zadnjih 
podatkih radia slovenski delavci za enega otroka povprečno prejmejo 114 evrov otroškega dodatka, avstrijski pa 150 evrov. 
Do otroškega dodatka so upravičeni ne glede na višino plače. 
Nekaterim se bo dodatek povečal 
Vlada na Dunaju ocenjuje, da bo ta ukrep vplival na okoli 130.000 otrok tujcev, zaposlenih v Avstriji. Največ izplačil gre na 
Madžarsko in Slovaško, sledijo Poljska, Romunija, Češka in Slovenija. 
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A nova zakonodaja ne bo prinesla znižanja otroških dodatkov za vse otroke delavcev migrantov. Otroški dodatek za delavce 
iz držav z višjimi življenjskimi stroški, kot jih ima Avstrija, se bo tako celo nekoliko zvišal. 
Avstrija se bo morala zaradi zakona zagovarjati pred Evropsko komisijo. "Ko bo zakon dokončno sprejet in javno objavljen, 
komisija ne bo oklevala in bo uporabila pravne možnosti, ki jih ima kot varuhinja pogodb," je za agencijo APA v Bruslju dejal 
tiskovni predstavnik komisije Christian Wigand. Dodal je, da je splošno stališče Bruslja glede tega že znano. 

• Mejni prehod Maljevac med BiH in Hrvaško zaradi migrantov še zmeraj zaprt. STA. Dnevnik, Ljubljana, 25. 
oktober 2018  

https://www.dnevnik.si/1042844814/Svet/mejni-prehod-maljevac-med-bih-in-hrvasko-zaradi-migrantov-se-zmeraj-
zaprt-  
Nedaleč od mejnega prehoda Maljevac med BiH in Hrvaško je minulo noč na prostem prenočilo približno 250 migrantov, 
poročajo mediji. Kot dodajajo, je noč minila mirno, a je mejni prehod še vedno zaprt za promet. V sredo so migranti 
skušali vstopiti na Hrvaško mimo policije. V spopadih je bilo lažje poškodovanih več migrantov in policistov. 
 

 
Slika: Mejni prehod Maljevac med BiH in Hrvaško. Foto: Reuters 
 
Mejni prehod bo zaprt, dokler se stanje ne bo normaliziralo, je poročala regionalna televizija N1. Kot dodaja, je policija BiH v 
sredo zvečer odstranila migrante stran od meje, kjer so nato ob ognjih prespali na prostem. Med migranti, ki želijo vstopiti 
na Hrvaško in nadaljevati pot proti državam Zahodne Evrope, so tudi ženske in otroci. 
Hrvaška policija je na hrvaški strani meje postavila fizične ovire, danes pa so se okrepili s kolegi iz posebnih policijskih enot. 
Hrvaški notranji minister Davor Božinović je v sredo izjavil, da je na hrvaški strani meje zadostno število policistov, da bodo 
uspešno nadzirali mejo. 
Minister za varnost BiH Dragan Mektić je povedal, da situacija ni enostavna, a da bodo storili vse, da zavarujejo mejo in ne 
dovolijo migrantom vstopa na Hrvaško. 
Nekaj sto migrantov se je pri poskusu vdora na Hrvaško v sredo spopadlo s policisti obeh držav. Med lažje poškodovanimi 
sta bila dva hrvaška policista in trije migranti, je danes poročal Večernji list. 

• Nekdanji katalonski voditelji zaradi referenduma na zatožno klop. STA. Dnevnik, Ljubljana, 25. oktober 2018  
https://www.dnevnik.si/1042844836/Svet/nekdanji-katalonski-voditelji-zaradi-referenduma-na-zatozno-klop  
Špansko vrhovno sodišče je danes odločilo, da bo moralo 18 nekdanjih katalonskih političnih in civilnodružbenih 
voditeljev zaradi njihove vloge v poskusu razglasitve katalonske neodvisnosti sesti na zatožno klop. Sojenje bi se lahko 
začelo v začetku leta 2019. Med njimi sicer ni nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta. 
 

 
Slika: Puigdemont, osrednja osebnost prizadevanj za neodvisnost Katalonije, ne bo sedel na zatožno klop, saj španska 
sodišča ne sodijo v odsotnosti. Foto: AP 
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Devetim nekdanjim predstavnikom katalonskih oblasti, med katerimi je tudi nekdanji podpredsednik vlade Oriol Junqueras, 
in civilnodružbenih gibanj bodo sodili zaradi upora, zaradi česar jim grozi do 25 let zapora. Nekaterim od 18 obtožencev 
bodo poleg tega sodili tudi zaradi zlorabe javnih sredstev in nepokorščine, poročajo tuje tiskovne agencije. 
Puigdemont, osrednja osebnost prizadevanj za neodvisnost Katalonije, medtem ne bo sedel na zatožno klop, saj španska 
sodišča ne sodijo v odsotnosti. Tudi nekdanji katalonski voditelj, ki je še vedno v prostovoljnem izgonu v Belgiji, je sicer 
obtožen upora. 
Sodišče je odločitev sprejelo, potem ko je špansko tožilstvo zaključilo preiskavo poskusa razglasitve samostojnosti 
Katalonije. 
Napetosti med Madridom in Barcelono se umirjajo 
Tam je namreč 1. oktobra 2017 kljub prepovedi španskih sodišč potekal referendum o katalonski neodvisnosti. Katalonski 
regionalni parlament je nato 27. oktobra potrdil resolucijo, ki predvideva ustanovitev neodvisne Katalonije. 
Zaradi potrditve resolucije je španska vlada Kataloniji začasno odvzela avtonomijo ter prevzela naloge in pristojnosti 
katalonske regionalne vlade, ki jo je odstavila. Po prisegi nove katalonske vlade junija letos je Katalonija znova dobila 
avtonomijo. 
Junija je prisegla tudi nova španska vlada pod vodstvom socialista Pedra Sancheza, ki se zavzema za dialog, tako da so se 
napetosti med Madridom in Barcelono umirile. Španski premier je v začetku septembra predlagal pripravo referenduma o 
večji avtonomiji Katalonije, je pa izključil možnost glasovanja o neodvisnosti regije. 

• Evropski parlament poziva k prepovedi neofašističnih in neonacističnih skupin v EU. STA. Dnevnik, Ljubljana, 25. 
oktober 2018 

https://www.dnevnik.si/1042844834/svet/evropski-parlament-poziva-k-prepovedi-neofasisticnih-in-neonacisticnih-
skupin-v-eu  
Evropski parlament je danes v Strasbourgu z veliko večino sprejel resolucijo, s katero poziva k prepovedi neofašističnih in 
neonacističnih skupin v EU. Evroposlance namreč skrbi, ker so fašizem, rasizem in sovraštvo do tujcev postali nekaj 
vsakdanjega, piše na spletni strani parlamenta. 
V resoluciji, ki so jo sprejeli s 355 glasovi za, 90 proti in 39 vzdržanimi, so evropski poslanci opozorili na nekaznovanost 
neofašistov v nekaterih državah članicah, kar je po njihovem mnenju razlog za porast nasilja. Tarča tega nasilja so predvsem 
manjšine. 
Evropski parlament predlaga, da bi v okviru policije vzpostavili enote proti zločinom iz sovraštva, ki bi zagotovile preiskavo 
tovrstnih zločinov in kazenski pregon odgovornih zanje. Države članice pa poziva, naj učinkovito prepovejo neofašistične in 
neonacistične ter vse druge skupine, ki poveličujejo in slavijo nacizem in fašizem. 
Države naj jasno obsodijo sovražni govor 
Evroposlance tudi skrbi dogovarjanje med političnimi voditelji in strankami ter neofašisti in neonacisti v nekaterih državah 
članicah. Zato države pozivajo, naj jasno obsodijo in kaznujejo zločine iz sovraštva in sovražni govor, pa tudi politike in 
uradnike, ki koga izpostavijo kot grešnega kozla. Poslanci namreč ocenjujejo, da ta dejanja neposredno krepijo sovraštvo in 
nasilje. 
Po mnenju parlamenta bi morali skupaj z družbenimi mediji sprejeti tudi ukrepe za ustavitev širjenja rasizma, fašizma in 
sovraštva do tujcev na spletu. 
Resolucija še poziva države članice in športne zveze, naj se zoperstavijo rasizmu, fašizmu in sovraštvu do tujcev na stadionih 
in športnih dogodkih. To bi dosegli s kaznovanjem odgovornih ter spodbujanjem osveščanja mladih. 
Države bi morale po mnenju evroposlancev pomagati posameznikom, ki želijo zapustiti neofašistične in neonacistične 
skupine. Poslanci pri tem poudarjajo pomen izobraževanja, ozaveščanja mladih o zgodovini ter pozivajo k jasnemu 
zavračanju zločinov iz preteklosti. 
 

Večer, Maribor 

• Šarec komentiral neofašistični shod v Trstu, kaj pa vlada?. Kristina Božič. Večer, Maribor, 19.10.2018 
https://www.vecer.com/premier-sarec-pokomentiral-neofasisticni-shod-v-trstu-kaj-pa-vlada-6597338  
Na napovedan novembrski shod Case Pound v Trstu so se odzvali z nasprotovanjem mnogi, med njimi tudi tržaški župan. 
Slovenski premier "izraža zaskrbljenost nad kakršnim koli izražanjem sovraštva in nestrpnosti v družbi".  
V soboto čez dva tedna bo v Trstu shod skrajno-desne politične skupine Case Pound. K prepovedi njihovega shoda so pozvali 
svetniki v tržaškem mestnem svetu, svoje nasprotovanje shodu skupine, ki poveličuje fašizem in sovraštvo do različnih 
manjšin, pa je izrazil tudi Roberto Dipiazza, župan Trsta. Zaenkrat je pripadnikom Case Pound odobreno, da se zberejo na 
točno odmerjenemu in od centra mesta oddaljenemu prostoru, kjer bodo lahko izvedli svoj pohod. Naslednji dan, v nedeljo 
4. novembra bo v Italiji nacionalni praznik enotnosti in oboroženih sil, ko bo pristaniško mesto ob meji s Slovenijo obiskal 
tudi italijanski predsednik Sergio Mattarella. 
Zaradi fašističnega shoda skrajno-desne Case Pound je stranka Levica slovensko vlado Marjana Šarca 27. septembra 
pozvala, naj shod obsodi in v Rim pošlje diplomatsko noto s pozivom, naj se shod ne dopusti. 
Na kabinet predsednika vlade smo naslovili vprašanje, ali so na poziv Levice že odgovorili, in če da, kako, če ne, zakaj ne in 
ali to nameravajo narediti. Prav tako smo prosili za komentar predsednika vlade na shod skrajno desne skupine Case Pound 
glede na dosedanje obsodbe in pozive k prepovedi. Iz kabineta predsednika vlade so nam odgovorili le, da Marjan Šarec 
"izraža zaskrbljenost nad kakršnim koli izražanjem sovraštva in nestrpnosti v družbi". 
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V Levici pojasnjujejo, da odgovora vlade zaenkrat še niso prejeli, a pričakujejo, da ga bodo v predvidenem roku 30 dni, ob 
čemer pa dvomijo, da se bo vlada odločila slediti njihovemu predlogu, saj ocenjujejo, da se preventivno do dogodka ne bo 
želela opredeljevati. 
Italijo trenutno vodi nacionalistično-populistična vlada strank Liga in Gibanje petih zvezdic. Najvidnejšo vlogo v njej igra 
trenutni notranji minister in vodja Lige Matteo Salvini. Ta je dejal, da sam s shodom Case Pound nima težav in da imajo vsi 
svobodo do zborovanja in izražanja stališč. 
"Zaskrbljujoče je, če se bo izkazalo, da tak shod vlada sploh ne smatra za problem," pravi Matej T. Vatovec. "Gre za 
nadaljevanje politične drže, ki je pripeljala tudi do imenovanja Damirja Črnčeca za svetovalca predsednika vlade za 
nacionalno varnost, četudi gre za osebo, ki je primer širjenja sovražnega govora," opozarja, da bolj ali manj prikriti cilji Case 
Pound, predvsem ko pride do migrantov in priseljencev, niso nič drugačni od idej, ki jih je širil in zagovarjal sekretar 
predsednika vlade še letos poleti. "Dejstvo je, da v Levici to zaznavamo kot problem," pojasnjuje, zakaj na te dogodke 
opozarjajo, saj jih vidijo v luči krepitve sovražnih in nacionalističnih skrajno desnih idej po Evropi in svetu. 
Že v septembrskem pozivu vladi so zapisali, da se bodo v primeru, da se bo shod v Trstu vseeno zgodil, pridružili protishodu. 
Proti-militaristične in proti-nacionalistične demonstracije, ki bodo obeleževale tudi stoletnico konca prve svetovne vojne, se 
pripravljajo ob sodelovanju skupin tako iz Italije kot Slovenije, ki nasprotujejo novim oblikam fašizma in širjenju sovraštva. 
Demonstracije bodo v soboto, 3. novembra v Gorici, udeležil pa se jih bo tudi italijanski antifašistični aktivist in kantavtor 
Alessio Lega. V Gorici se je zgodil tudi zadnji večji shod neofašistične Case Pound ob slovenski meji, in sicer maja 2015. Tedaj 
se je antifašističnega proti-shoda udeležilo vsaj toliko protestnikov, kot je bilo pripadnikov skrajno desne politične skupine, 
ki so v formaciji z zastavami korakali po izpraznjenih in s policijo varovanih ulicah. 

• Pahor: Ne podpihujmo nacionalnega delovanja. Urška Mlinarič. Večer, Maribor, 19.10.2018  
https://www.vecer.com/pahor-ne-podpihujmo-nacionalnega-delovanja-6597958    
Predsednika Slovenije in Madžarske Pahor in Ader potrdila vzorne odnose med državama in se zavzela za pomoč 
manjšinam na obeh straneh meje.  
"Odnosi med državama so odlični, vzorni, čeprav imata državi tu in tam glede določenih stvari različni stališči," je na tiskovni 
konferenci dejal predsednik republike Borut Pahor, ki na dvodnevnem obisku gosti svojega madžarskega kolega Janosa 
Aderja, s katerim, trdi Pahor, negujeta tudi osebne prijateljske vezi. Dobri odnosi naj bi se po Pahorjevem mnenju odražali 
tudi na položaju obeh manjšin, tako slovenske zlasti v Porabju kot madžarske v Prekmurju. Državi sta zadovoljni tudi zaradi 
krepitve gospodarskega sodelovanja, saj bo blagovna menjava v kratkem dosegla dve milijardi evrov, Madžarska pa je za 
Slovenijo šesta najpomembnejša trgovinska partnerica. Sogovornika sta spregovorila še o širjenju EU na članice z Zahodnega 
Balkana, pri čemer je gost izpostavil, da je to nujno tudi zaradi varnosti celotne Evrope. Pri tem se je dotaknil tudi migracij, 
tu se mu zdi ključno, da Evropa pomaga državam, iz katerih ljudje prihajajo v Evropo, pa tudi, da priskočijo na pomoč Turčiji 
in Libanonu, ki trenutno gostita največ beguncev in migrantov. Ob tem sta se sogovornika strinjala, da je še naprej treba 
varovati zunanje meje EU, njene notranje pa pustiti prehodne. 
Predsednik Ader, sicer eden od ustanoviteljev Orbanove stranke Fidesz, se je izognil neposrednemu odgovoru na vprašanje 
Večera, ali je lahko EU močna in enotna ob naraščanju nacionalizma in populizma v njenih članicah. Dejal je le, da se nobena 
država ne bi smela sramovati svojih nacionalnih interesov. O pozivu Evropskega parlamenta, naj sproži sankcije zoper 
Madžarsko zaradi nespoštovanja temeljnih vrednot EU, pa je odvrnil, da je postopek, ki ga bo spremljal z zanimanjem, še 
preuranjeno komentirati. Ko bo odločitev sprejeta, se bo Madžarska ustrezno odzvala. 
Čeprav sta oba izrazila zadovoljstvo nad skrbjo za manjšini na obeh straneh meje, se je Pahor zavzel, da bi v prihodnosti 
okrepili gospodarstvo v obeh obmejnih regijah, kjer živi slovenska oziroma madžarska narodna manjšina. Na Večerovo 
vprašanje, ali ima zaradi milijonskih vlaganj Madžarske na narodnostno mešanem območju v Prekmurju zadnja leta 
kakršnekoli pomisleke glede ohranitve slovenskega jezika in življa na tem območju, je Pahor odvrnil, da morata obe državi, 
ko gre za pomoč svojim manjšinam, delovati tako, da bosta spodbujali sožitje, ne pa podpihovali nacionalne tekme in 
nacionalno delovanje. Pahor je izrazil tudi zadovoljstvo, da Madžarska Slovenijo podpira pri uveljavitvi arbitražnega 
sporazuma s Hrvaško. 

• Trenutek resnice za Zaeva in Severno Makedonijo. Urška Mlinarič. Večer, Maribor, 19. oktober 2018 
https://www.vecer.com/trenutek-resnice-za-zaeva-in-severno-makedonijo-6596838  
 

 
Slika: Ljudje na referendumu so bili za novo ime Makedonije, ki ga je predlagal premier Zoran Zaev, a ni jih bilo dovolj za 
kvorum. Foto: Reuters  
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V teh dneh bo jasno, ali bo Makedonija šla v ustavne spremembe imena države ali na predčasne volitve. 
Po tridnevni parlamentarni razpravi o spremembi imena države v Severno Makedonijo, ki bi tej najjužnejši republiki 
nekdanje Jugoslavije odprla pot v zvezo Nato in Evropsko unijo, prihaja za vlado Zorana Zaeva trenutek resnice: glasovanje 
o začetku postopka za spremembo ustave. V tem trenutku še ni jasno, ali bo Zaevu uspelo na svojo stran pridobiti 
manjkajočih devet glasov, ki bi jih morali prispevati poslanci opozicijske VMRO-DPMNE. Ti so prvi dan ponovili, da bi 
sprememba imena pomenila nacionalno izdajo in odločitev v nasprotju z izidom posvetovalnega referenduma. Slednji je bil 
zaradi prenizke udeležbe neveljaven, je pa res, da so tisti, ki so glasovali, z več kot 90 odstotki podprli spremembo imena, 
kar bi jim odprlo vrata v evroatlantske integracije. 
Na te se je ves čas v svojem nastopu skliceval tudi premier Zaev. V nagovoru je poslance spomnil na odgovornost za 
sprejetje zgodovinske odločitve, v luči katere morajo imeti pred očmi prihodnost naslednjih generacij. "Odločite se, ali 
bomo veliko dobili ali veliko izgubili," je dejal Zaev in spomnil na lanske krvave dogodke 27. aprila, ko je skupina 
zamaskiranih demonstrantov vdrla v sobranje in začela pretepati poslance, novinarje in druge navzoče, med njimi tudi 
Zaeva samega. Ob tem je - sicer z drugimi besedami - ponudil za člane VMRO-DPMNE, ki so bili vpleteni v incident, 
amnestijo, če bodo podprli ustavne spremembe. "Vem, da ima vse svojo ceno. Pripravljen sem jo plačati. Ni prihodnosti 
brez oproščanja tu v parlamentu." Poslance je pozval, naj drug drugemu ponudijo roko in podprejo ustavne spremembe. A 
na twitter računu je VMRO-DPMNE včeraj sporočila, da njeni poslanci ne podpirajo Prespanskega sporazuma z Grčijo o 
spremembi imena, zato se tudi ne bodo več vključevali v razpravo. Tako bo šele ob glasovanju, ki bi lahko bilo že danes, 
jasno, ali bodo v VMRO-DPMNE ostali pri zapisanem. Če Zaevu ne bi uspelo pridobiti dvotretjinske večine, bodo razpisane 
predčasne volitve. 
Dodatno se je zapletlo tudi na grški strani. Odstopil je grški zunanji minister Nikos Kotzias, ki se je podpisal pod Prespanski 
sporazum. Po poročanju spletnega medija Ekathimerini naj bi se bil Kotzias odločil za odstop, ker naj ga premier Aleksis 
Cipras ne bi bil dovolj podprl, ko ga je na internem sestanku verbalno napadel obrambni minister in predsednik stranke 
Neodvisni Grki Panos Kamenos. Ta naj bi bil zunanjemu ministru očital, da je sorosevec in da je zlorabil tajne fonde 
zunanjega ministrstva. Kamenos sicer nasprotuje Prespanskemu sporazumu. Cipras, ki je zdaj prevzel tudi vodenje 
zunanjega ministrstva, pa je Makedoncem sporočil, da če tokrat spremembe ustave ne podprejo, druge priložnosti ne bo, 
saj da Grčija ne namerava podpreti članstva Makedonije v EU in Natu pod imenom Republika Makedonija. 

• Kosovo dobiva pravo vojsko, Srbi jezni in zaskrbljeni. Vojislav Bercko. Večer, Maribor, 19.10.2018 
https://www.vecer.com/kosovo-dobiva-pravo-vojsko-srbi-jezni-in-zaskrbljeni-6598048  
 

 
Slika: Kosovski vojaki lahko imajo (za zdaj) le pehotno orožje. Foto: EPA  
 
Kosovske varnostne sile se ne bodo samo preimenovale, temveč tudi močno okrepile. 
Deset let po osamosvojitvi in mednarodnem priznanju so se vodilni kosovski politiki odločili, da je čas, da ena najmlajših 
držav na svetu dobi tudi pravo vojsko. Saj ne, da do zdaj ne bi imeli oboroženih sil, le da so se uradno imenovale kosovske 
varnostne sile, zdaj pa bodo nosile ime Vojska Kosova. Povečalo naj bi se tudi število vojakov, in sicer s sedanjih 2500 na 
5000, medtem ko naj bi število rezervistov naraslo z 800 na 3000. 
Pet tisoč aktivnih vojakov bo imelo Kosovo, Srbija jih ima 40 tisoč  
Odločitev o tem so sprejeli poslanci kosovske skupščine v četrtek, seveda le albanski, saj so srbski zasedanje bojkotirali. To 
je bil eden redkih primerov, da so se albanske stranke poenotile, saj si sicer mečejo polena pod noge, neredko pa kar v 
skupščinski dvorani uporabljajo tudi solzivec. Trije zakonski predlogi, ki morajo še skozi drugo branje v parlamentu, da 
pričnejo veljati, in jih je pripravil minister za varnostne sile Rustem Berisha, predvidevajo postopno preoblikovanje 
kosovskih varnostnih sil v organizacijo, ki bo ščitila suverenost in ozemeljsko celovitost Kosova. Trenutno so njihove naloge 
omejene na odzivanje na krizne situacije v državi. Kosovski parlament se je s potrditvijo predlogov izognil spreminjanju 
ustave, ki bi bilo potrebno za preoblikovanje varnostnih sil v redno vojsko, čemur ostro nasprotuje Srbija. Ni pa še jasno, ali 
bo kosovska vojska nekoč v prihodnosti oborožena tudi s težkim orožjem, saj zdaj razpolaga le s pehotno oborožitvijo in 
oklepniki za prevoz ljudi. 
Reakcija Srbije in srbskih politikov na Kosovu je bila pričakovano ostra. Poslanec Srbske liste v kosovskem parlamentu Igor 
Simić je opozoril, da so predlogi zakonov v nasprotju s pomembnimi veljavnimi mednarodnimi akti, kot sta resolucija 
Varnostnega sveta ZN 1244 in kosovska ustava. Vodja srbskega urada za Kosovo Marko Đurić je izjavil, da bi sprejetje 
zakonov lahko imelo nepredvidljive posledice za varnost v regiji. Beograd po njegovih besedah pričakuje oster odziv 
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mednarodne skupnosti, ki je pristojna ter moralno in politično odgovorna za preprečitev stopnjevanja napetosti in 
militarizacije regije. "Srbija bo ščitila svoje interese na celotnem svojem ozemlju in ščitila pravice vseh svojih državljanov," je 
še poudaril Đurić. Srbski obrambni minister Aleksandar Vulin pa je dejal, da je kosovska vojska, ki nastaja, grožnja Srbiji in 
Srbom. "Dokler velja resolucija 1244, na Kosovu ne more biti nobene druge oborožene sile razen Kforja. Vojska Kosova, v 
kateri ni Srbov in proti kateri so Srbi in Srbija, je vojska, ki nastaja, da grozi Srbiji in Srbom," je dejal Vulin. Predsednik Srbije 
Aleksandar Vučić je o tem govoril z ameriškim diplomatov Mathewom Palmerjem in ga opozoril, da bi nastanek Vojska 
Kosova lahko ogrozil mir in stabilnost ter privedel do tragičnih posledic. Združene države Amerike so bile sicer glede 
nastajanja kosovske vojske seznanjene, a niso zavzele nobenega stališča. 
Kako je v Bosni in Hercegovini 
Bosna in Hercegovina je dobila enotne oborožene sile deset let po koncu krvave vojne in Daytonskem sporazumu, torej leta 
2005. Pred tem sta imeli Federacija BiH in Republika srbska vsaka svojo vojsko, nato pa so ju po številnih težavah združili v 
Oborožene sile Bosne in Hercegovine. Šteje 9200 aktivnih vojakov in še pol toliko rezervistov. V skladu z delitvijo BiH na 
narodnostne entitete so brigade stacionirane v Banjaluki, Tuzli in Čapljini, generalštab pa je v Sarajevu.  
Srbija je sicer prejšnji mesec za svojo vojsko razglasila najvišjo stopnjo pripravljenosti, ker je kosovski predsednik Hashim 
Thaci obiskal jezero Gazivode na severu Kosova, ki si ga lastita obe strani. Srbska vojska je sicer v primerjavi z bodočo 
kosovsko prava "velesila" z okoli 40 tisoč aktivnimi vojaki, 50 tisoč rezervisti, težkim orožjem, oklepnimi enotami in 
letalstvom. 

• Mladi Evropejci: Na zahod! Andreja Kutin Lednik. Večer, Maribor, 21.10.2018 
https://www.vecer.com/mladi-evropejci-na-zahod-6599033  
Kako zamenjati enosmerno vozovnico mladih Evropejcev z vzhoda v dvosmerno, se sprašujejo evropski politiki. A mladi 
pravijo - na vzhodu ni prihodnosti.  
Že več let živim in delam v Angliji, če bi se želela vrniti, najverjetneje službe doma na Hrvaškem zame ne bi bilo. Na 
Hrvaškem je brezposelnih 24 odstotkov mladih, mnogi od njih imajo izobrazbo, a zaposlitve ne dobijo," je pred polno 
dvorano na otvoritveni slovesnosti evropskega tedna regij v Bruslju izzvala predsednika Evropske komisije Jeana Clauda 
Junckerja mlada hrvaška novinarka Bruna Tomšič. In izpostavila problem mnogih mladih z vzhoda in seveda s tem težavo 
njihovih domačih držav, od koder migrira po večini izobražena mladina, ki se le redko tudi vrne. "EU beleži stopnje 
brezposelnosti iz leta 2007 pred gospodarsko krizo, a razlike med regijami so ogromne," niti ni prav odgovoril na vprašanje 
Juncker in poudaril, da se v prihodnjem kohezijskem obdobju krepi denar za mlade, tudi za program Erasmus, ki razpošilja 
mlade študente po Evropi. 
Zakaj torej Erasmus dobi še enkrat več sredstev? "Zapiranje mladih v njihove matične države ni odgovor. Svoboda gibanja 
ljudi je temelj Evropske unije in naš zaščitni znak. Ukrepi, s katerimi želijo ponekod zamejiti odhajanje mladih, so v nasprotju 
s temi načeli," meni Tibor Navracsics, evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport. Četudi beg možganov 
pomeni pustošenje kapacitet ene regije na račun druge, so težnje nekaterih držav, da bi beg možganov omejile z 
zakonodajo, nedopustne, se strinja večina sogovornikov, je pa naloga EU in članic, da ustvarijo pogoje, ki bodo mlade 
privabili spet domov. 
Plače niso glavni faktor 
A trend bo težko ustaviti. Držav, iz katerih se mladi izseljujejo, je vse več, vse manj je ciljnih držav. Največji emitorji mladega 
usposobljenega kadra so Romunija, Poljska, Portugalska, Češka in Hrvaška, izjema ni tudi Slovenija, iz nje se je leta 2016 
izselilo 2389 mladih, starih od 20 do 29 let. Med ciljnimi državami sta najpogosteje Velika Britanija in Nemčija, sledijo 
skandinavske dežele in Francija. Seveda je najbolj očiten razlog za izseljevanje razlika med BDP-jem prvih in drugih držav, a 
mladi ne zapuščajo vzhoda samo zaradi boljših plač. Raziskava, s katero so leta 2016 iskali razloge za emigracije mladih 
Poljakov, je pokazala, da se 77 odstotkov mladih izseli zaradi višje plače, 59 odstotkov zaradi višjega življenjskega standarda, 
44 odstotkov zaradi priložnosti za potovanja in spoznavanja sveta, sledijo še boljši socialni pogoji, boljše karierne priložnosti, 
boljši davčni sistem in varnejša geopolitična situacija. 
Na zahod in v mesta 
Jose Ignacio Ceniceros Gonzales iz Odbora regij EU vidi pri odhajanju mladih v tujino tudi nekaj prednosti za državo izvora. 
"Običajno izseljenci pošiljajo domov denar in tako se poveča družinski proračun, v tujini dobijo nova znanja in kvalifikacije, 
tudi kontakte. Nenazadnje se s tem izboljša tudi situacija na domačem trgu dela," pravi. A doda, da je slabih posledic v 
domači državi več: spremeni se demografska struktura, saj največkrat odidejo mladi aktivni državljani, poslabša se stanje 
pokojninske blagajne, država izgublja mlade izobražene in aktivne ljudi in se sooča s pomanjkanjem izučenih kadrov, najbolj 
očitno je to denimo pri zdravnikih. 
"Zapiranje mladih v njihove matične države ni odgovor" 
Ne le iz države v državo, mladi iščejo priložnosti tudi v večjih urbanih področjih. Tako je vse bolj izrazit trend v članicah EU 
preseljevanje v mesta, najpogosteje v prestolnice, ki imajo tako v skoraj vseh državah krepko višji BDP na prebivalca kot 
podeželje. Posledica je dodaten upad povprečne plače na podeželju, kar vodi v začarani krog, ki znova mlade sili tja, kjer so 
boljše priložnosti. 
Manj birokracije, boljša infrastruktura 
Seveda je glavno vprašanje, kako skrbeti za enakomeren razvoj regij in ali sploh z ukrepi upravljati migracije. Navracsics se 
sprašuje: "Kako zamenjati enosmerno vozovnico za dvosmerno?" V prihodnjem kohezijskem obdobju od 2020 do 2027 bo 
namenjenega več denarja za mladinske politike. 
"Predvsem za že omenjeni program Erazmus, računamo na evropske univerze, ki ne bodo neki ekskluzivni klubi, ampak 
bodo dostopne vsem. Pomembno je tudi, da je priznavanje izobrazbe poenoteno, da so stopnje izobrazbe enako priznane v 
vseh državah, predvsem domačih," si odgovarja komisar. Tudi drugi sogovorniki izpostavijo, da so težave, s katerimi se mladi 
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izobraženci srečujejo doma, ko skušajo nostrificirati izobrazbo, ki so jo pridobili v tujini, odveč in mnoge odvračajo od 
vrnitve v domovino. 

Doma se ne počutijo dobrodošli 
Če je po Evropi razseljenih 19 milijonov ljudi, ki torej ne živijo več v matični državi, je obenem kar 80 milijonov Evropejcev 
razseljenih po svetu, poudari Raymond Xerry, predsednik združenja Evropejci po svetu, ki združuje evropske izseljence. 
Zakaj se ne vrnejo? "Predvsem zaradi zapletenih postopkov priznavanja diplom, delovnih izkušenj, slabših pogojev za 
kariero in življenje. Zaradi vsega naštetega se pogosto preprosto ne počutijo dobrodošle doma. Že birokracija pri 
izmenjavah med raziskovalnimi centri je velikanska," pravi Xerry.  

Gonsales meni, da naj več kot EU k izboljšanju situacije pripomorejo države. Seveda je na prvem mestu med ukrepi 
izboljšanje gospodarskega stanja v matični državi: "Dobre prakse kažejo, da je izrednega pomena tudi aktivno iskanje 
domačih talentov v tujini, da lahko veliko prispeva birokracija. Veliko lahko pripomore povezovanje univerz z delodajalci, 
univerze lahko tudi ustvarijo boljše okolje za talente. Seveda pa je treba izboljšati tudi privlačnost regije na druge načine - z 
izgradnjo javne infrastrukture, lokalne oblasti pa lahko poskrbijo za privlačno lokalno infrastrukturo, šolstvo, predšolsko 
varstvo ... Še posebno na teh področjih so se denimo evropska kohezijska sredstva izkazala kot zelo dobrodošla." 
Kako zadržati mlade. Primer Varaždin 
S primerom s Hrvaške postreže sicer kontroverzni župan Varaždina Radimir Čačič. Hrvaška beleži 14-odstotno izgubo 
delovne sile, največ ljudi odhaja v Slovenijo, Avstrijo in Nemčijo. Čeprav je imela do leta 2017 varaždinska županija najnižjo 
povprečno plačo v državi, imamo najmanjši odstotek izseljencev. Zakaj? "Obdržali in obnovili smo vse osnovne in srednje 
šole v regiji ne glede na to, ali so imele le nekaj učencev. Osnovnošolci imajo zastonj javni prevoz in učbenike, obnovili smo 
vse bolnišnice in zgradili največji paliativni center v državi. Seveda vse s pomočjo evropskih sredstev. Dokazali smo, da lahko 
s pomočjo evropskih sredstev storiš veliko tudi na čisto lokalnem nivoju." 
Transilvanija v Romuniji je po besedah Gyongyver Forro ena najmanj uspešnih regij v Evropi: "Ko sem po štirih letih dela v 
Bruslju vrnila, sem ugotovila, da ni ostal nihče iz moje generacije. Čeprav sem pogosto obiskovala domovino in se zavedala, 
da bom potrebovala ljudi, če se bom želela nekoč vrniti. Tudi to je velika težava pri vračanju v domovino - preprosto nimaš 
več svojega kroga prijateljev in znancev." 

• Frontex bo meje nadziral z brezpilotniki. Gregor Grosman. Večer, Maribor, 22. oktober 2018  
https://www.vecer.com/frontex-bo-meje-nadziral-z-brezpilotniki-6599916 
Evropska agencija za nadzor šengenskih meja Frontex je nedavno objavila, da bo pri svojem delu po novem uporabljala 
brezpilotna letala - drone. Testiranja brezpilotnikov, ki jih je mogoče upravljati na daljavo, bodo testno pilotirali nad mejnimi 
območji Grčije, Italije in Portugalske in tako nadzorovali zunanje meje Evropske unije.  
 

 
Slika: Frontex bo meje nadziral z brezpilotniki. Foto: Reuters 
 
Drone RPAS omogočajo letenje na srednji višini in so dolgo v zraku, vendar mora Frontex preučiti stroškovno učinkovitost in 
vzdržljivost. Brezpilotnike bodo preizkusili v več različnih scenarijih, pri nadzoru dogajanja na morju, kot pomoč pri 
operacijah iskanja in reševanja, pri odkrivanju plovil, osumljenih kriminalnih dejavnosti (na njih bodo iskali mamila ali 
orožje).  
Od lokalnih organov pregona pričakujejo podporo in sodelovanje, so še zapisali na uradni spletni strani agencije, 
drone RPAS pa so opremljene z opremo za opazovanje, ki vključuje termalno kamero in radar. V Grčiji in Italiji naj bi s 
testiranji zaključili do konca letošnjega leta. Na Portugalskem pa agencija namerava uporabiti manjše nadzorno brezpilotno 
letalo za opazovanje dogajanja na Severnem Atlantskem oceanu, drona pa bo video do nadzornika pošiljala v realnem času.  

• Cilj varovanja mej EU spodkopava spoštovanje človekovih pravic. Kristina Božič. Večer, Maribor, 23. oktober 
2018  

https://www.vecer.com/cilj-varovanja-mej-eu-spodkopava-spostovanje-clovekovih-pravic-6600324 
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Slika: ”Brez zagotavljanja in zaščite človekovih pravic ne moremo govoriti o zagotavljanju varnosti v državi,” 
opozarja hrvaška varuhinja človekovih pravic Lora Vidović. Fotografija je iz novembra 2015  
 
Poročilo hrvaške varuhinje človekovih pravic opozarja, da ji je v preteklem letu notranje ministrstvo preprečilo izvajanje 
njenih nalog. Dublinski sistem vračanj prosilcev za azil med članicami EU v veliki meri nima smisla, pišejo v Evropskem 
svetu za begunce in emigrante.  
V poročilu, ki ga je hrvaška varuhinja človekovih pravic Lora Vidović prejšnji teden predstavila poslancem v odboru za 
človekove in manjšinske pravice, je opisano slabšanje situacije glede univerzalnega spoštovanja človekovih in neustreznih 
sistemov nadzora nad delom policije. Priporočil in opozoril varuhinje organi hrvaškega notranjega ministrstva niso 
upoštevali, kar pomeni nadaljevanje kršitev. Varuhinja tudi opozarja, da ji je v preteklem letu notranje ministrstvo celo 
preprečilo izvajanje njenih nalog, saj ji ni omogočilo dostopa do zahtevanih informacij in podatkov. Tudi pri tem se potrjuje 
diskriminatornost postopanja hrvaških organov, saj je do oviranja dela varuhinje in kršitev zakonodaje o njenih pooblastilih 
prišlo izključno v postopkih, vezanih na migracije. Lora Vidović je poslance opozorila tudi na pretekle izkušnje, ko ji je 
notranje ministrstvo posredovalo nepopolne in/ali netočne podatke. 
Varuhinja človekovih pravic Lora Vidović je tako prejšnji teden napovedala, da bo o nezakonitem postopanju hrvaških 
oblasti obvestila pododbor in odbor ZN za preprečevanje mučenja ter odbor Sveta Evropa za preprečevanja mučenja, saj 
nacionalni preventivni mehanizem obstaja in deluje tudi na podlagi mednarodnih sprejetih konvencij in deklaracij o zaščiti 
in spoštovanju človekovih pravic. "Brez zagotavljanja in zaščite človekovih pravic ne moremo govoriti o zagotavljanju 
varnosti v državi," je opozorila varuhinja, da rezultati postopkov, ki so jih izvedli, kažejo, da v policijskih postopkih prihaja do 
kršitev človekovih pravic migrantov. 
Na Hrvaškem se namreč nadaljujejo obtožbe, da policija ljudem ne omogoča ali izredno otežuje, da bi lahko učinkovito 
zaprosili za mednarodno zaščito, z nasiljem jih preganja nazaj čez mejo, ljudem odvzema osebne predmete in z njimi 
ponižujoče in nečloveško ravnajo. "Natančnih informacij o preiskavah teh obtožb nismo nikoli dobili, umanjkala pa je tudi 
nedvoumna in jasna obsodba nasilja nad migranti najvišjih državnih predstavnikov," opozarja Lora Vidović. Primernih 
postopkov nadzora, dodajajo na uradu hrvaške varuhinje za človekove pravice, ni izvedlo niti državno tožilstvo. 
Izbira, da se ljudi drži v negotovosti 
V začetku oktobra je Evropski svet za begunce in emigrante (ECRI) v okviru svoje informacijske podatkovne baze za azil 
(Aida) objavil analizo dublinskih postopkov znotraj EU v prvega pol leta. Analizirali so koriščenje možnost, ki jo imajo članice, 
da prosilce za azil vrnejo v državo, kjer so prvič vstopili v EU, da bi njihovo prošnjo za mednarodno zaščito obravnavali 
organi tam. Pišejo, da gre predvsem za "nemško igro", saj je Nemčija od januarja do julija letos poslala v druge članice več 
kot 30 000 prošenj za sprejem, hkrati pa sama od drugih članic prejela več kot 12 000 takih prošenj. Pri tem raziskovalci 
opozarjajo, da so Švica, Avstrija, Grčija, Malta in Slovenija poslale skoraj enako število prošenj, kot so jih prejele. 
"Z vidika administrativnega bremena in učinkovitosti takšne izmenjave prošenj kažejo globoko birokratsko naravo in 
pomanjkljivosti Dublinskega sistema," opozarjajo. "Administracije vlagajo občutno količino časa, človeških in finančnih 
sredstev v postopke, da bi prestavili prosilce za azil s svojega ozemlja, a na koncu obravnavajo približno enako število 
prošenj in izvedejo enako število postopkov, ali naj sami sprejmejo prosilce za azil iz drugih držav." 
Marca 2017 so slovenski organi na Hrvaško po določilih dublinske uredbe deportirali sirsko-egiptovsko družino Karba-
Sulejman, ki se ji je v Sloveniji rodil sin. Več kot leto in pol je begunski par slovenske organe prosil, naj obravnavajo njihovo 
prošnjo za azil, saj so tu stkali prijateljstva in si ustvarili najbolj temeljne možnosti za preživetje.  
Pri tem poudarjajo, da članice EU niso v nobenem pogledu dolžne vračati prosilcev za azil v države, kjer je prvič zabeležen 
njihov vstop v EU. 
"Dublinska uredba omogoča diskrecijo za prevzem odgovornosti in da torej članice same obravnavajo prošnje za azil na 
katerikoli točki. Trošenje časa in sredstev na tisočih postopkih, ki držijo ljudi v negotovosti in zakasnijo dostop do zaščite 
samo zato, da na koncu v večini primerov tako ali tako ne pride do predaje, torej ni zaveza ampak izbira," je poudaril 
raziskovalec Minos Mouzourakis. Slovenija je po podatkih, ki so jih zbrali, prejela 547 prošenj za sprejem obravnave prošenj 
za azil iz drugih članic in jih sama poslala v druge članice 364. 

• Umrl je tržaški slovenski pisatelj Alojz Rebula. VČ, KR. Večer, Maribor, 24. oktober 2018  
https://www.vecer.com/umrle-je-trzaski-pisatelj-alojz-rebula-6600711  
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Slika: Alojz Rebula. Foto: Večer 
 
V bolnišnici v Topolšici je v 95. letu včeraj umrl pisatelj in italijanist, erudit Alojz Rebula. Slovenski Tržačan, zavedni zamejski 
Slovenec s slovenskim naslovom v Loki pri Zidanem Mostu. Še pred dnevi je oddal svoj zadnji tekst, vsakotedenski Credo, 
duhovno premišljevanje, za tednik Družina, zdaj ga ni več. V enem zadnjih Credov je bil napisal, da je smrt vsaka njegova 
tretja misel ... 
Bil je nepogrešljiva pojava na Dragi, vsakoletnih srečanjih slovenskih katoliških izobražencev z obeh strani meje na Opčinah 
nad Trstom, ki so bile obenem njegovo italijansko bivališče. Draga se je vzpostavila kot prostor svobodne misli, ko za zidovi 
komunizma ni bilo lahko misliti.  Ves čas je živel med Trstom in Loko. S soprogo Zoro Tavčar, prevajalko, sta bila 
nespregledljiv, globoko povezan par. Fizično je zadnja leta pešal, miselno nikakor.  
Rodil se je leta 1924 v Šempolaju pri Nabrežini v Italiji. Redno se je oglašal tudi v Večeru, enega od zadnjih intervjujev je z 
Alojzom Rebulo opravila Večerova novinarka Darka Zvonar Predan in ga nato objavila v knjigi Tržaški pogovori. 
Alojz Rebula je bil eden najpomembnejših sodobnih slovenskih pisateljev.  V svoja dela je zajel zlasti povojno problematiko 
slovenskih ljudi v Trstu in okolici, tegobe in bridko življenje kmečkega človeka, izobražencev in mladine, a tudi starejšega 
rodu, pri tem pa se je pokazal kot tenkočuten opazovalec in privlačen opisovalec narave, trpke lepote kraških pašnikov in 
gozdov. 
Objavil je tudi mnogo zbirk esejev, dnevnikov, romanov, dram, kratke proze in drugih publicističnih del, ki so bila prevedena 
v mnoge tuje jezike. 
Za svoje dosežke je bil nagrajen s številnimi nagradami; tako leta 1995 s Prešernovo nagrado za svoj literarni opus, leta 1997 
mednarodno nagrado Acerbi za italijanski prevod njegovega romana V Sibilinem vetru (prevod Diomira Fabjan Bajc), ki tudi 
v Sloveniji velja za njegovo najboljše delo) in leta 2005 z nagrado Kresnik za roman Nokturno za Primorsko kot najuspešnejši 
roman leta. 
Med 1936 in 1940 je obiskoval italijansko klasično gimnazijo v Gorici in jo od 1940 do 1944 nadaljeval v Vidmu, kjer je tudi 
maturiral. Leta 1949 je diplomiral iz klasične filologije na Univerzi v Ljubljani, kjer je študiral tudi arheologijo in angleščino. 
Leta 1960 je v Rimu doktoriral z disertacijo o Dantejevi Božanski komediji v slovenskih prevodih. Do upokojitve je poučeval 
latinščino in grščino na višjih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom v Trstu. 
Z Borisom Pahorjem sta bila stebra slovenske književnosti v Italiji in oba sta bila tudi zaslužna za znameniti intervju z 
Edvardom Kocbekom v reviji Zaliv, v katerem je Kocbek prvič javno spregovoril o povojnih pobojih. Rebula je ostal kritičen 
do slovenske stvarnosti tudi pozneje. 
Pokopan bo v Loki pri Zidanem Mostu.  

• "Če že kaj, nas lahko rešuje le etika, občutek za dobro in zlo v človeku". Darka Zvonar Predan. Večer, Maribor, 
24. oktober 2018  

https://www.vecer.com/ce-ze-kaj-nas-lahko-resuje-le-etika-obcutek-za-dobro-in-zlo-v-cloveku-6601221 
 

 
Slika: Alojz Rebula. Foto: Večer 
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Alojz Rebula (1924-2018) 
Trsta brez dveh velikih slovenskih pisateljskih imen, 105-letnega Borisa Pahorja in enajst let mlajšega Alojza Rebule, si ne 
znam zamišljati. Drugi se mi je še lani odzval na rojstnodnevno voščilo z zahvalo "za to pozornost človeku, ki mu težko 
voščite še kdaj dosti zdravja, ker je invalid in zadnje mesece oslepel; vendar kljub temu sprejemam življenje in verjamem v 
njegov globoki smisel". Zdaj se je ta odlični poznavalec antike, profesor latinščine in stare grščine, mož humanistične 
literarne drže in bojevite, razmišljajoče pripadnosti krščanstvu poslovil od zemeljskega življenja. Sodobnikom in zanamcem 
je zapustil občudovanja vreden literarni opus, za katerega je prejel, čeprav mu do posvetnih časti ni bilo prav veliko, vrsto 
nagrad, tudi Prešernovo, s hvaležnostjo se ga spominjajo tudi generacije tržaških dijakov. Povezan je tudi z Mariborom: 
profesor Jože Košar je bil njegov prvi založnik. 
Rasel je, otrok fašizma, ki je zaznamoval njegovo mladost, v Šempolaju na tržaškem Krasu, z italijanščino v šoli in s 
slovenščino doma. V Ljubljani je študiral klasično filologijo, obetala se mu je univerzitetna kariera, potem so ga s fakultete 
poslali v Trst. Razumel je, da je bilo njegovo ime politično črtano, tega ni nikoli obžaloval. Rad je učil na tržaških višjih 
srednjih šolah s slovenskim učnim programom in to predmete, ki so jih v Sloveniji ukinjali in na koncu ukinili. Že med 
študijem je spoznal Zoro Tavčar, Štajerko iz Loke pri Zidanem Mostu, zbližala ju je prav literatura. Usojena jima je bila dolga, 
ustvarjalno bogata skupna pot, prehodila sta jo, oba profesorja, oba pisatelja, starša treh prav tako ustvarjalnih hčera, 
Alenke, Tanje in zdaj že pokojne Marjanke, ne le drug ob drugem, ampak drug z drugim. Na koncu je žena, Rebulova prva 
bralka, lektorica, svetovalka, možu posodila tudi svoje oči. Vid mu je namreč (o)pešal, ustvarjalni genij pa ne, tako je zdaj 
narekoval besedila. 
Dolgo sta živela med Opčinami nad Trstom, kjer sta si ustvarila dom, in Zorino rodno štajersko Loko, na koncu sta se odločila 
za slednjo, ki je bila Kraševcu Rebuli, ljubitelju zelenih gozdov, vedno veliko ljubša od asfaltnega Trsta, tega velikega 
požiralnika slovenskega življa, čeprav je pol svojih romanov umestil prav vanj. Nanj je vezal črnoglede napovedi v zvezi s 
slovensko prihodnostjo, povezane z našo, kot je rekel, biološko jalovostjo: "Če ni Slovencev, tudi slovenska kultura nima kaj 
početi." 
Slovenstvu je bil zvest skoz in skoz, samo v tem se z Borisom Pahorjem, nekoč, ob Kocbekovem pričevanju o po vojni 
pomorjenih domobrancih, objavljenem v reviji Zaliv, tesnim zaveznikom, nista razšla. Ob poučevanju in potem je bil 
sodelavec raznih revij in časopisov, znamenitih srečanj v Dragi, slovenskega radia v Trstu ... Katoliško vero, ki ga je rešila 
pred depresijami, potem ko je neki neetični zdravnik ženi napovedal, da ne bo nikoli zdrav, je našel v zrelih letih. Ko je pisal 
svojo mojstrovino V Sibilinem vetru, ki je izšla, postavljena v davni zgodovinski čas rimskih vojn, leta 1968, in velja za najvišji 
dosežek njegovega opusa, jo je že bil našel, drugače kot junak tega romana Nemezian, ki je bolj agnostik, ki išče. Zgodovina, 
daljna, antična, in novejša, francoska revolucija, fašistično nasilje, komunizem, udbaštvo, kominform, trpljenje primorskih 
duhovnikov …, vseh teh tem se je loteval v svojih romanih s prepoznavnim, realističnim, filozofsko navdahnjenim slogom. V 
zadnjem objavljenem, Korintskem stebru, pa je izvirno načel vprašanje slovenskih krščanskih socialistov med drugo 
svetovno vojno. "Doživljam samo molčanje," mi je v zvezi z njim sporočil to pomlad. 
Pisal je tudi drame, eseje, dnevnike, premišljeval o raznih vprašanjih od narodnostnih prek nravstvenih do političnih. Čeprav 
je bila kultura zanj veličastna, žlahtna reč, je polemiziral s Cankarjevim prepričanjem, da nas bo prav ona rešila: "Ne bo rešila 
ničesar, koliko barab je visoko kulturnih. Če že kaj, nas lahko rešuje le etika, občutek za dobro in zlo v človeku." Po tem 
načelu je tudi živel. Tako rekoč do zadnjega je objavljal svoj Credo, znamenite, močno odmevne zapise v katoliškem tedniku 
Družina. Zadnjega je naslovil: Vsaka tretja misel mi je smrt. 

• Migranti so se med BiH in Hrvaško utaborili, čakajo na odprtje meje. M.R. Večer, Maribor, 24. oktober 2018  
https://www.vecer.com/na-meji-med-bih-in-hrvasko-skusajo-migranti-prebiti-policijski-kordon-6601047 
 

 
Slika: Bosanski in hrvaški policisti na mejnem prehodu Maljevac migrantom preprečujejo vstop v Hrvaško. Foto: Večer 
 
Mejni prehod Maljevac pri Veliki Kladuši je zaprt, saj je tam večja skupina migrantov, ki želijo iz BiH prestopiti v Hrvaško. 
A jim tega ne dovolijo bosanski in hrvaški polcisiti. 
Na mejnem prehodu Maljevac (Velika Kladuša) med Hrvaško in BiH so migranti skušali prebiti policijsko blokado. Bili so že 
tik pred hrvaško mejo in naj bi v hrvaške policiste metali kamne. Policija je odgovorila s solzivcem.  
Migranti so skušali priti na hrvaško ozemlje tudi po bližnjem travniku, a so jih tam prestregli hrvaški policisti.  

https://www.vecer.com/na-meji-med-bih-in-hrvasko-skusajo-migranti-prebiti-policijski-kordon-6601047


A migranti na mejnem prehodu so odločeni, da ne zapustijo območja mejnega prehoda in so si pred večerom začeli iskati les 
in zakurili ogenj ter si postavili šotore, poroča bosanski časopis Dnevni Avaz. Ta še dodaja, da je iz Velike Kladuše na prehod 
prispelo še okoli 100 migrantov, skupaj jih je tako tam okoli 350. 
Hrvaška policija je na mejo postavila vodne topove, zvečer pa je migrante potisnila stran in jih od hrvaškega mejnega 
prehoda oddaljila za okoli 100 metrov.  
Dnevni Avaz še poroča, da naj bi se migranti zvečer med seboj tudi spopadli. Eden naj bi bil oborožen z nožem. Ranjena naj 
bi bila dva migranta in tudi en policist.  
Delu migrantov je že v jutranjem času uspelo prebiti policijski kordon. A so se ustavili še na bosanski strani, saj jih je pred 
hrvaško mejo čakal še en kordon bosanske policije. Nekaj je bilo pri tem poškodovanih, a večina migrantov je še vedno za 
policijsko blokado.  
Očitno gre za poskus iz obupa, saj naj bi bili migranti zelo izčrpani in lačni, hkrati pa tudi odločni, da nadaljujejo pot proti 
Hrvaški. Obmejna policija BiH je sporočila, da je eden migrant poskušal s hladnim orožjem raniti samega sebe, kar mu je 
policija preprečila.  
Slovenska policija spremlja dogajanje 
Slovenska policija je zatrdila, da sproti spremlja razmere in da policijam v Makedoniji in Srbiji tudi pomaga pri njihovem delu 
na področju migracij, vkolikor bo to potrebno, pa so pripravljeni pomagati tudi drugim državam. Verjamejo, da se bodo 
razmere na bosansko-hrvaški meji umirile in da bosta policiji obeh držav strokovno opravili svoje naloge, še posebej 
Hrvaška, ki nosi odgovornost za varovanje zunanje meje EU. "Lahko pa zatrdimo, da Slovenska policija migracije obvladuje, 
prav tako je pripravljena na morebitno okrepljeno ukrepanje," so na sporočili.  
Predstavnica bolnišnice v Veliki Kladuši je povedala, da so pripravljeni na posredovanje, če bo to potrebno. Po njenih 
besedah so morali oskrbeti sicer le tri migrante, od tega enega otroka in dve odrasli osebi, vsi so ostali v bolnišnici na 
opazovanju. Sicer pa so na samem prizorišču dogajanja tudi pripadniki človekoljubne organizacije Zdravniki brez meja, ki 
pomagajo morebitnim poškodovanim.  
Hrvaška policija je okoli 13. ure mejni prehod zaprla z ogrado, območje pa preletava tudi helikopter hrvaških varnostnih 
organov.  
Zanikanje informacije, da je meja za migrante odprta  
Prostovoljna spletna platforma Are You Syrious je danes na Facebooku objavila sporočilo, v katerem je zanikala informacijo, 
ki naj bi se širila po spletu, da so meje med BiH in Hrvaško za migrante zdaj odprte. "Zavedajte se, da so vsi mejnih prehodi 
na balkanski poti v Evropo permanentno zaprti, nadzor mej pa bo samo še poostren. Takšne govorice so nevarne in ljudi 
spravljajo v tvegan položaj. Ne verjemite jim," so zapisali na Facebooku.  

• Avstrijski ukrep bo prizadel tudi blizu 11 tisoč otrok v Sloveniji. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 25. oktober 
2018  

https://www.vecer.com/avstrijsko-varcevanje-na-hrbtih-otrok-tujih-delavcev-6601530 
 

 
Slika: Kljub kritikam, da so delavci migranti ”upravičeni do enakih otroških dodatkov kot lokalni delavci - ne glede na kraj 
stalnega prebivališča otroka”, je avstrijski parlament sprejel zakon o prilagoditvi otroškega dodatka za v tujini živeče 
otroke zaposlenih v Avstriji. Foto: Večer 
 
Avstrijski parlament je sprejel znižanje otroškega dodatka za v tujini živeče otroke zaposlenih tujih delavcev v Avstriji, ki bo 
prizadel tudi blizu 11 tisoč otrok v Sloveniji. 
Avstrijski parlament je včeraj zvečer sprejel zakon o prilagoditvi oziroma indeksiranju, kot rečejo pri severnih sosedih, 
otroškega dodatka za v tujini živeče otroke zaposlenih v Avstriji. Evropska komisija je zaradi zakona Avstriji že zagrozila s 
postopkom pred sodiščem EU, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA. "Ko bo zakon dokončno sprejet in javno 
objavljen, komisija ne bo oklevala in bo uporabila pravne možnosti, ki jih ima kot varuhinja pogodb," je za agencijo v Bruslju 
dejal tiskovni predstavnik komisije Christian Wigand, "kajti gre za vprašanje osnovne poštenosti. Če delavci plačujejo 
prispevke v socialni sistem, morajo njega imeti tudi enake koristi." 
Diskriminirani zaradi državljanstva 
Evropska komisija je že marca poudarila, da pogodba o EU prepoveduje vsakršno neposredno ali posredno diskriminacijo 
delavcev na podlagi državljanstva. Takrat je navedla, piše slovenska tiskovna agencija STA, da so delavci migranti 
"upravičeni do enakih otroških dodatkov kot lokalni delavci - ne glede na kraj stalnega prebivališča otroka". 

https://www.vecer.com/avstrijsko-varcevanje-na-hrbtih-otrok-tujih-delavcev-6601530
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Parlament na Dunaju je zakon sprejel po burni razpravi in kljub številnim kritikam tudi iz držav, iz katerih je v Avstriji največ 
delavcev migrantov. Vlada na Dunaju je ocenila, da bo ukrep vplival na okoli 130.000 otrok tujih delavcev. Največ izplačil, ki 
jih je skupaj ta hip za 273 milijonov evrov, gre na Madžarsko in Slovaško, sledijo Poljska, Romunija, Češka in Slovenija. 
Zanimivo pa je, da se bo otroški dodatek za delavce iz držav z višjimi življenjskimi stroški, kot jih ima Avstrija, denimo iz 
Švice, poslej celo nekoliko zvišal. Skupaj v Avstriji vsem otrokom namenijo letno okoli 4,4 milijarde evrov socialnih podpor. 
Gluhi za proteste opozicije 
Opozicija je v razpravi pred glasovanjem opozarjala predvsem na kadrovsko stisko, denimo na področju zdravstvene nege, ki 
jo rešujejo zlasti delavci migranti iz vzhodnoevropskih držav. Da bo ukrep najbolj prizadel že tako najslabše plačane tuje 
delavce v Avstriji, je po poročanju avstrijske televizije ORF opozarjala poslanka opozicijskih socialdemokratov Maria 
Holzleitner. Da je to "črna ura za Avstrijo" so v protestnem pismu kanclerju Sebastianu Kurzu in vicekanclerju Heinz-
Christianu Stracheju zapisale evropske poslanke iz Avstrije Evelyn Regner, Monika Vana in koroška Slovenka Angelika 
Mlinar. Vladajoči ljudska stranka in svobodnjaki so kljub vsemu vztrajali, da gre za pravičnejši sistem od sedanjega. 
Avstrijska ministrica za družino Juliane Bogner-Strauss je izpostavila, da bodo z ukrepom privarčevali več kot 100 milijonov 
evrov. 
Tako bodo tudi delavci migranti iz Slovenije v Avstriji poslej prejemali otroški dodatek, za blizu 11.000 otrok glede na raven 
življenjskih stroškov v Sloveniji. Spričo tega bodo od sedanje vsote 17,4 milijona evrov izgubili skupno okoli pet milijonov 
evrov letno. Slovenski delavci za otroka zdaj povprečno prejmejo 114 evrov, avstrijski pa 150 evrov mesečno. Do otroškega 
dodatka so upravičeni ne glede na višino plače, se pa višina razlikuje glede na otrokovo starost. 
 

Vestnik, Murska Sobota 

• Soglasje glede plačevanja obrambe pred točo. Janko Votek. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 43,  25. 
oktobra 2018, str. 5 

Svet pomurske razvojne regije 
Etapa dirke po Sloveniji naslednje leto ostaja v Prekmurju 
Svet pomurske razvojne regije se je sestal v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih. Na seji se je seznanil s pripravami 
Lendave na kandidaturo za evropsko prestolnico kulture 2025 in imenoval predsedujočega svetu regije Iztoka Fartka v 
projektni svet. 
 

 
Slika: Seznanili so se s potekom aktivnosti praznovanja 100. obletnice priključitve Prekmurja matični državi. V imenu 
iniciativnega odbora je aktivnosti predstavil soboški župan Aleksander Jevšek in poudaril, da praznik ni samo praznik 
Prekmurcev, ampak bi to morala biti priložnost, da končno postane praznik vseh Slovencev. Fotografija: Nataša Juhnov 
 
Seznanili so se s potekom aktivnosti praznovanja 100. Obletnice priključitve Prekmurja matični državi. V imenu iniciativnega 
odbora je aktivnosti predstavil soboški župan Aleksander Jevšek in poudaril, da praznik ni samo praznik Prekmurcev, ampak 
bi morala biti to priložnost, da končno postane praznik vseh Slovencev. Omeniti velja, da se ob praznovanju obletnice  
priključitve nekoliko zanemarja Razkrižje, ki je bilo prav tako pod ogrsko jurisdikcijo, na kar je opozoril razkriški župan 
Stanko Ivanušič.  
Pravnik in diplomat Marjan Šiftar je povedal, da odbor išče neke vrste konsenz z madžarsko manjšino in tudi s predstavniki 
madžarskih oblasti. Vse to v iskanju nekega kulturnega konsenza in sodelovanja na tem stičišču mej. Pomislek je izrazil 
lendavski župan Anton Balažek. Opozoril je na potrebno previdnost, saj je nacionalizem znotraj Evrope v zagonu. Tudi v tem 
delu se ga močno čuti. Razlika je le v tem, da ne ubira agresivnih, ampak mehke poti za uresničevanje svojih ciljev. Zdelo se 
je, kot da je to opozorilo šlo mimo. 
Drugi del seje je bil posvečen t. i. razvojnim temam. Predstavljena je bila informacija o poteku izvajanja dogovora o razvoju 
regij in pri pravi dokumentacije. Informacija je vsebovala zgolj administrativna navodila brez vsebinskih okvirov. Podobna je 
bila informacija o pripravi razvojnega programa za obdobje 2021–2027. Ponovno pa so obravnavali vprašanje varovanja 
pred točo. 
Zdi se, da so župani dosegli soglasje glede plačevanja obrambe pred točo z letalom. Zgodba protitočne obrambe je aktualna 
že vse leto, čeprav bi regija ali svet regije že morala imeti pred sabo aktualne podatke o posledicah podnebnih sprememb v 



regiji, saj je Pomurje najbolj izpostavljena regija, ki je že presegla segrevanje za 1,5 stopinje. Po drugi strani bi se pri razpravi 
o posledicah vremenskih ujm lahko naslonili na analize v avstrijski Štajerski, kjer so na podlagi letošnje škode že ugotovili, da 
samo z obrambo pred točo regije ni več mogoče obvarovati pred vse večjo škodo zaradi vremena. Je pa svet potrdil 
sodelovanje pri organizaciji kolesarske dirke po Sloveniji tudi v naslednjem letu.  

• Izobrazba velikokrat ne prinaša boljšega življenja. Ines Baler. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 43,  25. 
oktobra 2018, str. 13 

Romski otroci in izobraževanje 
V Pomurju situacija boljša, najhuje na Dolenjskem – Predsodki v šolah še premočni 
Z izobraževanjem Romov se v zadnjih letih ukvarja veliko institucij, sprejet je tudi Nacionalni program ukrepov vlade 
Republike Slovenije za Rome, a se stanje ni izboljšalo. »Na terenu ugotavljamo, da rezultatov v bistvu ni. Ne pravim, da ni 
premikov, ampak glede na vloženo delo, vložena evropska sredstva, opažamo, da želenih rezultatov ni,« je dejal Jožek 
Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije. Zato so, da bi skupne izzive združili in v prihodnosti ponudili ukrepe za 
uspešno izobraževanje romskih otrok, v Murski Soboti pripravili okroglo mizo Izobrazba kot vrednota. 
 

 
Slika: Na okrogli mizi so sklenili, da bodo v prihodnje delovali pod geslom Izobrazba je vrednota in kapital za razvoj 
romske skupnosti. Fotografija: Aleš Horvat 
 
Govorci, ob Horvatu so sodelovali še predstavniki šolskega ministrstva in drugih institucij, so ugotavljali, da mnogi Romi 
izobraževanja nimajo za vrednoto. Po besedah Horvata zaradi tega, ker ko se šola konča, ni zaposlitve in človek postane 
socialni problem. 
V Pomurju romski otroci v večjem številu obiskujejo šolo, večji problem je v jugovzhodnem delu Slovenije. »Pri nas so vsi 
vključeni v osnovno šolo. Več kot 50 odstotkov jo konča, odločajo se tudi za nadaljevanje, a situacija bi lahko bila boljša,« 
pove predsednik krovne romske organizacije. Dodaja, da je še vedno preveč primerov, ko romski otroci šolo obiskujejo 
devet let, toda končajo le tri ali štiri razrede. »Vsi akterji danes pravijo, glavni krivci so starši, da otroci nimajo uspeha in se 
ne vključujejo v šolo. Ni res. Tudi naši starši niso bili vsi pismeni, ampak smo šolo končali. Zakaj takrat starši niso bili krivi, 
zdaj pa so največji krivci,« se sprašuje. Kot ugotavljajo na terenu, sta glavna vzroka za slabo stanje na Dolenjskem neurejene 
bivalne razmere in močni predsodki. »V nekaterih primerih so predsodki preveliki. Ko pride otrok v šolo, ga nihče ne 
sprejema, sošolci ga imajo za drugačnega. To pa je napaka, tu morajo biti novi pristopi. Eden od sklepov okrogle mize je 
ravno ta, da moramo opustiti zastarele prijeme in začeti nove sisteme.« 
 

 
Slika: Romski otroci so precej aktivni zunaj šolskega okolja. Pogosto prirejajo srečanja in predstavijo svoje talente. 
Fotografija: Aleš Horvat 
 
Pomagati jim je treba nenehno 
Cilj sodelujočih v razpravi je med drugim ta, da bi sistemizirali delovno mesto romskih pomočnikov, ki sedaj delujejo prek 
projektov. »Otrokom je treba nenehno pomagati, kar pomeni, da morajo biti pomočniki zaposleni. Kajti projekt danes je, 
jutri ga ni,« pojasnjuje Jožek Horvat Muc in dodaja, da bodo romski aktivisti v prihodnje skušali delovati pod geslom 
Izobrazba je vrednota in kapital za razvoj romske skupnosti. Predsednik Zveze Romov Slovenije še zatrjuje, da je treba na 
mlade prenesti občutek, da bo jutri bolje.  
Je pa tudi drugod po Sloveniji vse več romskih otrok vključenih v vrtec. »V preteklosti tega ni bilo, zdaj pa se pojavljajo 
primeri. Ampak kako. To so improvizirani vrtci, da se v naselju otrokom pomaga pred vstopom v šolo. Ta način je sicer 
dober, ampak ne dolgoročno. Mi smo mnenja, da vrtec mora biti vrtec. Romske otroke je treba vključiti v integrirane vrtce,« 
je povedal Jožek Horvat Muc. Poudarja še, da otroci znanja pridobivajo tudi zunaj šolskega sistema, saj jim talenta ne 



manjka. »So sposobni, ne vemo pa, zakaj v šoli nimajo takega uspeha kot na drugih področjih. Ugotoviti moramo, kaj jih tam 
motivira in v šoli demotivira.« Pojasnjuje, da se romski otroci zelo malo vključujejo v obšolske dejavnosti, ki jih ponuja šola, 
ampak raje izberejo ponudbe športnih klubov in drugih društev. 
 

 
Slika: Romski aktivisti po naseljih prirejajo različne delavnice, na katerih izobražujejo romske otroke. Fotografija: Aleš 
Horvat 
 
Več posluha na pristojnih ministrstvih 
Poseben poudarek na okrogli mizi so dali tudi usmerjenosti v program s posebnimi potrebami. Horvat pravi, da je vedno več 
primerov, ko stroka otrokom izda take odločbe, a sam poudarja, da je ob strokovnih pogost vzrok za težave pri učenju ravno 
neznanje slovenskega jezika. Tako so predlagali neke vrste nadzor nad odločitvami komisije in pregled, po katerih merilih 
otroka vključijo v program s posebnimi potrebami. Romski aktivisti stremijo k večjemu uspehu na področju izobraževanja 
Romov, ne samo v Pomurju, tudi drugod. »So primeri, da v desetih letih dva ali trije končajo osnovno šolo. Vem, za šole na  
Dolenjskem je mogoče to uspeh, ker prej ni bilo tako. Ampak ne smemo dopustiti, da so otroci nepismeni, da ne vedo, 
kdaj so se rodili, ne znajo poštevanke in podobno,« poudarja.  
Med pomursko romsko mladino se najdejo tudi taki, ki hodijo na fakulteto in pridobijo izobrazbo, a se po tem po mnenju 
Horvata pojavi nov problem. »Delodajalci v Sloveniji jih ne sprejmejo. Izobraženci delajo prek projektov, ali če govorimo o 
Prekmurju, delajo v tujini. V bistvu je Avstrija tista, ki rešuje romsko ekonomsko situacijo,« dodaja predsednik Zveze Romov 
Slovenije. 
Tako so na okrogli mizi še sklenili, da je treba več pozornosti nameniti programu zaposlovanja. Aktivna politika zaposlovanja 
v Sloveniji je, kot trdi Jožek Horvat Muc, nična, ne da ti možnosti zaposlitve, ampak izobraževanja. V prihodnje se bodo o  
sklepih pogovorili s pristojnimi na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Toda, kot dodaja Horvat, tam pogosto 
naletijo na gluha ušesa. 

• Kiparska dela so nastajala od poletja. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 43,  25. oktobra 2018, 
str. 16 

Mladi umetniki v Lendavi 
Sodelovali so študenti likovne umetnosti iz Ljubljane, Zagreba, Budimpešte in Pecsa 
V Lendavi je od julija do oktobra v organizaciji Galerije - Muzeja Lendava potekala 23. mednarodna likovna kolonija mladih 
umetnikov Lindart, na kateri so sodelovali štirje študenti likovne umetnosti iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske. 
 

 
Slika: Vlivanje v beton likovnega dela kiparke Petje Novak z Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani 
(levo). Ob njej je njen mentor Metod Frlic. Fotografija: Jože Gabor 
 
Ustvarjali so kiparska dela pod mentorstvom profesorjev fakultet za likovno umetnost iz teh treh držav, iz Ljubljane, 
Budimpešte, Zagreba in Pecsa. Kiparska dala, ki so jih ustvarili, bodo razstavili v lendavskem mestnem parku. 



Prejšnja leta je ta likovna kolonija potekala dva tedna, značilno zanjo pa je bilo, da so sodelujoči umetniki ustvarjali v 
tandemih, torej po dva skupaj eno likovno delo, je povedal direktor Galerije - Muzeja Lendava Dubravko Baumgartner. 
»Letos pa smo se odločili, da bo likovna kolonija potekala več mesecev, vsak sodelujoči pa je ustvarjal v Lendavi po en 
mesec pod mentorskim vodstvom profesorjev z likovnih akademij.  
Doslej smo na likovni koloniji gostili več kot 130 mladih umetnikov z različnih koncev sveta, dodiplomske in podiplomske 
študente likovne umetnosti in likovne pedagogike.« Tokrat so ustvarjali: Petja Novak z Akademije za likovno umetnost in 
oblikovanje v Ljubljani, Mihaly Gyurcsovics z Univerze za likovno umetnost v Budimpešti, Matija Filo z Akademije za likovno 
umetnost v Zagrebu in Balazs Sarkany z Akademije za likovno umetnost v Pecsu. 
Mednarodno likovno kolonijo so sklenili z zahtevnim odlivanjem likovnega dela kiparke Petje Novak v beton z armiranimi 
železnimi vlakni, pravi Baumgartner. Njen mentor je bil profesor na ljubljanski likovni akademiji Metod Frlic. »Avtorica je 
kiparsko delo naredila v glini, odlivanje v beton, kar je precej zahteven postopek, pa je izvedel Zavod za gradbeništvo 
Slovenije iz Ljubljane. Gre za beli beton, zelo kakovosten obstojen material. Preostali trije so ustvarjali v marmorju, železu in 
inoksu. Tako vsebinsko prenovljeno zasnovo likovne kolonije bomo nadaljevali tudi naslednje leto.«  
Kiparska dela so nastajala ob nekdanji meščanski hiši v središču mesta, pa tudi na grajskem dvorišču, kjer so si ustvarjanje 
umetnikov lahko ogledali domačini, turisti in izletniki. 
V Galeriji - Muzeju Lendava pa so poleti organizirali tudi druženje in pogovore s sodelujočimi. V 23 letih je na mednarodni 
likovni koloniji mladih umetnikov Lindart nastalo veliko likovnih del. Sodelujoči so bili tudi iz Japonske, Združenih držav 
Amerike in Tajske. Mnogi med njimi so sedaj že uveljavljeni umetniki,nekateri pa so se potem udeležili še  Mednarodne 
likovne kolonije Lendava. Lindart je nastal na pobudo nekdanjega direktorja Galerije – Muzeja Lendava Franca Geriča, da bi 
spodbujali in izobraževali mlade umetnike iz Slovenije in tujine. 

• Zakaj je prekmurska identiteta tako močna. Besedilo Maja Hajdinjak. Vestnik, Murska Sobota, priloga PEN, leto 
LXX, št. 43,  25. oktobra 2018, str. 6 

Regionalna pripadnost je tisto, kar je pri Prekmurcih, v primerjavi z drugimi Slovenci, najbolj v ospredju. Morda danes ne bi 
bila tako močna, če proti koncu 19. Stoletja ne bi bilo človeka, ki je svoje poklicno delovanje namenil krepitvi narodne 
zavesti in boju za slovenski jezik. 
Franc Ivanocy se je rodil 25. avgusta 1857 v Ivanovcih. Svoj priimek, ki pomeni tisti, ki je doma iz Ivanovec, je prevzel od 
svojih prednikov duhovnikov, ki so se vsi rodili s priimkom Kodila, a so začeli po rojstnem kraju nositi priimek Ivanocy. 
Prevzel ga je iz spoštovanja do dobrega imena, ki so ga imeli med svojim delovanjem. Ti duhovniki so bili Adam, Matija in 
Jožef Ivanocy. 
Ivanocy je ljudsko šolo obiskoval v domači župniji sv. Benedikta v Kančevcih. Tedanji župnik Štefan Slamar je opazil njegovo 
nadarjenost in ga poslal v kiseško (madž. Köszeg) sirotišnico in gimnazijo, kjer je prebil sedem let, nato pa gimnazijsko 
izobraževanje nadaljeval v Sombotelu. Leta 1878 ga je sombotelski škof Imre Szabo sprejel med svoje bogoslovce in ga 
poslal v Budimpešto na univerzo, ki jo je končal z odliko. 
V duhovnika ga je 11. julija 1882 v Gjuru (madž. Györ) posvetil tamkajšnji škof Janos Zalka. Na začetku je leto dni kaplanoval 
v Murski Soboti. Iz tega časa so ohranjene njegove slovenske pridige, pisane v gajici. Ko je šest let pozneje umrl tedanji  
tišinski župnik Marko Terdessy, je Ivanocy zaprosil za prevzem tišinske župnije. Takrat bi sicer v kratkem imel možnost 
postati celo škof, a je bilo Ivanocyju služenje slovenskemu narodu pomembnejše. Tako je na Tišini ostal vse do smrti leta 
1913. 
Besede, vzete iz njegove prve pridige 17. marca 1889 na Tišini, lahko najdemo tudi na spomeniku prekmurskim pisateljem v 
soboškem parku: »Lüdstvo se pokvári, či ne bode melo knige i poštenoga čtenjá – celi moj žitek na tom bode. Naj 
vam pomagam.« 
 
 

 
Slika: Besede, vzete iz njegove prve pridige 17. marca 1889 na Tišini, lahko najdemo tudi na spomeniku prekmurskim 
pisateljem v soboškem parku: »Lüdstvo se pokvári, či ne bode melo knige i poštenoga čtenjá – celi moj žitek 
na tom bode. Naj vam pomagam.« Foto: Vestnik 
 
 
 



Prekmurščina ohranjena le pri verouku 
Kot tišinski dušni pastir je aktivno deloval na verskem, pastoralnem in kulturnem področju. Velja ga omeniti kot borca za 
pravice slovenskega (prekmurskega) jezika v cerkvi, šoli in tisku. Madžarski pritisk, ki se je postopoma stopnjeval že od 
začetka 19. stoletja, je bil vse hujši, tako cerkvena kot posvetna oblast pa sta aktivno vodili politiko raznarodovanja. Leta 
1879 je ministrstvo v Budimpešti izdalo odlok o obveznem poučevanju madžarščine na nemadžarskih šolah, s tem da so se 
učitelji morali sami naučiti madžarskega jezika. V Cerkvi so narodno zavedne duhovnike premeščali na madžarske župnije, 
zamenjali pa so jih madžarski. V tistem času (do leta 1889) so pomadžarili tudi prekmurska krajevna imena. 
Madžari so tako ob koncu 19. Stoletja izrinili prekmurščino iz šole, ohranila se je le pri verouku. Učitelji na teh šolah so bili 
večinoma Madžari, nekateri so tudi prepovedali učencem govoriti slovensko, celo doma. Na splošno je bilo takratno 
politično, socialno, predvsem pa kulturno življenje Prekmurcev slabo. Tako so imeli katoliški duhovniki pomembno vlogo, saj  
so se trudili oživljati narodno zavest. Pri obrambi pravic slovenskega naroda so bili poleg Ivanocyja dejavni še Jožef Klekl 
st. in ml., Ivan Baša, Jožef Sakovič in drugi. Pred njimi sta to »delo« opravljala beltinski župnik Marko Žižek in cankovski 
župnik Jožef Borovnjak. 
Madžari so vedeli, da Ivanocy svoje sonarodnjake oskrbuje s slovenskimi knjigami ter da se ob njem zbira krog narodno 
zavednih duhovnikov. Zaradi tega so ga tudi tožili, in sicer ga je obtožnica bremenila, da poučuje verouk v slovenščini, da 
ima v cerkvi slovenske napise in da širi slovenske knjige. S slovenskimi knjigami se je Ivanocy sicer seznanil pri beltinskem 
župniku Žižku. To so bile knjige Mohorjeve družbe, ki so Madžarom pomenile nevarnost, saj so krepile slovensko 
solidarnost. 
Njegovo delo je za slovenskega človeka med Muro in Rabo pomembno tako v verskem kot narodnem oziru. Med drugim je 
zavrnil madžarski poimenovanji »Totsag« za Prekmurje in »Vend« za Slovenca. Poudarjal je namreč, da so Slovenci v 
današnji domovini bivali že pred prihodom Madžarov. O njegovem delovanju je pisal Vilko Novak, ki je ugotovil, da je bilo 
»delo Franca Ivanocyja in njegovih sodelavcev spričo najhujšega madžarskega nacionalističnega in šovinističnega pritiska 
konec 19. stoletja in v začetku 20. stoletja rešilnega pomena za narodnostni obstoj prekmurskih Slovencev«. 
Velja omeniti, da je bil Ivanocy nekaj časa tudi profesor dogmatike v sombotelskem bogoslovnem semenišču. Tudi njegovo 
slovstveno delo (znanstveno, časnikarsko in publicistično) je imelo velik pomen za kulturno, versko in politično življenje 
prekmurskih Slovencev. 
Umrl je v petek, 29. avgusta 1913. V oporoki je izrazil željo, da ga pokopljejo na domačem pokopališču poleg staršev, ob tem 
pa je zapustil tudi 1000 kron, da bi mu naredili nagrobni spomenik s slovenskim napisom. To se je sicer zgodilo šele leta 
1937, napis pa se glasi: DR. FRANC IVANOCZY 1875 BUDIL IN BRANIL JE NAROD SVOJ 1913. 
Še danes močna regionalna identiteta 
Kdor koli se na katerem koli področju ukvarja s Prekmurjem, ne more razumeti bistva pokrajine, ne da bi upošteval njene 
kulturne posebnosti. In ravno zavzemanje za narodnostne pravice in rabo domačega (slovenskega) jezika v času madžarske 
nadvlade je privedlo do tako močne identitete prekmurskih Slovencev. Zanimivo pa je, da so se Prekmurci, kljub uporabi 
narečja, že zelo zgodaj zavedali jezikovne in narodnostne povezanosti z drugimi Slovenci. Že prva tiskana knjiga v 
prekmurskem narečju Franca Temlina iz leta 1715 (o tem smo pisali v prejšnji številki Pena) nosi naslov: »Mali katechismus 
/…/ na szlovenszki jezik preloseni«. Vsa besedila, ki so bila napisana v naslednjih dvestotih letih, so bila prvotno sicer res 
namenjena verski rabi, a so zelo izrazito izražala narodnostni vidik. Teolog in pedagog Matija Slavič v enem od svojih del 
med drugim navaja, da so Prekmurci svojo domovino imenovali »Slovensko«, sebe »Slovene«, jezik pa »slovenski«/»stari 
slovenski«. Prekmurci so se imenovali za Slovence, ko večina Kranjcev sploh ni vedela za Prekmurje. 

• »Imam še veliko opravkov«. Besedilo:  Branko Žunec. Vestnik, Murska Sobota, priloga PEN, leto LXX, št. 43,  25. 
oktobra 2018, str. 10-11 

Ernest Ebenšpanger. Nekoč vplivni Murin menedžer s svojimi znanji, izkušnjami in veščinami zaznamuje družabno sceno. 
 

 
Slika: Ernest Ebenšpanger. Foto: Vestnik 
 
Ko enega od nekoč najbolj vplivnih Murinih menedžerjev iz Murske Sobote Ernesta Ebenšpangerja, diplomiranega 
ekonomista, vprašam, kako je mogoče, da je v 80. letu življenja še vedno tako čil, zbran in delovno zagnan, odgovori: »Delo 
je plačano, opravki pa ne, zato pravim, da več ne delam, ampak da imam še veliko opravkov. Ti me napolnjujejo z energijo, 
ohranjajo v kondiciji, mi preganjajo dolgčas.« Ob odhodu v pokoj leta 2001 so mu najožji sodelavci – kako pomenljivo – 
podarili kolo. »Še vedno ga poganjam,« pravi.  



Najdemo ga med člani slovenskega viteškega reda, v društvu seniorjev Pomurja in Lions klubu, med ljubitelji Sobote, v 
Lovski družini Bakovci – Lipovci in od njenega začetka v Ustanovi dr. Šiftarjeva fundacija. Najprej, od leta 1998, kot 
predsednika zbora ustanoviteljev (kot predstavnik podjetja Mura), v zadnjih treh mandatih pa je predsednik uprave. 
Razlaga, da »biti zraven« tudi po upokojitvi pomeni biti društveno dejaven, politično aktiven in vsestransko angažiran, a ne 
kot vodilni funkcionar, ampak kot zavzet član in predan sodelavec. »Mura me je recimo imenovala v osrednji upravni odbor 
Ljubljanske banke v Ljubljani, kar ni bilo kar tako, saj je bilo to v času, ko smo na primer odločali o gradnji oz. odobritvi 
kreditov za gradnjo jedrske elektrarne v Krškem,« razlaga. 
 

  
Slika: Obisk takratnega premierja Janeza Drnovška v Muri, od leve Milan Mörec, Drnovšek in Ebenšpanger. Foto: Vestnik 
 
»Ne zanikam judovskega rodu« 
Ali je ta Ebenšpangerjeva naravnanost po intelektu, karakterju in/ ali temperamentu morda povezana z njegovim 
židovskim/judovskim izvorom, kakor je sklepati že po njegovem priimku? »Ne zanikam judovskega rodu, ker izhajam iz 
judovske družine. Moja mama Pavla, rojena Pavlin iz Voličine, katoličanka, učiteljica na Pertoči in Tišini, v Rogašovcih in 
Murski Soboti je bila poročena z judom oz. židom Ernestom Ebenšpangerjem s Pertoče, ki se je prepisal v krščansko vero. Bil 
je zaposlen pri očetu oz. mojem dedku v Murski Soboti v trgovini z mešanim blagom na lokaciji, kjer so danes Pomurske 
lekarne. 
Po judovskih pravilih je lahko nekdo žid ali jud po mami, kar jaz nisem, medtem ko so moji strici in tete židje ali judje,« 
pripoveduje 17. Septembra 1939 na Tišini rojeni Ernest, klicali so ga Pubi. Bil je edinec, oče mu je zelo zgodaj umrl, že leta 
1948, za posledicami internacije v koncentracijskem taborišču Dachau. 
»Septembra letos sem bil povabljen na slovesnost ob 70. obletnici ustanovitve države Izrael v Ljubljano, kar pomeni, da me 
vodijo v svojih evidencah ali registrih, kakor da sem jud ali žid, čeprav uradno to nisem. Ampak, naj ponovim, judovskega 
rodu ne zanikam. Slovesnosti in sprejema izraelskega veleposlanika, sedež ima na Dunaju, sta se z mano udeležila oba 
moja sinova, mlajši Dejan in starejši Tomaž.« Ernest je vrsto let sodeloval in prijateljeval s pokojnim Francem Kuzmičem, 
uglednim preučevalcem in raziskovalcem judovstva v Prekmurju, ki je bil tudi predsednik programskega sveta Šiftarjeve 
fundacije. 
Po osnovni in srednji ekonomski šoli je študiral in diplomiral na ljubljanski ekonomski fakulteti. »Vsa štiri leta študija sem bil 
honorarno študent miličnik, usmerjal sem promet, na uro sem zaslužil, če se ne motim, okrog sto takratnih dinarjev. Tja me 
je spravil Karči Lovenjak, prav tako študent ekonomije iz Gradišča pri Murski Soboti.« Že v študentskih letih se je s politično 
aktivnostjo in angažiranostjo dokazoval v univerzitetnem komiteju in Klubu prekmurskih študentov. Vojaški rok je odslužil v 
letih 1964/1965 v Sarajevu in Varaždinu.  
Njegova prva služba po opravljanem študiju je bila kontrola cen v takratni skupščini občine Murska Sobota, nato je prevzel 
položaj direktorja v novoustanovljenem stanovanjskem podjetju, ki se je leta 1969 združilo s komunalnim podjetjem v 
podjetje Sobota. Leta 1974 je v vlogi komercialnega direktorja takratne Murine temeljne organizacije združenega dela 
(tozd) Oblačila, po domače so ji rekli težka, začel soustvarjati Murino zgodbo o uspehu, od leta 1987 do upokojitve je bil 
direktor Tovarne moških oblačil (TMO) in eden najtesnejših sodelavcev generalnega direktorja Mure Boža Kuhariča. 
Murin direktorski meni za odločanje 
»Zagotovo so bili mogoči drugačni scenariji za njeno preživetje, na primer poslovanje v manjšem obsegu, sposobnejši kadri 
za vodenje podjetja, drugačen odnos državne politike do te industrijske panoge,« komentira propad »velike« Mure 
Ebenšpanger. Najprej je šla v stečaj v letu 2009, nato pa še drugič v letu 2014. »Tudi v Muri je veljalo, da so tisti, ki so v 
teoriji preveč pametni, v praksi po navadi ne najbolj uporabni,« meni nekdanji gospodarstvenik, ki ga je Gospodarska 
zbornica Slovenije leta 1994 razglasila za izjemno uspešnega podjetnika s poudarkom na »izredni sposobnosti za 
mednarodno trženje modnih izdelkov, uvajanje najnovejše tehnologije in sodobnega organizacijskega modela proizvodnje«. 
Celoten poslovni sistem Mura, European Fashion Design, je v takratnih zlatih časih rezal kruh – glede na višino plač so v 
javnosti govorili o Murini potici – kar okrog 6500 zaposlenim, samo v TMO jih je bilo okrog 2300, bila je največja tovarna v 
sistemu Mure. Sestavljali so jo trije obrati: v Murski Soboti so izdelovali moške suknjiče, v Lendavi so bili specializirani za 
izdelavo plaščev in vetrovk, v Ljutomeru so izdelovali hlače. TMO je bila tudi solastnica dveh mešanih družb: nemške 
Westmur in ameriške PMI. 



Nekdanji vodilni Murin menedžer se spominja, da so se po izgubi trgov v nekdanji skupni državi Jugoslaviji intenzivno 
usmerili v izvoz. Z mešanima družbama jim je uspelo tržno uveljavljati izvozne blagovne znamke Sacardi, Cavelli in Ferrini, za 
neposredno trženje pa Free in Mura Design. 
V mednarodni kooperaciji so sodelovali s prestižnimi družbami Yves Saint Laurent, Rene Lezard, Boss, Jaguar in drugimi. Iz 
tega časa je odmevna Ebenšpangerjeva izjava, da »je bila Mura takrat najbolj prepoznavna doma in v tujini, saj smo izvažali 
več kot 60 odstotkov proizvodnje in dosegali nadpovprečne rezultate poslovanja, skrbeli za socialno varnost in standard 
zaposlenih, kar je bilo pomembno za celotno regijo«. 
V časniku Večer se je takratni že četrti zbornični nagrajenec iz Mure pohvalil: »Vsi podatki so v računalniku: od prodaje do 
zalog. Gre za tako imenovani dnevni direktorski meni za odločanje in ta se mi zdi najslajši.« 
Po duši in srcu ostaja »muraš« 
Z Marijano, rojeno Flisar, sestro enega naših najbolj prevajanih književnikov Evalda Flisarja iz Gerlinec, predmetno učiteljico 
kemije in biologije, najprej na Cankovi, nato na drugi murskosoboški osnovni šoli, sta se poročila leta 1965 v Mariboru. Njuni 
poročni priči sta bila znani slovenski stomatolog Martin Toth ter nekdanji že pokojni Večerov urednik in direktor Dragan 
Flisar. V zakonu sta se jima rodila sinova Tomaž, arhitekt, asistent na mariborski fakulteti za gradbeništvo, prometno 
inženirstvo in arhitekturo, živi v Ljubljani, in Dejan, zobozdravnik z zasebno ordinacijo v Murski Soboti. Kot kaže, bo  
Tomaževa hčerka, vnukinja Ema, šla po dedijevi poklicni poti, saj je v tem akademskem letu na ljubljanski ekonomski 
fakulteti začela študij ekonomije.» 
Še vedno nosim Murina oblačila, pravzaprav je obleka, ki jo imam na sebi, Bossova,« pokaže blagovno znamko na notranji 
strani suknjiča. »Ne poganjam le Murinega kolesa, ampak ostajam po duši in srcu ‘muraš’, tam sem bil dvanajst let  
komercialni direktor tozda Oblačila in pet najst let direktor Tovarne moških oblačil.« Seveda so se v Muri oblačili tudi 
takratni vodilni politiki, kot sta bila predsednik države in prekmurski rojak Milan Kučan ter predsednik vlade Janez Drnovšek, 
ministri, kot je bil Dimitrij Rupel, in številni drugi pomembneži. »Šivali smo jim po meri in jim to zaračunavali po posebni 
tarifi,« pojasnjuje. 
»Za vrhunske športnike smo v panogah, kjer smo bili sponzorji, izdelovali oblačila, recimo za našo hokejsko reprezentanco, 
prav tako za naš olimpijski komite. V Murini delegaciji sem bil na kar štirih olimpijskih igrah, treh zimskih (v Albertvillu, 
Lillehammerju in Naganu) ter na poletnih v Sydneyju. Za vse reprezentance smo v Muri sešili enotne obleke. Sponzorirali 
smo tudi tekmovanja v smučarskih poletih v Planici.« Zelo načrtno so v podjetju nekoč skrbeli za kulturno dejavnost. »Enajst  
umetniških skulptur je bilo nekoč v Murini lasti. Po posebnem programu smo vsako leto na Murinem dvorišču postavili 
po eno umetniško kiparsko delo. Umetnine so že nekaj časa na ogled v središču mesta ob Ulici Štefana Kovača, mislim, da jih 
je odkupil in tja prenesel Pomurski muzej. Seznanjen sem, da v muzeju pripravljajo Murino stalno zbirko.« 
Lepe spomine ima na kar dvajset vzponov do Aljaževega stolpa na vrhu Triglava. »Člani Murinega kolegija smo vsako leto 
opravili po enega ali dva daljša planinska pohoda, praktično smo prehodili celotno transverzalo od Mariborskega Pohorja do 
pogorja Krna. Vodilna pri tem, neke vrste motivatorka, je bila Marija Vild, ki je skrbela za našo kondicijo. Ja, to so bili lepi, 
nepozabni časi,« pripoveduje Ebenšpanger. 
Na društveni sceni je njegovo delovanje v zadnjih letih najbolj prepoznavno v Šiftarjevi fundaciji, z lani umrlim akademikom 
Antonom Vratušo in podpredsednikom uprave Marjanom Šiftarjem poosebljajo eno od dejavnejših ustanov pri nas. 
 

 
Slika: Poosebljajo Šiftarjevo fundacijo, od leve Ebenšpanger, lani umrli akademik Anton Vratuša in Marjan Šiftar. Foto: 
Vestnik 
 
»S stečajem Mure je prenehalo ustanoviteljstvo v fundaciji, v ‘zlatem’ obdobju podjetja, ko je Kuhariča po upokojitvi na 
položaju predsednika uprave zamenjal Borut Meh, je Murin ustanoviteljski delež znašal milijon takratnih tolarjev,« poudari 
Marjan. 
Ernest obžaluje, da Mure ni več med ustanovitelji, doda, da ga na Šiftarjevo domačijo na Petanjcih in njegovo ustanovo veže 
osebno prijateljstvo s pokojnim Vanekom Šiftarjem in njegovo družino, da ga je Vanek vzel za svojega in ga pozneje vključil v 
zdaj že več kot dve desetletji staro delovanje ustanove. 
V ponedeljek se bo – kakor je to že utečeno – Ebenšpanger na soboškem teniškem igrišču družil z nekaterimi nekdanjimi 
direktorji, med njimi je tudi Kuharič (»Z njim sva imela enake poglede na situacijo v Muri ter ostala v pristnih prijateljskih 
stikih «), in vidnejšimi politiki, saj je bil Ernest kot vodilna oseba v gospodarstvu med drugim delegat v zboru občin in v 



občinski skupščini ter predsednik območne gospodarske zbornice, dvanajst let je bil mestni svetnik in aktivni član stranke 
Socialni demokrati. 

 

Primorske novice, Koper 

• Meje naj ostanejo odprte, a tudi ustrezno varovane: Gorica – Dimitrij Rupel in Piero Fassino ob desetletnici vstopa 
Slovenije v Schengenski prostor. Primorske novice, št. 242, 19.10.2018, str.  4 

• Petra Mezinec. Nova zmaga za openske jusarje: Opčine – zgodovinska zmaga openskega jusa. V upravljanje dobili 
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• Pahor in Ader si želita čimprejšnje izgradnje drugega tira. L. L. Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 19. oktober 2018  
Madžarski predsednik Janos Ader na dvodnevnem obisku v Sloveniji 
http://www.rtvslo.si/slovenija/pahor-in-ader-si-zelita-cimprejsnje-izgradnje-drugega-tira/469404  
Predsednik republike Borut Pahor in madžarski predsednik Janos Ader, ki je na dvodnevnem uradnem obisku v Sloveniji, 
sta poudarila, da so odnosi med državama odlični. Oba sta se zavzela za čimprejšnjo izgradnjo drugega tira Koper–Divača. 
 

 
Slika: Pahor se je na srečanju z Aderjem zavzel, da bi okrepili gospodarstvo v obmejnih regijah. Foto: BoBo 

Pahor se je tudi zavzel, da bi v prihodnosti okrepili gospodarstvo v obeh obmejnih regijah, kjer živita slovenska oziroma 
madžarska narodna manjšina. Ob tem je predsednik republike ocenil, da je položaj obeh manjšin dober. Prav z večjimi 
naložbami madžarske vlade v Porabje v prihodnosti bi po besedah slovenskega predsednika zadržali mlade predstavnike 
slovenske narodnosti v tem delu Madžarske.  
Slovenija in Madžarska kot dve sosednji in prijateljski državi, članici EU-ja in zveze Nato, lahko ob zaupanju prav s krepitvijo 
gospodarske prisotnosti v obmejnih regijah pomagata pri razvoju regij na obeh straneh meje ter ustvarjata občutek sožitja 
in ne nacionalnega tekmovanja ter državi "ne delata nič, kar bi tako nacionalno tekmovanje podpihovalo, temveč nasprotno, 
omogočalo sožitje in medsebojno razumevanje", je še opozoril Pahor. 
Blagovna menjava kmalu na dve milijardi evrov 
Oba predsednika sta poudarila tudi dobro gospodarsko sodelovanje med državama, ki obeta, da bo blagovna menjava med 
njima kmalu dosegla dve milijardi evrov. Madžarska je šesta najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije in v zadnjem 
letu se je gospodarsko sodelovanje med državama povečalo za šest odstotkov. 
Blagovna menjava med državama je lani znašala dobrih 1,8 milijarde evrov, od tega je bil slovenski izvoz na Madžarsko 
vreden dobrih 767 milijonov evrov, uvoz iz Madžarske pa 1,1 milijarde evra, kar pomeni, da ima Slovenija primanjkljaj v 
vrednosti 304 milijone evrov. Od januarja do julija letos je bila blagovna menjava vredna 1,2 milijarde evrov. Od tega je bil 
izvoz na Madžarsko vreden dobrih 500 milijonov evrov, uvoz pa 657 milijonov evrov. 
Ader: Madžarska je za Luko Koper pomemben trg 
Madžarski predsednik je ob tem napovedal, da bo Madžarska na svoji strani do konca prihodnjega leta dokončala cestno 
povezavo Budimpešta–Ljubljana–Koper. Glede daljnovoda Cirkovce–Pince je dejal, da ga je Madžarska na svoji strani že 
zgradila, na slovenski strani pa naj bi bil dokončan do leta 2020. Tako kot Pahor je podprl čimprejšnjo izgradnjo drugega tira 
Koper–Divača in hkrati opozoril, da če ta investicija ne bo uresničena, ima Madžarska na voljo alternativne poti. Luka Koper 
je sicer za Madžarsko trenutno najpomembnejše pristanišče, Madžarska pa je za Luko Koper drugi najpomembnejši trg. 
Na pogovoru tudi Miro Cerar 
Dvostranskih pogovorov med predsednikoma Slovenije in Madžarske z delegacijama se je danes udeležil tudi nekdanji 

http://www.rtvslo.si/slovenija/pahor-in-ader-si-zelita-cimprejsnje-izgradnje-drugega-tira/469404
javascript:void(photos.show(0));


predsednik vlade in zdajšnji zunanji minister Miro Cerar, ki je madžarskemu predsedniku po navedbah Pahorja pojasnil, da 
ima nova slovenska vlada možnost, da znova oceni parametre tega projekta in da za zdaj ni sprejela nobene nove odločitve. 
Poleg tega sta Pahor in Ader spregovorila o Pobudi treh morij, ki jo bo prihodnje leto gostila Slovenija, Zahodnem Balkanu, 
prihodnosti Evropske unije in migracijah. Ader je ob tem opozoril na nujnost varovanja zunanjih meja EU-ja in se zavzel, da 
notranje meje EU-ja ostanejo prehodne. Sam zagovarja pomoč izvornim državam migracij in Turčiji, Jordaniji ter Libiji, ki 
gostijo na milijone beguncev. 
Pahor je poudaril, da je evropska ideja okvir miru, varnosti in blaginje za vse narode in države, EU pa je pomemben za 
nadaljnji razvoj Slovenije, saj "nam to omogoča, da smo varnejši, bolj razviti in v svetu bolj upoštevani". Ob evropskih 
volitvah prihodnje leto je slovenski predsednik izrazil upanje, da si kot Evropejec želi, da bodo po volitvah prevladovale tiste 
politične sile, ki bodo dale tej evropski ideji nov zagon. 
Ader o postopku EU-ja: Postopek je na začetku 
Na vprašanje o odločitvi Evropskega parlamenta za sprožitev 7. člena proti Madžarski zaradi kršitve temeljnih evropskih 
vrednot, je madžarski predsednik dejal le, da gre za postopek, ki je šele na začetku, ko bo končan, pa se bo Madžarska 
ustrezno odzvala. Madžarska ima po besedah slovenskega predsednika sicer zelo jasno in nedvoumno stališče do 
spoštovanja mednarodnih pogodb, tudi arbitražne in sklepa arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško. 
Madžarski predsednik se je srečal tudi s predsednikom državnega zbora Dejanom Židanom in predsednikom komisije DZ-ja 
za narodni skupnosti, poslancem madžarske narodnosti Ferencem Horváthom. Osrednja tema pogovora je bilo vprašanje 
migracij. Predsednik Madžarske je menil, da bi bilo treba večjo pozornost nameniti vzrokom migracij, Židan pa je navedel 
več dejavnikov današnjih migracij, poleg vojn tudi podnebne spremembe. Poslanec Horváth je poudaril dobro sodelovanje 
slovenske narodne skupnosti na Madžarskem in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji.  
Pahor in Ader bosta obiskala muzej soške fronte 
Ader bo obisk sklenil v soboto v Posočju. V Ločah bo najprej položil venec na avstro-ogrskem vojaškem pokopališču, ki je 
posvečen padlim vojakom 30. pehotnega polka avstro-ogrske vojske. Nato bo obiskal spominsko cerkev Svetega Duha na 
Javorci, ki velja za najlepši spomenik prve svetovne vojne na ozemlju Slovenije. Cerkev so zgradili avstro-ogrski vojaki in 
ostaja simbol poziva k spravi. Pahor in Ader bosta v soboto tudi skupaj obiskala Kobariški muzej, vodilni slovenski muzej o 
soški fronti. 
Tokratni obisk Aderja kot madžarskega predsednika je njegov drugi uradni obisk v Sloveniji. Pahor je bil nazadnje na 
uradnem obisku na Madžarskem septembra 2015, Ader pa na uradnem obisku v Sloveniji maja 2013. 

• Italija zaradi vračanja prebežnikov na mejo s Francijo pošilja policijo. B. V. Rim - MMC RTV SLO. 20. oktober 
2018  

Rim in Pariz v sporu zaradi prebežnikov 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/italija-zaradi-vracanja-prebeznikov-na-mejo-s-francijo-posilja-policijo/469491  
Italija se je zaradi vračanja prosilcev za azil odločila na mejo s Francijo poslati policijo. Francija sporoča, da gre za rutinski 
postopek, italijanski notranji minister pa zahteva pojasnila Pariza. 
 

 
Slika: Notranji minister in vodja skrajno desne Lige Salvini stopnjuje spor s Francijo. Foto: Reuters 

 
Minister Matteo Salvini je poslal policijske enote v občino Calviere na meji s Francijo, s čimer se stopnjuje spor Rima s 
francoskimi oblastmi zaradi vračanja prebežnikov v Italijo. 
Na družbenem omrežju Twitter je z velikimi črkami napisal: "Novost glede Claviereja, nič več šale! Poslal sem patrulje." 
Salvini je policijo v obmejno občino poslal dan po tem, ko je na istem družbenem omrežju objavil video, ki prikazuje 
francosko policijo med odlaganjem domnevno nezakonitih priseljencev na italijansko stran meje v Claviereju, poroča nemški 
portal Deutsche Welle (DW). Salvini je od francoskega predsednika Emmanuela Macrona zahteval, naj se odzove na ta 
dogodek. 
Ne gre za prvi primer Salvinijevega odkritega kritiziranja francoskih oblasti zaradi vračanja prebežnikov v Italijo, a napotitev 
policijskih enot na mejo je njegov najostrejši ukrep do zdaj, ta pa prihaja v času vse slabših odnosov med Rimom in Parizom. 
Francija: To je normalni postopek 
Lokalne francoske oblasti na drugi strani meje medtem pravijo, da je vračanje posameznikov del "normalnih postopkov", 
glede katerih sta se sporazumeli francoska in italijanska policija. Ta postopek naj bi bilo utemeljen tudi v evropskem 
pravnem redu, pravijo lokalne francoske oblasti. 
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Glede na dublinsko uredbo EU-ja je treba prošnje za azil obravnavati v državi članici, kamor prosilci za azil najprej pridejo, če 
pa so ti ljudje v drugi državi, naj bi jih poslali nazaj v tisto, ki je odgovorna za obravnavo njihovih prošenj. 
Ta uredba je ena spornejših v EU-zakonodaji v zadnjih letih, poroča DW. Članice EU-ja so pogosto skušale odgovornost za 
prosilce za azil prevaliti na svoje sosede. V Italijo je čez Sredozemsko morje sicer prispelo ogromno število prebežnikov. 
Nekatere države, kot je Nemčija, so podpisale dvostranske sporazume z drugimi EU-članicami o preselitvi prosilcev za azil. 
Salvini pa je v soboto zanikal trditve francoskih predstavnikov, da obstaja takšen dogovor tudi med Francijo in Italijo. 
V preteklih letih so sicer potekale preselitve prosilcev za azil čez francosko-italijansko mejo. A Salvini je dejal, da je to morda 
res bila praksa prejšnje italijanske vlade, a da so se zgodile spremembe in da njegova vlada ne bo več sprejemala ljudi, ki jih 
v Italijo pripelje Francija, ne da bi policija preverila njihove identitete. 

• Madžarski muzej holokavsta še pred odprtjem obtožen potvarjanja zgodovine.  A. J.  Budimpešta - MMC RTV 
SLO, Reuters, 20. oktober 2018  

http://www.rtvslo.si/kultura/razstave/madzarski-muzej-holokavsta-se-pred-odprtjem-obtozen-potvarjanja-
zgodovine/469459  
Hiša usod "implicira, da je bila Madžarska v resnici narod rešiteljev", opozarja mednarodna judovska skupnost 
Načrti za nov muzej holokavsta v Budimpešti so razdelili madžarsko judovsko skupnost. Številne skrbi, da bo skušala 
ustanova prikriti ali zmanjšati vlogo, ki so jo imeli Madžari pri pregonu in deportiranju Judov med drugo svetovno vojno. 
 

 
Slika: Novi muzej holokavsta, ki so ga krstili za Hišo usod, naj bi se v Budimpešti odprl v naslednjem letu. Foto: Reuters 

 
Vlada premierja Viktorja Orbana je odprtje novega muzeja napovedala za naslednje leto, ob 75. obletnici deportacije 
madžarskih Judov v koncentracijska taborišča v okupirani Poljski. Med šestimi milijoni Judov, kolikor jih je bilo v Evropi 
ubitih v holokavstu, je bilo več kot pol milijona madžarskih Judov. 
Septembra je vlada vodenje in lastništvo novega muzeja Hiša usod namenila organizaciji Združena madžarska judovska 
skupnost (EMIH), ki je ena od treh registriranih judovskih skupnosti na Madžarskem. Stalno postavitev razstave bo EMIH 
pripravil s finančno pomočjo vlade, prostor pa bo dobila v prostorih nekdanje železniške postaje. Koncept je izoblikovala 
zgodovinarka Maria Schmidt, javna zaveznica Viktorja Orbana in lastnica revije s provladnimi vsebinami. 
Postavitev bo obdobje med letoma 1938 in 1948 ljudem skušala približati prek osebnih zgodb, s posebnim poudarkom na 
otrocih. Muzej napoveduje tudi občasne razstave in izobraževalni program. 
"Hudo potvarjanje zgodovine" 
Projekt, ki ga je Madžarska prvič napovedala že leta 2014, je med drugim obsodil Jad Vašem, svetovni center spomina na 
holokavst v Izraelu. "Koncept muzeja se zelo jasno izogiba vprašanju odgovornosti madžarskih voditeljev tistega obdobja za 
trpljenje madžarskih Judov in temu, da so jih na koncu prepustili nacistični Nemčiji," je v izjavo za javnost zapisal Robert 
Rozett, direktor knjižnice Jad Vašema. Opozoril je tudi, da koncept potvarja vlogo madžarskih civilistov, običajnih 
državljanov. "Implicirano je, da je bila Madžarska v resnici narod rešiteljev. To je hudo potvarjanje zgodovine." 
Krvava zgodovina 
Rabin Slomo Koves, ki je na čelu EMIH-a, poudarja, da so odprti za vse predloge od zunaj, tudi od Jad Vašema, pri tem pa 
opozarja, da je koncept za muzej šele napol dokončan. Koves bi rad mladim obiskovalcem podal ne le relevantna 
zgodovinska dejstva, ampak tudi "čustveno vez z zgodovino". 
Madžarska je marginalizacijo in diskriminacijo Judov začela že dolgo pred izbruhom druge svetovne vojne, pod desničarskim 
voditeljem Miklosem Horthyjem, ki je bil zaveznik nacistične Nemčije. Nemci so leta 1944 napadli Madžarsko, da bi ji s tem 
preprečili prehod na zavezniško stran. V pičlih osmih tednih so s pomočjo oblasti v Auschwitz deportirali okrog 437 tisoč 
madžarskih Judov. Na desetine tisočev drugih so strpali v gete v Budimpešti in jih pobili; storilci teh zločinov so bili večinoma 
Madžari. 
Svetovni judovski kongres je predlagal, da bi Madžarska pri gradnji muzeja privolila v nadzor kake velike institucije, na 
primer Jad Vašema, ameriškega muzeja holokavsta ali federacije madžarskih judovskih skupnosti (MAZSIHISZ). 
Orban je ta mesec pred parlamentom komentiral, da odprtje muzeja lahko počaka, dokler se spori okrog njegove vsebine ne 
"poležejo". V Budimpešti sicer že obstaja Spominski center holokavsta, ki so ga v nekdanji sinagogi odprli leta 2004. 
Ničelna toleranca do antisemitizma – v teoriji 
Madžarski premier je sicer na deklarativni ravni podprl "ničelno toleranco" do antisemitizma, a je judovsko skupnost 
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obenem že večkrat ujezil s pripombami o "etnični homogenosti", naslovljenimi na njegovo volilno telo. Večkrat je bil tudi že 
tarča obtožb, da skuša prenarejati madžarsko zgodovino. 
Leta 2014 je Orbanova vlada postavila spomenik žrtvam nacistične okupacije, kritiki so takrat opozarjali, da spomenik 
Madžare upodobi kot pasivne žrtve in jih s tem opere krivde za grozodejstva. Je pa Orban v preteklosti tudi že govoril o 
"številnih, številnih Madžarih, ki so izbrali zlo namesto dobrega".  
Vodja Orbanovega kabineta Gergely Gulyas je poudaril, da bo vlada nosila odgovornost za vsebino novega muzeja. 
"Sklanjamo glave pred žrtvami holokavsta, ki so žrtve postale, ker Madžarska ni zmogla zaščititi lastnih državljanov in je 
sodelovala pri deportacijah." 

• Makedonski parlament podprl ustavne spremembe za novo ime. Boštjan Anžin. Skopje - MMC RTV SLO, Radio 
Slovenija. 20. oktober 2018  

http://www.rtvslo.si/svet/evropa/makedonski-parlament-podprl-ustavne-spremembe-za-novo-ime/469428  
Napeto dogajanje v sobranju  
Makedonski parlament je sinoči podprl uveljavljanje ustavnih sprememb, ki bi državi med drugim prinesle novo ime, 
Republika Severna Makedonija. Do konca glasovanja ni bilo jasno, ali bo premier Zoran Zaev v sobranju zbral 
dvetretjinsko večino. 
 

 
Slika: Do konca glasovanja ni bilo jasno, ali bo premier Zoran Zaev v sobranju zbral dvetretjinsko večino. Za začetek 
spreminjanja ustave je glasovalo 80 poslancev, natančno toliko, kolikor je bilo treba. Foto: Reuters 
 
Razprava o začetku sprememb ustave se je spremenila v pravo dramo. Nekaj pred 23. uro je parlament glasoval, zbrali so 
natančno 80 glasov, potrebnih za dvotretjinsko večino, a je predstavnik opozicije zahteval poimensko glasovanje, vrata 
sobranja so zaklenili. Izid je ostal enak. Predsednika parlamenta Talat Džaferi je sporočil: "Posamično glasovanje je potrdilo 
prejšnji izid. 80 glasov za, 39 proti." 
Po referendumu, ki se zaradi prenizke udeležbe ni izšel po željah zagovornikov dogovora z Grčijo, je vlada sinoči preskočila 
pomembno oviro. A prihajajo nove – v 15 dneh morajo v parlament poslati predloge amandmajev – najpomembnejša bo 
sprememba imena, sledila bo javna razprava, nato bodo poslanci glasovali posamično o vsakem amandmaju, na koncu 
morajo ustavo z dvotretjinsko večino zapreti. 
"Danes so spremembe dobile nov, svež začetek. Zato moramo v sodelovanju z državljani nadaljevati to, kar smo začeli, in biti 
odgovorni za enotnost naše države," pravi premier Zoran Zaev, ki ostro zanika, da bi na poslance opozicije pritiskali, jim 
grozili ali jih podkupovali. 
Vodja opozicijske stranke VMRO DPMNE Hristijan Mickoski pa je na vprašanje, ali po porazu razmišlja o odstopu, odgovoril 
z napovedjo izključitve poslancev, ki so glasovali za – in za to okrivil pritiske ter kriminalno delovanje nasprotnikov. "To je 
začetek konca Zorana Zaeva in njegove sramotne vloge v naši zgodovini. Moramo se upreti temu zlu, ki duši našo državo, tej 
kriminalni in nasilni oblasti." Dan je bil sicer za stranko še slabši, saj je prizivno sodišče potrdilo dveletno zaporno kazen za 
dolgoletnega vodjo in premierja Nikolo Gruevskega. 
 

 
Slika: Opozicijski poslanci stojijo v protest proti glasovanju o spremembi imena. Foto: Reuters 
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Premier Zaev medtem prejema čestitke, med drugim iz Bruslja, pa tudi iz Aten – za pomemben korak za mirno in uspešno 
sobivanje obeh narodov mu je čestital grški premier Aleksis Cipras, ki ga potrjevanje v parlamentu čaka, ko bodo svoje delo 
opravili v Makedoniji. V skladu s prespanskim dogovorom, ki sta ga podpisala oba premierja, bi naj Grčija nato severni 
sosedi v zameno za spremembo imena odprla pot za članstvo v Natu in pogajanja z Evropsko unijo. 

• Prebežniki iz BiH-a pritiskajo za vstop na Hrvaško. A. V. Zagreb - MMC RTV SLO, STA, 23. oktober 2018  
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/prebezniki-iz-bih-a-pritiskajo-za-vstop-na-hrvasko/469726  
Prebivalci Bihaća v ponedeljek protestirali proti vse večjemu številu migrantov 
Policija Bosne in Hercegovine je potrdila, da se je v torek skupina 50 prebežnikov iz Velike Kladuše napotila priti 
mejnemu prehodu Maljevac in skušala vstopiti na Hrvaško, a so jih varnostni organi ustavili.  
 

 
Slika: Število prebežnikov v Bosni in Hercegovini se povečuje. Na fotografiji prebežniki iz Afganistana, Pakistana in Sirije  
maja letos v Sarajevu. Foto: EPA 
 
Že v ponedeljek so policisti približno 200 migrantov ustavili pred mejnim prehodom Maljevac. Nameravali so vstopiti na 
Hrvaško in nadaljevati pot proti zahodu, a so se po pogajanjih s policisti BiH-a vrnili v migrantski center Trnovo v Veliki 
Kladuši.  
90 prebežnikov prenočilo na prostem  
Nekaj manj kot 90 migrantov, med katerimi so bile tudi družine z otroki, pa se je v ponedeljek napotilo iz hotela Sedra v 
Cazinu proti drugemu mejnemu prehodu s Hrvaško na tem območju, prehodu Izačić. Tudi to skupino so policisti ustavili 
nekaj sto metrov pred mejo s Hrvaško, večina migrantov pa se je odločila, da bodo kar na prostem prenočili blizu mejnega 
prehoda. Hkrati so s svojimi telesi blokirali tamkajšnjo cesto, je poročala regionalna televizija N1. Kot so dodali, so lokalni 
prebivalci prejšnjo noč migrante oskrbeli s hrano in z oblačili. 
Hrvaško notranje ministrstvo je danes sporočilo, da se med migranti na območju BiH-a in Srbije širijo lažne informacije, da 
bo Hrvaška dovolila vstop migrantom na svoje ozemlje in prehod proti državam zahodne Evrope. Na spletni strani hrvaškega 
notranjega ministrstva so poudarili, da bodo hrvaški policisti še naprej izvajali nacionalno in evropsko zakonodajo ter ne 
bodo dovolili nezakonitih prestopov hrvaške meje, ki je tudi zunanja meja EU-ja. 
Prebivalci Bihaća zahtevajo premestitev centra izven mesta  
V ponedeljek zvečer pa so v Bihaću protestirali meščani, ki so nezadovoljni zaradi vse večjega števila migrantov v mestu. 
Med drugim so zahtevali, da center za migrante namestijo izven središča Bihaća. Organizatorji protesta poudarjajo, da 
njihova akcija ni uperjena proti migrantom, temveč proti ohromelosti oblasti, ki že dlje časa ne najdejo ustreznega odgovora 
na problem. 
Letos v BiH vstopilo 19.500 prebežnikov 
V BiH je od začetka leta do 20. oktobra vstopilo približno 19.500 migrantov, medtem pa je policija preprečila vstop 13.300 
migrantom, je povedal pomočnik ministra za varnost BiH Marijan Baotić v današnjem pogovoru za N1. Največ migrantov v 
BiH-u je na območju unsko-sanskega kantona; med 2.500 in 3.000, je dodal. 
Izpostavil pa je, da nimajo natančnih podatkov o številu migrantov, ki so v BiH, niti o številu tistih, ki so uspeli vstopiti na 
Hrvaško in nadaljevati pot proti drugim državam članicam EU-ja. Lokalne oblasti medtem opozarjajo, da število migrantov ni 
znano niti v improviziranih begunskih naseljih, na odprtem ali v zasebnih namestitvah. 
Baotić: Srbija in Črna gora spuščata prebežnike v BiH 
Baotić je ocenil, da kljub okrepljenemu nadzoru meje, ki ga izvajata policiji BiH-a in Hrvaške, migrantom uspe prečkati mejo. 
Po Baotićevem mnenju je ključni problem v Srbiji in Črni gori, ki spuščata migrante v BiH, izogibata pa se njihovemu 
sprejemanju nazaj. Oblasti v BiH-u pričakujejo, da se bo pritisk migrantov v unsko-sanskem kantonu omilil, ko bodo do 
konca tedna odprli migrantski center v Hadžićih pri Sarajevu, kjer so zagotovili pogoje za namestitev 400 ljudi. 

• Poslovil se je pisatelj Alojz Rebula, ki ni želel biti "pevec tržaškosti". Loka pri Zidanem mostu - MMC RTV SLO, 
STA. 24. oktober 2018  

Književnik je umrl v 95. letu starosti 
http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/poslovil-se-je-pisatelj-alojz-rebula-ki-ni-zelel-biti-pevec-trzaskosti/469786  

http://www.rtvslo.si/svet/evropa/prebezniki-iz-bih-a-pritiskajo-za-vstop-na-hrvasko/469726
http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/poslovil-se-je-pisatelj-alojz-rebula-ki-ni-zelel-biti-pevec-trzaskosti/469786
javascript:void(photos.show(0));


Umrl je akademik, pisatelj in prevajalec Alojz Rebula, eden izmed slovenskih književnikov v Italiji, ki so ustvarjali vse 
povojno obdobje, pri čemer so ga zanimala vprašanja širšega preteklega in sedanjega sveta, hkrati pa je zmeraj na prvo 
mesto postavljal slovenstvo. 
 

 
Slika: Alojz Rebula (1924‒2018). Foto: BoBo 
 
Alojza Rebulo, ki je ustvarjal tudi v visoki starosti, se je med drugim skupaj z Borisom Pahorjem uvrščalo v t. i. tržaško 
literarno šolo, vendar, kot je pravil sam, ni želel biti "pevec tržaškosti". 
 

 
Slika: Alojza Rebulo se je skupaj z Borisom Pahorjem uvrščalo v t. i. tržaško literarno šolo. Foto: BoBo 
 
Preteklost in sedanjost celotnega sveta 
Navdih za svoja dela je iskal v zgodovini, in sicer od biblične dobe prek antike ter srednjega veka do današnjih dni. "A skozi 
zgodovino vedno odkrivam tudi sedanjost," je ob svojem 90. jubileju povedal za STA. Ob tem je poudaril, da ga zanimata 
preteklost in sedanjost celotnega sveta, ne le majhnega tržaškega območja. 
Alojz Rebula se je rodil 21. julija 1924 v Šempolaju (San Pelagiu) pri Trstu. Sprva je med letoma 1936 in 1940 obiskoval 
italijansko klasično gimnazijo v Gorici, nato pa jo je med letoma 1940 in 1944 nadaljeval v Vidmu, kjer je tudi maturiral. Pet 
let kasneje je sledila diploma iz klasične filologije na Univerzi v Ljubljani, kjer je študiral tudi arheologijo in angleščino. 
Leta 1960 je v Rimu doktoriral z disertacijo o Dantejevi Božanski komediji v slovenskih prevodih. Do upokojitve je poučeval 
latinščino in grščino na višjih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom v Trstu. Tako se je kasneje ta akademik, pisatelj in 
prevajalec sam skromno predstavljal kot upokojeni srednješolski profesor. 
Za njegove prve literarne poskuse veljajo dela, ki jih je napisal v slovenskem, italijanskem in latinskem jeziku, kasneje pa se 
je italijanščini kot pesniškemu izrazu odpovedal. Nekaj časa se je posvečal poeziji, za katero je bil značilen ekspresionistični 
slog, kmalu pa se je posvetil skoraj izključno prozi. Leta 1945 je objavil svoje prvo prozno delo, alegorijo Vedež ob Jadranu, 
prva zbirka novel, Vinograd rimske cesarice pa je izšla leta 1956. Že v svojih zgodnjih delih je nakazoval izčiščeno tematiko 
usode majhnega naroda, vezane predvsem na tržaško slovenstvo, ki jo je povezoval z razglabljanjem o pomenu umetniškega 
ustvarjanja. 
Tematiki umetnosti in narodne usode ter potopisje 
Kasneje je nadaljeval v slogu, za katerega je zgodovinskost ozadje, na katerega projicira sodobnost, da bi razkril resnico 
sedanjega sveta in poudaril veljavnost duhovnih vrednot. Njegov pisateljski opus obsega črtice, novele in romane s tematiko 
umetnosti, slovenske narodne usode na Tržaškem ter refleksivno dnevniško in potopisno prozo. Kot njegova najznačilnejša 
dela velja izpostaviti romane Senčni ples, V Sibilinem vetru, Divji golob, Jutri čez Jordan in zbirko meditacij Gorje zelenemu 
drevesu. 
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Slika: Leta 2014 je izšel Rebulov roman oziroma pripoved Kominform v Zabrinju, postavljena v izmišljen kraj Zabrinje, ki  
pa ga lahko bralec umesti v zamejski prostor. V delu se je lotil fenomena, ki se ga doslej v literarni obliki ni še nihče. 
"Hotel sem obuditi spomin na pomen resolucije kominforma za tržaško ozemlje, predvsem za cono A," je dejal Rebula, po 
čigar mnenju nobena druga deklaracija ni tako posegla v vsakodnevno življenje Slovencev v zamejstvu. Izšel je v skupni 
izdaji z Divjim golobom iz leta 1973. Foto: Mohorjeva založba 
 
Mnoge izmed njegovih knjig je izdala založba Mladika, med njimi so na primer Cesta s cipreso in zvezdo, Previsna leta, 
dnevnik Iz partiture življenja (1977–1981) in Nokturno za Primorsko, ki mu je prinesel kresnika v letu 2005. 
Priznanja in nagrade z obeh strani meje 
Od leta 2009 je bil redni član SAZU-ja, prevajal pa je tudi latinsko, grško in italijansko književnost. Za svoje delo je prejel več 
nagrad, med njimi tudi nagrado Prešernovega sklada in Prešernovo nagrado. Večkrat so ga nagradili tudi v Italiji. Med 
drugim ga je predsednik Giorgio Napolitano leta 2012 imenoval za velikega častnika viteškega reda za zasluge za Republiko 
Italijo. Ob 90. rojstnem dnevu mu je Slovenska škofovska konferenca podelila najvišje cerkveno priznanje – odličje sv. Cirila 
in Metoda. 

 

 
Slika: Za svoje delo je prejel več nagrad, med njimi tudi nagrado Prešernovega sklada in Prešernovo nagrado. Večkrat so 
ga nagradili tudi v Italiji. Med drugim ga je predsednik Giorgio Napolitano leta 2012 imenoval za velikega častnika 
viteškega reda za zasluge za Republiko Italijo. Foto: BoBo 
 
Med platnice ujeti dve mladosti in ena ljubezen 
Lanskega decembra sta s soprogo, pisateljico in pesnico Zoro Tavčar, prejela častno priznanje Boruta Meška za življenjsko 
delo, ki ga podeljuje Združenje novinarjev in publicistov (ZNP). Dve leti pred tem je pri Mohorjevi družbi izšla njuna skupna 
knjiga Dve mladosti, ena ljubezen, v kateri je ujeto pričevanje o odraščanju neke generacije, o njenih doživetjih, stiskah, 
nazorih in tudi pričakovanjih. 
 

 
Slika: Lanskega decembra sta s soprogo, pisateljico in pesnico Zoro Tavčar, prejela častno priznanje Boruta Meška za 
življenjsko delo, ki ga podeljuje Združenje novinarjev in publicistov (ZNP). Foto: BoBo 
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Alojza Rebule današnja družbeno-politična situaciji v Sloveniji ni čudila. "Navidezen kaos je posledica demokracije," je dejal 
in opozoril, da boljše rešitve pravzaprav ni, saj je alternativa le ena - diktatura. Književnik se je poslovil v 95. letu starosti. 

• Alojz Rebula: Sejalec v primorsko književno prst po dolgi prisilni prahi za časa fašizma. Ljubljana - N. Š. MMC 
RTV SLO, STA. 25. oktober 2018  

http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/alojz-rebula-sejalec-v-primorsko-knjizevno-prst-po-dolgi-prisilni-prahi-za-casa-
fasizma/469994    
Žalna seja bo v četrtek, 8. novembra 
 

 
Slika: Za svoje delo je Alojz Rebula prejel več nagrad, med njimi tudi nagrado Prešernovega sklada in Prešernovo 
nagrado. Večkrat so ga nagradili tudi v Italiji. Med drugim ga je predsednik Giorgio Napolitano leta 2012 imenoval za 
velikega častnika viteškega reda za zasluge za Republiko Italijo. Foto: BoBo 
 
"Gledam v mislih svojega nekdanjega profesorja v osemletki, kako stoji nekje ob vznožju zasneženih vrhov gora, ki jih je 
ljubil, kako drži roke za hrbtom, in kako v mistični tišini strmi navzgor proti nebu, kakor bi na tistih vrhovih prebivala 
misel na človeka, ki še premore globoko etično razsežnost, kakršno je imel on sam ..." je ob smrti pisatelja, prevajalca in 
akademika Alojza Rebule zapisal tržaški pisatelj Marko Sosič. 
 

 
Slika: Tržaški literat Marko Kravos je zapisal, da se mu Rebula v spomin vpisuje kot "sejalec v primorsko književno prst po 
dolgi prisilni prahi/pustivu za časa fašizma. Foto: BoBo 
 
Zvrstili so se še drugi izrazi sožalja. Tržaški literat Marko Kravos je zapisal, da se mu Rebula v spomin vpisuje kot "sejalec v 
primorsko književno prst po dolgi prisilni prahi/pustivu za časa fašizma, ko se na slovenskem zahodnem koncu ni moglo 
razviti za celo generacijo ustvarjalcev". 
Obnavljati mediteransko tradicijo 
"In je bilo treba obnavljati mediteransko tradicijo v pisavi in obenem biti kompetitiven s sodobnimi literarnimi pojavi v 
soseščini in svetu. Imena Pregelj, Bevk, Gradnik, Gruden, Kosovel, Bartol, Kosmač nakazujejo, kako pomembno je bilo 
nadaljevati to dediščino na Slovenskem," je Kravos še zapisal v besedilu, objavljenem v društveni spletni reviji Vrabec 
anarhist, s katerim je Društvo slovenskih pisateljev (DSP) zaznamovalo odhod Rebule.  
Dodal je, da je po tej sledi in izročilu Rebula ustvaril opus, ki je svetovljanski in starožiten obenem. Večkrat postavljen v 
davno zgodovino, a nič manj občutljiv do dilem individualca našega časa. Zavezan kraškemu bregu s svojo mikroklimo v 
vrtačah, prav tako pa razpet v vetru, ki prihaja iz globin človeškega in prenika do transcendenčne osi stvarstva. 
Kot je še zapisal, si je težko predstavljati, da je Rebula nastopil pisateljsko pot v povojnem Trstu kot slovenščine nevešč: 
zaradi prepovedi šol in jezika na Primorskem. Toliko večja je bila zato njegova strast z materinščino po koncu vojne, ko je 
slovenščina lahko zaživela v javnosti in se ji je predal kot ustvarjalec. 
Opojenost samorastnika 
"Opojenost samorastnika, ki se kaže v stilistični izdelanosti njegove pisave. A po drugi strani je tudi njegov življenjski kredo 
temeljil prav na jeziku, besedi," je zapisal in dodal, da se Rebula sicer ni mogel poklicno posvetiti literaturi, kot bi bilo po 
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njegovi meri – v Trstu to zdaleč ni bilo mogoče, pač pa je zanjo živel dobesedno do zadnjega diha: pred nekaj tedni je v Trstu 
izšel njegov zadnji roman Ob pritoku Jangcekjanga. 
Predsednik republike Borut Pahor je ob smrti akademika Rebule prek Twitterja njegovi družini poslal iskreno sožalje, z izrazi 
hvaležnosti, ker nam je usoda namenila takšnega pisatelja. Ob 90-letnici je Pahor Rebulo odlikoval z zlatim redom za zasluge 
za izjemen prispevek k uveljavljanju slovenskega jezika, kulture in slovenstva v zamejstvu. 
Neugnani spraševalec 
 

 
Slika: Kardinal Franc Rode je v sredo zapisal: "Ta neugnani spraševalec, ta strastni radovednež, ta nepomirljivi vrtalec v 
skrivnost sveta in zgodovine, je končno dobil odgovor. Zdaj ve: vse je ljubezen." Foto: MMC RTV SLO 
 
Kardinal Franc Rode je v sredo zapisal: "Ta neugnani spraševalec, ta strastni radovednež, ta nepomirljivi vrtalec v skrivnost 
sveta in zgodovine, je končno dobil odgovor. Zdaj ve: vse je ljubezen." Kot je v svojem zapisu dodal kardinal Rode, je "na dnu 
vsega nedoumljiva, prvotna, večna milina in ta je ljubezen. Ranljiva ljubezen, na videz nemočna pred zlom, a končno – zanj 
zdaj – zmagovita". 
Pri Slovenski škofovski konferenci pa so zapisali, da je bil Rebula "eden največjih slovenskih pisateljev, prepričan kristjan in 
član SAZU, prejemnik več nagrad, predvsem pa klasični filolog in prevajalec Svetega pisma". Slovenski škofje so izrekli 
sožalje Rebulovi ženi, pisateljici Zori Tavčar, in njegovim svojcem ter dodali, da se pokojnega in njegove družine spominjajo 
v molitvi. 
Slovenska škofovska konferenca je Rebuli ob 90-letnici življenja podelila najvišje cerkveno priznanje, odličje sv. Cirila in 
Metoda. Ob izročitvi najvišjega odlikovanja Katoliške cerkve v Sloveniji so škofje v utemeljitvi zapisali, da življenjsko delo 
Rebule "v literarnem opusu združuje življenjsko realističen in filozofsko razmišljujoči slog, ki odpira aktualna verska 
vprašanja sodobnega krščanstva". 
Rebula je umrl v noči s torka na sredo v 95. letu starosti. 
Žalna seja bo v četrtek, 8. novembra, v akademijski dvorani na Novem trgu 3, piše na spletni strani Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti. 

• Avstrija prilagaja dodatek za v tujini živeče otroke - prizadeti tudi Slovenci. K. S. Dunaj - MMC RTV SLO, STA. 25. 
oktober 2018 

Slovenija potezi oporeka 
http://www.rtvslo.si/evropska-unija/avstrija-prilagaja-dodatek-za-v-tujini-zivece-otroke-prizadeti-tudi-slovenci/469926  
Avstrijski parlament je sprejel zakon o prilagoditvi otroškega dodatka za v tujini živeče otroke zaposlenih v Avstriji, ki bo 
med drugim vplival tudi na otroke v Sloveniji. 
 

 
Slika: Parlament je zakon sprejel po burni razpravi in kljub številnim kritikam iz držav, iz katerih je v Avstriji največ 
delavcev migrantov. Foto: Reuters 
 
Evropska komisija je zaradi zakona Avstriji zagrozila s postopkom. 
Parlament je zakon sprejel po burni razpravi in kljub številnim kritikam iz držav, iz katerih je v Avstriji največ delavcev 
migrantov. 

http://www.rtvslo.si/evropska-unija/avstrija-prilagaja-dodatek-za-v-tujini-zivece-otroke-prizadeti-tudi-slovenci/469926
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Avstrijska opozicija je v razpravi pred glasovanjem opozarjala predvsem na kadrovsko stisko, denimo na področju 
zdravstvene nege, ki jo rešujejo zlasti delavci migranti iz vzhodnoevropskih držav. Vladajoči ljudska stranka in svobodnjaki 
pa so vztrajali, da gre za pravičnejši sistem od sedanjega. 
Ministrica za družino Juliane Bogner-Strauss je v razpravi poudarila, da bo Avstrija na račun znižanja otroškega dodatka za v 
tujini živeče otroke privarčevala več kot 100 milijonov evrov, ta denar pa bo namenila za socialne ugodnosti za otroke v 
Avstriji. 
Delavci migranti iz Slovenije bodo odslej prejemali otroški dodatek glede na raven življenjskih stroškov v Sloveniji. Delavci iz 
Slovenije naj bi zaradi tega izgubili skupno okoli pet milijonov evrov na leto. Slovenski delavci zdaj za enega otroka 
povprečno prejmejo 114 evrov otroškega dodatka, avstrijski pa 150 evrov. Do otroškega dodatka so upravičeni ne glede na 
višino plače. 
Ukrep bo vplival na 130.000 otrok 
Vlada na Dunaju ocenjuje, da bo ta ukrep vplival na okoli 130.000 otrok tujcev, zaposlenih v Avstriji. Največ izplačil gre na 
Madžarsko in Slovaško, sledijo Poljska, Romunija, Češka in Slovenija. 
 

 
Slika: V Avstriji so zaposleni številni tujci. Foto: Reuters 
 
A nova zakonodaja ne bo prinesla znižanja otroških dodatkov za vse otroke delavcev migrantov. Otroški dodatek za delavce 
iz držav z višjimi življenjskimi stroški, kot jih ima Avstrija, se bo tako celo nekoliko zvišal. 
 

 
Slika: Leta 2016 je Avstrija za otroške dodatke v tujini živečih otrok namenila 273 milijonov evrov, večinoma na 
Madžarsko. Foto: Reuters 
 
Leta 2016 je Avstrija za otroške dodatke v tujini živečih otrok namenila 273 milijonov evrov, večinoma na Madžarsko. V 
Avstriji sicer za socialno pomoč trenutno namenijo 4,4 milijarde evrov. Povprečno znaša otroški dodatek okoli 150 evrov 
mesečno. 
Na zagovor pred Evropsko komisijo 
Avstrija se bo morala zaradi zakona zagovarjati pred Evropsko komisijo. "Ko bo zakon dokončno sprejet in javno objavljen, 
komisija ne bo oklevala in bo uporabila pravne možnosti, ki jih ima kot varuhinja pogodb," je dejal tiskovni predstavnik 
komisije Christian Wigand. Dodal je, da je splošno stališče Bruslja glede tega že znano. 
Evropska komisija je marca poudarila, da pogodba o EU-ju prepoveduje vsakršno neposredno ali posredno diskriminacijo 
delavcev na podlagi državljanstva. Takrat je navedla, da so delavci migranti "upravičeni do enakih otroških dodatkov kot 
domači delavci – ne glede na kraj stalnega prebivališča otroka". Po mnenju komisije ta pravila temeljijo na "pravičnem in 
jasnem načelu, ki je bistvo enotnega trga in se je izkazalo za uspešno, to je za enake vplačane prispevke od dela se morajo 
pridobiti in uporabljati enaki prejemki". 
Tomčeva opozarja na pogodbo EU-ja 
Vprašanje o otroških dodatkih v Avstriji je na Evropsko komisijo na začetku leta naslovila evropska poslanka iz Slovenije 
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Romana Tomc (EPP/SDS). V odzivu na odločitev parlamenta je danes povedala, da Pogodba o EU-ju prepoveduje vsakršno 
neposredno ali posredno diskriminacijo delavcev na podlagi državljanstva. 
Dodala je, da trenutno v Evropskem parlamentu potekajo pogajanja o koordinaciji sistemov socialne varnosti v EU-ju, v 
katerih aktivno sodeluje kot članica odbora za socialo in zaposlovanje. Opozorila je, da bi sprejetje trenutnih predlogov v 
Evropskem parlamentu pomenilo legalizacijo avstrijskih ukrepov na evropski ravni, na kar po njeni oceni računa tudi 
Nemčija. 
"Za Slovenijo to seveda pomeni precejšen udarec in moja prizadevanja gredo v smeri, da se to ne bi zgodilo. Resnično upam, 
da ne bomo prišli v položaj, ko se bo izkazalo, da je parlament pripravil zakonodajo, ki bo služila izključno v prid avstrijski 
politiki, ne glede na to, da v resnici krši načelo enotnega trga in diskriminira evropske državljane," je še dodala Tomčeva. 
 

 

 

• MAJ v Monoštru. Silva Eöry.  MMC RTV Slovenija, 24. oktober 2018 
http://svsd.rtvslo.si/svsd/madzarska/maj-v-monostru/469846 
Na pobudo slovenskih gospodarskih organizacij iz sosednjih držav je spomladi nastala mreža Maj – mladi Alpe Jadran, 
namenjena povezovanju mladih rojakov in njihovem usposabljanju na različnih področjih. Po uvodnem druženju v Vrbi 
na avstrijskem Koroškem, je sledilo dvodnevno druženje v Trstu in na Reki, četrto srečanje pa so pripravili v Monoštru v 
Porabju. 
 

 

Slika: Podpredsednik Slovenske gospodarske zveze iz Celovca Felix Wieser. Foto: Silva Eöry 
 
Po besedah podpredsednika Slovenske gospodarske zveze iz Celovca Felixa Wieserja, pobudnika mreže, želijo tako 
spodbuditi mlade k spoznavanju in povezovanju. 
“Mladi premalo vedo, kje Slovenci živimo v tem srednjem delu Evrope. Še bolj pa me moti, da tudi šole v državah, kjer 
živimo, premalo informirajo mlade tako o naselitvenem območju kot po sožitju med narodi.” 
Prepričan je, da bi morali mladi bolje poznati regijo Alpe Jadran, v kateri živi 8,9 milijonov ljudi, saj bi se tako bolj suvereno 
gibali v njej in si tu ustvarili družino, našli zaposlitev. 
“Namen je, da se mladi srečajo, spoznajo in mogoče bo jutri nekaj ideja prinesla novo pobudo, novo podjetje, spodbudila 
kulturno ustvarjalnost, ipd.” 
Pri tem pa so se člani mreže Maj izobraževali na različnih področjih; med drugim so spoznavali gospodarsko dogajanje v 
regiji, Evropi in svetu, primerjali davčne sisteme, razmišljali o podjetništvu, v Monoštru pa so se seznanili s pripravo 
evropskih projektov, saj imajo porabski Slovenci na tem področju bogate izkušnje. 
Karkoli želiš narediti, za vse obstajajo razpisi, pravi vodja razvojne agencije Slovenska krajina Andreja Kovač, vendar gre za 
poseben način razmišljanja: 
“Moraš biti spreten, poiskati moraš, kje so kakšni razpisi in kako lahko vanje vključiš svoj projekt.” 
In projekti so prav za mlade, je prepričana. Felix Wieser pa si želi, da bi se projekt mreže Maj nadaljeval tudi v prihodnje. 
“Osnovni cilj je zdaj dosežen, ne bi pa smeli končati. Ta projekt bi moral potekati 3,4,5 let, da postane stalnica.” 
 

Mladina, Ljubljana 
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• Umrl je pisatelj, dramaturg, esejist in prevajalec Alojz Rebula. STA. Reporter, Ljubljana, 24. okt. 2018  
https://reporter.si/clanek/slovenija/umrl-je-pisatelj-dramaturg-esejist-in-prevajalec-alojz-rebula-666876 
 

 
Slika: Alojz Rebula, pisatelj, dramaturg, esejist in prevajalec.  Foto: Bobo  
 
V 95. letu starosti je ponoči v bolnišnici v Topolšici umrl pisatelj, dramaturg, esejist in prevajalec Alojz Rebula, je poročal 
Primorski dnevnik. Njegov opus obsega črtice, novele in romane ter refleksivno dnevniško in potopisno prozo. Med 
najznačilnejša dela sodijo romani Senčni ples, V Sibilinem vetru in Divji golob. 
Kot še poroča Primorski dnevnik, se je njegovo zdravstveno stanje poslabšalo pred desetimi dnevi in je bil zaradi težav z 
dihanjem sprejet v bolnišnico. Pokopali ga bodo na pokopališču v Loki pri Zidanem mostu, kjer je živel. Datum pogreba, ki bo 
v družinskem krogu, še ni znan. 
Rebula se je rodil v Šempolaju pri Trstu 21. julija 1924. Po italijanski klasični gimnaziji v Gorici in v Vidmu je leta 1949 
diplomiral iz klasične filologije na Univerzi v Ljubljani. Leta 1960 je v Rimu doktoriral z disertacijo o Dantejevi Božanski 
komediji v slovenskih prevodih. Do upokojitve je poučeval latinščino in grščino na višjih srednjih šolah s slovenskim učnim 
jezikom v Trstu. 
Za roman Nokturno za Primorsko je leta 2005 prejel kresnika. Je tudi prejemnik drugih pomembnih slovenskih in italijanskih 
nagrad. 

• Po spopadu s hrvaškimi in bosanskimi policisti so se migranti utaborili ob mejnem prehodu Maljevac. STA. 
Reporter, Ljubljana,  25. okt. 2018  

https://reporter.si/clanek/svet/po-spopadu-s-hrvaskimi-in-bosanskimi-policisti-so-se-migranti-utaborili-ob-mejnem-
prehodu-maljevac-667052 
 

 
Slika: Napete razmere na mejnem prehodu Maljevac. Foto: Reuters 
 
Nedaleč od mejnega prehoda Maljevac med BiH in Hrvaško je minulo noč na prostem prenočilo približno 250 migrantov, 
poročajo mediji. Kot dodajajo, je noč minila mirno, a je mejni prehod še vedno zaprt za promet. V sredo so migranti 
skušali vstopiti na Hrvaško mimo policije. V spopadih je bilo lažje poškodovanih več migrantov in policistov. 
Mejni prehod bo zaprt, dokler se stanje ne bo normaliziralo, je poročala regionalna televizija N1. Kot dodaja, je policija BiH v 
sredo zvečer odstranila migrante stran od meje, kjer so nato ob ognjih prespali na prostem. Med migranti, ki želijo vstopiti 

https://reporter.si/clanek/slovenija/umrl-je-pisatelj-dramaturg-esejist-in-prevajalec-alojz-rebula-666876
https://reporter.si/clanek/svet/po-spopadu-s-hrvaskimi-in-bosanskimi-policisti-so-se-migranti-utaborili-ob-mejnem-prehodu-maljevac-667052
https://reporter.si/clanek/svet/po-spopadu-s-hrvaskimi-in-bosanskimi-policisti-so-se-migranti-utaborili-ob-mejnem-prehodu-maljevac-667052


na Hrvaško in nadaljevati pot proti državam Zahodne Evrope, so tudi ženske in otroci. 
Hrvaška policija je na hrvaški strani meje postavila fizične ovire, danes pa so se okrepili s kolegi iz posebnih policijskih enot. 
Hrvaški notranji minister Davor Božinović je v sredo izjavil, da je na hrvaški strani meje zadostno število policistov, da bodo 
uspešno nadzirali mejo. 
Minister za varnost BiH Dragan Mektić je povedal, da situacija ni enostavna, a da bodo storili vse, da zavarujejo mejo in ne 
dovolijo migrantom vstopa na Hrvaško. 
Nekaj sto migrantov se je pri poskusu vdora na Hrvaško v sredo spopadlo s policisti obeh držav. Med lažje poškodovanimi 
sta bila dva hrvaška policista in trije migranti, je danes poročal Večernji list. 
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• INFOLIST „SKUPNOST“ -  Skupnost koroških Slovencev in Slovenk, Celovec 
http://www.skupnost.at/sl/ 
http://www.skupnost.at/sl/infolist.html 

SKS_Skupnost_1_2018.pdf (1.9 MiB) 
 

• Časopis za suvremenu povijest, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, Vol. 50,  No. 2, Listopad 2018. 
https://hrcak.srce.hr/casopis-za-suvremenu-povijest 
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=16543  
 

• Koledar 2019. Založba : Mohorjeva Celovec, 2018 
                  Karl Hren (izdajatelj), Hanzi Filipič (izdajatelj) 
https://www.mohorjeva.com/knjige_buecher/detajl/koledar-2019 
 

• Sopotja, glasilo slovenske skupnosti na Reki in v PGŽ, september 2018, številka 3, letnik 7 
                  Reka, september 2018 
www.bazovica.hr 
http://www.slovenci.si/nova-stevilka-reske-revije-sopotja/  
http://www.slovenci.si/sopotja-september-2018/ 
http://svsd.rtvslo.si/files/knjige%20sns/sopotja_3__2018.pdf  
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