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• Spomin s pozivi k čuječnosti. ORF, Celovec, 29.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2944242/  
Ob položitvi vencev pri spomeniku „Žrtvam za svobodno Avstrijo 1938-1945“ je svobodni znanstvenik za kulturne vede 
Helge Stromberger povzel dolgo pot do sedanje podobe spominskega obeležja. Županja Celovca Maria-Luise Mathiaschitz 
(SPÖ) je spomnila, kako krhki so temelji svobode in demokracije in je pozvala k budnosti. 
 

 
Slika: Deželni glavar Peter Kaiser. Foto: ORF 
 
Deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) je omenil razpoke, ki so prepoznavne, namreč iskanje grešnih kozlov in odrekanje podpore 
ljudem na robu družbe. In toliko bolj je podčrtal pomen prireditev, ki naj predramijo ljudi. 
 

 
Slika: Slavnostni govornik, avtor romana „Kamnik“, Felix Kucher. Foto: ORF 
 
Slavnostni govornik, avtor romana „Kamnik“, Felix Kucher pa je po vzpostavitvi paralel med preteklostjo in sedanjostjo 
poudaril: „Dnes se ne spominjamo le žrtev, potrebno je tudi, da smo budni in pazimo na danes dejavne politične sile, ki 
izmejujejo obrobne družbene skupine.“ 

• Slovenci, Hrvati in Srbi v eni državi. ORF, Celovec, 29.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2944300/  
Pred 100 leti, 29. oktobra 1918, tik pred koncem prve svetovne vojne, je bila v Zagrebu razglašena Država Slovencev, 
Hrvatov in Srbov. Obstajala je le 33 dni. 1. decembra 1918 je namreč sledila združitev s Srbijo v Kraljevino SHS. 
Dva dni po ustanovitvi Države SHS je bila v Ljubljani ustanovljena tudi narodna vlada SHS, na čelu katere je bil slovenski 
politik in gospodarstvenik Josip Pogačnik. Vlado je sestavljajo 12 oddelkov, ki so jih imenovali poverjeništva, v njih pa so bili 
zastopniki vseh takratnih večjih slovenskih političnih strank. 
Vlada je bila v večini zadev neodvisna od Narodnega sveta, na čelu katerega je bil eden od takrat vodilnih slovenskih 
politikov, prvak tedanje Slovenske ljudske stranke Anton Korošec. 
Narodno vlado SHS so razpustili in namesto nje 20. januarja 1919 postavili novo deželno vlado za Slovenijo, ki je bila 
podrejena Beogradu. 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2944242/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2944300/


Država Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki je bila ustanovljena točno pred sto leti, predstavlja „temelj tega, kar živimo danes“, 
so poudarili na novinarski konferenci v Ljubljani pred odprtjem razstave o tej samostojni državni skupnosti. Izpostavili so, da 
je bil ta pomemben dogodek v preteklosti zapostavljen. 
V Državo SHS s konfederalno ureditvijo so bili vključeni južni Slovani, ki so bili dotlej del Avstro-Ogrske. Obsegala je ozemlje 
današnje Slovenije z izjemo Prekmurja, Hrvaško z Istro in Dalmacijo brez Medžimurja in Bosno in Hercegovino. 
 

 
Slika: Narodni muzej Slovenije je ob obletnici ustanovitve Države SHS skupaj z Muzejem novejše zgodovine Slovenije in 
Arhivom Republike Slovenije pripravil posebno razstavo, s katero obeležujejo tudi 100. obletnico konca prve svetovne 
vojne in razpad avstro-ogrskega državnega okvirja. Foto: sta.si 
 
Narodni muzej Slovenije je ob obletnici ustanovitve Države SHS skupaj z Muzejem novejše zgodovine Slovenije in Arhivom 
Republike Slovenije pripravil posebno razstavo, s katero obeležujejo tudi 100. obletnico konca prve svetovne vojne in 
razpad avstro-ogrskega državnega okvirja. 
Narodna vlada SHS v Ljubljani, ki je bila prva slovenska vlada z vsemi pristojnostmi in organi, je v 33 dneh, kolikor je 
obstajala država, prevzela vso dotedanjo avstro-ogrsko birokracijo na vseh področjih in jo slovenizirala, je povedal soavtor 
razstave Marko Štepec iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije. 
 

 
Slika: Narodni muzej Slovenije je ob obletnici ustanovitve Države SHS skupaj z Muzejem novejše zgodovine Slovenije in 
Arhivom Republike Slovenije pripravil posebno razstavo, s katero obeležujejo tudi 100. obletnico konca prve svetovne 
vojne in razpad avstro-ogrskega državnega okvirja. Foto: sta.si 
 
Soavtor razstave z naslovom 33 dni Jože Podpečnik iz Narodnega muzeja Slovenije je ob tem poudaril, da se bo morala 
slovenska politika „v neki bližnji prihodnosti odzvati in priznati tej generaciji, da je naredila pomemben korak. Gre za prvo 
moderno slovensko državo, ki je ostala vrsto let zaprašena beseda“. 
Izrazil je zaskrbljenost, ker „politika in javnost o tem kratkem, a zelo pomembnem zgodovinskem obdobju tako malo vesta“. 

• Vse vasi Pliberka vidno dvojezične. ORF, Celovec, 29.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2944279/  
Na nacionalni praznik, 26. oktobra, je občina Pliberk postavila dvojezične krajevne oznake oz. kažipote za Belšak, 
Lokovico, Senčni Kraj in Grablje. S tem so še tudi zadnje štiri vasi v mestni občini vidno dvojezične. Pri novem kažipotu v 
Lokovico je bila slovesnost. 
Kraji, ki so zdaj še označeni dvojezično, so bili premajhni, da bi bili že na prvotnem seznamu dvojezičnih napisov, ki so ga 
določili v sporazumu o dvojezičnih krajevnih napisih leta 2011. So tik ob meji s Slovenijo in štejejo le nekaj hiš. 
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Slika: Na nacionalni praznik, 26. oktobra, je občina Pliberk postavila dvojezične krajevne oznake oz. kažipote za Belšak, 
Lokovico, Senčni Kraj in Grablje. Foto: ORF 
 
Označitev teh zadnjih štiri krajev je potekala v znamenju dobrega sožitja in sodelovanja v občini. Župan Stefan Visotschnig 
(SPÖ) je med drugim poudaril, da je mestna občina Pliberk odprta in zazrta v prihodnost. 
V Pliberku so se že pred leti sporazumeli, da naj bi imele vidno dvojezično oznako vse vasi v občini. Zadnji sklep SPÖ, ÖVP in 
Enotne liste v občinski sobi je bil soglasen. Pred tem se je že mestni svet izrekel za dvojezične napise. Na uresničitev pa so 
čakali več let, predvsem uradniški mlini v Celovcu so mleli počasi. 
 

 
Slika: Dvojezični krajevni napis za Belšak / Weißenstein. Foto: ORF 
 
Kompromis o 164 dvojezičnih krajevnih napisih leta 2011 je pustil marsikateri grenki priokus. Odprtnostna klavzula v 
memorandumu k sporazumu pa dopušča postavljanje dodatnih tabel. „Meso to postaja“ tam, kjer se ljudje razumejo, je 
pribil eden tedanjih pogajalcev, predsednik Zveze slovenskih organizacij Marjan Sturm. 
Pobudo za postavitev napisov je dala Enotna lista. Mestni svetnik Marko Trampusch (EL) je spomnil na postavitvi tudi na 
zasluge pred dvema tednoma umrlega Frica Kumra za dobro sožitje v občini. 
 

 
Slika: Dvojezični krajevni napis za Lokovico / Lokowitzen. Foto: ORF 
 
O „trenutku velike simbolike“ je govoril nekdanji župan iz ljudske stranke in domačin v Lokovici Raimund Grilc. Tudi občinski 
odbornik Johann Tomitz (ÖVP) je poudaril dobro sobivanje in dobro sodelovanje. In kakor drugi govorniki ob postavitvi 
dvojezičnih krajevni napisov in kažipotov v petek v Pliberku, je tudi konzulka Republike Slovenije Jasna Goličič Bakovnik 
izrazila željo, da bi pliberškemu zgledu sledile še druge občine. 

• Dve prireditvi proti pozabi. ORF, Celovec, 29.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2944323/  

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2944323/


Pri spomeniku „Žrtvam za svobodno Avstrijo 1938-1945“ na pokopališču v Trnji vasi, nato v prostorih deželnega arhiva 
sta potekali prireditvi za avstrijski nacionalni praznik. Na obeh so bili govori prepojeni z besedami o budnosti in 
čuječnosti. 
 

 
Slika: Pri spomeniku „Žrtvam za svobodno Avstrijo 1938-1945“ na pokopališču v Trnji vasi, nato v prostorih deželnega 
arhiva sta potekali prireditvi za avstrijski nacionalni praznik. Foto: ORF 
 
Dve spominski prireditvi sta potekali za avstrijski nacionalni praznik, v petek, 26. oktobra v Celovcu - prva pri spomeniku 
„Žrtvam za svobodno Avstrijo 1938-1945“ na centralnem pokopališču v Trnji vasi, druga nato v prostorih deželnega arhiva v 
Celovcu. Na obeh sta podala svoje misli županja mesta Celovec Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) in deželni glavar Peter Kaiser 
(SPÖ). V Trnji vasi je bil govornik avtor romana „Kamnik“ Felix Kucher, v deželnem arhivu sta spregovorila Peter Gstettner in 
Viktoria Mitsche, nečakinja upodobljene na sliki proti pozabi. 
 

 
Slika: Svobodni znanstvenik za kulturne vede Helge Stromberger je povzel dolgo pot do sedanje podobe spominskega 
obeležja. Foto: ORF 
 
Z besedami o budnosti in čuječnosti so bili prepojeni govori na svečanosti pri spomeniku v Trnji vasi, kamor je za nacionalni 
praznik s številnimi organizacijami-soprirediteljicami vabilo društvo Memorial Kärnten-Koroška. Svobodni znanstvenik za 
kulturne vede Helge Stromberger je povzel dolgo pot do sedanje podobe spominskega obeležja. Prvi spomenik sta leta 1966 
oblikovala akademski slikar Valentin Oman in arhitekt Rudolf Nitsch. Od tedaj naprej so na tem kraju spominske proslave. 
 

 
Slika: Županja mesta Celovec Maria-Luise Mathiaschitz je spomnila, kako krhki so temelji svobode in demokracije in 
pozvala k budnosti. Foto: ORF 
 



Štiri desetletja pozneje, leta 2006, so Valentin Oman, arhitekt Klaus Holler in Helge Stromberger izdelali koncept za novo 
podobo spomenika - upoštevajoč tako na pokopališču v Trnji vasi pokopane žrtve nacizma kot tudi vse druge žrtve nacizma 
na Koroškem. Županja mesta Celovec Maria-Luise Mathiaschitz je spomnila, kako krhki so temelji svobode in demokracije in 
pozvala k budnosti. 
 

 
Slika: Deželni glavar Kaiser je omenil razpoke, ki so prepoznavne: iskanje grešnih kozlov in odrekanje podpore ljudem na 
robu družbe. In toliko bolj je podčrtal pomen prireditev, ki naj predramijo ljudi. Foto: ORF 
 
Deželni glavar Kaiser je omenil razpoke, ki so prepoznavne: iskanje grešnih kozlov in odrekanje podpore ljudem na robu 
družbe. In toliko bolj je podčrtal pomen prireditev, ki naj predramijo ljudi. 
 

 
Slika: Slavnostni govornik Felix Kucher. Foto: ORF 
 
Slavnostni govornik Felix Kucher pa je po vzpostavitvi paralel med preteklostjo in sedanjostjo poudaril: danes se ne 
spominjamo le žrtev, potrebno je tudi, da smo budni in pazimo na danes dejavne politične sile, ki izmejujejo obrobne 
družbene skupine in udrihajo po slabotnih. 
Alexander Petritz, predsednik društva Memorial Kärnten-Koroška, je priklical v spomin, da letos mineva tudi 75 let 
Moskovske deklaracije, s katero so zavezniki opozorili Avstrijo, da bo potrebno pretehtati njen lasten doprinos k 
osvoboditvi. Mednarodno geslo proti fašizmu „No pasarán“ so z izbranimi besedili z vsebino zapolnili dijaki gimnazije 
Ingeborg Bachmann, naravnost srhljivo ozračje pa sta z glasbo in petjem ustvarila kitarist Primus Sitter in pevka Ali Gaggl. 
Na več kot tri tisoč žensk in moških spominja 16 steklenih plošč z imeni žrtev nacizma od leta 1938 do 1945 na Koroškem. 
Tudi hči slepega organista Andreja Mičeja in žene Terezije Mičej je navedena v Trnji vasi. 6. januarja 1945 je Roland Freisler 
v Celovcu na smrt obsodil deset članov skupine Käfer, med katerimi sta bili mati in hči. 12. januarja leta 1945 so nacistični 
rablji v deželnem sodišču obglavili mamo in hčerko Terezijo Mičej, ker sta podpirali partizane. 
 

 
Slika: Slikar Manfred Bockelmann je predal mestu portret Terezije Mičej. Foto: ORF 



Bockelmann predal mestu portret Terezije Mičej 
Pismo Terezije Mičej svojmeu očetu Andreju Mičeju na dan izvršitve smrtne obsodbe 12. januarja 1945 je povzela Viktoria 
Mitsche, nečakinja, ko je slikar Manfred Bockelmann predal mestu Celovec in deželnemu arhivu portret njene tete Terezije 
Mičej, ob usmrtitvi stare 22 let. Slika je nastala v nizu „risanja proti pozabi“ - kakor je slikar iz Otmanj pred tem narisal iz vrst 
koroških Slovenk in Slovencev lik Verice Sturm za maturitetni projekt dijakinj Dvojezične zvezne trgovske akademije. 
 

 
Slika: Slikar Manfred Bockelmann. Foto: ORF 
 
Bilo je na nacionalni praznik opoldne, po svečanosti pri spomeniku „Žrtvam za svobodnjo Avstrijo 1938-1945“ v Trnji vasi, ko 
so „Praprotnice“ ob spremljavi Jörga Errensta na harmoniki ustvarile v prostorih deželnega arhiva ozračje za dostojanstveno 
spominjanje. 

 
Slika: Portret Terezije Mičej. Foto: ORF 
 
Županja Maria-Luise Mathiaschitz je spomnila, da so nacisti umorili mlado žensko, ker ni ustrezala arijskemu svetovnemu 
nazoru. Omenila pa je tudi številne slovenske sodeželane, ki so bili deportirani in so umrli v koncentracijskih taboriščih. 
Dolgo je bilo to po vojni zamolčano, zato je toliko bolj pomembno, da bo portret velikega formata odslej viden na zunanji 
steni deželnega arhiva. 
O poznem znamenju spoštovanja in vrnitvi obraza in identitete žrtvam nacističnih zločinov je govoril deželni glavar Peter 
Kaiser, ter o pomenu spominjanja in ozaveščanja. 
Direktor deželnega arhiva Wilhelm Wadl je omenil prizadevanja v duhu kulture spominjanja. V sklopu razstave septembra 
2012 o žrtvah nacističnega evtanazijskega programa v Celovcu je prispeval slikar Manfred Bockelmann enega svojih ganljivih 
portretov iz niza „risanja proti pozabi“. 
 

 
Slika: Obe prireditvi, na pokopališču v Trnji vasi in v prostorih deželnega arhiva, je povezovala Monika Novak-Sabotnik. 
Foto: ORF/Pasterk 
 



Obe prireditvi, na pokopališču v Trnji vasi in v prostorih deželnega arhiva, je povezovala Monika Novak-Sabotnik. 
Peter Gstettner, predsednik sosveta za kulturo spominjanja mesta Celovec, je orisal usodno zgodovino matere Terezije 
Mičej in hčerke, ter soobsojenih na smrt. Z namestitvijo slike v javnem prostoru je mesto naredilo pogumen korak, je 
poudaril Gstettner, ki v tem dejanju prepoznava spoštovanje in svarilo. Sicer pa je spomnil, da je ime Terezije Mičej tako na 
spomeniku „Žrtvam za svobodno Avstrijo 1938-1945“ v Trnji vasi, kakor na steli pred deželnim sodiščem v Celovcu. 

• Počastitev dneva reformacije. ORF, Celovec, 30.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2944613/  
Na Ravnah na Koroškem v Sloveniji bo v torek zvečer osrednja državna proslava na predvečer dneva reformacije. Praznik 
in dela prost dan obuja spomin na gibanje, od katerega je minilo več kot pol tisočletja in je v slovenskem prostoru 
poskrbel za prevetritev družbenih, kulturnih in verskih razmer. 
 

 
Slika: Na Ravnah na Koroškem v Sloveniji bo v torek zvečer osrednja državna proslava na predvečer dneva reformacije. 
Foto: ORF 
 
Zbor „Vres“ pod taktirko Helene Buhvald 
Slavnostni govornik bo minister za kulturo Dejan Prešiček. Po uvodnem nagovoru, ki ga bo imel predsednik Slovenskega 
protestantskega društva „Primož Trubar“ Matjaž Gruden, in besedah ministra RS za kulturo, bodo v kulturnem programu 
„Čas pridige, čas upora“ nastopili Mirjam Korbar, Darja Reichman, Minca Lorenci, Maruša Majer in Nataša Keser ter Moški 
pevski zbor Vres s Prevalj pod vodstvom Helene Buhvald. Pod vezno besedilo in pesmi se podpisuje Vinko Möderndorfer, 
pod režijo proslave pa Primož Ekart. 
Dan reformacije so minuli petek že počastili na proslavi v Murski Soboti, kjer je bil slavnostni govornik predsednik 
slovenskega državnega zbora Dejan Židan. V Sloveniji je dan reformacije praznik od leta 1992. 
Reformacija kot versko, kulturno in politično gibanje se je začelo 31. oktobra 1517, ko je nemški menih in profesor za 
biblijsko teologijo Martin Luther na vrata cerkve v Wittenbergu obesil 95 tez, v katerih je zahteval prenovo Cerkve. 
To je pomembno vplivalo na razvoj književnosti v ljudskih jezikih, tudi na slovensko književnost. V tem času je nastala prva 
knjiga v slovenskem jeziku - „Katekizem“, ki jo je napisal Primož Trubar, s tem je slovenščina postala knjižni jezik. V tem 
obdobju je nastal tudi prvi slovenski pravopis „Zimske urice“ Adama Bohoriča in prevod Biblije Jurija Dalmatina. 

• Kako se mladi zamejci vključujejo? ORF, Celovec, 30.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2944516/  
Po predstavitvi knjige „Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu“ v Ljubljani, ter monografije „Identitetne 
opredelitve mladih v slovenskem zamejstvu“ v Celovcu, je bila v Trstu v presoji tretja knjiga. Tokrat z naslovom 
„Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu“. 
Predstavitev tretje knjige iz niza 
Na predstavitvi druge knjige iz svežnja štirih junija letos v Hačku je kot takratna državna sekretarka Urada vlade RS za 
Slovence v zamejstvu in po svetu Aleksandra Pivec ocenila, da znanstvene ustanove postavljajo temelje za bodoče odločitve. 
Po tej prispodobi so Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani (INV), Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) v Trstu, 
Slovenski znanstveni inštitut (SZI) v Celovcu in Slovenski narodopisni inštitut (SNI) Urban Jarnik s knjigo „Družbena 
participacija mladih v slovenskem zamejstvu“ postavili medtem tretji temelj s podlago za nadaljnje politično odločanje. 
 

 
Slika: Po predstavitvi knjige „Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu“ v Ljubljani, ter monografije „Identitetne 
opredelitve mladih v slovenskem zamejstvu“ v Celovcu, je bila v Trstu v presoji tretja knjiga. Tokrat z naslovom 
„Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu“. Foto: SLORI/INV/SZI/SNI 
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Po predstavitvi knjige „Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu“ v Ljubljani, ter monografije „Identitetne opredelitve 
mladih v slovenskem zamejstvu“ v Celovcu, je bila v Trstu predstavljena tretja knjiga - tokrat z naslovom „Družbena 
participacija mladih v slovenskem zamejstvu“. Iz vodilne teme je razvidno, kar ob primeru mladih na Koroškem in 
Štajerskem ponazarja etnologinja Martina Piko-Rustia za Slovenski narodopisni inštitut „Urban Jarnik“: v presoji je bilo 
vključevanje mladih v najširšem pomenu. Ob politični participaciji poudarjajo mladi svojo neodvisnost, omenjajo pa 
vključevanje na občinski ravni in skrb za prisotnost slovenščine v javnosti. 
 

 
Slika: Etnologinja Martina Piko-Rustia. Foto: ORF 
 
Glede na številčnost močna dejavnost 
Zlasti s primerjalnega vidika prihaja etnologinja Martina Piko-Rustia do zanimivega izsledka: na Koroškem so društvene 
dejavnosti v primerjavi s številčnostjo narodne skupnosti izredno močno razvite in se strukturiranost bliža organiziranosti 
Slovencev v Italiji. 
 „Vključevanje v organizacije, društva in ustanove je za mlade in mlade odrasle v razvoju njihove identitete pomemben 
dejavnik, ki omogoča socialno mreženje in uveljavitev interesov mladine“, še ugotavlja Martina Piko-Rustia. „Kako 
spodbujati dejavno družbeno participacijo v slovenskem zamejstvu?“ so se vprašali ob okrogli mizi v nadaljevanju s stališči 
in predlogi mladih. 

• O dvojezičnem značaju mesta Celovec. ORF, Celovec, 30.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2944579/  
„Sožitje v Celovcu - Zusammenleben in Klagenfurt“ je bil naslov prireditve, na kateri so ob letošnji 500-letnici mesta 
Celovec spregovorili o dvojezičnem značaju mesta. Razprava je potekala pretekli teden v sejni dvorani mestnega sveta. 
 

 
Slika: Sožitje v Celovcu - Zusammenleben in Klagenfurt“ je bil naslov prireditve, na kateri so ob letošnji 500-letnici mesta 
Celovec spregovorili o dvojezičnem značaju mesta. Foto: ORF 
 
Predvsem v neposredni okolici mesta je slovenščina nekdaj celo prevladovala, na kar spominjajo tudi krajevna imena na 
območju današnje mestne občine, je spomnil jezikoslovec Heinz-Dieter Pohl. 
Danes je Celovec politično in izobraževalno središče koroških Slovencev, saj ima tu svoj sedež kar 67 slovenskih organizacij, 
ustanov in društev, je pojasnil predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Inzko. 
 

 
Slika: Marjan Sturm, predsednik Zveze slovenskih organizacij na Koroškem. Foto: ORF 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2944579/


 
Slovenci so skozi stoletja mnogo prispevali k razvoju mesta, sožitje med narodoma pa je v preklih letih končno postalo nekaj 
samoumevnega, je poudarila županja Maria Luise Mathiaschitz (SPÖ). 
 

 
Slika: Dolgoletni profesor na Slovenski gimnaziji v Celovcu Jože Wakounig. Foto: ORF 

• Gruber uradno potrjen kot šef koroške ÖVP. ORF, Celovec, 31.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2944657/  
Deželni svetnik Martin Gruber je bil v torek zvečer na deželnem kongresu koroške ljudske stranke (ÖVP) v Vrbi uradno 
potrjen v funkciji novega predsednika. Od skupno oddanih 306 glasov je Gruber prejel 301 glas ali 98,37 odstotka. 
 

 
Slika: Deželni svetnik Martin Gruber je bil v torek zvečer na deželnem kongresu koroške ljudske stranke (ÖVP) v Vrbi 
uradno potrjen v funkciji novega predsednika. Foto: ORF 
 
Stranko želi pripeljati na pot uspeha 
Kakor je dejal, izsledek kaže, da so vrste stranke strnjene, zbranim pa je zagotovil, da z njimi želi spremeniti deželo, stranko 
pa pripeljati na pot uspeha. S pogledom na posledice poplav je deželni svetni Gruber izrekel svoje spoštovanje in zavhalo 
številnim prostovoljcem. 

• V Trstu bodo na ulicah fašisti in demokrati. ORF, Celovec, 31.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2944781/  
Italijansko skrajno desničarsko gibanje Casa Pound bo ob obletnici konca prve svetovne vojne v soboto v Trstu priredilo 
shod neofašistov. Tržaške oblasti shoda kljub številnim pozivom niso prepovedale, ga bodo pa omejile. 
 

 
Slika: Italijansko skrajno desničarsko gibanje Casa Pound bo ob obletnici konca prve svetovne vojne v soboto v Trstu 
priredilo shod neofašistov. Foto: ORF 
 
Tisoč policistov iz drugih krajev v pomoč tržaškim 
Ker je v Trstu v soboto napovedan tudi shod nasprotnikov fašizma, bo tržaška kvestura poskrbela za poostritev nadzora v 
mestu, okrepilo naj bi jo kakih 1.000 policistov iz drugih italijanskih krajev. Kakor so sporočili, se sprevoda fašistične 
organizacije Casa Pound in demokratičnih antifašističnih sil po mestnih ulicah ne bosta križala. Desničarski pristaši se bodo 
začeli zbirati popoldne ob dveh, medtem, ko se bodo antifašistične sile zbrale ob 15. uri na trgu pri Sv. Jakobu, piše 
Primorski dnevnik. 
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SKGZ izrazila zaskrbljenost 
Že v torek je Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) v tiskovem sporočilu izrazila svojo zaskrbljenost ob shodu 
združenja Casa Pound. Pridružuje se pozivu drugih antifašističnih združenj, kot so sindikat CGIL, vsedržavno združenje 
partizanov Italije ANPI, združenja ACLI, nekatere tržaške slovenske in italijanske šole, ter drugih, da se „miroljubno in 
nenasilno podajo na ulico vsi, ki vidijo v navedenem dogajanju nevarnost za demokratične vrednote antifašizma, iz katerih 
je nastala država, v kateri živimo“. 

• Pesmi Cvetke Lipuš v angleščini. ORF, Celovec, 31.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2944831/  
O razveseljivi novici iz Severne Amerike poroča Janez Stergar v okrožnici Kluba koroških Slovencev v Ljubljani: pri založbi 
Athabasca University Press je izšla z nagrado Prešernovega sklada odlikovana pesniška zbirka koroške rojakinje Cvetke 
Lipuš „Kaj smo, ko smo – What we are, when we are“. 
 

 
Slika: Pri založbi Athabasca University Press je izšla z nagrado Prešernovega sklada odlikovana pesniška zbirka koroške 
rojakinje Cvetke Lipuš „Kaj smo, ko smo – What we are, when we are“. Foto: ORF 
 
Knjigo je prevedel Tom Priestly 
Pesmi Cvetke Lipuš je prevedel emeritirani profesor na oddelku za moderne jezike in kulturne študije na univerzi v Alberti v 
Kanadi Tom Priestly, ki je, kakor navaja Stergar, „odličen poznavalec slovenskega jezika in kulture, posebej tudi koroške“. 

• 75. obletnica Moskovske deklaracije. ORF, Celovec, 31.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2944710/  
Kakor je v Moskovski deklaraciji, objavljeni pred 75 leti 1. novembra 1943 zapisano, da je Avstrija bila prva svobodna 
država, ki je bila plen hitlerjeve agresije, pa se le redko kdaj citira tudi drugi del, ki jo zavezuje k lastnemu odporu. 
Zgodovinar Teodor Domej povzema ključno sporočilo. 
Zahtevali lasten doprinos Avstrije k osvoboditvi 
Na nedavni spominski svečanosti v Trnji vasi pri spomeniku „Žrtvam za svobodno Avstrijo 1938-1945“ je Alexander Petritz, 
predsednik društva Memorial Kärnten-Koroška omenil 75 let objave Moskovske deklaracije. Z mednarodno listino so 
zavezniške sile (Velika Britanija, Sovjetska zveza in ZDA) opozorile Avstrijo, da bo potrebno pretehtati njen lasten doprinos k 
osvoboditvi. 
 

 
Slika: Zgodovinar Teodor Domej je ob pogledu na 75-letnico objave deklaracije govoril o ključnem sporočilu. Foto: ORF 
 
Pomen tudi za današnji dan 
Zavezniške sile Avstrijo spominjajo na to, da je za sodelovanje v vojni na strani hitlerjeve Nemčije soodgovorna in jo 
opozarjajo na to, da bo ob končnem obračunu neizbežno potrebno pretehtati njen lasten doprinos k osvoboditvi. 
Zgodovinar Teodor Domej ob pogledu na 75-letnico objave deklaracije govori o ključnem sporočilu. 
Domej: „Pomemben mejnik v avstrijski zgodovini“ 
Brez poraza nacističnega režima nas koroških Slovencev ne bi bilo več, prav tako ne Slovencev kot naroda, je ocenil 
zgodovinar Teodor Domej ob slovenskem kulturnem prazniku februarja leta 2015. Brez osvoboditve in naposled konca 
druge svetovne vojne tudi ne bi bilo Avstrijske državne pogodbe, pojasnjuje z namigom na politične razmere v času njenega 
nastajanja. 
Velika Britanija, Sovjetska zveza in ZDA so leta 1943 v Moskvi podpisale deklaracijo, v kateri so pričakovale osvoboditev 
avstrijske države izpod nemške oblasti in s tem vzpostavitev avstrijske države – spreminjanje meja pa v tem dogovoru ni bilo 
omenjeno. 
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• Poklon usmrčenim v Sivi hiši. ORF, Celovec, 31.10.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2944714/  
Deželno sodišče na Dunaju se je v letošnjem spominskem letu še posebej poklonilo uporu proti nacionalsocializmu, 
predvsem pa žrtvam, ki so bile v dunajski Sivi hiši med drugo svetovno vojno obglavljene. Minuli konec tedna je sodišče 
sprejelo potomce žrtev in gostilo dvodnevni spominski simpozij o uporu. 
 

 
Slika: Simpozij je potekal v veliki sodni dvorani deželnega sodišča na Dunaju. Foto: Aichholzer 
 
Poklon žrtvam s spominskim simpozijem 
75 let je letos minilo od za slovensko narodno skupnost na Koroškem travmatičnega dogodka, ko so nacistični rablji 29. 
aprila 1943 na Dunaju v Sivi hiši obglavili 13 koroških Slovencev iz Sel, Železne Kaple in Borovelj. V letošnjem spominskem 
letu 1918-2018, ko med drugim obeležujemo tudi 80 let anšlusa, se jim je deželno sodišče na Dunaju pretekli konec tedna 
poklonilo s spominsko slovesnostjo in dvodnevnim simpozijem. 
 

 
Slika: V Sivi hiši na Dunaju so med drugo svetovno vojno usmrtili 1.200 ljudi. Foto: Aichholzer 
 
Sprejem potomcev žrtev 
Na predvečer nacionalnega praznika sta sprejela predsednik državnega zbora Wolfgang Sobotka in predsednik dunajskega 
deželnega sodišča Friedrich Forsthuber potomce žrtev, ki so bili zaradi upora proti nacizmu obsojeni na smrt. Zelo intimni 
slovesnosti v prostoru, kjer je med drugo svetovno vojno giljotina izpihnila življenje več kot 1.200 moškim in ženskam, je v 
petek in soboto sledil simpozij z naslovom „Dialog med generacijami – upor proti nacionalsocialističnemu režimu“. 
 

 
Slika: Friedrich Forsthuber s potomci obglavljenih Selanov. Foto: Aichholzer 
 
 „Oporoka, da ostanemo budni“ 
V presoji so bile zasluge in prispevek odporniškega gibanja, da danes lahko živimo v demokratični in svobodni državi. 
Odlomki iz poslovilnih pisem obglavljenih, ki jih je v veliki sodni dvorani prebral igralec Michael Schusser, so oporoka in 
zaveza vseh demokratično mislečih ljudi, da ostanejo budni, še zlasti dandanes, ko se spričo političnega premika v desno v 
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mnogih evropskih državah majejo tudi temelji pravne države, je dejal predsednik dunajskega deželnega sodišča Friedrich 
Forsthuber. 
Avstrija se je dolgo otresala soodgovornosti 
Dolga leta po vojni se je uradna Avstrija otresala vsakršne soodgovornosti za nacistično morijo med drugo svetovno vojno, 
ko se je rada prezentirala kot prva žrtev Hitlerja. Šele po aferi Waldheim, ko se je tedanji zvezni kancler Franz Vranitzky v 
Izraelu uradno opravičil za sodelovanje Avstrije v vojni na strani Hitlerjeve Nemčije ter za vse zločine in gorje, sta se 
postopoma začela razvijati dostojna kultura spominjanja in diferenciran odnos do polpretekle zgodovine tudi v širših 
predelih Avstrije. 
 

 
Slika: Spominsko obeležje 13 žrtvam iz Sel in okolice. Foto: Aichholzer 
 
 „Spet kraj prava in pravice“ 
Tudi na pročelju Sive hiše so pred nekaj leti odkrili deset plošč z informacijami o zgodovini hiše in kazenskega prava v Avstriji 
od leta 1839 do danes. Posebno poglavje osvetljuje prav obdobje med letoma 1938 in 1945. Nekdanje prizorišče krivice v 
sivi hiši je danes spet kraj prava in pravice, je dejal Forsthuber. 
 

 
Slika: Mešani pevski zbor Pevskega društva Sele. Foto: Aichholzer 
 
Simpozija o uporu proti nacionalsocialističnemu režimu v dunajski Sivi hiši so se udeležili in ga glasbeno sooblikovali tudi 
pevci mešanega pevskega zbora Pevskega društva Sele, s katerimi je predsednik dunajskega deželnega sodišča Forsthuber 
že dolga leta povezan, saj se z njimi redno srečuje na komemoracijah v Sivi hiši. 
 

Primorski dnevnik, Trst 
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• Sandor Tence. Nova pravila po 16 letih, 3,2 milijona za dvojezičnost : manjšina - prelomna sklepa za Paritetni 
odbor in slovenščino v javni upravi. Primorski dnevnik, št. 253 (27. okt. 2018), str. 3 

• Sanela Čolarić. O ustanovi, ki za slovensko stvar deluje več kot 150 let : Trst - nova urednica Slovenske matice 
Ignacija Fridl Jarc v narodnem domu. Primorski dnevnik. št. 254 (28. okt. 2018), str. 6 

• Martina Jazbec. Kultura zanimiva, politika ne: Trst – raziskovalni projekt Mladi v slovenskem zamejstvu. Primorski 
dnevnik, št. 254 (28. okt. 2018), str. 6 

• (Znanstveni in klasični licej Franceta Prešerna v Trstu). »Njegova mistična zaljubljenost v antiko je dijake prevzela 
bolj od učbenikov«: Sv. Ivan - Znanstveni in klasični licej F. Prešerna o Alojzu Rebuli. Primorski dnevnik, št. 254 (28. 
okt. 2018), str. 7 

• Sandor Tence. Slovenska manjšina za zdaj še mirno pluje v razburkanem morju: Krmin – posvet levičarskega 
združenja Norberto Bobbio. Ne zajamčenemu zastopstvu v Rimu. Razprava tudi o Italijanih v Istri. Primorski 
dnevnik, št. 254 (28. okt. 2018), str. 10 



• Sandor Tence. Za Primorski dnevnik na Farnesino in, če bo potrebno, tudi k Mattarelli. Primorski dnevnik, št. 254 
(28. okt. 2018), str. 10 

• Čedalje manjše zanimanje šol v Italiji za poučevanje jezikov priznanih manjšin: na ministrstvu za šolstvo prejeli 
zelo malo projektov na osnovi zakona 482. Primorski dnevnik, št. 254 (28. okt. 2018), str. 12 

• »Romolijeva zapuščina naj doseže tudi Trst ...«: Gorica – javna predstavitev Šole političnega izobraževanja. 
Primorski dnevnik, št. 254 (28. okt. 2018), str. 17 

• Založniki in krovni organizaciji pisali predstavnikom Slovenije: mediji – napovedi o proračunskih rezih za slovenska 
občila. Primorski dnevnik, št. 256 (31. okt. 2018), str. 3 

• Sprevoda antifašističnih sil in CasaPound se ne bosta križala : Trst - v soboto, 3. novembra popoldne. Primorski 
dnevnik, št. 256 (31. okt. 2018), str. 4 
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Martina Jazbec. Kultura zanimiva, politika ne: Trst – raziskovalni projekt Mladi v slovenskem zamejstvu. Primorski 
dnevnik, št. 254 (28. okt. 2018), str. 6 



 



Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• Z gospodarskim razvojem proti begu mladine. -dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 1. 
novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 44, str. 2-3 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_44.pdf 
Novoizvoljeni minister RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter J. Česnik se je z državno sekretarko Olgo Belec 26. 
oktobra mudil na prvem uradnem obisku pri slovenski skupnosti v Porabju. 
 

 
Slika: Pogovor na generalnem konzulatu: (z desne) Martin Ropoš, Jože Hirnök, Andrea Kovács, Brigitta Soós, Tadej 
Bojnec, Boris Jesih, minister Peter Jožef Česnik in državna sekretarka Olga Belec. Foto: Porabje 
 
Na Generalnem konzulatu RS v Monoštru so ga sprejeli gostitelj generalni konzul Boris Jesih, predsednik Državne slovenske 
samouprave Martin Ropoš, predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem Jože Hirnök in poslovodja Razvojne agencije 
Slovenska krajina Andrea Kovács. 
Porabski predstavniki so gostu orisali položaj slovenske skupnosti in ga seznanili z izzivi v prihodnosti. Obisk ministra se je 
nadaljeval v Slovenskem kulturnem in informacijskem centru, kjer si je ogledal prostore ZSM ter uredništev tednika Porabje 
in Radia Monošter. 
 

 
Slika: Minister in državna sekretarka na obisku v uredništvu časopisa Porabje. Foto: Porabje 
 
Sledil je krajši pogovor s predstavniki slovenskih medijev na Madžarskem in porabske mladinske organizacije. V kasnejši 
izjavi za tisk je minister Česnik dejal, da je na prvem rednem zasedanju Komisije DZ RS za odnose s Slovenci v zamejstvu in 
po svetu 24. Oktobra pohvalil delovanje obeh krovnih organizacij v Porabju. »Lahko sta vzor vsem Slovencem, ki živijo izven 
meja matične domovine, kako je treba sodelovati, da se doseže cilj ohranjanja slovenske identitete, « je podčrtal in dodal: 
»Avtohtonost se začne pri jeziku, ki naj ga mladina uporablja vsakodnevno. Dvojezičnost je dobrodošla v vsaki skupnosti 
in koristi tako Madžarski in Sloveniji kakor tudi celotni Evropski uniji.« 
Peter J. Česnik je še izpostavil pomen turističnega potenciala v Porabju: »Delovne sile je dovolj in lahko preko 
gospodarskega razvoja v lokalni skupnosti preprečimo beg čez mejo. Poudarek naj bi bil na zelenem turizmu, te čudovite 
kraje je potrebno promovirati. Madžarske in slovenske turistične organizacije morajo stopiti skupaj z avstrijskimi in 
vzajemno tržiti območje tromeje na evropskem in svetovnem tržišču.«  
Slovenski minister je pristavil: »Tukajšnja društva in mediji ne delajo v rdečih številkah, kar je izredno pohvalno. Rad bi pa 
videl, da bi se dalo več sredstev v Porabje za ohranjanje slovenstva.« Zaključil je: »Porabski Slovenci so integralni integralni 
del slovenske duše in dokler se bo jezik - seveda tudi narečje - govoril, bo skupnost v duši slovenstva.«  
Vzporedno z ministrovim obiskom v Porabju je na pokopališču v Sárvárju potekala tradicionalna slovesnost pri spomeniku 
umrlim v taborišču med drugo svetovno vojno. Tokratni slavnostni govornik, predsednik Državnega zbora RS Dejan Židan, je 
skupaj z županom Sárvárja Istvánom Kondoro in predstavnikom nekdanjih slovenskih izgnancev Jožetom Vidičem položil 
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venec v spomin žrtvam nekdanjega taborišča. »Ohranjanje spomina pomeni tudi to, da se spominjamo, katerih praks in 
dejanj več nočemo, saj lahko človeštvo pripeljejo v zelo nevarno situacijo. V Sárvárju smo se zahvalili tako županu kakor 
meščanom, da dobro vzdržujejo spominski prostor, kar razumemo kot del prijateljstva med Slovenijo in Madžarsko,« je v  
kasnejši izjavi pred Vzorčno kmetijo na Gornjem Seniku – kamor sta ga spremila poslanca DZ RS Ferenc Horváth in Jožef 
Horvat ter veleposlanik RS v Budimpešti Robert Kokalj – dejal predsednik Židan. 
V največji slovenski vasi na Madžarskem se je delegaciji predsednika DZ pridružil minister Česnik s spremstvom. Predstavniki 
Porabskih Slovencev so visoka gosta seznanili z delovanjem kmetije in projekti, ki so bili odobreni v okviru programa 
Interreg Slovenija-Madžarska 2014-2020 in v katere je RA Slovenska krajina vključena. »Obe narodni skupnosti, tako 
slovenska v Porabju kakor madžarska v Sloveniji, predstavljata možnost in priložnost za obe prijateljski državi,« je 
izpostavil Dejan Židan. »Imata pa podobne težave z zadrževanjem mladih, ki sledijo svojemu finančnemu vzvodu in želijo 
živeti tam, kjer jim je bolje, kjer laže ustvarijo družino, kjer tudi mogoče živijo bolj kvalitetno življenje,« je opozoril 
predsednik DZ in dodal: »Moramo še bolj intenzivno razvijati skupne projekte, ki bodo omogočili ne samo varovanje kulture 
in jezika, ampak tudi gospodarske aktivnosti. Kajti šele ko se bodo naši otroci imeli kje zaposliti, bomo lahko rekli: sedaj pa 
sta obe narodni skupnosti varni, zdaj se razvijata tako, da bodo otroci živeli tam, kjer živijo njihovi starši.«  
Na novinarsko vprašanje o tem, kako bo lahko na svojem novem položaju še naprej podpiral Vzorčno kmetijo in RA  
Slovenska krajina, je predsednik Židan dejal: »Aktivno pomagamo pri rebalansu proračuna. V času krize je bil proračun 
Urada za Slovence znatno zmanjšan in v času gospodarske rasti Slovenije Urad le-te nekako ni bil deležen. Moramo narediti 
več, da ohranjamo jezik in kulturo, ter da preko Urada financiramo projekte, ki pomenijo gospodarsko osnovo narodne 
skupnosti. S prisotnima poslancema smo ministru obljubili, da ga bomo podpirali pri njegovi borbi. Država ima znatno višje 
prihodke, kot je bilo načrtovano, od tega naj nekaj čutijo tudi naše skupnosti na Madžarskem in drugod.« 
Prvi uradni obisk ministra Petra J. Česnika v Porabju se je zaključil z ogledom prostorov Državne slovenske samouprave in 
DOŠ Jožefa Košiča na Gornjem Seniku. 

• Predstavniki zamejskih Slovencev v Državnem zboru. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 1. 
novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 44, str. 3 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_44.pdf  
 

 
Slika: Zamejski predsedniki krovnih organizacij s predsednikom DZ Dejanom Židanom. Foto: Porabje 
 
V sredo, 24. oktobra 2018, je v Državnem zboru Republike Slovenije potekala 1. Redna seja Komisije za odnose s Slovenci v 
zamejstvu in po svetu. Porabske Slovence sta zastopala predsednika krovnih organizacij, Mratin Ropoš, predsednik Državne 
slovenske samouprave, in Jože Hirnök, predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem. Pred sejo je predstavnike zamejcev iz 
Italije, Avstrije in Madžarske povabil na srečanje predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan.  

• Spominjali so se na revolucijo leta 1956. L.R.H. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 1. 
novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 44, str. 3 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_44.pdf  
Na večer samega praznika, 23. oktobra, se je v Sakalovcih zbralo približno petdeset ljudi pri spominski tabli, da bi položili 
vence in prižgali sveče.  
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Slika: Dijaka Noémi Illés in Bálint Reibling sta prebirala literarne vložke. Foto: Porabje 
 
Županja Valerija Rogan je nanizala dogodke izpred 62 let, ko so se Madžari dvignili proti komunističnemu režimu. Mlada 
Sakalovčana Noémi Illés in Bálint Reibling sta z literarnimi vložki popestrila proslavo, na koncu katere so predstavniki 
lokalne in narodnostne samouprave položili venca ter prižgali sveči, kar je storila tudi večina prisotnih. Dogodek se je končal 
s filmom z naslovom Madžarski begunci v Sloveniji, ki ga je na podlagi knjige prekmurskega madžarskega zgodovinarja dr. 
Attile Kovácsa posnela Anasztázia Gál, v njem ob prekmurskih Madžarih nastopata tudi dva Porabca, gospod iz Budimpešte 
in Ema Sukič iz Sakalovcev. 

• Tokrat v znamenju projektov. Silva Eöry. Fotografije: Silva Eöry in RASK. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 1. novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 44, str. 4 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_44.pdf  
Tomaž Rauch - goslar, skladatelj, novinar … 
Štiri zamejske gospodarske organizacije – iz Porabja je to Razvojna agencija Slovenska krajina (RASK) – so ob finančni 
podpori Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu sklenile, da povežejo mlade zamejske Slovence. Prvo srečanje mreže 
mladih Alpe Jadran (na kratko MAJ) je bilo konec maja v Vrbi ob Vrbskem jezeru na avstrijskem Koroškem, sledili sta še 
srečanji v Trstu in na Reki, četrto, ki je bilo 19. in 20. oktobra, pa je bilo v Porabju.  
 

 
Slika: Srečanje mreže mladih Alpe Jadran (na kratko MAJ) se je začelo v Slovenskem kulturnem in informacijskem centru, 
kjer je udeležence nagovoril sodelavec Urada za Slovence Marjan Cukrov, o Porabju jim je predavala sodelavka INV 
Katalin Munda Hirnök. Fotografije: Silva Eöry in RASK 
 
Po pozdravnih besedah predsednika Zveze Slovencev na Madžarskem Jožeta Hirnöka je v konferenčni dvorani hotela Lipa v 
Monoštru spregovoril Marjan Cukrov z Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu ter napovedal, da bo 23. novembra v 
Ljubljani potekalo zadnje letošnje srečanje mreže MAJ. Podpredsednik Slovenske gospodarske zveze iz Celovca Felix Wieser, 
ki je bil pobudnik tovrstnega druženja mladih, pa je poudaril, da je bilo eno od poglavitnih razlogov za ustanovitev mreže 
dejstvo, da je sodelovanja med Slovenci v sosednjih državah vse manj.  
Preden so se udeleženci, ki jih je bilo okrog 30, posvetili osrednji temi tokratnega druženja, projektom, je dr. Katarina Hirnök 
Munda z Inštituta za narodnostna vprašanja spregovorila o zgodovinskem razvoju regije in aktualnem položaju Slovencev 
v Porabju.  
»Na dosedanjih treh srečanjih smo obravnavali že različne tematike. Mi pri nas ne moremo izbrati podjetništva, saj na tem 
področju nismo tako močni, obvladamo pa projektno delo, saj smo, tudi naša agencija, uspešno sodelovali že na 
številnih, tako čezmejnih kot drugih razpisih,« je poudarila vodja RASK-a Andreja Kovač. Udeleženci srečanja so lahko 
spoznali primere dobre prakse oziroma projekte, ki so prispevali k razvoju Porabja. Obiskali so tudi Slovensko vzorčno 
kmetijo na Gornjem Seniku. »Ko govorimo o projektih, govorimo o nekem posebnem načinu razmišljanja. Pred leti mi je dr. 
Matej Požarnik dejal, da lahko v življenju udejaniš marsikatero idejo, samo pravi razpis moraš najti. In zato smo gospoda 
Požarnika povabili, da spregovori mladim zamejcem,« je še pojasnila Andreja Kovač in razložila, da bodo pod mentorstvom 
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sodelavcev Znanstveno raziskovalnega središča BISTRA Ptuj udeleženci 4. srečanja mreže MAJ na delavnici izvedeli, na kaj 
vse morajo biti pozorni pri pripravi projektov. »Veliko potujem po Sloveniji in zamejstvu in vidim, da mladi premalo vedo o 
tem, kje Slovenci sploh živimo. Še bolj me pravzaprav moti, da tudi šole v državah, v katerih živimo, mlade premalo 
informirajo o  tej tematiki, pa tudi o sožitju med Slovenci in pripadniki večinskega naroda. Menim, da je premalo, če mlad 
človek, ki odrašča v današnji Evropi, ve, kje so London, München ali druga velika mesta. Prav je, da pozna tudi to majhno 
regijo Alpe-Jadran, ki ima okrog devet milijonov ljudi, in se v njej suvereno giba. Če hoče ostati v tej regiji, dobiti v njej 
službo in si ustvariti družino, je prav, da spozna razmere in tudi jezike.  
In prav to je namen, da se ti mladi ljudje srečajo, spoznavajo in mogoče bo jutri ena ali druga ideja prinesla kakšno novo 
pobudo, nastalo bo kakšno novo podjetje, zgodila se bo nova kulturna ustvarjalnost ali kaj podobnega,« je še poudaril Felix 
Wieser, ki je prepričan, da bi se tovrstna srečanja morala nadaljevati tudi v naslednjih letih. S tem so se strinjale tudi tri 
udeleženke srečanja.  
Porabska Slovenka Anita Vajda, ki je sodelovala na vseh dosedanjih srečanjih, je dejala, da je spoznala veliko ljudi: »Lahko 
rečem, da smo z nekaterimi že prijatelji. Slišali smo tudi veliko različnih zanimivih predavanj, tako da sem res vesela, da sem 
lahko del te mreže.« 
Katarina Pajnič, ki je pripotovala z avstrijske Koroške, je poudarila, da je prvič uspela priti na srečanje: »Koncept mi je 
zanimiv, ker vključuje vsa štiri zamejstva skupaj z matico. «  
Natalie Iskra, predstavnica Društva za razvoj civilne družbe EU KORAK z Reke, ki je organiziralo tretje srečanje mreže MAJ, 
pa je izpostavila, da je prav, da so se tokrat lotili problematike projektov: »Zelo pomembno je, da imaš osebe, ki se spoznajo 
na to področje. Odkar sama sodelujem na evropskih razpisih, vidim, da je to zelo pomembno za razvoj, ne le pripadnikov 
manjšin, ampak tudi za razvoj regij in držav.« 

• Za več sodelovanja na športnom področji med mladimi z obej strani granice. Silva Eöry. Foto: Silva Eöry in 
osebni arhiv Branka Recka. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 1. novembra 2018 - Leto 
XXVIII, št. 44, str. 5 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_44.pdf  
Branko Recek iz Tešanovec 
Branko Recek je že cejli svoj žitek povezani s športom. Občina Moravske Toplice njemi je meseca septembra, gda so slavili 
svoj 22. občinski svetek, podelila velko zahvalno listino. V obrazložitvi je pisalo, ka si je priznanje prislüžo za svoje dugoletno 
delo na področji športne organiziranosti, uveljavljanja športa v občini, v Pomurji in tüdi v Sloveniji, pa tüdi za pomauč pri 
povezovanji Porabskih Slovencov in matičnoga naroda.  
 

 
Slika: Branko Recek. Foto: Silva Eöry  
 
Že konec preminaučoga leta ga je za njegovo delo na športnom področji nagrado tüdi državni svet. »Ge za šport dosta 
napravim, samo tau vse v praustom cajti, vej pa sam zaposleni. Morem priznati, ka s Porabjom, sploj s predsednikom 
Slovenske zveze Jožetom Hirnökom že duga leta sodelüvleva, vej pa sva oba člana Olimpijskega komiteja Slovenije. Tam gé 
ena komisija, stera je zadužena za zamejski šport, ge pa joj kak vodja regijske pisarne olimpijskoga komiteja pomagam. 
Znamo, ka šport povezüvle, tak mlade kak starejše, in mi bi bili radi, če bi bilou več takšoga sodelovanja s Porabjom. Znamo, 
ka obstaja gorička veteranska liga v malom nogometi. Tau je dobro gé, samo takšoga in podobnoga sodelovanja bi moglo 
biti ške več. Vüpam, ka mo se v kratkom vküper seli in mo se zgučali ške za nauve oblike sodelovanja na področji področji 
športa,« je prva pravo Branko Recek in cujdau, ka najbole ške, ka bi bilou več sodelovanja na športnom področji tüdi med 
mladimi z obej strani granice. 
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Slika: Občina Moravske Toplice njemi je ob letošnjom občinskom svetki podelila Velko zahvalno listino. Foto: osebni 
arhiv Branka Recka 
 
Branko Recek žive v vesnici Tešanovci, v steroj je tüdi gor raso: »Ge sam pau Marko in pau Goričanec. Mati, stera je bila 
leranca, je bila rojena v Gančanaj. Po tistom, ka je zgotovila šaulo, je šla na Pertočo včit in tam je spoznala mojoga očo. On je  
biu bautoša. Čiglij se je naša držina preselila v Tešanovce, se mam ge za velkoga Goričanca. Kak pravi en moj pajdaš, če smo 
nej v paradižomi, pa smo pauleg paradižoma.« Že kak dejte se je naš sogovornik začno spravlati s športom, vej pa je njegova 
mati že bila ene fajte športna funkcionarka, mlajše je včila razne igre pa tüdi plesati folkloro. Oča je biu tisti, steri ga je 
odpelo na fotbalsko igrišče. Prva je tak bilou, ka je sina v gol postavo, sledkar pa je Brankoja bole potegnolo na igrišče, in tau 
naprej, tak ka je gole davo: »V cajti moje mladosti je bilou tak, ka smo vsi bole naprej steli špilati, prej ka tisti, ka odzajek 
špila, je nika nej vreden. 
V Tešanovcaj smo komaj pred 40. leti ustanovili svoj fotbalski klub, zatau sam ge kak dejte in mladinec neka let trenero tüdi 
v soboški Muri, stera je te v slovenski ligi špilala. Gda sam študero, sam neka cajta tüdi pri Maribori trenero, sledkar pa sam 
fotbal tüdi v Avstriji špilo.«  
Že kak aktivni športnik se je začno spravlati z organizacijo športnih prireditev. V več drüštvaj je biu pobudnik in organizator 
raznoraznih športno-rekreativnih projektov, kak so Pomurje teče in hodi, Rekreativni kole kolesarski maratoni, pohodi, 
Prekmurski mali maraton, in tak tadale. »Tekmovanje v bežanji smo prvo paut pripravili pred malo več kak 20. lejti. Ne vem, 
zakoj se lidgé bogijo in ne pridejo. Rejsan je tau tüdi tekmovanje, ške bole fontoško pa je, ka se lidge drüžijo in napravijo 
neka za svoje zdravdje. Prva smo mi organizerali tüdi pohode, zdaj pa so tau pod vodstvon gospauda Jožeta Ritupera na 
Goričkom napravili ekstra, ka je tüdi fajn, vej pa tau leko več lüstva dela kak beži. Tüdi ges gnesden nemrem več telko 
bežati, ka mi koleno nagaja,« je ške pravo sogovornik, steri je pred leti predlago, ka v Občini Moravske Toplice ustanovijo  
občinsko športno zvezo, stere predsednik je že peti mandat. Že duga duga leta dela tüdi v Olimpijskom komiteji Slovenije, že  
več let vodi tüdi regijsko pisarno (sedež ma v Moravski Toplicaj) tej najbole fontoške športne organizacije v Sloveniji, stera 
povezüvle večino športnih panog in organizacij v rosagi. 
 

 
Slika: V drüžbi s predsednikom Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdanom Gabrovcom. Foto: osebni arhiv Branka Recka 
 
S športom je povezana tüdi Brankova držina: »Moja žena je leranca. Kak moja mati je tüdi ona prva včila v Tešanovcaj, zdaj 
pa vči v Bogojini. Tak sin kak čerka pa sta tüdi povezaniva s športom. Čerka je duga leta špilala hokej na travi, zdaj pa mi 



dosta pomaga pri organizaciji prireditev. Tüdi sin, steri nogomet špila za martjansko Čardo, mi pri tom pomaga, pa tüdi zet, 
steri je profesor športne vzgoje, tak ka smo rejsan športna držina.« 

• János Áder obiskal Slovenijo. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 1. novembra 2018 - Leto 
XXVIII, št. 44, str. 6 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_44.pdf 
Na dvodnevnem uradnem obisku v Sloveniji je bil madžarski predsednik János Áder. To je bil njegov drugi uradni obisk v 
Sloveniji. Z gostiteljem, slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem, sta poudarila, da so odnosi med državama odlični. 
Oba sta se zavzela za čimprejšnjo izgradnjo drugega tira Koper–Divača. 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 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.  
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. Madžarski predsednik se je srečal  
tudi s predsednikom Državnega zbora Dejanom Židanom in poslancem madžarske narodnosti Ferencem Horváthom, ki je 
poudaril dobro sodelovanje slovenske narodne skupnosti na Madžarskem in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji. Áder 
je obisk sklenil v Posočju. Skupaj s Pahorjem sta obiskala Kobariški muzej, vodilni slovenski muzej o soški fronti. 

• Slovenska bralna značka potujoče knjižnice PiŠK Murska Sobota v Porabju. Jana Balažic. Vodja Potujoče 
knjižnice PiŠK Murska Sobota. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 1. novembra 2018 - Leto 
XXVIII, št. 44, str. 6 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_44.pdf 
V šolskem letu 2018/2019 smo se v PiŠK Murska Sobota odločili, da bomo s pomočjo bibliobusa začeli z izvajanjem 
projekta Slovenska bralna značka potujoče knjižnice v Porabju. Omenjena bralna značka se bo začela z začetkom meseca 
novembra 2018 in bo trajala do konca meseca aprila 2019. Namen projekta je, da bi čim več Slovencev, ki živijo in delajo 
v Porabju, posegalo po slovenskih knjigah in s tem posledično ohranjalo materni jezik. Prav tako si prizadevamo, da bi se 
slovenščina ohranjala iz roda v rod, tudi pri mlajših prebivalcih, in da bi se z njo seznanjali vsi tisti, ki jim je morda še tuja. 
 

 
Slika: Slovenska bralna značka potujoče knjižnice PiŠK Murska Sobota v Porabju. Foto: Porabje 
 
Bralna značka na Potujoči knjižnici ponuja izbor desetih knjig, napisanih v slovenskem jeziku, izmed katerih si sodelujoči 
izbere tri knjige po lastni izbiri. Da bi bilo branje čim bolj razumljivo in od bralcev ne bi zahtevalo posebnih obveznosti, 
temveč bi jih razvedrilo in pritegnilo, smo se odločili za knjige, ki so napisane v lahko razumljivem slovenskem jeziku in 
polovica teh tudi v samem narečju, saj so izbrane iz knjižne zbirke Med Muro in Rabo. 
Med izbranimi knjigami so naslednje: 
- Pesniška zbirka Ferija Lainščka Nigdar nѐ boš znala, ki je napisana v prekmurskem narečju, v njej pa so tudi fotografije, ki 
simbolizirajo domačo pokrajino. 
- Knjiga Milana Vincetiča Lebdeča prikazen/Lebdejča prilika, ki temelji na resničnih dogodkih iz leta 1934, ko sta v Ženavljah, 
v vasi na Goričkem, s stratosfernim balonom pristala belgijska raziskovalca. 
- Knjiga, katere avtor je Porabski Slovenec Karel Holec, z naslovom Andovske zgodbe/ Andovske prpovejsti. Knjiga je 
napisana v porabskem narečju, s čimer je ta jezik prikazan v vsej svoji barvitosti. In tako se zdi, da so tudi sami junaki zgodb, 
kot da bi bili živi. 
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- Knjiga Branka Šömna Rakičanski breg/ ּ Monošterski brejg, v kateri so opisani kraji, ki so nindri indri, torej nekje 
drugje. Zgodbe v knjigi so napisane kot humoreske in bralec se ob njih lahko iskreno zazre vase ter se od srca nasmeje. 
Zgodbe je v porabski govor prestavila Marijana Sukič, tako da bodo bralca gotovo privabile. 
- Knjiga Ernesta Ružiča, Pesem Črnih mlak, se dogaja na slovenskem severovzhodu, avstrijskem jugovzhodu in madžarskem 
zahodu. Še zlasti umetniške in ljubezenske poti glavnega junaka pripeljejo v Porabje, kjer oživijo njegovi spomini. 
Za lažje razumevanje slovenskega jezika smo izbrali tudi pet knjig iz zbirke Lahko branje, kjer so zgodbe prirejene bralcem s 
težjim razumevanjem jezika. 
Gre za naslednje knjige: 
- Naše zgodbe, v kateri je zbranih 6 zgodb izbranih slovenskih pisateljev. Zgodbe so zapisane v skrajšani verziji, sicer v 
knjižni slovenščini, a vendar vsem razumljive. 
- Molitvenik, knjiga z izbranimi 7 molitvami in navodili, kako uporabljati molitvenik. Vsebuje tudi mini slovarček z 
obrazloženimi besedami.  
- Drama Romeo in Julija, delo Williama Shakespeara, ki opisuje tragično zgodbo nesmrtne ljubezni in konflikt dveh družin, ki 
šele po smrti zaljubljencev spoznata, kaj pomeni živeti v premirju. 
- Najnovejša knjiga iz zbirke lahko branje, Tu je doma ljubezen, avtorice Karoline Kolmanič in uporabnikov VDC Murska 
Sobota, ki so prispevali svoje risbice, objavljene v knjigi. Zbirka zgodb in pesmic nam pripoveduje o iskreni ljubezni, katera 
nam daje moč in pogum za vsakodnevne izzive življenja. 
- Knjiga Visoška kronika, Ivana Tavčarja, sodi med klasična dela slovenske literature. Pripoveduje zgodbo o družini Izidorja 
Kalana in se dogaja v Poljanski dolini. Izidor pripoveduje zgodbo o očetu, ki si je pridobil veliko posestvo na nepošten način. 
Krivda mu ni nikoli dopustila, da bi našel srečo, zato svojo zgodbo na smrtni postelji zaupa sinu in ga prosi odpuščanja. 
Izmed teh knjig si torej sodelujoči lahko izbere tri po lastni izbiri in na prijavni listek iz izbranih ter prebranih knjig napiše 
najljubšo misel ali odstavek, ki ga je najbolj pritegnil. Se pravi odstavek, ob katerem se je zamislil in si ga je vzel za nadaljnje 
razmišljanje. 
Prijavnico oz. prijavni listek lahko sodelujoči najdejo na bibliobusu, na spletni strani Pokrajinske in študijske knjižnice 
Murska Sobota, v osnovnih šolah na Gornjem Seniku, v Števanovcih in v Monoštru, v vrtcu v Sakalovcih ter v hotelu Lipa v 
Monoštru. Ko izpolni in napolni prijavni listek, ga podpisanega odda na bibliobusu. K sodelovanju Potujoča knjižnica PiŠK 
Murska Sobota vabi vse, ki bibliobus v Porabju že obiskujejo in tudi vse, ki ga še ne, pa se bodo na novo včlanili, česar bomo 
še posebej veseli. 
Omenjena bralna značka oz. izbor knjig je primeren predvsem za odrasle in višjo stopnjo učencev osnovne šole. In za vse, ki 
radi berejo in se zavedajo pomena pisane besede. Ob koncu projekta pa bo sledilo zaključno srečanje v Monoštru, kjer bodo 
vsi, ki bodo bralno značko uspešno opravili, prejeli tudi zasluženo priznanje. 

• »Sledim razmerju človeka do narave«. -dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 1. 
novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 44, str. 7 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_44.pdf  
V eni od naših prejšnjih številk ste lahko prebrali, da so 21. septembra na Generalnem konzulatu RS v Monoštru odprli 
samostojno razstavo slovenskega akademskega slikarja Borisa Jesiha. Ustvarjalca je v Porabje povabil generalni 
konzul dr. Boris Jesih, povod za predstavitev slikarja in grafika je bilo prav ujemanje imen in priimkov umetnika in 
diplomata.  
 

 
Slika: Borisa Jesiha (umetnik in generalni konzul) ter sodelavka konzulata Brigita Soós. Foto: Porabje 
 
Z nekdanjim univerzitetnim profesorjem risanja in grafike smo se pogovarjali pred odprtjem monoštrske razstave. 
- Kako sta se spoznala z vašim gostiteljem? 
»To je pravzaprav naključje. Generalni konzul Boris Jesih si je elektronski poštni predal odprl nekoliko pred mano. Jaz sem 
bil takrat profesor na univerzi, in sem presenečeno ugotovil, da moram k svojemu naslovu dodati neko številko. Od takrat 
pravim za šalo, da sem jaz Boris Jesih številka 2.« 
- Ali je to vaša prva samostojna razstava na Madžarskem? 
»Na Madžarskem sem razstavljal že v okviru razstav jugoslovanske grafike. Takrat je bilo ničkoliko takšnih predstavitev po 
vsem svetu, sam sem imel okoli tristo skupinskih razstav. Nazadnje smo priredili dosti pomembno pregledno predstavitev v 
muzeju LUDWIG v Budimpešti. Le-ta je primerjala zahodnoevropski in ameriški pop-art z vzhodnoevropskim, ki sta nastajala 
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v 60-ih in 70-ih letih 20. stoletja. Za takratni čas je bilo to konfrontacija med enim in drugim slikarstvom. Je pa to danes 
moja prva samostojna razstava v tej državi.« 
- Ali ste kasneje sledili še kakšni drugi umetniški usmeritvi? 
»Pop-art se je narajal v letih, ko sem sam končeval na likovni akademiji. Vsak mlad umetnik je iskal svoja pota, svoj lastni 
izraz. Enkrat kreneš levo, drugič desno, preizkušaš se. Iščeš tisto usmeritev, ki ti je po človeški strani najbližja.« 
- Ali se ob slikarstvu še vedno posvečate tudi grafiki? 
»Ukvarjal sem se z litografijo, danes pa nič več. Kamen je sorazmerno težka zadeva, tudi v fizičnem smislu. Največji kamni, ki 
so dali nekatere grafike na tokratni razstavi, so veliki meter krat sedemdeset, debeline deset centimetrov. To je teža 
dvestotih kil. Vse to sem v svojih boljših letih še mogel prenašati in brusiti. V drugih delavnicah po svetu je veliko mojstrov, 
ki to obvladujejo. Zato jaz grafik ali litografij nisem več mogel izdelovati, niti na manjše kamne. Področje grafike in 
klasičnega tiska pa je tudi sicer malo izgubilo na veljavi ob trendih novih medijev in vseh novih oblik izraznosti digitalne 
umetnosti.« 
- Kako je nastal tokratni izbor? 
»Predvsem na osnovi tega, kakšni so pogoji za razstavljanje, glede na višino in kapacitete prostora. Z več manjšimi deli sem 
sedaj naredil pregled svojih zadnjih skoraj štiridesetih let, da bi pokazal svoje različne usmeritve. Enkrat sem se obračal na 
neko določeno likovno problematiko, drugič na drugo. Enkrat na nek določen izraz, drugič na drugega. Na mojih delih se 
vidi, da nekako sledim razmerju človeka do narave. Upodabljam sicer neke realistične, naturalistične, mimetične izseke iz 
narave, vendar so le-ti vedno združeni z nekim drugim konceptom, z nekim drugim zaznavanjem človeka, ki živi v današnjem 
urbaniziranem času. Ta konfrontacija čiste narave in novega obnašanja človeka se sooča na sami likovni ploskvi.« 
- Dve desetletji ste poučevali bodoče likovne pedagoge v Ljubljani ... 
»Učil sem risanje in grafiko. Zdel se mi je pomemben napredek, ko je področje likovne pedagogike dobilo več 
profesionalnosti. Včasih so v Sloveniji izvajali dvoletni in dvopredmetni študij likovne pedagogike na Pedagoški akademiji, 
nekateri so si izbrali na primer še zemljepis ali zgodovino kot drugo študijsko smer. S tem je bilo znanje okrnjeno. Ko pa je 
nastala Pedagoška fakulteta, je postal tudi študij likovne pedagogike štirileten. Tako smo lahko dosegali mnogo boljše  
rezultate tako v pedagoškem kot kulturološkem smislu.« 
- Kako ste lahko brzdali ustvarjalna nagnjenja študentov? 
»Na pedagogiki smo izobraževali likovne pedagoge. Večkrat je prišlo do konflikta med mano in določenimi študentkami, ki 
so želele zganjati neko lastno umetnost. Po mojem mnenju in naših programih to ni bilo smiselno. Likovni pedagog naj bi na 
fakulteti pridobil čim širšo izobrazbo na vseh področjih. Ne samo, da goji svoj umetniški kult, svojo izraznost, ampak mora 
poznati raznorazna področja umetnosti, tudi zgodovino umetnosti ali grafike. Seveda pa je ključnega pomena tudi 
umetniška vzgoja.« 
Razstava Borisa Jesiha je na monoštrskem slovenskem Generalnem konzulatu na ogled do 21. novembra. 

• Martin Premk, ki ne prenaša zgodovine v politične namene. Tekst in foto: Ernest Ružič. Porabje, časopis 
Slovencev na Madžarskem, Monošter, 1. novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 44, str. 9 

Murska Sobota: Vanekov večer – Matjaževa vojska 
http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_44.pdf 
Gost letošnjega predzadnjega Vanekovega večera je bil zgodovinar dr. Martin Premk, avtor knjige Matjaževa vojska 
1945 – 1950. Odlično obiskan pogovor je vodil podpredsednik Uprave Dr. Šiftarjeve fundacije Marjan Šiftar. 
 

 
Slika: Marjan Šiftar, voditelj pogovora in Martin Premk, zgodovinar, ki je kritičen do potvarjanja zgodovine. Foto: Ernest 
Ružič 
 
V obsežni študiji Matjaževa vojska se je zgodovinar Premk ukvarjal z delovanjem oboroženih skupin v Sloveniji in nekdanji 
Jugoslaviji po II. svetovni vojni. Ta čas je v Sloveniji zaznamovala tudi Matjaževa vojska, poimenovana po kralju Matjažu, ki 
spi pod Peco. Uradno se je imenovala Slovenska armada Kraljeve jugoslovanske vojske, ki je delovala iz oporišč v Avstriji in v 
Italiji.  
Matjaževe vojske so bile oborožene skupine, organizirane in vodene po Nacionalnem komiteju Kraljevine Jugoslavije in 
Glavnem obveščevalnem centru v Salzburgu. Po koncu druge svetovne vojne je v Jugoslaviji ostalo skupaj čez 11 tisoč bivših 
vojakov kvizlinških enot v 790 skupinah, ki so se aktivno borile ali skrivale pred novo oblastjo. Bilo je okoli 7660 četnikov, 
2730 ustašev, 1125 belogardistov in drugih. Njihovo število se je z 11 tisoč do konca leta 1945 zmanjšalo na 5700, v  
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letu 1946 so zabeležili 3000 odpadnikov, ki so zagrešili 600 ropov in 450 umorov, v letu 1947 se je njihovo število zmanjšalo 
na okoli 300.  
V letih 1948 in 1949 je bilo zabeleženih še 297 ustaških in četniških banditov v Jugoslaviji. Od konca vojne do leta 1953 so v 
boju proti oboroženim skupinam padli 1104 vojaki korpusa narodne osvoboditve Jugoslavije in delavcev državne 
varnosti.  
V Sloveniji je bilo od leta 1945 do leta 1950 ujetih 512 banditov in ubitih 114. Obsojenih je bilo 1325 podpornikov 
oboroženih skupin in ubitih 15 podpornikov. 
Matjaževa vojska in druge skupine so ubile štiriindvajset ljudi, vendar statistika, ugotavlja zgodovinar, ni popolna. 
Nadaljevanje nasilja in ubijanja na nek način nadaljevanje vojne, je tudi največji zločin dela emigracije, ki je vodil in 
organiziral Matjaževo vojsko. Delovanje se je prenehalo, ko so ga zaradi spremenjenih odnosov do Sovjetske zveze 
prepovedali Američani in Angleži. 
Avtor študije je predstavil tudi četniške skupine Draže Mihajlovića v Srbiji. Četnikom so pomagali nemški strokovnjaki, 
ki so te skupine tudi urili. Dražo Mihajlovića so ujeli marca 1946, ga obsodili in usmrtili. Na ozemlju Hrvaške in Bosne je bilo 
okoli 2500 bivših pripadnikov oboroženih sil Neodvisne države Hrvaške. Bili so v manjših skupinah, ki so nastale zaradi boja 
proti novi oblasti.  
Martin Premk opisuje številne dogodke in osebnosti, med njimi tudi ustaškega generala Vjekoslava Maksa Lubarića, znanega 
kot enega najstrašnejših ustašev in šefa zloglasnega taborišča Jasenovac, v katerem so pobili izjemno veliko število Srbov, 
Judov, Romov in tudi Slovencev. Jasenovac ostaja sporen člen v odnosih med Srbijo in Hrvaško, ki skuša z različnimi 
manipulacijami prikriti grozljive zločine v tem taborišču. Zanimiv je podatek, da so januarja 1949 iz ameriških letal nad 
Jugoslavijo spustili nekaj skupin četniških emigrantov. Njihova naloga je bila organizirati oborožen boj proti oblasti, vendar 
so jih hitro ujeli in obsodili na zaporne kazni. Tako imenovane balistične skupine pa so delovale na Kosovu. Balisti so  
napadali mesta, njihov vodja pa je imel velik vpliv med ljudstvom. Večino teh skupin, njihov vodja je bil Šaban Puloze, so 
razbili do leta 1947, ostale so le manjše združbe, predvsem kriminalcev. 
V Sloveniji so se prve oborožene skupine pojavile takoj po umiku nemške vojske. Na Dolenjskem in Notranjskem je takrat 
ostalo največ bivših domobranskih vojakov. Skupine so se pretežno skrivale in čakale na morebitni prihod angloameriške 
vojske. V taki skupini se je skrival tudi znani domobranec Vinko Levstik Njegova skupina je konec julija 1945 na Notranjskem 
iz zasede ubila dva partizana. 
Martin Premk piše podrobno o oboroženih skupinah v Sloveniji takoj po koncu vojne 1945, razmerah na Dolenjskem in 
Notranjskem, o posameznih skupinah, Vebletovi skupini, Benedičičevi skupini, Kožar-Levstikovi skupini, Črtomirjevi skupini 
in Plesničarjevi skupini ter ustaških skupinah, ki so bile v krajih tik ob slovensko-hrvaški meji, v Beli krajini in na Gorjancih. 
Opisuje razmere na Gorenjskem in Primorskem, Štajerskem in v Prekmurju. Pomudimo se nekoliko podrobneje pri poglavju 
Prekmurske skupine kapetana Franca Markoje, Martina Šajnoviča – Iztoka in Štefana Kreslina – Marjana. Najpomembnejši 
organizator oboroženih skupin v Prekmurju je bil Franc Markoja - kapetan Fekonja. Doma je bil iz Rankovcev pri Turnišču, 
v Udbi pa so nanj gledali kot na podaljšano roko župnika Ivana Jeriča. Prvo svojo oboroženo skupino je ustanovil že konec 
leta 1945. Na začetku je štela okoli 10 ljudi, kasneje okoli pet, in bila zelo dejavna. Do konca leta 1946 pa je kapetan 
Markoja povezal delovanje preostanka svoje skupine iz dveh drugih skupin v Prekmurju. Vodja prve je bil Martin Šajnovič iz 
Gibine pri Ljutomeru, v bivši vojski Kraljevine Jugoslavije je bil narednik, med vojno pa na delu v Nemčiji. Na njegovo 
pobudo sta iz ljutomerskega zapora pobegnila kriminalca Franc Makoter – Dušan iz Cvena in Albert Horvat – Tarzan. Skupini 
se je pridružilo še več privržencev, na kar so odšli v Avstrijo. Skupina se je vrnila in začela ropati ljudi, širila propagando o 
trhlosti nove oblasti, o prihodu Angležev, o obnovi monarhije, risala parole in križe v čast katoliške cerkve. Vsi so bili 
oblečeni v uniforme, angleške in madžarske. Večina članov je bila na koncu polovljenih in obsojenih na različno dolge kazni. 
Sicer pa beremo še o skupini Ferdinanda Slane, skupini Poklač, skupini Jagodic – Rijavec Ivana Laubiča – Palčka. Vse skupine 
so tudi tesno sodelovale s posebnimi (obveščevalnimi) centri v Celovcu, Trstu (obveščevalni center Dušana Lajovica, v Gorici 
pa Antona Kostnapfla) in še nekaterih mestih. Matjaževa vojska je imela tudi uradni časopis Matjažev glas, ki so ga tiskali 
v Münchnu, urejal pa ga je dr. Zdravko Kalan, bivši ravnatelj gimnazije v Novem mestu, med nemško okupacijo pa tamkajšnji 
župan. 
Zgodovinar Martin Premk je opozoril tudi na zlorabo zgodovine v politične namene, s katero se ne strinja. Njegovo mnenje 
je, da je delitev slovenske zgodovinske stroke na desni in levi pol po toliko letih nepotrebna in mlade generacije delitve 
izpred  sedemdesetih let ne zanimajo. 

• Nova, 12. knjiga zbranih del Primoža Trubarja. Tekst in foto: Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 1. novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 44, str. 10 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_44.pdf  
Murska Sobota 
Škof evangeličanske cerkve na Slovenskem, mag. Geza Filo, dr. Klavdija Sedar in dr. Jonatan Vinkler so v Pokrajinski 
in študijski knjižnici predstavili predstavili 12. knjigo Zbranih del Primoža Trubarja, ki prinaša prevod Evangelija po Mateju 
(1555) in Prvi del Noviga testamenta (1557). 
 
 
 
 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_44.pdf


 
Slika: Izid dvanajste knijige Zbranih del Primoža Trubarja so predstavili Geza Filo, škof evangeličanske cerkve na 
Slovenskem, Klaudija Sedar iz Pokrajinske in študijske knjižnice in Jonatan Vinkler, urednik večine zbranih del, ki so izšla 
doslej in bodo še izšla. Foto: Ernest Ružič 
 
Škof je izpostavil veličino in izjemen pomen Primoža Trubarja za Slovence. Moč za tolikšen obseg dela, tako škof Filo, je 
našel v Jezusu Kristusu in v odnosu do vere. Tudi zato smo Slovenci po njegovi zaslugi dobili prvo knjigo v svojem jeziku. Na 
ta način je Slovencem omogočil, da so lahko razumeli božjo besedo v svojem jeziku, kar je bil njegov osnovni namen. Škof je 
še ocenil, da bi nam tudi zdaj, po 500 letih, prišla prav kakšna reformacija, ker nas obdajajo mnogi, neusmiljeni „bogovi.“ 
Klavdija Sedar pa je povedala, da je Primoža Trubarja vzpodbujalo več pomembnih mož, da je prevedel Evangelij po Mateju 
in tudi druga dela. 
Jonatan Vinkler je dejal, da je bil koncept za izdajanje zbranih del Primoža Trubarja narejen leta 2000, ko so napovedali 
dvanajst knjig. Prva je izšla leta 2002, v njej in drugi so bili objavljeni Trubarjevi katekizmi. Urednica je bila Fanika Krajnc-
Vrečko. Medtem so spoznali, da bo potrebna izdaja še nekaj knjig za celovito predstavitev Trubarjevega opusa, ki bodo 
izšle predvidoma v naslednjih treh letih. Verjetno jih bo 5, njihov urednik pa bo Jonatan Vinkler.  
 

 
Slika: Naslovnici digitalne izdaje Zbranih del Primoža Trubarja 
 
Trubarjev opus je namreč izjemno obsežen, ne samo za tedanje čase, marveč tudi za sedaj, kar kaže na njegovo izjemno 
delavnost, moč in zdravje. V njegovem času je bila povprečna umrljivost pri enainštiridesetih letih, Primož Trubar pa je umrl 
pri oseminsedemdesetih. Zbrana dela Primoža Trubarja so nacionalni izdajateljski projekt. Njihov namen je zaokrožiti 
dosedanja znanstvena prizadevanja za osvetlitev dela prvega slovenskega pisatelja in prvega škofa evangeličanske cerkve na 
Kranjskem, in sicer tako, da izvirna dela izidejo v kar najmanj interpretativni znanstvenokritični ediciji, so dostopna 
sodobnemu bralcu in tako vzpodbudijo raziskovanje omenjenega obdobja v okviru različnih strok.  
Pobudo za nastanek 
Zbranih del Primoža Trubarja je dalo Protestantsko društvo Primož Trubar, ki je bilo tudi izvirni soizdajatelj. Vsaka knjiga 
Zbranih del Primoža Trubarja vsebuje kritično transkripcijo izvirnika, tekstno kritiko le-tega, prevode, komentarje in 
razlagalne opombe, ki se vežejo na Trubarjevo besedilo, spremno študijo in uredniško poročilo. Od dosedanjih dvanajstih 
knjig Zbranih del Primoža Trubarja je izšlo prvih šest v tiskani in elektronski obliki, drugih šest pa samo v elektronski 
obliki. Digitalna izdaja je odprtokodna, prostodostopna in  je pripravljena tako, da brez dodatnih stroškov omogoča tudi 
morebitni natis. Urednik Vinkler je tudi povedal, da je po izdaji šeste knjige kazalo, da zaradi premalo denarja s projektom 
ne bodo uspeli nadaljevati in ga zaključiti. Zahvala, da so lahko nadaljevali, gre Slavku Preglu, tedanjemu direktorju Javne 
agencije za knjigo, ki je zagotovil denar za pripravo in izdajanje digitalnih izdaj Zbranih del Primoža Trubarja. 



• 20. obletnica. Tekst in foto: Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 1. novembra 

2018 - Leto XXVIII, št. 44, str. 10 
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Slika: 27. oktobra so v Sombotelu praznovali 20. obletnico ustanovitve Sombotelske slovenske samouprave in 
Slovenskega kulturnega društva Avgust Pavel. Foto: Silva Eöry 

 
27. oktobra so v Sombotelu praznovali 20. obletnico ustanovitve Sombotelske slovenske samouprave in Slovenskega 
kulturnega društva Avgust Pavel. Organizaciji sta v preteklih dveh desetletjih skupaj priredili več kot tristo programov, s  
pomočjo katerih sta utrdili slovensko skupnost v središču Železne županije. Na slavju so predvajali film o dosedanjem  
delovanju, sledil je nastop Sombotelskih spominčic, FS Podkolonca s Cankove ter MePZ Avgust Pavel z Gornjega Senika, vsi 
prisotni pa so prejeli izdajo s fotografijami iz minulih dvajsetih let.  

 

Delo, Ljubljana 

• Nove balkanske poti obupancev. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 26. oktober 2018  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/nove-balkanske-poti-obupancev-106647.html  
Ko bodo v bosanskem žepu zmrznili prve ženske ali otroci, bodo nemara tudi v EU ugotovili, da so popolnoma 
odpovedali.  
 

 
Slika: Ženske in otroci vztrajajo v improviziranih kampih blizu bosansko-hrvaške meje. Foto: Amel Emric/AP 
 
Na Balkanu se obeta nova migrantska drama. Unija ni pripravljena spremeniti svoje migrantske politike. Raje bo tvegala, da 
bodo ljudje umirali na njenih mejah. Bosna in Hercegovina je nova postaja na balkanski begunski poti. Združuje migrante, ki 
so se prebili v državo iz Grčije skozi Albanijo in Kosovo ter iz Srbije in Črne gore. Policijsko nasilje, islamofobija in nizke 
temperature so za begunce smrtna past. 
V Bihaću in Veliki Kladuši so se migranti zatekli v improvizirane begunske kampe, ki so zrasli na poljih in blizu gozdov. 
Vročino je zamenjal mraz, ki neusmiljeno prodira skozi tanke plastične zidove. Pozabljeni ljudje že več mesecev spijo na 
odprtem brez zdravstvene pomoči in brez vsakega upanja. Migranti ne morejo zaprositi za azil, ker šotori v gozdu nimajo 
naslova. 
Humanitarne razmere so skrb vzbujajoče tako zaradi počasnega reševanja problema ustreznih namestitvenih zmogljivosti 
kot tudi zaradi pomanjkanja hrane. Državne in federalne institucije v BiH so migrante prepustile lokalni in kantonalni oblasti 
v unsko-sanskemu kantonu in mednarodnim organizacijam. Vrh oblasti, ki se po volitvah še ni na novo konstituiral, ne dela 
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nič, ampak odgovornost prelagajo drug na drugega. To v državi, ki jo množično zapuščajo tudi njeni državljani, ni nič 
presenetljivega. 
Ključni problem je v Srbiji in Črni gori, ki migrante spuščata v BiH, izogibata pa se njihovemu sprejemanju nazaj. To ustreza 
tudi politikom v Republiki Srbski, ki Bošnjakom podtikajo, da so v državo pripeljali migrante muslimanske veroizpovedi, da bi 
tako spremenili etnično strukturo prebivalstva v BiH. 
Nacionalistom v srbski entiteti je tudi v interesu, da nenehno dokazujejo, da BiH ne deluje in da država ne more preživeti. V 
tem kontekstu zdrži ocena, da je migrantski val v bosanski krajini posledica napak na ravni države, ki bi morala migrantsko 
krizo reševati na Drini, ne v Bihaću. Zagata je v tem, da v srbski in bošnjaško-hrvaški entiteti niti organi pregona nimajo 
enakih ciljev. 
Migranti ne bodo odstopili od namere, da še pred zimo rešijo svoj brezupni položaj s prebojem na ozemlje EU. Kljub 
okrepljenemu nadzoru meje, ki ga izvajata policiji BiH in Hrvaške, se vse več migrantom izide igra na srečo. To bi lahko 
postal resen varnostni izziv tudi za Slovenijo, ki je od novega kriznega žarišča oddaljena manj kot sto kilometrov. Drama 
beguncev, ki so obtičali v BiH, še ne polni naslovnic. Ko bodo prve ženske ali otroci zmrznili, bodo nemara tudi v EU 
ugotovili, da so popolnoma odpovedali. 
Bruselj ne zmore sprejeti učinkovitih ukrepov za upravljanje migracij. Ni kriva migrantska kriza, ampak kriza evropskih 
institucij in vlad, ki se dogovarjajo zgolj o tem, kako naj obupane ljudi ustavijo pred vse bolj zatesnjenimi mejami Evrope. 
Solidarnost in delitev bremen sta padli na izpitu, instrumenti za legalne migracije pa ostajajo blokirani. Namesto iskanja 
rešitev se širi sovražna retorika. 

• Dvoglavi strah pred mednarodno pozabo. Mimi Podkrižnik. Delo,  Ljubljana, 26. oktober 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/dvoglavi-strah-pred-mednarodno-pozabo-106729.html  
Odprli bodo svet republike, katerega naloga bo na tujem promovirati idejo o samoodločbi  
 

 
Slika: Quim Torra (levo) in Pedro Sanchez julija v Madridu. Foto: AFP 
 
Katalonska politična jesen je spet vroča. Morda bi se po dolgem letu kazenskih preiskav in zdaj, ko na španskem vrhovnem 
sodišču vendarle prehajajo v novo fazo, lahko v kratkem pokazalo, kakšna usoda čaka katalonske politične zapornike. 
Pogajanja med uradnima Madridom in Barcelono se stopnjujejo, toliko bolj pospešeno zaradi sprejemanja španskega 
proračuna za leto 2019. A še prej, prihodnji torek, bodo v Barceloni uradno odprli svet republike, mednarodno telo, 
katerega naloga bo na tujem promovirati idejo o katalonski samoodločbi. 
Pred sedmimi meseci so napovedali, da bo glavni glas in obraz sveta republike v Belgiji živeči nekdanji predsednik Carles 
Puigdemont. Sedanji voditelj Quim Torra ga je v Waterlooju obiskal pred dnevi, ko so menda dorekli, kako naj bi delovalo in 
se dopolnjevalo po novem dvoglavo vodstvo. Nasprotniki so osnovanje mednarodnega organa brž označili za blodnjavo.  
Pritiski in razbitosti 
Barcelona (kljub precejšnji notranji razbitosti) s svojimi potezami naprej močno vznemirja prav tako dodobra razklan 
Madrid. Recimo: potem ko je vodja Ljudske stranke Pablo Casado v sredo obtožil predsednika španske vlade, socialista 
Pedra Sáncheza, sodelovanja pri »državnem udaru« v Kataloniji, se je ta odločil pretrgati stike s konservativno opozicijo. 
Desničar mu je, seveda, brž vrnil, češ, naj raje potrga vezi z nekdanjim katalonskim predsednikom Puigdemontom in 
kolegom Torro pa še z baskovskim voditeljem Arnaldom Otegijem. 
 

 
Slika: Katalonski predsednik Quim Torra.  Foto: AFP  
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Konservativni politiki je jasno, kdo bi moral biti na čigavi strani: v dobro španskosti, a tudi manjšinska Sánchezova vlada 
dobro ve, da je (pri potrjevanju proračuna) odvisna od glasov katalonskih in baskovskih poslancev. V domačem političnem 
pingpongu, ki ga igrajo v prestolnici, je podpredsednica vlade Carmen Calvo nato pozvala Casada, naj se opraviči za 
neprimerno označevanje premiera za upornika ... V Kataloniji, seveda, dojemajo Sáncheza drugače, prepričani zagovorniki 
neodvisnosti ga gotovo ne vidijo na svoji strani. A mnogi bi hoteli v njem res prepoznati zaveznika, čeprav se zdi, da je 
razdalja med njim in Torro v zadnjem času čedalje večja in prevelika, da bi lahko govorili o (vsaj tihi) aliansi.  
Dvojna struktura 
Zavezništvo je nujno med Kataloncema Torro in Puigdemontom, kakor bi v prejšnji oblastniški postavitvi bolj kot tekmovati 
morala sodelovati Puigdemont in podpredsednik Oriol Junqueras; sploh ker so Kataloncem obljubili samostojnost in jo 
potem razglasili ponesrečeno. Dvojna vodstvena struktura naj bi po novem pomenila, da bo predsednik Katalonije deloval 
predvsem doma in da bo poskusil predsednik sveta republike, kolikor se le da, na tujem naprej razlagati katalonsko 
problematiko. Potem ko je po dogodkih lani jeseni Kataloniji uspelo mednarodno opozoriti nase, se neredki zdaj bojijo, da bi 
jo lahko na tujem kmalu pozabili, prav tako katalonske politične zapornike in tiste v eksilu. 
Po poročanju Katalonske tiskovne agencije je Puigdemont včeraj nastopil v Ženevi na forumu Crans Montana, kjer se je, 
med drugim, srečal s predsedniki Armenije, Bangladeša in Lesota. Poudaril je, da je čas, da začnemo pravico do 
samoodločbe dojemati kot orodje za zagotavljanje miru, ne pa da si jo lahko priborijo le tisti, ki se zatekajo k nasilju in 
nedemokratičnim metodam izključevanja.  
Kmalu vendarle razplet? 
Medtem je včeraj na španskem vrhovnem sodišču po letu dni preiskav vendarle nastopila težko pričakovana faza sojenja 18 
preganjanim voditeljem: zaradi dogodkov lanskega 1. oktobra in v dnevih, ki so sledili do razglasitve neodvisnosti. 
Sedmerici, ki je v eksilu, za zdaj ne morejo soditi ... Brati je razlage, kako naj bi se v nekaj dnevih pokazalo, ali bo tožilstvo 
vztrajalo pri večdesetletnih zapornih kaznih za obtožence zaradi domnevnega upiranja oziroma zlorabljanja javnega denarja. 
Samo ob morebitnih umikih obtožnic bodo v napovedani politični trgovini katalonske independentistične stranke menda 
podprle španski proračun za leto 2019. Katalonski predsednik Torra je prelom na vrhovnem sodišču nemudoma grajal, češ 
da je samo odsev mržnje do Katalonije, kajti tajming da je nespodoben. 
Drugega novembra, ko naj bi tožilstvo dokončno povedalo, pri kakšnih kaznih vztraja, bo minilo leto dni, odkar so nekateri v 
priporu. Torra se nadeja »odveze« za vse obtožence, če pa te ne bo, je baje pričakovati odpor javnosti, kakršen je svet videl 
že lanskega oktobra. Podobno tudi iz vseh independentističnih strank pozivajo, da je treba v Španiji končno depolitizirati 
pravosodje ... Katalonska jesen je vroča in bi se utegnila še pregreti – tudi v Madridu. Ni nepomembno, da se je pred dnevi 
za katalonske zapornike in prebežnike zavzel voditelj Podemosa Pablo Iglesias, ki je v zaporu obiskal vodjo Republikanske 
levice Katalonije Junquerasa ter se po telefonu pogovarjal s Puigdemontom: španskega predsednika vlade je zatem pozval, 
naj vendarle stopi korak nazaj, tudi zaradi proračuna. 
V torek bo uradno začel delovati katalonski svet republike. 
Predsedoval mu bo nekdanji prvi človek Katalonije Carles Puigdemont. 
Na vrhovnem sodišču so vendarle končali preiskave obtožencev. 

• Od Dalmatinove Biblije do slovenščine v vladi, na sodiščih in v predavalnicah. Avtorica: dr. Katja Škrubej. Delo, 
Ljubljana, Sobotna priloga. 27. oktober 2018  

Dr. Katja Škrubej je izredna profesorica za pravno zgodovino na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. 
https://www.delo.si/sobotna-priloga/od-dalmatinove-biblije-do-slovenscine-v-vladi-na-sodiscih-in-v-predavalnicah-
105257.html  
Država Slovencev, Hrvatov in Srbov, ustanovljena 29. oktobra 1918, je obstajala le do 1. decembra 1918, ko je nastala 
Kraljevina SHS.  
 

 
Slika: 31. oktobra popoldne je v stavbi Katoliške tiskarne, danes stavbe Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, zazvonil 
telefon. Okoli pete ure so s klicem iz Zagreba Narodnemu svetu potrdili imena članov Narodne vlade SHS v Ljubljani. 
Foto: Leon Vidic/Delo 
 
Obdobje, ki je trajalo vsega 33 dni, pa za Slovence predstavlja izjemno pomembno zgodovinsko prelomnico. 
Enaintridesetega oktobra bo minilo sto let od potrditve Narodne vlade SHS, prve slovenske vlade. Na svojem teritoriju, prvič 
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uradno poimenovanem Slovenija, je vlada na podlagi Naredbe celokupne vlade o prehodni upravi, datirane s 14. 
novembrom 1918, dokončno uvedla slovenščino kot edini uradni jezik. Na podlagi tega temeljnega dokumenta z ustavno 
veljavo pa je odpravila tudi historične dežele, večstoletne politične entitete, ki so v identiteti prebivalstva v določeni meri 
zakoreninjene še danes. 
Realno je ukrep vplival zlasti na odpravo upravnih meja med Kranjsko, Koroško in Štajersko. Na ta ukrep skupaj lahko 
pogledamo kot na posledico dolgega procesa, a nikakor ne samoumevnega ali celo premočrtnega, ki so mu močno simbolno 
in realno oprijemališče ustvarili slovenski protestanti v 16. stoletju z vzpostavitvijo naddeželne slovenske knjižne norme. 
Njen vrhunec nesporno predstavlja prevod Biblije Jurija Dalmatina iz leta 1583 (z datacijo 1584). 
Z odmikom stotih let pa bi rada, prvič, na položaj slovenskega jezika zlasti v upravi in sodstvu od 16. stoletja do 1918 
pogledala še z vidika nekaterih premalo upoštevanih spoznanj, in drugič, poleg vznesenega občutja protagonistov 
sprememb leta 1918 – vsi po vrsti so se s ponosom imenovali prevratniki – priklicala vsaj kakšnega od takratnih pritajenih 
glasov. 
Krono prizadevanj za dokončno uveljavitev slovenskega jezika je pomenila ustanovitev univerze, ki je po dolgotrajnih 
bojih zanjo, segajočih vsaj v leto 1848, sledila 23. avgusta 1919.  
Malo je znano, da je Dalmatin prevodu Biblije na koncu dodal Register »nekaterih besed, katere Kranjski, Koroški, Slovenski 
ali Bezjaški, Hervaški, Dalmatinski, Istrianski ali Kraški se drugače govore«. V njem najdemo takšne primere »sinonimnih« 
izrazov: islaga (kranjsko), vuskladanje (reskladanje) (koroško), stolmazhenje (slovensko ali bezjaško; zlasti štajerski govori, 
op. avt.), tumazhenje (hrvaško, dalmatinsko, istrsko in kraško) ali pa zhibéle (kranjsko), bazhéle (koroško), zhmele (slovensko 
ali bezjaško). Namen protestantov seveda ni bil ustvariti naddeželnega jezika zato, da bi druge »deželne jezike« opustili, 
temveč da bi besedilo Biblije približali karseda širokemu krogu prebivalstva, ki ni prebivalo v osrednjeslovenski deželi. 
Prevod so denarno podprli in s tem izid Biblije v slovenskem jeziku sploh omogočili deželni stanovi, tj. v glavnem plemstvo, 
in ne le kranjsko, marveč tudi koroško in štajersko, ki so za svoj prispevek prejeli po ustrezno število izvodov. 
Primarne identitetne pripadnosti so bile takrat drugačne in dejstvo, da je bil nekdo nižjega ali višjega sloja, še ni pomenilo, 
da ju ni družila pripadnost deželi in vladarju, deželnemu knezu. Zaradi veličine dosežka slovenskih protestantov je 
zakoreninjena predpostavka, da je bil dejanski status slovenskega jezika celo na Kranjskem pred tem v višjih govornih 
položajih bistveno slabši. O nasprotnem nam priča pritožba kranjskih deželnih stanov deželnemu knezu iz leta 1527. 
Deželni knez naj bi namreč kršil veljaven način postavljanja deželnega upravitelja s tem, da je imenoval nekoga, ki je »[…] 
tujec, in ne Kranjec, pa tudi slovenskega jezika (Windisch sprach) ne zna, kar je od nekdaj bilo običajno pravo […]« (SI AS 2, 
DSK I, škatla 301 (fasc. 207)). Pričakovanje, da mora deželni upravitelj, po svoji funkciji namestnik deželnega glavarja, 
pristojen zlasti za zadeve v zvezi s sodstvom, znati slovensko, kaže, da so se uradovanju v slovenščini morali prilagoditi 
vsakokratni nosilci oblastnih funkcij. Argument znanja slovenščine v kompetenčnem sporu z vladarjem je imel v tem 
primeru tudi simbolni pomen, saj so stanovi z njim branili deželno avtonomijo. 
Slovenščina kot knjižni pisani jezik je gotovo neprecenljiv dosežek, a to nikakor ni pomenilo, da bi šele od takrat začela 
prodirati v uradovanje. V uradovalnem življenju za večino prebivalstva je ohranjala primat ustna komunikacija. To je 
neredko veljalo tudi za najpomembnejše uradne akte na dvoru (avstrijska pragmatična sankcija 1713!). Pisava (zapis) še zelo 
dolgo ohranja podporno funkcijo protokoliranja uradnega akta, ne pa nujno pogoja za njegovo obvezno veljavo. Na sodiščih 
se to zelo počasi in neenakomerno začne spreminjati šele od konca 15. stoletja. A saj naj bi bil po mnenju, ki se pripisuje 
Erazmu Rotterdamskemu, tudi eden od glavnih namenov prevoda Biblije v domači pisani jezik v tem, da bi si lahko tkalec 
njene dele recitiral ob melodiji tkalskega čolnička. Velika večina prebivalstva je besedila Biblije poslušala in ne brala. 
Boj za jezikovno pravo 
Od srede 18. stoletja pa položaj uradovalne slovenščine že zaznamuje na videz paradoksalen proces. V sodišča in urade, ki 
jih je vladar končno sposoben načrtno podržavljati na vseh ravneh, se intenzivira nastavljanje učenih pravnikov, izšolanih na 
fakultetah, kjer v tem obdobju latinski jezik zamenja nemščina. Prav zaposlovanje pravnikov, ki so pred tem v službi različnih 
partikularnih instanc, pogosto zgolj v vlogi pisarjev, slovenščino kot stoletja običajen sodni (razpravni) jezik vsaj na prvi 
stopnji pospešeno izriva, posledica tega pa je vsem znana zahteva o jeziku v programu Zedinjene Slovenije. A ta odraža le 
nekajdesetletno in ne večstoletnega nevzdržnega stanja glede razpravnega jezika na tistih sodiščih, s katerimi je prihajala v 
stik velika večina prebivalstva. 
Po »pomladi narodov« leta 1848 lahko začnemo slediti tisti dinamiki trenj, ki je posledica odprave primarnih identitetnih 
vezi predburžoazne dobe in vzpostavljanju novih, utemeljenih na jezikovno-etnični pripadnosti ter ideji enakopravnosti 
državljanov. Kljub začetnemu ugodnemu položaju v najbolj liberalni dobi do leta 1851, ko postane slovenščina eden od 
desetih jezikov Avstrijskega cesarstva, v katerega se kot avtentičnega prevaja državni uradni list, je situacija vse do začetka 
20. stoletja izrazito slaba. To še posebej velja za okoliš Višjega deželnega sodišča v Gradcu, kateremu je bilo kot pritožbeni 
stopnji podsodno skoraj vse slovensko etnično ozemlje, ki se je uporabi slovenskega jezika – ustavnim določilom navkljub – 
najbolj upiralo. Boj za t. i. jezikovno pravo, ki so ga vodili slovenski odvetniki, je bil intenziven. A to ne pomeni, da v sodstvu, 
tudi na vrhovnem sodišču, Slovencev ni bilo. Ob razpadu monarhije se takoj odzovejo klicu poverjenika za pravosodje v 
Narodni vladi, dr. Vladimirja Ravniharja, da pridejo kot sodniki na višje deželno sodišče v Ljubljani, takrat tudi v funkciji 
vrhovnega sodišča. V novembru 1918 začne dr. Ravnihar s projektom slovenizacije celotnega sodstva, deloma kot odgovor 
na pospešeno germanizacijo javnih služb v na novo ustanovljeni republiki Nemški Avstriji. 
Poveden detajl teh prevratnih dni, a z drugačno intonacijo, nam v Spominih ohranja pisatelj in sodnik Fran Milčinski. Zapiše 
si, da so znanci imeli rodbinski posvet, na katerem so se odločili, da bodo od zdaj naprej Slovenci. To je pomenilo, da se ne 
bodo preselili v Nemško Avstrijo in da bodo v javnem življenju uporabljali slovenščino. 
Ohranjeno pa je tudi pismo odvetnika Wurzbacha, v katerem Kranjski odvetniški zbornici naznanja svoj izstop. Ker zbornica 
ni več sprejemala vlog svojih članov v nemščini, je začetek in konec pisma napisal v slovenščini, glavno vsebino pa v 



francoskem jeziku, rekoč, da je ponosen, da je Nemec, da pa je ponosen tudi na to, da ne sovraži nobenega drugega naroda 
in da ima rad tudi slovenski narod kot dominantni narod v svoji rodni deželi. 
31. oktobra popoldne je v stavbi Katoliške tiskarne, danes stavbe Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, zazvonil telefon. 
Okoli pete ure so s klicem iz Zagreba, kjer je imelo sedež Narodno Vijeće, najvišji organ Države SHS, Narodnemu svetu 
potrdili imena članov Narodne vlade SHS v Ljubljani.V njej je zadnje dni oktobra »v permanenci« zasedal Narodni svet. 
Potrjeni člani vlade so nato odšli do stavbe kranjskega deželnega dvorca, stavbe poznejše univerze, od koder so se z balkona 
predstavili zbrani množici. Krono prizadevanj za dokončno uveljavitev slovenskega jezika pa je seveda pomenila ustanovitev 
univerze, ki je po dolgotrajnih bojih zanjo, segajočih vsaj v leto 1848, sledila 23. avgusta 1919. 

• 33 dni, ki so Slovence vpisali na evropski politični zemljevid. Peter Rak. Delo, Ljubljana, 30. oktober 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/33-dni-ki-so-slovence-vpisali-na-evropski-politicni-zemljevid-108013.html  
31. oktobra 1918, dva dni po nastanku Države Slovencev, Hrvatov in Srbov, je bila v Ljubljani ustanovljena prva slovenska 
narodna vlada  
 

 
Slika: Dvajsetega oktobra 1928 je ob deseti obletnici prve slovenske narodne vlade v Ilustriranem Slovencu, prilogi 
časnika Slovenec, izšel spominski zapis. Foto: Delo 
 
Potem ko je bil 6. oktobra 1918 v Zagrebu ustanovljen Narodni svet Slovencev, Hrvatov in Srbov, katerega predsednik je 
postal Slovenec dr. Anton Korošec, je že konec meseca, 29. oktobra, v Ljubljani (na fotografiji) potekala velika ljudska 
manifestacija z razglasitvijo neodvisnosti Države SHS. Udeležilo naj bi se je kar 60.000 ljudi. Dva dni pozneje je bila 
ustanovljena prva slovenska vlada; sestavljalo jo je dvanajst poverjeništev in trinajsti član kot njen predsednik. Vladi, ki jo je 
vodil Josip Pogačnik, je uspelo v kratkem, v komaj 33 dneh njene popolne suverenosti vzpostaviti politično, upravno in 
vojaško oblast na temelju stanja, ki ga je prevzela od propadajoče monahije.  
Polemike o tem, kdaj je bila ustanovljena prva slovenska vlada, so pri nas – kot pri številnih drugih vprašanjih – odvisne od 
ideološkega zornega kota. Eni kot datum navajajo 5. maj 1945, ko je bila v Ajdovščini ustanovljena vlada pod vodstvom 
Borisa Kidriča, drugi 16. maj 1990, ko je prisegla prva vlada v samostojni Sloveniji z Lojzetom Peterletom na čelu. Vendar so 
zgodovinska dejstva jasna: prva slovenska vlada je bila ustanovljena 31. oktobra 1918. Jutri bo torej od nje minilo natančno 
sto let. 
Prva slovenska narodna vlada 
Člani prve slovenske vlade so bili predsednik Josip Pogačnik, Janko Brejc (notranje zadeve), Karel Verstovšek (uk in 
bogočastje), Andrej Kalan (kmetijstvo), Lovro Pogačnik (narodna obramba), Vladimir Remec (javna dela), Anton Brecelj 
(zdravstvo), Vekoslav Kukovec (finance), Ivan Tavčar (prehrana), Karel Triller (trgovina in industrija), Pavel Pestotnik 
(promet), Vladimir Ravnihar (pravosodje), Anton Kristan (socialna politika). 
Pomisleki  
Nad novo državo niso bili vsi navdušeni. Časopis Ivana Šušteršiča Resnica je svaril pred srbsko hegemonijo, Anton Štebi pa je 
v socialistični reviji Demokracija objavil članek Resnice in ideali jugoslovanskega problema in v njem opozarjal na 
potencialne konflikte med Slovenci, Hrvati in Srbi, ki bi lahko bili »še srditejši od narodnopolitičnih bojev med Slovenci in 
Nemci«. Enako velja tudi za Ivana Cankarja, ki je bil sprva velik zagovornik skupne države južnih Slovanov, 6. oktobra 1918 
se je še udeležil zborovanja v Zagrebu, nato pa je večkrat ostro nastopil proti »ilirizmu«, ki bi lahko usodno vplival na 
slovensko politično in predvsem kulturno samobitnost. Sicer pa Cankar v prelomnih dogodkih ni več sodeloval; v drugi 
polovici oktobra je obležal zaradi padca po stopnicah in za posledicami 11. decembra umrl.  
»Mi vojaki odrekamo pokorščino Avstriji in prisegamo zvestobo svoji narodni državi Jugoslaviji!« Tako je, potem ko je izdrl 
sabljo, pred množico ljudi na Kongresnem trgu v Ljubljani 29. oktobra 1918 zaklical poročnik Mihajlo Rostohar. Kar je bilo 
precej pogumno dejanje, razmere so bile še zelo negotove, kranjski glavar grof Attems je v imenu Avstro-Ogrske in cesarja 
Karla še vedno formalno vladal in takšno dejanje bi lahko okvalificirali tudi za veleizdajo. Poleg tega je bila navedba 
Jugoslavije po mnenju zgodovinarja Bojana Balkovca seveda napačna, takrat se je slavila ustanovitev Države Slovencev, 
Hrvatov in Srbov. »Ime države je bilo napačno, proslavljanje svobode pa je bilo pravo,« pravi Balkovec. 
V zadnjih dnevih oktobra 1918 so se dogodki vrstili z bliskovito naglico. Prva svetovna vojna uradno še ni bila končana – 
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premirje je začelo veljati 11. 11. ob 11. uri – vendar večjih vojaških premikov ni bilo več. Z izjemo napada Italijanov, ki so 24. 
oktobra prebili fronto ob reki Piavi in zajeli tristo tisoč avstro-ogrskih vojakov. Cesar Karl je spremenil svoje do tedaj trdo 
stališče glede avtonomije narodov v monarhiji, začel je ponujati federalistično ureditev države, vendar je bilo to premalo in 
prepozno, štirinajst točk ameriškega predsednika Woodrowa Wilsona s pravico do samoodločbe narodov v Avstro-Ogrski je 
bila veliko bolj privlačna opcija. 
»Dandanes je dan našega vstajenja« 
Že 6. oktobra je bil v Zagrebu ustanovljen Narodni svet Slovencev, Hrvatov in Srbov, katerega predsednik je postal Slovenec 
dr. Anton Korošec, za 29. oktober pa je bila v Ljubljani napovedana velika ljudska manifestacija z razglasitvijo neodvisnosti 
Države SHS. Kot je zapisal češki zgodovinar in arhivist Jan Krlín, predstavniki Narodnega sveta nad zborovanjem niso bili 
najbolj navdušeni, saj so se bali, da bi lahko preraslo v demonstracije z nepredvidljivimi posledicami, v mestu so bile še 
vedno madžarske čete. Zahtevali so vnaprejšnji dogovor o udeležencih in govornikih, vendar so dogodki ušli izpod nadzora, 
ko je prav Rostohar s pomočjo odbora slovenskih rezervnih oficirjev obkolil madžarsko vojašnico na Kodeljevem, prisilil 
vojsko h kapitulaciji ter interniral poveljnika generala Puharka. Tudi dva dni pozneje so spet prav slovenski oficirji spodbudili 
precej neodločne člane Narodnega sveta, da so bodisi prisilili k odstopu bodisi internirali nemške uradnike na izpostavljenih 
mestih, med drugimi poveljnika policije grofa Kunigla in predsednika kranjskega zemljiškega sodišča Elsnerja. 
Manifestacija 29. oktobra se je začela s koračnicami godb iz Trbovelj, Zidanega Mosta in Višnje Gore, ki so po Ljubljani 
krenile izpred Narodnega doma, hotela Slon in kavarne Evropa, kmalu se je začela v sprevode zbirati tudi množica. Na ulicah 
so bili konjeniki telovadnega društva Sokol, na konjih so bili tudi katoliški telovadci Orli, pa šolska mladina, člani različnih 
društev, vojaki, meščani in tudi okoliški prebivalci, ki so se v mesto pripeljali z okrašenimi vozovi. Zbralo naj bi se kar okoli 
šestdeset tisoč ljudi, med drugimi sta jih nagovorila nekdanji ljubljanski župan Ivan Hribar, ki je bil na shodu predstavnik 
Narodnega sveta za Slovenijo in Narodnega vijeća iz Zagreba, ter župan Ljubljane dr. Ivan Tavčar, ki je med drugim dejal: 
»Dandanes je dan našega vstajenja. Naša slavnost velja temu vstajenju. Zamolčati pa nočem, da je naša slavnost obenem 
slovesen pogreb. Pokopujemo namreč predvsem tisti krivični vpliv avstrijskega ponemčevanja, ki nas je stoletja moril v 
svojih krempljih ...« 
Zborovanje se je končalo pri Prešernovem spomeniku, ki je bil slovesno okrašen, ob njem so ljudi pričakale »narodne dame« 
v narodnih nošah, žena ljubljanskega župana Franja Tavčar pa je na spomenik položila venec. Medtem je skoraj mimogrede 
iz pomembnejših stavb, tudi iz mestne hiše, izginil avstro-ogrski dvoglavi orel, simbol monarhije. Večer se je za ene končal v 
gledališču, kjer so pripravili posebno predstavo, za druge pa v hotelu Union, kjer je potekala ljudska veselica. Slovensko 
gledališče je namreč začelo spet delovati šele mesec dni pred temi dogodki, Maksim Gaspari pa je ob tej priložnosti narisal 
karikaturo Trnjulčico Talijo, personifikacijo Slovenije, ki jo v novo življenje prebudi poljub princa kranjskega Janeza ... 
 

 
Slika: Kongresni trg v Ljubljani 29. oktobra 1918, ob ustanovitvi Države Slovencev, Hrvatov in Srbov. Foto: Fran 
Grabietz/Muzej novejše zgodovine Slovenije  
 
   
Slovenščina uradni jezik tudi v vojski 
Enaintrideseti oktober 1918 ostaja v zgodovino zapisan kot dan ustanovitve prve slovenske vlade. Dr. Bojan Balkovec, 
zgodovinar in docent na oddelku za zgodovino ljubljanske filozofske fakultete, poudarja, da je bil položaj precej zapleten. 
Vlado, na čelu katere je bil Josip Pogačnik, izkušeni politik iz Slovenske ljudske stranke, so sestavili na podlagi sporazumnega 
dogovora katoliških in liberalnih politikov, vanjo so vključili tudi predstavnike socialne demokracije, sicer pa njena sestava ni 
odražala politične moči posamezne od obeh glavnih strank, saj so bile zadnje volitve izvedene še pred prvo svetovno vojno. 
Od starih struktur je vlada prevzela upravljanje nad tistim delom slovenskega ozemlja, kjer ji je položaj to omogočal. 
Jedro ozemlja sta bila Kranjska in slovenski del Štajerske, na robovih tega ozemlja pa svoje uprave ni mogla vzpostaviti. Na 
Primorskem in Notranjskem to ni bilo mogoče zaradi italijanske zasedbe, na Koroškem in Štajerskem je bilo razmejitev med 
nemškim in slovenskim ozemljem treba šele postaviti. Pomembno vlogo na Štajerskem je seveda odigral Rudolf Maister, na 
Koroškem je bila stvar bolj zapletena in so se dogajali tudi vojaški spopadi. Obe mejni vprašanji sta bili urejeni šele dve leti 
pozneje, ko Države SHS ni bilo več, pa tudi pristojnosti naslednice Narodne vlade so bile povsem drugačne. Prekmurje je bilo 
v okviru ogrske polovice monarhije in je prešlo v okvir novonastale Madžarske in tam ostalo vse do poletja 1919. 
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Poudarek Ehentia et es quatendae natibus, que si odit ex eos as estium con por alit, voluptam aliquat ea  
Narodna vlada je imela dvanajst poverjeništev, kakor so imenovali ministrstva, trinajsti član vlade pa je bil njen predsednik. 
Sedež vlade je bil v današnji predsedniški palači na Prešernovi cesti, poverjeništva pa so bila raztresena po vsem mestu. 
Nekatera so bila tudi na nenavadnih lokacijah, prometno poverjeništvo, denimo, kar v stavbi železniške postaje v Ljubljani. 
Narodna vlada je svoje delo opravljala dlje, kakor je obstajala država, v kateri je nastala, saj se je Država SHS že 1. decembra 
1918 združila s Kraljevino Srbijo v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Svoje delo je polnomočno nadaljevala do konca 
decembra, vse do ustanovitve prve vlade novonastale kraljevine 20. decembra 1918, nato je vlada v Ljubljani ponudila 
odstop, vendar je določene tekoče posle opravljala še nekaj tednov oziroma do imenovanja deželne vlade. 
V triintridesetih dneh Države SHS je Narodni vladi uspelo vzpostaviti politično, upravno, vojaško, gospodarsko, šolsko, 
zdravstveno in socialno politično oblast na temelju stanja, ki ga je prevzela od propadajoče monarhije. Vlada je odstavila 
vodilne predstavnike stare avstrijske uprave in vrhovno strukturo sodnega sistema, pod svoje okrilje je prevzela najvišje 
upravne instance v pokrajinah, ki jih je upravljala. Za uradni jezik je razglasila slovenščino, ki je postala tudi jezik šolstva. Ob 
tem je sklenila, da bodo imele manjšine – šlo je predvsem za Nemce – ob zadostnem številu zainteresiranih pravico do šol v 
svojem maternem jeziku. »To je bila zelo napredna odločitev in zgodnejša od mednarodno sprejetih standardov na tem 
področju. O obvezni skrbi za šolanje manjšin v maternem jeziku so namreč govorili šele na mirovnih konferencah in jih 
omenjali v mirovnih pogodbah od leta 1919 dalje,« poudarja Balkovec. 
Velik logistični in varnostni problem je bil umik vojakov avstro-ogrske armade s soške fronte. V prvi dveh tednih novembra 
je šlo skozi Slovenijo skoraj 380.000 vojakov, približno dve tretjini z vlaki in tretjina peš ali z vozovi. V omenjenih dveh tednih 
je bil običajen potniški železniški promet prekinjen, kljub potencialni nevarnosti pa večjih izgredov ni bilo. Vlada je 
potrebovala tudi svojo vojsko in je v sodelovanju z Narodnim vijećem v Zagrebu izvedla nekaj mobilizacij, tako je nastala 
slovenska vojska s slovenskim poveljevalnim jezikom.  
Politične oznake brez zgodovinske podlage 
»Narodna vlada je bila prva vseslovenska oblast. Bila je prva, ki je v okviru možnosti celotno slovensko ozemlje upravljala iz 
enega mesta, pred tem tega ni bilo, saj je bilo slovensko ozemlje razdeljeno na različne upravne enote, od katerih je bila 
Kranjska edina večinsko slovenska in s središčem na slovenskem ozemlju,« opozarja Balkovec. Po njegovih besedah je žal 
družbeni razvoj po drugi svetovni vojni delo narodne vlade iz leta 1918 postavil v ozadje, oznako prve narodne vlade pa je 
dobila vlada, ustanovljena v Ajdovščini 5. maja 1945. To je bila seveda politična ocena, temelječa na vrednotenju medvojne 
kraljevine kot nazadnjaške države v primerjavi z avantgardnim sistemom, nastajajočim po letu 1945. 
Nekaj podobnega se je po letu 1990 zgodilo tudi ajdovski vladi, Demosovo vlado so začeli razglašati za prvo slovensko vlado. 
»Takšno označevanje nima nobene zgodovinske podlage in je le politična oznaka, dana v določenem trenutku. 
Zgodovinopisje je o narodni vladi že dalo ustrezne ocene,« sklene Balkovec. 

• Avstrijska vlada se umika iz dogovora ZN o migracijah.  STA. Delo, Ljubljana, 31.10.2018 
https://www.delo.si/novice/svet/avstrijska-vlada-se-umika-iz-dogovora-zn-o-migracijah-108510.html  
Dogovor, katerega cilj je izboljšati položaj migrantov, bodo članice ZN predvidoma podpisale decembra na meddržavni 
konferenci v Maroku.  
 

 
Slika: »Odločili smo se, da se ne bomo pridružili dogovoru,« je pred današnjo sejo vlade povedal avstrijski kancler 
Sebastian Kurz. Foto: Vincent KesslerI - Reuters 
 
Avstrijska vlada je danes sporočila, da ne bo podpisala dogovora Združenih narodov o migracijah. Bojijo se namreč, da bi se 
zaradi dogovora zabrisala meja med zakonitimi in nezakonitimi migracijami. Dogovor, katerega cilj je izboljšati položaj 
migrantov, bodo članice ZN predvidoma podpisale decembra na meddržavni konferenci v Maroku. 
»Odločili smo se, da se ne bomo pridružili dogovoru,« je pred današnjo sejo vlade povedal avstrijski kancler Sebastian Kurz. 
Na seji bodo sprejeli tudi ustrezen sklep, s katerim bodo potrdili to odločitev. 
Avstrija na meddržavno konferenco v Maroku, ki bo 10. in 11. decembra, ne bo poslala svojega predstavnika. Na Generalni 
skupščini ZN prihodnje leto pa se bo vzdržala glasovanja, navaja avstrijska tiskovna agencija APA. 
Na Dunaju menijo, da dogovor ni ustrezen za reševanje migracijskega vprašanja. Bojijo pa se tudi izgube suverenosti pri 
migracijski politiki in brisanja razlik med zakonitimi in nezakonitimi migracijami. 
Iz pravno nezavezujočega dogovora, ki ga je julija po 18 mesecih pogajanj podprla večina držav članic ZN, so doslej izstopile 
ZDA. Madžarska pa je napovedala, da ga ne bo podpisala. O tem razmišlja tudi Poljska. 
Prvi mednarodni dogovor o upravljanju migracij se zavzema za boljše sodelovanje pri obravnavanju perečega vprašanja 
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migracij. Določa 23 ciljev za bolj varen in urejen pretok ljudi. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je dogovor označil za 
velik dosežek, ki odraža skupno razumevanje o čezmejnih migracijah kot mednarodnem fenomenu, ki potrebuje učinkovito 
upravljanje z mednarodnim sodelovanjem. Obenem tudi priznava pravico vsakega posameznika do varnosti, dostojanstva in 
zaščite. 
 

Dnevnik, Ljubljana 
 

• Parlament želi jasna pravila uvajanja in podaljševanja nadzora na notranjih mejah EU. Aleš Gaube. Dnevnik, 
Ljubljana, 26. oktober 2018 

https://www.dnevnik.si/1042844871/svet/parlament-zeli-jasna-pravila-uvajanja-in-podaljsevanja-nadzora-na-notranjih-
mejah-eu  
Evropski parlament želi v pogajanjih z evropsko komisijo in članicami doseči krajše trajanje nadzorov na notranjih mejah 
– do največ leta dni. Svetu EU bi želeli podeliti pristojnost, da o podaljševanju nadzorov nad pol leta odloča s kvalificirano 
večino. Vprašanje je, ali bodo države v resnici hotele imeti jasnejša pravila o nadzorih na notranjih mejah.  
Pogajanja o spremembah schengenskega zakonika, enega najpomembnejših varnostnih dosjejev evropske komisije in držav 
članic, ki bi ga želeli sprejeti še v tem mandatu komisije in evropskega parlamenta, se bodo predvidoma začela še pred 
koncem leta. O maksimalnem trajanju nadzora na notranjih schengenskih mejah in pogojih, pod katerimi je ta lahko 
uveden, se bo v imenu evropskega parlamenta pogajala evropska poslanka Tanja Fajon (S & D). V imenu evropske 
zakonodajne veje oblasti bo zastopala stališče, da je treba dobra tri leta po uvedbi nadzorov na notranjih mejah šestih držav 
članic EU pravila uvajanja in podaljševanja nadzora temeljito prevetriti: mejne nadzore je treba omejiti na leto dni in uvesti 
številne varovalke pri njihovem podaljševanju. 
Fajonova mora po odobritvi poročila o spremembah schengenskega zakonika na odboru za državljanske svoboščine 
evropskega parlamenta za začetek pogajanj dobiti le še pogajalski mandat plenarnega zasedanja. To naj bi se predvidoma 
zgodilo novembra, Fajonova težav takrat ne pričakuje. Z začetkom pogajanj med evropskim svetom, evropsko komisijo in 
evropskim parlamentom se bo začelo oblikovanje končnega besedila uredbe, s katerim se bodo spremenila pravila uvajanja 
nadzora na notranjih schengenskih mejah in njihovega trajanja. 
»Pogajanja ne bodo lahka,« priznava Fajonova. »Med državami članicami sta se namreč oblikovala dva različna tabora, ki pa 
se ne približujeta drug drugemu. En tabor želi več suverenosti oziroma ohlapnih pravil uvajanja nadzora na notranjih 
schengenskih mejah, drugi tabor držav pa želi vrnitev k delujočemu schengnu, kot smo ga nekoč poznali.« 
Podrobnejši sistem varovalk 
Države članice so doslej podaljševale nadzore na notranjih mejah s precej pavšalnimi obrazložitvami groženj notranji 
varnosti zaradi migracijskih tokov, čeprav je denimo število nezakonitih migrantov v zadnjih treh letih upadlo za 98 
odstotkov. Fajonova bo skupaj z evropskim parlamentom po potrditvi pogajalskega mandata tako predlagala, da lahko 
države nadzor na notranjih mejah za dva meseca uvedejo brez pojasnil. Če bi nadzor hotele podaljšati na štiri mesece, bi 
morale izdelati podrobno oceno tveganja, v njeno izdelavo pa bi morale vključiti tudi sosednje države. Takšna zahteva gre 
zelo naproti opozorilom Slovenije, ki je ob vsakokratnih napovedih podaljšanja nadzora na avstrijsko-slovenski meji 
poudarjala, da ne deli varnostnih ocen severne sosede. 
Še težavneje bi za članice postalo podaljševaje mejnih nadzorov od pol leta naprej. Takrat bi namreč po zamislih Fajonove in 
evropskega parlamenta države članice morale pridobiti odobritev v svetu EU od kvalificirane večine držav članic. »Ker noben 
od taborov v svetu ne premore kvalificirane večine – Slovenija sodi v tabor šestnajstih držav, ki nasprotujejo podaljševanju 
nadzora na notranjih mejah – podaljševanje nadzorov tako ne bi moglo biti odobreno,« opozarja Fajonova. Takšnega 
določila doslej ni bilo. Države članice namreč nimajo nobene besede pri uvedbi ali podaljševanju nadzora na notranjih 
schengenskih mejah pri drugi članici EU. Zelo omejene pristojnosti ima le evropska komisija, ki lahko opravi oceno 
upravičenosti ukrepa. Vendar uvedbe nadzora na notranjih mejah načeloma zaradi ohlapno napisanega schengenskega 
zakonika, ki so ga različne strani interpretirale po svoje, ne more preprečiti. Dejansko evropska komisija v zadnjih treh letih 
nikoli ni podvomila o upravičenosti uvedbe notranjega nadzora, temveč je zgolj opozarjala na sorazmernost ukrepov z 
dejanskimi grožnjami. Uvedba mejnega nadzora naj bi bila zgolj zadnji ukrep pred alternativnimi, kot so okrepljene policijske 
kontrole v zaledju mejnega območja. 
Fajonova večjega napredka pri spremembah schengenskega zakonika pod avstrijskim predsedstvom ne pričakuje, sprašuje 
pa se, ali bo mogoče spremembe pred iztekom mandata komisije in parlamenta doseči pod romunskim predsedstvom EU, 
ko bo integracija že močno v predvolilnem obdobju.  
Proti dvojnim merilom schengna 
Evropska komisija je svoj predlog sprememb schengenskega zakonika predstavila lansko jesen. Predlagala je največ triletno 
obdobje nadzorov na notranjih mejah, kar je sicer leto več, kot je mogoče po sedanjih najpogostejših interpretacijah 
schengenskega zakonika podaljševati mejne nadzore. Pet držav članic (Avstrija, Nemčija, Danska, Švedska in Francija) se je 
takrat zavzelo za takšne spremembe schengenskega zakonika, s katerimi bi se nadzor na notranjih mejah smel podaljšati do 
štiri leta, vendar je komisija privolila zgolj v podaljšanje do treh let. Fajonova je zgrožena, da komisija ni ukrepala niti ob 
opozorilih iz parlamenta, da države kršijo schengenski zakonik, ker so nadzor na notranjih mejah podaljšale za več kot dve 
leti s tem, ko so jih uvajale na podlagi različnih členov schengenskega zakonika. »Namesto da bi države napotila na sodišče, 
je nezakonite prakse želela zakonsko legalizirati. Temu dvoličnemu ravnanju in prizanašanju velikima Nemčiji in Franciji smo 
se v parlamentu odločno uprli. Dvojnih meril ne bomo tolerirali. Zakonodajo je treba dosledno spoštovati in je ne zlorabljati 
za nabiranje domačih političnih točk,« ocenjuje evroposlanka. 
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• Mejni nadzori so darilo populistom. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 27. oktober 2018  
https://www.dnevnik.si/1042845038/mnenja/komentarji/mejni-nadzori-so-darilo-populistom  
Novembra bodo v Evropski uniji podaljšani mejni nadzori v petih državah članicah. Namesto da bi ti trajali največ dve leti, 
kolikor predvideva schengenski zakonik, države članice zdaj mejne nadzore podaljšujejo že krepko v tretje leto, in to z 
odobritvijo evropske komisije, varuha spoštovanja evropskih pogodb. Nekaj smrdi v deželi Danski. Čeprav se glavni 
evropski politiki strinjajo, da je obstoj največje pridobitve EU s tako dolgo trajajočimi mejnimi režimi resno ogrožen, jih 
kar naprej podaljšujejo. S pomočjo pravne akrobatike spreminjanja argumentacije in členov, na osnovi katerih jih 
ohranjajo, so schengen pripeljali pred zlom. In to kljub temu da vsaj v obrisih podobnega množičnega begunskega vala 
kot pred tremi leti ni na vidiku. 
Obstoj schengna ogrožajo kar države članice same. Poskušajo nam sicer dopovedati, da nadzori notranjih meja ne bodo več 
potrebni, ko bodo evropske zunanje meje varne. Do takrat naj bi potrpeli. Toda hkrati ne znajo pojasniti, kdaj bo zaživela 
10.000-glava evropska mejna straža Frontexovih enot, ki naj bi opravila ta čudežni podvig. Ob dodatni tehnološki 
militarizaciji mejnega nadzora naj bi Frontexovi stražarji pri po varnosti hlepečih evropskih državljanih poskrbeli za vtis 
hermetično zaprtih zunanjih meja EU pred »zunanjim sovražnikom«. V iskanju evropskega izhoda iz azilno-varnostne zanke 
je evropska mainstream politika že zdavnaj potonila v retoriko populistov. Čeprav je hotela biti drugačna od njihovih 
pristopov, jim je ob naglem padanju javnomnenjske podpore predvsem zaradi razgradnje socialne države sledila v nevarni 
varnostni diskurz, ki naj bi ustavil zdrs v politično irelevantnost. Kopiranje se ni obneslo. Ljudje so se ponekod raje odločili za 
populistični original. 
Trendi zbujajo skrb. Etablirane stranke – tako evropsko ljudsko stranko kot socialiste – po projekcijah na prihodnjih volitvah 
čakajo hude izgube, populisti pa bi utegnili postati tretja najmočnejša sila v parlamentu. Ti v podobah Orbana, Kurza, 
Salvinija in prijateljev že zdaj blokirajo evropsko reformo azilne zakonodaje in režejo evropske vrednote. V takšnih političnih 
okoliščinah se mejnih nadzorov ne podaljšuje več zaradi realnih groženj varnosti. Gre za vztrajanje pri preprosti politiki, da 
vsaj nacionalne države utegnejo nekaj postoriti za varnost svojih državljanov, če že Evropska unija ne zmore doreči nujno 
potrebnih konceptualnih rešitev. Kar je hudo zgrešeno populistično razmišljanje, ki ima le malo zveze z dolgoročno 
nacionalno in evropsko varnostjo. 
Ko se je v tridesetih letih prejšnjega stoletja Hitlerjeva stranka NSDAP v weimarski Nemčiji hitro zavihtela na oblast, se je to 
zgodilo tudi s pomočjo volilcev, ki prej niso odhajali na volitve. Velika gospodarska kriza je nižje sloje prebivalstva tako hudo 
prizadela, da so naglo zdrsnili v revščino. Hitler je krivca našel v slabih pogojih mirovnega sporazuma ob koncu prve 
svetovne vojne, katerega stoto obletnico zaznamujemo prav v teh dneh, in seveda v tujcih, najprej Judih. S preprostimi in 
napačnimi sporočili je mobiliziral volilce. Podoben recept je 80 let pozneje uporabila AfD, ki se je s pomočjo dotlej 
neaktivnih volilcev iz politične polanonimnosti zavihtela v nemški bundestag. 
Pripisovanje krivde tujcem, da sta jih globalizacija in nacionalna politika, nevešča ukrepov za zmanjšanje prihodkovnega 
razkoraka, pustili na družbenem dnu, je v Nemčiji, pozneje pa še v Italiji in delno v Avstriji, postalo prevladujoč recept za 
volilni uspeh populističnih sil. Ohranjanje mejnih kontrol v ključnih državah schengenske nadzorne verige od avstrijskega 
Špilja do najsevernejšega švedskega mejnega prehoda Treriksröset ni moglo preprečiti vzpona populizma. Prej je evropska 
politika z njihovim nadaljevanjem, torej s poudarjanjem domnevno trajajočih nevarnih razmer za državljane, prispevala k 
podpihovanju ozračja strahu in populističnemu vzponu.  

• Furio Honsell, italijanski levičar: Populisti niso niti fašisti niti antifašisti. Ervin Hladnik – Milharčič. Dnevnik, 
Ljubljana, 27. oktober 2018  

https://www.dnevnik.si/1042844962/svet/furio-honsell-italijanski-levicar-populisti-niso-niti-fasisti-niti-antifasisti  
Furio Honsell je najostrejši analitik neuspeha italijanske levice in je kot televizijska zvezda v popularni oddaji »Kakšno je 
vreme?« znan po vsej državi. Po poklicu je profesor matematike, hkrati je neodvisni levičarski poslanec v pokrajinski 
skupščini Furlanije - Julijske krajine.  
 

 
Slika: Furio Honsell, italijanski levičar. Foto: Tomaž Skale/dokumentacija Dnevnika 
 
Izvoljen je bil brez podpore osrednje italijanske leve Demokratske stranke, ki je predmet njegove neusmiljene kritike. Pred 
tem je bil deset let župan Vidma: iz mesta je naredil zatočišče za begunce in trdnjavo antifašizma. Kot rektor videmske 
univerze se je že prej zavzemal za čim bolj odprto šolstvo. Njegovi nasprotniki so po mestu lepili plakate, na katerih je bil 

https://www.dnevnik.si/1042845038/mnenja/komentarji/mejni-nadzori-so-darilo-populistom
https://www.dnevnik.si/1042844962/svet/furio-honsell-italijanski-levicar-populisti-niso-niti-fasisti-niti-antifasisti


oblečen v uniformo interniranca v Auschwitzu. Na naravoslovni fakulteti univerze v Vidmu, kjer predava zgodovino 
matematične logike, je razložil, kaj se je zgodilo italijanski levici in zakaj je desnica vedno bolj vplivna.  
Kako se je Italija z Matteom Salvinijem znašla v središču evropske politike?  
Italija je zdaj res eno od središč evropske politike. Vendar pri tem ni nič pozitivnega. Salvini politiko, ki je bila do včeraj 
domena skrajno desnih političnih sil, do skrajnosti potiska v center. Govori in dela stvari, ki si jih v sodobni Evropi, predvsem 
pa v Italiji, pred njim ni upal nihče.  
Se je spremenila družba?  
Povečale so se razlike. Širi se razkorak med ljudmi, ki jim gre dobro, in tistimi, ki jim gre slabo. Ne potrebujete zapletenih 
socialnih raziskav, da pridete do takšnega sklepa. Kot župan Vidma sem vzel v roke podatke o stanju zobovja učencev v 
mestnih šolah. Odkril sem, da obstajajo pošastne razlike med šolami, ki so ena od druge oddaljene petsto metrov. Mislili bi 
si, da razvita evropska država poskrbi za to, da imajo vsi otroci ustrezno zdravstveno nego. Pa ni tako. Dijaki nekaterih šol 
imajo zobovje, ki je popolnoma v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. V sosednji šoli pa mnogi niti ne 
vedo, kaj je zobna krtačka. Socialne razlike med mestnim prebivalstvom so zelo velike, četudi v Vidmu ne boste našli revnih 
četrti. Revščina se skriva. Še bolj se skriva revščina v uživanju kulture. 
V Italiji to ne bi smelo biti problem.  
Zato, ker ima tako bogato kulturno dediščino? Poglejte najbolj popularne televizijske postaje, ki so kot po naključju vse po 
vrsti v lasti Berlusconija. Ure in ure banalnosti in vulgarnosti, to je nenehno prisotno vsaj trideset let. Na internetu se je to 
prelevilo v množično kulturo medsebojnega psovanja v kraljestvu zamer in lažnivosti. To se odraža v politiki. Zdaj imamo na 
oblasti dva strankarska voditelja, ki nimata nobene formalne izobrazbe. Matteo Salvini in Luigi di Maio sta dva 
neizobraženca, za ministrskega predsednika pa sta postavila profesorja prava s sumljivimi kvalifikacijami. Giuseppe Conte za 
seboj nima nobenih opaznih akademskih dosežkov. Ni ravno učenjak. Nihče ga ne pozna in vedno je tiho. Njegova funkcija je 
zgolj ta, da lahko preostala dva vladata. Jaz sem lokalni politik. Vendar mi je bilo vedno jasno, da se ljudje na vseh ravneh 
emancipirajo skozi kulturo in da morajo biti politične dejavnosti tudi pedagoške. Predvsem mora biti jasno razvidno, kako so 
razmejene kompetence. Zdaj živimo položaj, ko notranji minister opravlja funkcijo premierja in vodi politiko vlade. Do sem 
smo prišli.  
Ampak po Berlusconiju ste imeli skoraj desetletje, ko je bila na oblasti levica. Kakšna je njena odgovornost?  
Ah, italijanska levica. Levica se je sistematično začela oddaljevati od množic. Niso se množice najprej oddaljile od leve 
politike, temveč so leve politične stranke začele opuščati politiko zaščite običajnih ljudi. Levica je najprej pozabila jezik, v 
katerem običajni ljudje govorijo o politiki. In potem ni več razumela, kaj ljudje govorijo in kakšne zahteve postavljajo. 
Poglejte zemljevid razporeditve glasov na zadnjih parlamentarnih volitvah, kjer sta zmagala Gibanje pet zvezd in Salvinijeva 
Liga. Tudi levica je dobila glasove. Vendar jih je dobila predvsem v najbolj bogatih predelih velikih mest, kjer živi tudi najbolj 
izobraženo prebivalstvo. Najbolj ljudske, delavske in tudi najbolj revne četrti pa so glasovale za populiste. Levica se je 
izolirala in je začela govoriti sama sebi. Ni več komunicirala z družbo. Odpovedala se je politiki emancipiranja množic. 
Kje se je to videlo?  
Sam sem Italijo primerjal z drugimi državami. Vedno manj sredstev je bilo namenjenih raziskovalnim dejavnostim in 
promoviranju kulture. Vedno več stvari je bilo prepuščenih trgu. Na trgu pa so uspešne tiste stvari, ki prinašajo neposredno 
materialno korist. Znanje je tvegana dolgoročna investicija. Še v devetdesetih letih je naraščalo število raziskovalnih 
institucij na univerzah in se je povečevalo število raziskovalcev, v 21. stoletju pa stagnirajo. Prevladala sta materializem in 
površnost razmišljanja. Kulturne centre v središču mest so zamenjali trgovski centri na periferiji. Tja morate iti, če hočete 
razumeti, kaj ljudje pričakujejo od politike in kakšne vrednote imajo.  
To sicer ni nič novega. Pred kratkim sem ponovno prebral The Road to Wigham Pier Georgea Orwella. Fantastična študija 
proletarskega življenja rudarjev v Yorkshiru. Takole pravi: »Danes par šminkerskih čevljev dobiš za polovico cene, ki si jo 
moral včasih plačati za par solidnih delavskih gojzarjev.« Jasno je, da ljudje ne bodo šli zadovoljevat svojih potreb v staro 
zgodovinsko središče mesta, ampak v trgovski center na njegovem obrobju. Srednjeveški trg v središču mesta poleg 
katedrale je bil vedno prostor srečevanja, kjer se je oblikovala demokratična govorica upravljanja z družbo. Lionellova loggia 
v središču Vidma je bila središče politike. Tam je politik preizkušal svoje ideje v družbi znancev in prijateljev in tam je nabiral 
zaveznike. Ampak ni več tako. Loggia je zdaj spomenik. Če hočeš najti poslušalce in poiskati somišljenike, moraš na periferijo 
v trgovski center. Znajti se moraš na internetu, kjer ljudje kupujejo to, kar so videli v trgovskem centru. 
Kako nam to razloži krizo italijanske levice?  
Levica je pozabila na jezik, v katerem se govori o napredni politiki osvoboditve družbe. V Italiji boste našli sijajne levičarje. 
Našli jih boste med univerzitetnimi profesorji, med učitelji v javnih šolah, med gledališčniki, glasbeniki, pisatelji in pesniki. To 
so sijajni ljudje. Vendar to nikoli ni bila baza leve politike, ampak samo njen najbolj sofisticiran izraz. Leva politika je vedno 
temeljila na množicah, ki iz dneva v dan delajo za preživetje. Vedno so obstajali trdna delavska kultura in njeno zavezništvo s 
svetom umetnosti in akademskega dela ter politika, ki ju je povezovala v močno družbeno silo. Te vezi so se potrgale. 
Kakšni so bili vzroki?  
Še naprej bi dolgočasil z Orwellom. On se vprašuje, kako najti dialog z rudarji. Razume, da srednji razred, ki mu tudi sam 
pripada, ne sme iskati samo vzvišenih vrednot, ampak se mora potruditi, da nihče ne bo zaostal. V svojem zaganjanju za 
uspehom ne sme drugih pustiti za seboj. Dohiteli jih bodo na način, ki jim ne bo všeč. To je usoda Demokratske stranke 
Mattea Renzija, ki je bila steber italijanske leve politike. Za seboj je prezirljivo pustila množice ljudi, ki so bili njeni volilci. 
Obnašala se je, kot da bodo ljudje zanjo glasovali ne glede na njeno politiko, ker so v zgodovini vedno glasovali za levico. Pa 
se je stranka zmotila. V desetih letih je zapravila množični konsenz za koristnost svoje politike, ker je zapustila svoje 
politične vrednote. 



Populizem Di Maia in Salvinija zato zmaguje kljub preproščini svoje govorice in plitkosti svoje politike. Populizem je banalen 
in kulturno prazen. Zakaj potem zmaguje? Zato, ker je največja leva stranka sklepala zavezništva z največjimi industrialci in 
bankirji in skrbela za njihove interese. O milijardah so govorili v jeziku konkurenčnosti in gospodarske rasti, da bi pritegnili 
največje in najbogatejše, zanemarili pa so ljudi, ki jim sto evrov več ali manj pomeni veliko spremembo v življenju. 
Odpovedali so se politiki skupnega dobrega. Zdaj se čudijo, ker zmaguje Salvinijeva politika neusmiljenega individualizma in 
popolnoma egoističnih interesov. Prej bi bilo treba misliti. 
Ali zaradi tega na Salvinijevih shodih govorijo o delavskih pravicah, prekarnih delavcih, uničujočih učinkih globalizacije in 
pokojninah? Govorijo, kot se je govorilo na praznikih enotnosti Komunistične partije Italije. Le da to združujejo z 
rasističnimi napadi na tujce. Je levica pustila prazen prostor?  
Veste, Italijani si nismo izmislili ničesar novega. Enako se je zgodilo v Združenih državah Amerike. Najrevnejši prebivalci 
območij propadle težke industrije so se obrnili vstran od demokratov, ki so pri njih imeli bazo, in glasovali za Trumpa. Trump 
je obljubil, da bo ohranil premogovništvo in uvedel davke za jeklo. Rafinirana levica pa je premogu rekla ne zaradi 
globalnega segrevanja, jeklo pa zaradi učinkovitosti uvažala od drugod. Liga se zgleduje po Trumpu. Res se zdi, da govorijo v 
jeziku praznikov enotnosti. Vendar govorijo v jeziku iz petdesetih let prejšnjega stoletja. Minilo je skoraj stoletje od takrat, 
ko si lahko o delavcih govoril na tak način. Liga nasprotuje selitvi tovarn na Kitajsko. To je eno od središč njene politike. 
Vendar se je selitev podjetji na Kitajsko zgodila že pred štiridesetimi leti.  
Vmes se je svet dramatično spremenil. V Italiji imamo veliko jeklarn, ki izdelujejo posebna jekla, imamo pa samo dve 
železarni, ki proizvajata železo kot temeljno surovino. Ena je nesrečna železarna v Trstu, druga je v Tarantu. Železo 
uvažamo. Konji so že zbežali iz hleva, zdaj zapirati vrata za njimi nima smisla. Seveda na ves glas kričijo, da bodo uvedli 
davke na tuje izdelke in zaščitili gospodarstvo. Vrnili delovna mesta. Zveni zelo privlačno, vendar je prepozno. Takšno 
razmišljanje ne bo prineslo rešitve. Rešitev tudi ni v tem, da Evropsko unijo razstavimo na kose in se vrnemo k suverenosti. 
Salvini kriči, da je treba oditi iz Evrope in zapreti vrata za tujce, v isti sapi pa zahteva, naj Evropa sprejme svoje kvote 
migrantov, in pripravlja strategijo za povečanje števila svojih poslancev v evropskem parlamentu. Liga nima jasnega 
projekta, kako priti iz položaja, ki je zares zapleten. To je govor brez vsebine, flatus vocis.  
Ima takšen projekt kdo drug?  
Na populističen način si ni težko izmisliti izhoda. Stvari pa postanejo zapletene, ko je treba sprejeti zakone. Nova vlada je 
razveljavila Renzijev zakon, ki je delodajalcem olajšal najemanje prekarnih delavcev brez vsakršnih pravic, ki naj bi jih delavci 
imeli. To je bilo treba narediti, ker je bil zakon neumen. Jaz sem mu od vsega začetka nasprotoval. Najbolj imbecilna stvar, ki 
jo je levica lahko naredila, je bila ta, da je znižala stopnjo zaščite delovnih mest in zakonsko zaščitila delodajalsko 
samopašnost. Renzi je zakon izsilil zato, da je vzpostavil dobre odnose z lastniki kapitala. Salvini je zakon razveljavil, ampak 
ali bo potem ljudem boljše? Jasnega načrta nimajo. Liga je zelo učinkovita pri demontiranju zakonov. Reformo zdravstva so 
destabilizirali tako, da so tujcem odvzeli vse pravice. V Furlaniji - Julijski krajini zdaj sprejemajo pobude proti medaljam, ki jih 
je država dala Titu, in ponovno govorijo o fojbah. To je propaganda. Salvini in Di Maio se še nista lotila vladanja, še vedno 
sta v predvolilni kampanji. S propagando si lahko dolgo časa uspešen. Politika sovraštva do tujcev lahko zveni privlačno, 
vendar je nerazumna. 
Zdi se, da se ji z ničimer ni mogoče zoperstaviti. Kakšna je vaša formula?  
Sem praktičen politik z desetletno kariero župana. Župan mesta, kot je Videm, ne more drugače. Treba se je ukvarjati z 
resničnimi problemi, ki so brutalni. Italija je država, ki se hitro stara. Povprečna starost je 49 let. Za vsakih sto državljanov 
pod 14 let jih je 220 nad 65 let. Edini logičen odgovor na ta problem je ta, da mesto postane zatočišče. Mesto je bilo vedno 
zatočišče. Tudi v srednjem veku. Ne zaradi usmiljenja, ampak zaradi preživetja. V zadnjih letih se je v Vidmu, ki ima sto tisoč 
prebivalcev, rodilo osemsto otrok. To je premalo. Polovica otrok ima starše, ki so priseljenci. Ne govorim o azilantih, ampak 
o priseljencih, ki so prišli k nam z urejenimi papirji. Prišli so iz Albanije, Ukrajine, Romunije. Stopite v katerokoli picerijo in 
poglejte, koliko delavcev je Italijanov. V kuhinji najbrž ni nobenega Italijana. V domovih za ostarele ni italijanskega osebja. 
Samo migranti. Vse varuške so migrantke. Poskusite najti polagalca ploščic, ki govori italijansko. Ne boste ga našli.  
Gibanje pet zvezd je zmagalo z zahtevo po univerzalnem temeljnem dohodku za vse. To lahko zveni kot socialno odgovoren 
predlog. V resnici pa je uničujoč. Delavcem govori, da so tako zelo nekoristni, da nihče ne potrebuje njihovega dela. »Ti 
ostani doma, jaz ti bom plačeval dohodek, ampak ne motaj se mi pod nogami.« 
To je sporočilo. Ne govorimo o delu, ki ti lahko zagotovi dostojanstvo. Tudi ne govorimo o pravičnem plačilu za pošteno 
opravljeno delo. Seveda je to težko. Levica je svoj svetovni nazor zgradila na delu. Danes pa dela ni. Pokojnin in 
državljanskega dohodka matematično ni mogoče zagotavljati brez dela priseljencev. Ker pa Italija nima urejenega načina 
priseljevanja, je edini način, da prideš v Italijo, ta, da zahtevaš politični azil. Tako kot v vsej Evropi je tudi v Italiji problem 
neurejena migracijska politika. Težko se je priseliti na urejen način. Zato vsi kričijo, da so doma preganjani, kar povzroča 
zmedo. Evropska unija pa glede nekaterih ključnih vprašanj nima enotne politike, ker v resnici sploh ni unija. Ko leta 2005 
nismo sprejeli evropske ustave, smo se odpovedali enotni politiki združenih evropskih držav. Ostali smo razdrobljena 
druščina posameznih držav.  
Zakaj se popularnost Lige in Salvinija iz meseca v mesec krepi?  
Italijani se od španske okupacije v 15. stoletju naprej obnašajo enako kot pod kasnejšo francosko in avstrijsko dominacijo. 
Prilagodijo se oblasti. Danes je že večina Italijanov pri Ligi. Mi nismo pogumen narod. V času fašizma je obstajala peščica 
antifašistov, ki so jih polovili, zaprli, pregnali na Pantellerio ali ubili. Vsi preostali so zagotavljali, da so dobri fašisti. Dežela je 
potrebovala dve ali tri leta okrutne in izgubljene vojne, da je prišlo do rezistence in oboroženega upora. Upam, da bo ustava 
vzdržala pritisk populizma, da bo sodstvo ohranilo neodvisnost in da se demokratična logika ne bo zataknila. 



Predvsem pa upam, da levica pride še kdaj k pameti. Glavna diskusija v Demokratski stranki že mesece teče okoli vodstva. 
Kot da bi bilo ključno vprašanje to, kdo je predsednik stranke. S štiridesetih odstotkov so padli na devetnajst, ukvarjajo pa se 
s tem, kdo bo šef. Vse preostalo na levici pa je fragmentirano. Levica se ukvarja sama s seboj in ne pogleda skozi okno.  
Kako razumete sedanjo italijansko vlado? Je upravičeno govoriti o vladi skrajne desnice? Lahko za stranke, kot sta 
CasaPound ali Fratelli d'Italia, uporabimo izraz fašizem?  
Če je fašizem poveličevanje Mussolinijeve veličine, potem je CasaPound fašistična. Tudi Fratelli d'Italia so fašisti. In če vse 
seštejete, je tudi Liga fašistična. Oživljanje Mussolinijevega mita gre v to smer. Mussolini je bil kriminalec, ki je Italijo 
povlekel v strašno vojno. Leta 1942 je napovedal vojno Sovjetski zvezi. Čete je poslal naravnost v Sibirijo, od koder se ni vrnil 
skoraj nihče. Dejanje je bilo popolnoma neracionalno. Sovjetskemu ambasadorju v Rimu nekaj časa niso mogli vročiti 
napovedi vojne, ker se je šel kopat na morje. Mnogi v teh strankah Mussolinija ne vidijo kot kriminalca, ampak kot vzor 
junaškega politika. Za narod uporabljajo iste izraze in gojijo skrajni nacionalizem. V tem pogledu jim lahko rečete fašisti. 
Če pa fašizem razumemo kot totalitarni sistem, ki je zajel vse družbene pore, je dobro biti previden. Pod fašizmom so morali 
biti vsi fašisti. Jaz sem matematik in včasih berem stare matematične tekste. Ugledni matematiki so svoje znanstvene 
razprave objavljali z izjavami o lojalnosti dučeju. »Brez njega in njegovega dela tudi mojega dela ne bi bilo, on je videl dlje od 
drugih…« in podobne neumnosti. Mislim, da v sedanji politiki ni tako izrazitih totalitarnih ambicij. 
Ali se lahko razvije v tej smeri?  
Lahko. Lahko pa tudi ne. Gibanje pet zvezd in Liga imata zelo togo notranjo logiko. V Petih zvezdah ne moreš svobodno 
izražati svojega drugačnega mnenja. Takoj te izključijo. Tudi v regiji vidim, da so zelo prestrašeni. Če jih vprašam, kako bodo 
glasovali, vedno rečejo, da se morajo najprej pozanimati, kaj pravi centrala. Niso politiki, ki ti takoj povedo, kako o nečem 
razmišljajo. Nekaj totalitarizma obstaja, vendar ni prevladujoč. Ne bi rekel, da so v politiki fašisti, vendar vem, da niso 
antifašisti. Če jim rečeš, da so fašisti, so užaljeni. Vendar so užaljeni tudi v primeru, če jim rečeš, da so antifašisti. Tudi ko gre 
za kršenje državljanskih in človekovih pravic, me skrbi, do kod lahko gredo. Demontirajo zakon o splavu in zakon o 
istospolnih zakonih. Polaščajo se javnih medijev in kažejo jasen namen, da tam različna mnenja niso dobrodošla. Opozicije 
ne nameravajo ščititi kot nujnega elementa demokracije. Obstaja tveganje, da bodo ukinjali pravice, ki jih zagotavlja ustava. 
V tem trenutku ne izvajajo fašistične politike. Neprijetni pa so. 
A niso v politiki do tujcev že stopili čez rob?  
Propaganda je nedvomno ksenofobična in sovražna. To je nedvomno ksenofobična vlada. Protievropska vlada. To je vlada, 
ki v svoji retoriki ne ščiti manjšin. Rasistična vlada. V govorici so stopili čez rob. Vendar je fašizem veliko bolj izrazit 
totalitarizem, ki krši državljanske pravice. Strah je upravičen. Previdno uvajajo nekaj, kar spominja na Mussolinijeve rasne 
zakone. Če hočeš imeti določene pravice, potrebuješ pet let stalnega bivališča. Prej sta zadoščali dve. Je to rasni zakon ali 
ne? Udari tudi po Italijanih, ki se selijo po Italiji. Vendar pravic še niso vzeli. Ne rečejo, da ti bodo vzeli pravico do socialnega 
stanovanja, ampak da bodo stanovanje dobili samo tisti, ki so tukaj vsaj pet let. Problematičen se mi zdi predlog 
predsednika videmske pokrajine, ki bi v središču rad prepovedal kitajske in druge etnične trgovine, češ da motijo 
zgodovinsko italijansko podobo mesta. Proti temu sem ostro protestiral, ker gre za očitno rasno diskriminacijo. 
Populizem kot izraz se vam zdi zadosten?  
Da. Ideologija namreč ni jasna. Gibanje pet zvezd in Liga nista sklenila političnega zavezništva, da sta sestavila vlado. Sklenila 
sta pogodbo, kakršno lahko skleneta dva popolnoma ločena podpisnika, ki nimata nič skupnega, in njeno trajanje je 
omejeno. Pogodba določa, da bosta oba podpisnika funkcionalno delovala v korist drug drugega. Govori o komercialnem 
odnosu, ne o sozvočju idej. Politiko so popolnoma izpraznili. Razmišljajo funkcionalno. Na naslednjih evropskih volitvah se 
bodo prešteli. Če Salviniju uspe in dobi veliko več glasov, lahko vlado razdre in gre na nove volitve. Če bi tam bil uspešen, bi 
imel dovolj moči, da bi sklenil zavezništvo s Fratelli d'Italia in Berlusconijevo desnico, kjer se počuti veliko bolj domače. In če 
Salvini prevzame vso oblast, me bo začelo zares skrbeti. 

• Puigdemont na obletnico razglasitve katalonske samostojnosti z novo stranko. STA. Dnevnik, Ljubljana,  
                  27. oktober 2018 
https://www.dnevnik.si/1042845086/svet/puigdemont-na-obletnico-razglasitve-katalonske-samostojnosti-z-novo-
stranko  
V Kataloniji obeležujejo eno leto od razglasitve samostojnosti, nekdanji voditelj te španske avtonomne pokrajine Carles 
Puigdemont pa na ta dan ustanavlja novo stranko. Puigdemont se trudi podporo zbrati iz Belgije, kjer živi v 
prostovoljnem izgonu. 
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Slika: Quim Torra na levi in Carles Puigdemont na desni. Foto: Kay Nietfeld/dpa  
 
Nova stranka nosi ime La Crida, kar pomeni poziv. Njen ustanovni kongres bo potekal danes zvečer, vendar pa so imeli njeni 
privrženci kar nekaj težav z zagotavljanjem obširnejše podpore. Številni zagovorniki neodvisnosti so namreč za zapahi, drugi 
pa so se odločili za bolj zmerno politično pot. »Leto, ki nas ločuje od zgodovinskega datuma, se ni odvilo po naših željah,« je 
v televizijskem nagovoru dejal novi katalonski voditelj Quim Torra. »A poti nazaj ni,« je dodal in zahteval oprostitev 
voditeljev gibanja za neodvisnost, ki naj bi se v prihodnjih mesecih zagovarjali pred sodišči. 
V Kataloniji je 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. Razglasitev 
neodvisnosti je Španijo potisnila v politično krizo. Osrednja vlada v Madridu je odstavila Puigdemonta, ki je nato zbežal v 
Belgijo, razpustila parlament in Kataloniji začasno odvzela avtonomijo. Po prisegi nove katalonske vlade junija letos je 
Katalonija znova dobila avtonomijo, istega meseca pa je zaprisegla nova španska vlada pod vodstvom socialista Pedra 
Sancheza, ki se zavzema za dialog, tako da so se napetosti med Madridom in Barcelono umirile. Torra, ki se po nasvete 
redno obrača na Puigdemonta, vodi razdeljeno vlado. V njej so tako zagovorniki neodvisnosti za vsako ceno kot tudi tisti, ki 
se namesto tega zavzemajo za dialog s Sanchezovo vlado. 
Grenko-sladka obletnica 
Ta teden je sicer špansko vrhovno sodišče odločilo, da bo moralo 18 nekdanjih katalonskih političnih in civilnodružbenih 
voditeljev zaradi svoje vloge v poskusu razglasitve katalonske neodvisnosti sesti na zatožno klop. Sojenje bi se lahko začelo v 
začetku leta 2019. Današnje prvo srečanje podpornikov Puigdemontove stranke naj bi se odvilo v mestu Manresa v središču 
Katalonije, nedaleč od zapora, kjer so pridržani osumljeni voditelji. Puigdemonta naj bi podporniki poslušali prek video 
nagovora. 
Medtem se je več deset aktivistov separatistične organizacije ANC zbralo pred sedežem regionalnih oblasti in zahtevalo 
objavo deklaracije o neodvisnosti v uradnem listu. »Obletnica je grenko-sladka, dan velikega upanja, ki se ni uresničilo,« je 
menila predsednica ANC Elisenda Paluzie. Tudi sicer se danes po vsej Kataloniji obetajo shodi in protesti. Puigdemont naj bi 
v prihodnjih dneh predstavil svet republike, neke vrste katalonsko vlado v izgnanstvu v Belgiji. Ta naj bi nadaljevala 
prizadevanja za neodvisnost. »Ne govorimo o senu, govorimo o realnosti, govorimo o Republiki Kataloniji,« navaja TV oglas 
nove stranke. 

• Puigdemont ustanovil novo katalonsko stranko. STA. Dnevnik, Ljubljana, 28. oktober 2018 
https://www.dnevnik.si/1042845104/svet/puigdemont-ustanovil-novo-katalonsko-stranko  
Nekdanji katalonski voditelj Carles Puigdemont, ki živi v izgnanstvu v Belgiji, je v soboto zvečer ustanovil novo stranko, s 
katero si bo še naprej prizadeval za osamosvojitev Katalonije od Španije. Ustanovno srečanje je potekalo v mestu 
Manresa v osrednjem delu Katalonije, Puigdemont pa se je zbranim oglasil v video prenosu iz Bruslja. 
 

 
Slika: Carles Puigdemont je ustvaril novo stranko, s katero se bo boril za neodvisnost Katalonije. Foto: AP  
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Stranko so poimenovali La Crida, kar pomeni klic, Puigdemont pa je podpornike v govoru pozval, naj gredo naprej enotno, 
ne pa iščejo krivcev za neuspelo razglasitev samostojnosti Katalonije. 
»Pred letom dni smo se odločili, da bomo nadaljevali boj, ne glede na pogoje in okoliščine, in da si bomo prizadevali za 
izgradnjo nove države, republike,« je dejal Puigdemont. 
V soboto je namreč minilo natanko leto dni, odkar so v Kataloniji razglasili neodvisnost, ki pa jo je španska vlada zatrla. 
Puigdemont je imel tako pri ustanavljanju stranke precej težav, saj so številni zagovorniki neodvisnosti za zapahi, drugi pa so 
se odločili za zmernejšo politično pot. 
Leto dni od referenduma za neodvisnost Katalonije 
V Kataloniji je 1. oktobra lani kljub prepovedi španskih sodišč potekal referendum o neodvisnosti. Regionalni parlament je 
nato 27. oktobra potrdil resolucijo, ki predvideva ustanovitev neodvisne Katalonije. 
Posledično je vlada v Madridu odstavila Puigdemonta, ki je nato zbežal v Belgijo, razpustila parlament in Kataloniji začasno 
odvzela avtonomijo. 
Po prisegi nove katalonske vlade junija letos je Katalonija znova dobila avtonomijo, istega meseca pa je zaprisegla nova 
španska vlada pod vodstvom socialista Pedra Sancheza, ki se zavzema za dialog, tako da so se napetosti med Madridom in 
Barcelono umirile. 
»Leto, ki nas ločuje od zgodovinskega datuma, se ni odvilo po naših željah. A poti nazaj ni,« je v sobotnem televizijskem 
nagovoru ob obletnici dejal novi katalonski voditelj Quim Torra. Zahteval je oprostitev voditeljev gibanja za neodvisnost, ki 
naj bi se v prihodnjih mesecih zagovarjali pred sodišči. 
Torra, ki se po nasvete redno obrača na Puigdemonta, vodi razdeljeno vlado. V njej so tako zagovorniki neodvisnosti za 
vsako ceno kot tudi tisti, ki se namesto tega zavzemajo za dialog s Sanchezovo vlado. 

• V Trstu v soboto shoda neofašistov in njihovih nasprotnikov. STA. Dnevnik, Ljubljana, 31. oktober 2018  
https://www.dnevnik.si/1042845397/svet/v-trstu-v-soboto-shoda-neofasistov-in-njihovih-nasprotnikov  
Italijansko skrajno desničarsko gibanje CasaPound bo ob obletnici konca prve svetovne vojne v soboto v Trstu priredilo 
shod neofašistov. Tržaške oblasti shoda kljub številnim pozivom niso prepovedale, ga bodo pa omejile. V Trstu je za 
soboto napovedan tudi shod nasprotnikov neofašizma. 
 

 
Slika: Povorka neofašistične skupina CasaPound po goriških ulicah maja 2015. Foto: Jaka Gasar 
 
Vodja CasaPounda Gianluca Ianone je na družbenih omrežjih pojasnil, da so Trst izbrali za prizorišče shoda, ker »je to eno 
od mest, ki so se najbolj borila za italijanstvo«. Gibanje, ki ga označujejo za fašiste tretjega tisočletja, na shodu, ki ga, kot so 
zapisali, pripravljajo ob 100. obletnici zmage Italije v prvi svetovni vojni pričakuje več tisoč ljudi. 
V Trstu je napoved shoda sprožila številne pozive k prepovedi. Zanjo so se zavzeli predstavniki organizacij, združenj, 
sindikatov, kolektivov, verskih združenj, skupin, nekatere šole in posamezniki, ki se prepoznavajo v antifašističnem, 
antirasističnem in antiseksističnem Trstu. Med njimi je tudi ena od krovnih organizacij slovenske manjšine v Italiji, Slovenska 
kulturno - gospodarska zveza (SKGZ). 
Deželni tajnik SKGZ Marino Marsič je za STA pojasnil, da shodu nasprotujejo, ker je SKGZ nastala leta 1954 na osnovi 
vrednot NOB, tako da so vrednote proti fašizmu ukoreninjene v njej. 
Shod je v nasprotju z italijansko ustavo 
Pojasnil je še, da je shod »fašistov tretjega tisočletja« v nasprotju z italijansko ustavo, ki preprečuje ponovno ustanavljanje 
in poveličevanje fašističnih strank in gibanj. »Za nas je to žalitev Slovencev in demokratičnega dela prebivalstva v Trstu,« je 
poudaril Marsič. 
V SKGZ tudi opozarjajo, da si pred dogajanjem ne gre zatiskati oči. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, sta družbeno in 
politično ozračje v Italiji zastrupljena do take mere, da je dogajanje težko prezreti, fašistično združenje Casa Pound pa ni za 
osamljen pojav. 
Nasprotniki shoda so pred tedni pozvali pristojne oblasti, naj shod prepovejo iz spoštovanja do dostojanstva tržaškega 
demokratičnega prebivalstva, ob upoštevanju italijanske ustave in zakona Scelba iz leta 1952, ki prepoveduje opravičevanje 
fašizma. 
Tržaška prefektinja Annapaola Porzio jim je povedala, da ni pravne podlage za prepoved shoda. So pa oblasti omejile traso 
shoda in udeležencem tako preprečile morebitne provokacije ob nekaterih zgodovinskih objektih v mestu in okolici. 
Sprevod se tako ne bo smel približati Rižarni, Narodnemu domu in spomeniku bazoviškim junakom. 

https://www.dnevnik.si/1042845397/svet/v-trstu-v-soboto-shoda-neofasistov-in-njihovih-nasprotnikov


Shod je po besedah Marsiča že provokacija, še hujša pa bi bila, če bi se približali spomenikom naše preteklosti, na katere 
smo navezani. Gre za Narodni dom, Rižarno, spomenik v Bazovici. »Že njihova bližina bi bila oskrunitev naše zgodovine in 
naših prednikov,« je dejal. 
Strah pred izgredi 
Združenje Antifašistični in antirasistični Trst bo sočasno organiziralo svoj pohod po Trstu. SKGZ se bo priključila 
organizatorjem tega shoda, ker bo miroljuben, je pojasnil deželni tajnik SKGZ. Organizatorji tega shoda pričakujejo okoli 
5000 udeležencev. 
Oblasti se bojijo, da bodo med udeleženci obeh pohodov izbruhnili izgredi, zato bodo skušale preprečiti, da bi se udeleženci 
obeh shodov srečali, in sicer tudi tako, da so vsakemu odobrile svojo traso. 
Gibanje CasaPound je napovedalo še, da bo po shodu v Trstu v soboto na Reki koncert ob stoletnici zmage Italije v prvi 
svetovni vojni. 

• Tožilstvo opustilo tožbo proti Salviniju zaradi zadrževanja migrantov. STA. Dnevnik, Ljubljana, 1. november 
2018  

https://www.dnevnik.si/1042845458/svet/tozilstvo-opustilo-tozbo-proti-salviniju-zaradi-zadrzevanja-migrantov  
Tožilstvo na Siciliji je opustilo tožbo proti notranjemu ministru Matteu Salviniju zaradi protizakonitega zadrževanja ljudi, 
ker avgusta deset dni ni dovolil izkrcanja več deset migrantov z ladje italijanske obalne straže Diciotti. Predvidoma bo 
sodišče ustreglo zahtevi tožilstva, poročajo tuje tiskovne agencije. 
 

 
Slika: Notranji minister Matteo Salvini. Foto: Ap   
 
Sodišče v Palermu je v prvi fazi preiskave pred dvema tednoma oprostilo Salvinija, češ da zadrževanje migrantov na ladji ni 
bilo nič drugega kot način diplomatskega pritiska na Malto. Sodniki so primer predali kolegom v Cataniji, saj sta incident 
hkrati preiskovali tožilstvi v Palermu in Cataniji. 
Salvini je danes v posnetku na družbenem omrežju facebook proslavil odločitev tožilstva. Izrazil je veselje in zadovoljstvo ter 
prebral pismo tožilstva iz Catanije, v katerem so ga obvestili o opustitvi tožbe. 
V objavi je še dodal, da bo Italija znižala stroške oskrbe za migrante. 
Ladja italijanske obalne straže Diciotti je v noči na 16. avgust rešila 170 migrantov, vendar se večina ni smela izkrcati vse do 
25. avgusta in so morali deset dni preživeli na ladji. 
Italija je zahtevala, da migrante sprejme Malta, Italija pa jih je sprejela šele, ko je bil dosežen sporazum z Irsko, Albanijo in 
Vatikanom o njihovi oskrbi. Tožilstvo je preiskavo zaradi ugrabitve oseb, zlorabe uradnega položaja in nezakonitih aretacij 
uvedlo konec avgusta. 

• Dva katalonska voditelja v zaporu začela gladovno stavko. STA. Dnevnik, Ljubljana, 1. december 2018  
https://www.dnevnik.si/1042848781/svet/dva-katalonska-voditelja-v-zaporu-zacela-gladovno-stavko  
Dva priprta zagovornika katalonske neodvisnosti, ki v zaporu čakata na začetek sojenja zaradi njune vloge v poskusu 
razglasitve neodvisnosti Katalonije, sta danes začela gladovno stavkati, je potrdil njun odvetnik. 
 

 
Slika: Dva katalonska voditelja v zaporu začela gladovno stavko. Foto: Reuters 
 

https://www.dnevnik.si/1042845458/svet/tozilstvo-opustilo-tozbo-proti-salviniju-zaradi-zadrzevanja-migrantov
https://www.dnevnik.si/1042848781/svet/dva-katalonska-voditelja-v-zaporu-zacela-gladovno-stavko


Jordi Sanchez, nekdanji vodja civilnodružbenega gibanja ANC, ki se zavzema za neodvisnost Katalonije, ter Jordi Turull, 
nekdanji član katalonske vlade, sta se za to potezo odločila, ker želita dvigniti zavest javnosti o njunem boju, je dejal njun 
odvetnik Jordi Pina na novinarski konferenci v Barceloni. 
V izjavi, ki jo je prebral njun odvetnik, Sanchez in Turull opozarjata, da špansko ustavno sodišče preprečuje, da bi njuni 
pozivi proti zaporni kazni dosegli Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu. 
Morda se bo gladovni stavki pridružili še ostali katalonski zaporniki 
Kot je dejal Pina, ne ve, ali se bo gladovni stavki pridružilo tudi ostalih pet katalonskih voditeljev, ki so priprti v kaznilnici 
Lledoners v bližini Barcelone. 
Špansko tožilstvo za 12 od 18 nekdanjih katalonskih političnih in civilnodružbenih voditeljev, ki jim bodo sodili zaradi njihove 
vloge v poskusu razglasitve neodvisnosti Katalonije, zahteva zaporne kazni v višini od sedem do 25 let. Sojenje naj bi se 
začelo v začetku prihodnjega leta. 
Najvišjo kazen tožilstvo zahteva za nekdanjega podpredsednika katalonske vlade Oriola Junquerasa, ki je obtožen upora in 
zlorabe javnih sredstev. 
V Kataloniji je 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. 
 
 

Večer, Maribor 

• Porabje je lahko vzor za vse Slovence v tujini. Silva Eory. Večer, Maribor, 27.10.2018 
https://www.vecer.com/porabje-je-lahko-vzor-za-vse-slovence-6602628 
 

 
Slika: Tudi Dejan Židan se je mudil v Porabju.  Foto: Silva Eory  
 
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter J. Česnik je obiskal slovensko skupnost v Porabju.  
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter J. Česnik se je skupaj z državno sekretarko Olgo Belec mudil na prvem 
uradnem obisku pri slovenski skupnosti v Porabju. Na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Monoštru se je najprej 
sestal s predsednikoma krovnih organizacij Porabskih Slovencev,  Martinom Ropošo (Državna slovenska samouprava) in 
Jožetom Hirnökom (Zveza Slovencev na Madžarskem) ter direktorico Razvojne agencije Slovenska krajina Andrejo Kovač. 
Olgo Belec mudil na prvem uradnem obisku pri slovenski skupnosti v Porabju.   
Po sestanku si je ogledal prostore Slovenskega kulturnega in informativnega centra, srečal pa se je tudi s predstavniki 
institucij, ki delujejo pod njegovim okriljem. »Pohvaliti moram delovanje obeh krovnih organizacij porabskih Slovencev. 
Lahko sta vzor vsem Slovencem, ki živijo izven meja matične domovine pri tem, kako je potrebno sodelovati, da se doseže 
cilj, ohranjanje slovenske identitete,« je po pogovorih povedal minister, ki je nato obisk nadaljeval na Slovenski vzorčni 
kmetiji na Gornjem Seniku. Tam se mu je pridružil predsednik državnega zbora Dejan Židan, ki je spregovoril na spominski 
slovesnosti v Šarvarju, kjer je v času druge svetovne vojne v tamkajšnjem taborišču trpelo skoraj 600 Slovenk in Slovencev, 
ki so bili tja odpeljani iz Prekmurja. 
Dejan Židan in Peter J. Česnik sta se seznanila z delovanjem vzorčne kmetije in projekti, ki so bili odobreni v okviru programa 
Interreg Slovenija - Madžarska 2014 - 2020.  »Obe narodni skupnosti, tako slovenska v Porabju kot madžarska v Sloveniji, 
imata podobne težave, težko zadržita mlade. Zato moramo še bolj kot doslej razvijati skupne projekte, ki bodo omogočili, ne 
samo negovanje kulture in jezika, ampak tudi gospodarske aktivnosti,« je poudaril Dejan Židan. 

• (Lokalne volitve 2018) Mladi - Zeleni za romskega svetnika. Igor Selan. 29. oktober 2018  
https://www.vecer.com/lokalne-volitve-2018-mladi-zeleni-za-romskega-svetnika-6603804 
 

https://www.vecer.com/porabje-je-lahko-vzor-za-vse-slovence-6602628
https://www.vecer.com/lokalne-volitve-2018-mladi-zeleni-za-romskega-svetnika-6603804


 
Slika: Od leve Ahmet Mehmeti, Igor Jurišič in Mario Mehmedović. Foto:  Andrej Petelinšek  
 
Romi želijo s pomočjo Stranke mladih - Zeleni Evrope do stalnega predstavnika v mariborskem mestnem svetu. 
Stranka mladih - Zeleni Evrope in romsko društvo Romani kafenava dobrota sta sklenila sporazum o sodelovanju, po 
katerem si bo stranka v mestnem svetu prizadevala za prepoznanje avtohtonosti mariborskih Romov. "Skupnost 
mariborskih Romov v zakonu o lokalni samoupravi ni prepoznana kot avtohtona, zato si bomo prizadevali za spremembo 
zakona. S tem, ko bo Maribor dodan na seznam občin z avtohtono romsko skupnostjo, bodo Romi v mestnem svetu 
avtomatsko dobili najmanj enega predstavnika," je povedal županski kandidat stranke Igor Jurišič. 
Da bi Romi glede na to, da jih je po njihovem štetju v Mariboru okrog pet tisoč, v mestnem svetu morali imeti svojega 
predstavnika, je menil tudi tajnik društva in kandidat stranke za mestni svet Ahmet Mehmeti: "Mariborski Romi smo se 
sredi prejšnjega stoletja sem večinoma priselili s Kosova in iz nekaterih drugih republik Jugoslavije. Ker smo rojeni v skupni 
državi in ker je večina, kar 80 odstotkov vseh tukajšnjih Romov, rojena v Mariboru, menimo, da nam status avtonomnosti 
pripada. A tudi sicer je država določila, da lahko vsaka občina v svojem statutu prizna narodnosti, ki živijo na tem območju. S 
tega vidika bi lahko ta zakon veljal tudi za nas, žal pa do danes tega ni predlagal noben svetnik. To bomo zdaj spremenili."  
 

Vestnik, Murska Sobota 

• Večina odvisna od Avstrije. Maja Hajdinjak. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 44, 30. oktobra 2018, str. 1/2 
Beg možganov – izziv lokalnih oblasti 
Prebivalstvo se v Prekmurju izrazito stara – Mladi se po šolanju le redko vrnejo domov 
Po podatkih Statističnega urada RS se prebivalstvo v Prekmurju najbolj stara na območju Krajinskega parka Goričko.  
 
Povprečna starost prekmurskega prebivalstva 

 
Občina Leto 2008 Prva polovica l. 2018  
Beltinci 40,4 43,4 

Cankova 41,6 44,4 

Črenšovci 40,3 42,6 

Dobrovnik 43,0 44,8 

Gornji Petrovci 45,3 47,3 

Grad 43,3 46,0 

Hodoš 44,0 50,4 

Kobilje 42,3 45,5 

Kuzma 40,6 44,0 

Lendava 43,7 47,1 

Mor. Toplice 43,1 45,5 

Murska Sobota 42,6 46,0 

Odranci 40,1 42,6 

Puconci 42,4 44,6 

Rogašovci 40,8 42,9 

Šalovci 45,5 48,1 

Tišina 40,8 44,1 

Turnišče 40,4 43,3 

Velika Polana 41,4 44,8 

https://static.vecer.com/images/slike/2018/10/29/o_5326666_1024.jpg


Vir: SURS 
 
Če primerjamo podatke iz leta 2008 in prve polovice tega leta, opazimo, da se povprečna starost prebivalcev viša v vseh 
prekmurskih občinah. Mladi namreč odhajajo v druge slovenske regije in tujino.  
Med njimi je tudi Staša Tkalec, ki prihaja iz Rakičana, vendar od začetka študija – z enoletno prekinitvijo zaradi magistrskega 
študija v tujini – živi v Ljubljani. Tam je končala dodiplomski študij mednarodnih odnosov, v Benetkah in Solunu evropski 
magistrski program s področja človekovih pravic in demokratizacije, prav tako v Ljubljani pa doktorski študij humanistike in 
družboslovja – področje globalizacijski študiji. Trenutno je zaposlena v državnem zboru kot strokovna sodelavka v poslanski 
skupini Socialnih demokratov, primarno se ukvarja z zunanjo politiko, evropskimi zadevami in človekovimi pravicami. Njeno 
več kot desetletno bivanje zunaj domačega kraja je vezano na zaposlitev oziroma karierne priložnosti, ki so bile tako po 
koncu njenega dodiplomskega študija leta 2009 kot tudi še danes v Pomurju v njeni stroki precej omejene.  
 

 
Slika: Kljub temu da že več kot deset let živi in dela v Ljubljani, Staša Tkalec pravi, da bo Prekmurje vedno del njene 
identitete in da se morda vrne. Fotografija: Osebni arhiv 
 
»Pomurje je leta 2018 v dobi tesne povezanosti različnih regij in držav ter ljudi sicer regija priložnosti tudi za mlade. 
Nekatere omejitve zaradi dolgoletnega zaostanka pri razvoju naše regije v primerjavi z drugimi deli Slovenije,  
centraliziranega upravljanja državnih in družbenih zadev, ponekod pa še vedno manjkajoče ali ne dovolj razvite 
infrastrukture še vedno ostajajo. Nič manjša ovira niso omejitve, ki so ali smo si jih Pomurci ustvarjali s tem, kako s(m)o 
videli sami sebe ter se predstavljali drugim. Realnost namreč ni taka, kakor se prikazuje, ampak v veliki meri taka, kakršni 
smo mi sami in zorni kot, ki ga izberemo. 
Ne glede na vse našteto se mi zdi realna možnost, da bi se še v svoji aktivni dobi vrnila v Pomurje. Tako kot veliko Pomurcev, 
ki trenutno živijo ali večino časa preživijo zunaj domačega kraja, se tudi zaradi pridobitev digitalne dobe čutim povezano s 
Pomurci in z regijo, ki bo vedno pomemben del moje identitete in kamor se vedno vračam z nestrpnim pričakovanjem,« 
pravi Tkalčeva. 
Več kot 90 odstotkov prebivalcev odvisnih od Avstrije 
Ena od občin, ki se srečujejo z izrazitim problemom staranja prebivalstva, je tudi Kuzma. Župan Jožef Škalič navaja, da je 
vzrokov za izseljevanje več. Temeljni vzrok so dvojne obdavčitve delavcev migrantov. Kot drugi vzrok za odseljevanje 
oziroma staranje prebivalstva pa navaja večjo umrljivost od naravnega prirasta. Vzrok je tudi (ne)zadovoljstvo zaradi 
bivalnih razmer, pogojev in oddaljenosti od središč. Po njegovem mnenju se mladi izseljujejo predvsem zaradi neprimerno 
boljših življenjskih razmer v bližnji Avstriji.  
 

 
Slika: Več kot 90 odstotkov prebivalcev Občine Kuzma je odvisnih od Avstrije. Fotografija: Nataša Juhnov 
 
Po drugi strani pa se v tej občini pojavlja zanimiv trend – v zadnjih letih namreč opažajo tudi priseljevanje mladih družin iz 
osrednje Slovenije. Natančnih podatkov v občinski upravi nimajo, po županovi oceni pa gre za od tri do pet družin na leto. 
Nekateri imajo v občini sicer le začasno bivališče in od tam migrirajo, ampak so vseeno tam. Podatkov o številu mladih, ki so 
se izselili, občina nima. Po podatkih statističnega urada lahko naredimo le primerjavo števila prebivalcev, starih od 19 do 26 
let, npr. v letu 2008 in prvem polletju letošnjega leta. Leta 2008 jih je v Občini Kuzma živelo 165, letos 98. V tej starostni 
skupini je veliko študentov, zato bi bilo bolj zanimivo primerjati podatke skupine, stare od 19 do 40 let, ko so ti študenti že 



zaposleni, v kar pa nam podatki statističnega urada ne dajejo vpogleda. 
V Občini Kuzma tudi nimajo podatkov o dnevnih migrantih, ki službujejo v Avstriji, jih je pa po županovi oceni okrog 50 
odstotkov, preostalih 50 odstotkov pa je po njegovem mnenju tedenskih migrantov. »Več kot 90 odstotkov delavcev iz naše 
občine je vezanih na Avstrijo,« še doda Škalič. 
Glede ukrepov proti izseljevanju mladih pravi takole: »Nasprotujem temu, da bi v naše ruralno okolje naseljevali industrijo. 
Navsezadnje nimamo železnice niti bližine avtoceste. Po mojem mnenju ima Goričko edino možnost v razvoju turizma, ki bi 
tržil naravo, podeželje, mir, ki ga ljudje lahko tukaj najdejo, kmetije. Priti bi moralo tudi do spodbujanja malega 
gospodarstva, obrti.« 
Podobna situacija že pred 25 leti 
Bernardka Zelko izvorno prihaja iz Gornjih Slaveč in že 25 let dela kot medicinska sestra v Gradcu, kjer ves ta čas tudi živi z 
družino.  
 

 
Slika: Bernardka Zelko se je v Gradec preselila pred 25 leti in ji ne pride na misel, da bi prišla delat v Slovenijo, 
čeprav si je v Rogašovcih postavila hišo. Fotografija: Maja Hajdinjak 
 
Ob koncih tedna pa prihaja v Rogašovce, kjer so si zgradili hišo. Po srednji zdravstveni šoli v Rakičanu se je odločila za študij 
na zdravstveni fakulteti v Ljubljani. »V srednji šoli nisem razmišljala o tem, kje bom delala, mislila sem pač, da bom najprej 
študirala. Vendar se je obrnilo drugače, ker najprej nisem bila sprejeta na želeno študijsko smer, pozneje pa nisem imela 
pogojev za naslednji letnik, zato sem takrat opravila pripravništvo za srednjo medicinsko sestro. Možnosti za zaposlitev v tej 
stroki v Prekmurju takrat praktično ni bilo, pa tudi nisem preveč vztrajala pri iskanju. Delo bi dobila verjetno 
le v Ljubljani.« V tem času je njen partner šel delat v Gradec, saj je izgubil službo po propadu podjetja Panonija, in tako je 
tudi sama našla delo tam. Pridobila je nostrifikacijo, študij pa je povsem opustila. Pogoji za zaposlovanje medicinskih sester 
so bili že ob njenem vpisu na srednjo šolo slabi. »Bili smo en letnik v generaciji. Takrat so vsi govorili, da ne bomo dobili 
službe, veliko medicinskih sester je bilo zaposlenih recimo v Muri. Bil je ravno čas gospodarske krize, le ena sošolka je dobila 
delo v murskosoboški bolnišnici. Drugi so morali v Ljubljano, tujino, veliko pa se jih je tudi prekvalificiralo.« Bernardka niti 
po toliko letih o preselitvi domov in delu pri nas ne razmišlja. »Najbolj zaradi tega, ker se mi zdi, da je naš poklic v Avstriji 
bolj cenjen. Pa niti Gradec ni tako daleč, domov lahko pridem vsak teden ali vsaj vsaka dva. Pridem zaradi miru, okolja, da bi 
stalno živela tu in se vozila vsak dan, npr. v Mursko Soboto ali čez mejo, pa ne. Zdelo se mi je, da potem kot družina ne bi bili 
toliko skupaj. Gradec je vseeno mesto in navadila sem se živeti tam.« Bernardka ima tudi 19-letnega sina, ki kljub temu da 
že vse življenje živi in se šola v Gradcu, čuti močno povezanost s kraji svojih staršev. »Veliko mi pomeni, da zna slovensko. 
Tudi to, da se ne odloči, da bi vzel avstrijsko državljanstvo, pove, da se čuti Slovenca. S tem ko je začel ob koncih tedna v 
Rogašovcih igrati nogomet, je tudi razširil krog prijateljev in bolje spoznal okolje. Pravi, da rad pride domov, da mu je všeč 
mir, vseeno pa še nikoli ni omenil, da bi kdaj želel živeti tukaj.« 
Rešitev za problem odseljevanja vidi Bernardka v možnosti zaposlitve, vendar bi bil pogoj za to primerna infrastruktura. S 
tem ne misli na tovarne, ampak na razvoj obrti, opaža pa tudi pozitiven trend na področju državnih pomoči mladim 
kmetovalcem, v kar bi bilo smiselno vlagati tudi v prihodnje. 
Ljudje drugod bolje sprejemajo drugačnost 
Svojo izkušnjo je delila tudi Urška Bedek, ki prihaja iz Markovec na Goričkem. 
 



 
Slika: Urška Bedek živi in dela v Ljubljani. Fotografija: Osebni arhiv 
 
Študirala je socialno pedagogiko na pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer že osem let tudi živi. Partner, prav tako Prekmurec, 
je zdravstveni tehnik, ki v Prekmurju ni dobil službe, v Ljubljani pa takoj. Sama je zaposlena v svoji stroki, dela v vzgojnem 
zavodu za otroke, od Ljubljane je oddaljen pol ure vožnje z avtomobilom. V Prekmurju bi težko dobila službo v svoji stroki, 
še posebej brez izkušenj in izpolnjenih pogojev, kot je dobila priložnost v svoji službi, ker so potrebovali ustreznega človeka. 
»Po pravici povedano, tudi če bi sedaj imela možnost, da se zaposlim v Prekmurju, se najverjetneje ne bi, ker mi ustreza, da 
živim v Ljubljani. Vedno se kaj dogaja, vse je na dosegu roku, ljudje bolje sprejemajo drugačnost.« Cenim Prekmurje, ljudi, 
naravo, ampak je težko dobiti primerno službo. Je pa lažje glede stanovanj ali hiše, ker so nepremičnine cenejše kot v 
Ljubljani ali okolici.« 
Prihajajočo lokalno oblast tako čaka iz leta v leto večji izziv, kako predvsem mlado in tudi drugo delovno aktivno 
prebivalstvo ponovno zvabiti v prekmurske, predvsem goričke kraje.  

• Brez hrvaške v Lendavi ni multikulture. Intervju: Đanino Kutnjak. Pogovarjala se je: Majda Horvat. Vestnik, 
Murska Sobota, leto LXX, št. 44, 30. oktobra 2018, str. 4 

Đanino Kutnjak, prvi mož hrvaških društev 
Hrvati želijo zase zakon o Hrvatih v Sloveniji ter položaj, kot je zakonsko že urejen za romsko skupnost 
Zveza hrvaških društev v Sloveniji 
(ZHDS) je krovna organizacija Hrvatov v Sloveniji. Ustanovljena je bila pred 21 leti, vanjo pa je vključenih devet društev. Dve 
hrvaški društvi delujeta samostojno. Nekatera društva so bila ustanovljena že pred ustanovitvijo ZHDS, ta pa je nastala 
zaradi potrebe po povezovanju in enotnem nastopanju. »Ker nismo priznana manjšina, ZHDS povezuje društva tudi v 
odnosu do institucij v Sloveniji in z institucijami, ki skrbijo za nas v naši matični domovini Hrvaški,« je povedal Đanino 
Kutnjak, aktualni predsednik ZHDS in dolgoletni predsednik Hrvaškega kulturnega društva (HKD) Pomurje, ki ima sedež v 
Lendavi. 
 

 
Slika: Đanino Kutnjak je predsednik Zveze hrvaških društev in Hrvaškega kulturnega društva Pomurje. Fotografija: Majda 
Horvat 
 
Od kdaj na ozemlju Slovenije živi hrvaška skupnost? 
»Že pred stoletji so bile na tem območju močne migracije, saj so se ljudje selili v večja industrijska središča, Hrvati pa so 
avtohtona manjšina v Beli krajini, kamor so se priselili v obdobju turških vpadov, in v slovenski Istri, o čemer priča tudi ime 
vasi Hrvatini tik ob italijanski meji. Prav tako smo Hrvati avtohtoni prebivalci v Pomurju, kjer živimo že sedemsto let. Ljudje, 
blago in kultura so se na tem območju izmenjevali stoletja, zdaj pa sta Slovenija in Hrvaška sosednji državi in med nami je 
dvajset let meja, kar pa je v zgodovinskem smislu zelo kratko obdobje. Vse podatke o obstoju hrvaške manjšine na 
ozemlju Slovenije smo zbrali v knjigi Hrvati v Sloveniji, ki jo je izdala neodvisna založba HKD Pomurje, predstavili 
pa jo bomo decembra.« 



Toda Slovenija status avtohtone manjšine in na osnovi tega tudi posebne pravice priznava samo italijanski in madžarski 
skupnosti. 
»Slovenija se je ob osamosvojitvi odločila, da bo priznala tisti manjšini v Sloveniji, ki sta bili priznani na njenem ozemlju v 
obdobju skupne države Jugoslavije. Zato imata italijanska in madžarska manjšina zagotovljene pravice po ustavi, vse druge 
manjšine pa ne. Pred približno petnajstimi leti je bil sprejet še zakon o romski etnični skupini in tako rešen položaj Romov v 
Sloveniji na nacionalni kot lokalni ravni, kjer imajo v sedmih lokalnih skupnostih svojega predstavnika v občinskem svetu. 
Vse druge nacionalne skupnosti v Sloveniji pa smo uvrščene v skupnost pripadnikov narodov nekdanje države. 
Tako tudi hrvaška, čeprav so nas sem uvrstili ne po naši želji. Za šest etničnih skupnosti, Makedonce, Srbe, Albance, 
Bošnjake, Hrvate in Črnogorce, obstaja Svet vlade RS za urejanje vprašanj narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje 
SFRJ. Pred šestimi leti je bila v državnem zboru sprejeta deklaracija, ki tem šestim skupnostim priznava osnovne pravice, 
to so, da se lahko organizirajo, uporabljajo materni jezik in organizirajo učenje jezika. Toda to je le na deklarativni ravni.« 
In dejansko? 
»V ZHDS smo se začeli načrtno ukvarjati z vprašanjem priznanja Hrvatov kot manjšine v Sloveniji in delegacija, ki sem jo 
vodil pred dvema letoma, je obiskala tedanjega predsednika državnega zbora Milana Brgleza. Vprašali smo ga, kateri odbor 
državnega zbora je pristojen za našo skupnost. Bil je nekoliko vznemirjen in nam dejal, da ne spadamo nikamor. 
Mi torej nikamor ne sodimo. Ko smo mu predstavili svoje argumente, nam je predlagal, da bi se naš položaj reševal 
podobno kot za Rome, torej z zakonom o Hrvatih v Sloveniji. 
S tem predlogom smo začeli pri odboru državnega zbora za kulturo in nato prišli do kulturnega ministrstva. Kajti predsednik 
sveta vlade za vprašanja narodnih skupnosti nekdanje SFRJ je po statusu minister za kulturo. Na našo pobudo je bila sklicana 
seja tega sveta, vendar so tudi druge skupnosti želele vsaka zase izkoristiti ta trenutek, za kar pa na žalost ni bilo dovolj 
politične volje. 
Nato smo sprožili postopek sprejemanja zakona za vse skupnosti v svežnju. Mi smo temu sicer nasprotovali, ker tak predlog 
zakona ni izpolnil naših pričakovanj. Z njim smo prišli do prvega branja, nato pa je vlada odstopila.« 
Kaj pričakujete od nove vlade? 
»Ničesar. Prejšnja vlada je imela vprašanje urejanja našega položaja v koalicijski pogodbi, zdajšnja tega nima. Ne za nas niti 
za druge nacionalne skupnosti. V koalicijski pogodbi je zapisano le to, da je treba romski skupnosti rešiti problem 
infrastrukture. Za urejanje našega položaja torej ni politične volje.« 
Za kakšen status in položaj si prizadevate? 
»V predsedstvu ZHDS smo poenotili stališče, da bi zakon o Hrvatih v Sloveniji zadovoljil naše potrebe, če bi izhajal iz tega, 
kar je zakonsko opredeljeno za romsko skupnost. Seveda brez vprašanj urejanja infrastrukture. Ekonomski položaj Hrvatov, 
ki živijo v Sloveniji, je namreč zaradi njihove visoke izobraženosti povsem drugačen. Nas torej zanimajo pravice civilnega 
prava. Na ravni države naj bi se rešilo vprašanje učenja hrvaškega jezika. Ta možnost sicer obstaja že zdaj za vse prej 
omenjene etnične skupnosti, če se na šoli zbere devet učencev, vendar je težava znanje jezika učiteljev, ki jih za to določi 
šola. Prav tako bi moralo biti določeno, kateri odbor državnega zbora je pristojen za nas kot narodnost, in tudi rešeno 
vprašanje financiranja naše krovne organizacije, torej ZHDS. Pričakujemo pa tudi, da bi dobili na lokalni ravni, kjer živi 
hrvaška manjšina, svojega predstavnika v lokalni oblasti. To bi nas zadovoljilo. 
Mi torej ne pričakujemo, da bi imeli predstavnika v parlamentu in tako sodelovali v političnem življenju.« 
Kako bi bilo mogoče doseči takšno ureditev vašega položaja? 
»Mislim, da bi bilo to mogoče samo z dogovorom obeh vlad in s podpisom meddržavnega sporazuma o manjšinah.« 
Toda Slovenija in Hrvaška imata številna odprta vprašanja, med drugim tudi glede izvajanja arbitražne odločitve o meji. 
Ali to otežuje urejanje vašega položaja? 
»Mi smo ujetniki teh nerešenih vprašanj med državama.« 
Kakšna je nacionalna zavest mladih Hrvatov, ki so se bodisi že rodili v Sloveniji ali so sem prišli? 
»Glede tega imamo različne občutke in informacije, nacionalna pripadnost mladih se je gotovo najbolj pokazala ob nastopu 
hrvaške ekipe na svetovnem nogometnem prvenstvu.  
V Ljubljani zdaj študira 600 študentov iz Hrvaške in da bi jih nekako povezali, zanje pripravljamo brucevanje hrvaških 
študentov. Tudi velika večina nas je prišla v Slovenijo v času obstoja nekdanje države zaradi študija in smo potem tu tudi 
ostali, kar lahko predvidevamo za zdajšnje študente. 
Naš položaj je vendar specifičen v tem, da lahko zaradi sosedstva držav kulturne in druge potrebe zelo hitro zadovoljimo v 
matični državi. Hrvati pa smo tudi sicer po kulturi in veri podobni večinskemu narodu in se zato hitro asimiliramo. Prav tako 
smo Hrvati, ki izviramo iz severnega dela Hrvaške, individualisti in nam je pomembno, da živimo kakovostno in v sožitju z 
večinskim narodom ter drugimi.« 
Ali živite v sožitju? 
»Prav sožitje in integracija v lokalno skupnost v Lendavi sta zgled, ki ga želimo doseči tudi drugod, in zaradi česar sem tudi 
postal predsednik ZHDS.« 
Kako bi opisali položaj hrvaške skupnosti v lendavski občini in kakšno je sodelovanje z madžarsko manjšino? 
»Hrvati so se v Lendavo priseljevali predvsem kot delovna sila in inženirji zaradi delovnih mest v nekdanjem podjetju Ina 
Nafta in drugih podjetjih, visoko izobraženi pa so se zaposlovali tudi v zdravstvu. Takrat se tudi nismo selili iz države v 
državo, ampak iz občine v občino ter na splošno ostali tudi pozneje apolitični. 
 



 
Slika: Fotografija je bila posneta na literarnem večeru v Lendavi. Z leve Đanino Kutnjak (HKD Pomurje), Albert Halasz, 
direktor Knjižnice - kulturnega centra Lendava, in pisatelj Štefan Kardoš. Fotografija: Jože Gabor 
 
HKD Pomurje obstaja štirinajsto leto in doslej pri svojem delovanju nismo imeli nobenih slabih izkušenj. Ustanovili smo 
tamburaški orkester in folklorno skupino, ukvarjamo pa se z bogato kulturo naših očetov, ki smo jo prinesli s seboj. Prav 
posebej je s svojim izročilom bogata medžimurska folklora in s tem tudi želimo obogatiti kulturno življenje v naši občini. 
Društvo ima več kot dvesto članov in več kot sedemdeset aktivnih, od tega trideset članov folklorne skupine. V našem 
društvu organiziramo množične prireditve, ki so uvrščene v program kulturnih prireditev lendavske občine, kot so dan 
hrvaške kulture v občini, hrvaški bal, medžimurski sejem, ob tem pa organiziramo vsak mesec tudi manjše prireditve, 
na primer gledališke predstave, promocije knjig in druge.  
Sam sem tudi deset let podpredsednik Zveze kulturnih društev Lendava in organiziram prihod ekip iz Hrvaške na  
velike etnološke in kulinarične lendavske prireditve, kot sta Lendavska trgatev in Bogračfest. 
Naše društvo zelo dobro sodeluje tudi z lendavsko madžarsko skupnostjo. Naša folklorna skupina ima že deset let  
brezplačno vaje v njihovem centru Banffy, naš ansambel pa nastopa tudi na njihovih prireditvah. Večkrat pa tudi skupaj 
predstavljamo Lendavo.« 
Tudi vaše društvo ima prostore, letos pa vam je občina namenila še dodaten prostor, ki ga urejate z namenom 
ustanovitve Hrvaškega kulturno - turističnega centra Zrinski. 
»Društvo deluje v Hrvaškem domu, v prostorih, ki so last lendavske občine. Prejeli smo jih povsem opustošene in na osnovi 
vložka v obnovo zanje ne plačujemo najemnine. Zdaj smo dobili še dodatni prostor v velikosti sedemdeset kvadratnih  
metrov, ki ga prav tako obnavljamo, občina pa bo uredila še notranje dvorišče, kjer bomo imeli manjši oder za vaje 
folklornega ansambla, namenjen pa bo tudi za različne prireditve. To bo vse skupaj predstavljalo Hrvaški kulturno - turistični 
center Zrinski. To bi bil prvi tak center v Sloveniji, ki bi bil osnova za ustanovitev in delovanje zavoda za hrvaško kulturo v 
Sloveniji. 
Zavod smo hoteli ustanoviti že pred dvema letoma, vendar nam država tega ne more omogočiti, ker nismo manjšina in za to 
nima pravne podlage, obstaja pa možnost, da bi ga ustanovila lendavska občina.« 
Ali boste kandidirali na zdajšnjih lokalnih volitvah? 
»Naš moto je vključevati se v lokalno skupnost in jo s svojim delovanjem obogatiti. Hočemo pa tudi participirati v javnem in 
kulturnem življenju. Zato smo se priključili iniciativi nestrankarske liste za multikulturno Lendavo. Smo kulturniki in smo se 
povezali z drugimi kulturniki v želji, da bi Lendava ostala takšna, kot je, torej da ne bi šla politično ne levo niti desno, ampak 
da ostane multikulturna. 
Sem prvi na listi in v zelo kratkem času smo zbrali zadostno podporo in to nam daje osnovo, da lahko dobimo predstavnika v 
občinskem svetu, ki si bo prizadeval za opcijo multikulture. Konec koncev tudi kandidatura Lendave za EPK 2025 temelji na 
multikulturnosti. Če pri tem ne bo hrvaške kulture, v Lendavi ni multikulture.« 

• Njene iniciative živijo in gredo v klas. Intervju: Etelka Korpič Horvat. Pogovarjal se je: Branko Žunec. Vestnik, 
Murska Sobota, leto LXX, št. 44, 30. oktobra 2018, str. 6 

Ustavna sodnica Etelka Korpič Horvat 
Ambasadorka Prekmurja v Ljubljani, pobudnica fundacije Znanje za razvoj in zadruge Žitek, 
od začetka v pomurski akademiji in Šiftarjevi fundaciji – Prisega na zdravo kmečko pamet 
Bolj ko se staram, bolj nostalgični so občutki in pogostejša hotenja, da se vračam tja, kjer je moj dom,« nam je o svoji 
pregovorni navezanosti na Prekmurje ob nedavnem okroglem življenjskem jubileju čustveno izpovedala rojakinja Etelka 
Korpič Horvat, v tem devetletnem mandatu ustavna sodnica, zdaj tudi podpredsednica Ustavnega sodišča RS v Ljubljani. 
 



 
Slika: Zanjo pravijo, da je ambasadorka Prekmurja v Ljubljani. Fotografija: Nataša Juhnov 
 
Njena tesna sodelavka in prijateljica Darja Senčur Peček, pobudnica in urednica monografije o slavljenkinem življenju in delu 
(izdala jo je mariborska pravna fakulteta), meni, da »je prava ambasadorka Prekmurja, saj so to pokrajino zaradi nje pobliže 
spoznali sodelavci naše fakultete, računskega in ustavnega sodišča, člani sodnega sveta, akademski kolegi in drugi«. 
Horvatova je v svojem slovesnem nagovoru ob koncu natečaja Stoletje slovenskega Prekmurja v projektu Ograček mladih 
talentov v začetku oktobra na Tišini opozorila, da ustvarjalnost mladih s pisano besedo, ki živijo v miru in se lahko 
izobražujejo, ni dana vsem otrokom sveta. 
Eden od udeležencev tega natečaja je zapisal, da je Prekmurje nekaj posebnega in da ga ima rad. 
»To je napisal v smislu, da smo ohranili jezik kot pomemben del narodne identitete. Prekmurščina je ostala in se oblikovala 
v enotnem slovenskem jeziku. Jezik ljudi povezuje, z njim sobivamo, sodelujemo. Prekmurci smo preživeli zaradi 
solidarnosti, vzajemnosti, ni naključje, da nam pravijo prijazni ljudje. A temeljni problem Prekmurja ostaja – to je znanje, 
ki bi ga morali pridobivati čim več, da bi se lahko hitreje razvijali vštric s preostalim delom Slovenije. Znanje bogati Šiftarjeva 
fundacija v intelektualni, humanistični smeri, filozofiji dobrega in etiki, njeno poslanstvo se je močno razmahnilo v 
primerjavi s preteklostjo, ko smo šele razmišljali o njenih programskih vsebinah.« 
Spomnimo se vaše iniciative med vodenjem soboške podružnice SDK za ustanovitev fundacije Znanje za razvoj. Ta še živi, 
le da pod imenom Pomurska izobraževalna fundacija. 
»Res je, še živi in podpira mlade, jih štipendira in jim z materialnimi spodbudami pomaga, da lažje študirajo. Čeprav je študij 
pri nas formalno brezplačen, terja neka sredstva. Ni hujšega od tega, kot če se nadarjeni mladi zaradi pomanjkanja sredstev 
ne morejo izobraževati in svojih stvaritev pokazati svetu, jih izdati in podobno.« 
Kariero ste začeli v ABC Pomurki, sestavljeni organizaciji združenega dela, ki jo je vodil Gusti Grof, znan kot pomurski 
Gorbačov. 
»Gusti Grof nam je pustil svobodo v ustvarjanju, raziskovanju novega. Bila sem mlada, zagnana, zdelo se mi je pomembno – 
in to še danes razlagam sodelavcem –, da smo bili v ABC Pomurki (ta je bila dejansko neke vrste multinacionalka s 40 
delovnimi in 112 temeljnimi organizacijami), veljalo pa je tudi za vsa druga podjetja, prvi, ki smo morali razložiti zakon s 
tem, da smo ga spravljali v življenje. Na ustavnem sodišču ponavljamo, da morajo razložiti zakon najprej redna sodišča, 
šele nato naše sodišče oceni, ali je zakon ustavnoskladno razložen. Dejansko pa prvi razloži zakon tisti, ki mu na okostje daje 
življenjske vsebine. To pa so pravniki in drugi odgovorni v podjetjih in drugih pravnih osebah. Sodišča nastopijo kasneje, 
praviloma v primeru spora. 
Takrat so v Murski Soboti nastajali še danes zanimivi projekti, na Plesah se je gradila Mesna industrija, obnavljal se je 
Agromerkur, prek takratne zadruge Panonka smo združevali predelo in sredstva vsi, zaposleni in pravne osebe.« 
Pravite, da ste po naključju postali namestnica predsednika Računskega sodišča RS v Ljubljani. 
»Res je, ni mi žal, saj smo takrat na novo oblikovali to institucijo. Danes kot ustavna sodnica tam pridobljena znanja o 
proračunu ter poslovanju države in občin s pridom uporabljam.«   
Na vašo iniciativo je ustanovljena tudi kmetijsko-turistična zadruga Žitek. 
»Ja, zadruga Žitek še živi. Žal mi je, ker na tej funkciji po zakonu ne smem več biti njena članica. Ustavni sodniki razen tega, 
da lahko predavamo, drugod ne smemo sodelovati ali opravljati kakšne funkcije.  
Zadruge, kot je Žitek, imajo perspektivo, kar kažejo rezultati, ki jih s to organizacijsko obliko dosegajo v Franciji, Španiji in 
na Portugalskem. Lahko se organizirajo v različnih dejavnostih, ne samo v kmetijstvu. Člani se povezujejo zato, da bi bila 
cena storitev, izdelkov ali pridelkov čim bolj sprejemljiva in da bi imeli proizvajalci zagotovljenega kupca.« 
Na spletnih straneh lahko o vas preberemo, da veljate za »najzanimivejši in najpogumnejši glas«. Kako to komentirate? 
 



 
Slika: Pravi, da se je kot ustavne sodnice posebej dotaknejo zadeve socialnih pravic. Fotografija:  Nataša Juhnov 
 
»Ne vem, ali to velja, res pa je, da se me vse naše odločitve dotaknejo, predvsem takrat, ko mi ne uspe prepričati drugih. 
Takrat svojo žalost izrazim v ločenih mnenjih. Pravnik si lahko samo želi take funkcije, saj na ustavnem sodišču spoznavam 
življenje z zelo žlahtnega pravniškega vidika. Funkcija je zelo široka, saj kršitve človekovih pravic posegajo v različne 
sfere življenja, po drugi strani pa abstraktna presoja predpisov, zakonov in podzakonskih aktov daje širši vpogled, a tudi 
bojazen, kako bo odločitev devetih sodnikov vplivala na življenje ljudi pri nas ter razvoj demokratične, pravne in socialne 
države.« 
Katera odločitev vam je vzela največ časa, ste vanjo vložili največ energije, porabili največ znanja? 
»Veliko časa sem porabila za študij spisov o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, o dopustnosti referendumov 
za pokojninski zakon, sla bo banko, državni holding. Posebej se me dotaknejo zadeve, ki se tičejo socialnih pravic. 
Nepravična in neskladna z ustavo se mi je zdela določba, ki je zadevala prostovoljne zavarovance, ki so določene zneske 
prostovoljno plačevali za pokojninsko zavarovanje, a se jim to z novim pokojninskim zakonom ZPIZ-2 ni priznavalo v 
enakovredno dobo, sedaj imenovano pokojninsko dobo brez dokupa, kot po prejšnjem ZPIZ-1. V odklonilnem ločenem 
mnenju, ki se mu je pridružil takratni predsednik ustavnega sodišča mag. Mozetič, sem poudarila, da smo s sprejeto 
odločitvijo izgubili zaupanje v pokojninski sistem.  
Vesela sem bila, ker je zakonodajalec sam spremenil zakonsko določbo in tem zavarovancem priznal tudi plačila 
prostovoljnih prispevkov v enakovredno pokojninsko dobo, kot je veljala po prejšnjem pokojninskem zakonu.«  
Še sodelujete z mariborsko pravno fakulteto, kjer ste bili predavateljica in nosilka več predmetov? 
»Še, čeprav bistveno manj kot prej, ker mi zmanjkuje časa in ne predavam več. Kot mentorica pa sodelujem pri magistrskih 
nalogah in doktorskih disertacijah, seveda med srečanji s kolegicami in kolegi pogosto strokovno razpravljamo o 
posameznih zadevah.« 
Zdrava kmečka pamet 
Mitja Slavinec, predsednik Pomurske akademsko-znanstvene unije (Pazu), na vprašanje, koliko njeno navezanost na 
Prekmurje in na dom utrjuje to združenje, katerega članica je od začetka, odgovori, da se aktivno udeležuje vsakoletnih 
konferenc z aktualnimi temami, omeni pa tudi njeno opozorilo, da je poslanstvo prava in zakonov tolmačiti tako, da bo 
rešitev čim bolj pravična oz. v skladu z zdravo kmečko pametjo. 
Bi(bli)ografski mejniki 
Rojena 5. oktobra 1948 v Čepincih, osnovno šolo obiskovala v Markovcih in Murski Soboti, tam končala gimnazijo. 
Diplomirala, magistrirala in leta 1991 doktorirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z disertacijo Vpliv zaposlovanja 
doma in v tujini na deagrarizacijo pomurske regije. Štipendistka ABC Pomurke se je tam zaposlila po diplomi leta 1971, 
napredovala od pripravnice do članice poslovodstva, vmes opravila pravniški državni izpit.  
V obdobju 1987–1995 direktorica podružnice SDK (Službe družbenega knjigovodstva) za nadzor nad plačilnim prometom 
v Murski Soboti, v letih 1995–2004 prva namestnica predsednika Računskega sodišča RS, od leta 2010 ustavna 
sodnica in od leta 2016 podpredsednica Ustavnega sodišča RS.  
Od leta 1994 do leta 2010 je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru predavala delovno pravo, njena bibliografija 
šteje okrog 240 enot. 

• Reformacija je proces, ki še traja. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 44, 30. oktobra 
2018, str. 7 

V počastitev dneva reformacije 
Predsednik državnega zbora Dejan Židan se je Evangeličanski cerkvi augsburške veroizpovedi zahvalil za etično držo in 
velik prispevek k duhovnemu in moralnemu razvoju naše družbe 
Letošnja osrednja proslava ob dnevu reformacije je bila v Gledališču Park v Murski Soboti in ob tej priložnosti so se spomnili 
pomena in dosežkov reformacije, ki se še posebno slovesno praznuje v Prekmurju. Ta dan ni le verski praznik, ampak 
tudi kulturni in politični, saj je reformacija Slovencem dala knjižni jezik ter bistveno prispevala k nastanku in razvoju 
slovenskega naroda, je v uvodu dejal slavnostni govornik, predsednik državnega zbora Dejan Židan. 
 



 
Slika: Murskosoboški župan Aleksander Jevšek, škof Evangeličanske cerkve augsburške veroizpovedi Geza Filo in 
predsednik državnega zbora Dejan Židan. Fotografija: Nataša Juhnov 
 
Spomnil je na slovenske protestante, očete slovenskega jezika, Trubarja, Dalmatina, Bohoriča in Krelja, ki so zaslužni, da smo 
danes samostojni, suvereni in da smemo sami odločati o tem, kako želimo živeti. »Reformacijsko prepričanje, da je edina 
pot posameznikova osebna, notranja vera, brez posrednikov med človekom in Bogom, je močno povzdignilo pomen človeka 
in njegove osebnosti, s tem njegovih pravic in odgovornosti.«  
Protestantsko pojmovanje posameznikove svobode vesti in enakosti pa je pognalo korenine za temelje današnje Evrope. 
In kako naj razumemo etično sporočilo, ki so nam ga zapustila dela slovenske reformacije in reformatorjev, se sprašuje 
Židan in odgovarja, da nas reformacija uči o družbi, ki omogoča človeku živeti dostojno življenje ter razvijati in uresničevati 
vse potenciale, o družbi, da vsak živi svoje življenje na svoj način, uči nas o strpni skupnosti ter o družbi z močno 
solidarnostjo in tudi odgovornostjo do sebe. »Ideja reformacije je ideja, ki nas združuje. Je ideja o družbi, ki daje možnosti 
vsem in vsakemu posamezniku, da uresniči svoje cilje in želje.« 
Spomnil je tudi na to, da je protestantska etika prinesla spremembe v gospodarskem in socialnem razvoju Evrope, s tem pa 
omogočila razvoj v izobraževanju, znanosti in kulturi, tudi v tehnologiji in ekonomiji. Ampak, kakor ima vsako zgodovinsko 
obdobje svoje »veliko vprašanje«, neki kompleks družbenih dilem in izzivov, tako ima tudi današnje, to je po Židanovih 
besedah neenakost, ki je ključna ovira pri napredovanju družbe kot celote. Namesto kopičenja bogastva in moči v rokah 
peščice se je zavzel za pravičnejšo porazdelitev.  
Ob tem prazniku je predsednik državnega zbora Evangeličanski cerkvi izrazil tudi zahvalo za prispevek k razvoju naše družbe 
in skupnosti ter končal, da si želi, da je dan reformacije praznik strpnosti, napredka in združevanja. 
Evangeličanska cerkev augsburške veroizpovedi v Republiki Sloveniji pa je letos podelila Trubarjevo plaketo ob 500. obletnici 
začetka reformacije Mestni občini Murska Sobota za dolgoletno dobro sodelovanje, saj so s svojimi prizadevanji in ureditvijo 
Lutrovega drevoreda postali del evropske mreže Lutrovih mest. Prevzel jo je župan Aleksander Jevšek in poudaril, da so  
drevored med cerkvijo in gradom uredili tudi zato, da sprehajalci ne bodo razmišljali o tem, koliko je dreves in betona, 
ampak, kaj nam je reformacija dala. 
Reformacija ni bila le dogodek, ampak je proces, ki traja še danes, je povedal častni škof Geza Erniša ter dodal, da si morajo 
vsi v družbi prizadevati za izboljšanje vsakdanje stvarnosti. Pa tudi za večjo strpnost, solidarnost, razumevanje in 
spoštovanje med ljudmi ne glede na njihovo versko, politično ali katero koli prepričanje.  

• Praznovanje zaznamovali s slovesno akademijo. Tomo Köleš. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 44, 30. 
oktobra 2018, str. 12 

60-letnica Nogometnega kluba Pušča 
Osrednji gost je bil minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo – Radenko Mijatović držal obljubo 
Leto 2018 je na Pušči v znamenju praznovanja 60-letnice tamkajšnjega nogometnega kluba. Ta je po dolgih letih delovanja 
lani le dobil slačilnice in tako zaigral tudi na domačem igrišču. Praznovanje velikega jubileja so minuli petek nadgradili s 
slovesno akademijo, na kateri sta v uvodu zbrane nagovorila tudi minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo 
ter župan Mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek. Pogledali so si krajši film o mejnikih delovanja nogometnega 
kluba in podelili priznanja najzaslužnejšim članom društva, ki so veliko prispevali k razvoju kluba. Akademijo v večnamenski 
dvorani je klub pripravil v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota, Zvezo Preporod, Krajevno skupnostjo Pušča in 
Medobčinsko nogometno zvezo Murska Sobota.  
 
 
 
 



 
Slika: Minister Jernej Pikalo je bil osrednji gost na slovesni akademiji v večnamenski dvorani na Pušči. Fotografija: Nataša 
Juhnov 
 
V večnamenski dvorani so nekaj Medobčinske nogometne zveze Murska Sobota Danilo Kacijan, Stanko Baluh  iz Urada vlade 
RS za narodnosti, edini romski nogometaš doslej v ligi prvakov Marinko Šarkezi, romski svetnik Darko Rudaš in predsednik 
NK Pušča Aleš Müller, o zgodovinski vlogi nogometa v romskih skupnostih pa je spregovoril predavatelj s Fakultete za 
družbene vede Miran Komac. 
Že pred akademijo so si Mijatović, Kacijan, Jevšek, Rudaš in Pikalo ogledali vrtec na Pušči in slačilnice nogometnega kluba. 
Na akademiji so Nogometnemu klubu Pušča priznanja in plakete podelili: Aleksander Jevšek v imenu Mestne občine Murska 
Sobota, Jožek Horvat Muc v imenu Zveze Romov Slovenije, Goran Gutalj v imenu Športne zveze Murska Sobota, Branko 
Recek in Branko Žnidarič v imenu Olimpijskega komiteja Slovenije – zveze športnih društev ter Jože Horvat - Didi v imenu 
Romske športne zveze. 
Danilo Kacijan je v imenu Medobčinske nogometne zveze Murska Sobota podelil plaketo in nogometno žogo, Radenko 
Mijatović pa v imenu Nogometne zveze Slovenije plaketo in komplet nogometnih dresov, ki jih je obljubil na lanskem 
odprtju slačilnic NK Pušča. 
Aleš Müller in Darko Rudaš pa sta v imenu NK Pušča podelila zahvale, priznanja in plakete vaščanom naselja Pušča oz. 
predsedniku KS Pušča Dejvidu Horvatu, nogometnemu klubu Mura, Romski športni zvezi, Olimpijskemu komiteju Slovenije, 
Goranu Gutalju oz. Športni zvezi Murska Sobota, Stanku Kerčmarju (doslej edinemu neromskemu predsedniku NK Pušča), 
Jožetu Šarkeziju, Bojanu Horvatu, Darku Rudašu (vsi so nekdanji predsedniki NK Pušča), Branku Horvatu (najstarejšemu 
nogometašu NK Pušča), Marinku Šarkeziju, Ignacu Horvatu (nekdanjemu predsedniku NK Pušča, ki je po Rudaševih besedah 
v svojem dvajsetletnem delovanju storil največ za klub), Nogometni zvezi Slovenije in Mestni občini Murska Sobota. 
Medsebojno pa sta si priznanji podelila tudi Müller in Rudaš.  
Po slovesnosti sta bili odigrani še prijateljski nogometni tekmi med mladinskima in veteranskima ekipama Pušče in Mure. 
Zametki nogometa na Pušči sicer segajo že v leto 1956, ko so ga v kraj prinesli sezonski delavci iz Srbije, po krajšem zatišju 
pa je leta 1958 nastal Nogometni klub Pušča, ki velja za prvi romski nogometni klub na svetu. Verjetno pa je tudi svetovni 
rekorder glede igranja domačih tekem na tujih igriščih – kar dobrih 59 let. Vse do 21. Julija 2017. 
Marinko Šarkezi 
 

 
Slika: Marinko Šarkezi. Foto: Vestnik 
 
Še vedno edini romski nogometaš, ki je kadar koli igral v ligi prvakov, je s svojo udeležbo počastil praznovanje 60-letnice 
Nogometnega kluba Pušča, kjer je sam naredil prve športne korake, od tam pa ga je pot vodila k Muri, Beltincem in 
Mariboru. V štajerski prestolnici sedaj kot trener dokaj uspešno vodi žensko ekipo Maribora v prvi ligi, letos pa je na Pušči 
organiziral še prvi nogometni tabor pod svojim imenom. 

• Genijalec, ki je pisal za prihodnje rodove. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 44, 30. 
oktobra 2018, str. 17 

Spregovorili o pomenu del Primoža Trubarja 



Pisal je za svoje »lube Slovence« v času, ko je bilo pismenih pet odstotkov Slovencev, in ustvaril izjemen opus – Brez 
njega bi bila zgodovina slovenskega naroda drugačna 
Le kaj je gnalo duhovnika, da je sredi 16. stoletja, ko so pisali in brali le redki, vztrajal pri pisanju, prevajanju in tiskanju 
knjig? In to v jeziku, ki se je dotlej uporabljal bolj za domačo rabo. To sta bila globoka vera in razum, je prepričan Jonatan 
Vinkler, urednik Zbranih del Primoža Trubarja. V svoji zagnanosti je Trubar sredi 16. stoletja ustvaril obsežen opus, s 
kakršnim se še danes lahko pohvali le malo piscev. Njegova dela od leta 2002 sistematično izdajajo v knjižni zbirki Zbrana 
dela Primoža Trubarja. Pobudo, da se lotijo tega zahtevnega dela, pa sta dala Oto Norčič in Protestantsko društvo Primoža 
Trubarja. 
Doslej je v tej zbirki izšlo dvanajst knjig, od tega prvih pet v prestižni knjižni izdaji. Potem pa se je zdelo, da bo zbirka 
ugasnila, a so našli rešitev in začeli leta 2010 Trubarjeva dela ob podpori Javne agencije za knjigo kot del znanstvene 
produkcije Pedagoškega inštituta izdajati v elektronski obliki. 
Če so bila prva dela na voljo le izbranim, so z elektronsko obliko postala bolj dostopna, kar je nedvomno bolj po logiki 
Trubarja, meni Vinkler. Tudi Trubar z izdajo svojih knjig ni kaj prida zaslužil, kvečjemu je primaknil svoj denar in prosil 
pokrovitelje za podporo. 
 
 

 
 
Slika: »Trubar je pisal za svoje lube Slovence, ko je bilo med njimi le kakšnih pet odstotkov pismenih, pisal je za ljudi, ki 
so šele prihajali. To je genialnost,« pove Jonatan Vinkler. Fotografija: arhiv Vestnika 
 
Zadnja izdana knjiga, dvanajsta po vrsti, prinaša znanstvenokritično objavo Trubarjevega Evangelija po Matevžu (1555) in 
Prvega dela Novega testamenta (1557). Prej pa so slovenskim bralcem med drugim omogočili branje Trubarjevih 
katekizmov, temeljnih veroizpovednih in pravnih spisov Artikule, Cerkovne ordninge, prevod Novega testamenta, prevod 
Lutrove Hišne postile, njegovih pisem ter še drugih del. 
Objavljena dela v digitalni obliki zajemajo kritično transkripcijo izvirnika Trubarjevega besedila, tekstno kritiko tega, 
prevode, komentarje in opombe ter spremno študijo. Vse to je v različnih oblikah na digitalnih knjigah ali na spletni strani 
Pedagoškega inštituta prosto dostopno in si lahko bralec v celoti ali po delih tudi sam natisne. »Če bo dovolj podpore, bomo 
lahko v prihodnjih letih izdali celotni do zdaj znani Trubarjev opus,« predvideva Vinkler. Letos naj bi izšli še dve knjigi s 
Trubarjevimi deli. 
Gnala ga je globoka vera 
Primož Trubar je v svojem življenju ustvaril 8000 strani obsežen opus.  
 

 
Slika: Trubar je bil izjemen tudi zato, ker je vztrajal, kljub temu da je kar dvakrat izgubil celotno premoženje in je moral v 
»nigdirdomu« začeti na novo. Fotografija: Andrej Petelinšek 
 
»To je ogromno, še posebno, če se zavedamo, da so bila besedila napisana na roko s peresom, ki ga je namakal v črnilo. Le 
kaj ga je gnalo,« se sprašuje Vinkler. Pravi, da ni pisal zato, da bi postal prvi slovenski pisatelj, ampak ga je gnala globoka 



vera. Bil je izjemen tudi zato, ker je vztrajal, kljub temu da je kar dvakrat izgubil celotno premoženje in je moral v 
»nigdirdomu« začeti na novo. Kakšna sila vere je morala biti to in kako zdrav je moral biti v tistem času, ko si lahko že zaradi 
manjše ranice umrl. Trubar pa je dočakal 78 let, medtem ko je bila povprečna starost 43 let, in je bil, kot piše v svojih 
pismih, le trikrat bolan. 
Trubar tudi ni bil kar neki preprosti duhovnik, bil je zelo načitan, veliko je vedel in dobro poznal temeljna dela, pogosto pa je 
izbrana dela tudi citiral. Poleg svoje učenosti pa naj bi bil tudi silno emocionalen človek, ki je imel neizmerno rad Boga, 
Jezusa Kristusa in Slovence, kar seva tudi iz njegovega pisanja. Samo občudujemo lahko njegov karakter, pravi Vinkler, ki 
zelo dobro pozna Trubarjevo pisanje in s tem njegovo razmišljanje. 
V slovenski zgodovini nenadomestljiv 
Spomni pa tudi na misel Igorja Grdine, urednika prvih petih knjig te zbirke, ki je nekoč rekel, da je Primož Trubar edini človek 
v slovenski zgodovini, ki je nenadomestljiv. »Z njim se je vse začelo, ne le Evangeličanska cerkev na Slovenskem, tudi 
kontinuiran razvoj slovenskega knjižnega jezika.« Slovenci so dolgo imeli le skupni jezik, na podlagi katerega so potem začeli 
ustvarjati idejo o samostojni politični tvorbi.  
 

 
Slika: Od leve Geza Filo, Klaudija Sedar in Jonatan Vinkler (od leve) so spregovorili o pomenu del Primoža Trubarja in 
knjižne zbirke, kjer sistematično izhajajo. Fotografija: A. Nana Rituper Rodež 
 
Tudi po njegovi zaslugi so imeli od 16. Stoletja kontinuirano kulturo in na Trubarja bi morali biti Slovenci res ponosni. 
Klaudija Sedar, tudi avtorica študije v zadnji  knjižni izdaji, je med drugim o Trubarju zapisala: »Trubar, avtor prvih dveh 
temeljnih knjig v slovenskem jeziku, je s tem jezik uvrstil na lestvico uradnih knjižnih jezikov v svetovnem merilu. Verske 
resnice so postale nenadoma razumljive, s tem pa so bile tudi začrtane osnove branja v maternem jeziku v slovenskih 
deželah. A Trubar ni obstal, svoje 'lube Slovence' je želel po tej poti  peljati naprej. Zaprosili so, da na slovenski jezik 
'preobrne' Postilo, a je to sprva zavrnil, saj se v tistem trenutku ni čutil dovolj intelektualno sposobnega, da v skladu s 
pričakovanji izpolni to nalogo. A ga je kmalu njegova lastna vest in poklicanost, ker na vidiku ni bilo nikogar, ki bi Slovence v 
16. Stoletju dvignil iz šibke duhovne ravni, silila v nadaljevanje pričetega dela. Leta 1555 pa je ponudil novo delo Evangelij 
sv. Matevža (Mateja), prvo svetopisemsko knjigo v slovenskem prevodu. In to lahko zdaj Slovenci tudi prebirajo.« 
Še danes zelo aktualen 
»Trubar je pisal za svoje lube Slovence, ko je bilo med njimi le kakšnih pet odstotkov pismenih, pisal je za ljudi, ki so šele 
prihajali. To je genialnost, « pove Jonatan Vinkler. Tudi prevod Svetega pisma je velik kulturni dosežek posameznega naroda 
in izraz veličine kulture. Tudi Prekmurci so leta 1771 dobili v prekmurščino prevedeno Novo zavezo, za kar je poskrbel 
Števan Küzmič. 
O pomenu slovenskega reformatorja Primoža Trubarja in njegovih del pa je razmišljal tudi Geza Filo, škof Evangeličanske 
cerkve na Slovenskem, ki med drugim meni, da si je Trubar po Lutrovem vzoru za glavni cilj postavil ljudem približati učenje 
v razumljivem domačem jeziku. »Z vero v Boga in z oznanjevanjem evangelija na podlagi učenja Svetega pisma je začel 
graditi svojo reformatorsko teološko miselnost znotraj evropske reformacijske poti, dokler ni osnoval Evangeličanske cerkve 
v domovini.« Na retorično vprašanje, ali bi reformacijo potrebovali tudi danes, pa Filo odgovarja, da vsekakor, kajti kdor 
pozna Trubarjevo delo, mu je več kot jasno, da je njegovo sporočilo tudi danes zelo aktualno in da bi si tudi sam prizadeval 
za isto stvar. 

• Porabje je lahko vzor vsem Slovencem v tujini. Silva Eöry. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 44, 30. oktobra 
2018, str. 19 

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter J. Česnik je bil z državno sekretarko Olgo Belec na prvem uradnem 
obisku pri slovenski skupnosti v Porabju.  
Na generalnem konzulatu Republike Slovenije v Monoštru se je najprej sestal s  predsednikoma krovnih organizacij 
porabskih Slovencev Martinom Ropošo (Državna slovenska samouprava) in Jožetom Hirnökom (Zveza Slovencev na 
Madžarskem) ter direktorico Razvojne agencije Slovenska krajina Andrejo Kovač. 
 



 
Slika: Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter J. Česnik je bil z državno sekretarko Olgo Belec na prvem 
uradnem obisku pri slovenski skupnosti v Porabju. Fotografija:  Silva Eöry  
 
Po sestanku si je ogledal prostore Slovenskega kulturnega in informativnega centra, srečal pa se je tudi s predstavniki 
institucij, ki delujejo pod njegovim okriljem. »Pohvaliti moram delovanje obeh krovnih organizacij porabskih Slovencev. 
Lahko sta vzor vsem Slovencem, ki živijo zunaj mej matične domovine, pri tem, kako je treba sodelovati, da se doseže cilj 
ohranjanje slovenske identitete,« je po pogovorih povedal minister, ki je nato obisk nadaljeval na Slovenski vzorčni kmetiji 
na Gornjem Seniku. Tam se mu je pridružil predsednik državnega zbora Dejan Židan, ki je spregovoril na spominski 
slovesnosti v Sarvarju, kjer je med drugo svetovno vojno v tamkajšnjem taborišču trpelo skoraj 600 Slovenk in Slovencev, ki 
so bili tja odpeljani iz Prekmurja. 
Dejan Židan in Peter J. Česnik sta se seznanila z delovanjem vzorčne kmetije in projekti, ki so bili odobreni v okviru programa 
Interreg Slovenija - Madžarska 2014–2020. »Obe narodni skupnosti, tako slovenska v Porabju kot madžarska v Sloveniji, 
imata podobne težave, težko zadržita mlade. Zato moramo še bolj kot doslej razvijati skupne projekte, ki bodo omogočili 
ne samo negovanje kulture in jezika, ampak tudi gospodarske aktivnosti, « je poudaril Dejan Židan. 
 

Primorske novice, Koper 

• Denis Sabadin. Razumeli so zgodovinski trenutek: slovenski narod se je ob treh prelomnicah svojega razvoja 
odločil pravilno. Primorske novice, št. 248, 26.10.2018, str. 11 

• Denis Sabadin. Trajen prelom z germanskim svetom: pred sto leti je bila ustanovljena Država Slovencev, Hrvatov 
in Srbov – prva slovenska samostojna država. Primorske novice, št. 248, 26.10.2018, str. 12-13 

• Jana Krebelj. Iz vojne v negotovo prihodnost: konec velike vojne. Umikajočim se avstro-ogrskim vojakom so sledili 
Italijani in zasedli ozemlje, ki jim ga je obljubila antanta. Primorske novice, št. 251, 30.10.2018, str. 25-27. 

 

MMC RTV SLO   
 

• Puigdemont na obletnico razglasitve neodvisnosti ustanovil novo stranko. J. R. Barcelona,Bruselj - MMC RTV 
SLO, STA. 27. oktober 2018  

Pozivi k oprostitvi obtoženih katalonskih politikov 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/puigdemont-na-obletnico-razglasitve-neodvisnosti-ustanovil-novo-stranko/470174  
Voditelj Quim Torra je na prvo obletnico razglasitve neodvisnosti Katalonije pozval k oprostitvi politikov, obtoženih v 
povezavi z razglasitvijo neodvisnosti in organizacijo referenduma. 
 

 
Slika: Katalonski politični vrh je 27. oktobra 2017 naznanil ustanovitev od Španije neodvisne Katalonije, česar pa 
mednarodna skupnost ni priznala. Foto: Reuters 

http://www.rtvslo.si/svet/evropa/puigdemont-na-obletnico-razglasitve-neodvisnosti-ustanovil-novo-stranko/470174
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"Leto, ki nas ločuje od zgodovinskega datuma, se ni odvilo po naših željah," je v televizijskem nagovoru dejal novi katalonski 
voditelj Torra, ki je svoj govor začel s citiranjem razglasitve neodvisnosti. "A poti nazaj ni," je dodal in zahteval oprostitev 
voditeljev gibanja za neodvisnost, ki naj bi se v prihodnjih mesecih zagovarjali pred sodišči. 

 

 
Slika: "Leto, ki nas ločuje od zgodovinskega datuma, se ni odvilo po naših željah," je v televizijskem nagovoru dejal novi 
katalonski voditelj Torra. Foto: Reuters 
 
V Kataloniji je 1. oktobra 2017 kljub prepovedi španskih sodišč potekal referendum o katalonski neodvisnosti, ki so ga 
španske oblasti poskusile nasilno onemogočiti. Neodvisnost je ob 42-odstotni udeležbi podprlo 90 odstotkov volivcev. 
Katalonski regionalni parlament je nato 27. oktobra potrdil resolucijo, ki predvideva ustanovitev neodvisne Katalonije. 
Medtem se je več deset aktivistov separatistične organizacije ANC zbralo pred sedežem pokrajinskih oblasti v Barceloni in 
zahtevalo objavo deklaracije o neodvisnosti v uradnem listu. "Obletnica je grenko-sladka, dan velikega upanja, ki se ni 
uresničilo," je menila predsednica ANC-ja Elisenda Paluzie. 
Puigdemont ustanovil stranko 
Medtem je Carles Puigdemont, voditelj Katalonije v času referenduma in razglasitve neodvisnosti, iz Bruslja – kamor se je 
zatekel pred pregonom v Španiji – ustanovil novo stranko La Crida, kar pomeni poziv.  
 

 
Slika: Nekdanji katalonski voditelj Puigdemont je iz Bruslja ustanovil novo katalonsko stranko Poziv (La Crida). Foto: 
Reuters 
 
Ustanovni kongres stranke bo potekal zvečer, vendar pa so imeli njeni privrženci kar nekaj težav z zagotavljanjem podpore. 
Številni zagovorniki neodvisnosti so namreč za zapahi, drugi pa so se odločili za bolj zmerno politično pot.  
Prvo srečanje podpornikov Puigdemontove stranke naj bi se odvilo v mestu Manresa v središču Katalonije, nedaleč od 
zapora, kjer so pridržani osumljeni voditelji. Podporniki naj bi poslušali Puigdemontov videonagovor. 
Puigdemont naj bi v prihodnjih dneh predstavil svet republike, neke vrste katalonsko vlado v izgnanstvu v Belgiji. Ta naj bi 
nadaljevala prizadevanja za neodvisnost. "Ne govorimo o snu, govorimo o stvarnosti, govorimo o Republiki Kataloniji," 
navaja TV oglas nove stranke. 
Po razglasitvi odvzem samouprave 
Razglasitev neodvisnosti je Španijo potisnila v politično krizo. Osrednja vlada v Madridu je odstavila Puigdemonta, ki je nato 
zbežal v Belgijo, razpustila parlament in Kataloniji začasno odvzela samoupravo. 
Po prisegi nove katalonske vlade junija letos je Katalonija znova dobila nekatera pooblastila, istega meseca pa je prisegla 
nova španska vlada pod vodstvom socialista Pedra Sancheza, ki se zavzema za dialog, tako da so se napetosti med 
Madridom in Barcelono umirile. 
Torra, ki se po nasvete redno obrača na Puigdemonta, vodi razdeljeno vlado. V njej so tako zagovorniki neodvisnosti za 
vsako ceno kot tudi tisti, ki se namesto tega zavzemajo za dialog s Sanchezovo vlado. 
Katalonski politiki v pričakovanju sojenja 
Ta teden je špansko vrhovno sodišče odločilo, da bo moralo 18 nekdanjih katalonskih političnih in civilnodružbenih 
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voditeljev zaradi svoje vloge v poskusu razglasitve katalonske neodvisnosti sesti na zatožno klop. Sojenje bi se lahko začelo v 
začetku leta 2019. Obtožencem zaradi "upora" grozi tudi po več deset let zapora. 
 

 
Slika: Katalonski politični in javnomnenjski voditelji čakajo na sojenje v povezavi z organiziranjem referenduma in 
razglasitvijo neodvisnosti. Foto: Reuters 
 
ALDE izključil separatiste 
Medtem je Zavezništvo evropskih liberalcev in demokratov (ALDE), ki združuje 64 evropskih liberalnih strank, iz svojih vrst 
izključilo nekdanjo Puigdemontovo separatistično stranko PDeCAT. "Sklep ne izraža stališča ALDE-ja do španskih 
notranjepolitičnih zadev. Naša vrata so odprta za vsa nova liberalna in demokratična politična gibanja iz Katalonije, ki bi se 
morda želeli pridružiti v prihodnosti," so zapisali pri evropskih liberalcih, poroča Politico. 
ALDE naj bi septembra predlagal ločitev od PDeCAT-a zaradi "preiskave obtožb korupcije" proti stranki CDC, predhodnici 
stranke PDeCAT. 

• Evropska komisija obžaluje izstop Avstrije iz dogovora ZN-a o migracijah. J. R., K. S. Dunaj - MMC RTV SLO, 
Reuters, 31. oktober 2018  

http://www.rtvslo.si/svet/evropa/evropska-komisija-obzaluje-izstop-avstrije-iz-dogovora-zn-a-o-migracijah/470481  
O potezi razmišlja tudi Poljska 
Evropska komisija je izrazila obžalovanje nad potezo Avstrije, ki je po ZDA in Madžarski kot tretja  
država napovedala izstop iz dogovora Združenih narodov za upravljanje migracij.  
 

 
Slika: Kurz je napovedal, da Avstrija ne bo podpisala dogovora o upravljanju migracij. Foto: Reuters 
 
"Vlada je potrdila, da ne po podpisala dogovora ZN o migracijah in da se mu tako Avstrija ne bo pridružila," so sporočili po 
današnji seji vlade, ki jo sestavljata konservativna ljudska stranka (ÖVP) in skrajno desni svobodnjaki (FPÖ). 
Podkancler in vodja FPÖ Heinz-Christian Strache je po seji poudaril, da bi bil podpis dogovora kršitev koalicijske pogodbe. 
Avstrijo po njegovih besedah skrbi, da bi lahko dogovor privedel do tega, da bi migracija postala človekova pravica. 
"Zavračamo vsakršen korak v to smer," je poudaril. Po njegovih besedah je spornih več kot polovica določil v tem dogovoru. 
Med drugim glede združevanja družin in dostopa do trga dela. 
Na Dunaju menijo, da dogovor ni ustrezen za reševanje migracijskega vprašanja. Bojijo pa se tudi izgube suverenosti pri 
migracijski politiki in brisanja razlik med zakonitimi in nezakonitimi migracijami. 
Avstrija tako na podpisno ceremonijo dogovora o upravljanju migracij decembra v Maroku ne bo poslala svojega 
odposlanca, prav tako se bo prihodnje leto vzdržala glasovanja Združenih narodov.  
Do odločitve vlade so bili v opoziciji kritični. Poudarili so, da bo to škodovalo "ugledu Avstrije kot zanesljive partnerice v 
skupnosti zahodnih vrednot". 
Globalni dogovor s 23 cilji 
Julija letos je po 18 mesecih pogajanj vseh 193 članic ZN-a - razen ZDA, ki so iz pakta ZN-a za migracije izstopile lani, podprlo 
Globalni dogovor za varne in urejene migracije. Gre za prvi dogovor o upravljanju migracij v okviru ZN-a, ki določa 23 ciljev 
za varnejši in bolj urejen pretok ljudi. 
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Med cilji dogovora so denimo zmanjševanje razlogov, ki ljudi prisiljujejo k zapuščanju svojih držav, reševanje migrantskih 
življenj in vzpostavitev mednarodne mreže za iskanje pogrešanih migrantov, okrepitev boja proti tihotapstvu prebežnikov, 
koordiniran nadzor mejnih prehodov itd. 
Evropska komisija obžaluje odločitev 
V Evropski komisiji odločitev Avstrije obžalujejo ter še naprej verjamejo, da so migracije globalen izziv in da je rezultate 
mogoče doseči le z globalnimi rešitvami in delitvijo odgovornosti, je v Bruslju poudarila govorka komisije Natasha Bertaud. 
Avstrija je po govorkinih besedah igrala izjemno konstruktivno in ključno vlogo v pogajanjih o tem dogovoru, zato je ta 
odločitev še toliko bolj obžalovanja vredna. Komisija je v stiku z Dunajem, da bi izvedela več podrobnosti glede odločitve. 
Madžarska in ZDA odstopili od dogovora 
Globalni dogovor bodo članice podpisale na mednarodni konferenci v Maroku 10. in 11. decembra. Madžarska je že 
napovedala, da dogovora ne bo podpisala, saj naj bi bil nevaren, ker naj bi "spodbudil milijone, da se podajo na pot". O tem 
razmišlja tudi Poljska. 
ZDA so od pogajanj odstopile decembra lani, potem ko so ocenile, da določbe v dokumentu niso v skladu z ameriško politiko 
do priseljevanja in beguncev. 

• Zgodovinski trenutek: po 12 letih znova poleti med Grčijo in Makedonijo. K. S. Atene, Skopje - MMC RTV SLO, 
Reuters. 1. november 2018  

http://www.rtvslo.si/svet/zgodovinski-trenutek-po-12-letih-znova-poleti-med-grcijo-in-makedonijo/470574  
Pada zadnja evropska zračna zapora 
Po 12 letih trmastega vztrajanja pri zračni nepovezanosti bosta Grčija in Makedonija ob nakazani rešitvi dolgoletnega 
spora glede imena Makedonije zdaj končno odpravili tudi zadnjo evropsko zračno zaporo. 
 

 
Slika: V skladu z dogovorom so Makedonci tudi spremenili ime svojega mednarodnega letališča iz "Letališče Aleksandra 
Velikega" v "Letališče Skopje". Foto: Reuters 
 
Danes ob 18.40 je tako z atenskega mednarodnega letališča z neposredno linijo poletelo prvo letalo proti Skopju. Oblasti 
pravijo, da gre za zgodovinski trenutek v bilateralnih povezavah med še pred kratkim popolnoma sprtima državama. 
"To kaže, kako velik napredek je bil storjen v naših odnosih," je za Guardian povedal makedonski veleposlanik v Atenah 
Darko Angelov. "Glede na to, da smo sosedje, je bila zračna povezava prepotrebna, srčno pa jo bodo pozdravili tudi v 
poslovnem svetu." 
Poleti, ki jih bo upravljal največji grški letalski prevoznik Aegean Airlines, bodo med državama za zdaj potekali dvakrat 
tedensko. 
Na prvem poletu s turbopropelerskim letalom olympic air ATR42 je bil tudi namestnik makedonskega premierja Bujar 
Osmani. "Grčija bo naša najtesnejša zaveznica, in zdaj se odpravljam na letališče, saj ponovno uvedena zračna povezava 
simbolizira novo strateško partnerstvo v regiji," je dejal Osmani po pogovorih z grškimi sogovorniki. 
Sporno ime Aleksandra Velikega 
Zračna povezava med Skopjem in Atenami je bila prekinjena leta 2006, ko se je nekdanja makedonska desničarska vlada 
odločila, da letališče v Skopju poimenuje po Aleksandru Velikem. Za Grčijo je bil to znak prisvajanja njene zgodovinske 
dediščine, s tem pa se je zračna vojna začela. 
Po zgodovinskem sporazumu, ki sta ga državi dosegli junija, je socialnodemokratska vlada makedonskega premierja Zorana 
Zaeva privolila, da preimenujejo državo uradno v Severno Makedonijo in odstranijo vsako omembo Aleksandra Velikega iz 
javnih poslopij. 
V skladu s tem so letališče v prestolnici preimenovali zgolj v – Mednarodno letališče Skopje. 
Za Makedonijo je bil kompromis nujen, saj je bil dogovor glede imena eden izmed predpogojev, da lahko začne pristopna 
pogajanja za Nato in EU. 
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• Na Reki so tudi uradno odprli lektorat slovenskega jezika.  MMC RTV Slovenija, 26. oktober 2018  
Prve študente pričakujejo v začetku novega semestra 
http://svsd.rtvslo.si/svsd/hrvaska/na-reki-so-tudi-uradno-odprli-lektorat-slovenskega-jezika/470034  
 

  
Slika: Smiljana Knez. Foto: BoBo/Žiga Živulovič jr.  
 
Na filozofski fakulteti na Reki so v sredo, 24. oktobra, odprli lektorat slovenskega jezika, na katerem bodo poučevali 
slovenščino v Primorsko-goranski regiji tudi na univerzitetni ravni. Na fakulteti so izrazili prepričanje, da bo odprtje lektorata 
prispevalo k akademskim izmenjavam, med drugim v okviru evropskih programov mobilnosti. Kot je ob odprtju dejala 
slovenska veleposlanica na Hrvaškem Smiljana Knez, lektorat ni le učenje slovenskega jezika na višji stopnji: »Je tudi 
promocija slovenskega jezika in kulture v nekem tujem okolju, je dobesedno most povezovanja različnih kultur. Izkušnja z 
našimi lektorati v tujini, ta je 60-i, kar je lepa številka, je izjemno pozitivna prav v tem širšem smislu povezovanja. Zakaj 
Reka? Tudi zato, ker je tu izjemno močna, aktivna in živa slovenska manjšina in v takem okolju je lektorat slovenskega 
jezika povsem naraven pojav.« 
Na Reki so obeležili tudi Cankarjevo leto. V prostorih slovenskega kulturnega društva Bazovica so odprli razstavo Cankar ne 
jezi se, na kateri so 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.  

• Psihosocialna pomoč za koroške Slovence. MMC RTV SLO. 30. oktober 2018  
http://svsd.rtvslo.si/svsd/avstrija/psihosocialna-pomoc-za-koroske-slovence/470444  
 

 
Slika: dr. Daniel Wutti / Foto: Osebni arhiv 
 
Travme zaradi nacionalsocializma so na številnih koroških slovenskih družinah pustile neizbrisen pečat in se prenesle na 
naslednje generacije. Društvo ASPIS iz Celovca jim ponuja poseben brezplačen program psihosocialne pomoči, v katerem 
kot psihoterapevt sodeluje dr. Daniel Wutti, profesor na visoki pedagoški šoli v Celovcu. 
»Simptomi travm so različni. Če govorimo o drugi generaciji, generaciji otrok neposrednih žrtev nacionalsocializma, vidimo, 
da so oni prav tako doživljali pritisk te obvojne dobe, pa tudi pritisk, ki so jim ga zavestno ali podzavestno predali starši.« 
Da je projekt pomemben, dokazujejo številke. V petih letih je pomoč poiskalo več kot 70 ljudi, čeprav bi jih lahko bilo še 
precej več, je prepričan Wutti: 
»Sam opažam v ožjem krogu znancev, da je to pravzaprav pomoč, ki je res koristna. Dandanes psihoterapija kot taka ni več 
stigma, negativna konotacija je odpadla, zato je to ponudba, ki jo priporočam koroškim Slovencem, da si jo enkrat ogledajo. 
Z mojega vidika je to neke vrste zelo pozna, ampak vendarle odškodnina za to kar so storili koroškim Slovencem v drugi 
svetovni vojni v času nacionalsocializma.« 
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Psihosocialna pomoč za koroške Slovence in njihove potomce je samo eden od projektov društva Aspis, ustanovljenega pred 
20 leti za pomoč beguncem iz držav nekdanje Jugoslavije. Na začetku 21. stoletja so pomagali beguncem iz Čečenije, danes 
pa 9 psihoterapevtov pomaga prebežnikom predvsem iz Sirije in Afganistana. 
“Na žalost v zadnjem času vidimo vse več tudi Kurdov iz Turčije. Prav prek prebežnikov, ki jim pomagamo, se lahko vidi, kje 
so največja krizna žarišča v svetu.” 
Mnogi med njimi se zdaj soočajo tudi s strahom, da jih bodo avstrijske oblasti izgnale, kar še dodatno povečuje njihove 
travme. Nova vlada pa s svojo politiko povzroča še dodatne težave, pojasnjuje Daniel Wutti, sogovornik v oddaji Sotočja. 

• Dnevi slovenske kulture v Istri 2018. Barbara Kampos. MMC RTV Slovenija, 30. oktober 2018  
http://svsd.rtvslo.si/svsd/hrvaska/dnevi-slovenske-kulture-v-istri-2018/470442  
V istrskih krajih - v Pulju, Labinu, Lovranu, Poreču, Umagu in Buzetu, kjer delujejo slovenska društva, so se v treh 
oktobrskih tednih zvrstili številni dogodki, ki so v ospredje postavili slovenski jezik in ustvarjalnost na različnih področjih. 
 
 

 
Slika: Utrinek iz Buzeta. Foto: SVSD /Davor Lonzarič 
 

 
Slika: Utrinek iz Umaga. Foto: SVSD /Barbara Kampos 
 

 
Slika: Razstava v Poreču. Foto: SVSD /SKD Oljka Poreč 
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Slika: Skupinska slika iz Labina. Foto: SVSD /SKD Labin 
 
Dnevi slovenske kulture v Istri vsako let prinesejo nekaj novega. Letos so se v koordinaciji istrskih slovenskih društev odločili, 
da tradicionalni teden razširijo v skoraj celomesečno prireditev. Zakaj, pojasnjuje predsednica Slovenskega kulturnega 
društva Oljka iz Poreča, Mirjam Pran: »Do letos smo imeli teden slovenske kulture. Bilo je naporno, ko se je vsak dan v tednu 
nekje nekaj dogajalo. Nemogoče je bilo prisostvovati vsem dogodkom. Zato smo se na koordinaciji zmenili, da bomo dneve 
slovenske kulture raztegnili v tri oktobrske tedne.» 
Predsednica društva Istra iz Pulja, Danica Avbelj, ob tem dodaja, da je prireditev tako resnično zaživela v povezovalnem in 
združevalnem duhu. Prav v Pulju so se, s koncertom moške vokalne skupine iz francoskega Avmetza, letošnji kulturni dnevi 
začeli in minulo soboto z otvoritvijo razstave arhitekta Franca Branka Ancelja, tudi sklenili. Da je prireditev uspešna, je 
povedal Rudi Merljak z Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu: »Veseli me, da se je ta festival Dnevi slovenske kulture v 
Istri, zelo prijel in ima zdaj že lepo, najmanj desetletno tradicijo. Z leta v leto je več prireditev, so dobro obiskane po vseh 
krajih in to je nekaj krasnega!« 
V Umagu so, kot je v navadi, tudi letos pripravili dva dogodka. Razstavo fotokluba iz slovenskega prosvetnega društva 
Bazovica z Reke so s pesmijo – tudi to je že tradicija – odprle pevke ženskega pevskega zbora Ajda. Sledil je slovenski 
folklorni večer, na katerem so nastopili plesalke in plesalci iz domačega društva in z Reke. Obiskala jih je tudi skupina iz 
Grašiča, ki je z zgodbo o Šavrinki, navudšila obiskovalce. Povezovanje je bistvo vseh naših dogodkov, je povedala 
predsednica Slovenskega kulturnega društva Ajda iz Umaga, Danica Bojković: »Nedavno smo bili pri rojakih v Tuzli, kjer so 
nas zelo lepo sprejeli. Bil je čudovit večer, na katerem je nastopilo več slovenskih pevskih zborov. Vsako tako druženje prinese 
nekaj novega. Izmenjujemo mnenja in izkušnje, drug od drugega črpamo ideje, kaj še lahko vključimo v naše delovanje.« 
Cankar, glagolica in slovenska ljudska pesem ter ples v Buzetu 
Zelo bogat program so tokrat pripravili v Slovenskem kulturnem društvu Lipa v Buzetu. Nastopil je Mešani pevski zbor 
Bazovica z Reke, iz Izole je prišla Marjetka Popovski, iz Hrvatinov tamkajšnja folklorna skupina, predstavili pa so se tudi 
učenci dopolnilnega pouka slovenskega jezika, ki jih poučuje Eva Ciglar. Letos jih je v skupini še več kot lani. Štirinajst jih 
enkrat na teden osvaja pravila slovenščine. In gre jim izvrstno, saj so v zelo kratkem času za Dneve slovenske kulture 
pripravili recital z izbranimi citati iz del Ivana Cankarja. Eva Ciglar: »Letos, ob Cankarjevem letu, se nam je zdelo prav, da 
tudi mi raziščemo njegova dela, da se udeleženci dopolnilnega pouka slovenskega jezika, ki živijo v Buzetu, seznanijo s 
Cankarjem. In začeli smo kar takoj, z začetkom novega šolskega leta. Nekateri udeleženci pouka so bili nad pisateljem tako 
navdušeni, da so prebrali kar celo delo, iz katerega so za recital izbrali citat. Kadar so ljudje zagnani, gre vse zelo hitro. Zdaj 
pa bomo naš pouk nadaljevali s slovnico.« 
Obiskovalci v Buzetu so lahko občudovali tudi razstavo Sledi preteklosti, avtorice Maje Alessio iz Izole: »Istra je tudi en del 
mojega doma, ker imamo pri Buzetu kmetijo in smo veliko tukaj. V nekem obdobju sem se začela zelo zanimati za glagolico, 
kot staro slovansko pisavo, ki je bila v Istri zelo razširjena. Razstava je skoraj v celoti posvečena glagolici, Istri, kamnu, rdeči 
zemlji, nekaj sem uporabila tudi Prešernovo poezijo.« 
Dnevi slovenske kulture v Istri so svetal zgled za Slovence na Hrvaškem 
Povezovanje je bistvo prireditve. Med društvi, med Slovenci na Hrvaškem in rojaki iz matične domovine. Slovenci z Reke so 
bili gostje tako v Umagu kot v Buzetu. Predstavnica društva Jasmina Dlačič je takole strnila vtise: »Mislim, da je to izjemna 
prireditev, skozi katero se društva povezujejo in skupaj ustvarjajo kulturni program. To je zelo pomembno, skupni kulturni 
prostor, v katerem se vezi tkejo od nekdaj in nenehno. Mislim, da bi po zgledu tega, sodelovanje lahko okrepili tudi na drugih 
področjih.« 
Da je prireditev Dnevi slovenske kulture v Istri lahko lep zgled povezovanja tudi za ostala slovenska društva na Hrvaškem, 
meni predsednica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, Barbara Riman: »Občudujem slovenska društva v Istri. To, kar 
delajo, je zelo pomembno. Moja velika želja je, da bi na podoben način povezali vsa slovenska društva na Hrvaškem. A je to, 
v tem trenutku, skorajda nemogoče. Stroški so veliki, predvsem za bolj oddaljena društva, kot recimo društvo iz Dubrovnika, 
ali Osjeka. Potrebovali bi več finančnih sredstev. Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu nas sicer podpira, a denarja 
vedno zmanjkuje.« 
Slovenska društva v hrvaški Istri pa že snujejo prihodnje dogodke. Naslednji bo skupno praznovanje Prešernovega dneva ali 
slovenskega kulturnega praznika. 
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• Ivan Klemenčič: Nov izjemen uvoz tujcev z Balkana (Odprto pismo). Reporter, Ljubljana, 20. okt. 2018  
https://reporter.si/clanek/slovenija/ivan-klemencic-nov-izjemen-uvoz-tujcev-z-balkana-odprto-pismo-666182 
 

 
Slika: Dr. Ivan Klemenčič, muzikolog in publicist. Foto: Primož Lavre  
 
Odprto pismo Slovenski demokratski stranki in vodji poslanske skupine gospodu Danijelu Krivcu. 
Predlagam edini zaupanja vredni demokratični stranki na Slovenskem, da da pobudo za izredno sejo Državnega zbora. Na 
njej naj se obravnava v zadnjem obdobju močno povečan množični prihod tujcev iz držav nekdanje Jugoslavije. Govorimo o 
zelo hitrem porastu do skupno 140.000 tujcev v Sloveniji. V nadaljevanju podajam utemeljitev tega predloga. 
Ker je v zadnjem času množični prihod ali tudi organiziran uvoz vedno več tujcev z Balkana močno skrivnosten, je prvo 
vprašanje, kdo stoji za njim. Je pobuda lokalna ali državna ali prihaja z obeh ravni? Ali prihaja od tu živečih tujcev in jo oblast 
dopušča ali celo spodbuja. So to migranti? 
 

 
Slika: Zadnja leta prihajajo ilegalni ekonomski migranti. Foto: Bobo 
 
Do nedavna je bilo vse še bolj skrivnostno in očitno skrivano, dokler ni na to akutno problematiko javno opozoril velenjski 
župan Bojan Kontič. Februarja letos je pisal vsem štirim najvišjim predstavnikom slovenske oblasti in se zavzel za celovito 
reševanje kritičnega stanja po prihodu tolikega števila tujcev. V skrbeh je bil tedaj celo človek, ki je že dodobra balkaniziral 
Velenje. Ali njegova nemoč pomeni, da je poglavitni akter uvoza tujcev država? Sprašujemo določneje, ali je v ozadju še eno 
skrivaštvo Mira Cerarja in njegove nedavne vlade? Skrivaštvo zaradi slabe vesti, protislovenskega delovanja? 
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Ne glede na to, kdo je neposredni uvoznik, ali je to vlada ali nekdo povsem drug, je v končni posledici za takšno tujo 
množično invazijo v Slovenijo odgovorna takratna slovenska vlada. O tej novi okupaciji Slovenije bi morala, prvič, obvestiti 
slovensko javnost in, drugič, prihod toliko tujcev odločno zavrniti. S svojim prislovičnim skrivaštvom je premier seveda 
nenehno skrival svojo odgovornost. To je bila samo ponovljena tista glasno razglašena etika doslej najslabšega premiera 
Cerarja (vendar že ima močnega konkurenta). 
Po uradnih podatkih zavoda za statistiko je tujcev predvsem z Balkana 5,2 odstotka ali 107.000, toda upoštevaje drugo in 
naslednje generacije jih bo še precej več. 
Kot drugo in načelno se sprašujemo, ali ni teh tujcev z Balkana že dovolj in veliko preveč. Kot vemo, se je po vojni na veliko 
vabilo predvsem ročne delavce brez kvalifikacij ali z minimalno izobrazbo. Koliko jih je bilo in koliko naslednjih generacij živi 
v Sloveniji? Po uradnih podatkih zavoda za statistiko je tujcev predvsem z Balkana 5,2 odstotka ali 107.000, toda upoštevaje 
drugo in naslednje generacije jih bo še precej več. 
Hkrati je Slovenijo zaradi komunističnega nasilja zapustila velika množica beguncev demokratov, med njimi tisti, ki so si z 
begom rešili življenja. Ti so bili pravi begunci. To zamenjavo izobraženih Slovencev, meščanov in intelektualcev, narodove 
elite, v kolikor je niso komunisti prej pobili, za predvsem neizučeno delovno silo z Balkana, je Janez Janša označil za genocid 
nad slovenskim narodom. Že po teh podatkih je bila nedavno izražena trditev, naj bi bilo pravih Slovencev v resnici le še 
približno 800.000. Da lahko zavod za statistiko verodostojne podatke ali vsaj oceno (kot vemo, se po multikulti zakonodaji 
namenoma več ne zbira podatkov o narodnosti prebivalcev Slovenije)? 
A to še ni vse. Zadnja leta prihajajo ilegalni ekonomski migranti. Cerarjeva vlada jih je pred tremi leti nezakonito spustila čez 
slovensko šengensko mejo pol milijona, zadnji dve leti pa je skrivala, koliko teh ljudi bo sprejela in jih integrirala, kar je že 
tako večidel iluzija. Ti zadnji dve leti jih prihaja znova vedno več iz civilizacije, ki je povsem nekompatibilna z našo Zahodno 
krščansko civilizacijo. In sprejema se jih kot azilante, čeprav po mednarodnem pravu to nikakor niso, zato bi jih bilo treba na 
slovenski šengenski meji nemudoma vrniti na Hrvaško. 
To bi bilo sporočilo migrantom in njihovim tihotapcem, da se morajo preusmeriti drugam – kot so se od Madžarske. Za 
Slovence je bila ob vsem tem na voljo le Cerarjeva ponižujoča mantra, da vlada obvladuje položaj. Očitno ne najbolje, če je 
morala poleg premestitve policije s severa države mejo okrepiti še z vojsko, o čemer je etični premier molčal. Tudi še 
posebno je molčal načelno o migrantski politiki, meja pa je ostala in ostaja še naprej prepustna. To je nevarna igra z ognjem 
pred nemočnim narodom. 
Vprašajmo se, ali niso za Slovenijo dovolj zgovorni primeri o pogubnosti te muslimanske invazije kje na Švedskem, da ne 
govorimo na sploh o zahodnem delu Evrope? V Franciji denimo, je že registriranih osemsto no go con, z novimi jih je po 
oceni zdaj že več kot tisoč. Ali ni to povsem nedvoumen začetek muslimanske okupacije Evrope? Kje je v tem kontekstu 
odgovornost slovenske oblasti, kje varnost in obstoj slovenskega naroda? Kljub temu je predstavnik slovenske skrajne levice 
hotel Slovencem že takoj naprtiti še 200.000 nezakonitih ekonomskih, predvsem muslimanskih migrantov, sedanja skrajna 
levica pa hoče znova imeti odprto mejo. Soočamo se tedaj znova in znova s skrajnimi levičarskimi poskusi, povedano 
naravnost, uničiti slovenski narod kot narod in dobiti svoje volivce. 
Dejstvo je le, da se jih pospešeno uvaža predvsem iz Bosne in Hercegovine, Kosova, Srbije, tudi Makedonije. 
In kot da tudi to ni dovolj, se zdaj sicer zelo skopo nakazuje, da naj bi se menda kar množično rabilo nekakšne delavce, ali ni 
niti to več pomembno utemeljevati, vendar se ne pove niti zakaj niti zakaj toliko niti kdo jih potrebuje in še kdo potrebuje 
kar cele družine. Dejstvo je le, da se jih pospešeno uvaža predvsem iz Bosne in Hercegovine, Kosova, Srbije, tudi 
Makedonije. Ta skrivnostna tematika je bila nedavno končno temeljiteje predstavljena v dnevniku Delo (Špela Kuralt, 'Na 
vse več otrok priseljencev nismo pripravljeni', 12. oktober 2018, str. 4). 
Vendar tudi iz nje ni nikakor razvidno, kdo in zakaj rabi toliko tujcev, kdo jih uvaža. To je očitno še vedno tabu. Da bo v 
Sloveniji »vsako leto več tujcev«, je aksiom, o katerem se ne razpravlja in se očitno ne sme razpravljati, naloga slovenskih 
podanikov pa je, da rešujejo vrsto tako nastalih socialnih problemov, ki jih je povzročil anonimni uvoznik ali uvozniki. Iz 
pisanja je razviden le posledični socialni vidik, še posebno velika skrb in sočutje za integracijo ubogih otrok. Tako se navaja, 
po koliko tisoč in tisoč otrok so sprejeli v vrtce, osnovne in srednje šole. 
Zvemo končno tudi, da je po podatku ministrstva za notranje zadeve po tej skrivni akciji z letošnjim septembrom v Sloveniji 
nenadoma kar 140.000 tujcev. Komaj verjetno! Ali ni to znak za alarm? Kdo je to storil in komu je potrebnih 140.000 tujcev 
predvsem z Balkana? In kmalu bomo v tem tempu govorili o 200.000 uvoženih tujcih, seveda kot kaže indikativno predvsem 
muslimanih. Že to je sedem odstotkov slovenske populacije, jutri jih bo deset odstotkov in več. V resnici jih je že v izhodišču 
več. Kam to vodi? Komaj odšla Cerarjeva vlada ne le da ni nič storila, vztrajno je tudi molčala. Tudi na Kontičev javni poziv. 
Ker so otroci priseljencev šoloobvezni, a ne obvladajo slovenščine, so zelo moteči pri šolanju slovenskih otrok. Posebno 
kaže, da so daleč večinski Albanci s Kosova, Makedonije in drugje, in da so predvsem matere tiste, ki ne kažejo nikakršnega 
interesa za učenje slovenščine. Tako nastajajo geti. In zdaj naj se še slovenski učitelji učijo osnov albanščine. V razvitih 
državah Zahoda, denimo za državljanstvo v ZDA, mora prosilec, kar je normalno, znati angleško in poznati zgodovino in 
sodobno urejenost države. V Sloveniji pa skrajni levičarji pričakujejo od slovenskih učiteljev, da se bodo učili jezika prišlekov! 
S tem celo že začenjajo! Na to in na novo invazijo tujcev so se ogorčeno odzvali Slovenci iz Velenja, kolikor jih tu še ostalo, in 
širše iz Šaleške doline, tudi na županovo dvoličnost. 
Je namen iz ozadja multikulti družba in uničenje naše domovine Slovenije? Če ni uspelo s krvavo revolucijo, poskušajo v 
vlogi dobrotnikov s humanistično skrbjo pomagati ubogim tujcem. Tu se kar nakazuje primer Makedonije. Tamkajšnji 
komunisti so po vojni ljudi s podeželja naganjali v mesta in prestolnico Skopje, ki je postala več kot polmilijonsko mesto 
komaj dvomilijonske države, izpraznjeno podeželje pa so naseljevali Albanci s Kosova, ki se hitro množijo. Tako rekoč iz nič 
jih je danes četrtina vsega prebivalstva, že jutri jih bo tretjina, kmalu polovica. Že zdaj hočejo enakopravnost z avtohtonim 



prebivalstvom. To je perspektiva in to je tudi katastrofa za makedonski narod, začetek njegovega propada. Eklatanten 
primer komunističnega samouničenja naroda! 
Bo naslednja Slovenija? So ti novi delavci in družine res potrebni Sloveniji, in to v takšni nezaslišani množini, ki pa naj bi se še 
večala? V odgovor se spomnimo na že kar pregovorno Švico – o tem takoj v nadaljevanju. Vemo, da je bilo nekoč v funkciji 
sistematičnega raznarodovanja Slovencev dobrodošlo med dejavnostmi gradbeništvo, ki je terjalo velik uvoz nekvalificirane 
in nizko kvalificirane delovne sile z Balkana. Turizma partijski veljaki v Sloveniji niso hoteli razvijati, trdili so, da ne bomo 
hlapci in dekle kapitalistom. 
V razvitih državah Zahoda, denimo za državljanstvo v ZDA, mora prosilec, kar je normalno, znati angleško in poznati 
zgodovino in sodobno urejenost države. V Sloveniji pa skrajni levičarji pričakujejo od slovenskih učiteljev, da se bodo učili 
jezika prišlekov! 
In kako so zgledni Švicarji rešili svoj problem zaposlovanja brez nekvalificirane delovne sile? Skladno s svojimi 
komparativnimi prednostmi (in to brez surovin) so se odločili za razvijanje turizma, za spodbujanje ene najfinejših in 
najzahtevnejših obrti urarstva in še za »najčistejšo tehnologijo«, bančništvo. Že dolgo sodijo med najrazvitejše države sveta. 
Govorilo se je tudi o Sloveniji kot novi Švici, a delalo se je diametralno nasprotno. Za proletarski internacionalizem, za 
multikulti družbo, za fizično delo kot največjo vrednoto, za raznarodovanje slovenskega naroda. 
Kolikor vem, se ni v Sloveniji na sedanje alarmantno priseljevanje tujcev med strankarskimi politiki nihče odzval. Se pravi na 
nenaden pogrom nad Slovenci z nekakšnimi delavci, ki naj bi bili cenena delovna sila, v resnici pa z njimi ali za njimi prihajajo 
cele družine in so najdražji delavci. In po pričakovanju skrajne oblastne levice, tudi ni pogoj sprejema znanje slovenščine in 
sploh, da kaj vedo o Sloveniji. 
Resnično prvo vprašanje, ki pred slovenskim narodom še ni bilo predstavljeno, in to po švicarskem modelu, je načelno 
vprašanje: katere so primerjalne prednosti slovenske družbe in predvsem gospodarstva, ki bi moralo imeti visoko 
izobraženo delovno silo za visoko dodano vrednost? Danes se le ponavlja že znani povojni model: ob velikem uvozu ljudi z 
Balkana (ne le ročnih delavcev, marveč celih družin, in to predvsem muslimanskih) odhajajo mladi izobraženi in delavoljni 
Slovenci v tujino. Po Janši parafrazirano: nov, že drugi genocid nad slovenskim narodom. In koliko je slovenskih dnevnih 
migrantov v Avstrijo, ki jim slovenska oblast ne nudi zaposlitve, jih pa še dodatno obdavči. Le to znajo ti sovražniki 
slovenskega naroda. 
Govorimo o kruti slovenski usodi. Med vojno in po vojni so komunisti fizično uničevali narodovo elito, visoko izobražene in 
moralne demokrate, v velikem povojnem eksodusu je slovensko narodno telo izgubilo elito predvsem meščanov in 
demokratov, še posebno protikomuniste, v celoti gledano nosilni razvojni razred, komunisti pa so uvažali z Balkana 
predvsem ročne delavce, njihov proletariat in s tem zadali še novo rano slovenskemu narodovemu telesu. 
In ob sedanjem množičnem odhajanju mladih, naše krvi in naših možganov, znova uvoz manualne delovne sile. Še ob 
prenizki rodnosti je to katastrofa za slovenski narod. Ob tem dejstvu se sedanji nasledniki krvavih komunistov, okrvavljenih s 
slovensko krvjo, ne morejo in ne morejo posloviti od svojega Balkana, pač slovenski Balkanci, obsedeni z Balkanom. V 
razvitem Zahodu se ne vidijo. Tako se še naprej tragično znižuje intelektualna in kulturna raven slovenskega naroda, uničuje 
se narodova življenjska, vitalna substanca. 
Za sklep. Menim, da bi morali na izredni seji državnega zbora kot prvo ugotoviti dejansko stanje. Odgrniti tančico skrivaštva 
za ta projekt uvažanja tujcev z Balkana, da slovenska javnost zve, kdo je njegov nosilec, ali jih je več, kakšen je načrt, če 
sploh obstaja, kakšno je predvideno število uvoženih predvsem muslimanskih družin, če je sploh kaj predvideno. Kot drugo, 
identificirati je treba odgovorne in se po presoji dejstev odločiti za sankcioniranje. Z eksemplaričnimi kaznimi preventivno 
zaščiti identiteto slovenskega naroda. 
Kot tretje, potrebno bi bilo spregovoriti o načelni politiki priseljevanja v Slovenijo in izseljevanja iz nje. Kakšen je vitalni 
interes slovenskega naroda in njegove države. Kot četrto, govoriti je potrebno končno načelno o primerjalnih prednostih 
Slovenije in slovenskega gospodarstva, kaj v kulturno bogati družbi razvijati za čim višjo dodano vrednost. In kot peto, 
stranka predlagateljica bi se morala zavzeti, da se ta pogubni zločinski pogrom proti slovenskemu narodu nemudoma ustavi, 
se pravi eksemplarično prepreči skrivno množično priseljevanje in v načelu vrne čim več priseljencev v njihovo domovino. 
Zadeva je urgentna. Vljudno prosim imenovano stranko in njenega predstavnika, da javnost obvestijo, kaj bodo storili, kaj 
konkretno v Državnem zboru. 
Lepo pozdravljeni, Ivan Klemenčič 
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