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Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec 

• V Slovenskem inštitutu o štiridesetletnici dunajske literarne revije LOG ter o Eriku Prunču, Urbanu Jarniku in po njem 
poimenovanem celovškem narodopisnem inštitutu.  Avtor: Lev Detela. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 39, 02.11.2018, str. 2 

Razgibani slovenski Dunaj 
http://www.novice.at/kultura/razgibani-slovenski-dunaj/ 
 

 
Slika: V Slovenskem inštitutu o štiridesetletnici dunajske literarne revije LOG ter o Eriku Prunču, Urbanu Jarniku in po 
njem poimenovanem celovškem narodopisnem inštitutu. Foto: Novice 
 
V Slovenskem inštitutu na Dunaju, ki gostuje v prostorih Inštituta za avstrijske vede (IÖK) pri Albertini v samem središču 
mesta, je to jesen zelo živahno. 
Dunaj 16. oktobra so na posebni prireditvi počastili štiridesetletnico izhajanja revije za mednarodno literaturo LOG, ki jo že 
od leta 1978 urejata Lev Detela in Wolfgang Mayer König. Revijo, njene urednike in pobudnike je na kratko predstavil 
direktor dunajskega Inštituta za avstrijske vede, univerzitetni profesor Ernst Bruckmüller, nakar je po predstavitvi glavnih 
posebnosti revije sledilo še branje v reviji v nemških prevodih objavljene literature iz najraz-ličnejših dežel. Poslušalci so 
lahko prisluhnili literarnim glasovom iz Afrike, Avstralije, Južne Amerike in iz različnih evropskih držav, upoštevani pa so bili 
tudi nemški prevodi slovenskih avtorjev, ki so v velikem številu že od začetka njenega izhajanja sodelovali v reviji. Na koncu 
zanimivega literarnega večera so ameriško – avstrijski avtor in prevajalec Herbert Kuhner, prevajalka iz angleščine in 
avtorica Helma Giannone in stalna sodelavka revija Mojca Gätz prebrali še nekaj lastnih tekstov in prevodov, ki so bili 
objavljeni v raz-ličnih številkah štirikrat na leto izhajajočega LOG-a, ki bo letošnji štirideseti letnik zaključil s številko 160. 
Dva dni zatem, 18. oktobra, pa so v Slovenskem inštitutu pripravili spominski večer o dveh pomembnih koroških Slovencih, 
Urbanu Jarniku in Eriku Prunču, ki sta ga sooblikovala Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik iz Celovca in Inštitut za 
slavistiko univerze na Dunaju. Po mnenju graškega univerzitetnega profesorja Ludvika Karničarja je bil letos umrli Erik Prunč 
»kulturnik in znanstvenik z izjemnim pomenom za koroške Slovence«. Ni bil le pesnik (pod psevdonimom Darle Niko je leta 
1965 objavil zbirko »Tihožitja«) in kulturni organizator, temveč tudi odličen jezikoslovec in literarni zgodovinar, ki je napisal 
obsežno znanstveno delo o Urbanu Jarniku, v katerem ga je postavil v objektivno luč kot prizadevnega razsvetljenca, 
narodopisca, etnologa, avtodidaktičnega slavista, duhovnika in domoljubnega kritičnega pesnika, ki se lahko po izpovedni 
moči in jezikovni spretnosti kosa z Valentinom Vodnikom. Po njem se imenuje Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik v 
Celovcu, ki ga vodi Martina Piko Rustja in katerega delovanje so prav tako predstavili na dunajski prireditvi.  

• Dober večer, sosed – Guten Abend, Nachbar. Avtor: Franc Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, 
št. 39, 02.11.2018, str. 2 

http://www.novice.at/kultura/glasba/dober-vecer-sosed-guten-abend-nachbar/ 
Pri Cingelcu v znamenju prijateljstva in obletnic 
 

http://www.novice.at/kultura/razgibani-slovenski-dunaj/
http://www.novice.at/kultura/glasba/dober-vecer-sosed-guten-abend-nachbar/
http://www.novice.at/wp-content/uploads/2018/11/Log-detela-Kopie_2048px.jpg


 
Slika: Skupno in v obeh deželnih jezikih so nastopajoči in občinstvo zapeli himno. Foto: Novice 
 
Že od leta 1982 naprej prireja SPD Borovlje za državni praznik pevsko akademijo Dober večer, sosed – Guten Abend, 
Nachbar in je v teku let k sodelovanju povabilo vse boroveljske pevske skupine in zbore. 
Borovlje.  Društvo je preseglo tudi ožje meje in tako so pri Cingelcu ali v boroveljski mestni dvorani na tej prireditvi 
nastopile skupine iz Slovenije, Štajerske, Južne Tirolske in iz drugih dolin Koroške. 
Letos, 25. oktobra, na predvečer državnega praznika, je bila prireditev pri Cingelcu na Trati. Poleg domačega društvenega 
Komornega zbora sta sodelovala kvintet Moškega zbora iz Podgorij-Quintett MGV Maria Elend in pevsko-instrumentalni duo 
DisChordians (Ruth König in Rainer Spieler) iz Borovelj. 
Predsednik SPD in zborovodja Roman Verdel je v svojem pozdravnem nagovoru orisal začetke te prireditve v boroveljski 
občini. V tistih trpkih letih nemškonacionalnega pritiska v deželi se je zgodilo, da so vsi zbori iz Borovelj odpovedali 
zmenjeno sodelovanje, a je društvu uspelo pridobiti druge nastopajoče in uspešno izpeljati prireditev. Verdel je spomnil na 
letošnje obletnice, ki so svoje sledove zapustile tudi v pevskem izročilu Slovencev, na primer pesem »Pueb´č sem star šele 
osemnajst let« (solo je zapel Alexander Ibounig). Koncert je res bil srečanje različnih skupin in pevsko-glasbenih žanrov, kar 
je večeru vtisnilo pečat prisrčnosti in pestrosti. 
Preden so zbori in občinstvo skupno v obeh deželnih jezikih odpeli državno himno, je mestni svetnik Ervin Hukareviç društvu 
čestital za uspelo prireditev in za krepitev sožitja v občini in regiji. Med poslušalci so bili tudi občinska odbornica in 
zbornična svetnica Marinka Mader-Tschertou, častni predsednik SPD Borovlje Melhijor Verdel in bivši mestni svetnik Franc 
Wutti. 

• Vse vasi in zaselki občine Pliberk so zdaj vidno dvojezični. Avtor: Sebastjan Trampusch. Novice, slovenski tednik 
za Koroško, Celovec, št. 39, 02.11.2018, str. 3 

http://www.novice.at/novice/belsak-lokovica-sencni-kraj-in-grablje-vidno-dvojezicni/  
Belšak, Lokovica, Senčni Kraj in Grablje vidno dvojezični 
 

 
Slika: Belšak, Lokovica, Senčni Kraj in Grablje so vidno dvojezični kraji. Foto: Novice 
 
Pliberk je na osnovi občinske avtonomije, tudi izpostavljene v memorandumu iz leta 2011, postavil dodatne krajevne 
napise. Zdaj imajo vse pliberške vasi in zaselki dvojezične napise ali kažipote. 
Pliberk.  Od minulega petka naprej so tudi Belšak, Lokovica, Senčni Kraj in Grablje vidno dvojezični kraji. Zaradi njihove 
majhnosti kraji niso bili upoštevani v memorandumu in v zakonu o dvojezičnih napisih iz leta 2011. Na podlagi 
memoranduma pa ima občinski svet sam možnost, da sklene dodatne napise in kažipote. EL Pliberk je že leta 2011 vložila 
ustrezen predlog. Začelo se je zatikati, mdr. je občina potrebovala dodatne pravne informacije s strani dežele. Srečen konec 
zgodbe so v Pliberku praznovali na avstrijski državni praznik na slovesnosti v Lokovici. Samoumevno, da so se postavitve ob 
domačinih udeležili zastopniki vseh v pliberškem občinskem svetu zastopanih strank (EL, ÖVP, SPÖ), saj je tudi sklep za 
postavitev v občinskem svetu in prej v mestnem svetu bil soglasen. »Pliberk je dokazal, da je napreden in lahko zgled vsem 
drugim občinam, kjer še manjkajo dvojezični napisi. Pot do uredbe ni bila enostavna, saj je Jurij Mandl že leta 2011 vložil 
predlog. Ponosen sem, da je občinski svet soglasno sklenil postavitev in da sklep nosijo tudi občani. Postavitev je bila tudi 
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dolgoletna želja pred nedavnim umrlega Frica Kumra–Črčeja in mislim, da mu lahko posvetimo današnjo postavitev,« je 
povedal župan Štefan Visotschnig (SPÖ). 
Mestni svetnik Marko Trampusch (EL): »Pot do postavitve ni bila preprosta. Pet let je trajalo, bo pa tudi držalo. Kar nam v 
kulturi dobo uspeva, je tudi v medsebojnem in javnemu življenju prisotno, tudi v občinskem svetu vlada dobro vzdušje. 
Zahvaljujem se vsem frakcijam za odprtost in preseganje zaprek, ki so nekoč morda bile prisotne.« 
»V Pliberku zelo dobro sodelujemo, saj je 95 % sklepov soglasnih. Že dva deželna glavarja sta povedala, da je Pliberk glavno 
mesto kulture na Koroškem. H kulturi tudi spada, kako ravnaš z ljudmi in dvojezičnostjo, zato je bilo samoumevno, da 
privolimo v postavitev novih dvojezičnih napisov in kažipotov, je povedal občinski odbornik Johann Tomitz (ÖVP). 
Konzulka RS v Celovcu Jasna Goličič Bakovnik je čestitala občini Pliberk za dodatno obogatitev in izrazila željo, da bi Pliberku 
sledile še druge občine. 
Tudi Lokavičan Raimund Grilc je povedal, da je postavitev dokaz, da je vzdušje v občini zelo dobro. »Vesel sem, da je to, kar 
smo se leta 2011 na Dunaju pogajali, v Pliberku meso postalo in mislim, da bo to imelo še posledice v tej ali drugi občini. 
Doživel sem vzdušje v 70. letih. Tudi Pliberk, tedaj ni bil tako odprt kot danes. Če vidim današnje vzdušje in sožitje, moram 
reči, da smo naredili velik korak naprej« je povedal predsednik ZSO Marjan Sturm. 

• Kritične pripombe študentk in študentov dunajskega slovenskega kluba KSŠŠD. Gregor Novak, Simon Urban, Julija 
Urban in Ana Grilc v imenu odbora KSŠŠD. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 39, 02.11.2018, str. 4.  

Pismo bralcev 
http://www.novice.at/forum/pismo%e2%80%88bralcev/  
»Ehre – Freiheit – Vaterland«. To je geslo »buršenšaftovcev« Allemanie v Gradcu, kjer sta se Marjan Sturm in Manuel Jug 
izmenjavala o zgodovini južne Koroške. Upravičeno je Tanja Malle v svojem komentarju v Nedelji sedmega oktobra 
kritizirala to kot »normalizacijo skrajne desnice«. S prestrašenjem smo prebrali odziv Marjana Sturma na to kritiko v Nedelji 
21. oktobra in v Novicah 22.oktobra. Kot redni udeleženci demonstracij proti plesu buršenšaftovske zveze WKR v dunajski 
Hofburg hočemo tudi mi obrazložiti, zakaj je takšna kooperacija problematična. 
Seveda se je že veliko konfliktov rešilo z dialogi, kot omenja Marjan Sturm v svojem komentarju, kljub temu vsak takšen 
dialog potrebuje nekakšno skupno bazo. Kot Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju ne vidimo takšne baze pri 
skupinah, ki še zmeraj izključujejo ženske, Jude, homoseksualce in druge ljudi, ki ne ustrezajo sliki »nemškega« moža. Četudi 
so v zgodovini fantovščin zmeraj spet bili člani Judje ali osebe iz socialno-demokratske stranke, ne smemo pozabiti, da je 
veliko »liberalnih« članov buršenšaftov zapustilo te zveze že v 19. stoletju, tako tudi Viktor Adler ali Theodor Herzl. V sklopu 
radikalizacije buršenšaftov so zveze v tedanji Avstro-Ogrski že od leta 1878 naprej uvedle tako imenovani »Arierparagraph«, 
nekaj let pozneje, leta 1896, pa so dokončno izločili vse člane, ki so bili Judje. Tudi proti enakopravnosti slovanskih narodnih 
skupnosti v Avstro-Ogrski so se aktivno zavzemali buršenšafti, če pomislimo na kravale proti odločbi vlade grofa Badenija 
leta 1897, da bi uvedli češčino kot uradni jezik, ali o podpori za tako imenovani »Deutscher Schulverein Südmark«. Še danes 
se avstrijske zveze znotraj krovne organizacije »Deutsche Burschenschaft« najdejo na desnem robu, med »liberalnimi 
zvezami«, ki so iztopili iz te organizacije v zadnjih letih, ni nobene avstrijske. Tudi v zadnjem času so pokazale avstrijske 
zveze svoje politično stališče, če pomislimo samo na pesmarico »Germania Wiener Neustadt«, ki opeva umor evropskih 
Judov. Istočasno pridobivajo skrajno desni »identitarci« svoje člane iz miljeja buršenšaftov. Günter Cerwenka, sam član 
Burschenschaft Allemania, je januarja kritiziral v časopisu Kurier »germanomanio« avstrijskih zvez, ki hočejo biti »bolj 
nemške od Nemcev«. Ob tej točki se lahko postavi vprašanje, čemu dialog s takšnimi skupinami? 
Dolga leta je trajalo, da se je porinil nazaj vpliv nemškonacionalcev na univerzah, ki so do konca 1960. let prevladovali 
skupaj s konzervativci avstrijsko viskošolstvo. V tej klimi je leta 1965 branila ÖH tudi antisemitskega profesorja 
Borodajkewycza. Na robu ene demonstracije v prid Borodajkewyczu je tudi ubil član Ringa Freiheitlicher Studenten, ki je 
bistvena organizacija »korporiranih« študentov, na robu demonstracije proti antisemitskemu profesorju Borodajkewyczu 
Ernsta Kirchwegerja. Kirchweger je tako postal prva žrtev nacističnega nasilja po letu 1945 v Avstriji. Šele to zmanjšanje 
vpliva nemškonacionalnih skupin je omogočilo univerze, kakršne so danes – kritične in raznolike. Posebno v času, v katerem 
poskuša vlada zgolj zmanjšati prostosti univerz, je fatalno znamenje legitimacija skrajno desnih buršenšaftov, tudi če 
nagovorjena prireditev ni bila javna. Kljub temu si mora udeleženec kot javna oseba in zastopnik manjšine biti na jasnem, da 
pride do instrumentalizacije iz skrajno desne strani – kot se je zgodilo s člankom v skrajno desnem časopisu Aula. Kot Klub 
slovenskih študentk in študentov na Dunaju bomo naprej aktivno delovali proti skrajno desnim silam, ki so antifeministične, 
rasistične in antisemitske organizacije, kot so buršenšafti, identitarci ali FPÖ. Bodisi s sodelovanjem na demonstracijah ali pa 
s predavanji, kot je niz predavanj »antifašistična zima«, ki ga organiziramo vsako leto januarja, h kateremu ste bralke in 
bralci prisrčno povabljeni. 

• 90 let delovanja Kluba koroških Slovencev za koroške Slovence. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 39, 
02.11.2018, str. 4-5 

http://www.novice.at/kultura/90-let-delovanja-kluba-koroskih-slovencev-za-koroske-slovence/ 
Čezmejno povezovanje 
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Slika: 90 let delovanja Kluba koroških Slovencev za koroške Slovence. Foto: Novice 
 
Kluba koroških Slovencev v Ljubljani in Mariboru slavita prav te dni 90 let od ustanovitve. Vseskozi je skrb veljala tudi 
rojakom na avstrijski strani meje. 
Maribor.  S svečano akademijo v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor, pri kateri sta spored 
oblikovala flavtist Jaka Slavkov iz Slovenske glasbene šole dežele Koroške in mešani pevski zbor Akzent iz Ledinc, sta Kluba 
koroških Slovencev (KKS) v Ljubljani in Mariboru 27. septembra slavnostno počastila 90-letnico svojega delovanja. 
Zgodovino povezovanja Slovencev s Koroškega na ozemlju današnje Republike Slovenije je na prireditvi orisal predsednik 
KKS v Mariboru Danijel Grafenauer. Na jug Karavank so se številni koroški Slovenci preselili že pred prvo svetovno vojno, ker 
v domači deželi niso dobili zaposlitve. »Po razpadu avstro-ogrske monarhije in nastanku države južnih Slovanov leta 1918 
ter po plebiscitu 1920 je prišlo do znatnih politično in ekonomsko pogojenih migracij. Zaradi odkritega protislovenskega 
pritiska – v manjši meri pa zaradi boljših zaposlitvenih in življenjskih možnosti – je Koroško zapustilo od dva do tri tisoč 
koroških Slovencev. Ta eksodus skoraj vse intelektualne elite označuje historična literatura kot najtežji poplebiscitni udarec 
za koroške Slovence.« 
Za reševanje svojih eksistenčnih vprašanj, za ohranjanje stikov, predvsem pa za organiziranje raznovrstne podpore in 
pomoči rojakom doma na Koroškem, so se koroški prebežniki kmalu po preselitvi začeli zbirati v begunskih združenjih in ob 
tako imenovanih koroških omizjih, ki so imela tradicijo še iz Koroške. Že pred plebiscitom in kmalu po njem so koroški 
pregnanci začeli ustanavljati organizirana društva. »Prelomnico v organiziranem delovanju koroških Slovencev je pomenila 
ustanovitev skupnega Kluba koroških Slovencev na zborovanju slovenskih koroških emigrantov v Celju 14. oktobra 1928. 
Formalno ustanovitev Kluba je spodbudila želja po bolj zavzetem delovanju v prid koroških Slovencev v okviru 
organiziranega društva s pravili, saj bi tako vedno bolj številčna posredovanja dobila bolj uraden značaj,« je pojasnil 
Grafenauer. Na ustanovnem občnem zboru v Celju oktobra 1928 je bila sprejeta tudi resolucija, ki je opozarjala oblasti v 
Sloveniji in Jugoslaviji na slab položaj koroških Slovencev na kulturnem in šolskem področju. Pomoč koroškim rojakom in 
povezovanje z njimi je ostalo vodilo KKS do današnjih dni. Od vseh nekdanjih številnih pododborov sta ostala aktivna KKS v 
Ljubljani in KKS v Mariboru, ki se je leta 1976 osamosvojil. »Osnovni namen obeh klubov je spodbujanje zanimanja za 
zgodovino in sodobni položaj koroških Slovencev in posredovanje kulturnih izmenjav med zamejstvom in matično Slovenijo. 
Izredno plodno sodelovanje, katerega rezultati so številni kulturni projekti, osebni in prijateljski stiki ter sodelovanje na 
mnogih drugih področjih, so kamenček v mozaiku uresničevanja skupnega slovenskega kulturnega prostora. O uspehu tega 
sodelovanja pričajo številne nagrade posameznikom v obeh klubih s strani organizacij koroških Slovencev, nenazadnje 
Tischlerjeva nagrada, ki sta jo Kluba koroških Slovencev v Ljubljani in Mariboru prejela leta 2007, še tako rekoč vroča 
Kugyjeva nagrada, ki jo je nedavno dobil predsednik ljubljanskega kluba Janez Stergar ali častno pokroviteljstvo predsednika 
Republike Slovenije Boruta Pahorja nad slovesnostjo ob 90-letnici Kluba,« je v Mariboru dejal Danijel Grafenauer. 
Oba KKS danes organizirata tudi vsakoletne Koroške kulturne dni v Ljubljani ali gostovanja koroških kulturnikov in skupin v 
Mariboru in se pri organih slovenske države zavzemata za učinkovito pravno varstvo Slovencev v Avstriji. Od nekdanjih 
koroških emigrantov danes seveda ne živi več nihče, v oba KKS pa so včlanjeni njihovi potomci ter številni prijatelji in 
podporniki koroških Slovencev iz vse Slovenije. Prvotni duh ob ustanovitvi KKS leta 1928 – povezovanje in pomoč – tako tudi 
po 90 letih ostaja živ. 

• (NON) HABEMUS PANEM. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 39, 02.11.2018, str. 7 
Zgledna dobrodelnost 
http://www.novice.at/novice/mladina/zgledna-dobrodelnost-non-habemus-panem/ 
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Slika: Društvo Iniciativ Angola se je v sodelovanju z Caritas letos ponovno odločilo sodelovati pri projektu 72 ur brez 
kompromisa. Foto: Novice 
 
Društvo Iniciativ Angola se je v sodelovanju z Caritas letos ponovno odločilo sodelovati pri projektu 72 ur brez 
kompromisa. Pri tem so jim pomagali dijaki Slovenske gimnazije. 
 

 
Slika: V sredo, 17. oktobra, so se dijaki 5. razreda Slovenske gimnazije prvič zbrali na Heuplatzu. Tam so potem naslednje 
tri dni ne glede na vremenske pogoje – dež, meglo, nizke temperature – srčno ponujali kruh, pecivo in vaflje. Foto: Novice 
 
Celovec. V sredo, 17. oktobra, so se dijaki 5. razreda Slovenske gimnazije prvič zbrali na Heuplatzu. Tam so potem naslednje 
tri dni ne glede na vremenske pogoje – dež, meglo, nizke temperature – srčno ponujali kruh, pecivo in vaflje. Odločili so se, 
da se bodo tudi oni pridružili mnogim mladim po Avstriji in preizkusili svoje sposobnosti v okviru projekta 72 ur brez 
kompromisa. 
Dijaki in njihov mentor Hanzej Rosenzopf so bili postavljeni pred zahteven iziv: Izbrati si projekt, ki ga bo mogoče realizirati v 
tako kratkem času, hkrati pa, da bi sami in širša skupnost kar največ odnesli od njega. In menim, da jim je s projektom (Non) 
habemus panem to tudi odlično uspelo. Projekt so si zamislili nekako takole: S prodajo kruha so želeli ljudi ozavestiti o hudi 
problematiki današnjega časa. Mi imamo veliko hrane, ki jo žal vse prevečkrat tudi zavržemo, po drugi strani pa je po svetu 
in tudi pri nas še vedno ogromno ljudi, ki živijo v hudem pomanjkanju. Dijaki so na zbirno točko prinesli kruh – nekaj 
domačega, nekaj pa so ga jim prijazno odstopile trgovine in pekarne, katerega bi te drugače zavrgle. Ta kruh, peciva in vaflje 
(le-te so pekli sami) so potem za prostovoljne prispevke ponujali mimoidočim. Izkupiček od izbranega denarja je šel pol za 
društvo Iniciativ Angola, pol pa Caritasu. 
Preko projekta je veliko ljudi in dijakov prišlo do spoznanja, kako veliko količino še vedno čisto užitne in okusne hrane 
dnevno zavržemo. Prav tako so se dijaki tudi naučili, da lahko z zagnanostjo, vztrajnostjo in skupinskim delom organizirajo in 
realizirajo odličen projekt. 

• Iz Koroške v Ameriko. Avtor: Ana Grilc. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 39, 02.11.2018, str. 7 
Impresije iz onstran Atlantika 
http://www.novice.at/novice/po-svetu/impresije-iz-onstran-atlantika/ 
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Slika: Obisk iz Koroške: Zdravko Inzko, Sabina Zwitter, Simon Schnabl, Ana Grilc. Foto: Novice 
 
V Bostonu se govori o »indijanskem poletju«. Drevesa so pobarvana rdeče, rumeno in oranžno. Tla so posuta z listjem in 
jesensko sonce sije na glave študentov in študentk. Tistih pa je kar dovolj, kajti slovito Harvard University obiskuje 
okroglo 22.947 mladincev.  
 

 
Slika: Simon Schnabl, koroški Slovenec iz Zilje, je študent na univerzi v Harvardu. Foto: Novice 
  
Boston. Eden izmed njih je koroški Slovenec Simon Schnabl. Toda ob koncu tedna, 27. in 28.oktobra, ni bil edini član 
manjšine, ki je poskakoval po kampusu znamenite univerze. Kajti Schnabl je v kooperaciji z režiserko Sabino Zwitter 
organiziral screening dokumentarca »Sence sramote«. Film so pokazali v Harvard Hall v sobi 201. 
Prezentacija dokumentarca o holokavstu in njegovih posledicah je dobila tisto soboto še poseben pomen, kajti to je dan po 
antisemitskem atentatu, ki je bil izveden na sinagogo v Pittburghu. Enajst Judinj in Judov je bilo ubitih v njihovem svetem 
prostoru. 
 

 
Slika: Študent Simon Schnabl je v sodelovanju z režiserko Sabino Zwitter organiziral na univerzi Harvard ogled 
dokumentarca »Sence sramote«. Foto: Novice 
 
Pri predstavitvi filma, ki se osredotoča na drugo svetovno vojno ter na posredovanje travme, ki jo je povzročila pri skupinah 
žrtev, je potreben za ameriško publiko kratek uvod v tematiko. Schnabl je torej sestavil desetminutni uvodni tečaj, v sklopu 
katerega je razlagal nacionalsocialistični režim v Avstriji, predstavil manjšine Judov, Romov, Sintijev ter koroških Slovencev, 
obdelovanje zgodovine s strani Avstrije, Ortstafelsturm, politika Jörga Haiderja ter pomen dokumentarca, ki je osvojil 
nagrado »Prof. Claus Gatterer« leta 2014. 

http://www.novice.at/wp-content/uploads/2018/11/IMG_5817-Kopie_2048px-e1541680533652.jpg


Film prikazuje tri mlade ženske s koreninami v manjšinah. Ljudje iz treh generacij jim pripovedujejo svoje doživljaje v 
povezavi z nacionalsocialističnim režimom. Kajti tako žrtve in preživeli druge svetovne vojne kot tudi še druga in tretja 
generacija občuti posledice travm, ki jih je povzročil režim. 
 

 

 
Slika: Simon Schnabl je v kooperaciji z režiserko Sabino Zwitter organiziral screening dokumentarca »Sence sramote«. 
Film so pokazali v Harvard Hall v sobi 201. Foto: Novice 
  
Ko je postal ekran temen, sta se Sabina Zwitter in visoki predstavnik Bosne in Hercegovine Valentin Inzko stavila diskusiji s 
publiko. Pogovor je tekel o diskriminaciji manjšin danes, o situaciji v Bosni in Hercegovini, o hujskanju proti muslimanom, o 
antisemitizmu ter o avstrijski politiki. Gledalka je menila, da ji nikoli ni bilo jasno, koliko različnih skupin je deportacija in 
represija fašističnega sistema prizadela in kako do danes vse vpliva na njhove potomce in potomke. »Dokumentarec mi je 
pravkar odprl oči,« je rekla študentka nevrologije. 
Naslednji screening filma bo na avstrijski ambasadi v Washingtonu. 

• Prostranstva vesolja odslej vabijo v Celovcu tudi s slovenščino. Intervju: Sanja Fenkart. Pogovarjal se je: Bojan 
Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 39, 02.11.2018, str. 8 

Sanja Fenkart, študentka astronomije na Dunaju. 
http://www.novice.at/novice/po-svetu/prostranstva-vesolja-odslej-vabijo-v-celovcu-tudi-s-slovenscino/ 
Planetarij Celovec 
 

 
Slika: Sanja Fenkart, študentka astronomije na Dunaju. Foto: Novice 
 
Projekcija predstave Planeti – ekspedicija v Osončje v slovenščini je pred dvema tednoma privabila kar stotnijo 
obiskovalcev v celovški planetarij. 
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Celovec. Udobni modro oblazinjeni sedeži pod kupolo celovškega planetarija so bili v soboto, 20. oktobra, z dobrimi sto 
obiskovalci skoraj vsi zasedeni, ko je tam prvič bila prikazana predstava Planeti – ekspedicija v Osončje. V dvoletnem 
sodelovanju jo je pripravilo 19 planetarijev iz Nemčije, Švice in Avstrije, v slovenščino jo je med počitniško prakso v 
celovškem planetariju prevedla Celovčanka Sanje Fenkart, študentka astronomije na Dunaju. 
 

 
Slika: Planetarij Celovec. Foto: Novice 
 
Bodo tudi v prihodnje v celovškem planetariju na sporedu projekcije v slovenščini?  
Sanje Fenkart: Trenutno sta na voljo dve predstavi v slovenščini, »Planeti – ekspedicija v Osončje« in »Potovanje skozi čas: 
od prapoka do človeka«. Med rednim sporedom je mogoče poslušati slovenski prevod s slušalkami. Zainteresirane skupine 
pa lahko rezervirajo predstavo v slovenščini. 
Program planetarija je lahko koristen pripomoček za šolsko mladino. Bodo slovenske ali dvojezične šole na Koroškem v 
prihodnje bolj v fokusu?  
Planetarij Celovec je odprt za vse šole in skupine. »Planeti – ekspedicij v Osončje« je primerna predstava za ljudskošolske 
razrede in seveda je zdaj idealna tudi za dvojezične šole. Poleg tega pa je predstava dober pripomoček za učni načrt ljudskih 
šol. Dvojezične šole seveda prav prisrčno vabimo v planetarij. 
So načrtovani še prevodi drugih predstav v slovenščino? Predstava »Milliarden Sonnen/ Milijarde sonc« je že prevedena v 
slovenščino, vendar še ni v nadaljnji obdelavi. Cilj je seveda, da so vse predstave na voljo v slovenščini. Z malo sreče bo 
»Miljiarde sonc« pripravljena še to zimo. 
 

 
Slika: Projekcija predstave Planeti – ekspedicija v Osončje. Foto: Novice 
 
Vtisi po poletni praksi – kaj vse se dogaja v celovškem planetariju, tudi v ozadju posameznih šovov? 
Poletna praksa mi je dala vpogled v delovanje planetarija in tudi v produciranje novih predstav. Glavna naloga planetarija je 
posredovanje astronomskega znanja v lahko razumljivem jeziku. Ob tem sem uživala in opazila, da mi gre kar dobro od rok 
in zelo rada bi se vrnila na to delovno mesto v naslednjem letu. 
Poletni smo bili najmanj po dva in naj več po štirje sodelavci. Nekdo je pristojen za blagajno in informacije, drugi zažene 
šove. Če smo trije ali štirje pa nekdo ostane v pisarni in poskrbi za vse druge malenkosti; šove v živo je mogoče moderirati v 
paru. Planetarij Celovec je član kooperacijskega kroga z 18 drugimi planetariji iz nemško govorečega prostora. Najprej se je 
treba zmeniti za temo, nato nastane scenarij. Grafiki izdelajo posnetke in slike. Predstava pa ni film, temveč sestavljanka 
mnogih slik na sekundo in te slike mora vsak planetarij prirediti za svojo kupolo. Priprava nove predstave traja vsaj leto, 
ponavadi dve. Za krajše šove, ki so potem v živo, je mogoče direktno v kupoli spisati kodo, podobno kot program, ki ga spiše 
informatik. V poletni praksi sem pripravila krajše scene, teden pred zaključkom prakse pa sem se lotila spisanja šova v živo, 
ki naj bi obsegal 30 minut. Tema je nočno nebo na južni polobli. 

• Dekonstrukcija frazeologije v 25 stavkih. Franc Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 39, 
02.11.2018, str. 15 

Teatr Šentjanž 



http://www.novice.at/kultura/oder/dekonstrukcija-frazeologije-v-25-stavkih/ 
 

 
Slika: Predstava 5&20 udarcev/ Schlagzeilen - Teatr Šentjanž. Foto: Novice 
 
S predstavo 5&20 udarcev/ Schlagzeilen je Teatr Šentjanž na igralsko zelo visokem nivoju dregnil v besedno osišče, iz 
katerega se napaja tudi politično manipulantstvo. 
Šentjanž Igra novačenja in izključevanja, osvajanja in razdvajanja – predstava 5&20 udarcev/ Schlagzeilen, ki jo je Teatr 
Šentjanž po premieri 18. oktobra v šentjanškem k&k centru ponovil na kar devetih reprizah (zadnji dve v Kammerlichtspiele 
v Celovcu), se je s sicer omejenim besednim zakladom, a izrazno močno uprizoritvijo poglobila v odnose med ljudmi. V 
odnose, ki ne ostajajo zgolj na medosebni ravni, temveč se zarežejo v družbena razmerja. In zato postajajo politično 
nevarni. Kljub ali ravno zaradi preproščine v besedišču. 
Avtorica besedila in obenem režiserka Alenka Hain je število različnih stavkov omejila na 25, kolikor je tudi črk v slovenski 
abecedi. Uporabila je razne puhlice, fraze, ki jih je kdaj tudi zares slišati v javnem političnem diskurzu ali v small talku. 
»Zapeljivec« (Aleksander Tolmaier) manipulira s svojimi soigralkami (Katarina Hartman, Lara Vouk, Magda Kropiunig, Yulia 
Izmailova) in jih spretno izigrava. Igra močno sloni na gestiki in mimiki – vseh pet igralcev povsem prepriča s svojimi 
igralskimi sposobnostmi, nenazadnje so vsi šolani igralci. Raven je vsekakor zelo visoka. Izjemno močna je večkrat zelo 
opazna »dekonstrukcija« stavkov – ponavljanja in razstavljanje povedi, kakor je »Sem mlad, lep in fit, zato bom politik,« do 
obisti razgali nesmisel take izjave. Do zadnje banalnosti. Prav to je moč predstave, ki usmeri pozornost na pomen ali 
nepomen lahkotno izrečenih besed in natrošenih razmišljanj, ki spremljajo politični vsakdan. In ki perejo možgane ravno 
zato, ker so že tako plehki. 
Vendar predstava mestoma ostaja zelo hermetična, zaprta, deloma težko razumljiva. Oziroma: komur je blizu plesno 
gledališče, bo mogoče tudi prej osvojil izraze predstave 5&20 udarcev/ Schlagzeilen, nezadnje se je tudi avtorica in režiserka 
Alenka Hain kalila v tem žanru. 

• Podoba mlade Terezije Mičej na pročelju koroške hiše spomina. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 39, 02.11.2018, str. 16 

Slikanje proti pozabi 
http://www.novice.at/kultura/podoba-mlade-terezije-micej-na-procelju-koroske-hise-spomina/ 
 

 
Slika: Sorodstvo Terezije Mičej z umetnikom Manfredom Bockelmannom (drugi od desne). Foto: Novice 
 
Spomin na Terezijo Mičej je tudi počastitev »vseh tistih ljudi, ki so firerju odrekli poslušnost, ki so hoteli ostati neodvisni 
in svobodni.« 
Celovec »Državni praznik, stoletnica republike Avstrije in 500-letnica mesta Celovec so vreden trenutek, da se spomnimo 
temnih poglavij zgodovine,« je dejala celovška županja Maria-Luise Mathiaschitz, ko je umetnik Manfred Bockelmann prav 
na dan avstrijskega državnega praznika, 26. oktobra, v prostorih Deželnega arhiva predal mestu sliko Terezije Mičej. Delo z 
naslovom Podoba mlade ženske je nastalo kot del njegovega projetka Risanje proti pozabi, s katerim Bockelmann ohranja 
spomin na žrtve nacionalnega socializma. 
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Leta 1922 rojena Terezija Mičej, ki jo je v Deželnem arhivu v čustvenem nagovoru predstavila njena nečakinja Viktorija 
Mitsche, je bila hči slepega organista in ščetarja Andreja Mičeja in njegove žene Terezije in doma v Šentvidu v Podjuni. 
Rezika, kakor so jo imenovali, njeno partizansko ime pa je bilo Jelka, je pomagala slovenskim partizanom. 1. junija leta 1944 
so jo skupaj z materjo in polbratom Štefanom Kumrom zaprli in jo v gestapovskem zaporu mučili. Kot se je kasneje 
spominjal njen oče Andrej, bi lahko izdala 200 ljudi, če ne bi ostala trdna. Vendar je ostala stanovitna. 12. januarja leta so jo 
nacisti skupaj z materjo v Gradcu obglavili. 
Peter Gstettner, gonilna sila kulture spominjanja na Koroškem, je opozoril, da je spomin na Terezijo Mičej tudi počastitev 
»vseh tistih ljudi, ki so firerju odrekli poslušnost, ki so hoteli ostati neodvisni in svobodni, ki so se borili za svojo avtonomijo 
in ideale, ki so se uprli in ostali stanovitni tudi v gestapovskem zaporu in nikogar niso izdali. S sliko umetnika Manfreda 
Bockelmanna je ime Terezije Mičej dobilo tudi obraz.« Gstettner pa je tudi opomnil, da »mi, ki smo se rodili kasneje, danes 
nimamo pravice z velikimi gestami končati vojne, pri kateri nismo bili udeleženi. Nimamo pravice, da si čez grobove naših 
prednikov – karkoli že so storili – podajamo roke in slavimo veliko sklenitev miru. Za to nimamo pooblastila, tudi ne od 
tistih, ki so v celicah smrti čakali na svojo usmrtitev.« Umetnik Bockelmann, ki ga je čustveno močno prevzela prisotnost 
sorodstva Terezije Mičej, se je v skromnem nagovoru navezal na besede, da je njegova slika darilo mestu: »To niso moje 
slike, slike so last nas vseh.« Podoba Terezije Mičej naj bi v prihodnje spominjala nanjo, na vse njej enake in na zavest o 
ohranitvi človekovega dostojanstva na pročelju Deželnega arhiva, koroški hiši spomina.  

• Selani so se poklonili na Dunaju trinajsterici obglavljenih. Avtor: Franc Wakounig. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 39, 02.11.2018, str. 17 

http://www.novice.at/novice/po-svetu/selani-so-se-poklonili-na-dunaju-trinajsterici-obglavljenih/ 
Simpozij o uporu proti nacizmu 
 

 
Slika: Živ spomin na žrtve je: Selani v veliki sodni dvorani dunajske Sive hiše s predsednikom deželnega sodišča 
Friedrichom Forsthuberjem. Foto: Novice 
 
Od 25. do 28. oktobra je na različnih krajih na Dunaju pod geslom »Dialog generacij – Upor proti nacističnemu režimu – O 
umevanju demokratične pravne države« potekal simpozij v okviru spominskega leta 1938-2018. Simpozij je vodil 
predsednik dunajskega deželnega sodišča Friedrich Forsthuber. 
Dunaj V središču simpozija je bil odnos nacističnega režima do svoboščin posameznika in skupin, ki zanj niso sodile v okvir 
tako imenovane „volksgemeinschaft“ (skupnosti ljudstva) in je zato proti njim nastopal najostreje in s krvavo rihto. Prav zato 
se je simpozij začel tudi tam, kjer sta se krivica in krivičnost nacističnega krivosodja (pojem pravosodje je na tem mestu 
izgubil svojo upravičenost) zgostili v rezilu giljotine: v sobi dunajskega deželnega sodišča, kjer so sekali glave, kot da bi 
zelnate bile“, kakor je v svoji neponovljivi in pretresljivi pesmi „Na Dunaju je Siva hiša“, zapisal Janko Messner. V tej sobi so 
29. aprila 1943 bili obglavljeni, umorjeni tudi koroška Slovenka in Slovenci iz občin Borovlje, Sele in Železna Kapla, trinajst po 
številu. V četrtek, 25. oktobra 2018, pa se je vsem obglavljenim poklonil slavnostni govornik Wolfgang Sobotka, predsednik 
državnega zbora. Na simpoziju so obravnavali tudi vprašanja odnosa med civilno družbo in pravno državo, spregovorili so o 
pomenu dialoga med generacijami ter o pomenu spominjanja in svarjenja. 
V petek, 26. oktobra, na državni praznik, je Gruppe 40, skupina, ki se na Dunaju aktivno zavzema za ohranitev spomina na 
žrtve nacizma, vabila na literarno-glasbeni dopoldan z branjem iz poslovilnih pisem obglavljenih in spominov njihovih 
potomcev nanje. V veliki sodni dvorani, kjer so svojčas padale smrtne obsodbe rajhskrigsgerihta, folksgerihtshofa in drugih 
nacističnih sodnih organov, so bile občutne teža in travme, ki še danes bremenijo potomce. Pa vendar iz pisem žrtev ni vel 
duh poraženosti, brezupa in vdaje, ampak duh upornosti in prepričanje o skorajšnji končnosti tega zločinskega in 
nečloveškega režima in da njihov upor ter odločitev za človeško dostojanstvo nista bila in ne bosta zaman. Vse to so na smrt 
obsojeni pisali svojcem. 
Emocionalni višek dopoldneva sta nedvomno bila nastop mešanega pevskega zbora Sele, ki je zapel dve pesmi in obisk sobe, 
kjer so bile žrtve obglavljene. Plošče z imeni žrtev, ob njih potomki in potomca žrtev iz Sel, inštalacija, ki ponazarja 
trinajsterico, odtočni kanal in originalna pipa, na katero so nataknili cev za splakovanje krvi obglavljenih, vse to brezčasno 
spominja na kraj zločina in na zločin. Manjka edinole giljotina, ki pa so jo po vojni odstranili in vrgli v Donavo. Predsednik 
sodišča dr. Forsthuber je navzoče seznanil z izjemnim doprinosom koroških Slovencev v uporu proti nacizmu, predvsem pa 
trinajsterice, ki je bila tudi številčno največja na Dunaju obglavljena skupina. V njej je bila tudi najmlajša vseh obglavljenih 
žrtev, komaj sedemnajstletni Janez Oraže iz Sel. 

• Dijakinje Slovenske gimnazije koroške prvakinje. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 39, 02.11.2018, 
str. 18 
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Slika: Dekliška ekipa Slovenske gimnazije je postala koroški prvak. Foto: Novice 
 
Kros tek 
Dijaki Slovenske gimnazije ter VŠ Šentpeter so na okrajnem in deželnem prvenstvu v kros teku dosegli odlične rezultate. 

Celovec/ Šentpeter Dekleta in fantje Slovenske gimnazije, ki so se v spremstvu Magdalene Kulnik in Hedwig Figoutz udeležili 
okrajnega tekmovanja v kros teku, so dosegli zelo razveseljive uvrstitve. Dekliška ekipa je odnesla zmago in se s tem 
kvalificirala za deželno prvenstvo. Dekleta so za sabo pustila tudi šolo s športnim težiščem. Najhitrejši dijakinji Slovenske 
gimnazije sta bili Anja Partl (2. mesto) in Sara Wutti (3. mesto). 
 

 
Slika: Dekliška ekipa Slovenske gimnazije. Foto: Novice 
 
Obe fantovski ekipi sta pa dosegli odlično 3. mesto. Najboljši fant nižje stopnje je bil Jan Ogris-Martič (3. mesto), na 
stopnjičke pa je v kategoriji najstareših dijakov uspelo tudi Mateju Rozmanu. 
1.in 4. mesto za VŠ Šentpeter 
Z zmago na okrajnem prvenstvu se je tudi dekliška ekipa Višje šole za gospodarske poklice Šentpeter kvalificirala za deželno 
prvenstvo. Tudi tam so šentpetrska dekleta pokazala talent in dosegla odlično 4. mesto. Najhitrejša dijakinja je bila Karin 
Cukjati, ki je kot četrta za las zgrešila stopničke. 

 

 
Slika: Dekliška ekipa Višje šole Šentpeter. Foto: Novice 
 
Prvo mesto za Slovensko gimnazijo 
V kategoriji za tretje in četrte razrede se je tudi dekliška ekipa Slovenske gimnazije pomerila na koroškem prvenstvu v 
centru Wahaha s šolami iz cele Koroške in zasedla odlično 1. mesto. 
 

http://www.novice.at/wp-content/uploads/2018/11/slog_kolaj-Kopie_2048px.jpg


 
Slika: Dijaki Slovenske gimnazije na okrajnem prvenstvu. Foto: Novice 
 
Najboljši tekačici dneva sta bili Anja Partl (3. mesto) in Sara Wutti (4. mesto). A tudi Ana Deutz, Alina Kunčič in Elisabeth 
Bluch so z zelo dobrim tekom doprinesle k zmagi ekipe. Škoda je le, da to leto ni avstrijskega prvenstva, je povedala 
mentorica Magdalena Kulnik. 
 

 

• „Mladini dati možnost, da lahko dela“. ORF, Celovec, 02.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2945042/  
Družbeno participacijo mladih v slovenskem zamejstvu so vzeli pod drobnogled sobesedniki okrogle mize v Trstu. 
Vključevanje mladine na Koroškem in svoje izkušnje je občinstvu približal Simon Rustia, predsednik Kluba slovenskih 
študentk in študentov na Koroškem (KSŠŠK). 
Izšla je tretja knjiga o mladih v zamejstvu 
Minuli petek je bila v Trstu predstavljena tretja knjiga iz svežnja publikacij „Mladi v slovenskem zamejstvu - družbeni in 
kulturni konteksti ter sodobni izzivi“. Tretja knjiga nosi naslov „Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu.“ Ob 
predstavitvi je bila v kavarni Knulp na sporedu tudi okrogla miza, pri kateri so mladi zamejci iz Italije, Hrvaške in Koroške 
razpravljali o družbeni participaciji mladih v zamejstvu. 
 

 
Slika: Minuli petek je bila v Trstu predstavljena tretja knjiga iz svežnja publikacij „Mladi v slovenskem zamejstvu - 
družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi“. Foto: ORF 
 
Osrednja tema okrogle mize je bila, kako spodbujati dejavno družbeno participacijo mladih v slovenskem zamejstvu. K 
sodelovanju so kot primer dobre prakse povabili mlade, dejavne v raznih društvih. V skupni diskusiji so predstavili svoja 
stališča in podali predloge, kako ozavestiti mlade o aktivnem sodelovanju v društvih, organizacijah in javnem življenju v 
zamejstvu. 
 

 
Slika: Simon Rustia. Foto: ksssk.at 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2945042/


 
 „Možnosti niso povsod enake“ 
V debati je med drugim sodeloval tudi rojak Simon Rustia v vlogi predsednika Kluba slovenskih študentk in študentov na 
Koroškem (KSŠŠK). Participacija mladih je v ostalih državah, kjer živijo Slovenci, zelo različna, kakor ugotavlja. 
Sobesedniki okrogle mize so spregovorili tudi možnostih in rešitvah, kako spodbudti mladino k participaciji, dodaja Rustia. 

• Financiranje časopisov: Česnik sprožil akcijo. ORF, Celovec, 02.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2945019/  
Italijanska vlada želi prihodnje leto razpoloviti sredstva, ki jih država namenja slovenskim časopisom v Italiji, že leta 2020 
pa naj bi javno financiranje povsem odpravili. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik je sprožil 
pobudo, da se vprašanje financiranja časopisov dvigne na meddržavno raven. 
 

 
Slika: Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik je sprožil pobudo, da se vprašanje financiranja 
časopisov dvigne na meddržavno raven. Foto: ORF 
 
Srečanje z veleposlanikom 
Vprašanje financiranja slovenskih časopisov v Italiji bo na pobudo ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Petra Jožefa 
Česnika postalo predmet bilateralnih odnosov. Minister v Šarčevi vladi se bo namreč že prihodnji teden sestal z italijanskim 
veleposlanikom v Ljubljani Paolom Trichilom. 
Italija želi razpoloviti sredstva 
„Pojasnil mu bo, da je slovenska manjšina po italijanski zakonodaji avtohtona skupnost, kar je ustoličeno s finančnimi 
sredstvi vred,“ je za Primorski dnevnik povedal Česnik. Minister ima občutek, da Liga in Gibanje petih zvezd tega dela 
zakonodaje ne poznajo. „Zato sprejemajo take hazardne odločitve.“ 
Vladni sekretar Vito Crimi je namreč napovedal, da bo vlada prihodnje leto razpolovila sredstva, ki jih država namenja 
časopisom, že leta 2020 pa naj bi javno financiranje povsem odpravili. Česnik napoveduje še nekaj drugih korakov, s 
katerimi bi aktiviral tako slovensko vlado kot državni zbor, nadalje piše Primorski dnevnik. 

• „Pot poezije“ od Dunaja do Celovca. ORF, Celovec, 02.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2945183/  
V ponedeljek zvečer se bo v kavarni Korb v 1. dunajskem okraju z literarnim branjem koroškega pesnika Janija Oswalda 
ter kraškega pesnika Marka Kravosa pričel program Slovenskega literarnega tedna ob knjižnem sejmu „Buch Wien“. 
Oswald in Kravos bosta nato v torek brala tudi še v Hačku v Celovcu. 
 

 
Slika: V ponedeljek zvečer se bo v kavarni Korb v 1. dunajskem okraju z literarnim branjem koroškega pesnika Janija 
Oswalda ter kraškega pesnika Marka Kravosa pričel program Slovenskega literarnega tedna ob knjižnem sejmu „Buch 
Wien“. Foto: ORF 
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Oswald in Kravos s satiro in ironijo tudi v Hačku 
S programom „Dol ograja meja maja“ bosta Oswald in Kravos pod geslom „Pot poezije“ gostovala na več postajah, namreč 
še v Ljubljani (7. novembra ob 19. uri v Slovenskem centru PEN/ Tomšičeva 12) in v Trstu (8. novembra ob 19. uri v 
Tržaškem knjižnem središču/ Piazza Oberdan 7) ter 6. novembra v Celovcu. Svoje poetične utrinke bosta koroški publiki 
predstavila v kulturnem in knjižnem centru Haček (Paulitschg. 5-7) v torek ob 19. uri. 
„S satiro in ironijo opisujeta čedalje hujšo nehomogenost kulture in politike v ožjem koroškem, tržaškem, slovenskem, 
italijanskem in avstrijskem kulturnem prostoru“, piše na vabilu. Za glasbo bosta v Hačku poskrbela Emil Krištof (perkusija) in 
Stefan Gfrerrer (bas). 
Na Dunaju še o Cankarju in Karlinovi 
V programu Slovenskega literarnega tedna na Dunaju pa bo v torek v Avstrijski narodni knjižnici potem razprava o Ivanu 
Cankarju ob stoletnici njegove smrti, v sredo zvečer pa bo v Avstrijski literarni družbi v palači Wilczek (Herreng., 19:00) 
knjižna in fotografska predstavitev življenja svetovne popotnice Alme Karlin. 

• „Pomembno, da se povezujemo“. ORF, Celovec, 02.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2945044/  
Še vedno se je treba boriti proti fašizmu, pravi predsednica Tržaškega partizanskega pevskega zbora „Pinko Tomažič“ 
Rada Zergol. Zbor bo gostoval v soboto, 10. novembra, na slavnostni prireditvi ob 70-letnici Zveze koroških partizanov 
(ZKP) v Celovcu. 
 

 
Slika: Tajnik ZKP Andrej Mohar je spregovoril na vaji zbora v Bazovici. Foto: ORF 
 
Tržaški partizanski pevski zbor je bil ustanovljen leta 1972 v Bazovici pri Trstu in, kakor so zapisali ob desetletnici zbora, je 
nastal „kot direktno nadaljevanje svetlega revoluciarnega izročila naše narodnoosvbodilne borbe, v kateri je prav 
partizanska pesem pomenila veliko spodbudo za vztrajanje v tem velikem in neenakopravnem boju“. 
 

 
Slika: Pinko Tomažič (1915-1941). Foto: ORF 
 
Nadaljevanje izročila narodnoosvbodilne borbe 
Zbor je poimenovan po Josipu Tomažiču, pozneje znan kot Pino ali Pinko. Rodil se je leta 1915 v Trstu, doraščal v času, ko so 
fašisti v Trstu in na Krasu ukinjali slovenske šole, prepovedali društva in časopise ter italijanizirali slovenska imena. Da bi se 
izognil služenju vojaškega roka v italijanski vojski, je leta 1935 šel v Jugoslavijo, nazaj v Trstu je bil junija 1940 aretiran zaradi 
političnega delovanja, saj je pisal revoluciarne članke v komunističnem glasilu in delil antifašistične letake. Pinko Tomažič je 
bil od fašistične oblasti obsojen na smrt in decembra leta 1941 so ga na Opčinah ustrelili.  
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Slika: Rada Zergol. Foto: ORF 
 
Tržaški partizanski pevski zbor ohranja izročilo humane kulture v času, ko prihaja skrajno desna miselnost spet v sredino 
družbe. Fašizem je spremenil svojo obliko in si nadel obraz populizma, pravi predsednica zbora Rada Zergol. Zato da je 
tembolj pomembno in potrebno povezovanje antifašističnih sil, ugotavlja Rada Zergol pred gostovanjem zbora v Celovcu. 
Že jutri bodo antifašisti na nogah na ulicah v Trstu, kjer bodo izrazili odločno nasprotovanje shodu fašističnega gibanja Casa 
Pound. 

• Vlada se umika iz dogovora ZN o migracijah. ORF, Celovec, 02.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2945023/  
Zvezna vlada je sklenila, da ne bo podpisala dogovora Združenih narodov o migracijah. Boji se, 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. 
 

 
Slika: Avstrijska zvezna vlada je sklenila, da ne bo podpisala dogovora Združenih narodov o migracijah. Foto: ORF 
 
Podpis bi bila „kršitev koalicijske pogodbe“ 
„Vlada je potrdila, da ne po podpisala dogovora ZN o migracijah in da se mu tako Avstrija ne bo pridružila,“ so sporočili po 
seji avstrijske 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. „Odločili smo se, da se ne bomo pridružili 
dogovoru,“ je že pred sejo vlade napovedal kancler Sebastian Kurz (ÖVP). Prvi mednarodni dogovor o upravljanju migracij 
se zavzema za boljše sodelovanje pri obravnavanju perečega vprašanja migracij. Določa 23 ciljev za bolj varen in urejen 
pretok ljudi. 
Na konferenci v Maroku ne bo avstrijskega zastopnika 
Do odločitve vlade so bili v opoziciji kritični. Poudarili so, da bo to škodovalo „ugledu Avstrije kot zanesljive partnerice v 
skupnosti zahodnih vrednot“. 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. 
Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je dogovor označil za velik dosežek, ki izraža skupno razumevanje o čezmejnih 
migracijah kot mednarodnem pojavu, ki potrebuje učinkovito upravljanje z mednarodnim sodelovanjem. Obenem tudi 
priznava pravico vsakega posameznika do varnosti, dostojanstva in zaščite. 
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 danes v Bruslju poudarila govorka komisije Natasha 
Bertaud. 
Avstrija, ki trenutno predseduje Svetu EU, 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. 
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• Pohod prijateljstva v Radgonskem kotu. ORF, Celovec, 02.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2945017/  
V soboto, 3. novembra, prirejajo obmejne občine t.i. Radgonskega kota že 19. evropski pohod prijateljstva. Začetek bo ob 
9. uri pri gasilcih v slovenskih Gederovcih, kjer bosta pripravljena malica in kulturni program, nato pa bo štart pohoda ob 
9.30 proti mejnemu prehodu do dvojezične vasi Žetinci na avstrijski strani. 
 

 
Slika: V soboto, 3. novembra, prirejajo obmejne občine t.i. Radgonskega kota že 19. evropski pohod prijateljstva. Foto: 
ORF 
 
Cilj je v Cankovi 
Celotna trasa obmejnega pohoda je dolga enajst kilometrov, cilj pa je Cankova na slovenski strani, kjer se je rodil Avgust 
Pavel, po katerem je poimenovan kulturni dom štajerskih Slovencev. Vse udeležence tam čaka topla malica. 
Prijave za Evropski pohod prijateljstva v soboto so mogoče na občinskem uradu avstrijske Radgone. 

• „Nevarnost podžiganja sovraštva“. ORF, Celovec, 02.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2945199/  
Društvo TIGR Primorske je v zvezi s shodom neofašističnega gibanja CasaPound v soboto v Trstu pisalo predsedniku 
Slovenije Borutu Pahorju in mu predlagalo, naj italijanskega predsednika Sergia Mattarello opozori na nevarnost 
podžiganja sovraštva. 
 

 
Slika: Društvo TIGR Primorske je v zvezi s shodom neofašističnega gibanja CasaPound v soboto v Trstu pisalo predsedniku 
Slovenije Borutu Pahorju in mu predlagalo, naj italijanskega predsednika Sergia Mattarello opozori na nevarnost 
podžiganja sovraštva. Foto: ORF 
 
Shod „zanika demokratično povojno Evropo“ 
Ukrepanje pričakujejo tudi od slovenske diplomacije. Kot je društvo TIGR zapisalo v izjavi za javnost, pričakujejo, da bodo 
predstavniki Slovenije v Bruslju, Rimu in Trstu sporočili italijanskim oblastem in demokratični javnosti v Evropi, da shod 
neofašistov v Trstu žali čustva in tradicije odporništva, s tem pa tudi zanika vsebino celotne demokratične ureditve povojne 
Evrope. 
Tudi SKGZ svari 
Da si pred dogajanjem v Trstu ne gre zatiskati oči, je opozorila tudi že Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ). Kot so 
pred nekaj dnevi zapisali v sporočilu za javnost, sta družbeno in politično ozračje v Italiji zastrupljena do take mere, da je 
dogajanje težko prezreti, CasaPound pa da ni osamljen pojav. 

• Shod proti desničarskemu gibanju. ORF, Celovec, 05.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2945427/  
V Trstu se je po navedbah organizatorjev v soboto na shodu zbralo približno 7.000 nasprotnikov neofašizma in prijateljev 
protifašističnega odpora. Protestniki so s shodom tudi izrazili nasprotovanje desničarskemu gibanju Casa Pound. 
2.000 neofašistov se je zbralo ob 100-letnici konca prve svetovne vojne. 
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„Osvobodimo se fašizmov“ 
Sprevod nasprotnikov je organiziralo Združenje Antifašistični in antirasistični Trst. Pod geslom „Osvobodimo se fašizmov“, je 
vabilo večje število krajevnih političnih strank, kot so Slovenska skupnost (SSK), Demokratska stranka in Stranka 
komunistične prenove, pa tudi krovni organizaciji Slovencev v Italiji - Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) in Svet 
slovenskih organizacij (SSO) - ter več krajevnih skavtskih in kulturnih združenj, je poročal Primorski dnevnik v svoji spletni 
izdaji. 
 

 
Slika: Shod proti desničarskemu gibanju. Foto:  primorski.eu 
 
Kritični so tudi do mestnih in državnih oblasti, ki so shod Casa Pound dovolile. Nasprotujejo pa tudi lokalni predstavniki 
številnih verskih skupnosti. 
Dan narodne enotnosti in oboroženih sil 
Dan po shodu italijanskih neofašistov in demonstracijah protifašistov so v Trstu zaznamovali dan narodne enotnosti in 
oboroženih sil. Kakor navaja „Primorski dnevnik“, je italijanski predsednik Sergio Mattarella v svojem govoru poudaril, da je 
vojna vedno tragična, „zato imamo raje sodelovanje med narodi, katerega vrhunski izraz je Evropska unija“. Pri tem je 
pozdravil predstavnike in zastave številnih držav oziroma narodov, ki so se pred stotimi leti borili na obeh straneh soške 
fronte. Italijanski predsednik Sergio Mattarella pa se je poklonil tudi številnim ženskam, brez katerih Italija na koncu ne bi 
ubranila svoje meje, pa tudi padlim vojakom judovskega porekla, katerih družine so pozneje doživele rasne zakone in 
zatiranje. 

• „Nevarna postfašistična organizacija“. ORF, Celovec, 05.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2945514/  
Pri mogočni manifestaciji proti nestrpnosti in oživljanju neofašizma v Trstu se je več tisoč demokratov na protestnem 
sprevodu izpovedalo, da ne dopustijo, da bi skrajno desno gibanje CasaPound spremenilo dušo večjezičnega Trsta. 
V odziv na shod mogočen protestni shod 
Okoli 2.000 neofašistov se je v soboto udeležilo shoda italijanskega skrajnega desničarskega gibanja CasaPound v Trstu. 
Razlog za manifestacijo je bil proslavljanje 100. obletnice konca prve svetovne vojne in italijanske zmage. Gibanje 
CasaPound, ki ga označujejo za fašiste tretjega tisočletja, je po družbenih omrežjih pojasnilo, da so Trst izbrali za prizorišče 
shoda, ker „je to eno od mest, ki so se najbolj borila za italijanstvo“. Tržaške oblasti shoda kljub številnim pozivom niso 
prepovedale. 
V odziv na shod CasaPound je združenje „Antifašistični in antirasistični Trst“ organiziralo protestni shod. Pod geslom 
„Osvobodimo se fašizmov“ je pristopilo večje število krajevnih političnih strank, kot so Slovenska skupnost (SSk), 
Demokratska stranka in Stranka komunistične prenove, pa tudi krovni organizaciji Slovencev v Italiji, Slovenska kulturno-
gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO), ter več krajevnih skavtskih in kulturnih združenj, ki se ne 
strinjajo z neofašističnim sprevodom in ga označujejo za hudo žalitev za mesto. 
 

 
Slika: Okoli 2.000 neofašistov se je v soboto udeležilo shoda italijanskega skrajnega desničarskega gibanja CasaPound v 
Trstu. Foto: primorski.eu 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2945514/


 
7.000 nasprotnikov neofašizma 
Po navedbah organizatorjev se je protestnega shoda udeležilo približno 7.000 nasprotnikov neofašizma in prijateljev 
protifašističnega odpora. Po oceni sindikatov in organizatorjev, ki upoštevajo tudi tiste, ki so antifašistični sprevod spremljali 
in z aplavzom podpirali na ulicah na pločnikih, naj bi jih bilo celo okoli 10.000. 
Odločitev, da shod ni bil prepovedan, „genialna“ 
„Odločitev mestnih oblasti, da sprevoda skrajno desnega gibanja CasaPound skozi središče Trsta kljub velikemu pritisku niso 
prepovedale, je bila glede na razplet genialna. Po eni strani italijanska desnica ne more tarnati, da v svoji državi nimajo niti 
pravice izraziti svojega mnenja. Skrajni desničarji se najbolje počutijo, če lahko igrajo vlogo žrtve. Prepoved manifestacije bi 
bila velik prispevek k afirmaciji fašizma kot svobodnjaške alternative diktaturi reprezentativne demokracije“, v komentarju 
za ponedeljkovo izdajo časopisa Dnevnik piše novinar Ervin Hladnik Milharčič. 
Množična udeležba protestnega shoda antifašistov pa je pokazala, kako zelo malo je treba, da antifašizem potisne fašizem 
na rob politike. Ideja, da ni nobene alternative pohodu desnice, ki udobno sedi na valu sovraštva do tujcev, je popolnoma 
trapasta. Fašisti imajo preprosta sporočila in učinkovito organizacijo. Antifašistov pa je mimogrede vsaj dvakrat več, sklene 
komentator. 
 

 
Slika: Predsednik Slovenske kulturo gospodarske zveze (SKGZ) Rudi Pavšič. Foto: primorski.eu 
 
„Manifestacija daje upanje“ 
Prav to spoznanje kot pozitivno sporočilo sobotnih shodov v Trstu posebej izpostavlja tudi predsednik Slovenske kulturo 
gospodarske zveze (SKGZ) Rudi Pavšič. 

• Govor Maje Haderlap na državni proslavi. ORF, Celovec, 05.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2945531/  
Ob dnevu ustanovitve prve avstrijske republike pred 100 leti bo ob državnem spominskem aktu poleg predstavnikov 
Republike Avstrije spregovorila tudi Maja Haderlap. Avstrijska televizija ORF bo spominsko slovesnost v ponedeljek, 12. 
novembra, prenašala v živo. 
 

 
Slika: Ob dnevu ustanovitve prve avstrijske republike pred 100 leti bo ob državnem spominskem aktu poleg 
predstavnikov Republike Avstrije spregovorila tudi Maja Haderlap. Foto: ORF 
 
V ponedeljek, 12. novembra 2018, bo minilo 100 let razglasitve prve avstrijske republike. Slavnostna govornica na državnem 
spominskem aktu v prostorih dunajske opere bo pisateljica Maja Haderlap. 
Z datumom povezana je uvedba splošne volilne pravice za vse, ne glede na spol. Ko bo imela Zveza slovenskih žena od 23. 
do 25. novembra 2018 v Portorožu svoj ustaljeni seminar, bo med drugim Vida Obid spregovorila o temi „Strma pot do 
enakopravnosti žensk - pridobitve v preteklih 100 letih.“ 
V zadnji številki glasila Iniciative manjšine/ Initiative Minderheiten pa 100 let volilne pravice žensk razčlenjuje Marija 
Wakounig, profesorica na Inštitutu za vzhodnoevropsko zgodovino na dunajski univerzi. 
100 let volilne pravice žensk pa je tudi jedro zbornika „An uns, ihr Frauen, ist die Reihe – 100 Jahre Frauenwahlrecht 
Historische Streifzuege durch Kärntens Geschichte“, ki ga je dala na svetlo Andrea M. Lauritsch. 

• Slovenska umetnika razstavljata v Celovcu. ORF, Celovec, 06.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2945641/  
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V celovški BV Galeriji so v ponedeljek v sodelovanju z Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) odprli dve 
razstavi slovenskih umetnikov. Slikar in novomedijski umetnik Dominik Olmiah Križan se predstavlja s Horizonti, slikarka 
Mojca Zlokarnik pa s postavitvijo Nemo govorjenje. Obe razstavi sta na ogled do 26. novembra. 
 

 
Slika: V celovški BV Galeriji so v ponedeljek v sodelovanju z Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) odprli 
dve razstavi slovenskih umetnikov. Foto: ORF 
 
Kombinacija video umetnosti in slikarstva 
Dominik Olmiah Križan (1968) z razstavo Horizonti skuša pokazati možnosti kombiniranja video umetnosti in slikarstva. V 
zadnjem času se slikanja loteva s pridihom konceptualizma, saj v likovno polje kot likovni element vključuje črke. Le-te so 
del poezije Gorazda Šifrerja, s čimer sliko še nadgradi, piše v sporočilu za javnost. Predsednik Sekcije za video in nove medije 
ZDSLU je sicer aktiven na področjih risbe, slikarstva v povezavi z novimi mediji, videa, instalacije, performansa ter 
umetnostne teorije in kritike. 
Leta 1996 je na ljubljanski akademiji za likovno umetnost diplomiral iz slikarstva v povezavi z videom in novimi mediji, na isti 
akademiji je nato opravil še magisterij iz grafike ter tudi iz videa in novih medijev. Med leti 1995 in 2002 je sodeloval z RTV 
Slovenija pri oblikovanju, urejanju in vodenju oddaj o kulturi in umetnosti. Redno sodeluje na predstavitvah likovne in 
novomedijske umetnosti, v povprečju pa vsaj enkrat letno pripravi samostojno predstavitev, razstavo, performans ali 
projekcijo. 
Mojca Zlokarnik (1969) pa se v Celovcu predstavlja s slikami in objekti, združenimi v razstavo Nemo govorjenje, katerih 
glavno izrazno sredstvo je barva. To uporablja na inovativen in provokativen način, ki gledalca celostno nagovori. 
Akademska slikarka in grafičarka, izredna profesorica in urednica je zaključila dodiplomski in podiplomski študij slikarstva na 
ljubljanski likovni akademiji. Študijsko se je izpopolnjevala v Pragi, New Yorku, Parizu, Bolgariji, Nemčiji in številnih manj 
formalnih potovanjih. Med letoma 2001 in 2015 je bila odgovorna urednica revije Likovne besede, od leta 2009 pa je 
sourednica zbirke Ljubljana osebno, alternativni vodič. Od marca 2017 je tudi predsednica Društva likovnih umetnikov 
Ljubljana. 
Redno čezmejno sodelovanje 
V ZDSLU že pet let redno in neprekinjeno sodelujejo z izmenjalnim programom z avstrijskim umetniškim društvom 
Berufsvereinigung Bildender Künstler Österreichs, Landesverband Kärnten in BV Galerijo v Celovcu. „Organiziramo 
umetniške razstave, na katerih se preko meja predstavijo vrhunski likovno vizualni umetniki, člani naše zveze in BV 
Galerije,“ je poudarila kustosinja in vodja odnosov z javnostmi ZDSLU Olga Butinar Čeh. 
K temu je dodala, da ne gre prezreti pomembnih vezi in povezav, ki se ob takih povezovanjih spletajo med umetniki 
Slovenije in Avstrije: „Na ta način se vzpostavlja kulturna krajina brez meja in brez preprek, nastajajo prijateljstva, prav tako 
pa se tudi snujejo skupni zanimivi projekti.“ 

• Na Dunaju večer v spomin na Cankarja. ORF, Celovec, 06.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2945650/  
Slovensko veleposlaništvo na Dunaju v torek pripravlja večer, posvečen 100. obletnici smrti velikega slovenskega 
pisatelja Ivana Cankarja, ki je veliko ustvarjal prav na Dunaju. Na prireditvi v okviru Tedna slovenske književnosti na 
Dunaju bodo predvajali dokumentarno-igrani film Amira Muratovića z naslovom Cankar. 
 

 
Slika: Slovensko veleposlaništvo na Dunaju v torek pripravlja večer, posvečen 100. obletnici smrti velikega slovenskega 
pisatelja Ivana Cankarja, ki je veliko ustvarjal prav na Dunaju. Foto: ORF 
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Projekciji bo sledil pogovor z režiserjem filma ter s prevajalcem Erwinom Köstlerjem, so sporočili iz veleposlaništva. 
Gledalca sooča z mitom o Cankarju 
Film osvetljuje življenje in delo velikega književnika. Dokumentarni del filma spremlja najpomembnejše dogodke ob 100-
letnici Cankarjeve smrti. Vrača se k izvirnim rokopisom, pismom in razglednicam, risbam, redkim materialnim sledem, ki so 
ostale za Cankarjem, ter se ustavi ob pomembnih postajah na njegovi življenjski poti. Gledalca sooči tudi z mitom o 
Cankarju. 
Igrani in animirani prizori pa odkrivajo pisateljevo zasebno življenje, kakršno je mogoče razbrati iz njegovih del. Ta razkrivajo 
številne podrobnosti iz njegovega življenja. Med drugim je prestavljeno nenavadno razmerje z gospodinjo in nato hčerjo 
Steffi pri družini Löffler na Dunaju. 
Teden slovenske književnosti gosti 13 dogodkov 
Večer bo potekal v okviru Tedna slovenske književnosti na sejmu Buch Wien 2018 in v mestu, ki med 5. in 11. novembrom 
poteka v organizaciji Javne agencije za knjigo RS in Slovenskega kulturno-informacijskega centra Skica. V projekt je 
vključenih 13 dogodkov, od tega osem na sejmu in pet v mestu, piše na spletni strani Skice. 
Teden slovenske književnosti je v ponedeljek uvedel pogovor s slovenskima manjšinskima avtorjema Markom Kravosom in 
Janijem Oswaldom, sklenil pa se bo v nedeljo z branjem s Florjanom Lipušem, letošnjim dobitnikom velike avstrijske državne 
nagrade. Med gosti bodo med drugim Goran Vojnović, Brane Mozetič in Meta Osredkar, beseda pa bo med drugim tekla 
tudi o Almi Karlin. 

• Kurz se je zavzel za dialog. ORF, Celovec, 06.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2945656/  
Zvezni kancler Sebastian Kurz (ÖVP), čigar država trenutno predseduje Svetu EU, je v ponedeljek v Beogradu izrazil 
prepričanje, da je v dialogu med Beogradom in Prištino mogoče priti do rešitve vprašanja Kosova. Stališče avstrijske vlade 
pa je, da je treba podpreti vsak sporazum, ki bo vodil k dolgoročni rešitvi, je dodal. 
Pot do sporazuma „še dolga“ 
Na skupni novinarski konferenci s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem je dodal, da se mu zdi, da je omenjeno tudi 
stališče večine članic EU. „Ne more biti naloga EU, da je v tako ključnem procesu ovira, temveč mora biti podpora. Vendar 
se zavedamo, da je pot do skupnega sporazuma še dolga,“ je dejal v odgovoru na vprašanje, kje vidi Dunaj mejo pri 
dogovoru v zvezi s pobudo o spremembi meja, ki sta jo poleti dala srbski in kosovski predsednik. 
 

 
Slika: Zvezni kancler Sebastian Kurz (ÖVP), čigar država trenutno predseduje Svetu EU, je v ponedeljek v Beogradu izrazil 
prepričanje, da je v dialogu med Beogradom in Prištino mogoče priti do rešitve vprašanja Kosova. Foto: rtvslo.si 
 
„Rešitev vprašanja predpogoj za članstvo v EU“ 
Avstrijski kancler je dodal, da je pomembno ne samo, da se dialog nadaljuje, ampak da se uspešno konča, poroča srbska 
tiskovna agencija Tanjug. Prebivalce Srbije je pozval, naj pustijo preteklost v preteklosti, da bi dosegli mir in stabilnost. 
Izpostavil je, da se morajo Srbi zavedati, da je rešitev kosovskega vprašanja predpogoj za članstvo Srbije v EU, poroča 
avstrijska tiskovna agencija APA. 
Vučić je priznal, da sta Beograd in Priština še daleč od rešitve za normalizacijo odnosov, ki pa je za Srbijo vitalnega pomena. 
Datuma novega srečanja Vučića v okviru dialoga s kosovskim kolegom Hashimom Thacijem še ni, je pa srbski predsednik 
dejal, da so nanj vedno pripravljeni. 
Glede skrbi mnogih strokovnjakov in politikov, da bi morebitna izmenjava ozemlja med državama v okviru rešitve lahko 
privedla do novih konfliktov v regiji, je dejal, da tistim, ki trdijo, da bi to odprlo Pandorino skrinjico, lahko povedo, da je bila 
odprta že leta 2008. Takrat je Kosovo razglasilo neodvisnost. Znova je obtožil Prištino, da ni pripravljena na kompromise. 
V torek obisk Kosova 
V Beogradu se bo Kurz danes sešel še s premierko Ano Brnabić. V okviru obiska, katerega namen je po njegovih besedah 
spodbuditev napredka v dialogu med Beogradom in Prištino, bo v torek obiskal Kosovo, kje se bo sešel s predsednikom 
Thacijem in premierjem Ramushem Haradinajem. 

• Oswald in Kravos bereta v Celovcu. ORF, Celovec, 06.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2945661/  
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Slovenska prosvetna zveza (SPZ) je pripravila poseben niz literarnih prireditev od Dunaja do Trsta pod geslom „Doli 
ograja meja maja“, pri katerih sodelujeta pesnika in pisatelja Marco Kravos iz Trsta in Jani Oswald iz Koroške. V torek 
bosta orjaka slovenske besede gostovala in brala v knjigarni Haček v Celovcu. 
 

 
Slika: Poslovodja SPZ Janko Malle. Foto: ORF  
 
„Literarni projekt, ki naj bi povezoval“ 
Niz prireditev se je začel v ponedeljek na Dunaju v sklopu tamkajšnjega knjižnega sejma. V torek zvečer pa bodo z nizom 
nadaljevali v Celovcu, kjer bosta Oswald in Kravos ob 19. uri brala v knjižnem centru Haček. Poslovodja SPZ Janko Malle kot 
glavno zamisel tega niza prireditev poudarja, da so želeli na ta način povezati slovenske kulturne in informacijske centre 
izven Republike Slovenije. 

• Malle: „Želeli smo literarno povezati Celovec, Dunaj in Trst“ 
„Za nas nezavezujoč dokument“. ORF, Celovec, 06.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2945677/  
Slovenski premier Marjan Šarec je v ponedeljek poudaril, da je dogovor Združenih narodov o migracijah, ki je znan tudi 
kot marakeška deklaracija, nezavezujoč dokument. Trenutno ga sicer obravnava zunanje ministrstvo. „Marakeška 
deklaracija za nas ni noben zavezujoč dokument in ga je treba tako tudi gledati,“ je povedal Šarec. 
 

 
Slika: Slovenski premier Marjan Šarec je v ponedeljek poudaril, da je dogovor Združenih narodov o migracijah, ki je znan 
tudi kot marakeška deklaracija, nezavezujoč dokument. Foto: ORF 
 
Šarec se ne bo udeležil konference v Marakešu 
„Mislim, da se spet dviga preveč prahu in se to izkorišča v notranjepolitične namene. Tudi tiste države, ki so doslej javno 
naznanile, da se odpovedujejo marakeški deklaraciji, so to naredile predvsem iz notranjepolitičnih vzgibov,“ je še dejal 
premier, ki se mednarodne konference, ki bo decembra v Marakešu, ne namerava udeležiti. 
Dogovor v presoji zunanjega ministrstva 
Zunanje ministrstvo po njegovih besedah dobilo nalogo, da pripravi analizo dogovora ZN o migracijah, saj je bilo zadnje 
stališče Slovenije o tem dokumentu sprejeto maja, ko je bila na oblasti še predhodna vlada. Doslej je več evropskih in drugih 
držav sporočilo, da ne bodo pristopile k dogovoru ZN o migracijah. Nazadnje je to pretekli teden napovedala Avstrija. 
Pristopila ne bo tudi Madžarska, pomisleke naj bi imeli še Poljska in Češka. Pri sprejemanju dogovora prav tako ne 
sodelujejo ZDA. 
Gre sicer za prvi mednarodni dogovor o upravljanju migracij, ki se zavzema za boljše sodelovanje pri obravnavanju perečega 
vprašanja migracij. Določa 23 ciljev za varnejši in bolj urejen pretok ljudi. 

• Znan je datum za Europeado 2020. ORF, Celovec, 06.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2945645/  
Federalistična unija evropskih narodnosti (FUEN) je sporočila uradni datum za izvedbo Europeade 2020. Nogometno 
prvenstvo evropskih avtohtonih narodnih manjšin bo potekalo v času med 20. do 28. junijem 2020. Gostitelji so koroški 
Slovenci. 
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Slika: Federalistična unija evropskih narodnosti (FUEN) je sporočila uradni datum za izvedbo Europeade 2020. Foto: ORF 
 
Priprave v polnem teku 
Kakor je dejal poslujoči tajnik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) in član pripravljalnega komiteja na Koroškem 
Marko Oraže, so priprave za Europeado 2020 na Koroškem v polnem teku. „Naš cilj je, da priredimo kakovosten nogometni 
turnir pod geslom ‚Together unique – skupaj enkratni – zusammen einzigartig‘ in da s povezovalno močjo športa doživimo 
raznolikost Evrope“, tako Oraže. 
Po uspešni izvedbi Europeade pri Retoromanih v Švici (2008), pri Lužiških Srbih (2012) in Južnih Tirolcih (2016) bodo koroški 
Slovenci gostili četrto Europeado. 

• Cerar sprejel predstavnike manjšine. ORF, Celovec, 07.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2945864/  
Zunanji minister RS Miro Cerar je v torek v Ljubljani sprejel predstavnike slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Pogovori 
so bili po navedbah Cerarja zelo konstruktivni in usmerjeni predvsem na nadaljnjo pomoč in sodelovanje Avstrije s 
slovensko manjšino, kjer je v zadnjem času prišlo do zastoja. 
„Pomemben del slovenstva“ 
Cerar je še dejal, da je Slovenija slovenski narodni skupnosti v Avstriji zelo hvaležna za dolgoletna prizadevanja za ohranitev 
slovenske kulture, jezika in identitete na območju, kjer živi. Tako kot drugi zamejci in Slovenci po svetu gre za pomemben 
del slovenstva, je še dejal in se zavzel za nadaljnjo dosledno uveljavljanje 7. člena avstrijske državne pogodbe (ADP) ter da bi 
Slovenija in Avstrija še naprej razvijali dobrososedske odnose, ki so „res dobri“. Ob tem je izrazil pričakovanje, da bodo 
avstrijska vlada in lokalne oblasti še naprej namenjale posebno pozornost slovenski manjšini. 
 

 
Slika: Zunanji minister RS Miro Cerar in predsednica sosveta za slovensko narodno skupnost, posvetovalnega telesa pri 
uradu avstrijskega kanclerja, Susanne Weitlaner, ki je tudi predsednica Kulturnega društva Člen 7 za avstrijsko Štajersko 
in vodja Pavlove hiše. Foto: mzz.gov.si 
 
Izpostavili vprašanje medijske oskrbe 
Predsednica sosveta za slovensko narodno skupnost, posvetovalnega telesa pri uradu avstrijskega kanclerja, Susanne 
Weitlaner, ki je tudi predsednica Kulturnega društva Člen 7 za avstrijsko Štajersko in vodja Pavlove hiše, je v izjavi za medije 
izpostavila vprašanje financiranja narodne skupnosti, ki je povezano z za manjšino pomembno „slovensko besedo v 
medijih“, ohranitvijo ustrezne infrastrukture, kulturnih domov, časopisov. „To je vse del našega delovanja in brez tega ne 
gre,“ je dejala. 
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Slika: Zunanji minister RS Miro Cerar je v torek v Ljubljani sprejel predstavnike slovenske narodne skupnosti v Avstriji. 
mzz.gov.si 
 
Novice „pomemben medij za ohranitev identitete“ 
Vodja slovenske diplomacije je še dejal, da MZZ podpira stališče manjšine, da trenutna sredstva avstrijske strani za 
slovensko narodno skupnost ne zadostujejo in izrazil pričakovanje, da se bo obseg teh sredstev ustrezno povečal. Napovedal 
je, da se bo v sredo na Dunaju z avstrijsko zunanjo ministrico Karin Kneissl pogovarjal tudi o finančnih težavah tednika 
Novice, saj gre po njegovih besedah za pomemben medij, ki pomaga k ohranjanju slovenske identitete. „Obstaja možnost, 
da se kaj naredi,“ je prepričan Cerar. 
 

 
Slika: Zunanji minister RS Miro Cerar je v Ljubljani sprejel predstavnike slovenske narodne skupnosti v Avstriji. 
mzz.gov.si. Foto: mzz.gov.si 
 
Na vprašanje o notifikaciji avstrijske državne pogodbe, je zunanji minister Cerar odgovoril, da je načelno stališče, da bo 
nekoč v prihodnosti moralo priti do notifikacije, vendar je treba za to izbrati primeren čas, ki ne bo obremenjen npr. z 
evropskimi volitvami, migracijami in podobnimi zadevami, kar bi lahko spolitiziralo tovrstno razpravo. 
Že samo ravnanje tako Avstrije kot Slovenije po njegovih besedah kaže, da priznanje oziroma upoštevanja ADP v praksi ni 
sporno in da Slovenija na nek način dejansko „prepoznanje“ že ima. 
V sredo na Dunaju 
Minister za zunanje zadeve Miro Cerar bo v sredo na delovnem obisku v Avstriji. Gre za prvi obisk Cerarja kot zunanjega 
ministra v kakšni od sosednjih držav Slovenije. Poleg z gostiteljico, avstrijsko zunanjo ministrico Karin Kneissl se bo na 
Dunaju ločeno srečal tudi s predsednikom avstrijskega parlamenta Wolfgangom Sobotko. 

• Predstavitev knjižnih novosti na Dunaju. ORF, Celovec, 07.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2945662/  
Na Dunaju se je v sredo začel mednarodni knjižni sejem Buch Wien 2018. Tamkajšnjemu občinstvu se bodo predstavile 
tudi koroške založbe, med njimi Mohorjeva založba, ki vabi v četrtek na medtem že tradicionalno Martinovanje s 
knjigami v Korotanu. 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2945662/


 
Slika: Na Dunaju se je v sredo začel mednarodni knjižni sejem Buch Wien 2018. Foto: ORF 
 
„Vabimo predvsem Slovence na Dunaju“ 
Urednik splošnega programa Mohorjeve založbe Adrian Kert v povezavi s sejmom na Dunaju govori o edinstveni priložnosti 
predstavitve knjižnih novosti in hkrati vabi na Martinovanje. 
V sklopu spominjanja na tako imenovani novembrski pogrom, ki se je zgodil leta 1938 z neizmernim nasiljem proti Judom v 
noči od 9. na 10. november, bodo predstavili tudi najnovejšo knjigo Nicholasa Martina Mayerhöflerja, ki je lani izdal knjigo z 
naslovom „Lebensbühnen“, letos pa se bo občinstvu predstavil z vojnim romanom „9 Klafter“, pravi Kert. 
Druga knjiga izmed nemških novitet je knjiga „Eine stille Nacht“, ki je izšla ob letošnji 200-letnici svetovno znane božične 
pesmi. Izdala jo je Sandra Walkshofer, ki je daljna sorodnica Josefa Mohra, avstrijskega duhovnika, pesnika in avtorja 
besedila omenjene pesmi „Tiha noč." 

• Deželno priznanje za športne uspehe. ORF, Celovec, 07.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2945874/  
Na torkovi slovesnosti v Domu glasbe v Celovcu sta koroški deželni glavar, deželni referent za šport Peter Kaiser in 
deželni športni direktor Arno Arthofer počastila koroške športnice in športnike. Lahkoatletinja Magdalena Kulnik je 
prejela deželno priznanje za uspehe na letošnjem zveznem prvenstvu v St. Pöltnu v kategoriji Masters. 
 

 
Slika: Na torkovi slovesnosti v Domu glasbe v Celovcu sta koroški deželni glavar, deželni referent za šport Peter Kaiser in 
deželni športni direktor Arno Arthofer počastila koroške športnice in športnike. Foto: ORF 
 
Rojakinja Magdalena Kulnik, članica celovškega lahkoatletskega kluba (KLC), je na letošnjem avstrijskem prvenstvu v svoji 
starostni skupini (W40) osvojila kar pet zlatih kolajn. 

• Odšel je Albert Smrečnik. ORF, Celovec, 07.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2945862/  
V 83. letu starosti je umrl Albert Smrečnik, p.d. Šoštar iz Globasnice. Pogreb rajnega kulturnika, gostilničarja ter 
prejemnika Janežičevega priznanja Krščanske kulturne zveze (KKZ) bo v petek, 9. novembra, ob 15. uri v farni cerkvi v 
Globasnici. 
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Slika: V 83. letu starosti je umrl Albert Smrečnik, p.d. Šoštar iz Globasnice - kulturnik, gostilničar ter prejemnik 
Janežičevega priznanja Krščanske kulturne zveze (KKZ). Foto: ORF 
 
„Vztrajal kot Slovenec“ 
Ob podelitvi Janežičevega priznanja Krščanske kulturne zveze Rozki in Albertu Smrečnik leta 2016 je v utemeljitvi ob aktivni 
podpori in sooblikovanju kulturnega življenja v domačem kraju zapisano: „Že kot mlad fant je Albert Smrečnik v društvu 
sodeloval kot pevec in gledališki igralec, se vedno aktivno vključeval v narodnostno politiko in bil zaupnik Narodnega sveta 
koroških Slovencev. Doživel je marsikatero nasprotovanje, a vztrajal je kot Slovenec.“ 
V nadaljevanju je omenjena gostilna Šoštar, ki je dolga leta dajala dom Slovenskemu kulturnemu društvu Globasnica. Prav 
tako, da je družinsko podjetje od nekdaj tesno povezano s kulturnim življenjem na vasi. Šoštarjeva gostilna je v kulturnem in 
narodnopolitičnem pogledu veljala za temeljno institucijo kraja in bila znana daleč naokoli. 
Prejemnika Janežičevega priznanja Rozka in Albert Smrečnik sta prispevala velik delež k ohranjanju in pospeševanju 
slovenske besede v domačem kraju in ju štejejo med stebre slovenske narodne skupnosti v Globasnici in velike podpornike 
domačega kulturnega in narodnopolitičnega življenja. 

• Blačani zdaj bolj mirno spijo. ORF, Celovec, 07.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2945944/  
26 let po prvi zahtevi ljudske iniciative so prebivalci na Blatu pri Pliberku dobili zaželeno obvoznico. V torek je bil promet 
uradno preusmerjen na novo, približno kilometer dolgo obvozno cesto. Ustanovitelj in govornik ljudske pobude Silvo 
Kumer govori o zgodovinskem mejniku. 
Do 5.000 avtomobilov na dan 
Z novo obvoznico so leta močne prometne obremenitve za krajane mimo. Do ponedeljka se je namreč vozilo skozi Blato 
vsak dan do 5.000 avtomobilov. Povečini so bližnjico skozi Blato koristili zaposleni v podjetju Mahle v Šmihelu. V zadnjih 
letih, ko so gradbena dela za visoko zmogljivostno železnico dosegla tudi Podjuno, pa so življenjsko kakovost krajanov okrnili 
tudi številni tovornjaki. 
 

 
Slika: 26 let po prvi zahtevi ljudske iniciative so prebivalci na Blatu pri Pliberku dobili zaželeno obvoznico. V torek je bil 
promet uradno preusmerjen na novo, približno kilometer dolgo obvozno cesto. Ustanovitelj in govornik ljudske pobude 
Silvo Kumer. Foto: kumer/fb 
 
„Zdaj med tednom mirno kot ob nedeljah“ 
Od torka naprej se prometne kolone na valijo več skozi vas. Tako so prebivalci Blata po 26 letih to noč spet lahko bolj mirno 
spali, si je oddahnil tudi ustanovitelj in govornik ljudske pobude Silvo Kumer. 

• 110-letnica šolskih sester v Šentpetru. ORF, Celovec, 07.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2945966/  
Konvent šolskih sester v Šentpetru pri Šentjakobu praznuje 110-letnico delovanja. Izobraževalna ustanova slovenske 
narodne skupnosti z najdaljšo tradicijo je prerasla ožji krajevni in narodni okvir. Danes jo obiskujejo mladi z zelo različnim 
socialnim, narodnostnim in geografskim ozadjem. 
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Slika: Konvent šolskih sester v Šentpetru pri Šentjakobu praznuje 110-letnico delovanja. Foto: ORF 
 
3. novembra 1908 odprli slovensko ljudsko šolo 
Med dvojezičnimi izobraževalnimi ustanovami na Koroškem je Višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru šola z najdaljšo 
tradicijo. Pred 110 leti je šentjakobski župnik Matej Ražun ustanovil Slovensko šolsko društvo in 3. novembra 1908 odprl v 
Šentpetru pri Šentjakobu trirazredno ljudsko šolo s slovenskim učnim jezikom. Vodenje šole so prevzele slovenske šolske 
sestre. 
Šola prerasla ožji krajevni in narodni okvir 
Ustanovljena v času, ko je med južnokoroškim prebivalstvom močno prevladovalo kmetijstvo kot glavna gospodarska 
panoga, se mora ustanova uveljavljati danes v popolnoma drugih razmerah. V več pogledih je šentpetrska šola prerasla ožji 
krajevni in narodni okvir. Danes jo obiskujejo mladi z zelo različnim socialnim in narodnostnim ozadjem iz jugovzhodne 
Koroške in Slovenije, nekateri od drugod. Vseskozi pa je ostala zvesta svojemu poslanstvu – izobraževanju mladih, 
posredovanju socialnih vrednot, predvsem pa tudi ljubezni do slovenskega jezika in kulture, pravi ravnatelj Stefan 
Schellander. 
Jubilejno slavje v četrtek 
V četrtek, 8. novembra bo v Šentpetru jubilejno slavje. Ob 18. uri bo sv. maša, nato bo ob 20. uri sledila slavnostna 
prireditev. 

• Dvostranske in mednarodne teme. ORF, Celovec, 07.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2945992/  
Slovenski zunanji minister Miro Cerar se je v sredo na Dunaju sestal z zunanjo ministrico Karin Kneissl (FPÖ). Govorila sta 
o dvostranskem sodelovanju, o Ustanovi za krepitev človekove varnosti v Siriji, migracijah, razmerah v Jugovzhodni 
Evropi ter letu „sosedskega dialoga“, ki bo 2019. 
 

 
Slika: Slovenski zunanji minister Miro Cerar se je v sredo na Dunaju sestal z zunanjo ministrico Karin Kneissl (FPÖ).  
Foto: jp 
 
Slovensko zunanje ministrstvo (MZZ) je v sporočilu za javnost o obisku zapisalo, da sta oba zunanja ministra potrdila dobre 
dvostranske odnose med Slovenijo in Avstrijo ter interes za nadaljnjo krepitev že obstoječega sodelovanja. Izpostavila da sta 
odlično gospodarsko sodelovanje ter se zavzela za krepitev sodelovanja na področju kulture - tako sta potrdila interes za 
organizacijo skupnega tematskega leta, posvečenega sosedskemu dialogu, s čimer bi povečali prepoznavnost skupne 
kulturne dediščine in medsebojno razumevanje ter poznavanje. 
Minister Cerar je po navedbah MZZ glede slovenske narodne skupnosti v Avstriji izpostavil pričakovanje, da bo nova 
avstrijska vlada zagotovila povečanje finančnih sredstev za slovensko narodno skupnost v Avstriji ter izpolnila dane obljube 
glede sistemske, zakonske ureditve položaja manjšinskih tiskanih medijev. 
Ministra sta se tudi dogovorila za sodelovanje ITF - Ustanove za krepitev človekove varnosti z avstrijsko stranjo v Siriji. 
Pobudo bosta predstavila na zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve v Bruslju. Spregovorila sta tudi o trenutnih izzivih 
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avstrijskega predsedovanja Svetu Evropske unije ter izmenjala stališča do nekaterih aktualnih evropskih tem, kot so 
migracije, izstop Združenega kraljestva iz EU in razmere v Jugovzhodni Evropi. 
S predsednikom parlamenta o Zahodnem Balkanu 
Cerar se je v okviru enodnevnega delovnega obiska v Avstriji sestal tudi s predsednikom državnega zbora Wolfgangom 
Sobotko (ÖVP). Kot so ob tem sporočili iz parlamenta, sta oba podprla vstop držav Zahodnega Balkana v Evropsko unijo. Ob 
tem je Sobotka opozoril, da morajo te države sicer izpeljati ustrezne reforme. 
„Manjšine v Avstriji in Sloveniji vidim kot most med obema državama,“ je še poudaril Sobotka in se zavzel za vključitev 
nemško govoreče skupnosti v Sloveniji v ustavo. Cerar je tudi izpostavil podelitev najvišjega avstrijskega kulturnega 
priznanja koroškemu Slovencu Florjanu Lipušu kot znak odprtosti Avstrije do etnične raznolikosti, so še sporočili iz 
avstrijskega parlamenta. 
Slovenski minister za zunanje zadeve je obisk v Avstriji začel s srečanjem s tukajšnjo slovensko skupnostjo, je na Facebook 
strani objavilo slovensko veleposlaništvo na Dunaju. Dan pred obiskom pa se je Cerar v Ljubljani srečal s predstavniki 
avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji. 
V okviru obiska na Dunaju se bo Cerar v sredo zvečer srečal tudi s predstavniki avstrijskih podjetij z naložbami v Sloveniji. 

• Spomenica o aktualnem položaju. ORF, Celovec, 08.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2946052/ 
 

 
Slika: Krovni organizaciji Slovencev v Italiji, Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij, sta 
posredovali osrednjim državnim oblastem Republike Slovenije spomenico o aktualnem stanju slovenske narodne 
skupnosti v Furlaniji - Julijski krajini. Foto: ORF 
 
Krovni organizaciji Slovencev v Italiji, Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij, sta 
posredovali osrednjim državnim oblastem Republike Slovenije spomenico o aktualnem stanju slovenske narodne 
skupnosti v Furlaniji - Julijski krajini. 
SKGZ in SSO izpostavljata določila zaščitnega zakona iz leta 2001, ki še niso uresničena, med drugim tudi to, da ima 
slovenska narodna skupnost pravico do olajšanega zastopstva v italijanski poslanski zbornici in senatu. 
Poleg tega da so še vedno prisotne težave pri pravilnem zapisovanju slovenskih imen in priimkov na nekaterih italijanskih 
dokumentih, niso postavljene še vse dvojezične table, odprto je vprašanje poučevanja slovenskega jezika v Železni in 
Kanalski dolini. 
Italija se je tudi obvezala, da bo slovenski narodni skupnosti v Furlaniji vrnila goriški Trgovski dom, Narodni dom pri Sv. Ivanu 
v Trstu in tržaški Narodni dom, kar da še ni v celoti uresničeno. 
Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij bosta isto spomenico posredovali tudi italijanskim 
oblastem. 

• Primerjalni pogled na položaj drugih. ORF, Celovec, 08.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2946107/  
S primerjalnega pogleda na položaj drugih določiti, kje se nahaja slovenska narodna skupnost na Koroškem, je poglavitni 
namen nadaljevanja pred letom dni začetih pogovorov o temi „Narodne skupnosti - okno v svet“. V petek bo v Mohorjevi 
v Celovcu spregovoril Stanko Horvat, predsednik sosveta za gradiščanske Hrvate. 
Večplastna izobraževalna dejavnost 
Politično izobraževanje, s katerim Mohorjeva Celovec dopolnjuje svojo izobraževalno dejavnost, je večplastno. Ob tem, da 
poteka do vključno leta 2020 niz zasedanj, okroglih miz, konferenc in predavanj pod geslom „gemeinsam2020skupno“, je tu 
še Slovenski knjižni center, odprt pred dvema letoma, 23. novembra 2016. Tam bo v petek, 9. novembra, gost predsednik 
Hrvaškega kulturnega društva na Gradiščanskem Stanko Horvat. V vodilnih krogih avstrijskih narodnih manjšin je poznan 
tudi kot predsednik sosveta za gradiščanske Hrvate pri uradu zveznega kanclerja. 
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Slika: Direktor Mohorjeve Karl Hren. Foto: ORF 
 
Glede teme „Manjšine - okno v svet“ ali tudi „Narodne skupnosti - okno v svet“, direktor Mohorjeve Karl Hren poudarja 
poglavitno misel predhodnega in sedanjega niza: s primerjalnega pogleda na položaj drugih določiti, kje se nahaja slovenska 
narodna skupnost na Koroškem. 
V petek bodo pod drobnogledom aktualne razmere gradiščanskih Hrvatov, o katerih bo govoril Stanko Horvat, predsednik 
HKD. Pogovor z njim bo vodil predsednik Zbora narodnih predstavnikov (ZNP) Nanti Olip, uvodne misli pa bo podal Hren. 
Gre za vsebinsko nadaljevanje pred letom dni, 7. novembra 2017, začetih pogovorov, lani o Kulturnem društvu nemško 
govorečih žena „Mostovi“ v Mariboru, narodni skupnosti Ladincev na Južnem Tirolskem, naposled pa o slovenskem 
zadružništvu na Koroškem. 
Še 20. in 30. novembra 
Letos pa bodo še v presoji „Neizpolnjene sanje neodvisnosti Katalonije“ v torek, 20. novembra. Moderator bo Günther 
Rautz, vodja inštituta za manjšinske pravice na Evropski akademiji EURAC v Boznu. Tretji v nizu, v petek, 30. novembra, bo 
Walter Bandelj, deželni predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO) Trst-Videm-Gorica. 

• Nazadnje brez bistvenih premikov. ORF, Celovec, 08.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2946147/  
V odnosu avstrijskih oblasti do slovenske narodne skupnosti je bil v zadnjih letih narejen napredek, v zadnjem času pa ni 
več bistvenih premikov, še vedno člen 7 ADP ni v zadostni meri uveljavljen, ugotavlja slovenski minister za zunanje 
zadeve Miro Cerar, ki je bil v sredo na Dunaju. 
 

 
Slika: Slovenski zunanji minister Miro Cerar se je v sredo na Dunaju sestal z zunanjo ministrico Karin Kneissl (FPÖ).  
Foto: apa/fohringer 
 
Avstrija in Slovenija imata prijateljske dobrososedske odnose in obe državi imata interes za nadaljnjo krepitev že 
obstoječega sodelovanja, sta v sredo popoldne na Dunaju potrdila slovenski minister za zunanje zadeve Miro Cerar in 
njegova avstrijska kolegica, zvezna ministrico za Evropo, integracijo in zunanje zadeve Karin Kneissl, ki je bila gostiteljica 
delovnega obiska. Oba sta izpostavila odlično gospodarsko sodelovanje ter se zavzela za krepitev sodelovanja na področju 
kulture. Potrdila sta zanimanje za organizacijo skupnega tematskega leta 2019, posvečenega sosedskemu dialogu. 
Glede slovenske narodne skupnosti v Avstriji je gost iz Ljubljane izpostavil pričakovanje, da bo nova avstrijska vlada 
zagotovila povečanje finančnih sredstev za narodno skupnost v Avstriji ter zagotovila sistemsko, zakonsko ureditev 
financiranja tednika Novice. Dan pred obiskom na Dunaju se je Cerar po tradiciji srečal s predstavniki krovnih organizacij 
Slovencev na Koroškem in Štajerskem, ki so ministra seznanili s položajem manjšine in z odprtimi vprašanji. 
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Slika: Slovenski zunanji minister Miro Cerar. Foto: ORF 
 
Po obeh srečanjih je Miro Cerar v residenci veleposlaništva Republike Slovenije na Dunaju v pogovoru za Slovenski spored 
ORF ocenil, da so medsosedski odnosi med Slovenijo in Avstrijo sicer zelo dobri, v nekaterih vprašanjih na področju 
manjšinske politike pa da ima Dunaj še nezadovoljivo obdelana področja. 
Avstrijska zunanja ministrica Karin Kneissl (FPÖ) je po srečanju zagotovila, da bo tako vprašanje financiranja Novic, kot 
splošnega povišanja sredstev za narodno skupnost posredovala v presojo pristojnim oddelkom v vladi. 
Na dnevnem redu delovnega srečanja obeh ministrov je bilo med drugim tudi vprašanje avstrijskega nadzora na mejnih 
prehodih med državama. Tu ostaja Slovenija pri stališču, da je nadzor nepotreben, je poudaril Miro Cerar. 
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• (iž) S šumniki še vedno težave. Skliče naj se vladno omizje: Trst – predstavniki SKGZ, SSO in paritetnega odbora pri 
prefektinji Annapaoli Porzio. Primorski dnevnik, št. 261, 7.11.2018, str. 3 

• Hvalnica zaščiti manjšin: Kalabrija – Mattarella pri albanski jezikovni manjšini. Primorski dnevnik, št. 262, 
8.11.2018, str. 3 

• Ivan Žerjal. Giacomini ne vodi več Deželnega šolskega urada: Gorica – slovo po približno letu dni vodenja. Razlogi: 
od nezmožnosti izvajanja programov do nične teže FJK – Ostaja na čelu Urada za slovenske šole. Primorski 
dnevnik, št. 262, 8.11.2018, str. 5 

• Jaruška Majovski. Mladoletnih tujih državljanov brez spremstva je vse več. Trst – občina na milijon 800 tisoč evrov 
povečala dotacijo za sprejem in nastanitev. Primorski dnevnik, št. 262, 8.11.2018, str. 7 

• Smernice za razumevanje mladih. SLORI  Tretji zvezek monografije o mladih v zamejstvu: Družbena participacija 
mladih v slovenskem zamejstvu. Jadranka Cergol. Primorski dnevnik, Trst, št. 262, leto LXXIV, 8. novembra 
2018, str. 17 

 

Smernice za razumevanje mladih. Jadranka Cergol. Primorski dnevnik, Trst, št. 262, leto LXXIV, 8. novembra 2018, str. 17 
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Spomenica o stanju slovenske narodne skupnosti v Avtonomni deželi Furlaniji. Slovenska kulturno-gospodarska zveza, 

Trst – SKGZ, Svet slovenskih organizacij, Trst – SSO. Trst, 6. novembra 2018 
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Trst – SKGZ, Svet slovenskih organizacij, Trst – SSO. Trst, 6. novembra 2018 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• »Če ftič ne spejva, tö pozabi svojo pesem«. –dm-. Foto:  M. Kozar in S. Eőry. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 8. novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 45, str. 2-3 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_45.pdf  
»Večkrat smo se srečali s Slovencami. Najprvin sem tiste spozno, šteri so steli kaj pomagati, te pa smo vsi iskali Slovence v 
Somboteli. Biu je takši, šteri je nej sto tau delati, depa zvekšoga so vsi včasik včasik prišli. Viska šaula nam je dala mesto, vej  
ta pa tam slovenski včili dvej profesorici pa predstojnik Karel Gadányi je tö delo za Slovence. Un nam je dopüsto, ka smo 
leko nücali njine sobe. Kisnej smo od varaša Sombotela tö dosta pomoči dobili, dali so nam nauve kancelaje,« nam je od 
toga, ka se je godilo pred dvajstimi lejtami, pripovejdo prvi predsednik sombotelske slovenske samouprave István Pintér. 
 

 
Slika: Sombotelske spominčice nosijo slovensko pesem v srcej. Foto:  M. Kozar in S. Eőry. 
 
27. oktobra so ma vu veukoj gledališkoj dvorani v centri Sombotela gratulejrali za 90. rojstni den pa se ma zavalili, ka je 
tistoga ipa prejkvzeu veuko delo organizacije vküper s kisnejšov predsednicov Slovenskoga kulturnoga drüštva Avgust Pavel 
Ibolyo Dončec Merkli. 
Tistoga oktoberskoga zadvečerka se je sombotelska dvorana do slejdnjoga kiklá napunila, prišlo je više stau lüdi. Glavna 
organizatorka srečanja, gnešnja pa dugolejtna predsednica Sombotelske slovenske samouprave, Marija Kozar je lepau 
pozdravila vse, med njimi slovensko parlamentarno zagovornico Eriko Köleš Kiss, generalnoga konzula RS v Monoštri Borisa 
Jesiha, predsednika Državne slovenske samouprave Martina Ropoša ino predsednika Zveze Slovencev na Madžarskem 
Jožeta Hirnöka. 
 

 
Slika: MePZ Avgust Pavel je spejvo pet zborovski skladb. Foto:  M. Kozar in S. Eőry. 
 
Sombotelsko slovensko drüštvo je ime dobilo po Avgusti Pavli, njegvo čér Judito Pavel, čestno članico organizacije, so ranč 
tak toplo pozdravili. »Düša cejloga drüštva je takša, kakšo mišlenje je moj oča tö emo: vküper trbej držati, lübiti se med 
sebov, eške posaba tistim, šteri gnaki gezik gučijo. Aj živéjo kak bratke pa eden drügoma pomagajo, kelko samo leko,« so  
nam povödali gospa Judita. Sombotelsko slovensko samoupravo so stvaurili 4. Novembra 1998, slovensko drüštvo pa 25.  
januara 1999. »Mi smo v fabriki vküper delali pa smo nej znali od drügoga, ka je Slovenec. Gda smo napravili drüštvo, smo 
zvödali, ka ’jé, tau so vsi Slovenci gé’. Fajn je bilau tü v Somboteli, ka smo se leko srečali, ka smo leko slovenski gučali. 
Če bi tau nej bilau, bi mi že davnik-davnik pozabili gučati,« se je nazaj spominala ustanovna članica drüštva, gnešnja 
podpredsednica samouprave pa kotriga pesmarske skupine Sombotelske spominčice Ančika Braunstein.  
Na sombotelskom duplanskom svetki so si leko navzauči poglednili film, šteri je nutpokazo, ka vse so sombotelski Slovenci 
delali v preminauči dvej desetlejtjaj. Film so napravili sodelavci televizijskoga programa Slovenski utrinki, depa v trifrtale  
öraj so leko samo en falajček od vsej prireditev nutpokazali. 
»V preminauči dvajsti lejtaj sta drüštvo pa samouprava vküper mejla več kak tristau programov. Dosta smo ojdli v Porabje, 
na priliko na Državno srečanje ali Porabski dan. Z naše indašnje krajine smo dostakrat pozvali skupine, depa gor smo 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_45.pdf


poiskali Slovence v Pešti pa Mosonmagyaróvári tö,« je tomačila predsednica Marija Kozar pa cujdala: »V Škanzeni 
mamo slovensko ižo, tá smo pozvali Slovence že z dosta mejst. Petnajset lejt se padašivamo z Andovčari, več kak deset lejt z 
murskosoboškimi Madžari.  
 

 
Slika: Folklorna skupina Podkolonca - sombotelsko drüštvo se 20 lejt padašiva s Cankovčani. Foto:  M. Kozar in S. Eőry. 
 
Oprvin, leta 1999, pa smo šli na Cankovo, rojstno vesnico Avgusta Pavla.« Edno leto se Sombotelčarge pelajo v goričko ves, 
drügo leto pa djenau naaupek, je povödo župan Občine Cankova Drago Vogrinčič tö. »Tau je bilau sploj bogati dvajsti lejt ino 
že Avgust Pavel kak prorok je senjo o tem, ka morejo lidgé vküper držati. V gnešnji demokratični cajtaj je ranč tak trbej 
spoštüvati pa skrb meti naše brate na Vogrskom kak svejklost v auki.« 
Z županom so se s Cankove v Somboteu pripelali člani Folklorne skupine Podkolonca, šteri so na melodije pa ritme fudaša 
Zorana Domjana zaplesali prekmurske plese. Navzauči so leko čüli spejvanje domanje pesmarske skupine tö, štero vodi 
ustanovni član kulturnoga drüštva Francek Mukič. »Od toga, ka smo s Porabja prišli v madžarski varaš, smo leko eške tadale 
Slovenci. Brodili smo, ka leko gordržimo vse, ka nas je na Porabje vezalo - materni gezik, slovenske pesmi pa tau, ka smo z 
našimi lidami vküper. Mi smo tü tihinci bili, depa od tistoga mau smo se baukše počütili. Ništerni so že skoro pozabili 
slovenski - če ftič ne spejva, tö pozabi svojo pesem -, depa zdaj pá gučijo. Drüštvo je tau naredilo.«  
Na konci kulturnoga programa je pet lejpi slovenski pesmi zaspejvo eške Mešani pevski zbor Avgust Pavel ZSM pod 
pelanjom Cirila Kozara, ta skupina je leta 1999 oprvin spejvala pri slovenskoj svetoj meši v cerkvi svetoga Martina v 
Somboteli. 
Po nastopi Gorenjesinčarov so na oder nazaj prišli vsi pesmarge pa vküper zaspejvali pesem »Odpiraj, dekle, kamrico«. 
Navzauči so sledik pripovejdali, ka je bilau veseldje poslüšati zbrane pesmare, depa tistim ostane spejvanje v eške dragšom 
spomini, šteri so te na odri bili. 
Zmejs sta na malom kočüji jubilejno čokoladno torto pripelala članica predsedstva kulturnoga drüštva Vera Varga pa svétnik 
v samuopravi Rudi Čer. »Vse najboljše za té,« je že cejla dvorana vküper spejvala kak edna držina. Organizatori so steli, ka aj 
bi vsikšoma austo lejpi spomin o preminauči dvajsti lejtaj sombotelskoga drüštva pa samouprave, zatok so nadruknivali 
farbasti prospekt s 120 kejpami o programaj, srečanjaj pa prauškaj domanji Slovencov. Na srejdo maloga albuma so 
vsikšoma dali list papéra od Judite Pavel v spomin na njenoga očo. 
»Pred dvajstimi lejtami je v drüštvi bilau 19 lüdi, gnes nas je kauli 70,« je eške pripovejdala Marija Kozar. »Na prvom 
slovenskom bali smo plesali samo člani drüštva z držinami, na slejdnjom je že komaj bilau naši. Starejši smo gratali, eni so 
mrli. Mlajši so odišli v Pešt ali inan v šaulo. Zdaj zovémo vnüke pa jim davamo pesmice, aj se navčijo. Vüpajmo, ka baudejo 
takši mladi, šteri do se brigali za našo kulturo.« Če rejsan je en cajt – med žmanov večerdjov - v dvorani kralüvala tüuča, je  
ej moglo tak ostati, vejpa v drüžbi je bilau više petdeset pesmarov pa trgé fudaške. Slovenske naute so se čüle dugo v nauč 
pa naredile veuki svetek Sombotelčarov nepozabnoga. 

• Zborovski koncert v refektoriju. L.R.H. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 8. novembra 
2018 - Leto XXVIII, št. 45, str. 3 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_45.pdf  
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Slika: Na vabilo Mešanega pevskega zbora mesta Monošter je v refektoriju nekdanjega samostana nastopil Mešani 
pevski zbor mesta Körmend. Foto: Porabje 
 
Na vabilo Mešanega pevskega zbora mesta Monošter je v refektoriju nekdanjega samostana nastopil Mešani pevski zbor 
mesta Körmend, ki je imel na programu priredbe ljudskih pesmi in pop melodij, zapeli so tudi nekaj sakralnih pesmi. Na 
koncertu so sodelovali tudi učenci monoštrske glasbene šole. 

• »Biti v Porabju je velik privilegij«. -dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 8. novembra 
2018 - Leto XXVIII, št. 45, str. 4-5 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_45.pdf 
»Mi, čarovniki, smo pripravili čarovniško pojedino. Za zajtrk smo pripravili pajke, ki smo jih pobrali iz mrež. Pajki so zelo 
dobri, rada imam njihove noge, ker so zelo hrustljave,« je v velikem čarovniškem klobuku – kakor prava pravcata igralka – 
povedala učenka DOŠ Jožefa Košiča Štefanija Dravec ob zadnjem šolskem dnevu pred prvonovembrskimi počitnicami.  
 

 
Slika: Valentina Novak si želi, da bi učenci vzljubili slovenski jezik. Foto: Porabje 
 
Tako se je začel kratek prizor, ki so ga za noč čarovnic pripravili učenci 7. Razreda gornjeseniške šole. »Vse teme so bile 
vezane na čarovništvo in čarovnice, kar je zanimivo za učence, « nam je objasnila nova učiteljica-asistentka na seniški 
šoli Valentina Novak, ki večjo porabsko dvojezično ustanovo obiskuje od sredine septembra. »Jezika se lahko učijo 
predvsem preko igre, ko se poistovetijo z določenimi liki iz tovrstnih zgodb. Vsak učenec je izbral enega izmed likov in postal  
čarovnica, pomočnik čarovnika ali duhec. Poskušajo se naučiti čim več novih besed.« 
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Slika: Učilnica na Gornjem Seniku je bila čarovniško opremljena: videli smo glave iz buč, pajkove mreže, čarobne napitke 
ter »črve in žabe« iz najrazličnejših sladkarij. »Veliko je kazanja, veliko je igre«. Foto: Porabje 
 
Učilnica na Gornjem Seniku je bila čarovniško opremljena: videli smo glave iz buč, pajkove mreže, čarobne napitke ter »črve 
in žabe« iz najrazličnejših sladkarij. Učenci so sedeli okoli velike mize in igrali svoje vloge, med njimi smo našli tudi nekatere 
člane šolskega dramskega krožka. 
»Gledališki krožek že deluje, pripravljamo igro, vezano na Mačka Murija, Mojco Pokrajculjo in Muco Copatarico. Vse to 
bomo povezali v zimsko zgodbo. To je lep projekt, v katerem bodo učenci čim več govorili in spoznali čim več slovenskih 
besed,« je pripovedovala učiteljica iz Slovenije, ki je s porabskim gledališčem že sodelovala, ko je pred leti kot dramaturginja 
priskočila na pomoč režiserju Branku Pintariču pri pripravljanju ene od iger števanovskih Veselih pajdašev. »Porabje je zame 
izjemno zanimivo, biti tukaj je zame velik privilegij. Svoje delovanje bom poskušala izkoristiti kot lastno odlično  izkušnjo,« je 
poudarila Valentina Novak, ki je delovno mesto na Gornjem Seniku zasedla v okviru projekta »Dvig kakovosti narodnostnega 
šolstva za madžarsko narodno skupnost v Sloveniji ter slovensko narodno skupnost na Madžarskem«. 
 Njene glavne zadolžitve so timsko poučevanje slovenskega jezika, nudenje strokovne pomoči učiteljem in izvajanje 
Zunajšolskih dejavnosti. Predmet slovenski jezik poučuje v 5., 7. in 8. razredu, v 2., 3. In 4. razredu pa se vključuje v pouk 
slovenskega jezika kot druga učiteljica. »Želim si, da bi učenci vzljubili slovenščino, saj vemo: ’več jezikov znaš, več veljaš’. 
Rada bi se čim več pogovarjala z njimi v tem jeziku, madžarščine namreč ta hip zelo malo vem. Rada bi od njih čim več slišala 
in izvedela o Porabju,« je svojo željo izrazila učitejica-asistentka, ki v 5., 7. in 8. razredu poučuje tudi predmet spoznavanje 
slovenstva. 
»Pri tem predmetu ne moremo iti tako močno v detajle, kot bi si želeli, ker nam tega jezik ne omogoča. Slovenijo in 
slovenstvo spoznavamo na precej osnovni ravni, preko fotografij in filmov,« nam je zaupala Valentina Novak, ki je v času 
svojega študija kot asistentka na ljubljanskem Centru za slovenščino kot drugi ali tuji jezik na Poletni šoli izvajala 
konverzacije in konzultacije s študenti in profesorji iz tujine. »Poznam nekaj metod, kako poučevati slovenščino kot tuji 
jezik, upam, da jih bom uspešno prinesla tudi na to šolo. Veliko je kazanja, veliko je igre,« je povedala pedagoška asistentka 
in dodala: »Nekateri učenci govorijo slovenščino bolje, nekateri slabše, znanja je ta hip skorajda malo premalo. Želim si, da 
bi ga bilo več, z mano pa so šele na začetku.«  
Ko se je Valentina Novak po ljubljanskih letih vrnila v Pomurje, je začela poučevati na Osnovni šoli Gornja Radgona. Večino 
časa je poučevala slovenščino, med tem pa še etiko in družbo. Našli bi jo tudi pri jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju. 
Letos julija so jo obvestili, da zanjo ni več službe v Radgoni, želela pa je ostati v Prekmurju in na šoli. »Tudi moja diplomska 
naloga je bila vezana na prekmursko narečje,« je poudarila učiteljica-asistentka, ki je za to delo prejela študentsko 
Prešernovo nagrado. Prekmurščini se je posvetila na več ravneh: zanimali so jo sociolingvistični, leksikalni in dialektalni vidiki 
narečja. »V razredu sicer narečja ne uporabljam, s sodelavci pa se več ali manj pogovarjamo po domače.  
Sama sem 
prepričana, da lahko v tej jezikovni zvrsti izražamo vso strokovnost. Škoda, da ji nismo dali večje veljave, zdaj je morda že 
prepozno,« ugotavlja Valentina Novak, ki pozorno opazuje razlike med svojim prekmurskim in tukajšnjim porabskim 
govorom. 
Očarana je nad jezikom, ljudmi in nenazdanje nad usodo jezika. Poudarja, da je zanjo Porabje »Meka prekmurščine.« 
Učiteljica-asistentka je izpostavila, da se je danes spraševati, ali je poučevanje porabskega narečja na šoli smiselno,  
prepozno. »Porabskim Slovencem in s tem edini ’pravi’ prekmurščini se je škoda že nepopravljivo zgodila. Verjamem in 
upam pa, da se bo vsak učitelj zavedal izjemnosti tega jezika in da si redko slišane porabske besede iz učenčevih 
ust ne bo drznil popraviti.« 
Valentina Novak se je že kot učenka na osnovni šoli v Pertoči na taborih srečevala s Porabjem, na Gimnaziji Murska Sobota  
pa se je v sklopu interesne dejavnosti leto dni spogledovala z madžarščino. Vse to ji koristi na novem službenem mestu. 
»Kolektiv je zelo prijazen, zelo lepo so me sprejeli. Učenci pa seveda veliko pričakujejo od mene in tudi jaz od njih. Ta hip se 
še spoznavamo, verjamem pa, da se bomo skupaj podpisali pod kakšno uspešno zgodbo.« 

• Okus po Panonskem morju. Tekst in foto: Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 
8. novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 45, str. 7 

Murska Sobota 
http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_45.pdf 
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Soboško jezero nastaja in kmalu bo urejeno iz nekdanje gramoznice, za katero se je prijelo ime Kamešnica. Ideja sega nekaj 
desetletij nazaj, v čas velike soboške občine in njenega predsednika Andreja Gerenčerja (pozneje med drugim tudi 
slovenskega veleposlanika v Budimpešti). Toda za ureditev »Kamešnice«, iz katere so izčrpali na stotine ton gramoza, še 
najintenzivneje ob gradnji pomurskega kraka avtoceste, ni bilo resne volje ali župana, ki bi se lotil projekta. 
 

 
Slika: Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport: »Soboško jezero pa ima ob športu, rekreaciji in druženju 
še eno ambicijo: da postane skupaj s paviljonom Expano tudi učna in izobraževalna pot, namenjena prvenstveno 
otrokom in mladim«. Foto: Ernest Ružič 
 
Niti ne tako preproste naloge se je lotil aktualni župan (ki kandidira tudi za naslednji mandat) Aleksander Jevšek. Prvi, 
otipljiv rezultat je konec oktobra odprt motorični park (uradno poimenovanje) kot prvi korak novega športnega, turističnega 
in doživljajskega parka.  
V neposredni bližini jezera urejajo notranjost paviljona Expano, ki želi postati turistično središče regije z informacijami, 
storitvami in bo predvsem z interaktivno predstavitvijo Pomurja vabil obiskovalce, naj spoznajo ta zanimiv del Slovenije. 
Govornik ob otvoritvi motoričnega parka je bil tudi minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo: »Murska 
Sobota, Pomurje in Slovenija sta danes bogatejša, ker smo tukaj sredi Pomurja začeli postavljati novo turistično destinacijo, 
privlačno za domačine in za obiskovalce. Soboško jezero pa ima ob športu, rekreaciji in druženju še eno ambicijo: da 
postane skupaj s paviljonom Expano tudi učna in izobraževalna pot, namenjena prvenstveno otrokom in mladim. Expano 
sam bo odličen način, da učencem in dijakom po vsej Sloveniji predstavimo Pomurje.« Župan Jevšek: »Soboško jezero 
postaja del turistične ponudbe Pomurja, ki doživlja turistični razcvet. Ljudje iz Murske Sobote že desetletja spontano 
razvijajo življenje jezera z ribištvom, veslanjem, potapljanjem in jadranjem. S svojimi aktivnostmi so dali gramoznici novo 
vizijo, da Soboško jezero razvijemo v sodoben športni, turistični in doživljajski park. To je zato šele začetek razvoja jezera in 
ponudbe različnih vsebin za šport in rekreacijo.« 
 

 
Slika: Motorični park, ki je nastal tudi s strkovnim sodelovanjem profesorjev in študentov fakultete za šport, ima 35 
vadbenih postaj, otroška igrišča z igrali in še marsikaj, kar bo, tako upajo, pritegnilo kar največ obiskovalcev, tako 
domačih kot od drugod. Pritegniti bodo poizkusili tudi potnike z bližnjega, pomurskerga dela avtoceste med Pincami (pri 
Lendavi) in Koprom. Foto: Ernest Ružič 
 
Do zdaj je urejenih dobrih 43 tisoč kvadratnih metrov površin, motorični park ima 35 vadbenih postaj, urejena so otroška 
igrišča in igrala, štirje prostori za piknike in zasajenih 159 dreves za ozelenitev. Južni del Soboškega jezera je urejen po 
načelih trajnostnega razvoja s posebno skrbnostjo za zaščito jezerskih in objezerskih biotopov.  
Za dela so porabili 1,6 milijona evrov, od tega je 80 odstotkov iz evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike 
Slovenije. Podoben center imajo v neposredni bližini avstrijskega Gradca, ki je nastal tam, kjer so tudi kopali gramoz, v 
nekoliko manjšem obsegu pa je jezero na obrobju Sombotela. Da bo projekt v celoti in popolnosti zaživel, pa bo potrebno 
postoriti še kar dosti, od zagotovitve kakovostne gostinske ponudbe in še marsičesa, povezanega tudi s čolnarjenjem na 
jezeru. 



Naslov Okus po Panonskem morju pa zato, ker je bilo tod nekoč davno Panonsko morje. 

• Tudi zdaj so aktualne teze Martina Luthra. Tekst in foto: Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 8. novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 45, str. 9 

Slovenija, Murska Sobota: dan reformacije 2018 
http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_45.pdf 
Od leta 1992 praznujemo v Sloveniji 31. oktobra dan reformacije, ki je državni praznik in dela prosti dan. Reformacija 
predstavlja gibanje za prenovo Cerkve, ki ga je v začetku 16. stoletja sprožil profesor biblične teologije Martin Luther, ki je 
31. oktobra 1517 na vrata cerkve v Wittenbergu v Nemčiji obesil 95 tez o prenovi Cerkve in tako opozoril na krizo v njej.  
V slovenskem protestantizmu je bil osrednja osebnost tega gibanja Primož Trubar (1508 – 1586), ki je leta 1550 napisal 
Katekizem, prvo knjigo v slovenskem jeziku in prvo slovensko tiskano knjigo nasploh. Katekizmu je dodal Abecednik, kjer se 
je opiral na govor osrednjega slovenskega prostora. Napisal je več kot 25 knjig, oziroma polovico vseh knjig, ki so jih napisali 
slovenski protestantski pisci. Med prekmurskimi je najbolj znan in najpogosteje omenjan Števan Küzmič, rojen v Strukovcih. 
 

 
Slika: Slavnostni govornik, predsednik Državnega zbora RS Dejan Židan: »Tudi danes potrebujemo reformatorskega 
duha, reformatorje in reformatorke ...«. Foto: Ernest Ružič 
 
Ob 31. oktobru se v Sloveniji zvrstijo številne slovesnosti v počastitev dneva reformacije. Večina slovesnosti je v Prekmurju, 
kjer živi največ evangeličanov (protestantov) v Sloveniji. Slovesnost v počastitev dneva reformacije so v Murski Soboti 
pripravili Mestna občina,  Evangeličanska cerkev v Republiki Sloveniji in Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar. 
Slavnostni govornik je bil Dejan Židan, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, med velikim številom obiskovalcev 
v Gledališki dvorani pa je bil tudi prvi predsednik RS Milan Kučan, škof EC Geza Filo, častni škof Geza Erniša, predsednik SPD 
Primož Trubar, Matjaž Gruden ter ministra Jernej Pikalo in Peter J. Česnik.  
 

 
Slika: Predsednik Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar Matjaž Gruden in škof EC Geza Filo: »Sporočilo 
reformacije je aktualno tudi danes, tako za verujoče kot neverujoče«. Foto: Ernest Ružič 
 
V odličnem kulturnem programu so nastopili Duo Mystica (Monika Novak in Miran Čarni), Mirjam Mah, David Sabo, Franja 
Gomboc in Denis Dimitrić.  
»Murska Sobota je prestolnica slovenske reformacije. Ob obnovi mestnega središča smo med evangeličansko cerkvijo in 
gradom uredili drevored Martina Luthra. Zato, da se ljudje, ki se bodo sprehajali po drevoredu, ne bi spraševali, zakaj toliko 
betona, toliko dreves, ampak bodo razmišljali, kaj je reformacija. Kaj so Luthrove teze? In ali so Luthrove teze zgodovina ali 
tudi sedanjost,« je v pozdravnem nagovoru dejal predsednik MO Aleksander Jevšek in ocenil, da so Luthrove teze še kako 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_45.pdf


aktualne v sedanjem času. »Po mojem prepričanju so aktualne tudi zdaj, kajti ko jih preberemo, v njih najdemo dosti tega, 
kar sodi v naš čas. Mnogo je namreč tistih, ki si z denarjem kupujejo privilegije in so tako deležni različnih odpustkov. Samo 
zato, ker imajo denar. Zato tisti, ki nimajo denarja pridejo na sodišču hitro na vrsto, so obsojeni, oni z denarjem pa nikoli. In 
še veliko je tega, kar bi lahko prenesli iz Luthrovih tez v današnji čas. Praznik reformacije naj bo slovenski praznik, kot naj bo 
slovenski praznik 100-letnica priključitve Prekmurja k matični državi, ki jo bomo počastili prihodnje leto.«  
Škof Geza Filo je županu Aleksandru Jevšku izročil pohvalo EC za skrb pri ohranjanju sporočila reformacije v MO Murska 
Sobota, ki je del evropske mreže 69 Luthrovih mest. Prvi, zdaj častni škof EC na Slovenskem Geza Erniša pa je v nagovoru 
izpostavil, »da smo Slovenci ob številnih drugih narodih v 16. stoletju imeli veliko srečo, da se je velik svetovni popotnik 
Reformacija ustavil tudi v naših krajih ... Luthrova reformacija je, kot vemo, resda najprej zajela verskost, bila pa je  podbuda 
za razmislek tudi svetnega življenja, in je proces, ki še danes traja. Naloga posameznika in naroda je namreč večno iskanje, 
reformiranje, preobrazba in spreminjanje. Reformator Martin Luther, genialni mislec in teolog takratne dobe, se je v polni 
meri zavedal edinstvenega položaja in odgovornosti človeka v tem svetu. Nadaljevalci njegovega dela, kakršni so bili Primož 
Trubar, Jurij Dalmatin, Števan Küzmič, Franc Temlin, pa do vseh znancev in neznancev, ki jih je videl in sprejel samo ljubi 
Bog, pa so vsak na svoj način uresničevali lastno poklicanost v življenje. « Geza Erniša je omenil tudi Dumo Otona Župančiča, 
v kateri se je pesnik spraševal »Kje domovina si?« in dejal: »Dan reformacije s svojo enkratno vsebino in sporočilnostjo naj 
bo in ostane tudi v prihodnje trenutek našega resnega in poglobljenega premisleka in nenehno prizadevanje za izboljšanje 
naše vsakdanje stvarnosti.« Pa tudi: »Razumevanje med ljudmi različnih verskih, filozofskih in svetovnonazorskih pogledov 
na svet, vero in življenje, namreč ostaja naš velik moralni imperativ. Reševanje problemov in konfliktov, ki tudi danes krojijo 
in bremenijo naše medsebojne odnose, pa moramo oddelati na človeka dostojni civilizacijski ravni, kajti ena od bistvenih  
prvin reformacije je namreč tudi toleranca in strpnost.«  
Osrednji govornik na proslavi, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Dejan Židan: »Protestantsko pojmovanje 
posameznikove svobode vesti in enakosti ljudi v osnovnih verskih pravicah je pognalo korenine za  temelje današnje 
Evropske unije – skupnosti suverenih držav in sistema, ki je postopoma uveljavil toleranco ter človekovo svobodo, človekove 
pravice in temeljne svoboščine, vladavino prava. Vsak dan moramo dojemati, da legitimnost oblasti izhaja iz spoštovanja 
ljudi in njihove svobodne volje, njena pooblastila pa so v službi teh ljudi. Protestantska etika je prinesla spremembe v 
gospodarskem in socialnem razvoju Evrope. Prek sestavin te etike, kot so predanost poklicnemu duhu, pridnost in 
dejavnost, se je oblikoval nov proizvodni način, ki je upošteval dosežke znanosti, spremenjene materialne možnosti in nove 
vrednote. Omogočil je razvoj v izobraževanju, znanosti in kulturi, tudi v tehnologiji in ekonomiji.« Predsednik DZ Dejan Židan 
je opozoril tudi na koncentracijo bogastva in moči v rokah manjšega števila ljudi in se zavzel za pravičnejšo porazdelitev 
bremen v družbi. 
Etično sporočilo slovenske reformacije uči o družbi, »ki omogoča človeku živeti dostojno življenje in razvijati vse njegove 
potenciale, mu jih pomaga krepiti in uresničevati, pri tem pa zagotavlja varnost in enake možnosti vseh.« Zato, »tudi danes 
potrebujemo reformatorskega duha, reformatorje in reformatorke, da nam včasih nastavijo ogledalo in povedo, naj se  
vrnemo k svoji identiteti, koreninam in vrednotam.« Temeljna sporočila reformacije so aktualna za vse, za verujoče in  
neverujoče, za kristjane in pripadnike drugih ver. »Slovenski evangeličani so prav s svojo etično držo in prizadevanjem 
dali velik prispevek k duhovnemu in moralnemu razvoju našega naroda.« 

• Dnevi evropske kulturne dediščine. Mojca Polona Vaupotič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 8. novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 45, str. 10 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_45.pdf 
Letošnje leto je ves čas, na vsakem koraku izpostavljena naša skupna kulturna preteklost, ki ji pravimo dediščina. Pa ne 
samo v naši deželi Sloveniji, ampak po celotni Evropi. Še posebej je v ospredju zavedanje o vrednotah, ki jih predstavlja 
kulturna zapuščina, njen družbeni in razvojni potencial ter pravice in dolžnosti, povezane z našo skupno dediščino. Ob tem 
je aktivnih veliko ljudi, ki odkrivajo kulturno zapuščino Evrope in krepijo občutek pripadnosti k skupni evropski družini. 
Kulturna dediščina nam tako pomaga razumeti preteklost in ustvarjati boljšo prihodnost. To se odraža tudi v sloganu za to 
leto, ki se glasi: »Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost«. 
 

 
Slika: Dnevi evropske kulturne dediščine. Foto: Porabje 
 
Kulturna dediščina je velik zaklad za širšo družbo, pozitiven vpliv nanjo ima dolgoročno varstvo, saj jo je potrebno ohranjati 
za prihodnje generacije. Glede na to, da ta ostalina pripada nam vsem, je potrebno, da najdragocenejše evropske zaklade in 
tradicije odkrivajo in oživljajo že otroci v šolah. Prav zato je letos ponujena lepa priložnost, saj se Ministrstvo za kulturo 
aktivno vključuje v praznovanje Evropskega leta kulturne dediščine. Priprave, ki potekajo pod vodstvom nacionalne 
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koordinatorke, so v polnem teku. Poleg osrednjih dogodkov v okviru leta se obeležitvi pridružujejo muzeji, galerije in drugi 
javni zavodi s področja kulture ter še nekateri vladni in nevladni deležniki.  
 

 
Slika: Dnevi evropske kulturne dediščine. Foto: Porabje 
 
Na takšen način se lahko kulturna dediščina vsem nam, še posebej pa otrokom in mladim, predstavi na zanimiv in sproščen 
način ter spodbudi aktiven dialog o njeni vlogi v prihodnje. Kaj je pravzaprav kulturna dediščina? To je zapuščina naših 
prednikov, ki oblikuje našo identiteto in vsakdanje življenje. Navzoča je v evropskih mestih, pokrajinah in na arheoloških 
najdiščih. Ne najdemo je le v literaturi, umetnosti in predmetih, temveč tudi v obrtnih spretnostih, ki so nam jih predali naši 
predniki, v zgodbah za otroke, v skupnih obedih in filmih, ki jih gledamo in v katerih se prepoznamo.  
Če pogledamo še nekoliko natančneje, jo lahko delimo v več zvrsti. In sicer na snovno, med katero sodijo stavbe, spomeniki, 
artefakti, oblačila, umetniška dela, knjige, stroji, zgodovinska mesta, arheološka najdišča; nesnovno – prakse, predstavitve, 
izrazi, veščine in povezani instrumenti, predmeti ter kulturni prostori, ki jih ljudje vrednotijo. Vključuje tudi jezik in ustno 
izročilo, uprizoritvene umetnosti, družbene običaje in tradicionalne obrti. Temu sledi naravna kulturna dediščina, kot so 
pokrajine, živalske in rastlinske vrste; in nazadnje še digitalna, kamor sodijo viri, ustvarjeni v digitalni obliki (na primer 
digitalna umetnost ali animacija) ali digitalizirani zaradi njihovega ohranjanja (vključno z besedili, slikami, videoposnetki, 
zapisi). 
Kulturne dediščine ne smemo prepustiti razpadu, propadu ali uničenju. Zato si v letu 2018 prizadevamo najti načine, da 
poudarimo njen pomen in jo ohranjamo. Če cenimo našo dediščino, se zavedamo naše raznolikosti in tako vzpostavljamo 
medkulturni dialog o vsem, kar nam je skupno. Dogodki, ki se odvijajo v ta namen, pa morajo biti predvsem pestri! To 
pomeni, da so v programih Dnevov evropske kulturne dediščine tudi dobro obiskane lokacije in pomembne dejavnosti, ki jih 
tam ponujajo.  
Spekter je vnovič širok, od vodenih ogledov v vseh njihovih oblikah, torej pod vodstvom osebnih vodnikov, strokovnjakov 
ali znanih osebnosti, igralcev in skupin, ki ponujajo predstave, razstave, predavanja in predstavitve restavratorskih tehnik, 
predvajanja filmov, koncertov, banketov, delavnic za uvajanje, do iger za staro in mlado. Glavno je zagotoviti kakovost 
organiziranih dejavnosti, kar pokriva tako njihovo vsebino, na primer ponujene informacije, kot obliko, torej njihovo 
posredovanje.  
Poskrbeti je potrebno, da sleherna prireditev nenehno poudarja vidike srečevanja, izmenjavanja in skupnega doživljanja, ki 
so med njenimi glavnimi prednostmi. V programu morajo imeti poseben poudarek ogledi, kot so denimo krožne poti, 
temelječe na posebnih temah ali krajih, proste ali organizirane, peš, s kolesi, avtobusi ali plovili. Take pobude pogosto 
predstavljajo izviren način raziskovanja nečesa, kar koristi vsem vključenim območjem dediščine, četudi vsi obiskovalci ne 
opravijo celotnega ogleda.  
Podobno temu igrajo dejavnosti v javnem okolju bistveno vlogo pri poudarjanju združujoče, pogosto pa tudi praznične in 
narave prireditve. 
Kot primer bom navedla le nekaj dogodkov, ki se v ta namen odvijajo v Sloveniji. Sekcija za izobraževanje in komuniciranje 
Skupnosti muzejev Slovenije v Tednu družin organizira skupno promocijsko akcijo Z igro do dediščine. Tudi letos galerije in 
muzeji odpirajo svoja vrata otrokom in družinam, med njimi  tudi Narodna galerija v Ljubljani. Brezplačno si je mogoče  
ogledati zbirko in stalno razstavo del Zorana Mušiča ter občasno razstavo del Ivane Kobilce. Slikarka Kobilca je rada slikala 
otroke. Poudarjala je portretne poteze obrazov ali pa izpostavila radoživost otroške igre. Ob tem so organizirane številne 
likovne delavnice za mlajše. 
Slovenski etnografski muzej v Piranu je pripravil vodeni ogled razstave Morje – naše življenje, kjer gre za odstrte spomine s 
podstrešja nabrežinske ribiške družine. Prav tako je v mesecu oktobru v Piranu avtor Igor Šibilj odlično predstavil stare 
razglednice Pirana in zgodovinske zanimivosti o mestu. V Podsredi pa poteka Praznik kozjanskega jabolka; to je osrednja 
naravovarstvena prireditev Kozjanskega parka, katero so krajani razvili v eno največjih in najodmevnejših tovrstnih 
prireditev. Letošnja nosi naslov: Jabolko je več kot sadež! 
V Idriji pa so svojemu projektu dali naslov: Rudarske hiše: breme ali priložnost? Tam namreč danes le še peščica avtentičnih 
rudarskih hiš priča o nekdaj bogati tradiciji rudarskih domovanj. Za večino starih hiš je bilo usodno dvigovanje življenjskega 
standarda po drugi svetovni vojni, saj tesna in mnogokrat vlažna stanovanja niso bila več primerna za bivanje. T. i. Pivkovo 
hišo (Pri Marjanci) v Rožni ulici je doletela drugačna usoda. Poškodovana je bila tako v prvi kot v drugi svetovni vojni. Hišo v 



slabem stanju, v kateri je v medvojnem času delovala tudi ena od mnogih idrijskih gostiln, je rudnik kmalu po raketiranju 
podrl. 
Tudi v Prekmurju se je odvijala prelepa prireditev v čast Dnevom evropske kulturne dediščine. V Murski Soboti je bil na 
gradu pripravljen literarno-glasbeni večer, v počastitev zgodovinske prelomnice prekmurskih Slovencev. To je bil dogodek, 
obarvan s spomini, zgodbami in starimi pripovedkami. Ob tem je bila prisotna še glasba, za nastop pa so poskrbeli učenci 
Glasbene šole Murska Sobota. 
V Arboretumu Volčji potok se od marca tega leta pa vse do februarja leta 2019 postopoma predstavljajo izbrane galerijske 
slike, katerih vsebina ali nastanek sta povezani z večno lepoto in pomenljivostjo cvetja in žensk. Razstava na prostem je vsak  
mesec obsežnejša. S kustosinjo iz Narodne galerije se obiskovalci sprehajajo skozi alejo reprodukcij galerijskih slik in 
spoznavajo nekaj naših ključnih slikark in slikarjev. 
Mestni muzej Krško je v oktobru prav tako slavil 140 let svoje Meščanske šole. Dogodek so najprej izvedli v okviru Dnevov 
evropske kulturne dediščine in akciji Skupnosti muzejev Slovenije - Z igro do dediščine. Sledil je odigrani uvodni prizor »Pri 
Romihovih«, ki je del projektnih aktivnosti o znamenitih Krčanih, ki ga že od leta 2010 koordinira JSKD OI Krško. Na 
strokovnem vodstvu so obiskovalci spoznavali tako okoliščine, ki so privedle do vzpostavitve meščanske šole, kot tudi samo 
šolsko poslopje. Mlajši udeleženci pa so se v prostorih razstave, posvečene Jospini Hočevar, aktivno spoznavali z učnimi 
pripomočki časa, v katerem je šola nastala.  
Ti navedeni dogodki so zgolj kapljica v morje od prireditev, ki so se dogajali in so še v načrtu do konca tega leta. Kako lahko 
torej obogatimo naše življenje, če ne ravno s stikom z nečim, kar tako globoko opredeli našo istovetnost? Zato lahko v tem 
letu vsi izkusimo, spoznavamo in se veselimo večjega ali manjšega prgišča naše lastne kulturne dediščine. 
 

Delo, Ljubljana 

• Trst ne bo prepustil besede novofašistom. Blaž Močnik. Delo, Ljubljana, 02. november 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/trst-ne-bo-prepustil-besede-novofasistom-109118.html  
Fašistično gibanje CasaPound: Protifašistični shod je odgovor proevropskega Trsta; odzval se je tudi premier Šarec  
 

 
Slika: Shod gibanja CasaPound v Gorici leta 2015, odtlej je tam njegovo predstavništvo. Foto: Leon Vidic 
 
Trst - Svobodna povojna Evropa bo v soboto zaskrbljena gledala v Trst, kjer italijanski novofašisti pripravljajo shod ob 100. 
obletnici »zmage Italije v prvi svetovni vojni«. Odziv tržaške javnosti, združenj in slovenskih manjšinskih organizacij je bil 
dovolj srdit, da bo hkrati potekal še protifašistični shod. 
Že sama septembrska napoved shoda, ki ga organizira CasaPound, od leta 2012 celo politična stranka, čeprav italijanska 
zakonodaja fašistične politične izpeljanke prepoveduje, je sprožila oster odziv, vendar ga mestne oblasti niso prepovedale. 
Le provociranje nestrpnežev so nekoliko omejile, saj se njihov sprevod ne bo smel približati Rižarni, spomeniku bazoviškim 
junakom, in še posebej slovenskemu Narodnemu domu, ki so ga leta 1920 požgali prav fašisti. 
Izzivalci pričakujejo nekaj tisoč somišljenikov iz vse Italije, Trst pa so izbrali, ker da je to eno od mest, ki so se najbolj borila 
za italijanstvo. Da bodo izražali nestrpnost, sovraštvo in rasizem pred vrati Slovenije, tudi ni naključje, saj so se ob obletnici 
vključitve Italije v veliko vojno zbrali pred tremi leti v Gorici in odkrito pogledovali proti nekdanji Rapalski meji. 
Toda mesto fašistov ne bo opazovalo križem rok. Italijanski sindikati Cgil in Združenje partizanov Italije Anpi ter Združenje 
Antifašistični in antirasistični Trst so napovedali istočasno demonstracijo Osvobodimo se fašizmov in dobili veliko podporo 
ljudi, društev, organizacij in strank na obeh straneh meje. Društvo TIGR je za nameček pozvalo slovenskega predsednika 
Boruta Pahorja, naj opozori svojega italijanskega kolega Sergia Mattarello, ki bo Trstu obiskal v nedeljo, o nevarnosti 
podžiganja sovraštva: »Od slovenske diplomacije pa pričakujemo, da preko svojih predstavnikov v Bruslju, Rimu in Trstu 
sporoči italijanskim oblastem in vsej demokratični javnosti v Evropi, da shod novofašistov v Trstu žali čustva in tradicije 
odporništva, s tem pa tudi zanika vsebino celotne demokratične ureditve povojne Evrope.«  
Neevropske vrednote 
Zveza slovenskih kulturnih društev je vsa včlanjena društva pozvala, naj se udeležijo manifestacije, kjer prav tako pričakujejo 
vsaj pet tisoč ljudi. V Slovenski skupnosti so prepričani, da je protifašistični shod najboljši odgovor demokratičnega 
proevropskega Trsta. »Zato tudi Slovence pozivamo k čimbolj množični udeležbi,« pravi deželni tajnik Igor Gabrovec. 
Sol na rane 
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Na družbenem omrežju se je oglasil tudi slovenski premier Marjan Šarec, ki je zapisal: Primorski del Slovenije je dolga 
leta trpel pod fašizmom. Napoved shoda skrajno desničarske organizacije v Trstu je sol na nikoli zaceljene rane 
primorskih Slovencev v matični domovini in zamejstvu. Fašizem je bil in je poosebljeno zlo, ki ne sme imeti podpore!  
Stranka Levica je slovenski vladi predlagala, naj Italiji pošlje protestno noto, v kateri naj izrazi nestrinjanje s toleriranjem 
shodov skrajne desničarske organizacije, ki poveličuje vojno, fašizem in rasizem ter posredno ali neposredno grozi v Italiji 
živečim Slovencem in drugim manjšinam: »Ob porastu neofašizma v naši neposredni soseščini in Evropi ne moremo shoda, 
ki promovira skrajno desna ksenofobna, fašistična in rasistična stališča ter iredentistične teritorialne težnje do Slovenije 
jemati kot demokratično izražanje mnenj.« 
Oglasili so se tudi v stranki SMC slovenskega zunanjega ministra Mira Cerarja, češ da je shod neofašistov dogodek, ki ga ne 
bi smelo biti: »Saj zagovarja neevropske vrednote in slavi ideologijo, ki je v prejšnjem stoletju privedla do zločinov in 
tragedij. Stota obletnica konca prve svetovne vojne naj bo poziv k miru, sožitju in sočutju, ne pa povod za ponovno 
poveličevanje srhljivih in nevarnih idej.« 

• Shoda neofašistov in demokratičnih sil minila mirno. S. S., STA. 03. november 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/mocno-poostrena-varnost-v-trstu-109249.html  
V Trstu so se zbrali neofašisti in njihovi nasprotniki iz vrst demokratičnih sil. Nekaj prerivanja so zaznali, a shoda sta bila 
mirna.  
 

 
Slika: Shod skrajnega desničarskega gibanja CasaPound na tržaških ulicah. Foto: Jure Eržen/Delo 
 
V Trstu je potekal shod italijanskega skrajnega desničarskega gibanja CasaPound, ki so ga pripravili ob 100. obletnici zmage 
Italije v prvi svetovni vojni. Istočasno so se zbrali tudi nasprotniki neofašizma. Središče Trsta je bilo ohromljeno in zaprto za 
promet, številne trgovine in lokali so danes prej zaprli svoja vrata. 
 

 
Slika: Zbrali so se ob 100. obletnici konca prve svetovne vojne. Foto: Jure Eržen/Delo  
 
Shod gibanja CasaPound je bil vsedržavnega značaja, v Trst je za to priložnost prispelo večje število avtobusov iz različnih 
krajev Italije, od tega precej iz dežele Veneto. Razlog za manifestacijo je bilo proslavljanje 100. obletnice konca prve 
svetovne vojne in italijanske zmage. Zbralo se je veliko število ljudi, ki so nosili italijanske zastave in zastave s stilizirano 
želvo, simbolom gibanja, imeli so tudi transparent z napisom »Italija: vstani, bojuj se in zmagaj«. 
Zbrani tudi nasprotniki 
V Trstu so se zbrali tudi nasprotniki neofašizma. Shod je organiziralo Združenje Antifašistični in antirasistični Trst. Pisan 
sprevod mladih, družin z otroki in priseljencev z različnih koncev sveta se je podal proti mestnemu središču, zaključil se je na 
Goldonijevem trgu z govorom nekdanje italijanske partizanske in senatorke Lidie Menapacese. 
K shodu, ki je pod geslom »Osvobodimo se fašizmov« nastal kot odziv na shod CasaPound, je pristopilo večje število 
krajevnih političnih strank, kot so Slovenska skupnost, Demokratska stranka in Stranka komunistične prenove, pa tudi krovni 
organizaciji Slovencev v Italiji - Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO) - več 
krajevnih skavtskih in kulturnih združenj, ki se ne strinjajo z neofašističnim sprevodom in ga označujejo za hudo žalitev za 
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mesto. Kritični so bilo tudi do mestnih in državnih oblasti, ki so shod CasaPound dovolile. Shodu so nasprotovali tudi lokalni 
predstavniki številnih verskih skupnosti. 
Prišlo je tudi do manjšega izgreda, ko je skupinica nestrpnežev napadla predstavnike Demokratske stranke, ki so hodili v 
zadnjem delu sprevoda. Spravili so se na Roberta Cosolinija, Deboro Serracchiani in druge vidne predstavnike stranke z 
vzkliki, naj zapustijo sprevod, poroča Primorski dnevnik. 
Italijanski varnostni organi so pred začetkom shodov poostrili nadzor v mestu in sprejeli ukrepe za preprečitev morebitnih 
izgredov. 
Na Trgu San Giovanni so danes policisti sicer pridržali moška, oblečena v črno in z delno zakritima obrazoma, ki sta splezala 
na Verdijev kip in kljub večkratnim pozivom nista hoteli sestopiti z njega. Policisti so ju naposled s silo spravili v svoje vozilo.  
Pahor opozoril na pomen miru in demokracije 
Na shod neofašistov se je odzval tudi predsednik republike Borut Pahor. Po robu se jim lahko postavimo samo z vztrajno 
gradnjo demokracije, je sporočil prek twitterja. Kot je napovedal, bo o tem in drugih pomembnih stvareh za mir in 
demokracijo govoril tudi na petkovi osrednji slovesnosti ob 100. obletnici konca prve svetovne vojne. 
»V prejšnjem stoletju so trije totalitarizmi za seboj pustili strašno sled trpljenja, tudi fašizem, ki ga nameravajo danes obujati 
na zborovanju v Trstu,« je v tvitu zapisal Pahor. 
Demokratična javnost, evropska in z njo slovenska, je po njegovih besedah zelo občutljiva, zaskrbljena in jezna zaradi 
njihovega oživljanja. »Po robu se jim lahko postavimo samo z vztrajno gradnjo demokracije, ki omogoča svobodo govora in 
izražanja različnih prepričanj, ne pa tudi s svobodo sovraštva,« je dodal. 
Opozoril je še, da mir in demokracija nista dana za zmeraj in se ne prenašata z geni, temveč z našimi vsakokratnimi ravnanji. 
»Imamo pravico do svobode, ki pa je omejena s svobodo drugega. Zato ravnajmo strpno in gradimo sožitje, znotraj narodov 
in med njimi,« je pozval. 

• V mesecu dni iz ene države v drugo in iz enega civilizacijskega kroga v drugega. Janko Prunk. Delo, Ljubljana, 
Sobotna priloga, 03. november 2018  

https://www.delo.si/sobotna-priloga/v-mesecu-dni-iz-ene-drzave-v-drugo-in-iz-enega-civilizacijskega-kroga-v-drugega-
107820.html  
Jeseni 1918 sta se zgodila dva dogodka, ki sta temeljno zaznamovala slovensko narodno zgodovino oziroma preusmerila 
njen dotedanji tok.  
 

 
Slika: Anton Korošec: Foto: Fotodokumentacija Dela  
 
Prvi je bil konec prve svetovne vojne, drugi odločitev Slovencev za odhod iz Avstrije in vstop v Državo Slovencev, Hrvatov in 
Srbov. Pri prvem dogodku so bili Slovenci udeleženi proti svoji volji, kot pripadniki habsburške monarhije, ki je izzvala vojno. 
V drugem so bili po svoji volji in so sami narekovali tempo dogajanja. 
Prva svetovna vojna je bila posledica čedalje bolj agresivnih nacionalizmov velikih držav, ki so tekmovale v imperialističnih 
ambicijah. Mali narodi so bili na silo potegnjeni vanjo. Po zadnjih študijah najbolj kompetentnih svetovnih zgodovinarjev je 
bila nepotrebna in bi jo bilo v prvih tednih krize, ki je sledila atentatu nacionalističnih srbskih mladincev na avstrijskega 
prestolonaslednika, še mogoče preprečiti. Ko pa se je 28. julija 1914 zavrtelo vojno kolo, ga ni bilo več mogoče ustaviti in je 
mlelo vojake na frontah ter rušilo eksistenco milijonov ljudi. 
Slovenci so bili potegnjeni v vojno že na začetku ter poslani na bojišča na Balkanu in na rusko fronto. Vodstvo avstro-ogrske 
armade, ki je v 19. stoletju veljala za zmogljiv organizem, se je pokazalo za nesposobno in je doživljalo hude poraze. Boji v 
Galiciji so na avstrijski strani zahtevali velikanske žrtve, med njimi tudi mnogo slovenskih fantov in mož. Habsburški vojski je 
morala priti na pomoč nemška vojska. S tem je monarhija čedalje bolj drsela pod vpliv militaristične Nemčije in v Avstriji se 
je krepil agresivni nemški nacionalizem. 
Antanti je spomladi 1915 uspelo pritegniti na svojo stran do tedaj nevtralno Italijo z obljubo, da bo dobila želene pokrajine, 
Trentino, Južno Tirolsko, Slovensko Primorje in Dalmacijo. Slovenci in Hrvati, ki so tedaj sodelovali, so poskušali preprečiti 
sklenitev takega sporazuma z Italijo, tako da so prosili carsko Rusijo, naj ga ne podpiše. Toda ruski odgovor je bil za Slovence 
in Hrvate porazen. Rusija jim nikakor ni hotela ustreči. Izjavila je, da se je slovenski problem ne tiče. Tako so se potem 
Slovenci v avstrijski vojski hrabro borili in zadrževali globlji italijanski prodor na Kras, v Trst in na Notranjsko, tudi zato, ker so 
s tem branili slovensko deželo pred razkosanjem ob morebitni zmagi antante. 
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Toda slovenska hrabrost in požrtvovalnost v očeh nemških strank nista našli priznanja. Nasprotno, spomladi 1916 so 
nemške stranke v Avstriji izdale svoje zahteve (Belange), naj se v avstrijski polovici monarhije izvede ustavni oktroa in še 
med vojno razglasi Avstrijo za nemško državo s samo enim priznanim uradnim jezikom – nemščino. Takšno dejanje, če bi 
bilo izvedeno, bi na daljši rok pomenilo germanizacijo Čehov in Slovencev, najprej bi se to zgodilo s Slovenci kot manjšim 
narodom. 
Slovensko narodno vodstvo se je tega zavedalo in poskušalo temu parirati od začetka leta 1917, ko je bila vojna na vrhuncu 
in je Avstrija potrebovala vse svoje sile za vojno. Slovenci so tako postavili na tehtnico svoje vojake in davčne prispevke, ker 
druge kolikor toliko pomembne politične sile niso imeli. Zato so se politično naslonili na edinega zaveznika, ki jim je bil na 
razpolago, Starčevićevo stranko prava v Banovini Hrvaški. 
Krek in Korošec, politika Slovenske ljudske stranke, ki je že pred vojno sodelovala s hrvaškimi pravaši, je pridobila 
Starčevićevo stranko prava, ki je bila opozicijska stranka v hrvaškem saboru, da jo je vključila v svojo adreso na cesarja in 
kralja Karla. Adresa je zahtevala od Karla, naj takoj, ko bodo dopustile vojne razmere, dovoli sklic zastopnikov vseh hrvaških 
in slovenskih dežel na sabor v Zagreb, kjer naj bi bilo izvedeno zedinjenje s Slovenci na podlagi narodnega načela in 
hrvaškega državnega prava. Ta deklaracija je bila nekakšna anticipacija poznejše majniške deklaracije. 
Pod žezlom habsburške dinastije 
Majniško deklaracijo je sestavil dr. Janez Evangelist Krek, skupaj s hrvaškimi pravaši iz Istre in Dalmacije, obeh hrvaških 
dežel, ki sta spadali v avstrijsko državno polovico in pošiljali svoje poslance v dunajski parlament. Skupaj s Slovenci so ti v 
dunajskem parlamentu tvorili Jugoslovanski klub. 
Majniška deklaracija je zahtevala »na temelju narodnega načela in hrvaškega državnega prava, naj se vsa ozemlja 
monarhije, na katerih živijo Slovenci, Hrvati in Srbi, zedinijo pod žezlom habsburško-lotarinške dinastije v samostojno 
državno telo, ki bo prosto vsakega narodnega gospostva tujcev in zgrajeno na demokratični podlagi«. Na koncu deklaracije 
so zapisali še ultimat: »Za uresničitev te zahteve svojega enotnega naroda se bomo zavzeli z vso silo. S tem pridržkom se 
bodo podpisani udeleževali parlamentarnega dela.« 
Majniška deklaracija je bila temeljni politični program Slovencev in hrvaških pravašev ter je zahtevala temeljno preureditev 
habsburške monarhije v trialistično konfederacijo in s tem odstranitev obstoječega dualističnega sistema. Zato so jo 
odklonili vsi odločilni politični dejavniki v monarhiji: nemške in madžarske politične stranke, avstrijska in madžarska vlada, 
skupna avstro-ogrska armada in dvor. 
Zelo pomembno je bilo tudi odklonilno stališče vladajoče politične stranke na Hrvaškem – hrvaško-srbske koalicije, ki je 
vztrajala pri dualizmu in v primeru zmage centralnih sil računala na sporazum z ogrsko vlado za neki subdržavni status pod 
Ogrsko. Imela je še rezervni načrt: v primeru zmage antante je računala na združitev s Srbijo. Tako ta večinska politična sila 
ni hotela slišati za sodelovanje in povezovanje s Slovenci, kar je zelo oteževalo slovensko prizadevanje za emancipacijo 
oziroma osvoboditev izpod nemške nadoblasti. 
Toda zgodovina je ubirala svoj tok, ne oziraje se na Slovence in Hrvate. Aprila 1917 so v vojno proti centralnim silam stopile 
Združene države Amerike z velikim človeškim in gospodarskim potencialom. Vojaške in materialne rezerve centralnih sil pa 
so bile izčrpane. Na prelomu let 1917/18 se je sicer zazdelo, da bi centralne sile še lahko zadale odločilen udarec antanti. 
Po zmagi oktobrske revolucije se je boljševiški režim umaknil iz vojne in centralne sile so lahko svoje vzhodne divizije 
premestile na Zahod. Tam so dosegle velik uspeh na soški fronti pri Kobaridu, kjer so novembra do nog potolkle Italijo in jo 
porinile do Piave. Njihova ofenziva spomladi 1918 na zahodni fronti ni uspela. Francija in Anglija sta že dobili ameriško 
pomoč, svežih 800.000 vojakov z moderno oborožitvijo. Še ena nemška poletna ofenziva na Zahodu je bila samo še labodji 
spev. 
Centralne sile so bile jeseni poražene. Prva je 29. septembra kapitulirala Bolgarija. Konec oktobra 1918 so nenemški narodi 
habsburške monarhije zapuščali italijansko bojišče, njihova politična vodstva pa razglašala svoje narodne države: Čehi in 
Slovaki 28. oktobra, Slovenci in Hrvati pa so 29. oktobra razglasili samostojno Državo Slovencev, Hrvatov in Srbov z ozemlja 
monarhije. Sočasno so Madžari prekinili vse zveze z Avstrijo in tako dosegli popolno samostojnost. Vlada ostanka 
habsburške države, Avstrija, je 3. novembra zaprosila antanto za premirje in podpisala kapitulacijo. 
Nemčija je kapitulirala 11. novembra in s tem je bilo konec prve svetovne vojne. Ta konec je imel številne dolgoročne 
posledice. Prva je bila vojaška in strateška oslabitev Nemčije ter razpad habsburške monarhije. Takšna oslabljena vojaška in 
politična moč nemštva je omogočila nastanek samostojnih držav na njenem vzhodnem in jugovzhodnem robu: Poljske, 
Češkoslovaške, Madžarske ter Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Prizadevanja Slovencev za narodno emancipacijo 
Že v obeh desetletjih pred vojno so Slovenci računali, da se bodo nemške nadoblasti lahko rešili le v povezavi s Hrvati, ki so 
imeli v monarhiji skoraj nekakšen subdržavni položaj. Problem pri tej povezavi je bil, da večina hrvaške politike ni marala za 
takšno povezavo, ker bi jo ta vodila v konflikt z nemštvom, ki se ni bilo pripravljeno odreči slovenskim deželam, saj bi se s 
tem zaprla pot do edinega nemškega južnega pristanišča – Trsta. 
Zato so si slovenski politiki zelo prizadevali, da bi prepričali Hrvate, kako so jim koristni kot obrambna meja pred nemštvom. 
Da bi se prikupili Hrvatom, so sprejeli celo tezo o narodni enotnosti z njimi. Tako je dr. Krek tudi zaradi tega in še drugih 
razlogov septembra 1917 v pravaškem časopisu Hrvatska država zapisal, da mora enotni hrvaško-slovenski narod dobiti 
enotno samostojno državo. 
Slovenci so nato daleč prednjačili v deklaracijskem gibanju, ki je demonstriralo za majniško deklaracijo. Tako so od 16. do 
19. avgusta v navzočnosti nekaterih hrvaških, čeških in poljskih poslancev ustanovili narodni svet za Slovenijo in Istro kot 
organ, ki naj vodi osamosvojitvene posle. Zanimivo je bilo, da so temu organu določili tudi kompetence nad Istro; to so 
storili še enkrat, septembra. 
Odločilni korak pri osamosvajanju se je zgodil 6. oktobra 1918, ko je bilo v Zagrebu ustanovljeno narodno vijeće Slovencev, 



Hrvatov in Srbov za tiste iz habsburške monarhije. Predsednik je postal Slovenec dr. Anton Korošec. Šestnajstega oktobra je 
v avdienci pri cesarju Karlu zavrnil njegovo ponudbo o federativni preureditvi habsburške monarhije, ki bi dajala veliko 
avtonomijo posameznim narodom. Toda ta ponudba je vsebovala še vedno dualistično mejo, ki bi onemogočala skupno 
hrvaško-slovensko državo, ki je že prevzela slovensko in hrvaško politiko. 
Takšno državo so potem pod imenom Država Slovencev, Hrvatov in Srbov razglasili 29. oktobra hkrati na seji hrvaškega 
sabora in na velikem ljudskem zborovanju v Ljubljani na Kongresnem trgu. Slovenci so nato 1. novembra ustanovili svojo 
narodno vlado; takoj jo je potrdilo narodno vijeće v Zagrebu kot vrhovni politični organ Države Slovencev, Hrvatov in Srbov. 
Slovenci so potem novembra 1918 živeli dejansko via facti samostojno narodno življenje, čeprav so deklarativno priznavali 
vpetost in vrhovno oblast narodnega vijeća Države SHS. 
Toda mednarodne imperialistične razmere niso bile naklonjene ne zagrebški Državi SHS ne Slovencem. Italijanska armada je 
kot članica antante na podlagi londonskega pakta iz leta 1915 v začetku novembra zasedla Slovensko Primorje in dele 
Notranjske. Slovenci in niti Država SHS niso imeli vojske in političnih možnosti, da bi zavrnili Italijane. 
Edino slovensko vojaško politično dejanje je bila 1. novembra akcija generala Rudolfa Maistra, ki je pred mariborskim 
nemškim vojaškim poveljstvom razglasil Maribor in okolico za jugoslovansko posest in na tem ozemlju prevzel vojaško 
oblast. S tem in še z eno akcijo, 23. novembra, ko je razorožil mariborski nemški Schutzwehr, ki je demonstriral za 
priključitev Maribora nemški Avstriji, je rešil Maribor in Podravje za Slovenijo. 
Zadnji teden novembra 1918 so se v narodnem vijeću v Zagrebu na pritisk Srbov in hrvaških liberalcev odločili, da se Država 
Slovencev, Hrvatov in Srbov takoj brezpogojno združi s Kraljevino Srbijo v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Hrvati v 
tistem trenutku niso imeli dovolj moči, da bi se temu uprli, in so morali v to privoliti. S tem so 1. decembra potegnili s seboj 
tudi Slovence v novo veliko Jugoslavijo. Slovenci so tako prišli v enem mesecu iz ene države v drugo in – še več – iz enega 
civilizacijskega kroga v drugega. 

• Dr. Angela Piskernik je ob Poti dobila park. TomaŽ Wraber, Ljubljana. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, p.p. 29, 
letn. 60, št. 253, 3.11.2018, str. 29 

Delo, 27. septembra 
Niti najmanj ne dvomim, da je ddr. Iglič natančno proučil dejstva in dostopno dokumentacijo o tem, kdo je bila prva 
slovenska doktorica naravoslovnih znanosti (PP 29, 6. oktobra). Žal pa se zdi, da nihče ni posvetil dovolj pozornosti 
raziskavi, kako naj bi bilo pravilno naglašeno ime botaničarke Angéle Piskernik. 

Moj oče, botanik dr. Maks Wraber, se je še v rajnki Avstriji rodil na Kozjaku, le nekaj kilometrov od današnje avstrijske 
meje. V nasprotju z večino sosedov - skoraj vse so ekonomsko štrli in nato ponemčili - je bila njegova rodbina močna in je 
ostala trdno slovenska (naj W v njegovem priimku nikogar ne zavede, saj je to povsem druga zgodba!). Zato je vedno 
budno pazil na čist slovenski jezik tudi v naši družini. Pri naši hiši zato ni bilo ne šporgeta, ne širhakla, ampak smo v štedilnik 
bezali z drezalom. Če se je kdo od nas kdaj prekršil ali »spozabil«, je oče resno vzrojil in nas vedno takoj opomnil in 
dosledno popravljal. A pozoren ni bil le na tujke in spačenke, ampak tudi na pravilno naglaševanje besed. 

Dr. Angélo Piskernik je imenoval »moja koroška rojakinja« in bila sta odlična osebna prijatelja in strokovna sodelavca, 
ki sta se včasih kar ob delu v naši kuhinji v Šiški (to je bila namreč hkrati edina očetova »delovna soba«) spustila celo v ostre 
strokovne polemike, ki pa sta jih z argumentacijo vedno pripeljala do soglasja. Nasledil jo je tudi kot jugoslovanski 
predstavnik v Commission Internationale pour la Protection des Alpes (Cipra). 

Dr. Angélo Piskernik je osebno dobro poznala tudi moja mama Stana, ki je (takrat še kot Stana Budič) hkrati z njo več 
kot leto in pol prebila v koncentracijskem taborišču Ravensbrück. In končno jo je dobro poznal tudi moj najstarejši brat, 
prav tako botanik dr. Tone Wraber, in tudi on z njo pogosto in dobro strokovno sodeloval ter jo izjemno cenil. 

Ni torej naključje, da je bila gospa večkrat zelo spoštovana gostja pri nas doma, ne le ob delovnih srečanjih. A ne takrat ne 
kadar se je govorilo o njej njenega imena nihče ni izgovoril drugače kot Angéla, torej s poudarkom na e-ju. Tudi nje same 
nisem nikoli slišal drugače poudariti svojega imena. Ko bi enkrat samkrat slišal to ime s poudarkom na prvem a-ju (torej 
tako, kot je dosledno zapisano v Delovem članku z zgornjim naslovom), bi to takoj opazil. To bi se slišalo enako, kot če bi 
nekdo dejal, da je Na klancu spisal Iván Cankár, česar preprosto ni mogoče preslišati. 

Ne vem, ali avtor (ali avtorica) članka pozna kakšne dokumente, ki bi potrjevali tak zapis, ali je zgolj sledil 
prepričevanju mojega mladostnega taborniškega prijatelja iz Šiške Janeza Stergarja. Večkrat sem že poskusil izvedeti (tudi 
pri njem), od kod prepričanje, da naj bi se ime velike Slovenke pravilno naglaševalo Ángela in ne Angéla, a pravih 
argumentov za to nisem nikoli izvedel. 

Najbrž nihče ne ve zanesljivo, kako so to ime leta 1886 naglašali v okolju, kjer se je dr. Angéla Piskernik rodila in kjer so 
jo krstili. Morda ga danes v Železni Kapli res naglašajo Angela, a če je tako, bi sam to prej pripisal uspešnemu 
ponemčevanju kot tradiciji. Saj se vsi še spomnimo, koliko je bilo na Koroškem Slovencev npr. leta 1918 in koliko jih je 
ostalo do danes. Če pa so ime tam res naglašali na prvem a-ju, je povsem mogoče tudi to, da se je dr. Angéla Piskernik 
sama odločila za poudarek na e-ju. Morda se je hotela prilagoditi okolju, v katerem je preživela pomemben del življenja, ali 
pa ji je bilo preprosto tako bolj všeč. Tudi to bi morali spoštovati. Moj oče je vedno poudarjal, da Wraber, Wrabra... sicer 
slovnično ni narobe, da pa v okolju, iz katerega izvira, vedno uporabljajo daljšo obliko in je zato vztrajal pri sklanjatvi 
Wraber, Wraberja... Jezikovno enako občutljiv in spoštljiv je bil tudi za vse druge lokalne posebnosti in če bi njegova 
»koroška rojakinja« svoje ime poudarjala na prvem a-ju, bi to zanesljivo upošteval in dosledno spoštoval. 

Vztrajanje posameznika pri nekem prepričanju še ni dovolj resen argument, da bi ga tudi splošno sprejeli. Prav tako ne 
vidim razloga, da bi govorili in pisali o Angéli in ne Ángeli Merkel, tudi ne vidim razloga, da bi Angélo Piskernik preimenovali 
v Angelo. To posiljevanje se mi zdi celo nekoliko nepietetno in zato neprimerno. Še dodatno to moti v trenutku, ko je dr. 
Angéla Piskernik za svoje izjemno življenjsko delo prejela tudi (sicer zelo pozno) priznanje s poimenovanjem parka, pa naj 



bo lokacija še tako malo posrečena. Sicer pa še vedno živi nekaj tistih, ki so veliko slovensko znanstvenico osebno poznali, 
in upam, da se bo tudi kdo od njih oglasil in napisal kaj o tem. 

• Slovenija zanima kvečjemu Hrvaško in Avstrijo. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 04. november 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/slovenija-zanima-kvecjemu-hrvasko-in-avstrijo-109138.html  
Položaj v EU: Nekaj manjših članic z vzhoda je med srednje zaželenimi partnerji, a so bolje povezane.  
Bruselj – Slovenija ima okviru povezovanja v EU bolj obrobno vlogo in druge članice se kvečjemu izjemoma odločajo, da jo v 
različnih projektih med prvimi izberejo za sodelovanje. 
To je ena od ugotovitev iz velikega projekta možganskega trusta Evropski svet za zunanje zadeve (ECFR) Raziskovanje koalicij 
v EU. V njem so analizirali povezovanje držav članic, njihovo prepletenost in skupne interese. Po osnovnem rezultatu, 
koalicijskem potencialu, je Slovenija na 26. mestu. Za njo sta le Hrvaška in Ciper. V lani maja objavljeni raziskavi sta bili 
slabše uvrščeni od Sloveniji še Malta in Bolgarija. 
Slovenija je bila po merilih (največja odzivnost, skupni interesi, najpogostejše vzpostavljanje stikov) na 25. mestu. Pozitivno 
je izstopala le pri merilu zavezanosti poglabljanju integracije, kjer je bila na 14. mestu. Po skupnem vplivu je bila skupaj s 
Hrvaško, Latvijo in Malto na samem dnu lestvice. V raziskavi, objavljeni prejšnji teden, je sodelovalo 877 strokovnjakov iz 
vlad, parlamentov, možganskih trustov, univerz in medijev. Med njimi jih je bilo 26 iz Slovenije. 
Zgolj sosednji Hrvaška in v manjši meri Avstrija kažeta opaznejši interes, da med pet držav članic, s katerimi najprej 
vzpostavijo stik v zadevah s področja EU, vključita Slovenijo, je pokazala analiza ECFR 
Po izsledkih ankete med strokovnjaki bi se že na Hrvaškem tamkajšnja vlada prej povezala z Nemčijo, Avstrijo, Madžarsko in 
Poljsko. V avstrijskem primeru je Slovenija šele na enajstem mestu. Slovenski sodelujoči sicer sodijo, da ima Slovenija največ 
skupnih interesov z Nemčijo, Belgijo in Luksemburgom. Po drugi strani imajo Slovenijo najbolj opazno v svojem krogu 
skupnih interesov Hrvaška, Slovaška, Avstrija, Madžarska in Italija. Predvsem pri vprašanju o največjem razočaranju je 
ugotovitev strokovnjakov enotna: Hrvaška in Slovenija sta največje razočaranje druga za drugo. 
Na posameznih vsebinskih področjih med partnerji, s katerimi želijo njihove vlade sodelovati, imata večji interes za Slovenijo 
spet le Hrvaška in Avstrija. Obe zanima Slovenija pri vprašanjih azila, priseljevanja, skupne mejne policije. Slovenski 
strokovnjaki so sicer kot prednostna področja za Slovenijo v EU navedli skupno priseljensko politiko, območje z evrom, 
polno delovanje enotnega trga. Pri vseh kot glavne partnerje vidijo Nemčijo, Francijo, Italijo, Belgijo in Avstrijo. Teme, kot so 
podnebna politika ali odnosi EU z Rusijo, niso pri vrhu slovenskih prioritet.  
Najbolj zaželena je Nemčija 
 

 
Slika: Povezave med članicami EU. Foto: Delo  
 
 
Zaradi narave delovanja EU je razumljivo, da nobena mlajša ali manjša članica ni izstopajoča akterka na bruseljskem odru. 
Kljub temu so okoli sredine lestvice koalicijskega potenciala manjše članice, kot so Avstrija, Estonija, Finska, Luksemburg, 
Madžarska, Slovaška. K temu pripomore njihova geografska umeščenost in regionalno povezovanje. Za sodelovanje z 
Estonijo, ki je na 12. mestu, so še posebno zainteresirane baltske in skandinavske države. Madžarska, ki je mesto za njo, ima 
močno zaslombo v drugih treh državah Višegrajske skupine.Tako kot že po lanski raziskavi ECFR je po vlogi, vplivu in 
zaželenosti sodelovanja na vrhu Nemčija. Sledita dve veliki, ustanovni članici – Francija in Italija. Med najbolj želenimi za 
povezovanje so še Nizozemska, Španija in Švedska. Združeno kraljestvo je z bližajočim se brexitom končalo na devetem 
mestu. 
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Nepomembni 
Na vprašanje, s katerimi članicami (največ pet) bi vaša vlada vzpostavila stik v zadevah, povezanih s politiko EU, so ob osmih 
Hrvatih in treh Avstrijcih Slovenijo navedli še po en sodelujoči strokovnjak iz Italije, Madžarske in Poljske.  
Osnovna razdelitev ECFR je na pet skupin članic. Nekaj jih je v več kot eni skupini. Gre za ustanovnih šest, južnih sedem, štiri 
članice Višegrajske skupine, velikih šest, vplivnih sedem. Baltska trojica in štiri druge države – poleg Bolgarije, Hrvaške in 
Romunije tudi Slovenija – so zunaj razdelitve. 
V skupinah velikih in ustanovnih je razvidno, da se najraje povezujejo med sabo in da vidijo skupne interese. »Podatki jasno 
kažejo, da EU razpada v bilateralna partnerstva in majhne skupine, ki zaradi različnih prioritet ne morejo dati evropskemu 
projektu večjih novih impulzov,« ugotavljajo avtorji študije. Opozarjajo, da moč Nemčije in Francije – čeprav je povezava 
med njima najmočnejša – slabi. Parizu in Berlinu da ne uspe oblikovati delovanja zmožne koalicije voljnih, ki bi si strateško 
prizadevala za poglabljanje evropske povezave. 
Že lani so v ECFR ugotavljali tri glavne vzroke za nastajanje koalicij. Ker se v EU največ odloča na medvladni ravni, se morajo 
države povezovati pred odločanjem. Več ko je članic, več je povezovanja za doseganje soglasja ali zadostnega števila glasov. 
Tretji razlog je, da so koalicije sestavni del večje prožnosti (diferenciacije) v integraciji. Z brexitom, ki bo težišče moči pri 
odločanju na ravni EU premaknil proti jugu, se že vse jasneje organizirajo severne »hanzeatske« članice med Severnim 
morjem in Baltikom. 
Kako naj Slovenija zaščiti svoje interese v EU? 
Izr. prof. dr. Sabina Lange, višja predavateljica na Evropskem inštitutu za javno upravo v Maastrichtu: 
»Zadnja raziskava ECFR pokaže, da ima Slovenija potencial biti partner, ko gre za razprave o prihodnosti Unije v smeri 
njenega poglabljanja. Zdi se, da je to njena najrazvidnejša drža v EU med vprašanji, ki jih je postavil ECFR. V času, ko so na 
obzorju spremembe ustroja Unije, je to dobro izhodišče, predvsem v zvezi z dvema drugima stalnicama slovenske politike v 
EU, ki pa se v raziskavi ECFR nista izrazili: to sta zavzemanje za evropsko perspektivo Zahodnega Balkana in aktivna podpora 
reformam v smeri vladavine prava. Slovenija svoje interese lahko zaščiti z argumentacijo, konsistentnostjo, usklajenim 
delovanjem širokega nabora njenih akterjev v celotnem spektru njenih zunanjih odnosov in vzpostavitvijo partnerstev s 
podobno mislečimi državami. Evropske volitve in kadrovske pretrese po njih bo treba izkoristiti za okrepitev in uveljavitev 
točno tam, kjer je Slovenija najmočnejša. Prihajajoče predsedovanje svetu leta 2021 ponuja priložnost za opaznejšo in 
vplivnejšo vlogo Slovenije v EU.« 
Dragan Barbutovski, analitik evropskih zadev in direktor zavoda Evropa misli: 
»Slovenija potrebuje nov model koordinacije evropskih politik doma, na evropski parket pa mora začeti prihajati z 
inovativnimi predlogi. Samo tako si bomo prislužili sedež v skupini najbolj povezanih držav članic EU. Za to potrebujemo 
novo telo na ravni predsednika vlade, ki bo ozdravilo največjo rakavo rano slovenske politike do EU, pregovorno nedelujočo 
koordinacijo med ministrstvi in vladnimi službami. Telo, ki bo usklajevalo pripravo stališč Slovenije do predlogov EU, 
ustvarilo lastne ideje o prihodnosti EU, bedelo nad implementacijo evropske zakonodaje doma in preprečilo strožje 
izvajanje evropskih pravil od potrebnega, ker tako sami sebe delamo nekonkurenčne, in ki bo začelo pisati zgodbo 
predsedovanja Slovenije EU leta 2021. Ta mora biti začetek precej širše pobude oblikovanja zrele in samozavestne 'Nove 
Slovenije po tridesetem': kjer bomo v eno zgodbo združili promocijo države, javno diplomacijo, turistično promocijo, 
spodbujanje investicij, podjetništva in inovacij ter sodelovanja med ljudmi.«  

• Pri prostorskem načrtovanju povezati Slovenijo in Italijo. Janez Tomažič. Delo, Ljubljana, 04. november 2018  
https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/pri-prostorskem-nacrtovanju-povezati-slovenijo-in-italijo-109141.html  
Projekt spodbuja javne ustanove v regiji k sodelovanju  
Ljubljana – Italijanski pokrajini Furlanija - Julijska krajina in Benečija ter Slovenija bodo naredile korak naprej pri uporabi in 
povezovanju podatkovnih baz, ki so podlaga za prostorsko načrtovanje. Projekt z 1,2 milijona evrov financira Evropska unija. 
Države vsaka po svoje in večinoma neusklajeno urejajo in zbirajo te podatke. Ker pa se na čezmejnih območjih interesi 
pogosto prepletajo, se dogajajo povsem praktični zapleti, saj meja administrativno razdeli naravno celoto, na primer strugo 
reke ali hrib. Eden od ciljev projektov EU je povezati podatke in s tem olajšati upravljanje prostora. 
Kako povezovanje lahko koristi v praksi? 
Investitor iz Slovenije želi graditi hišo na parceli, ki jo ima v Italiji. Za svojo namero mora urediti dokumente, za to potrebuje 
določene podatke. Pri tem se ponavadi zaplete, saj sosednje države nimajo usklajenih (harmoniziranih) prostorskih evidenc. 
Tako v Sloveniji ne bo mogel pridobiti ustreznih dokumentov, ampak bo ponje moral v Italijo. To lahko povzroči dodatno 
delo in stroške. Da bi se izognili večjim in manjšim težavam, ki jih povzroča neharmoniziran sistem prostorskega upravljanja 
na čezmejnem območju Slovenije in Italije, sta državi v programu Interreg pristopili k projektu Harmo-data, ki ga vodi 
Geodetski inštitut Slovenije in katerega splošni cilj je spodbuditi in okrepiti čezmejno institucionalno sodelovanje. Cilj 
projekta bo dosežen z razvojem skupnega modela prostorskega upravljanja, katerega sestavni del bo skupna platforma za 
harmonizacijo čezmejnih prostorskih podatkov in s protokolom čezmejnega prostorskega upravljanja, ki ga bodo podpisali 
predstavniki pristojnih javnih ustanov na projektnem območju, pravijo na geodetskem inštitutu. 
Poklicali smo Blaža Barboriča, vodjo projekta pri vodilnem partnerju projekta Harmo-data. Čeprav je projekt v začetni fazi, 
se kažejo možnosti, za nadaljevanje projekta, pravi in dodaja: »Odpira se področje vzpostavitve čezmejnega sistema in 
izmenjave podatkov javne infrastrukture.« Zanimalo nas je, ali je projekt omejen na Furlanijo - Julijsko krajino ali na celotno 
Italijo in kako »globoko« projekt posega na slovensko stran? »Na Benečijo in na Furlanijo - Julijsko krajino, z vidika 
harmonizacije podatkov je vključena kar celotna Slovenija, vključene so potrebe harmoniziranih podatkov obmejnega 
območja ob italijanski meji.« 
Dejstva in podatki o projektu 

https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/pri-prostorskem-nacrtovanju-povezati-slovenijo-in-italijo-109141.html


Inspire je vseevropski projekt, njegov namen je vzpostavljanje infrastrukture za prostorske informacije v državah Evropske 
unije, Harmo-data pa je projekt v okviru Programa sodelovanja Interreg Italija-Slovenija 2014–2020. Na četrtem slovenskem 
Inspire dnevu bodo partnerji projekta Harmo-data predstavili pilotne primere praktične uporabe harmoniziranih podatkov 
na čezmejnem območju Slovenije in Italije. Inspire dan organizirajo ministrstvo za okolje in prostor, geodetska uprava ter 
geodetski inštitut 7. novembra ob deveti uri v kongresni dvorani Kristalne palače v Ljubljani. 

• Prvič objavljena vsebina slovenske tožbe proti Hrvaški. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 05. november 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/prvic-objavljena-vsebina-slovenske-tozbe-proti-hrvaski-109724.html  
Objavljamo konkretno vsebino besedila, ki je bila doslej strogo varovana skrivnost.  

 
 

Slika: Slovenska policija v Piranskem zalivu maja letos. Foto: Matej Družnik 
 
Bruselj – V Uradnem listu EU je bil danes objavljen povzetek slovenske tožbe proti Hrvaški glede izvajanja arbitražne 
razsodbe. Besedilo tožbe je sicer še vedno tajno, a objava povzetka je del postopka pred sodiščem EU.     
Slovenija očita Hrvaški, da krši 2. člen pogodbe o Evropski uniji (PEU), ki med drugim govori o pravni državi kot temeljni 
vrednoti Unije. Poleg tega da Hrvaška krši 4. člen pogodbe, v katerem sta med drugim zahtevana lojalno sodelovanje držav 
članic in njihova medsebojna pomoč pri izpolnjevanju nalog. 
Naslednje kršitve zadevajo uredbo EU o skupni ribiški politiki, zakonik o pravilih gibanja oseb prek meja, direktivo o 
vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje. 
Slovenija zahteva od sodišča, naj naloži Hrvaški takojšnje prenehanje kršitev in plačilo stroškov postopka. Hrvaška bo morala 
že decembra odgovoriti na slovensko tožbo. Kot je pred kratkim na vprašanje Dela odgovoril predsednik Sodišča EU Koen 
Lenaerts, lahko Slovenija pričakuje razsodbo najverjetneje v prihodnjem letu.   
Kot je že v znamenitem mnenju ugotavljala pravna služba evropske komisije, je večji del slovenskih očitkov Hrvaški 
upravičen. Vrh evropske komisije ni upošteval mnenja pravnikov. 
 Slovenija v utemeljitvi tožbe navaja šest tožbenih razlogov, ki so bolj pravne in tehnične narave: 
 

 
Slika: Vrh evropske komisije ni sledil mnenju pravnikov. Foto: Voranc Vogel/Delo  
 
 1. Hrvaška »z enostranskim neizpolnjevanjem zaveze, ki jo je sprejela v procesu pristopanja k EU, da bo spoštovala 
arbitražno razsodbo in s tem mejo, določeno v razsodbi, ter druge obveznosti iz razsodbe, zavrača spoštovanje pravne 
države, ki je temeljna vrednota EU (člen 2 PEU). 
2. S tem, ko enostransko zavrača izvajanje svojih obveznosti po arbitražni razsodbi, hkrati pa preprečuje Sloveniji celovito 
izvajanje suverenosti nad nekaterimi deli njenega ozemlja v smislu pogodb, Hrvaška krši dolžnost lojalnega  sodelovanja z 
EU in s Slovenijo v skladu s členom 4(3) PEU. Slovenija navaja tudi, da ji Hrvaška onemogoča izvajanje predpisov EU na 
njenem ozemlju. 
3. Hrvaška krši uredbo skupni ribiški politiki, zlasti ureditev vzajemnega dostopa v skladu s členom 5 in Prilogo I. Ureditev, ki 
se za Hrvaško in Slovenijo uporablja od 30. decembra 2017, 25 ribiškim plovilom vsake od držav omogoča prost dostop do 
teritorialnega morja druge države, kot je bilo razmejeno po mednarodnem pravu, tj. z arbitražno razsodbo. Hrvaška 
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Sloveniji onemogoča uveljavljanje pravic. 
4. Hrvaška krši uredbo o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške 
politike in Izvedbeno uredbo (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011. Hrvaška policijska plovila brez dovoljenja Slovenije 
spremljajo hrvaške ribiče, ko izvajajo ribolov v slovenskih vodah, s čimer slovenskim ribiškim inšpektorjem preprečujejo 
izvajanje nadzora. Hkrati hrvaški organi slovenskim ribičem, ko lovijo v slovenskih vodah, ki si jih lasti Hrvaška, izrekajo globe 
za nezakonito prehajanje meje in nezakoniti ribolov. Dodatno, Hrvaška Sloveniji ne posreduje podatkov o dejavnostih 
hrvaških plovil v slovenskih vodah, kot zahtevata navedeni Uredbi. Hrvaška s tem Sloveniji onemogoča izvajanje nadzora v 
vodah pod njeno suverenostjo in jurisdikcijo ter ne spoštuje izključne pristojnosti, ki jo ima Slovenija kot obalna država v 
svojem teritorialnem morju. 
5. Hrvaška je kršila in krši Uredbo (EU) št. 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o 
pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah). Hrvaška meje, določene z arbitražno razsodbo, 
ne priznava kot skupno mejo s Slovenijo, ne sodeluje s Slovenijo pri varovanju te »zunanje meje« in ne more zagotavljati 
zadovoljivega varovanja. 
6. Hrvaška krši Direktivo o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje, ki se uporablja za »morske vode« držav 
članic, kot so določene v skladu z ustreznimi določbami Konvencije ZN o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS). 
Hrvaška zavrača arbitražno razsodbo, ki je določila tako razmejitev ter – nasprotno – vključuje slovenske vode v svoje 
pomorsko prostorsko načrtovanje in posledično onemogoča uskladitev z zemljevidi Slovenije. 

• Šarec: Marakeška deklaracija je nezavezujoč dokument. STA. Delo, Ljubljana, 05. november 2018 
https://www.delo.si/novice/slovenija/sarec-marakeska-deklaracija-je-nezavezujoc-dokument-109801.html  
Dokument trenutno obravnava zunanje ministrstvo.  
 

 
Slika: Marjan Šarec Foto: Leon Vidic/Delo 
 
Premier Marjan Šarec je danes poudaril, da je dogovor Združenih narodov o migracijah, ki je znan tudi kot marakeška 
deklaracija, nezavezujoč dokument. Trenutno ga sicer obravnava zunanje ministrstvo. 
»Marakeška deklaracija za nas ni noben zavezujoč dokument in ga je treba tako tudi gledati,« je med današnjim obiskom na 
obrambnem ministrstvu povedal Šarec. 
»Mislim, da se spet dviga preveč prahu in se to izkorišča v notranjepolitične namene. Tudi tiste države, ki so doslej javno 
naznanile, da se odpovedujejo marakeški deklaraciji, so to naredile predvsem iz notranjepolitičnih vzgibov,« je še dejal 
premier, ki se mednarodne konference, ki bo decembra v Marakešu, ne namerava udeležiti. 
Zunanje ministrstvo po njegovih besedah dobilo nalogo, da pripravi analizo dogovora ZN o migracijah, saj je bilo zadnje 
stališče Slovenije o tem dokumentu sprejeto maja, ko je bila na oblasti še predhodna vlada. 
Doslej je več evropskih in drugih držav sporočilo, da ne bodo pristopile k dogovoru ZN o migracijah. Nazadnje je to pretekli 
teden napovedala Avstrija. Pristopila ne bo tudi Madžarska, pomisleke naj bi imeli še Poljska in Češka. Pri sprejemanju 
dogovora prav tako ne sodelujejo ZDA. 
Gre sicer za prvi mednarodni dogovor o upravljanju migracij, ki se zavzema za boljše sodelovanje pri obravnavanju perečega 
vprašanja migracij. Določa 23 ciljev za varnejši in bolj urejen pretok ljudi. 

• Srbov ne morejo deliti administrativne meje. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 05. november 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/srbov-ne-morejo-deliti-administrativne-meje-109758.html  
Postavlja se vprašanje, ali lahko novi člani predsedstva BiH sploh najdejo skupni jezik.  
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Slika: Kolinda Grabar-Kitarović je pojasnila, da Hrvaška z BiH deli tisoč kilometrov meje, tako da njena stabilnost vpliva 
tudi na stabilnost Hrvaške. Foto: Yuri Kadobnov/Reuters 
 
Zagreb se še ni sprijaznil z izvolitvijo Željka Komšića za hrvaškega člana predsedstva BiH. Ta je sporočil Srbiji in Hrvaški, naj 
spoštujeta mejo na Drini, Uni in Savi. Njegov srbski kolega v predsedstvu Milorad Dodik mu je odgovoril, da Srbov ne morejo 
deliti administrativne meje. 
Predsedstvo BiH je v zadnjem mandatu delovalo tako, da so na dnevni red uvrstili le teme, o katerih so se predhodno 
uskladili. Ker je Mladena Ivanića nasledil Milorad Dodik, ki je napovedal, da bo v delu predsedstva sodeloval le prek 
videokonferenc, se postavlja vprašanje, ali lahko novi člani predsedstva sploh najdejo skupni jezik. Tudi zato, ker bi rad 
Željko Komšić, ki je bil izvoljen tudi s pomočjo Bošnjakov, deloval državotvorno, kar ne ustreza niti 
večini Hrvatov niti večini Srbov.  
Zaupanje med Hrvati in Bošnjaki 
Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je izrazila zaskrbljenost zaradi BiH in zavrnila očitke, da se Hrvaška, ki zahteva 
spremembo volilne zakonodaje, vmešava v notranje zadeve BiH. Kot je pojasnila, z BiH delijo tisoč kilometrov meje, tako da 
njena stabilnost vpliva tudi na stabilnost Hrvaške. Kitarovićeva je še poudarila, da pravice narodov in državljanske pravice 
ter ohranjanje miru niso le vprašanja BiH, temveč tudi EU in celotne mednarodne skupnosti. 
Po njenem BiH ni politično emancipirana, dokler sprejema odločitve v Sarajevu visoki predstavnik za BiH Valentin Inzko. V 
zvezi z volilnim zakonom je spomnila, da je ustavno sodišče ocenilo, da je neustaven, v BiH pa se bodo morali sami odločiti, 
kako ga bodo uskladili z ustavo. Njegove spremembe ne zahteva le Hrvaška, temveč tudi nekatere članice EU in ZDA. 
Sklenila je z besedami, da je v Federaciji BiH treba povrniti zaupanje ter znova vzpostaviti sodelovanje med Hrvati in 
Bošnjaki, grožnje s tožbami proti sosednjim državam pa ne bodo rešile strukturnih problemov v BiH.  
Meje BiH so na Drini, Uni in Savi 
Čeprav je Komšić zagotovil, da se bo zavzemal za dobre in prijateljske odnose s Srbijo in Hrvaško, je hkrati opozoril Beograd, 
da je meja BiH s Srbijo na Drini, kar mora spoštovati, da ne bo problemov. To velja tudi za Zagreb, ki se mora zavedati, da je 
meja med državama na Uni in Savi. Na pripombo, da njegovo sporočilo zveni kot grožnja, je odvrnil, da nima dovolj moči, da 
bi lahko grozil, od sosednjih držav pa pričakuje spoštovanje BiH kot samostojne države. Napovedal je, da ne bo delal ne za 
Hrvaško ne za Srbijo, ampak za mir v regiji. 
Glede vstopa BiH v Nato, ki mu Dodik nasprotuje s sklicevanjem na odločitev Srbije, ki ji sledi tudi Republika srbska, je 
Komšić menil, da njegov srbski kolega ne more govoriti v imenu srbskega naroda v BiH. Po njegovem lahko govori le v imenu 
svoje stranke ali ljudi, ki so glasovali zanj. Spomnil je tudi, da so se institucije v BiH že odločile za polnopravno članstvo 
v Natu, kar je podpisal bivši srbski član predsedstva BiH Nebojša Radmanović. Te odločitve niso spremenili in ne obstajajo 
možnosti, da bi jo spremenili, je sklenil Komšić. To tudi pomeni, da Dodikovo stališče ni relevantno. 
Srbski narod je enoten, tako da ga ne more razdeliti nobena administrativna meja, tudi ne reka Drina, je Komšiću odgovoril 
Dodik. Hrvaškega kolega je opozoril, da ne more groziti Srbiji in celotnemu srbskemu narodu. Dodik je še okrcal Komšića, 
češ da hoče drugim deliti lekcije, čeprav je njegova legitimnost dvomljiva, glede na to, da je bil izvoljen na podlagi 
neustavnega volilnega zakona. Končal je z besedami, da je dobil dvakrat več glasov kot Komšić, kar ga obvezuje, da 
prednostno zastopa srbske interese. 

• Cerar: »Z Avstrijo imamo dobre odnose, zato si še toliko bolj želim, da bi nadzor na meji lahko čim hitreje 
odpravili«. Petra Vadas. Delo, Ljubljana, 06. november 2018  

https://www.delo.si/novice/svet/cerar-z-avstrijo-imamo-dobre-odnose-zato-si-se-toliko-bolj-zelim-da-bi-nadzor-na-
meji-lahko-cim-hitreje-odpravili-110161.html  
Zunanji minister je sprejel predstavnike slovenske narodne skupnosti v Avstriji ter izrazil upanje, da bo avstrijska vlada 
posvetila več pozornosti slovenski manjšini.   
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Slika: Zunanji minister Miro Cerar je dan pred delovnim obiskom v Avstriji sprejel predstavnike slovenske narodne 
skupnosti. Foto: Leon Vidic/Delo 
 
Minister za zunanje zadeve Miro Cerar je pred jutrišnjim srečanjem z avstrijsko ministrico za Evropo, integracije in zunanje 
zadeve Karin Kneissl sprejel predstavnike slovenske narodne skupnosti v Avstriji. V pogovoru so se dotaknili predvsem 
prioritetnih vprašanj s področja neizkoriščenih možnosti pri pomoči in sodelovanju z našo narodno skupnostjo. 
Prioritete, ki so jih izpostavili predstavniki narodne skupnosti, bo tako lahko jutri izpostavil pri pogovoru z avstrijsko zunanjo 
ministrico ter drugimi pomembnimi predstavniki avstrijske oblasti. Prioritetno bo izrazil nadaljnjo podporo doslednemu 
uveljavljanju 7. člena avstrijske državne pogodbe (ADP) ter se zavzel za to, da Avstrija še naprej skrbi za slovensko manjšino 
ter jo priznava v čim bolj polni meri.  
»Iz pogovora sem razbral, da je po nekaj letih zelo uspešnega sodelovanja na tem nivoju sedaj v zadnjem času prišlo do 
neke vrste stagnacije in zastoja v teh odnosih,« je na srečanju pojasnil zunanji minister ter dodal, da se Evropa sooča s 
številnimi velikimi izzivi, med katerimi so denimo migracije, ki žal odtegnejo pozornost od drugih tem ter preglasijo ostale 
probleme. Na jutrišnjem srečanju se bo tako zavzel za to, da bo avstrijska vlada še naprej izražala posebno pozornost tudi 
slovenski narodni skupnosti. 
»Kot veste imamo z Avstrijo dobre odnose na vseh nivojih, zato si še toliko bolj želim, da bi tudi nadzor na meji lahko čim 
hitreje odpravili in izpostavili nazaj normalen pretok ljudi in blaga. Želim si, da bi še naprej zelo dobro ekonomsko 
sodelovali, da bi turisti še naprej prihajali iz Avstrije v Slovenijo in obratno. Storili bomo vse, da bodo sosedski odnosi v 
dobro obeh držav in tudi v dobro naše slovenske narodne skupnosti,« je še dodal.  
V imenu slovenske narodne skupnosti v Avstriji je spregovorila Susanne Weitlaner, predsednica Sosveta za slovensko 
narodno skupnost. »Osredotočili smo se na par perečih problemov, kjer vedno znova nastopi vprašanje financiranja, s tem 
pa je povezana tudi slovenska beseda v časopisu ter splošno vprašanje ohranjanja slovenskega šolskega sistema znotraj 
Avstrije. Naše upanje je, da bo vsaj ena teh točk uresničena,« je pojasnila. 
Avstrijska država namreč zadnjih dvajset let ohranja finančno podporo na enaki ravni, takšna sredstva pa za potrebe 
narodne skupnosti niso več zadostna. »Pričakujem, da bo avstrijska vlada prepoznala potrebo, da se obseg teh sredstev 
ustrezno povečuje, kajti časi se spreminjajo, potrebe naraščajo in tu ne gre za nek luksuz, gre za tisto, kar je bistvenega 
pomena za ohranjanje identitete naše narodne skupnosti, za njihovo kulturno ter drugačno življenje,« je pritrdil zunanji 
minister ter pojasnil, da bo tudi tovrstne probleme izpostavil na pogovoru z avstrijsko ministrico Kneissl. 
»Če v celoti vzamemo podporo Republike Slovenije v primerjavi z Avstrijo, je finančno sorazmerje zadnjih par let ena proti 
dva v prid Sloveniji. Od leta 1995 v Avstriji ni bilo nobenih premikov, kar je za tako bogato državo velika sramota,« je pred 
kratkim v intervjuju za Delo pojasnil Nanti Olip, novoizvoljeni predsednik zbora narodnih predstavnikov (ZNP). 
Na današnjem srečanju s predstavniki narodne skupnosti so tako spregovorili tudi o problemu notifikacije Avstrijske državne 
pogodbe (ADP), saj v zadnjem času ni bilo zbližanja med avstrijsko in slovensko stranjo. Cerar sicer meni, da upoštevanje 
ADP v praksi ni sporno ter verjame, da bo prišel tudi čas za pravno notifikacijo. »Do te notifikacije bo nekoč moralo priti, 
vendar pa je treba za to izbrati primeren čas. Čas, ki ne bo obremenjen z evropskimi volitvami in migracijami do te mere, da 
bi bila lahko razprava o tako pomembni stvari pod vplivom aktualnosti, ki bi lahko uspele zadevo spolitizirati,« je še dodal.  

• CasaPound in Liga ali koga nas mora biti strah. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, 06. november 2018  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/casapound-in-liga-ali-koga-nas-mora-biti-strah-109548.html  
O fašističnem in antifašističnem shodu v Trstu.  
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Slika: Shod skrajnega desničarskega gibanja CasaPound na tržaških ulicah. Foto: Jure Eržen/Delo 
 
Tržaška manifestacija neofašističnega gibanja CasaPound se je konec tedna iztekla v svoje nasprotje. Skrajno desno 
grupacijo, ki je hotela izkoristiti obmejno mesto, kjer so zgodovinski sentimenti in dediščina zgodovine še posebno močni, in 
obletnico konca prve svetovne vojne – tudi prihoda italijanskih oblasti v te kraje – je preglasil precej številčnejši sprevod 
antifašističnih sil. Pohod skozi Trst, organiziran dan pred nacionalnim praznikom, ko je v mesto prišel predsednik republike 
Sergio Mattarella, je izzvenel drugače, kot so si ga bili zamislili pripadniki razvpitega skrajno desnega gibanja iz Rima. V času, 
ko nenehno pripovedujemo, da levice ni, je bil odgovor mesta silovit, nedvoumen. Trst je pokazal svojo protifašistično nrav. 
In vendar je treba gibanje postaviti v širši kontekst tako Italije kakor trendov v Evropi in Združenih državah – malone povsod 
je govorica skrajne desnice že zdavnaj prešla v politični mainstream. Italija je samo eden od zdaj najbolj čitljivih 
eksperimentov na stari celini. 
CasaPound je nastala leta 2004, odkar je pognala korenine v zasedeni državni stavbi na rimski ulici Napoleone III. Izposodila 
si je taktike levice, na primer skvotanje, razkazuje posluh za socialne vsebine, skrb za Italijane, ne za priseljence, ponuja 
pravno pomoč pri zaposlovanju, stanovanju. Nedvoumno kaže, da se ima za dedinjo fašizma, ne skriva kontinuitete s 
fašističnimi idejami. Na začetku njen hitri vzpon ni bil predvidljiv, toda gibanje je prišlo vse do parlamentarnih volitev. 
Njegova podpora pa je ostala šibka, letos spomladi niso zbrali niti enega odstotka glasov, volilo ga je samo nekaj sto tisoč 
ljudi. CasaPound ostaja marginalna politična sila. 
Toda pomemben je kulturni vpliv v družbi oziroma normalizacija toksičnih tez, ki jih proizvajajo ekstremistična gibanja, 
denimo z znanim geslom »Najprej Italijani«, piše Elia Rosati v svoji letos izdani knjigi o »fašistih tretjega tisočletja« 
(CasaPound Italia, Fascisti del terzo millennio). Analizira genezo, zgodovino in program stranke, katere simbol je stilizirana 
želva. 
S trgov in šol, z obrobja javnega prostora in obskurnih kulturnih prireditev ter glasbenih dogodkov (njeni pripadniki na 
koncertih skupine Zetazeroalfa plešejo in se tepejo s pasovi) je CasaPound v petnajstletnem obdobju prišla do 
parlamentarnih volitev. Gibanje-stranka Gianluce Iannoneja in Simoneja Di Stefana je postala najbolj čvrsta neofašistična 
organizacija skrajno desnega političnega univerzuma, njihove ideje so sprejemljive za določen majhen del populacije. Knjiga 
je zgodovinsko-politološki sprehod med rasizmom, apologijo mussolinijevskega skvadrizma in paravojaškimi organizacijami 
ter militantnostjo na ulicah, kakršna je značilna za Zlato zoro v Grčiji. Proučuje vzpon modernih črnosrajčnikov, še ena 
sorodna politična formacija v Italiji je Forza Nuova, in njihov pohod v krizni Italiji. 
Čeprav gre za ekstremistična in nasilna gibanja, njihovi shodi so pogosto povezani z napadi in izpadi – znano je, da je bil z 
grupacijo in njeno organizirano kriminaliteto povezan tudi »samotni volk« Gianluca Casseri, simpatizer gibanja, ki je leta 
2001 v Firencah sredi dneva ubil dva senegalska državljana –, ta neofašistična stranka ni prepovedana. Italijanska 
zakonodaja ni posebno striktna. Ker stranka v svojem simbolu nima fašistične butare in v statutu ne izpostavlja duceja, 
lahko sodeluje na volitvah. 
Smo pri vprašanju, koliko je CasaPound nevarna, koliko se je je treba bati. Ob dejstvu, da je stranka letos spomladi dobila 
komaj 0,9 odstotka glasov, ostaja obstranska politična sila. Za volivce so njeni radikalnost, ekstremizem in nasilje preveč 
odbijajoči, toda smiselno se je ozreti na gole politične ideje. Kot navaja Rosati, je Liga sedanjega notranjega ministra Mattea 
Salvinija povzela prenekatero točko iz programa gibanja-stranke CasaPound. Pri treh temeljnih suverenističnih točkah, to so 
nasprotovanje evru, odnos do priseljevanja in geslu »Najprej Italijani«, sta si Liga in CasaPound zelo blizu, čeprav je zbližanje 
Salvinija z Berlusconijem pred nekaj leti skrajno desno grupacijo oddaljilo vstran. In vsekakor je tudi najvplivnejši italijanski 
politik preveč premeten in premočrten, raje kot z mikrostranko se je pred volitvami povezal v desnosredinsko koalicijo in 
nato vstopil v vlado s populističnim Gibanjem 5 zvezd. Pa vendar se strankarska stališča le malo razlikujejo, ideje Lige in 
CasaPounda so zelo sorodne. 
Sedanja vlada me spominja na fašizem, pravi Luciano Canfora. Zgodovinar opozarja na veliko neizobraženost množic, na 
navdušenje nad ksenofobijo vseprisotnega Salvinija, na povolilno in sploh družbeno blokado, ki je v temelju aktualne vlade 
in spominja na veliki konsenz, ta je pripeljal fašizem v dvajsetih in tridesetih letih minulega stoletja. Čeprav pravi, da ne 
mara uporabljati preteklih kategorij, opaža očitne konvergence skupaj s predlogom državljanskega dohodka. 
Ni torej treba voliti stranke CasaPound, tu je vendar Salvinijeva Liga. Njegova govorica zveni manj skrajno in mnogi so se je 
že navadili – in vendar je komaj kaj manj zlovešča. 

• »Multikulturna različnost je dodana vrednost, ki vse krepi in motivira«. Barbara Hočevar. Delo, Ljubljana, 06. 
november 2018  



https://www.delo.si/novice/slovenija/premestitve-in-preselitve-se-se-koncala-precej-pod-kvoto-109657.html  
Direktorica Urada za oskrbo in integracijo migrantov pravi, da so migracije vedno bile, so in bodo tudi v prihodnosti. 
Dejavnikov zanje je vse več, med njimi pa niso le vojne.  
 

 
Slika: »Marsikdo določene pojme ali institute zlorablja za izkrivljanje resnice,« je poudarila Mojca Špec Potočar. Foto: 
Tomi Lombar/Delo 
 
Ljubljana - S prihodom sirske družine v Velenje v začetku oktobra je Slovenija izpolnila zaveze iz projekta trajne preselitve 
beguncev, ki jih je EU dala Turčiji za pomoč pri obvladovanju migracijskih bremen. Prav tako se je zaključil tudi izvedbeni 
načrt premestitve prosilcev za azil, ki so v Grčiji in Italiji. Z direktorico Urada vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov 
(UOIM), Mojco Špec Potočar smo se pogovarjali tudi o dejanskih stroških prosilcev in beguncev, načrtih za sprejemno - 
registracijske centre, nastanitvenih kapacitetah na Debelem rtiču ter drugih aktualnih vprašanjih. 
V okviru solidarnostnega mehanizma znotraj EU je bila za Slovenijo dogovorjena kvota 567 prosilcev za azil, ki naj bi iz Grčije 
in Italije prispeli v dveh letih. Prišlo jih je 253. Turčiji pa je država dala zavezo za trajno preselitev 60 ljudi z že priznano 
mednarodno zaščito, a se je za selitev odločilo le 34 Sircev. 
Med trajno preselitvijo iz Turčije in premestitvijo iz Grčije in Italije je precejšnja razlika. V projekt trajne preselitve so 
vključeni sirski državljani, ki so v Turčiji že dobili status mednarodne zaščite. Preko Mednarodne organizacije za migracije 
(IOM) so se javile družine, ki so svojo prihodnost videle v Sloveniji. IOM, vlada in ministrstvo za notranje zadeve so 
pregledale njihovo dokumentacijo in se potem še na osnovi pogovorov z njimi dogovorili za selitev. »Kot osebe s priznanim 
statusom imajo pravico do trimesečnega uvajalnega orientacijskega tečaja, na katerem se učijo slovenski jezik, spoznavajo 
delovanje naših institucij in države, se seznanijo s pravicami,« je pojasnila Mojca Špec Potočar. Po njenih besedah so okolica 
in tudi občina v Velenju zelo strpno in s pozitivnimi pričakovanji sprejeli nove izzive, vključile so se tudi vse pristojne 
institucije in nevladne organizacije. 
Največji izziv za urad pri obeh projektih je bil najti ustrezne nastanitvene kapacitete. »Za preseljene iz Turčije, ki pridejo z 
urejenim statusom, je primerna integracijska hiša ali pa stanovanje. Na uradu smo pridobili več stanovanj,« je opisala Špec 
Potočarjeva. Prosilci za azil so bili najprej nastanjeni v azilnem domu, po odobritvi statusa mednarodne zaščite, pa se jih je 
nastanilo v integracijsko hišo ali stanovanje. 
»Nekateri med tistimi, ki so prišli iz Grčije in Italije, so odšli potem tudi naprej, v druge evropske države, kjer imajo 
sorodnike, prijatelje, večina pa je ostala tukaj.« Po njenem mnenju je dejstvo, da sta se oba projekta končala z manjšim 
številom prihodov od določene kvote, pokazatelj, da Slovenija ni končna, zaželena država. »Med tistimi, ki zaprosijo za 
mednarodno zaščito po ilegalnem prehodu meje, pa jih v zadnjem času že kar 95 odstotkov odide naprej,« pravi direktorica 
UOIM.  
Manipulacije s stroški 
V zadnjih mesecih je bilo, zlasti po družabnih omrežjih in tudi v izjavah nekaterih politikov, slišati različne številke o tem, 
koliko državo stane oskrba prosilcev za azil in beguncev, pa tudi, koliko denarja naj bi ti ljudje dobivali. »Marsikdo zlorablja 
določene pojme ali institute za izkrivljanje resnice. Oskrbni dan v azilnem domu, glede na finančne izračune in upoštevaje 
vse, kar mora zagotavljati urad, znaša za posameznika 18,49 evra, to pomeni 573 evrov na mesec. Prosilcem za azil po 
zakonskih podlagah pripada žepnina 18 evrov na mesec. To skupaj, torej 591 evrov, je strošek na posameznega prosilca,« 
odgovarja Mojca Špec Potočar. 
V okviru premestitev je v Slovenijo prišlo 253 prosilcev za azil; načrtovana kvota je bila 567.  
Človek, ki je pridobil status begunca, pa ima drugačne pravice in je po njih praktično izenačen z državljanom. Pripada mu 
nadomestilo za nastanitev 392 evrov, ki pa je lahko višje, odvisno od tega, koliko je družinskih članov (za štiričlansko družino 
približno 670 evrov) ali pa nižje, če ima posameznik lastne prihodke. »To nikakor niso zneski kot nekateri širijo govorice,« je 
dejala Mojca Špec Potočar. 
Nadomestilo za zasebno namestitev lahko begunci prejemajo 18 mesecev, imajo pa možnost podaljšanja. V tem času se 
lahko udeležijo 300-urnega tečaja slovenskega jezika, in če so na tečaju prisotni vsaj 80-odsotkov, kar pristojni razumejo kot 
izkazan interes po integraciji, dobijo pravico zaprositi za nadaljnjih 18 mesecev denarnega nadomestila za zasebno 
nastanitev. 
Prej ni bilo moteče, zdaj je 
Urad je ob ustanovitvi v preteklem letu prevzel tudi kapacitete od ministrstva za notranje zadeve, med drugim tudi večji del 
kompleksa »Počitniški dom Debeli rtič«, ki je bil že v kontingentnem načrtu leta 2016 namenjen za morebitno nastanitev 
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ranljivih skupin, če bi prišlo do povečanega števila prihodov migrantov. »Ker smo navedene kapacitete dobili v upravljanje, 
jih kot dober gospodar vzdržujemo. O tem smo obvestili in se kot novi urad predstavili županu Občine Ankaran. 
Ugotavljamo pa, da dialog v smeri sprejemanja dejstva, da so kapacitete predvidene za namen nastanitve ranljivih skupin, 
na strani lokalne skupnosti ni ravno dobro sprejet. Nadaljujemo dialog z njimi in tudi s širšo javnostjo, da bi predstavili, da bi 
bile kapacitete namenjene ranljvim skupinam le, če bi bilo potrebno. Pri tem ne bi bila ogrožena niti varnost, niti ne 
turistični potencial obale, kar je bilo slišati kot pomisleke,« je opisala direktorica urada in poudarila, da je bil župan 
Ankarana seznanjen že s kontingentnim načrtom iz leta 2016. 
»Medkulturna različnost je dodana vrednost, nas vse krepi in motivira, da vedno ustvarjamo nekaj novega. Migracije so 
bile, so in bodo tudi v prihodnosti. Dejavnikov zanje je vse več, med njimi niso le vojne, ampak tudi podnebne 
spremembe in vsaka država mora biti na migracije pripravljena.« Mojca Špec Potočar  
»Sedaj, ko so isto naselje uvrstili v novi kontingentni načrt v letu 2018, pa je lokacija oz. njen namen, postal moteč. Še 
naprej si želimo strpen dialog,« pravi sogovornica, na katero sicer predvsem občine na meji s Hrvaško naslavljajo precej 
vprašanj glede morebitne vzpostavitve sprejemno-registracijskih centrov. 
»Tudi glede sprejemno-registracijskih centrov kroži precej izkrivljenih govoric. Dejstvo je, da jih ni. Sprejemno-registracijski 
centri pa bi, če bodo vzpostavljeni, zagotavljali zgolj povečane kapacitete policijskih postaj na mejnih prehodih, kjer policija 
že zdaj opravlja postopke. Če bi prišlo do masovnih prihodov, kot so bili jeseni 2015, in bi varnostna ocena policije to 
zahtevala, bi te centre vzpostavili z namenom, da bi bili prihodi v večjem številu usmerjeni, nadzorovani in dobro 
koordinirani. V centrih bi tekli postopki, ljudje pa bi bili v njih nastanjeni le za čas izvajanja postopkov, po tem pa bi tiste, ki 
bi izrazili vlogo za azil, odpeljali v azilni dom ali katero od njenih izpostav. To bi bili centri zaprtega in strogo nadzorovanega 
tipa, ki bi jih vodila policija, za oskrbo in psihosocialno pomoč pa bi skrbel urad. Namenjeni pa so tudi temu, da se zagotovi 
varnost in nemoteno življenje krajanov,« je zagotovila direktorica UOIM. 
Ponekod so vznemirjenje povzročile tudi objave javnih razpisov UOIM. »To so bili razpisi za higienske potrebščine, ležišča in 
prehrano, ki so vezani na sprejemno-registracijske centre. Glede na določila zakona o javnih naročilih, gre za okvirne 
sporazume, kar pomeni, da se poišče najugodnejšega ponudnika, ki bi zagotovil storitev oz. blago, če oz. ko bi bilo to 
potrebno,« pojasnuje Mojca Špec Potočar. 
Znanje jezika kot velika ovira 
V Sloveniji trenutno biva 547 oseb s priznano mednarodno zaščito. Eden od izzivov, s katerimi se osebe z mednarodno 
zaščito soočajo, je iskanje zaposlitve, pri čemer naj bi jim bil v podporo tudi svetovalci za integracijo v uradu. Največja ovira, 
po njihovih izkušnjah, za to, da bi se osamosvojili in dobili službo, je znanje jezika. Za prosilce so tečaji v azilnem domu, kjer 
različne projekte za vključevanje v družbo izvajajo nevladne organizacije Društvo Up, Odnos, Center Cene Štupar in 
Slovenska filantropija. »Sodelovanje s temi nevladnimi oraganizacijami se nam zdi zelo pomembno, ker so vmesni člen med 
ministrstvi in uradniškim delom ter med življenjem, ki mora biti približano prebivalcem doma in hkrati temeljiti na naši 
kulturi.« 
»Med tistimi, ki zaprosijo za mednarodno zaščito po ilegalnem prehodu meje, jih v zadnjem času že kar 95 odstotkov 
odide v druge države.« Mojca Špec Potočar  
Prav s projektom preselitve iz Turčije se je, po besedah direktorice UOIM, izkazalo, da se z željo po zaposlitvi manjša trajanje 
integracijskega obdobja. Poleg znanja jezika se ena od ovir za zaposlovanje skriva v tem, da delodajalci iščejo določene 
poklicne profile, predvsem deficitarne. »Na naš urad se obrača precej delodajalcev, to so predvsem mehanične delavnice, 
gostinci in taki, ki potrebujejo skladiščnike. Več prosilcev za azil in beguncev je zaposlenih tudi v večjih podjetjih, med 
drugim tudi v Revozu v Novem mestu. Sodelujemo z zavodom za zaposlovanje, kjer sta zaposlena dva strokovnjaka za 
pomoč prosilcem za azil in beguncem. Čedalje več je priložnosti za zaposlitve za migrante,« je prepričana Mojca Špec 
Potočar, ki meni, da je naloga urada tudi, da krepijo medkulturni dialog in razblinjajo strah v družbi. 
»Vtis imam, da se počasi strpnost povečuje in tudi razumevanje ljudi, ki so prišli v našo deželo. Primeri dobrih praks so zlasti 
v Ljubljani, Mariboru in Velenju, kjer imajo predstavniki občin in institucij posluh za osebe z mednarodno zaščito in proces 
integracije. Želimo si več pobud iz lokalnih skupnosti. Medkulturna različnost je dodana vrednost, nas vse krepi in motivira, 
da ustvarjamo vedno nekaj novega. Migracije so bile, so in bodo tudi v prihodnosti. Dejavnikov zanje je vse več, med njimi 
niso le vojne, so tudi podnebne spremembe in vsaka država mora biti na migracije pripravljena,« je strnila Mojca Špec 
Potočar. 

• Dolga senca gatopardizma. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, 06. november 2018  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/dolga-senca-gatopardizma-108440.html 
Mineva šestdeset let od izida Geparda Giuseppeja Tomasija di Lampeduse (Gattopardo, 1958, posthumno ga je izdala 
založba Feltrinelli). V enem izmed najslavnejših romanov 20. stoletja je za Italijo večno relevanten citat. Znamenita misel, ki 
jo Tancredi, nečak protagonista romana, izreče princu Fabriziu Salini – »Če hočemo, da vse ostane tako, kot je, se mora vse 
spremeniti«, običajno poenostavljena v »vse se mora spremeniti, zato da se nič ne spremeni« –, je še vedno predmet 
brezkončnih razprav. Porodila je pojem gatopardizma. Ta pomeni obliko transformizma, a v bistvu ohranjanje starega, 
četudi pod plaščem novega. In za Italijo je gatopardizem referenca par excellence. 
Tomasijev portret sicilske aristokracije v času risorgimenta kaže nespremenljivo družbo v šestdesetih letih 19. stoletja. 
Uteleša jo princ, znan pod vzdevkom Gepard, medtem ko je znanilec novega mladi Tancredi Falconeri, ki spretno plava s 
tokom. »Bili smo gepardi, levi; tisti, ki prihajajo za nami, bodo šakali, hijene ...« je še en emblematičen citat iz knjige. Tomasi 
je videl daleč naprej, upodobil je Italijo, kakršna je vedno bila in je še danes. 
Letos se je v italijanski politiki spremenilo vse. Po spomladanskih volitvah se je v palačo Chigi vselila populistično-
nacionalistična dvojica, Luigi Di Maio in Matteo Salvini, bila sta znamenje novega časa, nemudoma sta se razglasila za »vlado 
sprememb«. V politiki Italije, notranji in zunanji, ni bilo več prepoznati kontinuitete, država se je odmaknila od evropskega 
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jedra, približala se je višegrajski skupini držav. 
In vendar je Italija še vedno tista levantinska članica, ki vedno pričakuje popust zase, tudi aktualna vladna garnitura igra v 
odnosih z Evropsko unijo svojo običajno neverodostojno igro. Rimska vlada je zaostrila relacije z Unijo kot še nobena pred 
tem, toda njen pristop ni revolucionaren. V zdajšnjem ekonomskem manevru z italijanskim proračunom je ohranila staro 
strategijo. Zahteva spregled obveznosti zase, pridržuje si pravico do kršenja evropskih pravil. Ni postavila novega, izvirnega 
izhodišča – enako kakor vedno doslej se zanaša na prilagajanje, prikrajanje proračunskih pravil. Italijanska nespremenljivost 
ostaja: Vse se je spremenilo, hkrati se ni nič spremenilo. 
Suverenistična vlada ne prevprašuje pravil in politik evrskega območja kot takega, nacionalistična koalicijska sprega v 
odnosih z Brusljem počne natanko to, kar je pred njo počel levosredinski premier Matteo Renzi, ugotavlja nekdanji grški 
finančni minister Janis Varufakis. Italija kot velika država članica evrskega območja bi lahko začela proces spreminjanja 
pravil, ki so problematična. Italijanski proračun je v nasprotju z duhom pakta o stabilnosti, kar ni sprejemljivo; a enako 
nesprejemljivo je, in to je v preteklih dneh zapisal nemški Süddeutsche Zeitung, da »vsaka vlada po Helmutu Kohlu ignorira 
dejstvo, da aktualna pravila samo povečujejo neenakost v evrskem območju ... Pogovarjati se moramo o redistribuciji.« 
Prvič po letu 1999 in oblikovanju monetarne unije gledamo konflikt z eno izmed velikih članic evrskega območja in 
dosedanjo jedrno državo EU. Kakor je leta 2015 ugotovila že grška vlada Sirize, je v evroobmočju težko spreminjati pravila. 
Ampak Italija ni Grčija, je bistveno večja, veliko pomembnejša. Tačas pa je popolnoma osamljena. Hkrati pritiskajo nanjo 
finančni rejtingi, kar je njen največji problem. Vprašanje je, koliko časa lahko vzdrži tolikšne pritiske. 
Njena konfrontacija z evropsko komisijo je v marsičem programirana. V osnutku proračuna ni zmanjšala primanjkljaja, kot je 
obljubila prejšnja vlada, temveč je načrtovala dramatično povečanje. Ker ima Italija zelo visok javni dolg, več kot 130 
odstotkov BDP, je bruseljska komisija prvič v zgodovini zavrnila proračunski osnutek kake države članice evrskega območja. 
Dala ji je ultimat, do sredine novembra mora predstaviti nov predlog. Rim ostaja neomajen. Medtem ko je nemudoma 
sporočil Bruslju, da ne odstopa in bo vztrajal pri svojem, je predsednik republike Sergio Mattarella opomnil, da »logika 
proračunskega ravnotežja ni abstraktna strogost ... proizvaja protiudarce, predvsem za najšibkejše«. Finančni trgi so 
vznemirjeni, vse oči so uprte v to, kako se bo iztekel veliki manever. 
V ozadju ostaja pomembno vprašanje, kako verodostojen je italijanski načrt oziroma stvarno pričakovanje, da lahko 
predlagani proračun spodbudi gospodarstvo in da zagon, kot napoveduje vlada Giuseppeja Conteja. Splošno prepričanje je, 
da predlagana politika ni dobra in ne bo prinesla rezultatov. 
Eden izmed najbolj citiranih ekonomistov Olivier Blanchard (Peterson Institute for International Economics) piše, da bodo 
finančne posledice, povzročene s padcem vrednosti državnih papirjev, večje od tega, kar lahko prinese večja poraba. 
Oziroma, da bo učinke slednje izničil megalomanski spread, to je razlika med donosnostjo nemških in italijanskih obveznic. 
Te dni vsi, Conte, Di Maio in Salvini, deklarirajo privrženost evru. Država pa že občuti nepopisno izolacijo in učinke 
bonitetnih ocen. Medtem ko se de facto premier nadeja spremenjene politične konstelacije po evropskih volitvah, je maj 
2019 še zelo daleč. Italija ne more zdržati. Poleg vsega ni niti ene evropske države, ki bi podpirala njeno logiko kršenja pravil. 
Predsednik vlade Conte in še posebej njegov gospodarski in finančni minister Giovanni Tria vesta, da so italijanske 
argumentacije in upravičevanje velikega primanjkljaja nestvarni. Morebitni učinki državljanskega dohodka in javnih vlaganj 
so negotovi oziroma vsaj dolgoročni. Vtem ko poskuša Tria doma strezniti kolege v vladi, mora v Bruslju braniti vladne 
pozicije. »Mesto Italije je v Evropi,« ponavlja minister, vendar govorica zveni votlo. Telefonski klici premiera nemški 
kanclerki in predsedniku komisije so prazna strategija, ki hoče znižati zaostrene tone in pojasnjevati motive populistične 
ekonomske politike. Tehniki v vladi iščejo izhod za državo, ki se ne more dolgo upirati finančnim stresom in se je ujela v 
nevarno spiralo spreada. 
Italija in Evropa sta se znašli v delikatni fazi, ne vemo, kako se bodo iztekla pogajanja z Brusljem. Toda mahinacije, ki jih 
uprizarja nekompetentna vlada v Rimu – kakšna škoda, da ni tam usposobljene ekipe, ki bi z verodostojnim proračunom 
prevpraševala pravila evroobmočja –, jo potiskajo na neznan teren, ki ni evropski. Dilema je, ali je vladna večina z zdajšnjim 
konfliktom dosegla tisto, kar je hotela, ali tisto, česar se je bala, če parafraziramo misel znanega italijanskega kolumnista. 
Ostaja tudi zoprn vtis, da so za skrajno desno Ligo pomembne zlasti notranjepolitične kalkulacije, njen voditelj vedno 
potrebuje sovražnika in prst je usmeril v Evropsko unijo. 
Izstopa tudi kurtoazija tako imenovanih suverenistov. Prijatelj Kurz, kot ga je poimenoval milanski Corriere, je bil prvi in 
najglasnejši, ki je zahteval od Italije proračunsko disciplino. Medtem ko italijanska politika demonizira svoje »sovražnike« v 
Bruslju, na primer predsednika komisije Junckerja in komisarja Moscovicija, zadnje dni tudi predsednika Evropske centralne 
banke Maria Draghija, pa je značilno, kako se vedejo Salvinijevi najtesnejši prijatelji. Avstrijski kancler se je neposredno 
obrnil na bruseljsko komisijo, že pred njeno zavrnitvijo proračunskega osnutka je izrecno povedal, da Dunaj ni pripravljen 
podpirati dolga drugih. Stališče je pričakovano in niti ne odstopa od drugih. Pa vendar je bila Avstrija še do včeraj med 
najbolj prijateljskimi državami najvplivnejšega italijanskega voditelja, govorilo se je o osi med skrajno desno svobodnjaško 
stranko, ki tvori dunajsko koalicijo, in Salvinijem. Toliko o prijateljih, kot so Kurz, Orbán et consortes.  

• Grims: Od vlade zahtevamo zavrnitev dogovora o migracijah. STA. Delo, Ljubljana, 06. november 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/grims-od-vlade-zahtevamo-zavrnitev-dogovora-o-migracijah-110137.html  
V stranki SDS menijo, da bi sprejetje tega dogovora Slovenijo obremenilo tako materialno kot sicer.  
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Slika: Poslanec SDS Branko Grims.  Foto: Blaž Samec/Delo 
 
Slovenska demokratska stranka (SDS) je danes zahtevala sklic izredne seje državnega zbora o dogovoru Združenih narodov o 
varnih, urejenih in zakonitih migracijah. Kot je povedal poslanec SDS Branko Grims, stranka od slovenske vlade zahteva, naj 
v celoti zavrne ta dogovor. 
V SDS dogovoru, ki ima po njihovem mnenju zavajajoč naslov, med drugim nasprotujejo, ker »vse migrante izenačuje med 
seboj in na dolgi rok odpravlja meje držav«, je dejal Grims. 
Sprejetje tega dogovora bi Slovenijo obremenilo tako materialno kot sicer, tako kot za druge evropske države, pa bi tudi za 
Slovenijo pomenil zaton, je še poudaril. 
Dodal je, da vse več držav odstopa od te deklaracije. Kot prve so to storile ZDA in Madžarska, odstopajo tudi slovenske 
sosede, to je že storila Avstrija, hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović pa je povedala, da dogovora ne bo nikoli 
podpisala. Velika verjetnost je, da bo odstopila tudi Italija, je dejal poslanec SDS. 
Poudarjanje tega, da nas dogovor ne zavezuje, je po njegovih besedah zavajanje. Drži sicer, da držav pravno ne zavezuje, jih 
pa zavezuje politično, je poudaril. 
Dogovor, katerega pripravo je Slovenija podprla, sicer po navedbah slovenskega zunanjega ministrstva poudarja suvereno 
pravico držav, da same oblikujejo lastne migracijske politike. Je pravno nezavezujoč dokument in ne prinaša novih 
mednarodnopravnih obveznosti, pač pa temelji na že obstoječih mednarodnopravnih instrumentih. Decembra bo v 
Marakešu sprejet z aklamacijo, in ne s podpisom. 
Kot je včeraj poudaril premier Marjan Šarec, je dogovor Združenih narodov o migracijah nezavezujoč dokument. 
»Mislim, da se spet dviga preveč prahu in se to izkorišča v notranjepolitične namene. Tudi tiste države, ki so doslej javno 
naznanile, da se odpovedujejo marakeški deklaraciji, so to naredile predvsem iz notranjepolitičnih vzgibov,« je še včeraj 
dejal Šarec, ki se mednarodne konference, ki bo decembra v Marakešu, ne namerava udeležiti. 

• Kosovska zastava v stolnici Notre Dame. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 06. november 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/kosovska-zastava-v-stolnici-notre-dame-109999.html  
Na Kosovu in v Srbiji v procesu približevanja EU vztrajno tekmujejo, kdo bo komu nakopal več skrbi.  
 

 
Slika: Kosovski predsednik Hashim Thaçi med novinarsko konferenco z avstrijskim kanclerjem Sebastianom Kurzem. 
Avstrija, tako kot druge evropske države, nasprotuje vsakršnim potezam Prištine ali Beograda, ki bi v regijo vnesle nemir. 
Foto: Armend Nimani/AFP 
 
Priština prepričuje svet, da je kosovsko vprašanje končano, Beograd pa si prizadeva, da bi ostalo odprto. Kosovsko zastavo v 
stolnici Notre Dame v Parizu ob zaznamovanju stote obletnice konca prve svetovne vojne je srbski državni vrh označil za 
prvovrsten škandal. 
Na Kosovu in v Srbiji v procesu približevanja Evropski uniji vztrajno tekmujejo, kdo bo komu nakopal več skrbi. Tega se 
zaveda tudi avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je kljub temu v ponedeljek v Beogradu znova poudaril, da imata Kosovo in 
Srbija enkratno priložnost, da pustita preteklost za seboj. V pogovoru z državnim vrhom je dejal, da bo vstop Srbije v EU 
mogoč le, če bo dosegla dogovor s Kosovom.  
Kosovsko vprašanje na poti v EU 
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Kurz je pozval srbske državljane, naj podprejo politike, ki si želijo kreniti po tej poti. V pogovoru s srbskim predsednikom 
Aleksandrom Vučićem in premierko Ano Brnabić je poudaril, da si Zahodni Balkan zasluži postati del EU. Če bodo v regiji 
sklenili sporazum, ki bo dolgoročno zagotovil mir, je sporočil Kurz, Dunaj ne bo postavljal ovir, temveč bo takšen dogovor 
podprl. 
To je tudi večinsko stališče EU, ki se zaveda, da bo pot do končne rešitve dolga. Kurz je bil včeraj kritičen tudi v Prištini. O 
načrtih za vzpostavitev kosovske vojske je po srečanju s kosovskim predsednikom Hashimom Thaçijem in premierom 
Ramushem Haradinajem poudaril, da je treba v regiji poskrbeti za več stabilnosti, ne pa ustvarjati nestabilnosti. 
Po Vučićevih besedah se je Beograd pripravljen boriti za prihodnost, ne more pa sprejeti, da bi bila Srbija ponižana. Kljub 
dejstvu, da je 60 odstotkov Srbov proti dogovoru z Albanci, se je zavzel za kompromisno rešitev med Srbijo in Kosovom. Ne 
more pa albanska stran dobiti vsega, srbska pa ničesar, je znova poudaril Vučić. Po njegovem mnenju so od kompromisa, ki 
bi ga podprli tako Srbi kot Albanci, zelo oddaljeni.  
Poraženci na paradi zmagovalcev 
Čeprav je kosovska zastava v družbi obeležij 86 držav in 11 mednarodnih organizacij dvignila veliko prahu v Srbiji, se 
Beograd ni odzval s protestno noto. Vodja srbske diplomacije je pojasnil, da bodo o tem škandalu raje spregovorili na štiri 
oči z Emmanuelom Macronom na skorajšnjem prvem obisku francoskega predsednika v Srbiji po 18 letih. Ivica Dačić je 
poudaril, da ne morejo preprečiti tega, da bi na vojaški paradi sodelovali tudi poraženci, lahko pa izboljšajo odnose s 
Parizom. 
Dačić je dodal, da Zahod zahteva od Srbije, naj prekine diplomatsko akcijo, s katero poziva države, ki so priznale neodvisnost 
Kosova, da proučijo svojo odločitev in jo prekličejo. To naj bi škodilo dialogu med Beogradom in Prištino, medtem ko njeno 
lobiranje za nova priznanja in članstvo v mednarodnih organizacijah ni sporno. Dačić je zagotovil, da Kosovo ne bo članica 
Interpola, s čimer bo dokazano, da kosovsko vprašanje še ni rešeno in da ga je mogoče rešiti samo z dialogom. 
Slovesnosti v Parizu se bo udeležil tudi srbski predsednik, ki je vprašal rojake, ali naj se izolira in ne obišče nobene države, ki 
je priznala Kosovo.  
Šport v znamenju političnih sporočil 
Čeprav tudi Vučiću ni prav, da se je kosovska zastava znašla v stolnici Notre Dame, to ni razlog, je poudaril, da se ne bi 
pogovarjal z Macronom ali Thaçijem, če bo treba. Sklenil je, da se Srbija ne more obnašati kot užaljena zaročenka, če hoče 
napredovati in se razvijati. Po navedbah AFP se je uprava pariške stolnice Notre Dame odločila izobesiti kosovsko zastavo na 
podlagi seznama povabljenih državnikov na nedeljsko komemoracijo v Parizu. 
V Srbiji tudi ne morejo prežvečiti napete nogometne tekme s Švico na svetovnem prvenstvu v Rusiji, kjer je zmagovalca v 
zadnji minuti odločil Xherdan Shaqiri, ki je zadetek proslavil s podobo dvoglavega albanskega orla. Zato se je menedžer 
Liverpola Jürgen Klopp odločil, da švicarski reprezentant ne bo igral na včerajšnji tekmi s Crveno zvezdo v Beogradu. Klopp 
se je odrekel Shaqiriju, ker ni hotel, da bi nogomet, glede na to, da so srbski navijači napovedovali vroč sprejem za njihovega 
igralca albanskega porekla, zasenčila politična sporočila. 

• Kosovo uvedlo carine na proizvode iz Srbije in BiH. STA. Delo, Ljubljana, 06. november 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/kosovo-uvedlo-carine-na-proizvode-iz-srbije-in-bih-110180.html  
Napetosti med Srbijo in Kosovom so se v zadnjih mesecih okrepile.  
 

 
Slika: Kosovski premier Ramush Haradinaj. Foto: Hazir Reka/Reuters 
 
Kosovska vlada je uvedla 10-odstotne carine na vse proizvode iz Srbije in BiH zaradi njunega negativnega odnosa do Kosova. 
Beograd je odločitev označil za nevarno in nezakonito, z njeno odpravo pa pogojuje nadaljevanje dialoga. Odzvala se je tudi 
EU, ki od Prištine zahteva pojasnila in umik odločitve. 
Kosovski premier Ramush Haradinaj je po seji vlade povedal, da so 10-odstotne carine uvedli za vse izdelke iz Srbije in BiH, 
ne pa tudi za izdelke mednarodnih blagovnih znamk. Odločitev glede srbskih proizvodov je utemeljil s sovražnim odnosom 
Beograda do Kosova. 
Glede na to, da Kosovo večino blaga uvaža iz Srbije, kosovski predstavniki trdijo, da bodo z uvedbo carin prizadeli proračun 
Srbije, s tem pa zmanjšali sredstva, ki jih Beograd namenja za lobiranje proti Kosovu. Namestnik kosovskega premierja 
Enver Hoxhaj je dejal, da Srbija nameni veliko denarja, da bi škodila kosovski državi, pri tem pa velik del tega denarja prihaja 
s kosovskega trga. Carine so najboljši odgovor na »destruktivno obnašanje Srbije«, je dodal ter prebivalce Kosova pozval, naj 
ne kupujejo srbskih izdelkov, poroča portal Balkaninsight. 
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Minister za gospodarstvo in industrijo Endrit Shala je pojasnil, da so carine uvedli tudi na blago iz BiH, ki tako kot Srbija 
kosovske države ne priznava, in sicer ker blokira blago s Kosova. BiH je obtožil enakega odnosa do Prištine, kot ga ima Srbija. 
Direktor urada srbske vlade za Kosovo Marko Đurić je odločitev Prištine označil za nevarno in nezakonito, njeno odpravo pa 
označil za nujen predpogoj za nadaljevanje dialoga med Prištino in Beogradom. Meni, da gre za politično odločitev, ki je v 
nasprotju z veljavnimi sporazumi in Cefto. Beograd pričakuje takojšno reakcijo mednarodne skupnosti, je dodal ter pojasnil, 
da so o zadevi že obvestili Cefto in Evropsko unijo, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. 
Tiskovna predstavnica EU Maja Kocijančič je po poročanju Tanjuga dejala, da EU od Prištine zahteva »nujno pojasnilo« 
današnje nepričakovane odločitve. Dejala je, da je v nasprotju z načeli sporazuma o stabilizaciji in pridruževanju z EU ter da 
pomeni kršitev kosovskih obveznosti v Cefti. Izpostavila je, da EU pričakuje, da bo Kosovo ukrep umaknilo. 
Kosovo iz Srbije uvozi največ blaga. Lani je iz Srbije uvozilo za 400 milijonov evrov blaga, iz BiH pa za okoli 80 milijonov. 
Podobno je tudi letos. Carine Priština uvaja tudi na vodo, ki jo je leta 2016 iz Srbije uvozila 12,3 milijona litrov od skupno 
uvoženih 25 milijonov litrov. 

• Srbi, Hrvati in Bošnjaki po potrebi. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 07. november 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/srbi-hrvati-in-bosnjaki-po-potrebi-110449.html  
V BiH niso predvideli, da bodo ljudje spreminjali narodnost, da bi se povzpeli na želeni položaj.  
 

 
Slika: Izvolitev Komšića za hrvaškega člana predsedstva BiH je dvignila veliko prahu, čeprav je bil po mnenju Inzka 
izvoljen skladno z veljavno volilno zakonodajo. Foto: Reuters 
 
Po splošnih volitvah v Bosni ni v središču pozornosti le izvolitev Željka Komšića za hrvaškega člana predsedstva BiH. Volitve 
so tudi pokazale, da lahko državljani izbirajo nacionalnost v nacionalno zasnovani državi po lastni potrebi in po potrebi 
nacionalnih kvot. 
Hrvaški državni vrh in HDZ BiH se ne moreta sprijazniti s tem, da je bil s pomočjo Bošnjakov za hrvaškega člana predsedstva 
BiH izvoljen Željko Komšić in ne njihov favorit Dragan Čović. Po njihovem mnenju je bila njegova izvolitev nelegitimna, 
nezakonita in v nasprotju z daytonskim sporazumom. 
Ker grozijo s krizo, je visoki predstavnik BiH Valentin Inzko v varnostnem svetu ZN v New Yorku poudaril, da je bil Komšić 
izvoljen po pravilih, ki so veljala na vseh preteklih volitvah. Ocenil je, da političnih ciljev ni mogoče doseči z zanikanjem 
legalnih procesov, ki so bili izvedeni skladno z zakonom in mirovnim sporazumom.  
Hrvati islamske veroizpovedi 
Vprašanje spremembe nacionalnosti se je znašlo v središču pozornosti, ker se je Goran Opsenica, rojen kot Srb, izrekel za 
Hrvata in postal občinski minister iz vrst HDZ BiH. Še bolj se je zapletlo, ker je po volitvah dobil mandat v predstavniškem 
domu parlamenta Federacije BiH, ki je bil predviden za pripadnika srbskega naroda. Državna volilna komisija je zatrdila, da 
se je izrekel za Srba, Opsenica pa je dejal, da je šel spat in se tudi zbudil kot Hrvat. Kdo govori po resnici, ni jasno, podobnih 
primerov pa je še veliko. 
Da se vseskozi izreka za Hrvata, je zatrdil predstavnik stranke za diasporo v federalnem parlamentu Edim Fejzić, ki je na 
očitke odgovoril, da v BiH živi 30.000 Hrvatov islamske veroizpovedi. Predsednica podmladka Srbske demokratske stranke 
Nina Bukejlović, ki se je izrekla za Bošnjakinjo, je izgubila mandat v narodni skupščini Republike Srbske. Sodišče BiH je 
ugodilo pritožbi političnih strank, ki so dokazale, da se je še pred dvema letoma izrekala za Srbkinjo. To bo morala ostati vsaj 
do leta 2020, čeprav nekateri menijo, da nacionalno opredeljevanje ni pogoj za pridobitev mandata. 
Nina Bukejlović je morala prepustiti mandat kandidatu iz bošnjaških vrst. Novi poslanec v narodni skupščini srbske entitete 
je postal prvak podmladka Stranke neodvisnih socialdemokratov Denis Šulić, ki se je izrekel za Bošnjaka. Čeprav je v stranki 
novega srbskega člana predsedstva BiH Milorada Dodika, ki zanika BiH kot državo ter poziva k odcepitvi Republike Srbske in 
njeni združitvi s Srbijo, je postal poslanec v bošnjaški kvoti. Po njegovem so v BiH ogroženi vsi, ne glede na nacionalno 
pripadnost, na koncu pa je pomembno, da o svoji usodi odločajo sami in ne tujci.  
Kvote konstitutivnih narodov 
Podobna usoda kot Nino Bukejlović je doletela Harisa Pleha in Nermina Bjelaka, ki sta bila imenovana v skupščino 
sarajevskega kantona kot predstavnika ostalih, po novem pa se izrekata za Srba. Kako ljudje zlorabljajo nacionalnost za 
pridobitev položaja, nazorno kaže primer Nerkeza Arifhodžića, ki je bil kot Bošnjak veleposlanik v Turčiji, kot Hrvat 
veleposlanik v Rimu, zdaj pa se izreka za Bosanca. 
Državna volilna komisija je pojasnila, da kljub svobodi nacionalnega opredeljevanja obstajajo volilna pravila, po katerih 
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kandidati v štiriletnem volilnem ciklu ne morejo spreminjati nacionalnosti. Zakonodajalci so zagotovili zastopanost 
konstitutivnih narodov na oblasti z določitvijo minimalnih kvot za vsak narod. Pri tem niso predvideli, da bodo ljudje 
spreminjali narodnost in veroizpoved samo zato, da bi se povzpeli na položaj. Takšno ravnanje ni kazensko sankcionirano, 
nihče ga ne obsoja niti moralno. 
V BiH je v zadnjih treh desetletjih izginilo tudi približno dva milijona prebivalcev, ki so se izrekali za Jugoslovane. Večino so 
pojedli srbski, hrvaški in bošnjaški nacionalizem. Tudi zaradi neuresničevanja razsodbe evropskega sodišča za človekove 
pravice v Strasbourgu v primeru Sejdić-Finci, ki jo je tudi EU zaradi političnega močvirja v BiH odrinila na stranski tir. Inzko je 
lahko le nemočno ugotovil, da diskriminacija manjšin pri sodelovanju na volitvah očitno še dolgo ne bo preteklost. 

• Neznosna težavnost ocenjevanja. Avtorica: Andreja Gomboc. Delo, Ljubljana, 08. november 2018  
Andreja Gomboc je dr. fizike, profesorica za astronomijo na Univerzi v Novi Gorici in urednica Portala v vesolje.  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/neznosna-tezavnost-ocenjevanja-110374.html  
Naključnost procesa pri izboru projektov državne agencije za raziskovalno dejavnost lahko povzroči trajno škodo 
slovenski znanosti.  
 

 
Slika: Katere raziskave so pomembne(jše) in jih je treba podpreti z javnimi finančnimi sredstvi? Foto: Blaž Samec/Delo 
 
Kako primerjati, kdo od znanstvenikov je boljši, uspešnejši? Katere raziskave so pomembne(jše) in jih je treba podpreti z 
javnimi finančnimi sredstvi? 
Osnovni princip ocenjevanja dosežkov v znanosti je tako pri nas kot v tujini že več let število člankov v uglednih, 
mednarodnih znanstvenih revijah (čemur nekateri pravijo znanstvena produktivnost) in število citatov (ali odmevnost 
znanstvenega dela). Vse pomembnejše merilo je tudi količina finančnih sredstev, ki jih uspe raziskovalec pridobiti. 
V Sloveniji je Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (s kratico ARRS) to preštevanje privedla do 
skrajnosti. V sistemu Sicris je vsak raziskovalec – vse njegovo znanstveno delo in dosežki, kvaliteta in kvantiteta – ocenjen z 
nekaj številkami, od katerih sta najpomembnejši dve: oceni A1 in A3. A1 je vsota točk iz objav raziskovalca: vsak članek je 
ovrednoten z določenim številom točk, odvisno od števila soavtorjev in kvalitete revije, v kateri je objavljen. Ocena A3 pa 
meri, koliko sredstev je raziskovalec pridobil zunaj financiranja ARRS. 
Tudi če privolimo v to, da bi bilo vsaj načelno možno na ta način objektivno primerjati dosežke na različnih področjih znotraj 
posameznih ved ali celo med različnimi vedami, številka A1 ne vključuje informacije, na primer, o tem, koliko nekdo poleg 
raziskovalnega dela tudi predava študentom. Možnosti za pridobitev točk A3 (ki jih prinašajo tako evropski – javni – projekti 
kot projekti z gospodarstvom) pa so zelo odvisne od raziskovalnega področja. 
Ta »numerologija«, kot ji pravijo nekateri, v nekaterih razpisih ARRS neposredno vpliva na izbiro odobrenih projektov. Pred 
nekaj leti je raziskovalcem vsaj glede točk A3 uspelo ARRS prepričati, da njihova uporaba pri ocenjevanju predlogov 
osnovnih raziskav ni primerna. 
 

 
Slika: Astrofizičarka in Delova kolumnistka Andreja Gomboc. Foto: Voranc Vogel/Delo  
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A čeprav se v raziskovalni srenji zavedamo, da »numerologija« še zdaleč ne pove vsega o kakovosti raziskovalca, smo se kar 
nekako sprijaznili in navadili, da se naša uspešnost obravnava podobno kot uspešnost nekega podjetja: šteje proizvodnja 
izdelkov – število člankov, ki priletijo s tekočega traku vsako leto, in uspešnost njihove promocije – število citatov. Oboje pa 
se nato izraža v plačilu »na trgu« pridobljenih projektih oziroma finančnih sredstvih. 
Drugi, bolj klasičen način ocenjevanja v mednarodnem znanstvenem prostoru je tako imenovana strokovna recenzija ali v 
angleščini »peer review«. Temelji na mnenju skupine neodvisnih strokovnjakov z ustreznega področja. Tudi ta način ima 
svoje slabosti, med katerimi je glavna ta, da je vsako tako ocenjevanje vsaj delno subjektivno in odvisno od več dejavnikov: 
od tega, kako pomembno je po mnenju ocenjevalca neko raziskovalno področje, do njegove strogosti pri ocenjevanju. 
Iz lastnih izkušenj vem, da se tega dobro zavedajo, na primer, v evropski Izvajalski agenciji za raziskave, kjer ocenjujejo 
prijave za ugledne štipendije Marie Skłodowske Curie, in pri izbiri opazovalnih projektov za satelite Evropske vesoljske 
agencije in ameriške Nase. Ocenjevalce zelo skrbno izberejo, po tem ko ti vse prijave neodvisno ocenijo, pa sledi razprava 
med njimi, v kateri se uskladijo glede skupne ocene, ki nikakor ni le povprečje individualnih ocen. 
Postopek »peer review« uporablja tudi ARRS pri ocenjevanju raziskovalnih projektov, kjer vsako prijavo ocenjuje nekaj 
mednarodnih recenzentov. A mnogi raziskovalci očitajo ARRS, da je izbor recenzentov neustrezen, da njihove kompetence 
niso preverjene, da ne upoštevajo meril ocenjevanja in podobno. Do nedavnega recenzenti svojih individualnih ocen med 
sabo niso uskladili, pač pa se je upoštevalo kar njihovo povprečje. Možno je bilo celo, da se je panel, ki ga je imenoval ARRS, 
po svoji presoji odločil, da oceno enega od recenzentov izloči in s tem potisne projekt na lestvici znatno navzgor ali navzdol. 
 

 
Slika: Nezadovoljstvo raziskovalcev s postopkom izbire gotovo delno izvira iz dejstva, da je zaradi pomanjkanja sredstev 
za raziskave le majhen delež prijav uspešen. Foto: Blaž Samec/Delo  
 
Sodeč po besedilu nedavnega razpisa za projekte, je ARRS naredil korak v pravo smer: postopek zdaj omenja usklajene 
ocene recenzentov in ne omenja (predvidevam, da ukinja) tudi to slednjo, zelo nenavadno prakso. Ta je namreč v 
najboljšem primeru dajala vedeti, da ARRS ne zaupa recenzentom, ki jih je sam izbral. In ravno vzpostavitev sistema 
kompetentnih in nepristranskih recenzentov ostaja pred ARRS kot eden od naslednjih izzivov. 
Nezadovoljstvo raziskovalcev s postopkom izbire gotovo delno izvira iz dejstva, da je zaradi pomanjkanja sredstev za 
raziskave le majhen delež prijav uspešen. O izbiri projektov pogosto od skupaj 15 ali 25 točk odločajo decimalke, ki ne 
izvirajo iz (ne)kvalitete predlogov, pač pa marsičesa drugega, ne nazadnje od slabo- ali dobrovoljnosti recenzentov v 
trenutku ocenjevanja. 
Decimalke pogosto odločajo tudi pri izbiri štipendistov Marie Skłodowske Curie. Bistvena razlika pa je, da gre pri teh za 
prestižne štipendije za najodličnejše raziskovalce v svetovnem merilu, v projektih ARRS pa za enega od osnovnih načinov 
financiranja znanosti v Sloveniji. In medtem ko pri prvih za prihodnjo uspešnost evropske znanosti niti ni tako ključna 
inherentna naključnost procesa izbire (saj so vse prijave v zgornjem delu seznama ocen zelo kvalitetne), lahko naključnost 
procesa pri izboru projektov ARRS (ki se zdi bistveno večja) povzroči trajno škodo slovenski znanosti. Zaradi njene več let 
trajajoče podhranjenosti je posledica nefinanciranja nekega projekta lahko ukinitev celega področja raziskav in/ali to 
povzroči dodaten beg možganov v tujino. 
 

Dnevnik, Ljubljana 
 

• Šarec: Fašizem je poosebljeno zlo, ki ne sme imeti podpore. STA. Dnevnik, Ljubljana, 2. november 2018  
https://www.dnevnik.si/1042845543/svet/vec-pozivov-za-posredovanje-v-rimu-glede-shoda-neofasistov-v-trstu  
Člani društva Tigr Primorske so v zvezi s shodom neofašističnega gibanja CasaPound v Trstu, napovedanim za soboto, 
pisali predsedniku republike Borutu Pahorju in mu predlagali, naj italijanskega predsednika Sergia Mattarello opozori na 
nevarnost podžiganja sovraštva. Ukrepanje pričakujejo tudi od slovenske diplomacije. Na twitterju je jutrišnji shod 
obsodil tudi predsednik vlade Marjan Šarec. 
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Slika: Shod neofašističnega gibanja CasaPound v Trstu. Foto: Jaka Gasar 
 
Na twitterju se je oglasil predsednik vlade Marjan Šarec, ki je med drugim zapisal, da je »fašizem bil in je poosebljeno zlo, ki 
ne sme imeti podpore!« 
Kot je društvo v sredo še zapisalo v izjavi za javnost, pričakujejo, da bodo predstavniki Slovenije v Bruslju, Rimu in Trstu 
sporočili italijanskim oblastem in demokratični javnosti v Evropi, da shod neofašistov v Trstu žali čustva in tradicije 
odporništva, s tem pa tudi zanika vsebino celotne demokratične ureditve povojne Evrope. V društvu so prepričani, da bi 
pristojne oblasti v Italiji na podlagi ustave in zakonov, ki prepovedujejo obujanje fašistične stranke, morale preklicati 
dovoljenje za shod gibanja CasaPound. 
Italijansko skrajno desničarsko gibanje CasaPound shod pripravlja ob 100. obletnici zmage Italije v prvi svetovni vojni, na 
njem pa pričakujejo več tisoč ljudi. Oblasti shoda kljub številnim pozivom organizacij, združenj, sindikatov, šol in 
posameznikov niso prepovedale, češ da za to ni pravne podlage. So pa omejile traso shoda, ki se ne bo smel približati 
Rižarni, Narodnemu domu in spomeniku bazoviškim junakom. 
Tudi druge organizacije opozarjajo 
Da si pred dogajanjem v Trstu ne gre zatiskati oči, so pred dnevi opozorili tudi v eni od krovnih organizacij slovenske 
manjšine v Italiji, Slovenski kulturno-gospodarski zvezi (SKGZ). Kot so zapisali v sporočilu za javnost, sta družbeno in 
politično ozračje v Italiji zastrupljena do take mere, da je dogajanje težko prezreti, CasaPound pa ni osamljen pojav. 
Združenje Antifašistični in antirasistični Trst bo sočasno organiziralo svoj pohod po Trstu. K udeležbi na teh demonstracijah 
pozivajo številne slovenske in italijanske organizacije, stranke in drugi. Pričakujejo, da se jih bo udeležilo več tisoč ljudi. 
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 organizatorjem odobrile ločeni trasi. 

• Pakt OZN o upravljanju migracij na udaru več članic EU. Mihael Šorl. Dnevnik, Ljubljana, 2. november 2018  
https://www.dnevnik.si/1042845635/svet/pakt-ozn-o-upravljanju-migracij-na-udaru-vec-clanic-eu  
Avstrijskemu odstopu od pakta OZN o upravljanju migracij bo očitno sledilo še vsaj nekaj evropskih držav. Predsednik 
evropske komisije je razočaran, da je takšno potezo potegnila prav predsedujoča EU. 
 

 
Slika: Avstrija je napovedala, da ne bo pristopila h globalnemu migracijskemu paktu Združenih narodov. Foto: Reuters  
 
Ne zgodi se pogosto, da bi Jean-Claude Juncker takoj in osebno komentiral odločitev neke države članice. Zdaj pa je 
predsednik evropske komisije dejal, da zelo obžaluje napoved Avstrije, da ne bo pristopila h globalnemu migracijskemu 
paktu Združenih narodov. 
Sporazum, ki ne bo mednarodnopravno zavezujoč, naj bi bil podpisan 10. ali 11. decembra v maroškem Marakešu. Gre za 
prvi mednarodni dogovor o upravljanju migracij, ki po besedah generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa predstavlja 
rešitev za upravljanje migracij z mednarodnim sodelovanjem, obenem pa tudi priznava pravico vsakega posameznika do 
varnosti, dostojanstva in zaščite. 
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Na Dunaju pa koalicija konservativne Ljudske stranke (ÖVP) in populistične Svobodnjaške stranke (FPÖ) vidi v paktu 
»nevarnost za nacionalno suverenost«, čeprav zanjo jamči besedilo sporazuma. Na Dunaju mu tudi očitajo, da briše razliko 
med zakonitimi in nezakonitimi migranti.  
Zagovorniki sporazuma na drugi strani poudarjajo, da se države podpisnice ne zavezujejo k sprejemanju migrantov, vsaka 
država pa lahko samostojno izbere ukrepe iz kataloga priporočil Združenih narodov za reševanje migracijskega vprašanja kot 
globalnega problema. Nasprotniki, ki so tudi na slovenski desnici, odgovarjajo, da četudi »marakeški sporazum« sprva ne bo 
zavezujoč, bo to prej ali slej postal, poleg tega spodbuja migracije.  
Sporazum nepriljubljen še kje 
Pred tem so že ZDA, Avstralija in Madžarska napovedale, da bodo pakt ignorirale. Najbrž bodo to storile tudi Češka, Poljska, 
Italija in Danska. Desno krilo nemških krščanskih demokratov hoče o tej zadevi razpravljati na decembrskem kongresu 
stranke.  
V EU zlasti Nemčija in Francija pakt podpirata, prav tako evropska komisija. Po besedah njene govornice so migracije 
globalni izziv, pri katerem lahko samo globalne rešitve prinašajo rezultate. Sama EU sicer ne more pristopiti k paktu. 
Juncker zelo obžaluje avstrijsko zavrnitev pakta tudi zato, ker zdaj še bolj velja, da EU glede sodelovanja v njem ne bo 
enotna – Avstrija povrhu trenutno predseduje EU. Napovedal je pogovore z Dunajem, ki pa gotovo ne bo popustil, saj ima 
migracijska politika osrednji pomen za izrazito desno vlado. Notranji minister Herbert Kickl (FPÖ), pisec govorov pokojnega 
Jörga Haiderja in glavni ideolog avstrijske skrajne desnice, si na primer zelo želi, da na evropskih tleh ne bo več mogoče 
vložiti nobene prošnje za azil. Šef FPÖ in podkancler Heinz-Christian Strache pa poudarja, da bi bil avstrijski podpis pakta 
kršitev koalicijskega sporazuma. 
Ostre kritike je vlada deležna iz opozicije, ki se boji, da bo Avstrija svojo usodo preveč vezala na vse bolj avtokratsko 
Madžarsko. Socialdemokrate skrbi tudi ugled Avstrije, pri čemer opozarjajo, da je na Dunaju sedež kar 19 ustanov OZN. 
Predvsem so zdaj pod vprašajem ambicije mladega kanclerja Sebastiana Kurza (ÖVP), da bi imel Dunaj posredniško vlogo pri 
iskanju kompromisov v migracijski politiki EU.  
Zagreb razmišlja 
Hrvaška vlada je sporočila, da premleva stališče do dogovora o migracijah, opaziti pa je, da se od njega poskuša oddaljiti 
predsednica Kolinda Grabar - Kitarović, potem ko je proti dogovoru ostro nastopila hrvaška desnica. Mediji poročajo, da 
predsednica decembra v nasprotju z napovedmi ne bo šla na potrditev dokumenta decembra v Maroku. 

• Makedonska vlada sprejela predlog ustavnih amandmajev za spremembo imena. STA. Dnevnik, Ljubljana,  
                  2. november 2018  
https://www.dnevnik.si/1042845554/svet/makedonska-vlada-sprejela-predlog-ustavnih-amandmajev-za-spremembo-
imena  
Makedonska vlada je danes sprejela predlog ustavnih amandmajev v skladu z dogovorom z Grčijo o spremembi imena 
Makedonije. Med drugim spreminjajo ime države v Republika Severna Makedonija, je povedal makedonski premier 
Zoran Zaev. Predlog so že poslali v parlament, ki bo o tem razpravljal 1. decembra. 
 

 
Slika: Makedonska vlada sprejela predlog ustavnih amandmajev za spremembo imena. Foto: Bojan Velikonja  
 
Prvi amandma besedno zvezo Republika Makedonija spreminja v Republika Severna Makedonija, je na novinarski 
konferenci povedal premier, kot poroča makedonska tiskovna agencija MIA. Z drugim amandmajem bodo medtem v 
preambulo dodali ohridski sporazum iz leta 2001 kot konstitutivni element države. 
Po premierjevih besedah bodo s tretjim amandmajem dodali odstavek, ki navaja, da Makedonija spoštuje suverenost, 
ozemeljsko celovitost in politično neodvisnost sosednjih držav, vključno z Grčijo. Četrti pa potrjuje makedonsko identiteto in 
varuje pravice in interese Makedoncev v tujini. Zaev je ob tem povedal, da so zgoraj navedeni predlogi amandmajev 
preprosti, ne vsebujejo ničesar spornega in so v skladu z mednarodnimi standardi. S tem si po njegovih besedah zaslužijo 
podporo vseh makedonskih poslancev. Pri pripravi predloga je sodelovalo tudi osem poslancev, ki so oktobra podprli 
začetek postopka spreminjanja ustave za spremembo imena države v skladu s sporazumom, ki sta ga državi podpisali junija. 
Pričakovati je, da bo parlament predlog podprl 
Amandmaje je vlada že poslala v makedonski parlament, ki bo o tem predvidoma razpravljal na plenarnem zasedanju 1. 
decembra. Tokrat bo za razliko od glasovanja za začetek postopka spreminjanje ustave namesto dveh tretjin glasov 
potrebna absolutna večina 61 glasov. 
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Pričakovati je, da bo parlament predlog podprl, saj ima vladajoča koalicija okoli socialdemokratov 67 poslancev. 

• Pahor ob obletnici podpisa arbitražnega sporazuma prepričan v uveljavitev arbitražne razsodbe. STA. 4. 
november 2018 

https://www.dnevnik.si/1042845705/slovenija/pahor-ob-obletnici-podpisa-arbitraznega-sporazuma-preprican-v-
uveljavitev-arbitrazne-razsodbe  
Predsednik republike Borut Pahor je spomnil, da sta na današnji dan pred devetimi leti s tedanjo hrvaško premierko 
Jadranko Kosor v Stockholmu podpisala arbitražni sporazum, v skladu s katerim je arbitražno sodišče določilo mejo med 
državama. V današnjem tvitu je še menil, da bo meja kljub zavračanju Hrvaške prej ali slej tudi uveljavljena. 
 

 
Slika: Predsednik republike Slovenije Borut Pahor. Foto: Luka Cjuha  
 
Kot je na družbenem omrežju twitter zapisal Pahor, je arbitražni sporazum končal 18-letno obdobje incidentov na meji, 
sosednji državi pa sta močno okrepili gospodarsko sodelovanje. 
V skladu s sporazumom je arbitražno sodišče lani določilo mejo med državama. »Ne glede na različna mnenja o njeni 
pravičnosti in zavračanju s strani Hrvaške bo tako določena meja prej ali slej tudi uveljavljena,« je ocenil Pahor. 
Kot je dodal, je bil arbitražni sporazum podpisan sredi najhujše gospodarske krize in je zajezil nevarnost mešanja socialnih in 
nacionalnih nemirov. Predsednik republike je prepričan, da bo tudi uveljavljen v podobnih razmerah iz podobnih vzgibov. 
»Takrat sem rekel, da je bil to fantastičen dan in enako sem prepričan tudi danes,« je še zapisal. 

• Fašisti in antifašisti so korakali eni mimo drugih. Ervin Hladnik – Milharčič. Dnevnik, Ljubljana, 4. november 
2018  

https://www.dnevnik.si/1042845647/svet/1042845647  
Trst je postal moderno mesto. Na ulice je prišla sodobna politika. V ločenih sprevodih sta šli skozi mesto desničarska 
vizija etnično čiste države in ideja multikulturnega mesta, ki govori več jezikov. Na eni strani je s svojo skoraj vojaško 
disciplino iz Rima prišel CasaPound, na drugi je združenje italijanskih partizanov skupaj z levimi sindikati in s kopico 
drugih organizacij pripravilo protestne demonstracije. 
Med njimi je bila armada rednih in posebnih enot različnih rodov policije, ki so poskrbeli, da sprevoda nikjer nista prišla v 
stik. V bližini trga Goldoni je bilo med obema manj kot sto metrov razdalje, vendar demonstranti drug drugega niso mogli 
niti videti. Policija je s pregradami in z vozili med njimi naredila neprebojen zid. 
Številke so bile primerljive. Skrajno desno gibanje CasaPound je iz vse Italije prineslo spektakel, ki so ga na Madžarskem 
preizkusili pripadniki stranke Jobbik, ki na političnem zemljevidu stoji desno od Fidesza Viktorja Orbana. Četudi niso nosili 
uniform, jim je uspelo ustvariti vtis, da skozi mesto koraka paravojaška formacija. S približno tridesetih avtobusov so v 
neposredni bližini Rdečega mosta stopali aktivisti, ki so prišli iz Rima, Milana, južne Italije in celo s Sicilije. S seboj so prinesli 
italijanske zastave, zastave svojega gibanja in prapore veteranskih organizacij iz prve svetovne vojne, s katerimi je v 
dvajsetih letih prejšnjega stoletja Benito Mussolini ustanovil fašistično stranko. Uradno so se prišli poklonit stoti obletnici 
italijanske zmage v prvi svetovni vojni.  
Privlačnost neofašistov 
Vendar to ni bila običajna komemoracija. CasaPound s seboj nosi nacionalistično evforijo zaradi edine vojaške zmage iz 
dvajsetega stoletja, ki jo Italija lahko slavi, pa tudi frustracije zaradi izgubljenih ozemelj v drugi svetovni vojni. V prvi vrsti več 
kot kilometer dolge povorke sta bila takoj za transparentom, ki je govoril, da korakajo do končne zmage, prapora izgnancev 
iz Istre in Dalmacije. Tudi vodja lokalne tržaške podružnice CasaPound Francesco Clun je potomec izseljencev iz Istre, ki 
poudarja, da je njegov slovansko zveneči priimek v celoti italijanski in da so bili njegovi predniki izključno Italijani. 
Od svojih začetkov pred petnajstimi leti je CasaPound nacionalistično gibanje, ki je sovražno razpoloženo do vseh tujcev. 
Vendar je v Italiji veliko nacionalističnih gibanj. Privlačnost CasaPounda je v tem, da je združil skrajni nacionalizem in 
socialno politiko. V središču Rima je v luksuzni četrti zasedel veliko stanovanjsko zgradbo in jo preuredil v socialni center. Iz 
tega je nastalo nacionalno gibanje, ki zaseda opuščene hiše, jih preuredi in vanje naseli družine, ki si ne morejo privoščiti 
najema spodobnega stanovanja, organizira brezplačne razdelilnice hrane in skrbi za ljudi, ki so ostali brez dela. Vendar zelo 
poudarjajo, da so njihove storitve samo za Italijane in nikogar drugega. Tujci nimajo vstopa v njihove hiše in so jih 
pripravljeni preganjati tudi s fizičnim nasiljem. 
Fašizem je prepovedan, njegova dediščina pa ne 
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CasaPounda se drži oznaka fašističnega gibanja in tudi sami s tem nimajo težav. Njihove prireditve se držijo ritualov z 
baklami in drugo ikonografijo, ki jo navdihuje fašizem, le da dodajo, da oni niso sentimentalni fašisti, ampak fašisti tretjega 
tisočletja. A njihov generalni sekretar Simone Di Stefano je na vprašanje, kakšna je povezava med njimi in fašizmom, 
odmahnil z roko. »V Italiji je fašizem prepovedan z zakonom. V petnajstih letih noben sodnik ni posredoval, ker bi bili mi 
fašisti.« Demonstranti so bili tudi zelo pazljivi in nihče ni dvigoval roke v pozdrav ali razkazoval fašističnih simbolov. »Je pa 
res, da se navezujemo na fašistično stranko in smo njeni dediči, tako kot se demokratska stranka navezuje na komunistično 
partijo in je njena dedinja.« 
Trstu se je zdelo, da mora na to odgovoriti z množičnimi protidemonstracijami, ki so bile neposredno in brez zadržka 
antifašistične. S CasaPoundom so skozi mesto korakali fašisti. Tako kot v polovici Evrope se tudi v Trstu niti prva niti druga 
svetovna vojna nista nikoli končali.  
Vojaška parada v Trstu ob koncu prve svetovne vojne 
V Trstu so danes, dan po shodu italijanskih neofašistov in demonstracijah protifašistov, praznovali dan narodne enotnosti in 
oboroženih sil. Vojaške parade na osrednjem trgu v Trstu so se udeležili italijanski predsednik Sergio Mattarella in delegacije 
iz dvanajstih držav, tudi Slovenije. Na paradi ob 100. obletnici konca prve svetovne vojne je sodelovalo tisoč pripadnikov 
oboroženih sil različnih rodov, prizorišče so preletela tudi akrobatska letala skupine Frecce Tricolori. 
Mattarella je v nagovoru izpostavil »nesposobnost evropskih elit«, da bi pred prvo svetovno vojno dosegle rešitev za 
razhajanja v svojih stališčih. Popustili so agresivnemu nacionalizmu in retoriki ekspanzije, kar je v Evropi povzročilo uničenje, 
je opozoril. Sta 

• Uradni list EU razkril slovensko tožbo proti Hrvaški, kdaj lahko pričakujemo sodbo?. Aleš Gaube. Dnevnik, 
Ljubljana,  5. november 2018  

https://www.dnevnik.si/1042845849/slovenija/v-uradnem-listu-eu-objavljen-povzetek-slovenske-tozbe-proti-hrvaski-
glede-arbitraze-  
Z objavo slovenskih tožbenih razlogov proti Hrvaški v uradnem listu Evropske unije so razkriti še vedno varovani elementi 
slovenske tožbe zaradi hrvaškega zavračanja arbitražne razsodbe. Kot so v preteklosti pojasnjevali slovenski politiki, 
Slovenija Hrvaško toži zaradi številnih kršitev evropskega prava in omejevanja lastne suverenosti. 
V že devet let trajajoči arbitražni sagi med Slovenijo in Hrvaško (začela se je s podpisom dogovora obeh vlad za sklenitev 
arbitražnega sporazuma) se je danes obrnil še en postopkovni list. Sodišče Evropske unije je v Uradnem listu EU danes 
objavilo povzetek tožbe Slovenije proti Hrvaški zaradi kršenja evropske zakonodaje. Čeprav objava povzetka slovenske tožbe 
Hrvaške zaradi nadaljevanja sodnega postopka proti Hrvaški ni posebej prelomen dogodek, je vsebina slovenske tožbe, ki 
sicer še vedno nosi oznako zaupno, tako prvič uradno obelodanjena.  
Iz tožbenih razlag izhaja, da so hrvaška dejanja jasno predstavljena kot kršitev evropskega pravnega reda. Po mnenju 
zastopnice Slovenije na sodišču, mednarodne pravnice dr. Maje Menard, je sodbo sodišča mogoče pričakovati leta 2020. 
Slovenija proti Hrvaški nastopa s šestimi vsebinskimi in tehničnimi tožbenimi razlogi, o katerih smo že poročali. Kot je 
razvidno iz prvega tožbenega razloga, Hrvaška po mnenju Slovenije zavrača spoštovanje pravne države kot temeljne 
vrednote EU, ki je zapisana v pogodbi o Evropski uniji. To po mnenju Slovenije počne s tem, da enostransko ne izpolnjuje 
zavez, ki jih je sprejela v procesu pristopanja EU – da bo spoštovala arbitražno razsodbo in v razsodbi določeno mejo.  
Na prvi tožbeni razlog Slovenija navezuje drugega, v katerem trdi, da Hrvaška z enostranskim zavračanjem svojih obveznosti 
preprečuje Sloveniji celovito izvajanje suverenosti nad nekaterimi deli ozemlja, prav tako pa ne more na celotnem svojem 
ozemlju izvajati prava EU. 
Kršitve ribiške politike in schengenskega zakonika 
Po teh splošnih tožbenih razlogih iz evropske pogodbe so naslednji štirje precej bolj konkretni in se nanašajo na kršitve 
posameznih evropskih uredb. V tretjem tožbenem razlogu Slovenija navaja, da Hrvaška krši uredbo skupne ribiške politike 
EU, ki slovenskim ribičem omogoča prost dostop do teritorialnega morja druge države. Pri tem argumentu Slovenija torej ne 
gre zgolj v smeri argumentacije, da ji hrvaški organi onemogočajo dostop do voda, ki so bile z arbitražno odločbo 
opredeljene za slovenske, temveč jo širi na uresničevanje ribiške politike EU, po kateri bi slovenski ribiči v omejenem obsegu 
lahko ribarili tudi v hrvaških teritorialnih vodah. 
Tudi v četrtem tožbenem razlogu prevladuje ribiško-varnostni argument. Sloveniji je onemogočen nadzor nad njenim 
ozemljem, slovenskim ribiškim inšpektorjem pa njihovo delo, ker hrvaška policijska plovila brez slovenskega dovoljenja 
spremljajo hrvaške ribiče med ribolovom v slovenskih vodah. Hrvaška tudi ne spoštuje izključne pristojnosti Slovenije, ki jo 
ima naša država v svojem teritorialnem morju. 
Peti tožbeni razlog Slovenije sodi med za Hrvaško zelo kočljive tožbene razloge. Dolgoletni kandidatki za članstvo v 
schengenskem prostoru prostega pretoka ljudi in blaga namreč naša država očita, da krši schengenski zakonik. Slovenija ne 
more v zadostni meri zagotavljati zunanje schengenske meje na morju, ker Hrvaška ne priznava meje, določene z arbitražo, 
prav tako pa ne sodeluje s Slovenijo pri varovanju te zunanje meje. 
Tožbene zahtevke zaokrožuje še zadnji, lahko bi ga poimenovali »tehnični razlog«. Ker Hrvaška ne priznava z arbitražo 
določene morske meje, slovenske vode pa vključuje v svoje prostorsko načrtovanje, po oceni Slovenije krši še direktivo o 
vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje. 
Po pisnih izmenjavah še obravnava 
Slovenijo in Hrvaško sedaj pred sodiščem v Luksemburgu čaka še nekaj korakov, ki so sicer določeni v skladu s členom 259. 
pogodbe o delovanju Evropske unije, na osnovi katerega je naša država tožbo proti Hrvaški vložila sredi letošnjega julija. Do 
konca decembra sodišče pričakuje še pisni odgovor Hrvaške na slovensko tožbo. »Na ta odgovor lahko slovenska stran poda 
svojega, oni pa lahko še enkrat odgovorijo na naš odgovor. Za vsako od teh replik je na voljo od šest tednov do dva meseca 
časa. Trajanje obdobja za posamezni odgovor pa lahko sodišče na zaprosilo posamezne države še podaljša,« nadaljnji 
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postopek pred sodiščem razlaga slovenska zastopnica Maja Menard. Po njeni oceni je realno pričakovati, da bo sodni senat 
sodišča razpravo razpisal pozno spomladi. »Načeloma gre le za eno obravnavo,« pravi Menardova in dodaja, da je 
diskrecijska pravica sodišča, da se glede na kompleksnost posameznega primera odloči še za dodatno obravnavo. 
Na obravnavi pred sodnim senatom bo Menardova stališča Slovenije zastopala sama. V nekaj ur trajajočih zagovorih obe 
državi predstavita svoja stališča, svoje mnenje pa poda še generalni pravobranilec. Sodniki lahko nato državama postavijo še 
svoja vprašanja, državi pa smeta vprašanja zastavljati tudi druga drugi. »Pred začetkom obravnave sodišče načeloma obema 
stranema pove, kako si je zamislilo potek obravnave,« pravi Menardova. 
Obravnava pred sodnim senatom je predzadnje dejanje sodišča. Sledi le še sodba, do katere praviloma pride nekaj mesecev 
pozneje. Čeprav je predsednik sodišča Koen Lenaerts pred časom na vprašanje Dela ocenjeval, da bi lahko sodbo v 
slovensko-hrvaškem primeru izrekli že prihodnje leto, Menardova zaradi vseh predvidenih časovnih rokov o tem dvomi. »Na 
to ne bi stavila. Prej bi rekla, da bo sodba izrečena leta 2020.« 
Sodišče ima sicer možnost, da se v kateri koli fazi postopka izreče za nepristojno in poprej pridobi mnenje pravobranilca. 
Toda zastopnica Slovenije na takšen zaplet ne računa. »Praviloma se za nepristojno razglasi zelo redko. Tega ne pričakujem, 
ker so kriteriji za nepristojnost zelo visoki,« zaključuje Menardova.  
Kdo je dr. Maja Menard? 
Dr. Maja Menard je mednarodna pravnica, magisterij in doktorat je opravila na univerzi Paris-X. Tam je spoznala tudi 
svojega mentorja Alaina Pelleta, ki je Slovenijo zastopal pred arbitražnim tribunalom v Haagu. Doktorirala je z disertacijo na 
temo dejavnosti jure gestionis v mednarodnem pravu. Na vprašanje, ali jo je Pellet predlagal slovenski vladi za zastopnico, je 
Menardova odgovorila, da je v arbitražni postopek vključena že od leta 2013 kot članica skupine zunanjih strokovnjakov, 
slednjič pa jo je za ta položaj predlagala vlada. Po doktoratu je kariero začela v pariški pisarni Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP. Pot jo je iz Pariza nato spet pripeljala v domovino, kjer se je pridružila odvetniški družbi Ulčar & partnerji v 
Ljubljani in po nekaj letih odvetništva postala partnerica družbe. Od lanske jeseni vodi lastno odvetniško družbo Menard. 
Hrvaška še naprej izreka kazni slovenskim ribičem 
Hrvaška še naprej kaznuje slovenske ribiče za prestopanje morske meje, kot jo sama razume za zakonito. Pravni zastopnik 
slovenskih ribičev, odvetnik Ivica Senjak, je za STA povedal, da so v septembru in oktobru prejeli 85 novih prekrškovnih 
nalogov proti slovenskim ribičem v skupni vrednosti okoli 300.000 kun (nekaj več kot 40.000 evrov), zoper vse so tudi že 
vložili pritožbe. Kar zadeva sodne postopke, za katere so slovenski ribiči že pred časom dali vedeti, da se jih ne bodo 
udeleževali, so po Senjakovih podatkih na umaškem prekrškovnem sodišču izvedli en sam narok, in sicer konec septembra, 
za konec novembra pa so predvideni še štirje. Noben sodni postopek pa še ni zaključen. Sta 

• Slovenskim ribičem še naprej hrvaške kazni zaradi ribolova v Piranskem zalivu. STA. Dnevnik, Ljubljana, 5. 
november 2018  

https://www.dnevnik.si/1042845823/slovenija/slovenskim-ribicem-se-naprej-hrvaske-kazni-zaradi-ribolova-v-
piranskem-zalivu  
Devet let po podpisu arbitražnega sporazuma o meji med Slovenijo in Hrvaško je slovenski ribič Silvano Radin dobil novih 
deset kazni zaradi ribolova v Piranskem zalivu. Kot je za STA poudaril Radin, so slovenski ribiči kaznovani samo zato, ker 
spoštujejo arbitražno odločbo. 
 

 
Slika: Slovenski ribiči so v septembru in oktobru dobili skoraj 90 prekrškovnih nalogov. Foto: Tomaž Skale  
 
Predsednik republike Borut Pahor je v nedeljo na družbenem omrežju Twitter spomnil, da je na ta dan pred devetimi leti s 
tedanjo predsednico hrvaške vlade Jadranko Kosor v Stockholmu podpisal arbitražni sporazum, ki je končal »18-letno 
obdobje incidentov na meji, ki jih potem ni bilo več, sosednji državi pa sta močno okrepili gospodarsko sodelovanje«. 
Kot je spomnil aktualni predsednik republike in tedanji slovenski premier, je skladno s sporazumom arbitražno sodišče 
določilo mejo med državama. »Ne glede na različna mnenja o njeni pravičnosti in zavračanju s strani Hrvaške bo tako 
določena meja prej ali slej tudi uveljavljena,« je še ocenil Pahor. 
Slovenski ribič Silvano Radin, sicer tudi kandidat SDS na županskih volitvah v Kopru, se je danes na Twitterju odzval na 
Pahorjevo objavo z zapisom, da nima komentarja, da pa je prav danes prejel deset novih kazni. 
Za STA je Radin pojasnil, da je pet kazni naslovljenih nanj osebno, pet pa na njegovo podjetje. Kazni se nanašajo na očitane 
prekrške v septembru, po Radinovih ocenah pa bi jih moral v nadaljevanju prejeti še najmanj 20. 
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Doslej je Radin prejete kazni prepošiljal zastopniku slovenskih ribičev na Hrvaškem, po novem letu pa bo, kot je napovedal, 
začel pritiskati na pristojne, saj bosta junija 2019 minili dve leti od razsodbe arbitražnega sodišča. Radin je ob tem ponovno 
opozoril, da se marsikateri slovenski ribič boji loviti na območju, spornem za Hrvaško, ter da so ribiči pravzaprav kaznovani 
samo zato, ker spoštujejo odločbo arbitražnega tribunala. 
V septembru in oktobru izdanih 85 prekrškovnih nalogov za slovenske ribiče 
Pravni zastopnik slovenskih ribičev, odvetnik Ivica Senjak, pa je za STA navedel, da so v septembru in oktobru prejeli 85 
novih prekrškovnih nalogov proti slovenskim ribičem v skupni vrednosti okoli 300.000 kun (nekaj več kot 40.000 evrov), 
zoper vse pa so že predložili pritožbe. 
Kar se tiče sodnih postopkov, za katere so slovenski ribiči že pred časom dali vedeti, da se jih ne bodo udeleževali, so po 
Senjakovih podatkih na umaškem prekrškovnem sodišču izvedli en sam narok, in sicer konec septembra, za konec 
novembra pa so predvideni še štirje naroki. Noben sodni postopek pa za zdaj še ni zaključen. 
Arbitražno sodišče je 29. junija lani presodilo, da večina Piranskega zaliva pripada Sloveniji, določilo je tudi 2,5 navtične 
milje širok stik Slovenije z odprtim morjem. Slovenija je decembra lani začela izvajati razsodbo arbitražnega sodišča. 
Hrvaška, kot je znano, razsodbo zavrača. Obe državi sta začeli izrekati kazni za ribiče druge države zaradi kršitve meje in 
nedovoljenega ribolova. 
Z zakonom o ribištvu se je Slovenija sicer zavezala, da bo zagotovila vso pravno pomoč slovenskim ribičem, zoper katere je 
pred organi Hrvaške uveden prekrškovni ali kazenski postopek kljub opravljanju te dejavnosti v skladu z arbitražno 
razsodbo. Obenem bo krila tudi stroške, ki bodo nastali v zvezi s pravno pomočjo in temi postopki. 

• Slovenija bi zaradi beguncev obmejno ozemlje najraje kar »prepustila« Hrvaški. Uroš Škerl Kramberger. 
Dnevnik, Ljubljana, 5. november 2018  

https://www.dnevnik.si/1042845762/slovenija/slovenija-bi-zaradi-beguncev-obmejno-ozemlje-najraje-kar-prepustila-
hrvaski  
Po tajnih navodilih generalne policijske uprave naj bi slovenski policisti na slovenskem ozemlju prepuščali prosilce za azil 
hrvaškim policistom. Obstoj takšnega navodila so na policiji dolgo skrivali in hrvaška policija še zdaj trdi, da o njem ne ve 
nič. Pri varuhinji človekovih pravic pa opozarjajo, da bi bilo takšno ravnanje slovenskih policistov protizakonito. 
 

 
Slika: Obmejni policijski postopek. Foto: Bojan Velikonja  
 
Kamere Televizije Slovenija so pred dnevi ujele obmejno policijsko patruljo, ki je prijela skupino migrantov v Beli krajini. Slika 
je pokazala, da policisti pri tem v migrante merijo s pištolo. Tudi če je med migranti otrok. Območni komandir je trdil, da je 
takšen postopek povsem običajen. Novi državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) Sandi Čurin je v 
televizijskem studiu trdil, da policisti v migrante merijo s pištolo, ker naj bi leta 2016 ilegalni migrant z mačeto ubil policista. 
Vendar so na MNZ to izjavo pozneje spremenili. Ni šlo za ilegalnega migranta, ampak za tujca, državljana Nemčije. In ne za 
mačeto, ampak za nož. 
Kako si vodstvo slovenskih varnostnih organov prizadeva, da bi migracije obravnavali na sivem področju ilegale, kriminala in 
kriznih razmer, pa je razvidno iz več internih dokumentov, ki smo jih pridobili tudi na Dnevniku. Iz njih je mogoče razbrati 
nenavadno taktiko ravnanja slovenske policije s prosilci za azil: če prosilce na meji obravnava mešana policijska patrulja, v 
kateri so slovenski in hrvaški policisti, naj bi bila zanje v vsakem primeru odgovorna hrvaška policija. Tudi če se postopki 
odvijajo na slovenskem ozemlju in če prosilci za azil za zaščito prosijo Slovenijo, ne Hrvaške. Takšno ravnanje je nezakonito, 
zato je poskušala policija pred javnostjo dokumente prikriti, krivdo pa zvaliti na migrante.  
Hrvati ne vedo nič? 
»Ravnanje policistov, ki bi tujce po tem navodilu in na tak način predajali v roke hrvaškim oblastem, bi bilo v nasprotju s 
prvim odstavkom 36. člena zakona o mednarodni zaščiti,« so nam sporočili iz pisarne varuhinje človekovih pravic Vlaste 
Nussdorfer. Tujce, ki zunaj mejnega prehoda prestopijo mejo in zaprosijo za azil, je dolžna najprej obravnavati tista država, 
ki je zaprošena za azil. Pred arbitrarno predajo drugi državi so tujci, ki bi radi zaprosili za azil, zaščiteni na podlagi 
mednarodnih konvencij. Če teh ne bi bilo, bi lahko namreč vse države samovoljno zavračale kar vse po vrsti. To bi bila groba 
kršitev pravil, ki v civiliziranem svetu veljajo že od druge svetovne vojne. 
»Hrvaška obmejna policija z internimi navodili policije Republike Slovenije ni seznanjena,« so nam sporočili z zagrebškega 
ministrstva za notranje zadeve. Dodali so, da tujce Hrvaška od Slovenije sprejema le v skladu z meddržavnim sporazumom o 
vračanju tujcev, v okviru katerega naj bi potekali natančno predpisani postopki predaje ljudi iz ene v drugo državo. 
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V nasprotju s tem je pred dobrim mesecem dni, tik pred koncem dela prejšnje vlade, državni sekretar na slovenskem 
ministrstvu za notranje zadeve Boštjan Šefic trdil, da je takšen način vračanja prosilcev za azil povsem običajen. Trdil je, da 
gre za posebne situacije, ki naj bi potekale na mejni črti oziroma nekaj metrov v notranjosti države. Policija nam je pozneje 
sporočila, da naj bi bili takšni postopki – torej takojšnje preusmerjanje prosilcev za azil k Hrvatom – možni na podlagi 
protokola o izvajanju mešanega patruljiranja iz leta 2004. A v tem protokolu ni nikjer omenjen poseben režim na območju 
»nekaj metrov od mejne črte«, ki ga je navajal Šefic, izrecno pa je določeno, da lahko policisti v mešani patrulji zgolj 
»ugotavljajo identiteto oseb in ustavljajo osebe, ki so se poskušale izogniti policijskemu nadzoru«. »Izvajanje vseh nadaljnjih 
pooblastil je v pristojnosti pogodbenika, na državnem območju katerega se ukrepa,« je zapisano. Policisti druge države 
lahko domačim pri tem zgolj pomagajo. 
Navodilo je zavajajoče 
Policija se je za neobičajno interno taktiko odločila spomladi, ko je število prosilcev za azil na južni meji naraslo. V internih 
dokumentih, ki smo jih pridobili, je med drugim nakazano profiliranje prosilcev za azil po državljanstvih. Eni naj bi bili bolj, 
drugi pa manj upravičeni do prošnje za azil. Tudi to je potencialna kršitev zakonodaje, saj policija na tem področju sploh ne 
sme imeti pristojnosti. S presojanjem upravičenosti prošnje se lahko ukvarjajo zgolj strokovnjaki na ministrstvu za notranje 
zadeve. 
»Težko bi sicer trdili, da je samo navodilo generalne policijske uprave nezakonito, je pa zavajajoče,« pravi predavatelj 
policijskih pooblastil na fakulteti za varnostne vede Miroslav Žaberl. »Skladno z zakonodajo morata biti vsaka odredba in 
nalog policistom razumljiva in določna. Če je očitno, da bi policist z izvajanjem tega naročila storil kaznivo ravnanje, bi ga 
moral zavrniti ali vsaj opozoriti neposrednega policijskega vodjo, da je takšno naročilo nerazumljivo in neskladno z 
zakonom.«  

• Zakaj je fašizem koristen. Ervin Hladnik – Milharčič. Dnevnik, Ljubljana, 5. november 2018  
https://www.dnevnik.si/1042845741/mnenja/komentarji/zakaj-je-fasizem-koristen  
Tržaške oblasti so bile pod velikim pritiskom mesta, naj prepovedo sprevod skrajno desnega gibanja CasaPound skozi 
središče. Čeprav se pripadniki gibanja zelo trudijo, da na njihovih manifestacijah ni zgodovinskih fašističnih obeležij, se 
celotna ikonografija prireditev zgleduje po Mussoliniju in njegovi stranki. Če za CasaPound rečeš, da so fašisti, ne zgrešiš 
prav veliko.  
Velika manifestacija z očitnimi navezavami na fašizem bi v mestu z zapleteno nacionalno zgodovino in nikoli do konca 
razrešeno dediščino iz dveh svetovnih vojn lahko povzročila več kot nelagodje. Še posebno, ker Italija te dni praznuje zmago 
iz prve svetovne vojne in je v pristanišču privezanih nekaj vojaških ladij, ki sodelujejo v paradi ob obisku predsednika države 
in skupaj s posebnimi enotami policije dajejo mestnim ulicam militarizirano podobo. Praznovati zmago v stari vojni z 
razporeditvijo uniformiranih enot, ki vzbujajo vtis, da se začenja nova, je nerodno. Civilistom v takšnih okoliščinah ne 
preostane veliko drugega, kot da zaprejo naoknice in počakajo, da vznemirjenje mine.  
To pot so se stvari obrnile drugače. Kljub glasnim in dobro argumentiranim zahtevam se je Trst odločil, da bo dovolil 
sprevod, ki so ga prebivalci mesta doživeli kot fašističen.  
Odločitev mestnih oblasti je bila genialna. 
Če bi manifestacijo prepovedali, bi italijanska desnica lahko upravičeno tarnala, da v svoji državi nimajo niti pravice izraziti 
svojega mnenja. Če na ulicah ne bi smel biti nihče od njihovih, bi zlahka trdili, da predstavljajo mogočno silo, ki se je oblasti 
bojijo. Skrajni desničarji se najbolje počutijo, če lahko igrajo vlogo žrtve. Lahko se identificirajo z resničnimi in namišljenimi 
žrtvami iz preteklosti in se znebijo odgovornosti za desetletja grozot, ki so se dogajale pod fašistično oblastjo. Prepoved 
manifestacije bi bila velik prispevek k afirmaciji fašizma kot svobodnjaške alternative diktaturi reprezentativne demokracije. 
Tako pa je brezhibno organiziran sprevod gibanja CasaPound nemoteno v tišini korakal skozi mesto ob glasbeni spremljavi 
Vivaldijeve Pomladi in Wagnerjevega Plesa valkir. Lahko bi minila kot še ena neprijetna manifestacija v lepem mestu, ki mu 
neprijetnosti niso tuje. Vendar Trst v politiki nikoli ni bil mesto, kjer bi vladala preproščina. 
CasaPound je iz vse Italije z dolgo kolono avtobusov pripeljal okrog dva tisoč aktivistov. Brez posebnih organizacijskih 
naporov je združenje italijanskih partizanov skupaj z levimi sindikati organiziralo sprevod, ki je protestiral proti prisotnosti 
fašizma v mestu. Po podatkih tržaške policije je bilo v sprevodu vsaj štiri tisoč petsto ljudi. Na ulice so šli prebivalci mesta in 
okoliških krajev, Italijani in Slovenci, bili so zelo različnih političnih barv ter osebne in politične zgodovine. Med njimi so bili 
ljudje, ki zaradi političnih sporov na levici drug drugega ne pozdravijo na cesti. Druži jih zgolj antifašizem kot skupni svetovni 
nazor, ki presega druge politične razlike. In bilo jih je veliko, zelo veliko. 
Manifestacija, ki se je zgledovala pri fašizmu, je bila zelo koristna. Prišla je v času, ko v velikih delih Evrope skrajna desnica 
disciplinirano zaseda sredinski politični prostor demokracije, levica pa se iz njega umika v samopozabo. Preštevanje glasov v 
Trstu je pokazalo, kako zelo malo je treba, da antifašizem potisne fašizem na rob politike. Ideja, da ni nobene alternative 
pohodu desnice, ki udobno sedi na valu sovraštva do tujcev, je popolnoma trapasta. Fašisti imajo preprosta sporočila in 
učinkovito organizacijo. Antifašisti so kaotična družba, ampak jih je mimogrede vsaj dvakrat več.  

• Šarec je vroč marakeški kostanj potisnil Cerarju. Meta Roglič, Uroš Škerl Kramberger. Dnevnik, Ljubljana, 
                  6. november 2018  
https://www.dnevnik.si/1042846001/slovenija/sarec-je-vroc-marakeski-kostanj-potisnil-cerarju  
Zgodovinski pakt OZN o migracijah naj bi decembra podpisali voditelji držav z vsega sveta, predsednika slovenske vlade 
pa v Marakešu ne bo. Gre za nevaren umik od osnovnih načel solidarnosti, Šarčevo odločitev ocenjujejo v Levici in delu 
koalicije, v premierjevih krogih pa poudarjajo, da je bil za podpis vseskozi predviden nekdo na nižji ravni.  
Slovenska desnica poziva, da naša država odstopi od dogovora Združenih narodov o varnih, urejenih in zakonitih migracijah. 
Še več, Šarčeva vlada mora po prepričanju SDS, NSi in SNS sprejemu tega dokumenta »aktivno nasprotovati«. Zato so 
omenjene tri stranke danes zahtevale izredno sejo državnega zbora, na kateri naj bi poslanci ministrsko ekipo zavezali k 
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takšnemu ravnanju. »Dokument OZN izenačuje vse migrante oziroma legalizira ilegalne migracije, dolgoročno pa odpravlja 
meje držav,« je zahtevo pospremil poslanec SDS Branko Grims. Kot zgledne je izpostavil Madžarsko, ZDA, Avstrijo, Češko, 
Poljsko, ki so se od tega dogovora že distancirale. »Slovenska vlada naj v institucijah EU in OZN spodbuja iskanje rešitev za 
odpravljanje migracij v izvornih državah,« poudarjajo v NSi.  
Kritike z leve in desne 
Premier Marjan Šarec je sicer v ponedeljek ocenil, da se glede dogovora OZN dviga preveč prahu oziroma da se ga izkorišča 
v notranjepolitične namene. »Ne gre za zavezujoč dokument in ga je treba tako tudi gledati,« je dejal. Zunanjemu 
ministrstvu je naložil, da pripravi analizo dogovora ZN o migracijah, saj je bilo zadnje stališče Slovenije o tem dokumentu 
sprejeto maja, torej še v času Cerarjeve vlade.  
Na MZZ so se naloge pospešeno lotili. Zunanji minister Miro Cerar temu, da bi se Slovenija iz dogovora ZN umaknila, ni 
naklonjen. Po njegovi oceni pa bi bilo prav, da v luči novih okoliščin vladna koalicija preveri, ali bi morda morala tudi naša 
država ob sprejemanju tega dogovora izraziti kakšne pomisleke.  
Šarec je v ponedeljek tudi razkril, da se sam decembrske mednarodne konference v Marakešu, kjer bodo potrjevali 
dokument OZN, ne bo udeležil. S tem je zbudil kritike tako na desnici kot na levici. »To ne pomeni nič. V Marakeš bo večina 
držav poslala drugo ali tretjo ligo politikov, a štelo bo, da tisti, ki deklaracije ne bo jasno zavrnil, to podpira,« poudarjajo v 
SDS. V Levici pa menijo, da je Šarčevo sklicevanje na to, da gre za nezavezujoč dokument, nedopustno, saj je dogovor ZN 
izraz širše politične volje držav vsega sveta.  
»To, da premier noče iti v Maroko, je nevaren korak v skupino držav, kot so Madžarska, Avstrija, Italija, torej korak stran od 
osnovnih načel solidarnosti in varovanja človekovih pravic,« poudarja vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec. Ob 
tem dopušča možnost, da so na Šarca vplivali vodilni ljudje na MNZ in državni sekretar v premierjevem kabinetu Damir 
Črnčec. Tudi nekateri naši sogovorniki iz koalicijskih strank menijo, da je Šarčeva odločitev, da v Marakeš ne bo šel, 
prenagljena oziroma nepotrebna. Poudarjajo, da mora Slovenija ostati zavezana multilateralnemu dialogu, ne pa da jo 
premier poriva med države, v katerih prevladujejo populizem, nestrpnost in nespoštovanje vladavine prava. Po ocenah v 
delu koalicije je Šarčeva odločitev dodaten negativen prizvok dobila s tem, da jo je razkril na isti dan, kot je novico o 
neudeležbi na konferenci v Marakešu sporočila hrvaška predsednica Kolinda Grabar Kitarović.  
Naši sogovorniki iz Šarčevih krogov pa pravijo, da očitki Levice in koalicijskih partnerjev ne držijo, saj da se premier 
konference v Marakešu nikoli ni nameraval udeležiti, temveč je bilo od vsega začetka predvideno, da bo tja šel zunanji 
minister Cerar ali pa državni sekretar MZZ. Po njihovih zagotovilih torej Slovenija od dogovora ZN ne odstopa in se ne 
usmerja k višegrajski skupini. Ob tem dodajajo, da je premier Šarec povedal zgolj, da gre za politični dokument, ki ni pravno 
zavezujoč. S tem pa da je želel odgovoriti tistim, ki rišejo katastrofične scenarije, kaj vse se bo zgodilo, ko bo Slovenija 
potrdila dogovor ZN. 
Kaj piše v dokumentu? 
Za populiste sporni dokument, ki naj bi ga sprejeli 10. in 11. decembra v Marakešu, se imenuje globalni pakt o varnih, 
urejenih in regularnih (zakonitih) migracijah. Je del mednarodnega procesa za ureditev globalnih migracij, ki ga OZN vodi že 
več let. Kot formalni začetek pogovorov, ki vodijo do podpisa pakta v Maroku, pa šteje resolucija, sprejeta 19. septembra 
2016 na generalni skupščini Združenih narodov. Tedaj se je tudi Slovenija strinjala, da je treba na globalni ravni urediti 
migracijske procese, in prispevala svoj glas k sprejetju resolucije. Po dveh letih dodatnih pogovorov med državami vsega 
sveta pakt zdaj določa triindvajset ciljev. Med njimi so ureditev pravnega statusa migrantov, zaščita ranljivih skupin, žensk in 
otrok, izmenjava informacij med državami… Pakt na več mestih poudarja suverenost držav pri načrtovanju migracijskih 
politik. A vedno z dodatkom, da države obvezujejo mednarodno pravo in pogodbe, ki narekujejo vsaj minimalno humanost 
do migrantov. 
»Globalni pakt o migracijah je eden od najpomembnejših globalnih procesov, je na ravni dogovora o boju proti podnebnim 
spremembam, rimskega statuta o mednarodnem kazenskem sodišču ali milenijskih razvojnih ciljev,« je težo marakeškega 
dogovora ovrednotil poslanec Socialnih demokratov, strokovnjak za mednarodno pravo Milan Brglez. »Umikati se iz tega 
procesa bi bilo neumno, glede na mednarodnopravne obveznosti Slovenije pa verjetno tudi ustavno sporno,« je ocenil. 
Poudaril je, da se bodo države sveta morale dogovoriti o skupnem odzivu na migracije, saj so te dejstvo, ki ne bo nikoli 
izginilo. »Zaradi globalnega pakta ne bo migracij ne več ne manj,« pravi Brglez. Dolgoročno pa bi potekale na urejen in 
smotrn način. Migranti bi potovali z dokumenti in s prepoznavnim ciljem – kot iskalci dela, šolanja, ali pa tudi, da bi si rešili 
življenje…  

• Pred obalo Španije umrlo najmanj 17 migrantov. STA. Dnevnik, Ljubljana, 6. november 2018  
https://www.dnevnik.si/1042845927/svet/pred-obalo-spanije-umrlo-najmanj-17-migrantov-  
V Sredozemskem morju je v ponedeljek sredi močne nevihte umrlo 17 migrantov, ki so s čolni poskušali doseči obalo 
Španije. Okoli 100 ljudi je španska obalna straža uspela rešiti, 20 jih še pogrešajo, so danes sporočile španske oblasti. 
Pred špansko eksklavo Melilla na severovzhodu Maroka je umrlo 13 ljudi, še štiri trupla so našli v morju pred Cadizom na 
jugozahodu Španije. Reševalci še vedno iščejo okoli 20 pogrešanih, navaja francoska tiskovna agencija AFP. 
Kot je danes povedal predstavnik oblasti v Cadizu, je to mesto na krovu zelo starega lesenega čolna sredi nevihte in zelo 
razburkanega morja uspela doseči dvajseterica migrantov, ki je bila praktično brez vode in hrane. 
Pred obalo Melille so medtem reševalci pomagali skupaj 93 ljudem, ki so na dveh čolnih skušali doseči Iberski polotok, pri 
čemer pa je 13 migrantov umrlo. Rešili so 80 migrantov in jih prepeljali v začasno zatočišče za migrante v eksklavi. 
V Španijo je od začetka leta prek Sredozemlja prispelo skoraj 47.500 migrantov, kažejo zadnji podatki Mednarodne 
organizacije z migracije. V poskusu doseči Iberski polotok jih je letos 564 umrlo ali jih pogrešajo. 
Sredozemlje letos prečkalo več kot 100.000 migrantov in beguncev  
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V Evropo je v prvih desetih mesecih letos prispelo 100.630 migrantov in beguncev. S tem je bila že peto leto zapored 
presežena številka 100.000 nezakonitih migrantov in beguncev na tej begunski poti, je danes objavila Mednarodna 
organizacija za migracije (IOM), a hkrati navedla, da je bil ta prag v preteklosti presežen mnogo prej. 

• Se ozemlje lahko okupira tudi z denarjem?.  Polona Jamnik, Bled. Dnevnik, Ljubljana. Odprta stran. 6. november 
2018  

https://www.dnevnik.si/1042845847/mnenja/odprta-stran/se-ozemlje-lahko-okupira-tudi-z-denarjem  
Že dolga leta smo redni gostje lendavskih toplic. Hotel Lipa nas vdano pričakuje ob termalnem kopališču in velikem 
lipovem parku. Voda s parafinom ima blagodejne učinke na telo, dobrovoljni gostitelji pa kljub slabim plačam poskrbijo 
za dobro vzdušje. Uživamo ob pogledu na Lendavske gorice, ki jih krasi trta, nanizana v skoraj pravilne geometrijske like. 
Ob sprehodih med njimi smo lahko do nedavna srečevali zidanico pisatelja Miška Krajnca. Zdaj se je, žal, porušila, ker se 
niso znali dogovoriti za plačilo obnove. Na vrhu goric se kot veliko prepleteno štorkljino gnezdo daleč naokrog (po štirih 
državah) bahavo ozira razgledni stolp. Bilo je veliko kritik na njegov račun, preden so ga zgradili. Zdaj pa je Vinarium 
postal izredno priljubljena zanimivost. Na drugi strani toplic se raztezajo širne prekmurske ravnice, ki netijo občutke 
miru, odprtosti in svobode. Radi prihajamo v ta poseben kotiček naše dežele. Med domačini ni bilo težko najti pravih 
prijateljev, ki se radi večkrat pohvalijo, da govorijo najbolj pravilno slovenščino v državi. Mislim, da imajo celo prav.  
Po mestecu odzvanja tudi madžarščina, zdi se, da vedno bolj glasno in pogosto. Normalno, bomo rekli, če gledamo od daleč, 
saj tu prebiva madžarska manjšina. Vendar je za večinske prebivalce Slovence (in še za marsikoga drugega, ki tega jezika ne 
zna) moteče, če na različnih prireditvah in razstavah govorijo (in pojejo) samo po madžarsko (brez vsakega prevoda). 
Menijo, da madžarščina izriva slovenščino »tudi po mestu, kjer so napisi najprej v madžarščini, spodaj pa v slovenščini«. Zdi 
se jim, da »Lendava počasi prehaja v roke ne slovenskih, temveč Madžarov iz Madžarske, ki so pokupili veliko objektov in 
nepremičnin, tudi nogometni klub«. Poleti pa je odjeknila novica, da bo finančni holding Sava Madžarom kot najboljšemu 
ponudniku prodal še Terme Lendava. (Tudi Terme Banovci?) Kupnino naj bi porabili za vlaganje v svoje druge objekte in 
poplačilo upnikov. Prodajajo kljub temu, da je (prejšnja) vlada z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom na čelu 
uvrstila Savo Turizem med strateške državne naložbe, ki niso naprodaj. Termalni turizem je namreč ena od strategij 
slovenske turistične ponudbe.  
Kot gotovo veste, se tuje naložbe iz Madžarske pri nas kar vrstijo. Zato se v ljudeh porajajo različni strahovi: gre za 
madžarsko »okupacijo«? Bodo Madžari sploh lahko dobri lastniki? 
Jesen je. Zaposleni v Termah (ponižno, vdano?) molčijo. Ne vedo, kaj bo prineslo naslednje leto. Zaskrbljeni so za svojo 
usodo. Lendavčani postajajo apatični. Če le morejo, si poiščejo službo v drugih slovenskih mestih ali v Avstriji. Bližajo se 
županske volitve. Bo zmagal kandidat SDS, ki bo, predvidevajo, prijatelju Orbanu še bolj na široko odprl vrata? Madžarska 
manjšina pa je, tako pravijo, izjemno zadovoljna z Orbanovo zamejsko politiko.  

• Cerar v intervjuju kritičen do najvplivnejše evropske stranke EPP. STA. Dnevnik, Ljubljana, 7. november 2018  
https://www.dnevnik.si/1042846010/svet/1042846010  
Slovenski zunanji minister Miro Cerar je v intervjuju za avstrijsko tiskovno agencijo APA kritiziral prevlado konservativne 
Evropske ljudske stranke (EPP) na področju politike Evropske unije. Po njegovem prepričanju ni v interesu demokracije, 
da stranka, samo zato, ker je največja, imenuje najvišje predstavnike EU. 
»Ni v demokratičnem interesu, da le ena stranka, četudi je največja, dobi predsednika komisije, Evropskega sveta in 
parlamenta, torej vse ključne položaje,« je nekdanji liberalni premier povedal v intervjuju pred današnjim obiskom na 
Dunaju. Tako se Cerar ne strinja s sistemom vodilnih kandidatov za Evropske volitve, ki jih sicer promovira predvsem EPP, ki 
danes pričenja kongres v Helsinkih. Kot je pojasnil, tak sistem sicer omogoča približevanje evropske strankarske politike 
državljanom, a gre hkrati tudi »navzkriž s pravnim sistemom oziroma procesom določanja predsednika komisije, v katerega 
so vpletene inštitucije«. 
Pri avtomatični vpeljavi sistema t. i. spitzenkandidatov bi Evropska komisija po besedah ministra ponovno dobila izreden 
politični karakter, kar je bilo razvidno že iz zadnjega mandata. Pri tem je po pisanju APA namignil na predsednika Evropske 
komisije Jean-Clauda Junckerja, ki mu Slovenija očita, da namenoma ni upošteval ocene pravne službe komisije glede 
mejnega spora s Hrvaško, da bi tako podprl strankarsko sorodno konservativno hrvaško vlado. 
Cerar je sicer v intervjuju ponovil stališče Ljubljane glede arbitražne razsodbe, ki jo namerava uveljaviti. Dodal pa je, da bo 
tudi Hrvaška verjetno s časom uvidela, da je treba razsodbo uveljaviti. Glede evropske politike je dodal, da je v interesu 
Slovenije močna in neodvisna komisija, ki je na prvem mestu varuhinja pogodb. Po njegovi oceni je treba vzpostaviti 
ravnovesje med evropskimi inštitucijami. 
Tudi LMŠ se bo pridružila stranki Alde 
Izrazil je veselje, da se evropska liberalna družina Alde povezuje s stranko Naprej francoskega predsednika Emmanuela 
Macrona. Cerarjeva SMC je sicer že del Alde, evropski liberalni družini pa se bo na kongresu v Madridu, ki se začenja v 
četrtek, pridružila tudi LMŠ predsednika vlade Marjana Šarca. V Evropskem parlamentu je Alde tretja najmočnejša politična 
skupina. Cerar je v intervjuju spregovoril še o slovenski kritiki nadzora na avstrijski meji. »V Sloveniji smo mnenja, da 
trenutne razmere ne utemeljujejo posega v temeljna načela schengenskega sistema, saj je število nezakonitih prestopov na 
slovensko-avstrijski meji na zelo nizki ravni, kot tudi število vrnjenih oseb iz Avstrije,« je povedal zunanji minister. 
Slovenija tako vidi v Češki in Slovaški morebitne zaveznike, s katerimi bi si želela v t. i. skupini Austerlitz (Češka, Slovaška, 
Avstrija) bolje sodelovati. Tako Češka in Slovenija ter verjetno tudi Slovaška bi poudarile nujnost, da se odpravi nadzor na 
notranji meji, je povedal minister. Dodal je, da imajo omenjene države tudi potencial pri premostitvi razdeljevanja Evropske 
unije na vzhod in zahod. V času avstrijskega predsedovanja EU si minister želi napredka na področju celostne migracijske 
politike, kot je varovanje zunanjih meja EU in okrepitev zunanjepolitičnih dejavnosti, ki pa naj bodo v skladu s solidarnostjo 
in odgovornostjo. 
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Minister za zunanje zadeve Miro Cerar bo danes na delovnem obisku v Avstriji. Gre za prvi obisk Cerarja kot zunanjega 
ministra v kakšni od sosednjih držav Slovenije. Poleg z gostiteljico, avstrijsko zunanjo ministrico Karin Kneissl se bo na 
Dunaju ločeno srečal tudi s predsednikom avstrijskega parlamenta Wolfgangom Sobotko. 
EPP danes na kongresu v Helsinkih 
Najvplivnejša evropska politična družina, desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP), danes začenja dvodnevni kongres v 
Helsinkih, kjer bo v četrtek izbrala vodilnega kandidata za evropske volitve. Za to vlogo se potegujeta Nemec Manfred 
Weber in Finec Alexander Stubb, ki se bosta drevi pomerila v polurni javni razpravi. 

• Italijanski senat potrdil sporno zakonodajo o migracijah. STA. Dnevnik, Ljubljana, 7. november 2018  
https://www.dnevnik.si/1042846053/svet/italijanski-senat-potrdil-sporno-zakonodajo-o-migracijah  
Italijanski senat je danes potrdil sporno zakonodajo o varnosti in priseljevanju, ki omogoča hitrejši izgon prosilcev za azil 
in lažji odvzem državljanstva migrantom. O zakonodajnem svežnju, ki ga je senat potrdil z glasovanjem o zaupnici vladi, 
mora do konca novembra glasovati še poslanska zbornica, poročajo tuje tiskovne agencije. 
 

 
Slika: Notranji minister Matteo Salvini. Foto: AP  
 
Za zakonodajni sveženj, ki ga je pripravil notranji minister Matteo Salvini iz skrajno desne Lige, je v zgornjem domu 
parlamenta v Rimu glasovalo 163 senatorjev, 59 jih je bilo proti, 19 jih je bilo vzdržanih. "Dekret Salvini, zgodovinski dan," je 
po potrditvi v senatu tvitnil Salvini. 
Poslanci vladajočega populističnega Gibanja pet zvezd so iz protesta proti načrtovani zaostritvi priseljenske zakonodaje v 
postopku sprejemanja zakonodajnega svežnja vložili več deset amandmajev. Vlada je zato v torek to zakonodajo vezala na 
glasovanje o zaupnici, da bi pospešila postopek. Senatorji Gibanja pet zvezd so napovedali, da se bodo na današnjem 
glasovanju vzdržali, da koalicija ne bo razpadla. 
Nova zakonodaja med drugim zaostruje pogoje za pridobitev dovoljenja za humanitarno zaščito, in sicer določa šest strogih 
kriterijev. Medtem ko jo je lani dobilo 25 odstotkov prosilcev za azil v Italiji, bo poslej ta status med drugim omejen na žrtve 
naravnih nesreč, tiste, ki nujno potrebujejo zdravniško pomoč ali tiste, ki so v Italiji storili "herojsko dejanje". 
Tujci bodo lahko izgubili italijansko državljanstvo v primeru predstavljanja grožnje nacionalni varnosti 
Nova zakonodaja tudi širi nabor kaznivih dejanj, zaradi katerih lahko begunci izgubijo pravico do azila v Italiji. Tako bodo 
lahko odvzeli dovoljenja za bivanje beguncem, za katere bodo ugotovili, da so zagrešili kaznivo dejanje, kot sta posilstvo ali 
trgovina z mamili. Osumljenim terorizma pa bodo lahko odvzeli italijansko državljanstvo. 
Prosilce za azil bodo po novi zakonodaji namestili v večje sprejemne centre, v različnih delih države pa bodo le mladoletni 
migranti in begunci. Konec lanskega leta je bilo v sprejemnih centrih po Italiji 183.000 migrantov, trenutno jih je po 
poročanju francoske tiskovne agencije AFP okoli 146.000. 

• Vodja EPP: Bolje, da Orban ostane v družini, saj je tako nanj lažje vplivati. STA. Dnevnik, Ljubljana, 7. november 
2018  

https://www.dnevnik.si/1042846045/svet/vodja-epp-bolje-orban-ostane-v-druzini-saj-je-tako-nanj-lazje-vplivati-  
Vodja najvplivnejše evropske stranke, desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP) Joseph Daul se zavzema za to, da 
“enfant terrible”, madžarski premier Viktor Orban ostane v družini, saj je tako laže vplivati nanj. Stranka bo danes 
glasovala o nezavezujoči resoluciji o vrednotah, s katero želi pomiriti očitke, zakaj ne izključi Orbanove Fidesz. 
 

 
Slika: Madžarski premier Viktor Orban na kongresu Evropske ljudske stranke (EPP) v Helsinkih. Foto: dpa 
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Madžarski premier je v pričakovanju evropskih volitev maja prihodnje leto največji trn v peti EPP, ki računa na vnovično 
zmago, a se mora zaradi spornih Orbanovih potez otepati očitkov, da ne brani evropskih vrednot in da se premika preveč v 
desno. 
V EPP pripravljajo izredno resolucijo o zaščiti evropskih vrednot in demokracije, o kateri bodo glasovali popoldne. 
Poudarjajo, da bo ključno videti, kdo bo resolucijo podprl, torej ali jo bo podprl tudi Orban. 
V stranki poskušajo namreč s to resolucijo pomiriti kritike, ki so jih deležni zaradi Orbana, a ta dokument ni zavezujoč in je, 
sodeč po razpoložljivem osnutku, tudi precej splošen. Orban ali stranka Fidesz v njem nista omenjena. 
V EPP sta po neuradnih navedbah dve struji: liberalnejša, v kateri so na primer skandinavske članice, se zavzema za strožji 
pristop do Orbana, večinska konservativnejša pa je mehkejša in izpostavlja pomen dialoga z madžarskim premierjem. 
Obraza teh dveh struj sta tekmeca za položaj spitzenkandidata EPP, Finec Alexander Stubb in Nemec Manfred Weber, zato 
bo zanimivo videti, kakšen bo izid četrtkovega glasovanja. Člani stranke namreč ne bodo glasovali le o njiju, temveč tudi o 
Orbanu. 
Stubb je danes zavzel stališče, naj Orban ostane v stranki, če je pripravljen podpreti resolucijo o vrednotah in jo spoštovati, 
sicer pa izpostavlja, da je pripravljen voditi proces za izločitev njegove stranke Fidesz iz EPP. 
Za to je sicer potrebna podpora petih držav in sedmih strank, sta danes v Helsinkih izpostavila tako Stubb kot Daul. Prvak 
stranke EPP je tudi poudaril, da za zdaj ni od nikogar dobil še niti enega pisma podpore temu koraku. 
Vodja stranke EPP Daul je na vprašanje, ali ni napočil čas, da Orban zapusti EPP, odgovoril, da je v vsaki družini enfant 
terrible ter da ga ima raje v družini, da lahko se lahko z njim pogovarja in poskuša vplivati nanj. 

• Na okrogli mizi opozorila, da je sovražni govor postal nekaj normalnega. STA. Dnevnik, Ljubljana, 8. november 
2018  

https://www.dnevnik.si/1042846174/slovenija/na-okrogli-mizi-opozorila-da-je-sovrazni-govor-postal-nekaj-normalnega  
Sovražni govor je v zadnjih letih postal nekaj normalnega, so opozorili udeleženci današnje okrogle mize z naslovom Proti 
kulturi strahu, ki jo je pripravila pisarna evropske poslanke Tanje Fajon (SD/S&D). Kot so poudarili, odgovornost za to 
nosijo politiki pa tudi mediji. 
 

 
Slika: Tanja Fajon je izrazila zaskrbljenost, ker je sovražni govor postal del mainstreamovske politike, širjenje ideje strahu 
in ksenofobije pa nekaj normalnega. Foto: Tomaz Skale  
 
Tanja Fajon je izrazila zaskrbljenost, ker je sovražni govor postal del mainstreamovske politike, širjenje ideje strahu in 
ksenofobije pa nekaj normalnega. Opozorila je, da se po Evropi širijo neofašistične ideje in sovražnost, tudi v vrstah 
slovenske opozicije. Odgovornost za to po njenih besedah v veliki meri nosijo tudi mediji. 
»Če ne bomo ukrepali proti sovražnemu govoru in nestrpnosti ter si prizadevali za normalno Slovenijo in razumno Evropo, 
me resno skrbi,« je dejala evropska poslanka. 
Na vlogo medijev je opozorila tudi Sandra Bašić Hrvatin s Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. 
Vprašala se je, ali so javna občila dolžna, zaradi navidezne objektivnosti, nekomu, ki zagovarja človekove pravice, postaviti 
nasproti antisemita ali rasista ali pa so tudi mediji odgovorni za to, da v javno razpravo ne prepuščajo glasov, ki netijo 
sovraštvo in nestrpnost. 
Kritike levice zaradi strpnosti do nestrpnosti 
Bašić Hrvatinova, ki pojav sovražnega govora spremlja že 20 let, je dejala, da so ves čas opozarjali, da bo to postalo nekaj 
normalnega. Se je pa v dveh desetletjih spremenilo to, da so se nekoč avtorji sovražnega govora skrivali pod plaščem 
anonimnosti, danes pa se podpišejo z imenom in priimkom ter dodajo še naslov in telefonsko številko, je ponazorila. 
Kritična je bila do levice, ki da je bila zaradi zagovarjanja liberalnih vrednot strpna do nestrpnih in z racionalno razlago 
poskušala razložiti, da tovrstni pojavi niso v redu. V določenem trenutku je liberalni diskurz prevzela desnica, ki zdaj 
zagovarja svobodo izražanja, in sicer v tem pomenu, da lahko kdorkoli govori karkoli, ne da bi bil za to kaznovan, je 
opozorila. 
Novinar tednika Mladina Jure Trampuš pa je poudaril, da je sovražni govor danes organiziran in financiran. Spomnil je, da je 
med kampanjo pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami SDS dobila sredstva iz tujine, da je financirala svoje oglase v 
medijih, na svetovnem spletu, twitterju in drugod. »Sovražni govor je postal zelo nevaren, ker je voden z določenim 
namenom. Ta namen ni samo prevzeti oblast, temveč zasejati strah in spreti ljudi med sabo, zato da je pot do oblasti lažja,« 
je opozoril. 

https://www.dnevnik.si/1042846174/slovenija/na-okrogli-mizi-opozorila-da-je-sovrazni-govor-postal-nekaj-normalnega


Odvetnica Nataša Pirc Musar je menila, da se v družbi preveč meša sovražni govor kot kazenskopravna kategorija in 
sovražni govor nasploh. Po njenem mnenju je kazenskopravna kategorija tovrstnega govora tisto, kar mora biti prej izjema 
kot pravilo. »Kazenske sankcije so tisto, česar se mora država najmanj posluževati,« je poudarila. 
Kot je dejala, »izvirni greh« za sovražni govor leži v politiki, od koder se širi v vse pore družbenega življenja - najprej v 
medije. »Mediji dajo možnost razširjati neprimerno govorjenje iz ust politikov in iz medijev do vseh prebivalcev države,« je 
poudarila. 

• Zanimanje za nakup zemljišč med Romi kopni. Dragana Stanković. Dnevnik, Ljubljana, 8. november 2018  
https://www.dnevnik.si/1042846089/lokalno/zasavje-in-posavje/zanimanje-za-nakup-zemljisc-med-romi-kopni  
Pogodbe o odkupu zemljišč v Kerinovem Grmu so Romi začeli podpisovati pred štirimi leti. A se je, kot kaže, začetni zagon 
ustavil. Doslej je kljub nizki ceni le enajst družin v celoti odkupilo zemljišča. Občina je naselju uredila tudi vodovod in 
elektriko, a se mnoge hiše ne morejo priklopiti, saj še vedno niso legalizirane.  
 

 
Slika: Večnamenski objekt z vrtcem predstavlja središče dogajanja v naselju. Krški center za socialno delo v njem od lani 
izvaja tudi projekt, s katerim želijo Romom omogočiti čim lažje vključevanje v družbo, spremljajo njihove težave, jim 
svetujejo na različnih področjih. Foto: Dragana Stanković 
 
Na območju občine Krško živi okoli 360 Romov, od tega uradno 250 v legaliziranem in urejenem Kerinovem Grmu, drugo 
večje urejeno naselje je Drnovo, nekaj družin pa nelegalno živi še v Lokah in Rimšu. Medtem ko so mnoge druge občine še 
na začetku glede ureditve in legalizacije naselij, so v Krškem že korak pred njimi. Pa vendar jih tare še precej nerešenih 
težav, pri čemer so mnoge povezane tudi z zakonodajo oziroma državo, je razbrati iz strategije reševanja romske 
problematike za obdobje 2018–2022, ki so jo krški svetniki sprejeli na oktobrski občinski seji. 
 

 
Slika: Naselje Kerinov Grm je leta 2011 dobilo svoje uradno ime, ki so ga izbrali prebivalci sami. Foto: Ernest Sečen 
težave, jim svetujejo na različnih področjih. (Foto: Dragana Stanković) 
»Do 90. let prejšnjega stoletja so krški Romi živeli pod šotori, selili so se iz gozda v gozd. Danes se Kerinov Grm bistveno ne 
razlikuje od drugih naselij na Krškem polju. Do popolne komunalne opremljenosti manjkata le še kanalizacija in javna 
razsvetljava. A s tem že zdaleč niso urejene zadeve, ki spremljajo razvoj naselja,« je med drugim občina zapisala v strategiji.  
Postopek legalizacije so v Kerinovem Grmu začeli leta 2004, pred štirimi leti so Romi tudi začeli podpisovati pogodbe o 
odkupu zemljišč. »Naš cilj je, da vsi Romi pridejo do svojih zemljišč. In tudi cena je skorajda simbolična, to je 50 evrov na 
mesec, ki jim jih v skladu s pogodbami center za socialno delo odteguje od socialnih transferjev. Je pa nekaj Romov, ki sploh 
nimajo interesa, da bi postali lastniki zemljišča, saj se bojijo, da bodo s tem izgubili socialno pomoč ali druge transferje,« 
pravi krški župan Miran Stanko.  
V legalizacijo naselja je bilo vloženih že 1,2 milijona evrov, od tega je približno polovico vložila občina, preostalo pa država 
prek raznih razpisov. Občina je med drugim od zasebnikov odkupila 4,4 hektarjev zemljišč, jih komunalno opremila, zgradila 
ceste, vodovod, napeljala elektriko, v načrtu je ureditev individualnih čistilnih naprav. A po podatkih občine je zemljišča do 
danes kljub nizki ceni (6 evrov za kvadratni meter) v celoti odkupilo le enajst romskih družin.  

https://www.dnevnik.si/1042846089/lokalno/zasavje-in-posavje/zanimanje-za-nakup-zemljisc-med-romi-kopni


Drugo večje romsko naselje je Drnovo. Hiše sicer imajo hišne številke, električne in vodovodne priključke, a je večina 
objektov še vedno postavljena na črno. Del naselja leži na zemljiščih v lasti Romov, del pa je nedavno odkupila občina, a 
zaradi slabih odnosov med samimi Romi še ni izvedla parcelacije, kar je osnova za ureditev lastništev. Ob tem pa na občini 
poudarjajo, da so odnosi med Romi iz Drnovega in večinskim prebivalstvom zelo dobri in da se Romi redno vključujejo v 
družabno življenje krajevne skupnosti.  
Največ težav pa je v naselju Loke, kjer živi osem družin. Do nedavnega je v Lokah živel tudi romski svetnik Moran Jurkovič, 
nato pa se je preselil v naselje Brege, kjer je kupil hišo. Pravi, da zato, ker je, tako kot tudi druge družine, dobil odločbo za 
rušenje njegovega nelegalnega objekta. »Če objekta ne porušim do junija naslednje leto, ga bodo porušili na moje stroške. 
Ker nimam denarja, da bi plačeval še to, ga bom porušil sam,« pravi.  
Kot pojasnjujejo na občini, je lokacija že od leta 1981 namenjena stanovanjski gradnji. Na pobudo lastnika, to je investicijske 
družbe iz Ljubljane, je občina leta 2016 spremenila prostorske akte, v njih pa zapisala, da se gradnja ne more začeti, dokler 
ne bodo zagotovljeni pogoji za preselitev Romov. Gradbena inšpekcija je v lanskem letu izdala odločbe za rušenje, rok za 
odstranitev objektov je potekel, upravna enota pa naj bi že odmerjala globe za uzurpacijo zemljišč. A kot pravijo na občini, 
patpoložaj traja že vrsto let, rešitve problema še ni. Država rešitev prepušča lokalni skupnosti, ob tem pa dodajajo, da se zna 
zadeva končati celo na evropskem sodišču. Kot pravi Stanko, je v Kerinovem Grmu še dovolj parcel tudi za Rome iz Lok. A jih 
prebivalci Kerinovega Grma ne želijo, saj se z njimi ne razumejo. 
Jurkovič meni, da bi se v reševanje romske problematike morala bolj aktivno, predvsem s financiranjem, vključiti država, 
medtem ko je s posluhom občine in župana za težave Romov zadovoljen. Občina je v strategiji poleg ukrepov na področju 
sociale, zdravstva, šolstva med drugim zapisala, da bo sprožila pobudo za dodatno financiranje občin z romskim 
prebivalstvom s strani države, spodbujala ustanovitev posebnega državnega sklada, iz katerega bi se financiralo reševanje 
stanovanjske problematike za družine, ki se želijo izseliti iz romskih naselij, za Rimš in Loke pa bo iskala ustrezne prostorske 
možnosti za preselitev Romov.  
Nujne spremembe pri razpisih 
Občina je državo že večkrat opozorila, da če ima resen namen po dolgoročni rešitvi bivanjske problematike Romov iz 
nelegalnih naselij, bi morala spremeniti razpise, na katerih občine kandidirajo za ureditev tega vprašanja. Po mnenju 
Krčanov bi kot upravičene morali priznati stroške odkupa zemljišč in stanovanjskih stavb kjer koli v občini. Dosedanji razpisi 
so namreč kot upravičene določali zgolj stroške nakupa stavbnih zemljišč v okviru že obstoječih nelegalnih romskih naselij. 
»Naš predlog spremembe ni bil v celoti upoštevan, saj kljub zagotovilom pristojnih z vlogo za nakup zemljišča za prebivalce 
Lok nismo bili uspešni,« pojasnjujejo na občini.  
 

Večer, Maribor 

• Antifašistični odgovor na prihod CasaPound v Trst. Šarec: Fašizem je poosebljeno zlo. Kristina Božič. Večer, 
Maribor, 02.11.2018 

https://www.vecer.com/antifasisticni-odgovor-na-prihod-casapound-v-trst-6605859 
Fašistična marginalna politična skupina CasaPound si bo jutri popoldan prisvojila dele treh tržaških ulic. S svojim 
vseitalijanskim shodom želi obeležiti zmago Italije v prvi svetovni vojni in začetek vzpona fašizma pred stotimi leti. 
Jutri, v soboto, bo v Trstu protifašistična manifestacija, ki jo organizirajo italijanski sindikati Cgil ter vsedržavno združenje 
partizanov Italije Anpi, pridružila pa se jim je tudi italijanska Demokratska stranka. Začetek shoda je napovedan ob 15. uri, 
kulturni in družbenopolitični program naj bi trajal vse do 21. ure pod naslovom Osvobodimo se fašizmov. Pridružili se jim 
bodo posamezniki in različne skupine, ki nasprotujejo istočasnemu shodu skrajno desne politične skupine CasaPound. Ta 
želi dan pred državnim praznikom slaviti italijansko sodelovanje v prvi svetovni vojni, v nedeljo pa bo Trst obiskal tudi 
predsednik Italije Sergio Mattarella. 
"CasaPound, tako kot tudi druga neofašistična gibanja in stranke, predstavlja nevarno in stopnjujočo se grožnjo demokraciji, 
socialnemu vključevanju, raznolikosti...," so sredi oktobra zapisali v tržaški Anarhistični pobudi in opozorili na številne fizične 
napade pripadnikov CasaPound na posameznike, ki so tarče le zato, ker je njihova koža "napačne" barve, ker ljubijo 
"napačne" ljudi ali misilijo "napačne" stvari. Povečano število antifašističnih, antirasističnih in feminističnih dogodkov se 
vrsti že zadnja dva tedna v mestu, kjer so po koncu prve svetovne vojne fašisti leta 1920 požgali slovenski Narodni dom in 
kjer je leta 1938 Benito Mussolini razglasil rasne zakone – leta 1919 je fašistični voditelj predstavil svoj prvi fašistični 
manifest. "Kjer želijo CasaPound in ostala neofašistična gibanja ločevati, želimo mi združevati: različne pogoje, različne 
pristope k družbenemu aktivizmu, različne borbe, s skupnim protifašističnim prepričanjem in za družbo, v kateri ni prostora 
za rasizem, zatiranje in nasilje," so zapisali tržaški protifašistični aktivisti, da se antifašistični boj jutri ne bo ne začel ne 
končal. 
Samooklicani fašisti 
Kdo je pravzaprav skupina, ki bo z več deset avtobusi svoje člane pripeljala v Trst z vseh koncev Italije? CasaPound se je 
formirala kot skupina belih supremacistov in neofašistov decembra leta 2003. Že od samega začetka posvaja govorico levice 
glede kritike sistema in kapitalizma. Tudi njen najbolj prepoznavni projekt je okupacija zapuščene sedemnadstropne stavbe 
v Rimu, ki je služila kot model za nadaljnje zasedbe po Italiji. Člane pridobiva CasaPound skozi organizacijo socialno-
kulturnih aktivnosti, imajo svoje kafiče, nočne klube, studie za tetovažo, telovadnice, knjigarne, trgovine z oblačili, 
študentsko skupino in različne tematske podskupine in centre. Njihov začetni politični zaveznik je bil Silvio Berlusconi, saj je 
član CasePound že leta 2005 kandidiral na Berlusconijevi listi. Sami so se registrirali kot politična stranka leta 2012, leto 
kasneje pa prvič nastopili na lokalnih in tri leta kasneje na nacionalnih italijanskih volitvah. Na letošnjih so dobili 0,9 
odstotka glasov, a status politične stranke jim uspešno služi tako za širjenje dostopa in vpliva kot za zaščito. 
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Leta 2011 je njihov član v Toskani izvedel strelski napad na priseljence, v katerem je ubil dve osebi, tri pa ranil. 
Protestnikom, med njimi tudi 14-letnim otrokom, ki so demonstrirali proti novemu centru CasaPound, so grozili, da jim 
bodo vsem prerezali vratove. V zadnjih letih so vse pogostejši napadi na antifašistične aktiviste in kritike te fašistične 
skrajnodesne skupine. 
Prepoznavnost CasaPound je presenetljiva glede na to, da gre za skupino, ki naj bi povezovala nekaj tisoč članov. A 
italijanski organi pregona so do sedaj redno gledali stran od rasističnih podtonov njihovega delovanja, nasilje pa pripisovali 
posameznim izgrednikom, piše v analizi iz leta 2016 raziskovalec, avtor in pedagog Heiko Koch. 
V finančni in gospodarski krizi je CasaPound razširila svojo socialno-ekonomsko kritiko sistema, povezano s sovražno 
govorico o priseljencih. Zagovarjajo rasno segregacijo, napadajo azilne in begunske domove ter organizirajo proteste proti 
njihovemu odprtju skozi oblikovanje skupin "lokalnega nasprotovanja". Februarja je v The Guardianu Tobias Jones spomnil, 
da je CasaPound pred leti s trenutno vladajočo Ligo Mattea Salvinija oblikovala "gibanje Suverenost" s sloganom "Italijani 
prvi" - tega si je nato prilastil Salvini kot zmagovalno politično geslo letošnjih volitev. 
Letos februarja je simpatizer CasaPound in nekdanji kandidat Lige na strelskem antimigrantskem pohodu ranil šest ljudi, za 
kar je bil pred tedni obsojen na 12 let zapora. V CasaPound vladata stroga hierarhičnost in popolna pripadnost članov 
voditelju Gianluci Iannoneju ter sloganom, ki so pojasnjeni v njihovih slovarjih in manifestih, ki jih dobijo novi člani. Njihov 
cilj ni več normalizacija fašizma in rasizma, ampak njuna vladavina in popolno očiščenje in iztrebljenje antifašizma. Pri tem 
poudarjajo italijanskost, a ob tarnanju, da država družbeno in kulturno razpada, grozi pa ji invazija, zaradi česar zahtevajo 
popolno zaustavitev vsakršnih migracij. Hkrati gojijo ambicije po veliki Italiji, ki bi segala tudi v Slovenijo. To sta zaznamovala 
shoda leta 2011 v Bolzanu na Južnem Tirolskem in leta 2015 v Gorici, ko so pod sloganom "Vstani, bori se, zmaga" 
obeleževali 100. obletnico vstopa Italije v prvo svetovno vojno. 
Poveličevanje vojske in naroda v imenu fašizma 
Kljub pozivu stranke Levice slovenska vlada ni obsodila shoda fašistične politične skupine jutri v Trstu, kjer živi tudi 
slovenska manjšina, ki je v preteklosti neposredno že občutila zločine fašizma. Na naše vprašanje so iz kabineta predsednika 
vlade Marjana Šarca sporočili le, da ta "izraža zaskrbljenost nad kakršnim koli izražanjem sovraštva in nestrpnosti v družbi". 
Premier je na twitterju danes tudi zapisal, da je fašizem bil in je še vedno poosebljeno zlo, ki ne sme imeti podpore.  
Malo po 13. uri je medijem izjavo poslala tudi stranka SMC. Zapisali so, da je "jutrišnji shod neofašistov v Trstu dogodek, ki 
ga ne bi smelo biti. Zagovarja neevropske vrednote in slavi ideologijo, ki je v prejšnjem stoletju privedla do zločinov in 
tragedij. 100. obletnica konca prve svetovne vojne naj bo poziv k miru, sožitju in sočutju, ne pa povod za ponovno 
poveličevanje srhljivih in nevarnih idej." Dodali so tudi, da obžalujejo odločitev mesta Trst, da "shoda kljub številnim pozivom 
ni prepovedalo in podpiramo vse, tudi naše številne rojake, ki v Trstu predstavljajo branike demokracije, človekovih vrednot 
in miru". Ministrstvo za zunanje zadeve, ki ga vodi predsednik SMC Miro Cerar, na svoji spletni strani ob jutrišnjem shodu 
skrajno desne politične skupine CasaPound v Trstu ni objavilo nobene izjave.   
Jutri bo istočasno s protifašističnimi protesti v Trstu potekala tudi antimilitaristična manifestacija v Gorici, ki bo sledila 
predavanjem in javni skupščini 13. oktobra. Z dogodki želijo organizatorji opozoriti na vse bolj nasilne in nacionalistične 
politične govorice. Pred shodom v Gorici so tudi v Anarhistični pobudi Ljubljana z izjavo poudarili nevarnost pospešene 
militarizacije družb skozi povečana pooblastila represivnih organov in povečane proračune za vojaško-varnostne projekte, ki 
prispevajo k vse večji socialni revščini ljudi in njihovi splošni negotovosti, kar nato nagovarja sovražna govorica o zunanjih 
sovražnikih ali pa dvolična čuteča humanitarnost. Opozarjajo na dediščino slovenske vlade Mira Cerarja s povečanimi 
pooblastili slovenske vojske pri branjenju žičnate ograje na meji in na načrte sedaj vladajočih o vzpostavitvi logističnega 
centra Nata v Luki Koper ter milijonske vojaške nakupe "novih morilskih strojev". "Na tistih, ki zavračamo vojno in potiskanje 
v čedalje večjo revščino v njenem imenu, je, da jasno zavrnemo tako profitne interese elit kot njene morilske projekte – tako 
lokalno kot globalno ... Z vseh kontinentov vladajoči razredi šepetajo zbeganim in od raznih groženj ustrašenim množicam, 
da prihaja čas za nove žrtve vojnemu stroju. Vladajoči so preklete tega sveta že zdavnaj proglasili za ne-ljudi in s tem njihovo 
množično uničevanje (...) izločili iz reda upravičenosti do solidarnosti in sočutja. Hkrati se glasovi, ki pozivajo k uničevanju v 
imenu varnosti, naroda, kulture in rase, krepijo tudi v strogo nadzorovanih kupolah miru in navideznega blagostanja," so ob 
antimilitaristični manifestaciji v Gorici opozorili na krepitev sodobnega fašizma in njegov vpliv na vladajoče politike. 
Raziskovalka Maddalena Gretel Cammelli z bolognjske univerze ob tem v svoji raziskavi opozarja, da sodobna skrajna 
desnica s CasaPound v svojih vrstah predstavlja politično zgodovino fašizma kot legitimno dediščino. Pri tem gradi na 
političnih idejah prvinskosti in enotnosti, s čimer naslavlja negotovost in strahove, ki so posledica sodobnih ekonomskih in 
družbenih kriz. Tudi raziskovalec Douglas Holmes je na primeru Madžarske in Viktorja Orbana, zaveznika italijanskega 
notranjega ministra Mattea Salvinija, opozoril na integralistično politično kulturo sodobnosti, ki lahko vodi v novodobne 
različice fašizma: fašizma našega časa in v našem času. 
In če je Umberto Eco za Musolinija zapisal, da ni imel filozofije, saj mu je zadostovala retorika, je CasaPound nase navlekla 
vse: vztraja pri retoriki, a ta spremlja aktivnosti na terenu, vse skupaj pa je nadgradila s propagandnimi in reklamnimi 
kampanjami, ki govorijo o življenjskem slogu, pri čemer podobno kot skrajno desni Identitarci izkorišča vse možnosti, ki jih 
ponujajo internet in družbena omrežja, za normalizacijo in širjenje svojih parol. Pri tem se ne sklicujejo le na fašistične 
filozofe in apologete rasizma, ampak se brez sramu polaščajo in zlorabljajo tudi koncepte svobodomiselnih in 
enakopravnosti zavezanih mislecev. CasaPound že več kot desetletje aktivno izvaža svoje izkušnje v druge države. Podpirajo 
svoje identitaristične somišljenike na Bližnjem vzhodu, v Aziji in Afriki ter se povezuje s podobno mislečimi skupinami po 
Evropi – od francoske skrajne desnice do ukrajinskih neonacistov, piše Heicko Koch. 
Ob dogodkih prihajajočega vikenda v ljubljanski Anarhistični pobudi pišejo, da se s slavljenjem preteklih vojn in pokolov 
poskuša "na podlagi nacionalističnega mita oziroma rasne pripadnosti mobilizirati množice za nov projekt smrti in 

https://www.theguardian.com/news/2018/feb/22/casapound-italy-mussolini-fascism-mainstream


opustošenja" – prav vojne pa so, pišejo, "uspešno zatrle organizirana stremljenja delavcev in delavk brez nacije po 
revolucionarni reorganizaciji družbe na temeljih solidarnosti, vzajemne pomoči in realnih potreb". 
V Sloveniji so simpatizerji z najbolj zavržnimi fašističnimi idejami, ki so imele za svoj cilj tudi izbris slovenskega jezika in 
poitaljančenje prebivalstva, vedno obstajali. A Primorska in z njo Trst je in ostaja prostor, ki je ponosen na svojo preteklost 
zmage antifašizma nad sovražnimi ideologijami. Trst kot pristaniško mesto je tisti kraj, kjer se ljudje in kulture srečujejo ter 
sobivajo od nekdaj. Po poročanju Primorskega dnevnika se nasprotovanje jutrišnjemu shodu CasaPound krepi, k udeležbi na 
protifašistični manifestaciji pa sta pozvali tudi slovenska komponenta Demokratske stranke in zveza slovenskih kulturnih 
društev, kjer so zapisali: "Društveno življenje nosi v sebi vrednote, ki so danes pod udarom," so našteli vrednote pluralizma, 
nenasilja, vzajemnosti, dograjevanja miru, sodelovanja in sožitja med narodi. "Prisiljeni smo, da se v imenu tega, kar 
dejansko smo, oglasimo in izrazimo nestrinjanje nad dogajanjem." 

• Zmeda v obtožnicah zoper katalonske osamosvojitelje. ZUR. Večer, Maribor, 02.11.2018 
https://www.vecer.com/zmeda-v-obtoznicah-zoper-katalonske-osamosvojitelje-6606399 
 

 
Slika: Resnični voditelj katalonske neodvisnosti Carles Puigdemont, ki je tako obujal spomine, je na varnem v Belgiji. 
Foto: EPA  
 
Špansko tožilstvo zahteva zaradi referenduma za katalonske voditelje do 25 let zapora, državno odvetništvo pa manj. 
Špansko tožilstvo zahteva za 12 od 18 nekdanjih katalonskih političnih in civilnodružbenih voditeljev, ki jim bodo sodili 
zaradi njihove vloge v poskusu razglasitve neodvisnosti Katalonije, zaporne kazni od sedem do 25 let. V ločenem primeru pa 
za štiri nekdanje voditelje regionalne policije pričakuje, da jih bo sodišče obsodilo na štiri do enajst let zaporne kazni. 
Najvišjo kazen tožilstvo zahteva za nekdanjega podpredsednika katalonske vlade Oriola Junquerasa, ki je obtožen upora in 
zlorabe javnih sredstev. 
Med obtoženimi ni Carlesa Puigdemonta, ki je našel zatočišče v tujini  
Svoj predlog za kazni je kasneje podalo še državno odvetništvo, ki ga imenuje vlada. Za Junquerasa predlaga samo obtožbo 
zaradi nepokorščine, ne pa tudi zaradi upora, in sicer dvanajst let zapora. "Pripravljeni smo na večletne zaporne kazni in 
nepravičen proces," je v prvem odzivu povedal Junqueras, ki je bil aretiran pred natanko enim letom. Za nekdanjo 
predsednico katalonskega parlamenta Carme Forcadell ter bivša voditelja ključnih civilnodružbenih gibanj za neodvisnost 
Jordija Sancheza in Jordija Cuixarta zahteva tožilstvo 17 let zapora. Za Forcadellovo medtem državno odvetništvo predlaga 
deset let zapora, za civilnodružbena voditelja pa po osem. Za pet nekdanjih ministrov v katalonski vladi je tožilstvo 
predlagalo po 16-letne zaporne kazni, odvetništvo pa po enajstletne. 
Po navedbah tožilstva je "odcepitveni načrt (katalonskih voditeljev) predvideval uporabo vseh sredstev, potrebnih za 
dosego cilja, vključno z nasiljem za zagotovitev tega kriminalnega rezultata, čeprav so vedeli, da država tega ne bo sprejela". 
Poleg tega so po mnenju tožilcev osamosvojitelji oziroma separatisti spodbudili množične mobilizacije državljanov, ki so 
imele zastraševalni učinek. Uporabili pa so tudi regionalno policijo Mossos d'Esquadra s 17.000 možmi, ki so ravnali po 
njihovih ukazih. V ločenem primeru so sicer štirje visoki predstavniki Mossos d'Esquadra, med njimi tudi nekdanji vodja 
Josep Lluis Trapero, prav tako obtoženi upora. Tožilstvo zanje zahteva od štiri do enajst let zapora. V španski zakonodaji je 
upor opredeljen kot javno in nasilno upiranje z namenom kršitve ustave ali razglasitve neodvisnosti dela ozemlja. Šestim od 
18 voditeljev bodo sodili zaradi nepokorščine in jim grozi zgolj globa. Tožilstvo je višino zahtevane kazni objavilo, potem ko 
je špansko vrhovno sodišče pretekli teden sporočilo, da bo moralo 18 nekdanjih katalonskih političnih in civilnodružbenih 
voditeljev sesti na zatožno klop. Sojenje bi se lahko začelo v začetku leta 2019. Toda med obtoženimi ni nekdanjega 
katalonskega premiera Carlesa Puigdemonta, saj španska sodišča ne sodijo v odsotnosti. Tudi ta nekdanji katalonski 
voditelj, resnični prvi v procesu osamosvajanja te španske pokrajine, ki je še vedno v prostovoljnem izgonu v Belgiji, je sicer 
obtožen upora. 
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. Zaradi potrditve 
resolucije je španska vlada Kataloniji začasno odvzela avtonomijo ter prevzela naloge in pristojnosti katalonske regionalne 
vlade, ki jo je odstavila. Po prisegi nove katalonske vlade junija letos je Katalonija znova dobila avtonomijo. 

• V Trstu skupina nestrpnežev napadla predstavnike Demokratske stranke. STA, GR.G., Kristina Božič. Večer, 
Maribor, 03.11.2018 
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Slika: V Trstu je potekal shod italijanskega skrajnega desničarskega gibanja CasaPound, ki so ga pripravili ob 100. 
obletnici zmage Italije v prvi svetovni vojni. Foto:  Kristina Božič  

 
V Trstu zaradi shoda neofašistov poostreni varnostni ukrepi. Potekal bo tudi shod demokratičnih sil, ki ga organizira 
Združenje Antifašistični in antirasistični Trst. 
V Trstu je potekal shod italijanskega skrajnega desničarskega gibanja CasaPound, ki so ga pripravili ob 100. obletnici zmage 
Italije v prvi svetovni vojni.   
Sprevod privržencev gibanja CasaPound je po poročanju Primorskega dnevnika na pot krenil okoli 16.10 s Trga Riborgo. 
Zaključil se je pred Rossettijevim spomenikom, kjer je navzoče nagovoril sekretar CasaPound Simone Di Stefano. 
"Tricolore, CasaPound, bloco," je bil ukaz ob začetku povorke fašistične CasaPound. 
Na antifašističnem shodu je bilo veliko tudi v Trstu živečih Slovencev: nekdanji politiki, industrialci, aktivisti. Zgodovinarka 
Marta Verginella je dejala, da se ne spomni, da bi kdaj na ulice prišlo toliko ljudi in tako raznolikih.  
Pred začetkom shoda pripadnikov oziroma simpatizerjev gibanja CasaPound je ob 15.40 na pot krenil tudi sprevod 
nasprotnikov neofašizma, ki ga organizira Združenje Antifašistični in antirasistični Trst. Shod se bo zaključil na Goldonijevem 
trgu. 
Italijanski varnostni organi so pred začetkom shodov poostrili nadzor v mestu in sprejeli ukrepe za preprečitev morebitnih 
izgredov. 
Središče Trsta je ohromljeno in zaprto za promet, na vhodnih vratih številnih trgovin in lokalov je nalepljeno obvestilo o 
predčasnem zaprtju. 
Shod gibanja CasaPound je vsedržavnega značaja, v Trst je za to priložnost prispelo večje število avtobusov iz različnih krajev 
Italije, od tega precej iz dežele Veneto. 
Prišlo je tudi do manjšega izgreda, ko je skupinica nestrpnežev napadla predstavnike Demokratske stranke, ki so hodili v 
zadnjem delu sprevoda. Spravili so se na Roberta Cosolinija, Deboro Serracchiani in druge vidne predstavnike stranke z 
vzkliki, naj zapustijo sprevod, poroča Primorski dnevnik. 
Pahor ob shodu v Trstu opozoril na pomen miru in demokracije 
Predsednik republike Borut Pahor se je odzval na današnji shod neofašistov v Trstu. Po robu se jim lahko postavimo samo z 
vztrajno gradnjo demokracije, je sporočil prek Twitterja. Kot je napovedal, bo o tem in drugih pomembnih stvareh za mir in 
demokracijo govoril tudi na petkovi osrednji slovesnosti ob 100. obletnici konca prve svetovne vojne. 
"V prejšnjem stoletju so trije totalitarizmi za seboj pustili strašno sled trpljenja, tudi fašizem, ki ga nameravajo danes obujati 
na zborovanju v Trstu," je v tvitu zapisal Pahor. 
Demokratična javnost, evropska in z njo slovenska, je po njegovih besedah zelo občutljiva, zaskrbljena in jezna zaradi 
njihovega oživljanja. "Po robu se jim lahko postavimo samo z vztrajno gradnjo demokracije, ki omogoča svobodo govora in 
izražanja različnih prepričanj, ne pa tudi s svobodo sovraštva," je dodal. 
Opozoril je še, da mir in demokracija nista dana za zmeraj in se ne prenašata z geni, temveč z našimi vsakokratnimi ravnanji. 
"Imamo pravico do svobode, ki pa je omejena s svobodo drugega. Zato ravnajmo strpno in gradimo sožitje, znotraj narodov 
in med njimi," je pozval. 
Prvak SD in predsednik DZ Dejan Židan je izrazil zaskrbljenost pred današnjim shodom neofašistov. Kot je dejal, neofašizem 
ni pojav, ki je vezan samo na eno državo. Radikalne skupine in radikalne misli, ki razbijajo evropsko enotnost in sodelovanje 
med narodi, se po njegovih besedah pojavljajo v Evropi in drugod po svetu, zato je treba takšne dogodke obsojati. 
Kot je še dajal v videoizjavi, objavljeni na profilu SD na Twitterju, se je treba fašizmu zoperstaviti s strpnostjo, sodelovanjem 
in pogumom. "Mi moramo biti glasniki sodelovanja in zavračati prakse, ki so v preteklosti povzročile toliko zla Sloveniji in 
Evropi," je poudaril.  
O tem in drugih pomembnih stvareh za mir in demokracijo bo Pahor govoril tudi na osrednji slovesnosti ob 100. obletnici 
konca prve svetovne vojne, ki bo v petek opoldne pri kostnici žrtev prve svetovne vojne na pokopališču Žale v Ljubljani. 

• Antifašisti in fašisti v Trstu: Življenje proti performansu. Kristina Božič. Večer, Maribor, 04.11.2018 
https://www.vecer.com/antifasisti-in-fasisti-v-trstu-zivljenje-proti-performansu-6606777  
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Slika: Antifašistični shod, Trst, 3.11.2018. Foto: Krb  
 
V soboto se je v Trstu odvil stiliziran in strogo postrojen vse-italijanski shod fašistične politične skupine CasaPound. V 
odgovor nanj je ulice zasedla tudi vsaj enkrat večja pisana in razigrana množica Tržačank in Tržačanov s sporočilom 
antifašizma in vključenosti vseh ljudi. 
Ne spomnim se, da bi kdaj videla več ljudi na ulicah Trsta, je med pisanimi zastavami in transparenti proti koncu pohoda 
Osvobodimo se fašizmov dejala tržaška zgodovinarka, profesorica z ljubljanske filozofske fakultete Marta Verginella. 
Nedaleč stran je bila tudi zastava slovenske politične stranke Levica, ki je že konec septembra pozvala slovensko vlado, naj 
obsodi pohod CasaPound v Trstu. Manifestacije proti fašizmu pa so se poleg drugih posameznikov iz Slovenije, udeležili tudi 
člani Združenja protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Koper, nam je že v petek potrdil njihov predsednik 
Marijan Križman. "Pomembno je, da smo med udeleženci lahko videli tudi nekatere vidne industrialce, nekdanje župane, 
veliko je tržaških Slovencev," je naštevala Marta Verginella množico različnih obrazov in ljudi, ki jih je združila potreba po 
jasni potrditvi, da je Trst antifašistično mesto. "Tu med nami je Trst, ki si ga želimo," se je slišalo iz enega od zvočnikov, ki so 
na več delih množice potovali z antifašisti po tržaških ulicah. Govorili so migranti in priseljenci, Slovenci in aktivisti, 
sindikalisti in kulturniki. Na začetku in ob strani jih je spremljala običajna, uniformirana policija, na katero so sicer več kot 
enkrat leteli očitki, da pomaga organizirati shod fašistov in s tem daje legitimiteto skrajnim političnim idejam, ki jih 
zastopajo. 
Dobro uro prej je bilo v drugem delu mesta mrko in napeto stanje. Bilo je le nekaj ulic stran od obale, kjer sta se zasidrali 
dve ladji italijanske mornarice pred današnjim nacionalnim praznikom, ob katerem bo Trst obiskal tudi italijanski predsednik 
Sergio Mattarella. Okoliške ulice so se zdele izpraznjene, veliki policijski kombiji so z ograjami zapirali vstop v ulice, ki bi 
lahko povezale trasi fašističnega in antifašističnega shoda. Detektivi v civilnih oblačilih z značkami obešenimi okoli vratu so 
hodili okoli organizatorjev in vodilnih članov CasaPound, policijski kombiji so se umikali, da so na kraj srečanja lahko vozili 
avtobusi z vseh koncev Italije, ki so v Trst pripeljali dobrih 1500 članov marginalne politične skupine CasaPound. Njen 
tržaški, pokrajinski predstavnik Francesco Clun je pred začetkom pohoda rekel, da je prepričan, da je del politične skupine s 
prihodnostjo. "Ker poskušamo graditi prihodnost za ta (italijanski, op.p.) narod in ker gledamo skozi njegove oči. Hkrati 
vidimo, da naše ideje prevzemajo tudi druga gibanja," je dejal, da je tudi italijanski notranji minister Matteo Salvini, voditelj 
skrajno desne Lige prevzel njihovo idejo o odvzemu državljanstva 'tujcem', ki so zagrešili kakšno kaznivo dejanje. Ob tem je 
tridesetletnik dejal, da "italijanska zgodovina fašizma ni problem". "Vemo, kakšna je zgodovina in poznamo tudi napake 
preteklosti," je zagotovil, da so proti krčenju pravic in svobode, saj radi živijo v svobodni državi, ki jo želijo braniti – vztrajajo 
pa pri zakonu krvi, tako da bi enakopravnost, ki pride z državljanstvom, lahko pripadla le ljudem, rojenim italijanskim 
staršem. 
Tudi politični sekretar CasaPound Simone Di Stefano je v izjavah medijem pred fotografiranjem z vsemi, ki so si tega želeli, 
potrdil, da se imajo člani CasaPound za dediče fašizma. Pojasnil je še, da delujejo v okviru ustave in glede na to, da jih do 
sedaj niso prepovedali, z njihovimi idejami in delovanjem v demokratični družbi očitno ni nič narobe. 
Ko se je enkrat začel, je njihov pohod po hitrosti še najbolj spominjal na romanje želv, živali, ki je v stilizirani obliki tudi 
prepoznavni znak CasaPound. Mali kamion z zvočniki na začetku povorke je tako vsaj desetkrat vrtel isti nabor pesmi, od 
melodije valčka, ki je vzbujal občutek svečane morbidnosti, do pesmi z iredentističnim sporočilom. 
Eno uro pred napovedanim koncem so v formaciji prižgali sveče in postavili venec. Namesto napovedanega govora vodje 
CasaPound Gianluce Iannoneja je ponovno spregovoril Simone Di Stefano. Zatrdil je, da so se tam zbrali, da slavijo zmago 
Italije v prvi svetovni vojni. V vojni, v kateri je poleg milijonov drugih, umrlo tudi 600.000 Italijanov. In vodilni član 
CasaPound je prepričan, da jih je vsaj toliko ponovno pripravljenih umreti za domovino. 

• Požvižgavanje v hiši sovraštva. Kristina Božič. Večer, Maribor, 05.11.2018 
https://www.vecer.com/pozvizgavanje-v-hisi-sovrastva-6607479  
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Slika: Shod CasaPound v Trstu. Foto: Kristina Božič  
 
Sodobnemu fašizmu se bo treba smejati v obraz. Splača se jih poslušati le, ko povedo, zakaj verjamejo, da so prihodnost. 
"Ker vladajoči politiki posvajajo naše ideje," je bil jasen Francesco Clun. Visoko na stavbi za njim so viseli italijanske zastave 
in napis Trieste Pro Patria lokalnih skrajnih desničarjev. Clun je regijski vodja politične skupine, ki se sklicuje na zgodovino 
fašizma in gradi sodobnega. Z glavnim vodjo CasaPound Gianlucom Iannonejem je s policisti v civilu koordiniral premike 
policijskih kombijev in v ščite oblečenih policistov, da je bil dovoz avtobusov z dobrimi 1500 člani CasaPound v Trst iz vse 
Italije nemoten. 
Žica na mejah, kriminalizacija organizacij, ki zagotavljajo pravno in humanitarno pomoč ljudem v stiski, odvzemanje 
državljanstev pod strožjimi pogoji tistim, ki ne morejo dokazati prave krvi – to je resničnost. To so ideje skrajne desnice, ki 
so jih politiki sredine brezskrbno vzeli za svoje. Deloma ali v celoti v Italiji, Sloveniji, Avstriji, Španiji, na Madžarskem, v 
veljavnih dokumentih EU... Ustvarjanje čistih družb, v katerih je zapovedano, koga lahko ljubiš, z izgoni ljudi, ki niso prave 
barve ali vere, bo prihodnost, če bomo po tej poti nadaljevali. 
Fašisti si niso zapomnili le citatov Mussolinija in drugih vojnih zločincev. Pomnijo tudi nürnberške procese in sojenja 
mednarodnih kazenskih sodišč. Previdni so, ko govorijo o ciljih. A njihova vera v svet etnične nadvlade ni nič manj totalna. 
Vsebine izpraznjen politični prostor izrabljajo za zlorabo demokratičnih svoboščin in postopkov, da krepijo antidemokratične 
ideje. Težava je, da jim politiki sredine le medlo nasprotujejo ali pa z njimi celo odkrito simpatizirajo. CasaPound je za vladno 
Ligo v Italiji, kar je Generacija identitete kot najnovejša različica moderne skrajne desnice za slovensko SDS. Širi prostor 
sprejemljivega v skrajno desno in vodi družbo v otopelost do vse bolj zloveščih idej. 
CasaPound je marginalna politična sila z megafonom, ki ji ga drži vladajoča politika 
Poskus vladajočih v Sloveniji, da bi obsodili shod italijanskih fašistov, je zato izzvenel. Ker so to isti politiki, ki so na mejo 
postavili vojsko in žico. Ki so zavrnili, da bi govorili s protestirajočimi delavci Luke Koper ali dvignili plače najnižje plačanim 
do minimalne dostojnosti. To so politiki, ki so pomagali razgraditi socialno državo, da ljudje živijo v negotovosti revščine, in 
jim ni bilo težko pisati zakone, da so ustregli tujim investitorjem pri kovanju dobičkov na račun delavcev in okolja. To so 
politiki, ki so pozabili, da med fašizmom in nacizmom na eni strani ter socializmom in komunizmom na drugi so ključne 
razlike. Zlovešča simbolika je, da predsednik Slovenije, nekdanji vodja socialnih demokratov, z besedami, ki naj bi obsojale, 
pritrdi ideologu sodobnega italijanskega fašizma, ko ta skuša legitimirati njihove ideje z argumentom, da je CasaPound dedič 
fašizma, kot so stranke socialne demokracije dediči komunizma. A tudi v 21. stoletju ostajajo ključne razlike. Komunizem je 
temeljil na ideji enakopravnosti, tudi ekonomske, ki naj bi bila pogoj za enakopravno svobodo vseh ljudi. Fašizem in nacizem 
gradita iz prepričanja o naravni neenakopravnosti in večvrednosti izbranih. In ko začno politiki kimati idejam o manjvrednih 
drugih, je v napačnih okoliščinah le par korakov do uničevanja in izganjanja vseh manjvrednih ljudi. 
Shod CasaPound naj bi potekal na robu mesta. Na koncu so lahko korakali skozi center. Antifašisti so z južnega roba prihajali 
v vsaj še enkrat večji množici proti središču mesta. Istočasno so v Liverpoolu ljudje skrajnim desničarjem preprečili, da bi 
sploh stopili na ulice. Med njimi so bile tri vrste policistov v fluorescentnih jopičih. Mirni protestniki so zasedli prostor in se 
niso premaknili niti za centimeter. Med njimi je stal župan, ki je vesel sklenil, da so skupaj sporočili, da rasisti ne bodo nikoli 
paradirali po njihovem mestu. V soboto je govor na univerzi Oxford odpovedala tudi vodja skrajno desne nemške AfD Alice 
Weidel, saj je bilo napovedanih preveč protestov, ki bi lahko zmotili njen nastop. Oblastno omejevanje svobode govora je 
preblizu najbolj temni zgodovinski represiji. A družbe imamo prostor, da povemo, kaj ni sprejemljivo, česa ne bomo 
tolerirali. Sodobni fašisti in skrajni desničarji iščejo legitimnost, ki jo dobijo z vsakim nekritičnim retvitom ali zgolj meglenimi 
obsodbami zavržnih idej. 
Tržaške oblasti so CasaPound zastražile in ji zagotovile simbolen prostor, da so vihteli zastave in si prilastili del ulic. Te ulice 
niso njihove. CasaPound je marginalna politična sila z megafonom, ki ji ga drži vladajoča politika. Njihove na sovraštvu do 
soljudi utemeljene ideje sodijo na obrobje, če že ne na dokončno smetišče zgodovine. Antifašisti različnih barv, ras, jezikov 
in izkušenj so v soboto to jasno povedali. Govorili so o enakopravnosti vseh, spomnili na zločine v okupirani Palestini, 
obsodili nasilje nad ženskami in etnično sovraštvo, ki je v prvi vrsti uperjeno proti migrantom. Skupaj so peli, se smejali, si 
kimali in hkrati izražali ogorčenje nad priklanjanjem oblasti fašizmu. Na morbidne valčke, ki jih vrtijo fašisti, bo treba 



zaplesati. In v zlovešči tišini med marširajočimi skrajnimi desničarji se lahko žvižga Bella ciao. So sporočila, ki živijo v vseh 
jezikih. 

• Svetovni dan romskega jezika: Prizadevanje za poenotenje. Maja Hajdinjak. Večer, Maribor, 05.11.2018 
https://www.vecer.com/video-svetovni-dan-romskega-jezika-prizadevanje-za-poenotenje-6607011 
 

 
Slika: Svetovni dan romskega jezika. Foto:  Nataša Juhnov  
 
Danes obeležujemo svetovni dan romskega jezika v spomin na 5. november 2008, ko so prvič predstavili romsko-hrvaški in 
hrvaško-romski slovar. Pred leti so slovenski Romi ob tem dnevu dobili prvi obsežnejši slovensko-romski slovar. Kot poroča 
STA, je obeleževanje tega dneva po mnenju Romov pomembno za ohranitev njihove kulturne identitete. 
V številnih evropskih državah je romski jezik priznan kot manjšinski jezik, med drugim v Avstriji, Nemčiji, Sloveniji, na 
Švedskem in Madžarskem. V nekaterih državah, kot na primer v Makedoniji in na Kosovu, pa je romščina tudi uradni jezik. 
V Sloveniji se romski jezik uradno nikjer ne uporablja. Za izboljšanje situacije na tem področju bi država po oceni 
predstavnikov romske skupnosti lahko podprla sistemsko uvedbo poučevanja romskega jezika v šolah za tiste, ki bi se ga 
radi naučili. S tem bi se dala možnost ohranjanja, spoznavanja in proučevanja romskega jezika, menijo. 
 

 
Slika: 14. oktober 2013 so v Mariboru predstavili slovensko-romski slovar. Foto: Igor Napast 
 
Romski jezik je zelo raznolik, saj v skoraj vsakem romskem naselju Romi govorijo nekoliko drugače. Še posebej pa Romi v 
Sloveniji izpostavljajo razliko med Romi, živečimi v Prekmurju, kjer je opaziti močan vpliv Madžarščine, in tistimi, živečimi na 
Dolenjskem. 
Iz javno dostopnega gradiva za izobraževalni program Spoznavanje romščine in krepitev medkulturnega dialoga iz leta 
2012 je tako moč videti primerjavo nekaterih besed, ki kaže, da sta si prekmurska in dolenjska romščina ponekod sicer 
podobni - na primer "sonce" je v dolenjski različici "kham", v prekmurski pa "u kham", "koleno" je "čang" ali "i čang". Pri 
nekaterih primerih pa so si povsem vsaksebi - na primer besedo "mesec" v prekmurski romščini prevajajo kot "u čhon", v 
dolenjsko-belokranjski pa kot "misico". "Včeraj" bi prekmurski Romi rekli "ijč", dolenjski pa "rati".  
V obdobju zadnjih let na Zvezi Romov za Dolenjsko opažajo, da se romski jezik, kakršen se je ohranjal v ljudskem izročilu, 
deloma izgublja. Socializacija in modernizacija vplivata na romsko mladino, da ne ohranja več toliko romskega jezika in 
običajev kot nekoč. 
Literatura kot posebni skupini navaja še narečje gorenjskih Sintov, ki sodi k nemški jezikovni skupini, in romske dialekte 
južnega Balkana z vplivom grščine in turščine. Ta posebnost romskega jezika je namreč socialno, kulturno in zgodovinsko 
pogojena. 
Romska skupnost in znanost o jeziku si sicer prizadevata poenotiti jezik v smeri standardizacije romskega jezika in preliti 
zvočnost dialektov v pisani jezik. 
Letos sta Zveza Romov Slovenije in RD Romani union Murska Sobota izdali knjigo z naslovom Romske legende/Romane 
phukavibja, s katero želita seznaniti mlajšo generacijo z bogato ustno kulturno dediščino Romov. Gre za pravljice, ki so 
izročilo pripovedovanja starejših Romov iz celotne Evrope. Kot so še zapisali, so tovrstne pravljice dober vir za proučevanje 
romskega jezika. Bralec ob prebiranju pravljic dobi celovitejšo podobo kulturne dediščine Romov. 
Romska književnost je postala zgodovinsko dejstvo šele v 20. stoletju; leta preganjanja in diskriminacije Romov sta 
naredila svoje. Ustna književnost pa je bila med Romi stalno prisotna. Kar se tiče zvrsti je v vseh državah najpogostejša 
lirika, sledi ji proza, v zadnjem času pa tudi dramatika.  
Romske legende in miti govorijo o veri v katoliškega boga, nastanku sveta in človeka, o zgodovini in življenju potujočih 
Romov; njih je nostalgija po otroštvu in mladosti, jasno pa se kaže tudi nemirni duh, zaradi katerega nimajo obstanka.  
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Romi po celem svetu praznujejo in za svoja priznavajo le dva svetovna dneva – 8. april, svetovni dan Romov, ter 5. 
november, ki je razglašen za svetovni dan romskega jezika. 
Romi so etnična skupina, ki živi predvsem v evropskih državah, in sicer v Romuniji, na Slovaškem, v Grčiji, Turčiji, na 
Madžarskem in v Sloveniji. V Evropi jih živi med osem in deset milijonov, v Sloveniji pa po ocenah različnih institucij od 7000 
do 12.000.  

• Migracijska politika: Slovenija se bliža Madžarski in Avstriji. Uroš Esih. Večer, Maribor, 06.11.2018,  
https://www.vecer.com/migracijska-politika-slovenija-se-bliza-madzarski-in-avstriji-6608067 
 

 
Slika: Koalicijski vrh naj bi naslednji teden (znova) pretresal slovenski pristop k dogovoru OZN o varnih, urejenih in 
zakonitih migracijah. Foto: Reuters  
 
Vlada Marjana Šarca prepušča pobudo glede slovenske politike do migracij desni opoziciji. SDS zahteva sklic izredne seje 
državnega zbora, kjer bodo predlagali zavrnitev dogovora OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah 
"Marakeška deklaracija za nas ni noben zavezujoč dokument in ga je treba tako tudi gledati," je v ponedeljek povedal 
predsednik vlade Marjan Šarec in nekoliko presenetljivo napovedal, da se mednarodne konference, ki bo decembra v 
Marakešu, ne namerava udeležiti. "Mislim, da se spet dviga preveč prahu in se to izkorišča v notranjepolitične namene. Tudi 
tiste države, ki so doslej javno naznanile, da se odpovedujejo marakeški deklaraciji, so to naredile predvsem iz 
notranjepolitičnih vzgibov," je še dodal Šarec. 
Ob tem je treba opozoriti, da politiki in tudi javnost mešajo dva dokumenta. Prvi je mednarodni dogovor o upravljanju 
migracij, ki se zavzema za boljše sodelovanje držav pri obravnavanju vprašanja migracij. Dogovor določa 23 ciljev za varnejši 
in bolj urejen pretok ljudi, doslej pa ga je podprlo 150 držav, med njimi tudi Slovenija maja letos še pod prejšnjo vlado Mira 
Cerarja. 
Manjšina in Marakeš 
Slovenski minister za zunanje zadeve Miro Cerar je sinoči prispel na Dunaj, kjer se bo danes na delovnem obisku sestal z 
avstrijsko kolegico Karin Kneissl. Pred tem je včeraj Cerar v Ljubljani sprejel predstavnike slovenske manjšine v Avstriji. 
Predstavili so mu težave s financiranjem in statusom svojih tiskanih medijev ter zahtevali krepitev slovenščine v 
izobraževalnem procesu in ustrezno financiranje slovenskih organizacij s strani avstrijskega Urada zveznega kanclerja. 
Minister je zagotovil, da bo Slovenija še naprej podpirala njihova legitimna pričakovanja pri uresničevanju narodnostnih 
pravic. Izvedeli smo še, da bo Cerar Kneisslovo povprašal tudi o "diskriminaciji otrok slovenskih delavcev v Avstriji zaradi 
nižjih otroških dokladov" in o tem, kako da Avstrija kot predsedujoča Evropske unije v Marakešu prihodnji mesec ne 
namerava podpreti globalnega dogovora OZN o varnih in urejenih migracijah. (bj)  
Marakeška deklaracija pa je dokument, sprejet ob zaključku pete konference rabatskega procesa maja letos v Marakešu. 
Njegov namen je boljše upravljanje migracijskih tokov iz zahodne, severne in srednje Afrike v EU. Gre za politično 
deklaracijo, ki ni pravno zavezujoča in ni bila podpisana, temveč sprejeta. Doslej je nekaj evropskih in drugih držav 
sporočilo, da ne bodo pristopile k dogovoru OZN o migracijah. Dogovora ne podpirata slovenski sosedi Avstrija in 
Madžarska, pomisleke imata še Poljska in Češka. Ker dogovora ne podpirata dve slovenski sosedi, so se po mnenju 
zunanjega ministra Cerarja pojavile spremenjene okoliščine, ki terjajo premislek na ravni sedanje vladne koalicije. Cerar je 
povedal, da je prav, da nova vladna koalicija v luči novih okoliščin preveri, ali bi morala tudi Slovenija ob sprejemanju tega 
dogovora izraziti morebitne pomisleke. S tem vprašanjem naj bi se naslednji teden ukvarjal koalicijski vrh. 
A vlado pri tej temi že prehiteva desna opozicija in ji narekuje tempo. SDS namreč zahteva sklic izredne seje državnega 
zbora, kjer bodo predlagali zavrnitev dogovora OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah. Pozivu k zavrnitvi sta se 
pridružili tudi Nova Slovenija in SNS. 
Cerar decembra v ZDA 
Eden od glavnih zunanjepolitičnih ciljev nove vlade je izboljšati zanemarjene odnose z ZDA. Zanemarjenost se je simbolno 
kazala predvsem v odsotnosti bilateralnih obiskov na najvišji ravni. Zadnji slovenski zunanji minister, ki je uradno obiskal 
Washington, je bil pred dobrim desetletjem Dimitrij Rupel. A novemu slovenskemu zunanjemu ministru bo po naših 
informacijah že na začetku mandata uspelo uradno obiskati ameriškega kolega, državnega sekretarja Mika Pompea. To naj 
bi se zgodilo decembra, zdaj potekajo še zadnja usklajevanja, kdaj točno se bo obisk zgodil. Največ zaslug, da bo do obiska 
prišlo, ima po informacijah z zunanjega ministrstva Cerarjev državni sekretar Dobran Božič, ki se lahko pohvali z odlično 
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mrežo poznanstev onkraj luže. Bivši načelnik generalštaba Slovenske vojske se je šolal v ZDA na prestižnem National War 
Collegeu v Washingtonu.  
V SDS po besedah poslanca Branka Grimsa dogovoru nasprotujejo, ker vse migrante izenačuje med seboj in tako na dolgi 
rok odpravlja meje držav. Sprejetje dogovora bi Slovenijo po njegovo obremenilo materialno. "Argumenti gospoda Grimsa 
zavestno poskušajo v Sloveniji vzpostavljati strah in ksenofobijo," se je na Grimsove trditve odzval Cerar. 

• Avstrijci strašijo: Na meji s Hrvaško 20.000 oboroženih migrantov. M.R. Večer, Maribor, 06.11.2018 
https://www.vecer.com/avstrijci-strasijo-na-meji-s-hrvasko-20-000-oborozenih-migrantov-6608058  
 

 
Slika: Migranti na mejnem prehodu Maljevac so en teden skušali prestopiti mejo. Potem jih je bosanska policija odpeljala 
v Veliko Kladušo. Foto: Reuters  
 
Mejo med Hrvaško in BiH naj bi skušalo prečkati več kot 20.000 migrantov, večinoma Pakistancev, ki želijo priti v Evropsko 
unijo. Njihov cilj naj bi bile Nemčija in skandinavske države, poroča avstrijski tabloid. 
Avstrijski časopis Kronen Zeitung je objavil članek, v katerem trdi, da se na preboj meje med BiH in Hrvaško pripravlja več 
kot 20.000 migrantov, ki želijo v Evropsko unijo. Ta podatek naj bi dal oddelek za migracije na avstrijskem notranjem 
ministrstvu.  
In Avstrija je zaskrbljena, saj je mejni prehod Maljevac pri Veliki Kladuši od Avstrije oddaljen le 224 kilometrov. Morebiten 
uspešen preboj bi lahko za Avstrijo predstavljal nov val migrantov prek Avstrije, piše omenjeni časopis.  
"Oboroženi so. Skoraj vsi imajo nože," je dejal neimenovani vir z avstrijskega notranjega ministrstva. "Hrvaška policija se je 
skušala soočiti s to situacijo. A stvari so postale zaskrbljujoče. Ni več begunskih družin, skoraj ni več žensk med migranti. 
Okoli 95 odstotkov migrantov je mladeničev, ki želijo na silo prestopiti mejo v Veliki Kladuši. Vsi so oboroženi, en policist pa 
je že bil zaboden," je dodal vir.  
Večino beguncev po informacijah avstrijskega ministrstva predstavljajo Pakistanci, med njimi pa naj bi bili tudi Iranci, Alžirci 
in Maročani. Njihov cilj ni Avstrija, ampak Nemčija ali Skandinavija. Avstrija naj namreč ne bi bila več na dobrem glasu med 
njimi, še poročajo Avstrijci.  
Neimenovani vir naj bi za Kronen Zeitung še povedal, da Evropa ne želi pomagati Hrvaški, da pa je treba preprečiti preboj v 
Veliki Kladuši in ustaviti prihod na desettisoče migrantov.  
Na koncu pa so zapisali, da bi lahko pri vsem skupaj pomagale sile Frontexa, evropske mejne policije, ki bodo ta mesec prišle 
na mejo med Hrvaško in BiH. 

• Pred obalo Španije sredi močne nevihte umrlo 17 migrantov. STA, A.L. Večer, Maribor, 06.11.2018 
https://www.vecer.com/v-sredozemskem-morju-sredi-mocne-nevihte-umrlo-17-migrantov-6607734  
 

 
Slika: Migracije. Foto: EPA 
 
V Španijo je od začetka leta prek Sredozemlja prispelo skoraj 47.500 migrantov, kažejo zadnji podatki Mednarodne 
organizacije z migracije. 
V Sredozemskem morju je v ponedeljek sredi močne nevihte umrlo 17 migrantov, ki so s čolni poskušali doseči obalo 
Španije. Okoli 100 ljudi je španska obalna straža uspela rešiti, 20 jih še pogrešajo, so danes sporočile španske oblasti. 

https://www.vecer.com/avstrijci-strasijo-na-meji-s-hrvasko-20-000-oborozenih-migrantov-6608058
https://www.vecer.com/v-sredozemskem-morju-sredi-mocne-nevihte-umrlo-17-migrantov-6607734
https://static.vecer.com/images/slike/2018/11/06/o_5300498_1024.jpg
https://static.vecer.com/images/slike/2018/11/06/o_1603499_1024.jpg


Pred špansko eksklavo Melilla na severovzhodu Maroka je umrlo 13 ljudi, še štiri trupla so našli v morju pred Cadizom na 
jugozahodu Španije. Reševalci še vedno iščejo okoli 20 pogrešanih, navaja francoska tiskovna agencija AFP. 
Kot je danes povedal predstavnik oblasti v Cadizu, je to mesto na krovu zelo starega lesenega čolna sredi nevihte in zelo 
razburkanega morja uspela doseči dvajseterica migrantov, ki je bila praktično brez vode in hrane. 
Pred obalo Melille so medtem reševalci pomagali skupaj 93 ljudem, ki so na dveh čolnih skušali doseči Iberski polotok, pri 
čemer pa je 13 migrantov umrlo. Rešili so 80 migrantov in jih prepeljali v začasno zatočišče za migrante v eksklavi. 
V Španijo je od začetka leta prek Sredozemlja prispelo skoraj 47.500 migrantov, kažejo zadnji podatki Mednarodne 
organizacije z migracije. V poskusu doseči Iberski polotok jih je letos 564 umrlo ali jih pogrešajo. 

• Cerar na Dunaju: Napoved dialoga o manjšinah, pa tudi lipicancih. Boris Jaušovec, Večer, Maribor, 07.11.2018 
https://www.vecer.com/cerar-na-dunaju-napoved-dialoga-o-manjsinah-pa-tudi-lipicancih-6608775  
 

 
Slika: Minister za zunanje zadeve Miro Cerar in predsednik avstrijskega parlamenta Wolfgang Sobotka, Foto:  Johannes 
Zinner 
 
Slovenski zunanji minister se je srečal z avstrijsko kolegico Karin Kneissl in se v Ljubljano vrača zadovoljen, da bo na vladi 
lahko predstavil avstrijske razloge za odpoved migracijskega dogovora OZN Marakešu. 
"Med izčrpnimi pogovori sva se z gostom, slovenskim kolegom Mirom Cerarjem, dogovorila, da bosta državi prihodnje leto 
pričeli tematski sosedski dialog o odprtih bilateralnih zadevah, kakršna so manjšinska vprašanja ali pa lipicanci," je bil danes 
na skupni tiskovni konferenci prvi stavek avstrijske zunanje ministrice Karin Kneissl. Na delovnem obisku je gostila 
slovenskega zunanjega ministra. Miro Cerar je bil v sosednji Avstriji, ki do konca leta še predseduje Evropski uniji (EU), na 
delovnem obisku. Na Dunaju se je srečal tudi s slovenskimi in avstrijskimi gospodarstveniki ter predsednikom avstrijskega 
parlamenta Wolfgangom Sobotko. 
Spremenjeno stališče Avstrije o Marakešu je Slovenijo presenetilo 
Karin Kneissl je nato nadaljevala: "Državi bosta sodelovali tudi v skupni iniciativi za Sirijo. Tam se nam obeta konec vojne. 
Avstrija, ki jo kot predsedujočo EU Bližnji vzhod zelo zanima, ceni slovenske izkušnje z razminiranjem Balkana, predvsem 
Bosne in Hercegovine, po koncu vojn. Slovenija premore sklad za razminiranje ITF, njene tehnične ekspertize na tem 
področju pa bi lahko v Sirijo vrnile normalno življenje, saj je treba državo deminirati in ljudem omogočiti varno gibanje, 
kmetijstvo, otrokom obisk šole in tako naprej." 
Težke teme odriniti v roke strokovnjakom 
Cerar se je strinjal z gostiteljico, da so odnosi med državama zelo dobri, in je v tem smislu pozdravil "tematski dialog, ko se 
bodo prihodnje leto strokovnjaki pogovorili o odprtih vprašanjih, da zbližamo stališča ne le o lipicancih, pač pa tudi o 
manjšinskih vprašanjih". Ob tem je povedal, da je sogovornico opozoril, da slovenska narodna skupnost ne dobiva dovolj 
vladnih finančnih podpor: "Potrebe manjšine so s časom narasle, podpore pa se niso zvišale. Še posebej je v težkem 
položaju celovški tednik Novice." 
Na novinarsko vprašanje o napovedanem zniževanju dodatkov oziroma doklad za otroke tujih delavcev v Avstriji, tudi za 
slovenske, je Cerar rekel, da podrobneje o tem nista govorila, vendar: "Stališče Slovenije je jasno. Če gre pri tem avstrijskem 
ukrepu za diskriminacijo, naj odloči Evropska komisija. Počakajmo na njeno mnenje." Še bolj se je Cerar izvil pri vprašanju 
avstrijske novinarke, ali bo tudi Slovenija sledila Madžarski in Avstriji, ki sta napovedali, da ne gresta decembra v Marakeš. 
Tam kanijo Združeni narodi sprejeti globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah: "Spremenjeno stališče 
Avstrije je Slovenijo presenetilo. Zato sem kolegico povprašal po razlogih. Zadovoljen sem, da bom drugi teden na vladi iz 
prve roke predstavil avstrijsko stališče. Naša vladna koalicija bo takrat presojala, ali so se s tem v zvezi okoliščine 
spremenile, namreč upoštevaje stališče Madžarske, Avstrije in še koga, pri čemer je odločitev za Marakeš sprejela prejšnja 
vlada." Tako se je izognil direktnemu odgovoru, ali tudi Slovenije v Marakeš ne bo. 
Neupravičen nadzor meje 
Ja pa Cerar ponovil, da je avstrijski nadzor na notranji schengenski meji s Slovenijo neupravičen: "Slovenija zunanjo 
schengensko mejo dovolj dobro varuje. Tudi večina beguncev sedaj v Avstrijo pride iz drugih držav. Razumem pa tudi, da je 
Avstrija ob begunski krizi pred leti nosila veliko breme in je tudi sama soočena z nadzorom na svoji severni meji. Vsekakor bi 
morali storiti vse, da schengenski režim znova postane funkcionalen." Kneisslova je povzela: "Nadzor notranje meje ni 
bilateralni problem: enako je na meji z Madžarsko pa z Nemčijo ter med Dansko in Švedsko. Kontekst je torej veliko širši, gre 
za nujnost izboljšanja nadzora na zunanjih mejah EU." 
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O arbitraži o meji med Slovenijo in Hrvaško se ministra nista pogovarjala. Sta pa novinarjem na izrecno vprašanje 
odgovorila, da oba tudi kot pravnika, ne le politika razumeta, da je treba v EU spoštovati vladavino prava. Pri tem je 
Kneisslova dodala, da Avstrija vztraja pri stališču, ki ga je bila izrekla letos na obisku v Ljubljani, ko je izrecno podprla 
implementacijo arbitražne razsodbe, kakor se spomnimo. Tega stališča danes sicer ni tako decidirano ponovila, vendar je 
menila, da so pravna varnost in pravna dejstva za EU ključni. Cerar je dodal, da morajo članice EU spoštovati vladavino 
prava in s tem biti zgled tudi kandidatkam za članstvo v EU. 

• Kutnjak: Želimo si predstavnika v lokalni skupnosti. Majda Horvat. Večer, Maribor, 08.11.2018 
https://www.vecer.com/kutnjak-zelimo-si-predstavnika-v-lokalni-skupnosti-6608865 
 

 
Slika: Đanino Kutnjak je predsednik Zveze hrvaških društev in Hrvaškega kulturnega društva Pomurje.  Foto: Majda 
Horvat  
 
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. 
ZHDS 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. 
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 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.« 
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.« 
Kako bi opisali položaj hrvaške skupnosti v lendavski občini in kakšno je sodelovanje z madžarsko manjšino? 
»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. 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.« 
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Vestnik, Murska Sobota 

• Hotel Diana spet na prodaj. Timotej Milanov. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 45, 8. novembra 2018, str. 
13 

Nepremičnine in turizem 
Kupca stavbe bodo skušali najti tudi v tujini – Upravljavci hotela začeli izplačevati regres iz preteklih let 
Ljubljanska družba Heta Asset Resolution spet prodaja soboški hotel Diana za 1,8 milijona evrov. V zadnjih mesecih so hotel 
umaknili iz prodaje, saj so bili načeloma za nakup že dogovorjeni s potencialnim kupcem, a je posel padel v vodo.  
 

 
Slika: Hotel Diana je mogoče kupiti za 1,8 milijona evrov. Fotografija: Nataša Juhnov 
 
V Heti zadeve ne komentirajo. Po neuradnih, a zanesljivih informacijah naj bi šlo za dva poslovna partnerja, ki pa nista 
uspela zapreti finančne konstrukcije za nakup. Eden od njiju naj bi si potem še vedno prizadeval najti ustreznega financerja, 
a pri bankah ni uspel dobiti posojila. V Heti naj bi se že pogovarjali z več drugimi interesenti za nakup, prav tako bodo kupca 
skušali najti v tujini. Pri tem prodajo ovira tudi dejstvo, da hotel ni prazen, pri Heti naj bi želeli prekiniti sodelovanje z 
dosedanjim uporabnikom – soboško družbo Hotel Diana, katere lastnica Olga Belec je za naš medij večkrat povedala, 
da so tudi sami interesenti za nakup hotela, vendar je njihova ponudba, kot smo še uspeli izvedeti, za Heto nesprejemljiva.  
 

 
Slika: Olga Belec je bila pred kratkim imenovana za državno sekretarko v Uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po 
svetu, vodenje hotela pa je prepustila svojemu sinu Patricku Belcu. Fotografija: Aleš Cipot 
 
Belčeva je bila pred kratkim imenovana za državno  sekretarko v Uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, vodenje 
hotela pa je prepustila svojemu sinu Patricku Belcu, ki je prav tako solastnik družbe Hotel Diana. 
Sindikat bo predlagal zvišanje plač 
Kot smo že poročali, se v družbi srečujejo tudi z nezadovoljstvom zaposlenih, med drugim zaradi nizkih plač in neizplačanega 
regresa iz preteklih let, zaradi česar so imeli predstavniki Sindikata gostinstva in turizma Slovenije konec oktobra tudi 
sestanek z vodstvom družbe. Po pregledu neizplačanih regresov za letni dopust so ugotovili, da je Belčeva od leta 2013, ko 
je prevzela podjetje, zaposlenim vse do danes izplačala regres za leta 2012, 2013, 2014, ta teden pa so izplačali še zadnji  
obrok regresa za leto 2018. Prav tako naj bi do konca leta zaposlenim izplačali regres za leto 2015. Tako bodo zaposlenim 
dolžni izplačati še regres za leti 2016 in 2017. V sindikatu še poudarjajo, da so delavci seznanjeni s tem, da je regres 
iztožljiva pravica in da ga lahko izterjajo prek delovnega sodišča, a se za tožbo ni odločil nobeden od njih.  
V sindikatu še pojasnjujejo, da bo glede plač zaposlenih strokovna služba sindikata pregledala plačilne liste nekaterih 
delavcev različnih poklicev, na podlagi teh ugotovitev pa bo sindikat predlagal vodstvu družbe dvig plač. Predstavniki 
sindikata in vodstva družbe se bodo znova sestali januarja 2019, ko bodo pregledali realizacijo dogovorjenih zadev, rezultate 
poslovanja in sklenili nov dogovor o poplačilu preostalih odprtih terjatev.  

• Prva samostojna pot Slovencev. Janko Votek. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 45, 8. novembra 2018, str. 
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Država Slovencev, Hrvatov in Srbov 
Predsednik prve vlade SHS je bil Pomurec Anton Korošec 
Po koncu prve svetovne vojne je bil 6. oktobra 1918 v Zagrebu ustanovljen svet Slovencev, Hrvatov in Srbov, katerega 
predsednik je postal Anton Korošec, teolog in ljudski politik iz Biserjan. Konec oktobra, natančneje 29. oktobra, je bila 
razglašena neodvisnost države Slovencev, Hrvatov in Srbov (SHS), dva dni pozneje je bila ustanovljena prva slovenska 
vlada. 
 

 
Slika: Anton Korošec z Milanom Stojadinovićem na sprejemu pri prestolonasledniku kraljeviču Petru. Fotografija: arhiv 
Vestnika 
 
Gre za uresničitev skoraj stoletnih prizadevanj Slovencev oziroma prebivalcev slovenskih dežel habsburškega cesarstva za 
samoupravo in pravičen delež pri upravljanju svojih dežel. Vrhunec teh prizadevanj je bila znamenita Majniška deklaracija, 
ki jo je v dunajskem državnem zboru 30. maja 1917 prebral vodja Jugoslovanskega kluba poslancev Anton Korošec. V njej so 
zahtevali združitev južnih Slovanov v monarhiji. Po koncu prve svetovne vojne so svojo idejo lahko uresničili. Poleg lastnih 
prizadevanj slovanskih narodov za večjo avtonomijo znotraj monarhije so bile pri tem odločilne Wilsonove točke, ki so 
terjale samoodločbo subjektov, ki so sestavljali monarhijo.  
 

 
Slika: Kip Antona Korošca ob rojstni hiši. Fotografija:  Simona Božič 
 
Narodi, ki so imeli predstavnike v cesarjevem svetu na Dunaju, so stopili na pot samostojnosti. Med njimi tudi Slovenci. Pri 
Slovencih je ostalo nekaj grenkega priokusa, saj je nemško usmerjen mariborski mestni svet razglasil priključitev Maribora 
Republiki Nemški Avstriji. General Rudolf Maister in njegovi soborci so 23. novembra 1918 osvobodili Maribor in zatem 
zasedli celotno narodnostno mejno območje na Štajerskem. Z njegovo razglasitvijo Maribora in Spodnje Štajerske  za posest 
Države Slovencev, Hrvatov in Srbov je zaokrožil slovenski nacionalni prostor. 
Nekoliko drugače se je zgodba odvila za severni panonski prostor oziroma prekmurske Slovence. Ti so bili del kraljevine 
Ogrske, ki je bila v nasprotju z avstrijskim delom enotna in nedeljiva. Kljub prizadevanjem Karla I. v Budimpešti niso 
bili pripravljeni nikomur priznati posebnih pravic, kaj šele pravice do samoodločbe. Tako je Prekmurcem uspelo šele slabo 
leto pozneje, po podpisu mirovne pogodbe v Trianonu. Vse to pa se ni zgodilo samo po sebi. Tako kot v matici je bila tudi v 
tem delu Slovenije stopnja nacionalne zavesti visoka, ton ji je dajal tišinski župnik Franc Ivanocy, zgodbo pa so zaokrožili 
njegovi nasledniki, predvsem Ivan Jerič in Jožef Klekl z nacionalno zavednimi Prleki, kot je bil Matija Slavič. Ivanocy 
je že leta 1897 v tišinski kroniki zapisal: »Parlamentarno življenje je tukaj pravo smetišče v državi. Ministrski predsednik 
krade pisma, s tem hoče nekatere ljudi onemogočiti. Kradejo ministri, prav tako veliki župani, goljufajo največji državniki. 



Temu, če je kdo pošten človek, se današnji tako imenovani izobraženi ljudje smejijo. Na področju dušne vesti in poštenja sta 
zavladala nihilizem in anarhija. Zato je škoda, da si madžarski narod kopa tako sramoten grob. Končno si vsi narodi zaslužijo 
in pišejo svojo usodo … Da je madžarsko ime postalo osovraženo, nad tem se več nihče modro ne čudi, in da bo dinastija 
postala obžalovanja vredna in smešna, tudi temu se za kratek čas ne bodo več čudili.« Tu je napovedal propad monarhije 
in pojasnil vzroke za njen propad. Hkrati pa začel ozaveščati prebivalstvo in pripravo na ta razpad ter na poznejšo  riključitev 
Prekmurja matični državi. 
 
 

 
Slika: Spominska soba Antona Korošca na domačiji v Biserjanah. Fotografija: Simona Božič 
 
Konec prve svetovne vojne 
11. novembra 1918 sta nemški parlamentarni poslanec Matthias Erzberger in francoski maršal Ferdinand Foch v 
železniškem vagonu blizu Compiegna podpisala premirje, s čimer je Nemčija privolila v brezpogojno kapitulacijo. 
S tem je bilo konec do takrat najhujše vojne v zgodovini človeštva, za katero se je v zgodovini uveljavilo ime prva 
svetovna vojna. 
Vzela je več kot 10 milijonov življenj, vsaj dvakrat toliko je bilo ranjenih, nepregledna množica izseljenih, propadle so štiri 
velike monarhije, zgodila se je oktobrska boljševistična revolucija. Svet in ljudje so se za vedno spremenili. Konec vojne ni 
prinesel ureditve razmer in trajnega miru, želja posameznih držav po uresničitvi lastnih interesov je povzročila, da se je 
čez 21 let začela druga, še veliko grozljivejša vojna. 

• Aleš Müller. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 45, 8. novembra 2018, str. 17 
 

 
Slika: Aleš Müller. Foto: Vestnik 
 
Predsednik Nogometnega kluba Pušča je nedavno s svojo ekipo priredil slavnostno akademijo ob 60-letnici obstoja, na 
katero je prišlo veliko znanih častnih gostov, kmalu zatem pa je že prisostvoval impresivni zmagi Pušče z 11 : 0 na romskem 
derbiju z Romo. Müller je tudi odličen sodnik lige Ena v malem nogometu na travi, lige prvakov International Socca 
Federation, kjer je sodil finale, in svetovnega prvenstva Socca Cup. 

• Treba je vztrajati na svoji poti. Intervju: Eva Nađ. Pogovarjala se je: Anamarija Nađ. Vestnik, Murska Sobota, 
leto LXX, št. 45, 8. novembra 2018, str. 20 

Komunikologinja in kulturologinja Eva Nađ 
Organizatorka in koordinatorica kulturnega programa v KKC Lendava, ljubiteljska gledališka igralka in režiserka, 
predsednica Kulturno-umetniškega društva Lavina 
Z Evo Nađ sva se neko sobotno popoldne sestali v lendavskem kulturnem domu. Najin pogovor je bil večkrat prekinjen, saj 
je gostujoča gledališka skupina potrebovala pomoč pri postavitvi scene. Odmaknili sva se od kavarniškega vrveža, 
šli v zgornjo etažo gledališča in končno je prišlo na vrsto nekaj mojih vprašanj. Eva je organizatorka in koordinatorica 
kulturnega programa v Knjižnici - Kulturnem centru Lendava, ljubiteljska gledališka igralka in režiserka, predsednica Kulturno 
- umetniškega društva Lavina, komunikologinja in kulturologinja. 



 

 
Slika: Komunikologinja in kulturologinja Eva Nađ. Mlada, a izkušena lendavska umetnica. Fotografija: Anamarija Nađ 
 
Zakaj ravno gledališče? 
»Neko notranje gonilo za nastopanje in za vse priprave, ki spadajo k temu, je v meni že od malih nog. V osnovni šoli sem pri 
pouku slovenščine z veseljem brala iz berila, imeli smo učiteljico, ki je z nami čtivo iz berila rada zaigrala pred razredom. 
Tako sem pri urah slovenščine in s sodelovanjem na šolskih prireditvah prvič izkusila, kako je nastopati pred občinstvom. 
Sicer pa sva s sestro tudi doma pogosto nastopali pred starši in najino 'dramsko besedilo' je bilo najpogosteje prav katero 
izmed literarnih del, ki smo jih obravnavali v šoli. Moje gledališko udejstvovanje pa se je začelo v srednji šoli, ko sem postala 
članica gledališke skupine Diaxinpad (dijaški oder, op. p.), ki jo je podpiral Zavod za kulturo madžarske narodnosti Lendava. 
Ideja za to gledališko skupino sega v poletne tabore, ki jih je zavod vsako leto organiziral za otroke in mladino. Prav tisto 
leto, ko sem bila prvič v takem mladinskem taboru na Madžarskem, je omenjeni zavod dijake, ki smo se tabora udeležili, 
povabil k sodelovanju v novi gledališki skupini. Takrat nihče ni vedel, da bo Diaxinpad imel tako veliko vlogo pri oblikovanju 
gledališke dejavnosti v mestu in kulturi madžarske manjšine. Vedno smo delali s profesionalnimi režiserji iz vojvodinskih 
gledališč, ki so nam dajali take napotke za igro, da smo jih lahko prenesli tudi v medsebojne odnose in vsakodnevno 
življenje. Gostovali smo po Karpatski dolini, nastopali v Romuniji, Ukrajini in na Slovaškem.« 
Ali ste razmišljali o študiju igre, doma ali v tujini? 
»Seveda. Akademija za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani me ni prepričala, pozanimala sem se o sprejemnih 
izpitih za študij igre v Budimpešti in na madžarskih univerzah v Transilvaniji, vendar se nisem odločila za to. Študirala sem 
medijske in komunikacijske študije, nato izbrala magistrski študij kulturologije in rada rečem, da še danes nisem prepričana, 
na kateri strani mikrofona bi rada bila – ta, ki dogodke opazuje v vlogi novinarja, ali ta, ki dogodke ustvarja in dela vsebino.« 
Kje ste, poleg gledaliških taborov, nabirali izkušnje? 
»Pred sedmimi leti sem se prvič udeležila delavnic Madt (gledališki tabor, namenjen dijakom in ljubiteljskim igralcem, op. p.) 
v Senti v Srbiji. Energija na delavnicah me je tako prevzela, da sem leto dni pozneje tudi jaz v okviru dejavnosti KUD Lavina v 
Prekmurju organizirala podobne gledališke delavnice. Lani sem bila na intenzivni delavnici CAMP (Contemporary Artistic 
Movement Platform, op. p.) v Romuniji, kamor so bili vabljeni tudi profesionalni plesalci. Ko govorim o ljudeh, ki so vplivali 
name, bi v prvi vrsti omenila Attilo Messa. Bil mi je neke vrste vzgojitelj, mentor in ne le režiser, ki je režiral naše predstave. 
Tudi njegov kolega, igralec Tibor Szloboda, je z nami ogromno delal  in skupaj smo ustvarili veliko dobrih predstav, s tem da 
je Szloboda 'v roke dobil' že izoblikovano skupino ljudi, ki je poznala t. i. gledališki bonton. Za sodobni ples me je navdušil 
Attila Bordas, transilvanski koreograf; zadnje čase pa veliko sodelujemo tudi z režiserjem Sandorjem Komaromijem, ki 
raziskuje svojevrstno metodologijo povezovanja psihologije in gledališke igre pri mladih.« 
 

 
Slika: Eva Nađ v vlogi Sally Bowles v muzikalu Cabaret? iz leta 2013. Fotografija: Anamarija Nađ 
 



Bolj kot z igralstvom se zadnja leta ukvarjate z režijo. Z učiteljico Gizelo Kotter režirate predstave lendavskih 
osnovnošolskih otrok, letos prvič delate tudi z upokojenci. Kako je sodelovati s to starostno skupino, kdo se od koga uči 
(smeh)? 
»Delo s Kofetarji je bila nova in zanimiva izkušnja. Opažam nekatere podobnosti med delom z otroki in upokojenci, recimo 
kar se tiče tempa dela. A so upokojenci vendarle odrasli ljudje. Na vajah poslušajo, so motivirani. Od te skupine sem se 
naučila predvsem to, da se s potrpljenjem in lepo besedo zares daleč pride. Od njih sem se veliko naučila tudi o sebi. Sem 
natančna, kar se od režiserke tudi pričakuje, zato mislim, da so se Kofetarji od mene naučili gledališkega reda. Ne glede na 
starostno razliko je v gledališču na prvem mestu spoštovanje. S Kofetarji sem se v obdobju petih mesecev, kolikor smo 
vadili, zelo zbližala in postali smo neke vrste družina. Podobno velja za otroke. Pri delu z njimi ne vzgajam bodočih igralcev 
in igralk, ampak predvsem razmišljujočo mladino, ki bo v življenju znala artikulirati svoje misli.« 
Minuli mesec so Kofetarji napolnili gledališko dvorano v Lendavi. Premiera predstave Smo, kar smo je bila uspešna, 
občinstvo navdušeno. Kako je nastala, o čem govori? 
»Predstava Smo, kar smo je nastala kot kolaž preteklih let. Kofetarji so namreč 10-letnico delovanja želeli zaznamovati na 
izviren način. Porodila se je ideja, da bi naredili predstavo, v katero bi lahko vpletli prejšnje predstave. Besedilo je napisal 
Miha Štampah, zgodba pa pripoveduje o starih prijateljih, ki se že več desetletij niso videli. Povabljeni so v lokal na 
predstavitev nekega izdelka, s seboj pa so morali prinesti še fotoalbume. V lokalu hotela se srečajo, in ker imajo s sabo 
albume, jih začnejo listati, premaga jih nostalgija, spominjajo se skupnih trenutkov. Ti skupni spomini so dejansko prizori iz 
prejšnjih predstav. Mogoče v drugačni zasedbi, vendar je besedilo avtorjev Olge Paušič in Jožeta Carja le malo prirejeno. 
Po dolgem čakanju le pride predstavnica organizacije, ki želi predstaviti produkt – tableto, s pomočjo katere lahko človek 
pozabi slabe spomine in s tem na svoja stara leta živi bolj srečno. Zgodi se nepričakovan preobrat, starejši ljudje se kljub 
vsem tegobam ne želijo spremeniti. Oni so, kar so. Z vsemi hibami, napakami, slabimi odločitvami in grenkimi spomini. Če bi 
slabe izkušnje odrivali, ne bi bili več to, kar so. Na koncu se nobeden od šestih prijateljev ne odloči za uporabo tablete, le 
najmlajša oseba, zaposlena v hotelskem lokalu, ki je večino časa na odru, vendar ji gledalec ne posveča tolikšne pozornosti, 
jo vzame.« 
Kaj vas žene naprej? 
»V svoje ideje moramo verjeti. Vsak ima svoje sanje, predstavo o tem, kaj in kako bi delal dobro. In treba se je truditi, za to 
delati in se ne ustaviti pri prvi oviri. Biti vztrajen. Vztrajati pri svojem delu, na svoji poti. Ne se pustiti.« 

• Slovenci in Avstrijci na pohodu prijateljstva. D. N. . Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 45, 8. novembra 2018, 
str. 32 

Športno društvo Studenec Cankova je s soorganizatorji pripravilo 19. evropski pohod prijateljstva. Udeležilo se ga je 110 
pohodnikov iz Slovenije in Avstrije.  
 

 
Slika: Evropskega pohoda prijateljstva so se udeležili Slovenci in Avstrijci. Fotografija: Nataša Juhnov 
 
Enajst kilometrov dolga pot jih je vodila od vaško-gasilskega doma v Gederovcih do tamkajšnjega mejnega prehoda in 
naprej v Avstrijo. Pohod so sklenili na Cankovi, kjer jih je pričakala topla malica. 
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• Društvo TIGR Primorske pričakuje diplomatske odzive Slovenije na shod Casapounda v Trstu. Ljubljana - MMC 
RTV SLO, STA. 2. november 2018  

Za soboto v Trstu napovedana dva shoda 
http://www.rtvslo.si/slovenija/drustvo-tigr-primorske-pricakuje-diplomatske-odzive-slovenije-na-shod-casapounda-v-
trstu/470647  
Člani društva TIGR Primorske so v zvezi s shodom neofašističnega gibanja CasaPound v Trstu, napovedanim za soboto, 
pisali predsedniku republike Borutu Pahorju in mu predlagali, naj italijanskega predsednika Sergia Mattarello opozori na 
nevarnost podžiganja sovraštva. Ukrepanje pričakujejo tudi od slovenske diplomacije. 
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Slika: Gibanje CasaPound je za soboto napovedalo shod v Trstu. Foto: EPA 
 
V izjavi za javnost so izrazili tudi pričakovanje, da bodo predstavniki Slovenije v Bruslju, Rimu in Trstu sporočili italijanskim 
oblastem in demokratični javnosti v Evropi, da shod neofašistov v Trstu žali čustva in tradicije odporništva, s tem pa tudi 
zanika vsebino celotne demokratične ureditve povojne Evrope. V društvu so prepričani, da bi pristojne oblasti v Italiji na 
podlagi ustave in zakonov, ki prepovedujejo obujanje fašistične stranke, morale preklicati dovoljenje za shod gibanja 
CasaPound. 
Pahor: Nacionalistične izjave vzbujajo skrb 
V uradu predsednika republike so v odzivu na poziv TIGR-a spomnili, da se je Borut Pahor glede nekaterih podobnih 
manifestacij v Italiji že uradno oglasil. Tudi na zadnjem obisku pri italijanskem predsedniku Sergiu Matarelli je dejal, da 
nacionalistične izjave vzbujajo skrb in nasprotovanje v Sloveniji, zlasti na Primorskem. 
Dodali so, da bo Matarella govoril v Trstu dan po sobotnem shodu, Pahor pa pričakuje, da se bo italijanski predsednik po 
potrebi ustrezno odzval. 
Šarec: Sol na rane primorskih Slovencev 
Premier Marjan Šarec je dan pred sobotnim shodom neofašističnega italijanskega gibanja CasaPound v Trstu ocenil, da je 
napoved pohoda sol na nikoli zaceljene rane primorskih Slovencev v matični domovini in zamejstvu. 
 

 
Slika: Shod neofašistov je sol na rane primorskih Slovencev, je ocenil premier Marjan Šarec. Foto: Reuters 
 
"Fašizem je bil in je poosebljeno zlo, ki ne sme imeti podpore," je premier danes zapisal na družbenem omrežju Twitter in 
spomnil, da je primorski del Slovenije dolga leta trpel pod fašizmom. 
Po virih blizu zunanjega ministra Mira Cerarja na zunanjem ministrstvu budno spremljajo dogajanje. 
Italijansko desničarsko gibanje CasaPound shod pripravlja ob 100. obletnici zmage Italije v prvi svetovni vojni, na njem pa 
pričakujejo več tisoč ljudi. Oblasti shoda kljub številnim pozivom organizacij, združenj, sindikatov, šol in posameznikov niso 
prepovedale, češ da za to ni pravne podlage. So pa omejile traso shoda, ki se ne bo smel približati Rižarni, Narodnemu domu 
in spomeniku bazoviškim junakom. 
Pripravlja se tudi antifašistični pohod 
Da si pred dogajanjem v Trstu ne gre zatiskati oči, so pred dnevi opozorili tudi v eni od krovnih organizacij slovenske 
manjšine v Italiji, Slovenski kulturno-gospodarski zvezi (SKGZ). Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je družbeno in politično 
ozračje v Italiji zastrupljeno do take mere, da je dogajanje težko prezreti, CasaPound pa ni osamljen pojav. 
Združenje Antifašistični in antirasistični Trst bo sočasno organiziralo svoj pohod po Trstu. K udeležbi na teh demonstracijah 
pozivajo številne slovenske in italijanske organizacije, stranke in drugi. Pričakujejo, da se jih bo udeležilo več tisoč ljudi. 
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 organizatorjem odobrile ločeni poti. 
Odziv SMC-ja 
Stranka SMC pa je v sporočilu za javnost shod neofašistov v Trstu označila za dogodek, ki ga ne bi smelo biti, saj zagovarja 
neevropske vrednote in slavi ideologijo, ki je v prejšnjem stoletju privedla do zločinov in tragedij. "Stota obletnica konca 
prve svetovne vojne naj bo poziv k miru, sožitju in sočutju, ne pa povod za ponovno poveličevanje srhljivih in nevarnih idej," 
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so še zapisali v SMC-ju. Ob tem so izrazili obžalovanje ob odločitvi tržaških oblasti, ki shoda kljub številnim pozivom niso 
prepovedale, ter podprli vse, ki v Trstu predstavljajo branike demokracije, človekovih vrednot in miru. 

• Makedonska vlada predstavlja predloge ustavnih amandmajev. J. R.  Skopje - MMC RTV SLO, STA. 2. november 
2018  

Prvi amandma predvideva spremembo imena v Republika Severna Makedonija 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/makedonska-vlada-predstavlja-predloge-ustavnih-amandmajev/470666  
 
Makedonska vlada je sprejela predloge štirih ustavnih amandmajev v skladu z dogovorom z Grčijo o spremembi imena 
Makedonije. Sledi parlamentarna razprava o predlogih. 
Prvi amandma besedno zvezo Republika Makedonija spreminja v Republika Severna Makedonija, je na novinarski 
konferenci oznanil makedonski premier Zoran Zaev. 
 

 
Slika: "Vsi vemo, da ni možnosti niti za boljši dogovor niti za drugi sporazum. Dogovor je pošten, pravičen in enakopraven 
za obe strani. Nazadnje pa odpira vrata Evropske unije in Nata," je Zaev predstavil predlagane spremembe ustave. Foto: 
Reuters 
 
Drugi amandma spreminja preambulo oz. uvodni nagovor ustave. Iz odločbe ASNOM-a - partizanskega antifašističnega 
parlamenta na čelu države med letom 1944 in koncem druge svetovne vojne - bodo izpustili poziv k združevanju z 
Makedonci iz Grčije in Bolgarije. Poziv ASNOM-a namreč ni v skladu z novimi načeli vzpostavljanja prijateljskih odnosov s 
sosedami, zato se spreminja, je po poročanju regionalne televizije N1 pojasnil Zaev. 
Prav tako bodo v preambulo zapisali ohridski sporazum, s katerim so leta 2001 končali oborožen konflikt z etničnimi Albanci. 
Ohridski sporazum Albancem, ki predstavljajo četrtino prebivalstva v Makedoniji, daje tudi dodatne pravice in širšo 
avtonomijo. Zaev je poudaril, da je ohridski sporazum že zdaj sestavni del ustave ter da ga le dodajajo v preambulo, saj da je 
to "pošteno do vseh manjšinskih skupnosti". 
"Makedonija spoštuje suverenost sosed" 
S tretjim amandmajem bodo v ustavo dodali odstavek, ki navaja, da Makedonija spoštuje suverenost, ozemeljsko celovitost 
in politično neodvisnost sosednjih držav, vključno z Grčijo. Stavek daje "jasnejše zagotovilo o trajnosti in nedotakljivosti 
meje z Grčijo, čeprav velja za vse sosede", pojasnjuje Zaev. 
Četrti amandma zadeva vse člene ustave, ki zajemajo dolžnosti države do Makedoncev v tujini in varuje njihove pravice in 
interese, poroča Balkan Insight. 
Zaev: Amandmaji odpirajo vrata EU-ja 
Zaev je na konferenci povedal, da so predlogi amandmajev preprosti, ne vsebujejo ničesar spornega in so v skladu z 
mednarodnimi standardi. S tem si po njegovih besedah zaslužijo podporo vseh makedonskih poslancev. "Vsi vemo, da ni niti 
možnosti za boljši dogovor niti za drugi sporazum. Dogovor je pošten, pravičen in enakopraven za obe strani. Nazadnje pa 
odpira vrata Evropske unije in Nata," je poudaril Zaev. 
Pri pripravi predloga je sodelovalo tudi osem poslancev opozicijske VMRO-DPMNE, ki so oktobra podprli začetek postopka 
spreminjanja ustave za spremembo imena države v skladu s sporazumom, ki sta ga Grčija in Makedonija podpisali junija. 
Amandmaji potrebujejo "le" absolutno večino 
Amandmaje je vlada že poslala v makedonski parlament, ki bo o tem predvidoma razpravljal na plenarnem zasedanju 1. 
decembra. Za debato ima parlament 30 dni časa, poslanci lahko vložijo tudi predloge za dopolnitve in spremembe štirih 
amandmajev, nato sledi glasovanje. Tokrat bo za razliko od glasovanja za začetek postopka spreminjanje ustave namesto 
dveh tretjin glasov potrebna absolutna večina 61 glasov. Pričakovati je, da bo parlament predlog podprl, saj ima vladajoča 
koalicija okoli socialdemokratov 67 poslancev. 
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Slika: Predlogi amandmajev gredo v parlamentarno razpravo. Poslanci bodo po 30 dneh razprave glasovali, za sprejetje 
bo potrebna absolutna večina. Foto: Reuters 
 
Tretje glasovanje najkasneje do januarja 
Če bo druga faza uspešna, bo imela vlada zeleno luč za pripravo končnih ustavnih amandmajev, o katerih bo znova treba 
razpravljati v parlamentu, vsaj 30 dni pred tretjim in končnim glasovanjem, za končno potrditev pa bo znova potrebna 
dvotretjinska večina. Celoten postopek naj bi se končal najkasneje do konca leta ali januarja, nato mora parlament pred 
podobnim glasovanjem v Grčiji tudi ratificirati sporazum o imenu. 

• Špansko tožilstvo za nekdanje katalonske voditelje zahteva do 25 let zapora. J. R. Madrid - MMC RTV SLO, STA 
                 2. november 2018  
Sojenje naj bi se začelo na začetku leta 2019 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/spansko-tozilstvo-za-nekdanje-katalonske-voditelje-zahteva-do-25-let-zapora/470680  
Špansko tožilstvo za 18 katalonskih politikov in civilnodružbenih voditeljev zaradi njihove vloge v poskusu razglasitve 
neodvisnosti Katalonije zahteva skupno 177 let zapora. 
 

 
Slika: Katalonski predsednik na dogodku ob prvi obletnici razglasitve neodvisnosti med portrete obtoženih voditeljev 
polaga naglje. Foto: Reuters 
 
Najvišjo kazen, 25 let zapora, tožilstvo zahteva za nekdanjega podpredsednika katalonske vlade Oriola Junquerasa, ki je 
obtožen upora in zlorabe javnih sredstev, poroča Catalan News. 
Za predsednico parlamenta Carme Forcadell ter civilnodružbena voditelja Jordija Cuixarta in Jordija Sancheza zahtevajo po 
17 let. 
Upora je obtoženih tudi pet ministrov takratne vlade – Joaquim Forn, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull in Raul Romeva 
–, za katere zahtevajo po 16 let. 
 

http://www.rtvslo.si/svet/evropa/spansko-tozilstvo-za-nekdanje-katalonske-voditelje-zahteva-do-25-let-zapora/470680
javascript:void(photos.show(1));
javascript:void(photos.show(0));


 
Slika: Aktivisti pozivajo k izpustitvi družbenocivilnih voditeljev Jordija Cuixarta in Jordija Sancheza. Foto: Reuters 
 
V španski zakonodaji je upor opredeljen kot "javno in nasilno upiranje" z namenom kršitve ustave ali razglasitve 
neodvisnosti dela ozemlja. 
Vsi omenjeni so trenutno v priporu, medtem ko preostala deveterica sojenje čaka na prostosti. "Pripravljeni smo na večletne 
zaporne kazni in nepravičen proces," je v odzivu povedal Junqueras, ki je bil aretiran pred natanko letom dni. Sanchez je na 
Twitterju pozval k "ustreznemu, a ne nasilnemu odgovoru" na današnjo odločitev tožilstva. 
Torra poziva, naj Španija opusti sodni proces 
Katalonski predsednik Quim Torra je Madrid znova pozval, naj opusti vse obtožnice, in dejal, da sodni postopki pomenijo 
"prezir do zaprtih demokratov". "Španska vlada je zamudila zlato priložnost, da spor umakne s sodišč in ga prestavi na 
politična tla," je sporočil Torra. 
Svoj predlog zaporne kazni je pozneje podalo še državno odvetništvo, ki ga imenuje vlada. Predlagajo nižje kazni: obtožbo 
samo zaradi nepokorščine, in ne zaradi upora, in od osem- do dvanajstletne zaporne kazni. 
Špansko tožilstvo nad "odcepitveni načrt" 
Po navedbah tožilstva je "odcepitveni načrt (katalonskih voditeljev) predvideval uporabo vseh sredstev, potrebnih za dosego 
cilja, vključno z nasiljem za zagotovitev tega kriminalnega rezultata, čeprav so vedeli, da država tega ne bo sprejela". 
Poleg tega so spodbudili "množično mobilizacijo državljanov", ki je imela zastraševalni učinek. Uporabili pa so tudi 
regionalno policijo Mossos d'Esquadra s 17.000 možmi, ki so ravnali v skladu z njihovimi ukazi. 
V ločenem primeru so štirje visoki predstavniki Mossos d'Esquadra, med njimi tudi nekdanji vodja Josep Lluis Trapero, prav 
tako obtoženi upora. Tožilstvo zanje zahteva od štiri do enajst let zapora.  
Sedem let za zlorabo javnih sredstev 
Za tri nekdanje katalonske politike, obtožene zlorabe javnih sredstev, s katerimi naj bi organizirali referendum, tožilstvo 
predlaga po sedem let zapora in plačilo 30.000 evrov kazni. Šestim od 18 voditeljev bodo sodili zaradi nepokorščine in jim 
grozi zgolj globa. 
 

 
Slika: Čistilci v kraju Caldes de Malavella severno od Barcelone z dreves odstranjujejo rumene trakove, ki predstavljajo 
zaprte aktiviste. Foto: Reuters 
 
Tožilstvo je višino zahtevane kazni objavilo, potem ko je špansko vrhovno sodišče pretekli teden sporočilo, da bo moralo 18 
nekdanjih katalonskih političnih in civilnodružbenih voditeljev sesti na zatožno klop. Sojenje bi se lahko začelo na začetku 
leta 2019. 
Sedem katalonskih politikov v tujini 
Med njimi ni nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta in šestih drugih politikov, saj španska sodišča ne 
sodijo v odsotnosti. Tudi Puigdemont, ki je še vedno v prostovoljnem izgonu v Belgiji, je obtožen upora. 
V Kataloniji je 1. oktobra 2017 kljub prepovedi španskih sodišč in nasilnemu posredovanju španske policije potekal 
referendum o katalonski neodvisnosti. Katalonski regionalni parlament je nato 27. oktobra potrdil resolucijo, ki predvideva 
ustanovitev neodvisne Katalonije. 
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Zaradi potrditve resolucije je španska vlada Kataloniji začasno odvzela avtonomijo ter prevzela naloge in pristojnosti 
katalonske regionalne vlade, ki jo je odstavila. Po prisegi nove katalonske vlade junija letos je Katalonija znova dobila 
avtonomijo. 
Španska opozicija kritizira odvetništvo 
Španska opozicija v odzivu na nižje kazni, ki jih je predlagalo državno odvetništvo, socialistično vlado Pedra Sancheza 
obtožuje, da gre za politično odločitev. Njegova vlada je namreč v parlamentu odvisna od podpore katalonskih strank, ki 
zagovarjajo neodvisnost. 

• Shod neofašistov in njihovih nasprotnikov v Trstu minil brez večjih izgredov. Trst - MMC RTV SLO, STA, Radio 
Slovenija. 3. november 2018 
Oblasti shod samo omejile, ne prepovedale 

http://www.rtvslo.si/svet/shod-neofasistov-in-njihovih-nasprotnikov-v-trstu-minil-brez-vecjih-izgredov/470705  
V Trstu je med okrepljenim varovanjem potekal shod neofašistov in njihovih nasprotnikov. Na shodu protifašistov so 
nestrpneži z vzkliki napadli politične predstavnike Demokratske stranke. 
 

 
Slika: Shoda sta potekala ob strogem policijskem nadzoru. Na fotografiji nasprotniki neofašistov. Foto: Rajko Dolhar 
 
Natančno število udeležencev še ni znano, nekateri mediji pa poročajo, da se je v Trstu zbralo kakih 2.000 privržencev 
skrajnega desničarskega gibanja CasaPound ter 4.500 njihovih nasprotnikov. 
Središče Trsta je bilo zaprto za promet. Prav tako so bili zaprti številne trgovine in lokali. Na ulicah so močno okrepili 
policijsko navzočnost in postavili železne pregrade. Tržaškim policistom, karabinjerjem in finančnim stražnikom so na pomoč 
priskočili nekateri policijski in karabinjerski oddelki iz drugih krajev severne Italije. 
V mestu se je zbrala velika množica privržencev skrajnega desničarskega gibanja CasaPound, večinoma starih med 20 in 40 
let, ki so prišli iz celotne Italije, je za Televizijo Slovenija poročala Mirjam Muženič.  
Sprevod je krenil s trga Riborgo in se končal pred Rossettijevim spomenikom. Privrženci so nosili italijanske zastave in 
zastave gibanja, nad vsem pa je kraljeval velik transparent z napisom "Italija: vstani, bojuj se in zmagaj". 
CasaPound je shod v Trstu priredil ob stoti obletnici konca prve svetovne vojne. "Žal mi je, toda krivda ni naša. Prišli smo, da 
bi se spomnili padlih na fronti, ki so zarisali meje našega naroda. Polemike so sprožili drugi, to ni bil naš namen. Za nas je 
danes praznik," je povedal nacionalni tajnik neofašističnega gibanja Simone di Stefano. 
Nasprotniki "skupaj proti fašizmu" 
Na drugi strani so se prav tako množično zbrali protifašisti iz Italije, Slovenije, Hrvaške in Avstrije, ki so pod skupnim geslom 
sporočili "zatrimo fašizem, ki dviga glavo marsikje po Evropi". Shod demokratičnih sil je organiziralo Združenje Antifašistični 
in antirasistični Trst. Zborovanju italijanskih protifašistov iz številnih organizacij, združenj, sindikatov, društev in šol so se 
pridružili tudi enako misleči iz Slovenije. 
 

 
Slika: Na shodu nasprotnikov fašizma so se združili ljudje iz različnih držav - tudi Slovenije. Foto: Televizija Slovenija 
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Sprevod protifašistov je od Sv. Jakoba krenil proti Trgu Garibaldi, Stari mitnici in se končal na Goldonijevem trgu. Od tam so 
protestniki želeli kreniti proti glavni železniški postaji v mestu, a jim je namero preprečila policija, ki je obkolila trg. 
Udeleženci so se nato mirno odpravili nazaj proti Sv. Jakobu, od koder so prišli. 
Nestrpneži napadli politike Demokratske stranke 
Med shodom se je zgodil manjši izgred, ko je skupinica nestrpnežev napadla predstavnike Demokratske stranke, ki so hodili 
v zadnjem delu sprevoda antifašistov. Napadli so Roberta Cosolinija, Deboro Serracchiani in druge vidne predstavnike 
stranke z vzkliki, naj zapustijo sprevod, poroča Primorski dnevnik. Več v videu na koncu članka. 
Pred shodi aretirali dva moška 
Pred začetkom obeh shodov so pridržali dva člana italijanskih protifašistov, ki sta splezala na Verdijev kip. Prav tako je 
policija umaknila več kot deset protifašistov, ki so se utaborili na trgu San Giovanni. Nekateri med njimi so se tudi privezali 
na ograjo, poroča spletna stran Primorskega dnevnika. 
Predsednik republike Borut Pahor je obsodil shod neofašistov v Trstu. Po robu se jim lahko postavimo samo z vztrajno 
gradnjo demokracije, je sporočil v tvitu. 
Pozivi k prepovedi naleteli na gluha ušesa 
Kljub številnim pozivom tržaške oblasti shoda neofašistov niso prepovedale, vendar so ga omejile. K prepovedi shoda so 
pozivali številne organizacije, združenja, sindikati, šole in posamezniki, ki so poudarjali, da je shod v nasprotju z italijansko 
ustavo, ki preprečuje ponovno ustanavljanje in poveličevanje fašističnih strank in gibanj. 
Oblasti shoda niso prepovedale, saj za to naj ne bi bilo pravne podlage. So pa omejile traso shoda, ki se ni smel približati 
Rižarni, Narodnemu domu in spomeniku bazoviškim junakom. 
V Trstu v nedeljo Mattarella 
Oba shoda sta potekala po ulicah, ki so ponekod dokaj blizu, vendar je bilo po zagotovilih pristojnih dobro poskrbljeno za 
varnost vseh. 
Kot je za Radio Slovenija poročala Mirjam Muženič, dogodki delijo tudi krajevne politike. "Proti sem od vsega začetka. Toda 
v Italiji imamo demokracijo in z njo pravice, pa tudi dolžnosti. Trst je preživel dve svetovni vojni in tega ne smemo pozabiti. 
Dolžnost je spoštovati to mesto!" je dejal župan Trsta Roberto Dipiazza. 
"Strinjam se s pravico do svobodnega izražanja lastnih prepričanj, vendar vedno ob spoštovanju drugih in brez vzbujanja 
pozornosti, izzivanja in s tem povzročanja napetosti tudi med civilnim prebivalstvom," pa je dejal predsednik parlamenta 
Furlanije - Julijske krajine Pier Mauro Zanin. 
Dan po shodih bo Trst obiskal italijanski predsednik Sergio Mattarella, ki se bo udeležil slovesnosti ob stoletnici konca prve 
svetovne vojne. 

• V Trstu z vojaško parado zaznamovali obletnico konca prve svetovne vojne. Trst - MMC RTV SLO, Radio 
Slovenija. 4. november 2018  
Sobotna shoda minila brez večjih izgredov 

http://www.rtvslo.si/svet/evropa/v-trstu-z-vojasko-parado-zaznamovali-obletnico-konca-prve-svetovne-vojne/470762  
V Trstu je potekala veličastna slovesnost ob dnevu narodne enotnosti in oboroženih sil, ki letos sovpada s 100-letnico 
konca prve svetovne vojne.  
 

 
Slika: Stoletnico prve svetovne vojne so počastili z veliko vojaško parado, v kateri so bili tudi slovenski vojaki. Foto: 
Televizija Slovenija 
 
Največjo državno proslavo v Trstu po letu 1968 so si v družbi italijanskega predsednika Sergia Mattarelle ogledali vojaški 
predstavniki 12 držav, med njimi tudi Slovenije. 
Pred kulisami, ki so jih sooblikovale tri vojaške ladje ob obali, je potekala raznolika vojaška parada, v kateri so z nacionalno 
zastavo sodelovali tudi slovenski vojaki. Ob koncu je italijansko himno zapel svetovno znani trio mladih tenorjev Il Volo, 
letala akrobatske skupine Frecce tricolori pa so nad prizoriščem izrisala italijansko zastavo. 
Državnik Mattarella je praznično pot v Furlaniji - Julijski krajini začel v Redipulji, kjer se je poklonil spominu na padle v prvi 
svetovni vojni. Na osrednjem tržaškem trgu ga je zatem pričakalo 700 vojakov vseh rodov italijanske vojske in predstavniki 
držav, ki so bile pred stotimi leti tudi nasprotnice na istem bojišču. 
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Slika: Italijanski predsednik Sergio Mattarella je obiskal Redipuljo in Trst. Foto: Reuters 
 
"Spominjamo se v pristnem duhu prijateljstva in sodelovanja z narodi in vladami držav, katerih vojske so se častno in z 
žrtvovanjem borile skupaj z nami ali proti nam," je zbrane na stoto obletnico konca prve svetovne vojne nagovoril italijanski 
predsednik. 
Obrambna ministrica: "Mir danes ni samoumeven" 
Evropske države so v povezovanju opravile pomembno pot, pa vendar jih čaka še veliko korakov, je opozorila italijanska 
obrambna ministrica Elisabetta Trenta. "Mir danes ni samoumevna vrednota in ne moremo si dovoliti, da jo imamo za 
trajno. Mir moramo graditi in varovati vsak dan," je poudarila. 
Po boleči skupni preteklosti je danes čas za prijateljstvo, za čezmejno in mednarodno sodelovanje. Italija je velika zaveznica 
Slovenije v Evropski uniji in zvezi Nato, je za RTV Slovenija povedal načelnik Generalštaba Slovenske vojske general major 
Alan Geder.  
Dogodki potekajo dan po paradi italijanskih neofašistov CasaPound in njihovih nasprotnikov, ki je minil brez večjih izgredov.  

• V Uradnem listu EU-ja prvič javno dostopna vsebina slovenske tožbe proti Hrvaški. La. Da., G. C. Bruselj - MMC 
RTV SLO, STA. 5. november 2018  

http://www.rtvslo.si/evropska-unija/v-uradnem-listu-eu-ja-prvic-javno-dostopna-vsebina-slovenske-tozbe-proti-
hrvaski/470865  
Uradni list EU-ja je objavil povzetek tožbe proti Hrvaški 
V Uradnem listu EU-ja so objavili povzetek tožbe Slovenije na Sodišču EU-ja proti Hrvaški zaradi kršenja evropske 
zakonodaje, ki je posledica nespoštovanja arbitražne razsodbe o meji med državama, z objavo povzetka na dveh straneh 
in v šestih točkah je del vsebine tožbe tako postal prvič javno dostopen. 
Slovenija, ki jo v postopku zastopa Maja Menard, sodišču predlaga, naj ugotovi, da je tožena stranka kršila člena 2 in 4 
pogodbe EU-ja, uredbo o skupni ribiški politiki, pravila o gibanju oseb prek meja ter direktivo o vzpostavitvi okvira za 
pomorsko prostorsko načrtovanje. 
Prav tako tožnica sodišču predlaga, naj od tožene stranke zahteva takojšnje prenehanje navedenih kršitev in ji naloži plačilo 
stroškov postopka. 
 

 
Slika: Hrvaška policijska plovila brez dovoljenja Slovenije spremljajo hrvaške ribiče, ko izvajajo ribolov v slovenskih 
vodah, s čimer slovenskim ribiškim inšpektorjem preprečujejo izvajanje nadzora. Hkrati hrvaški organi slovenskim 
ribičem, ko lovijo v slovenskih vodah, ki si jih lasti Hrvaška, izrekajo globe za nezakonito prehajanje meje in nezakoniti 
ribolov. Foto: BoBo 

 
Šest tožbenih razlogov 
Slovenija tožbo utemeljuje s šestimi tožbenimi razlogi. V prvem tožbenem razlogu navaja, da Hrvaška z enostranskim 
nespoštovanjem arbitražne razsodbe zavrača spoštovanje pravne države, ki je temeljna vrednota EU, opredeljena v 2. členu 
pogodbe EU-ja. 
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Po drugem tožbenem razlogu Hrvaška z nespoštovanjem arbitražne razsodbe Sloveniji preprečuje celovito izvajanje 
suverenosti nad nekaterimi deli njenega ozemlja ter krši dolžnost lojalnega sodelovanja z EU-jem in s Slovenijo v skladu s 4. 
členom pogodbe EU-ja. 
Ravnanje Hrvaške ogroža uresničevanje ciljev EU-ja, tudi krepitev miru, ter cilje predpisov EU-ja, ki se nanašajo na ozemlje 
članic. Poleg tega Hrvaška Sloveniji onemogoča, da bi na svojem celotnem kopenskem in morskem ozemlju izvajala pravo 
EU-ja, še piše v drugem tožbenem razlogu. 
Tretji tožbeni razlog se glasi, da Hrvaška krši uredbo o skupni ribiški politiki, zlasti ureditev vzajemnega dostopa. Ureditev, ki 
se za Hrvaško in Slovenijo uporablja od 30. decembra 2017, namreč 25 ribiškim plovilom vsake od držav omogoča prost 
dostop do teritorialnega morja druge države, kot je bilo razmejeno po mednarodnem pravu, torej z arbitražno razsodbo. 
Hrvaška krši tudi uredbo iz leta 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške 
politike in izvedbeno uredbo iz leta 2011, je navedeno v četrtem tožbenem razlogu. 
Hrvaška policijska plovila brez dovoljenja Slovenije spremljajo hrvaške ribiče, ko izvajajo ribolov v slovenskih vodah, s čimer 
slovenskim ribiškim inšpektorjem preprečujejo izvajanje nadzora. Hkrati hrvaški organi slovenskim ribičem, ko lovijo v 
slovenskih vodah, ki si jih lasti Hrvaška, izrekajo globe za nezakonito prehajanje meje in nezakoniti ribolov. 
Poleg tega Hrvaška Sloveniji ne posreduje podatkov o dejavnostih hrvaških plovil v slovenskih vodah, kar zahtevata 
navedeni uredbi. S tem ji onemogoča izvajanje nadzora v vodah pod njeno suverenostjo in jurisdikcijo ter ne spoštuje 
izključne pristojnosti, ki jo ima Slovenija kot obalna država v svojem teritorialnem morju, še piše v četrtem tožbenem 
razlogu. 
Hrvaška ne sodeluje pri varovanju zunanje meje 
Peti tožbeni razlog se nanaša na kršenje uredbe iz leta 2016 o zakoniku o schengenskih mejah, ki opredeljuje pravila za 
gibanje oseb prek meja. Hrvaška meje, določene z arbitražno razsodbo, ne priznava kot skupne meje s Slovenijo, ne sodeluje 
s Slovenijo pri varovanju te "zunanje meje" ter ne more zagotavljati zadovoljivega varovanja. 
Hrvaška z zavračanjem arbitražne razsodbe krši tudi direktivo iz leta 2014 o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko 
načrtovanje, ki se uporablja za "morske vode" članic, piše v šestem tožbenem razlogu. 
Povzetek tožbe je v Uradnem listu EU-ja objavil sodni tajnik. Obenem se po informacijah iz tiskovne službe sodišča tožba 
vroči nasprotni stranki, ki ima mesec dni časa, da vloži odgovor. Tožeča stranka ima pravico do replike, tožena stranka pa do 
duplike. Za vložitev obeh je rok mesec dni. Ko se pisni postopek konča, stranke v treh tednih sporočijo, ali predlagajo 
izvedbo ustne obravnave in zakaj. Obravnava je javna, pred dodeljeno sestavo sodišča in generalnim pravobranilcem. 

• Šarec: Marakeška deklaracija za nas ni zavezujoč dokument. G. C.  Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 5. november 
2018  

http://www.rtvslo.si/slovenija/sarec-marakeska-deklaracija-za-nas-ni-zavezujoc-dokument/470888  
Premier Marjan Šarec je poudaril, da je dogovor Združenih narodov o migracijah, ki je znan tudi kot marakeška 
deklaracija, nezavezujoč dokument, ki ga obravnava zunanje ministrstvo. 
Premier Šarec se mednarodne konference, ki bo decembra v Marakešu, ne namerava udeležiti 
 

 
Slika: Premier Šarec meni, da se nekatere države odpovedujejo marakeški deklaraciji zaradi notranjepolitičnih vzgibov. 
Foto: Reuters 
 
"Marakeška deklaracija za nas ni noben zavezujoč dokument in ga je treba tako tudi gledati," je povedal Šarec. "Mislim, da 
se spet dviga preveč prahu in se to izkorišča v notranjepolitične namene. Tudi tiste države, ki so do zdaj javno naznanile, da 
se odpovedujejo marakeški deklaraciji, so to naredile predvsem iz notranjepolitičnih vzgibov," je še dejal premier Šarec, ki se 
mednarodne konference, ki bo decembra v Marakešu, ne namerava udeležiti. 
Zunanje ministrstvo je po njegovih besedah dobilo nalogo, da pripravi analizo dogovora ZN-a o migracijah, saj je bilo zadnje 
stališče Slovenije o tem dokumentu sprejeto maja, ko je bila na oblasti še predhodna vlada. 
Do zdaj je več evropskih in drugih držav sporočilo, da ne bodo pristopile k dogovoru ZN-a o migracijah. Nazadnje je to 
pretekli teden napovedala Avstrija. Pristopila ne bo tudi Madžarska, pomisleke naj bi imeli še Poljska in Češka. Pri 
sprejemanju dogovora prav tako ne sodelujejo ZDA. 
Gre sicer za prvi mednarodni dogovor o upravljanju migracij, ki se zavzema za boljše sodelovanje pri obravnavanju perečega 
vprašanja migracij. Določa 23 ciljev za varnejši in bolj urejen pretok ljudi. 
O zadevi je razpravljal tudi ožji kolegij zunanjega ministra Mira Cerarja. Po zanesljivih informacijah na ministrstvu želijo, da 
glede tega vprašanja razpravlja koalicijski vrh ter se opredeli, ali je stališče Slovenije še vedno enako ali ga bo treba glede na 
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spremenjene okoliščine dopolniti. Odločitev je sicer vladna. Poleg tega, da je vladna koalicija drugačna kot maja, so se 
namreč spremenile tudi mednarodne okoliščine, ocenjujejo. 
Vojsko je treba spraviti na višjo raven 
Premier Marjan Šarec je med današnjim delovnim obiskom na obrambnem ministrstvu poudaril, da je treba obrambno-
varnosti sistem graditi in ustrezno financirati zaradi nas samih in ne zaradi zveze Nato. Ob tem je prek videokonference 
nagovoril tudi slovenske vojake na misijah v tujini. 
"Slovensko vojsko je treba spraviti na višji nivo glede opremljenosti in kadrovske popolnjenosti ne zaradi Nata, ampak zaradi 
nas samih," je poudaril na novinarski konferenci z obrambnim ministrom Karlom Erjavcem. "Slovenska vojska je namreč 
eden izmed temeljev slovenske državnosti," je poudaril. 
Tudi Erjavec se je zavzel za več sredstev za obrambni sistem, tako za Slovensko vojsko kot tudi sistem zaščite in reševanja, 
saj varnost ni več samoumevna. "Soočamo se z različnimi varnostnimi izzivi, kot so kibernetske grožnje, hibridne grožnje, 
grožnja pa so lahko tudi masovne migracije," je poudaril. 
Glede projekta nakupa osemkolesnikov boxer je ob tem minister poudaril, da je razprava o tem, ali jih potrebujemo ali ne, 
brezpredmetna. Modernizacija in razvoj brez teh sredstev ne bosta mogoča, je pojasnil. 

• Kurz se je pri Vučiću zavzel za dialog Beograda in Prištine. J. R.  Beograd - MMC RTV SLO, STA. 5. november 2018  
Avstrijski kancler želi spodbuditi nadaljevanje pogajanj 

http://www.rtvslo.si/svet/evropa/kurz-se-je-pri-vucicu-zavzel-za-dialog-beograda-in-pristine/470897  
Avstrijski kancler Sebastian Kurz je po srečanju s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem izrazil prepričanje, da je v 
dialogu med Beogradom in Prištino mogoče priti do rešitve vprašanja Kosova. 
 

 
Slika: Avstrijski kancler je srbskega predsednika pozval k nadaljevanju dialoga s Kosovom. Foto: EPA 
 
Avstrijska vlada podpira vsakršen obojestranski sporazum med državama, je poudaril Kurz in dodal, da se mu zdi, da je 
takšno tudi stališče večine članic Evropske unije. Avstrija trenutno predseduje Svetu EU-ja. 
Avstrijski kancler je dodal, da je pomembno ne samo, da se dialog nadaljuje, ampak da se uspešno konča. 
Prebivalce Srbije je pozval, naj pustijo preteklost v preteklosti, da bi dosegli mir in stabilnost. Srbi se morajo po kanclerjevih 
besedah zavedati, da je rešitev kosovskega vprašanja pogoj za članstvo Srbije v EU-ju. 
"Zelo dobro sem razumel sporočila kanclerja in zahvaljujem se mu, da je o tem spregovoril na tako odprt način," je na skupni 
konferenci dejal Vučić, vendar so po njegovih besedah Srbi in Albanci "milje oddaljeni" od kakršne koli rešitve, poroča 
televizija N1. Vučić se je sicer zavzel za nadaljevanje dialoga, vendar ne ve, kako bi se to zgodilo. 
Ohlajeni odnosi med predsednikoma 
Srbski in albanski predsednik, Vučić in Hashim Thaci, sta se pred kratkim še družno zavzemala za spremembe meja med 
Kosovom in Srbijo. Avgusta sta se prav s posredovanjem Kurza sešla na Dunaju in nato idejo skupaj zagovarjala na forumu 
Alpbach. Septembra sta nato tik pred zdajci odpovedala dvostransko srečanje v Bruslju in prekinila dialog. Vučić je danes 
Prištino obtožil, da ni pripravljena na kompromise. 
 

 
Slika: Thaci in Vučić sta po nekaj pozitivnih signalih septembra znova ohladila odnos. Foto: Reuters 
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Ideja o izmenjavi ozemlja med državama je takrat sicer sprožila pomisleke Evropske unije, da bi rešitev lahko privedla do 
novih konfliktov v regiji. Kritiki ideje so rešitev primerjali z odprtjem Pandorine skrinjice. Vučić je danes odgovoril, da je bila 
Pandorina skrinjica odprta že leta 2008, ko je Kosovo razglasilo neodvisnost. 
Kurz po Vučiću še do Thacija  
Kurz se je v Beogradu sešel tudi s premierko Ano Brnabić. V okviru obiska, katerega namen je spodbuditev napredka v 
dialogu med Beogradom in Prištino, bo v torek obiskal Kosovo, kjer se bo sešel s predsednikom Thacijem in premierjem 
Ramushem Haradinajem. 

• Dogovor o migracijah: Cerar za premislek zaradi spremenjenih okoliščin. Al. Ma. Ljubljana - MMC RTV SLO, STA 
6. november 2018  
http://www.rtvslo.si/slovenija/dogovor-o-migracijah-cerar-za-premislek-zaradi-spremenjenih-okoliscin/470977 
SDS zahteva, naj Slovenija zavrne dogovor ZN-a o migracijah 
SDS zahteva sklic izredne seje državnega zbora o dogovoru ZN-a o varnih, urejenih in zakonitih migracijah. Slovenija naj 
od dogovora odstopi, tako kot sosednje države, poziva vlado.  
 

 
Slika: Cerar je za ponoven premislek okoli dogovora o migracijah. Foto: BoBo 
 
Slovenija je spomladi letos podprla globalni dogovor ZN-a o migracijah, ki naj bi ga sprejeli decembra v Marakešu v Maroku. 
Zdaj pa so se pojavile spremenjene okoliščine, je v Ljubljani po sprejemu predstavnikov slovenske manjšine iz Avstrije dejal 
zunanji minister Miro Cerar. 
Dodal je, da je prav, da vladna koalicija ob novih okoliščinah preveri, ali bi morala tudi Slovenija ob sprejemanju tega 
dogovora izraziti morebitne pomisleke. 
Gre sicer za dogovor na svetovni ravni, ki ga trenutno po besedah vodje slovenske diplomacije podpira več kot 150 držav, do 
nedavnega ga je z izjemo Madžarske podpirala tudi celotna Evropska unija, a so se zdaj spremenile okoliščine. 
Nekatere države, poleg Madžarske zdaj tudi Avstrija, izjavljajo, da tega dogovora ne bodo podprle. Nekatere države, kot je 
npr. Poljska, pa so napovedale, da utegnejo od dogovora odstopiti. Vse to po Cerarjevih besedah zahteva nov premislek na 
ravni zdajšnje vladne koalicije in je prav, da se ob teh novih okoliščinah preveri in preuči, ali lahko pride do nekih razmer, ko 
bi morala tudi Slovenija ob sprejemanju tega dogovora izraziti morebitne pomisleke, o tem je treba spregovoriti na 
koalicijskem vrhu. 
Ob tem je zunanji minister še dejal, da mora Slovenija ostati varna in takšna, da skozi njo ne bodo prihajali nezakoniti 
prebežniki. 
Slovenska vlada po besedah Cerarja ne sme dopustiti, da bi kakor koli nezakonite ali drugačne migracije "ogrozile našo 
varnost, ogrozile naš način življenja", mora pa Slovenija pomagati ljudem v stiski in posamezne begunce, ki zato izpolnjujejo 
pogoje, sprejeti ter obravnavati po ustreznih postopkih. 
Dodal je, da mora Slovenija vsak dan skrbeti, da so njene meje, še posebno schengenska meja s Hrvaško, "budno varovane, 
da ne dovolimo ilegalnih in množičnih migracij in da ohranimo tu način življenja, kot ga imamo, evropski način življenja". Ob 
tem se je zunanji minister zavzel za čimprejšnjo odpravo nadzora na notranjih mejah schengenskega območja. 
SDS za izredno sejo o dogovoru 
V SDS-u dogovoru, ki ima po njihovem mnenju zavajajoč naslov, med drugim nasprotujejo, ker "vse migrante izenačuje med 
seboj in na dolgi rok odpravlja meje držav", je dejal poslanec SDS-a Branko Grims. 
Sprejetje tega dogovora bi Slovenijo obremenilo tako materialno kot sicer, tako kot za druge evropske države pa bi tudi za 
Slovenijo pomenil zaton, je še poudaril. 
Dodal je, da vse več držav odstopa od te deklaracije. Kot prve so to storile ZDA in Madžarska, odstopajo tudi slovenske 
sosede, to je že storila Avstrija, hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović pa je povedala, da dogovora ne bo nikoli 
podpisala. Velika verjetnost je, da bo odstopila tudi Italija, je dejal poslanec SDS-a. 
Poudarjanje tega, da nas dogovor ne zavezuje, je po njegovih besedah zavajanje. Drži sicer, da držav pravno ne zavezuje, jih 
pa zavezuje politično, je poudaril. 
Dogovor, katerega pripravo je Slovenija podprla, sicer po navedbah slovenskega zunanjega ministrstva poudarja suvereno 
pravico držav, da same oblikujejo lastne migracijske politike. Je pravno nezavezujoč dokument in ne prinaša novih 
mednarodnopravnih obveznosti, pač pa temelji na že obstoječih mednarodnopravnih instrumentih. Decembra bo v 
Marakešu sprejet z aklamacijo in ne s podpisom. 
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• Sredozemlje letos prečkalo več kot 100.000 prebežnikov. K. S.  Ženeva - MMC RTV SLO, STA. 6. november 2018  
Pri prečkanju letos umrlo 2.000 prebežnikov 

http://www.rtvslo.si/svet/sredozemlje-letos-preckalo-vec-kot-100-000-prebeznikov/470989  
V Evropo je v prvih desetih mesecih letos prek Sredozemskega morja prispelo 100.630 prebežnikov. 
 

 
Slika: Prebežniki se letos odpravljajo predvsem v Španijo. Foto: Reuters 
 
S tem je bila že peto leto zapored presežena številka 100.000 nezakonitih prebežnikov na tej begunski poti, je objavila 
Mednarodna organizacija za migracije, a hkrati navedla, da je bil ta prag v preteklosti presežen mnogo prej. 
Glavni cilj je letos Španija, kamor je do 4. novembra nezakonito prispelo dobrih 49.000 ljudi oz. slaba polovica vseh, ki so se 
proti Evropi odpravili prek Sredozemlja. Sledi Grčija z nekaj manj kot 28.000 prišleki, v Italijo pa jih je prispelo nekaj več kot 
22.000. V poskusu prečkanja Sredozemskega morja je letos umrlo najmanj 1989 ljudi, kažejo podatki IOM-a. 
V enakem obdobju lani je Evropo po morski poti doseglo slabih 155.000 nezakonitih prebežnikov, umrlo jih je skoraj 3000. 
Prag 100.000 nezakonitih prihodov je bil lani presežen v juniju, leta 2016 pa že v februarju. V celotnem letu 2016 je Evropo 
prek Sredozemlja doseglo skoraj 338.000 ljudi. 
Večina Tunizijcev 
Italijanske oblasti so objavile tudi podatke o državljanstvu nezakonitih prebežnikov, ki so do konca oktobra iz Severne Afrike 
dosegli Apeninski polotok. Večina jih je bila Tunizijcev, skoraj 5000, in ti so verjetno v večini primerov prišli iz svoje države. 
Prek Libije so v Italijo prispeli predvsem Eritrejci in Sudanci, prek Zahodne Afrike pa državljani Gvineje, Malija, Slonokoščene 
obale in Nigerije, pri čemer pa so številke mnogo nižje kot v preteklih letih, poudarjajo pri IOM-u. Med nezakonitimi prišleki 
prednjačijo tudi Pakistanci, Alžirci in Iračani. 
Visoki komisariat ZN-a za begunce (UNHCR) je medtem sporočil, da je od januarja med prečkanjem Sredozemskega morja 
umrlo več kot 2000 prebežnikov. "Število življenj, izgubljenih v Sredozemlju v letošnjem letu, je zdaj preseglo 2000," je dejal 
tiskovni predstavnik te organizacije Charlie Yaxley. Po njihovih podatkih je v Evropo po tej poti letos prispelo 105.000 
prebežnikov. 

• Kurz kritičen do načrtov Kosova za vzpostavitev lastne vojske. K. S.  Priština - MMC RTV SLO, STA. 6. november 
2018  

Avstrijski kancler na obisku v Prištini 
http://www.rtvslo.si/svet/kurz-kriticen-do-nacrtov-kosova-za-vzpostavitev-lastne-vojske/470982  
Avstrijski kancler Sebastian Kurz, čigar država trenutno predseduje Svetu EU-ja, je bil ob obisku v Prištini kritičen do 
načrtov za vzpostavitev kosovske vojske. 
Kot je dejal po pogovorih s kosovskim predsednikom Hashimom Thacijem in premierjem Ramushem Haradinajem, je 
treba v regiji poskrbeti za več stabilnosti, ne pa ustvarjati napetosti. 
 

 
Slika: Avstrijski kancler v pogovoru s Hashimom Thacijem. Foto: EPA 
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V Srbiji, ki jo je avstrijski kancler obiskal v ponedeljek, so načrti Kosova, da bi enoto za zaščito pred naravnimi nesrečami 
preoblikovali v redno vojsko, sprožili burne odzive. 
Glede liberalizacije vizumskega režima za Kosovo je Kurz posvaril pred velikimi pričakovanji, zlasti kar zadeva hitrost. Kot je 
poudaril, je treba prednost dati napredku pri zagotavljanju pravne države ter dialogu med Beogradom in Prištino. 
Kosovo si prizadeva za čimprejšnjo liberalizacijo vizumskega režima, ki ji je Evropski parlament dal zeleno luč letos poleti. 
Zdaj morajo o tem odločati še države članice Unije. 
Kosovo na poti v Interpol? 
Avstrijski kancler je Kosovu prinesel tudi spodbudne novice. Napovedal je, da bo Avstrija podprla sprejetje Kosova v 
mednarodno organizacijo kriminalistične policije Interpol. Organizacija bo o članstvu Kosova odločala na generalni skupščini, 
ki bo od 18. do 21. novembra v Dubaju. 
Kurz je tudi znova pozval Kosovo in Srbijo k nadaljevanju dialoga za normalizacijo odnosov. "Brez dogovora ne bo niti sožitja 
v regiji niti prihodnosti v EU-ju," je poudaril. Tako kot v ponedeljek v Beogradu je Kurz tudi danes v Prištini dejal, da Avstrija 
podpira vsakršno rešitev, o kateri bi se dogovorili državi, tudi če bi ta vključevala spremembo meje ali zamenjavo ozemlja. 
Ob tem je izrazil prepričanje, da bi dogovor podprla tudi večina članic EU-ja. 
 

 
Slika: Kurz je Kosovo pozval, naj si prizadeva za več stabilnosti na območju. Foto: EPA 
 
Thaci je izrazil upanje, da bo obisk avstrijskega kanclerja dal nov zagon dialogu s Srbijo. Izpostavil je tudi voljo Kosova za 
nadaljevanje dialoga s Srbijo. 

• Cerar z avstrijsko kolegico o evropskih temah, nadzoru meje in sodelovanju med državama. L. L., Al. Ma. Dunaj - 
MMC RTV SLO, STA. 7. november 2018 

http://www.rtvslo.si/slovenija/cerar-z-avstrijsko-kolegico-o-evropskih-temah-nadzoru-meje-in-sodelovanju-med-
drzavama/471036 
Zunanji minister Miro Cerar se je na Dunaju med drugim sestal z avstrijsko zunanjo ministrico Karin Kneissl. Govorila sta 
o migracijah, sosedskem dialogu, razmerah v JV Evropi ...  
Prvi uradni obisk zunanjega ministra Mira Cerarja 
 

 
Slika: Zunanji minister Miro Cerar je na svojem prvem uradnem obisku druge države, odkar je prevzel funkcijo ministra. 
Foto: BoBo 
 
Oba zunanja ministra sta potrdila dobre dvostranske odnose med Slovenijo in Avstrijo ter interes za nadaljnjo krepitev že 
obstoječega sodelovanja, so sporočili s slovenskega ministrstva za zunanje zadeve. 
Izpostavila sta odlično gospodarsko sodelovanje ter se zavzela za krepitev sodelovanja na področju kulture - tako sta 
potrdila interes za organizacijo skupnega tematskega leta, posvečenega sosedskemu dialogu, s čimer bi povečali 
prepoznavnost skupne kulturne dediščine in medsebojno razumevanje ter poznavanje. 
Cerar: Naj manjšina dobi več denarja 
Zunanji minister Miro Cerar je glede avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji izpostavil pričakovanje, da bo nova 
avstrijska vlada zagotovila povečanje finančnih sredstev za slovensko narodno skupnost v Avstriji ter izpolnila dane obljube 
glede sistemske, zakonske ureditve položaja manjšinskih tiskanih medijev. 
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Ministra sta se tudi dogovorila za sodelovanje ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti z avstrijsko stranjo v Siriji. 
Pobudo bosta predstavila na zasedanju Sveta EU-ja za zunanje zadeve v Bruslju. Spregovorila sta tudi o trenutnih izzivih 
avstrijskega predsedovanja Svetu Evropske unije ter izmenjala stališča do nekaterih aktualnih evropskih tem, kot so 
migracije, izstop Združenega kraljestva iz EU-ja in razmere v Jugovzhodni Evropi. 
Cerar se je v okviru enodnevnega delovnega obiska v Avstriji sestal tudi s predsednikom avstrijskega parlamenta 
Wolfgangom Sobotko. V pogovoru sta po navedbah MZZ-ja poudarila dobro sodelovanje obeh držav in izmenjala stališča 
glede nekaterih aktualnih mednarodnih tem. 
Kot so ob tem sporočili iz avstrijskega parlamenta, sta oba podprla vstop držav Zahodnega Balkana v Evropsko unijo. Ob tem 
je Sobotka opozoril, da morajo te države sicer izpeljati ustrezne reforme. Predsednik nationalrata se je v luči tega tudi zavzel 
za parlamentarno dimenzijo berlinskega procesa, ki bi pomenila dopolnitev srečanjem predsednikov vlad ter zunanjih in 
gospodarskih ministrov. 
Oba sta se tudi strinjala, da je potrebno glede vprašanja migracij razlikovati med begunci, ki potrebujejo zaščito, in 
nezakonitimi migracijami. Izpostavila sta tudi okrepljeno sodelovanje z državami, ki so vir migracij. 
"Manjšine v Avstriji in Sloveniji vidim kot most med obema državama," je še poudaril Sobotka in se zavzel za vključitev 
nemško govoreče skupnosti v Sloveniji v ustavo. Cerar je tudi izpostavil podelitev najvišjega avstrijskega kulturnega 
priznanja koroškemu Slovencu Florjanu Lipušu kot znak odprtosti Avstrije do etnične raznolikosti, so še sporočili iz 
avstrijskega parlamenta. 
Minister za zunanje zadeve je obisk v Avstriji začel s srečanjem s tukajšnjo slovensko skupnostjo, je na Facebook strani 
objavilo slovensko veleposlaništvo na Dunaju. Dan pred obiskom se je Cerar v Ljubljani srečal s predstavniki avtohtone 
slovenske narodne skupnosti v Avstriji. 
V okviru obiska na Dunaju se bo Cerar nocoj srečal tudi s predstavniki avstrijskih podjetij z naložbami v Sloveniji 

• Napravite mi to deželo nemško, italijansko, madžarsko, hrvaško! Kako so zarezale meje okupacije? Ljubljana - 
MMC RTV SLO. 7. november 2018  

Razstava o okupacijskih mejah v Sloveniji med drugo svetovno vojno 
http://www.rtvslo.si/kultura/razstave/napravite-mi-to-dezelo-nemsko-italijansko-madzarsko-hrvasko-kako-so-zarezale-
meje-okupacije/471082  
Med drugo svetovno vojno so si današnje slovensko ozemlje razdelili štirje okupatorji in ga prepredli kar s 560 kilometri 
mej, bodečih žic, visokih ograj in tudi minskih polj. Kakšne posledice je to pustilo v naravi in ljudeh, pokaže razstava v avli 
Filozofske fakultete v Ljubljani. 
Razstava Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi in minska polja. Življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji, 1941–1945 
prikazuje rezultate dela raziskovalcev z zgodovinske katedre Filozofske fakultete v Ljubljani, Geografskega inštituta Antona 
Melika ZRC Sazu, Pedagoške fakultete in Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani, ki v arhivih, na terenu in med ljudi iščejo 
odgovore, kje so med 2. svetovno vojno potekale meje med okupiranimi območji in kako so te vplivale na ljudi. 
 

 
Slika: Razstavo so pripravili Božo Repe, Kornelija Ajlec, Bojan Balkovec, Rok Ciglič, Božidar Flajšman, Darja Kerec, Attila 
Kovacs, Peter Mikša, Maja Vehar, Manca Volk Bahun in Matija Zorn. Foto: MMC RTV SLO/A. S 
 
"Na slovenskem ozemlju je bilo med 2. svetovno vojno pet različnih tipov meja – med Nemci in Hrvati, med Nemci in 
Madžari, med Nemci in Italijani, med Madžari in Hrvati in med Hrvati in Italijani," razkosanost današnjega slovenskega 
ozemlja opiše zgodovinar Peter Mikša in doda, da raziskovalci do zdaj sploh niso imeli podatka, kje na terenu so meje 
dejansko potekale. Zato so se po geografskih kartah, ki so jih pripravili kolegi geografi, ki so nekdanje meje vrisali v današnje 
stanje, odpravili na teren in poiskali fizične ostanke v naravi. 
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Slika: Na odprtju je zazvenela tudi pesem Lipa zelenela je, ki je bila zadnja pesem, zapeta v Unionski dvorani leta 1941 
pred triletnim kulturnim molkom, ki je bil kot upor proti okupaciji slovenskega ozemlja. Foto: MMC RTV SLO/A. S. 
 
 
"Ugotovili smo, da je bila najbolj strogo varovana nemška meja. Nemci so si zadali, da bodo zavzeta območja Gorenjske, 
Koroške in spodnje Štajerske dodali k Nemškemu rajhu in tukaj bi potekala najbolj južna meja rajha. Zato so jo strogo 
zavarovali s štiri metre širokimi minskimi polji, žico in štiri metre visoko ograjo. Ta je onemogočala prehod čez mejo, ki je bil 
mogoč samo na varovanih prehodih. Nemci so takšno mejo postavili od tromeje v Prekmurju, prek Sotle do Gadove peči, kjer 
je bila druga tromeja in nato prek Dolenjske, Ljubljane do visokogorja. Minirali so tudi visokogorje – prelaz Vršič, Dolič, 
Luknjo in ga ožičili. Glede na to, da so ti kraji še danes težje prehodni, je to res nenavadno. A celotno mejo so strogo varovali. 
Leta 1944 so utrdili ves ta pas s strelskimi jarki, mitralješkimi gnezdi in bunkerji, saj so pričakovali naval na svoje ozemlje," 
pojasnjuje Mikša izsledke raziskave. 
Meje so ločile družine, spremenile vsakdan 
Ostanki so torej še danes vidni v prostoru, trajno pa so zaznamovali tudi življenje ljudi ob teh mejah. Vse čiščenje mejnega 
pasu in postavljanje obrambnih ovir so namreč morali izvajati prisilni delavci med domačini, ki so za to morali pogosto 
dostaviti svoj les, dati svoje orodje. Meje so naenkrat presekale običajni vsakdan, ljudje niso mogli več v svojo cerkev, ker je 
bila pod drugim okupatorjem, ločile so se družine, preprečile poti na delo. Posledice vojnih razdelitev pa so čutili še leta po 
koncu 2. svetovne vojne. "Odstranjevati so morali mine in še leta 1951 imamo primer smrtne žrtve zaradi minske eksplozije. 
Travme, ki so jih te delitve pustile, lahko še danes opazimo pri tam živečih ljudeh," dodaja Mikša. 
In zato so del projekta, pa tudi razstave na filozofski fakulteti, videopričevanja ljudi, ki so to razkosanje doživeli in je nanje 
močno vplivalo. Njihovim zgodbam lahko sledimo tudi prek družbenega omrežja Facebook, kjer jih raziskovalci redno 
objavljajo na strani Projekt Okupacijske meje.  
Svet ograj lahko vodi le v tragedijo 
In prav ti ljudje s tesnobo opazujejo, kako se zgodba z žičnato ograjo ponavlja po 75 letih. "Kjer koli v Sloveniji stanujete, 
lahko brez večjega napora pridete peš do enega izmed petih različnih mejnih področij, ki so usodno zaznamovala življenje 
naših staršev in starih staršev. Kdo je torej bolj poklican od nas, da Evropo in svet opozori na brezumnost današnjih mejnih 
kamnov, zastraženih meja, zaprtih mejnih prehodov, strašljivih rezilnih žic, ki so – kakšen napredek – danes nadomestile 
staromodne okupacijske bodeče žice," je ob tem izpostavil vodja projekta zgodovinar Božo Repe. 
 

 

 
Slika: Simbolno rezanje bodeče žice za odprtje razstave. "Kakšna norost je gnala ljudi, da so na dvatisočake vlekli več 
kilogramov težke mejne kamne in na redke prelaze postavljali ograje z bodečimi žicami. Kakšna ideologija lahko pripelje 
nek narod od tako iracionalnega markiranja prostora," se je ob tem vprašal Božo Repe. Foto: Filozofska fakulteta v 
Ljubljani/Matjaž Rebolj 

 
Prav ozaveščanju, do česa je pri nas z mejami in preprekami ob njih prihajalo med drugo svetovno vojno, je namenjena 
razstava, ki bo na ogled do 5. decembra. Osrednji del razstave na 12 panojih predstavlja, kako so bile meje politično in 
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diplomatsko določene, na ogled so mejni kamni, koluti bodeče žice iz časa okupacije in ograja, ki je bila postavljena na 
prelazu nad Vršičem več kot 1.700 metrov visoko na tedanji italijansko-nemški meji. Za primerjavo z aktualnimi časi je ob 
njej postavljena tudi današnja rezilna žica z meje med Slovenijo in Hrvaško. 
Meje so takrat Slovencem vzele prosto gibanje, prosto gospodarjenje s svojim premoženjem in nemalokrat tudi življenje. Ob 
odprtju razstave je zato dekan Filozofske fakultete Roman Kuhar poudaril, da je "svet bodečih žic in žičnatih ograj napačna 
pot, ki lahko vodi le v človeško tragedijo". 

• Hrvaško ministrstvo opozarja na vse več laži o prebežnikih. B. V.  Zagreb - MMC RTV SLO, STA. 7. november 
2018  
Na družbenih omrežjih se širijo izmišljene novice, ki širijo histerijo 

http://www.rtvslo.si/svet/evropa/hrvasko-ministrstvo-opozarja-na-vse-vec-lazi-o-prebeznikih/471077  
Hrvaško ministrstvo za notranje zadeve je opozorilo na vse več lažnih novic, ki se o prebežnikih in beguncih razširjajo na 
družbenih omrežjih. 
 

 
Slika: Hrvaška policija opozarja, da je veliko novic o prebežnikih lažnih. Foto: Reuters 
 
Hrvaško notranje ministrstvo je opozorilo, da se zaradi možnosti hitrega razširjanja informacij soočajo z vse večjim številom 
lažnih novic. Kot so dodali, so preverili vse dogodke, ki so jih državljani v preteklem obdobju povezovali s prebežniki, in 
večina se jih je izkazala za neresnične. 
"Ni mogoče vsega povezati z migranti niti za takšne povezave ni upravičenih razlogov," so odgovorili na vprašanje časnika 24 
sata, ki je poročal o primerih lažnih informacij o prebežnikih, ki so se v zadnjem času razširile na Hrvaškem. 
Lažne novice o posilstvu, ropih, IS-ju 
Med drugim so hrvaški uporabniki družbenih omrežij objavili, da je skupina šestih prebežnikov posilila 13-letno dekle v Liki, 
pa tudi, da so povzročili več prometnih nesreč. Objavljali so tudi fotomontaže množice ljudi, ki domnevno poskuša vstopiti 
na Hrvaško, ter informacije o tem, da 20.000 pripadnikov džihadistične skupine Islamska država čaka na meji, da bodo 
vstopili na Hrvaško in "povzročili kaos". 
Na hrvaškem notranjem ministrstvu so te informacije zanikali. Obenem so povedali, da so tudi prebežniki izpostavljeni 
lažnim novicam. Pred kratkim so se tako v Bosni in Hercegovini in Srbiji razširile lažne informacije, da bo Hrvaška odprla 
svoje meje za prebežnike. 
Hrvaška policija je zanikala tudi informacije, objavljene na družbenih omrežjih in na nekaterih novičarskih portalih, da naj bi 
na tisoče prebežnikov tavalo po Liki, kjer naj bi dnevno ropali hiše in strašili lokalno prebivalstvo. 
Policija v Gospiću je pojasnila, da je letos obravnavala 333 tatvin, kar je občutno manj kot v enakem obdobju lani, ko jih je 
bilo 479. Potrdili so, da je bil med storilci samo en prebežnik. 
Pri tem je zaprosila državljane, naj ne razširjajo lažnih informacij in vznemirljivih vesti, ter opozorila, da s tem storijo 
prekršek ali celo kaznivo dejanje. 
Prijavljanje ljudi temnejše polti policiji 
O protimigrantski histeriji priča tudi dogodek iz Samoborja, ko je starejša ženska policiji prijavila "sumljive migrante", potem 
ko je v trgovini zagledala skupino delavcev temnejše poti. Izkazalo se je, da je šlo za tuje delavce, ki so zaposleni v hrvaški 
družbi Rimac avtomobili. 
Eden od mestnih svetnikov v Splitu je predlagal, da bi zaradi nevarnosti migrantov na hrvaške meje postavili visoko bodečo 
žico in skupine vojakov z brzostrelkami. 
Medtem je policija v Gospiću potrdila, da so v BiH vrnili skupino 46 državljanov Pakistana, ki so jih ustavili v torek na 
območju občine Perušić. Ugotovili so, da ti ljudje niso imeli ustreznih dokumentov ter da so vstopili na Hrvaško zunaj mejnih 
prehodov. 

• Kosovo za kazen uvedlo 10-odstotne carine na proizvode iz Srbije in BiH-a. B. V. Priština - MMC RTV SLO, STA. 7. 
november 2018  

Priština naj bi želela prizadeti proračun Srbije 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/kosovo-za-kazen-uvedlo-10-odstotne-carine-na-proizvode-iz-srbije-in-bih-a/471024  
Kosovska vlada je uvedla 10-odstotne carine na vse proizvode iz Srbije in Bosne in Hercegovine zaradi njunega 
negativnega odnosa do Kosova. EU od Prištine zahteva pojasnila in umik odločitve. 
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Slika: EU pričakuje, da bo Kosovo ukrep umaknilo. Foto: Reuters 
 
Kosovski premier Ramush Haradinaj je po seji vlade v torek povedal, da so 10-odstotne carine uvedli za vse izdelke iz Srbije 
in BiH-a, ne pa tudi za izdelke mednarodnih blagovnih znamk. Odločitev glede srbskih proizvodov je utemeljil s sovražnim 
odnosom Beograda do Kosova. 
Glede na to, da Kosovo večino blaga uvaža iz Srbije, kosovski predstavniki trdijo, da bodo z uvedbo carin prizadeli proračun 
Srbije in tako zmanjšali sredstva, ki jih Beograd namenja za lobiranje proti Kosovu. 
Namestnik kosovskega premierja Enver Hoxhaj je dejal, da Srbija porabi veliko denarja, da bi škodila kosovski državi, pri tem 
pa velik del tega denarja prihaja s kosovskega trga. Carine so najboljši odgovor na "destruktivno obnašanje Srbije", je dodal 
ter prebivalce Kosova pozval, naj ne kupujejo srbskih izdelkov, poroča portal Balkaninsight. 
Beograd je odločitev označil za nevarno in nezakonito, z njeno odpravo pa pogojuje nadaljevanje dialoga s Prištino. Direktor 
urada srbske vlade za Kosovo Marko Đurić je dejal, da gre za politično odločitev, ki je v nasprotju z veljavnimi sporazumi in 
Cefto (Srednjeevropskim trgovinskim sporazumom). Beograd pričakuje takojšnji odziv mednarodne skupnosti, je dodal ter 
pojasnil, da so o zadevi že obvestili Cefto in Evropsko unijo, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. 
Tarča tudi BiH 
Kosovski minister za gospodarstvo in industrijo Endrit Shala je pojasnil, da so carine uvedli tudi na blago iz BiH-a, ki tako kot 
Srbija ne priznava neodvisnosti Kosova, in sicer ker zavrača blago s Kosova. Shala je BiH obtožil enakega odnosa do Prištine, 
kot ga ima Srbija. 
EU pričakuje umik ukrepa 
Tiskovna predstavnica EU-ja Maja Kocijančič je po poročanju Tanjuga dejala, da Unija od Prištine zahteva "nujno pojasnilo" 
nepričakovane odločitve. Dejala je, da je v nasprotju z načeli sporazuma o stabilizaciji in pridruževanju z EU-jem ter da 
pomeni kršitev kosovskih obveznosti v Cefti. Izpostavila je, da EU pričakuje, da bo Kosovo ukrep umaknilo. 
Kosovo največ blaga uvozi iz Srbije. Lani je iz te države uvozilo za 400 milijonov evrov blaga, iz BiH-a pa za okoli 80 milijonov. 
Podobno je tudi letos. Carine Priština uvaja tudi na vodo, ki jo je leta 2016 iz Srbije uvozila 12,3 milijona litrov od skupno 
uvoženih 25 milijonov litrov. 
Napetosti med Srbijo in Kosovom so se v zadnjih mesecih okrepile, medtem ko sta obe državi pod pritiskom, da v 
prizadevanjih za približevanje EU-ju normalizirata odnose. 
 

 
 

• Cerar sprejel predstavnike manjšine. MMC RTV SLO. 7. november 2018 
http://svsd.rtvslo.si/svsd/avstrija/cerar-sprejel-predstavnike-manjsine/471066  
 

 
Slika: Minister dr. Cerar sprejel predstavnike slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Foto: mzz.gov.si  
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Slika: Minister za zunanje zadeve dr. Miro Cerar in Susanne Weitlaner, predsednica sosveta slovenske narodne skupnosti 
in društva štajerskih Slovencev. Foto: mzz.gov.si 
 

 
Slika: Zunanji minister RS Miro Cerar je v torek v Ljubljani sprejel predstavnike slovenske narodne skupnosti v Avstriji. 
Foto: mzz.gov.si 
 
Zunanji minister RS Miro Cerar je v torek v Ljubljani sprejel predstavnike slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Pogovori so 
bili po navedbah Cerarja zelo konstruktivni in usmerjeni predvsem na nadaljnjo pomoč in sodelovanje Avstrije s slovensko 
manjšino, kjer je v zadnjem času prišlo do zastoja. 
„Pomemben del slovenstva“ 
Cerar je še dejal, da je Slovenija slovenski narodni skupnosti v Avstriji zelo hvaležna za dolgoletna prizadevanja za ohranitev 
slovenske kulture, jezika in identitete na območju, kjer živi. Tako kot drugi zamejci in Slovenci po svetu gre za pomemben 
del slovenstva, je še dejal in se zavzel za nadaljnjo dosledno uveljavljanje 7. člena avstrijske državne pogodbe (ADP) ter da bi 
Slovenija in Avstrija še naprej razvijali dobrososedske odnose, ki so „res dobri“. Ob tem je izrazil pričakovanje, da bodo 
avstrijska vlada in lokalne oblasti še naprej namenjale posebno pozornost slovenski manjšini. 
Izpostavili vprašanje medijske oskrbe 
Predsednica sosveta za slovensko narodno skupnost, posvetovalnega telesa pri uradu avstrijskega kanclerja, Susanne 
Weitlaner, ki je tudi predsednica Kulturnega društva Člen 7 za avstrijsko Štajersko in vodja Pavlove hiše, je v izjavi za medije 
izpostavila vprašanje financiranja narodne skupnosti, ki je povezano z za manjšino pomembno „slovensko besedo v 
medijih“, ohranitvijo ustrezne infrastrukture, kulturnih domov, časopisov. „To je vse del našega delovanja in brez tega ne 
gre,“ je dejala. 
Novice „pomemben medij za ohranitev identitete“ 
Vodja slovenske diplomacije je še dejal, da MZZ podpira stališče manjšine, da trenutna sredstva avstrijske strani za 
slovensko narodno skupnost ne zadostujejo in izrazil pričakovanje, da se bo obseg teh sredstev ustrezno povečal. Napovedal 
je, da se bo v sredo na Dunaju z avstrijsko zunanjo ministrico Karin Kneissl pogovarjal tudi o finančnih težavah tednika 
Novice, saj gre po njegovih besedah za pomemben medij, ki pomaga k ohranjanju slovenske identitete. „Obstaja možnost, 
da se kaj naredi,“ je prepričan Cerar. 
Na vprašanje o notifikaciji avstrijske državne pogodbe, je zunanji minister Cerar odgovoril, da je načelno stališče, da bo 
nekoč v prihodnosti moralo priti do notifikacije, vendar je treba za to izbrati primeren čas, ki ne bo obremenjen npr. z 
evropskimi volitvami, migracijami in podobnimi zadevami, kar bi lahko spolitiziralo tovrstno razpravo. 
Že samo ravnanje tako Avstrije kot Slovenije po njegovih besedah kaže, da priznanje oziroma upoštevanja ADP v praksi ni 
sporno in da Slovenija na nek način dejansko „prepoznanje“ že ima. 
V sredo na Dunaju 
Minister za zunanje zadeve Miro Cerar bo v sredo na delovnem obisku v Avstriji. Gre za prvi obisk Cerarja kot zunanjega 
ministra v kakšni od sosednjih držav Slovenije. Poleg z gostiteljico, avstrijsko zunanjo ministrico Karin Kneissl se bo na 
Dunaju ločeno srečal tudi s predsednikom avstrijskega parlamenta Wolfgangom Sobotko. 

• Z inovativnimi metodami poučevanja do hitrejšega napredovanja.  MMC RTV SLO. 7. november 2018 Avstrija  
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http://svsd.rtvslo.si/svsd/avstrija/z-inovativnimi-metodami-poucevanja-do-hitrejsega-napredovanja/471069  
Evropska šola v Šmihelu pri Pliberku z inovativnimi pristopi poučevanja vseskozi orje ledino na področju osnovnega 
šolstva na avstrijskem Koroškem. Prvi v Avstriji pa so zdaj začeli s poukom v tako imenovanih učnih birojih po modelu 
nemškega nevrologa Geralda Hütherja. Kot poudarja ravnatelj šole Danilo Katz, je za učinkovito učenje pravo okolje zelo 
pomembno. 

 
Slika: Evropska šola v Šmihelu pri Pliberku - ravnatelj šole Danilo Katz. Foto: Nensi Bolić K. 
 
“Na naši šoli smo se odločili za ti. učne biroje, ki predstavljajo prostore med obstoječimi razredi. Začeli bomo tudi z gradnjo 
nove šole, kjer smo načrt z vmesnimi prostori oz. učnimi biroji že upoštevali.” 
Ugotovili so namreč, da ob pomoči manj uspešnim učencem učitelji pogosto zanemarijo sposobnejše oziroma jim za njih 
zmanjka časa. V učnih birojih pa učencem ni na voljo le snov trenutne šolske stopnje, temveč tudi naslednje, višje stopnje. 
Tako otroci laže napredujejo, predvsem tisti, ki hitro dojemajo gradivo in bi lahko določeno šolsko snov obdelali v krajšem 
času. 
“Tu se lahko učijo avtonomno, tako rekoč se sami učijo in se tudi naučijo, kako pridobiti znanje, kar je danes zame zelo 
pomembno. Sami se tudi učijo, kako filtrirati to znanje, kaj je za njih dejansko pomembno in kaj potrebujejo. Mislim, da je to 
velika motivacija za učenke in učence.” 
Učitelj oziroma učiteljica prevzame vlogo mentorja, ki nadzoruje pouk, vendar znanje učenci in učenke v mnogih fazah 
pridobivajo sami. Delajo snovi, ki jih v tem določenem trenutku najbolj zanimajo, pojasnjuje Danilo Katz. 
“Če učenca v prvi uri zjutraj najbolj zanima italijanščina, ali pa matematika, potem izbere ta predmet in lahko dela na tem. 
Obstajajo tedenski in mesečni načrti, ki se upoštevajo.” 
Na avstrijskem koroškem izkušenj s takšnim poučevanjem še nimajo, saj je ljudska šola v Šmihelu prva, se pa lahko 
zgledujejo po šoli v Nemčiji, ki ima zelo dobre izkušnje, predvsem s starejšimi učenci tretje in četrte šolske stopnje. 
“Opazili smo, da smo se v zadnjih letih mogoče malo preveč orientirali na učence, ki imajo težave. Ti seveda potrebujejo 
pozornost in pomoči, ampak ob tem smo pozabili ali malo zanemarili tiste učence, ki imajo več potenciala, o čemer nevrolog 
Gerald Hüther pogosto govori.” 
Sistem učnih birojev predstavlja učiteljem dodaten napor, predvsem v prvi fazi postavitve. Najprej je treba dobro opremiti 
biroje za samostojno učenje, potem pa še izdelati tedenske in mesečne načrte, ki zahtevajo več birokracije. Vendar pa 
učiteljem pomagajo tudi sami učenci. Tisti, ki hitreje dojamejo snov, prevzamejo vlogo učiteljev in na ta način pomagajo 
sošolcem, pojasnjuje Danilo Katz: 
“Na tej točki učitelji pridobijo več časa za tiste učence, ki potrebujejo nekoliko več pomoči, med učenci pa se krepi tudi 
socialna komponenta in medsebojno sodelovanje.” 
Pri uvajanju metod poučevanja na šoli niso imeli težav, saj so staršem model že pred začetkom natančno predstavili in vsi so 
se strinjali. Še več, 100% ga podpirajo in z navdušenjem spremljajo, kako ga uvajajo. 
Posluh za inovacije ima tudi občina, ki je odobrila dodaten denar za razširitev šole, nujne za nov model poučevanja z učnimi 
biroji. Podpirajo jih tudi šolske oblasti in jih celo drugim dajejo za zgled. Ob tem pa ravnatelj Danilo Katz opozarja na pomen 
dobre komunikacije, dialoga: 
“Vedno je pomembna komunikacija, da ljudem preženeš strah. Zaupanje si pridobiš s prejšnjimi dobrimi odločitvami in 
njihovimi pozitivnimi izkušnjami. Sam pa mislim, da je zelo pomembno vpeljevati nove modele v šolstvo, da šola ne ostaja 
tam, kjer je bila pred petdesetimi ali sto leti.” 
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Stranki 
 
Tožeča stranka: Republika Slovenija  (zastopnica: M. Menard) 
Tožena  stranka:  Republika  Hrvaška  
 
Predlogi  tožeče  stranke  
 
Tožeča  stranka  Sodišču  predlaga,  naj  ugotovi,  da  je  tožena  stranka  kršila: 
— člena  2  in  4(3)  PEU,  
 
— člen  5(2)  Uredbe  (EU)  št.  1380/2013  Evropskega parlamenta  in  Sveta  z dne  
11.  decembra  2013  o skupni  ribiški  politiki,  skupaj  z njeno  Prilogo  I,  sistem  Evropske  unije  za  nadzor, inšpekcijo  in  
izvajanje  pravil  skupne  ribiške politike,  ki  ga  vzpostavljata  Uredba  št. 1224/2009  in  Izvedbena  uredba  št.  404/2011, 
 
— člen  4 in  člen  17,  v povezavi  s členom  13,  Uredbe  (EU)  2016/399  Evropskega parlamenta  in  Sveta  z dne  9.  marca  
2016  o  Zakoniku  Unije  o  pravilih,  ki urejajo gibanje  oseb prek meja  ter  
 
— člen  2(4)  in  člen  11(1)  Direktive  2014/89/EU  Evropskega  parlamenta  in  Sveta  z  dne  23.  julija  2014  o  vzpostavitvi  
okvira  za  pomorsko  prostorsko  
načrtovanje; 
 
— naloži  toženi  stranki,  naj  nemudoma  preneha  z navedenimi  kršitvami;  in 
 
—  naloži  toženi stranki  plačilo  stroškov  postopka.  
 
Tožbeni  razlogi  in  bistvene  trditve  
 
Tožeča  stranka v utemeljitev tožbe navaja  naslednje  tožbene  razloge. 
 
Prvi tožbeni razlog: 
 
Z  enostranskim neizpolnjevanjem zaveze, ki jo je sprejela v procesu  pristopanja  k EU,  da  bo  spoštovala arbitražno 
razsodbo in s tem mejo, določeno v razsodbi ter  
druge obveznosti iz razsodbe, Hrvaška  zavrača  spoštovanje pravne države, ki  
je  temeljna vrednota EU (člen  2  PEU).  
 
Drugi tožbeni razlog: 
 
S  tem, ko enostransko  zavrača  izvajanje svojih  obveznosti po arbitražni razsodbi,  hkrati pa preprečuje Sloveniji celovito  
izvajanje  suverenosti  nad nekaterimi deli  njenega ozemlja v smislu  Pogodb, Hrvaška  krši dolžnost lojalnega sodelovanja  z 
EU  in s Slovenijo v skladu s členom 4(3)  PEU.  Ravnanje  Hrvaške ogroža  uresničevanje ciljev EU, tudi krepitev miru in vse  
tesnejšo zvezo narodov, ter cilje  
predpisov EU, ki se nanašajo na ozemlje držav članic (člen  4(3)  PEU,  prvi  
pododstavek). Hrvaška  tudi onemogoča Sloveniji, da bi na svojem celotnem  
kopenskem in morskem ozemlju izvajala  prav o EU  in  ravnala v skladu z njim,  
zlasti s sekundarnimi predpisi EU, ki se nanašajo na ozemlje držav članic  
(člen  4(3)  PEU, prvi  pododstavek).  
 
Tretji tožbeni razlog:  
 
Hrvaška krši Uredbo (EU) št. 1380/2013  Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki, 
zlasti ureditev vzajemnega dostopa  v skladu  s členom  5  in  Prilogo I. Ureditev, ki se za Hrvaško  in  Slovenijo  uporablja od  
30.  decembra  2017, 25  ribiškim plovilom vsake od držav omogoča prost  
dostop do teritorialnega morja  druge države, kot je bilo razmejeno po  
mednarodnem  pravu, tj. z arbitražno razsodbo. Hrvaška Sloveniji onemogoča  
uveljavljanje pravic v okviru te ureditve in s tem krši  člen  5 Uredbe, saj (i)  zavrača uveljavitev ureditve vzajemnega 
dostopa, (ii) zavrača priznanje veljavnosti zakonodaje, ki jo je  Slovenija sprejela  za ta namen, in (iii) s sistematičnim  
kaznovanjem onemogoča slovenskim ribičem prost dostop do voda, ki so  bile  
z  arbitražno razsodbo leta 2017 opredeljene kot slovenske, ter a fortiori do hrvaških  voda, ki  spadajo v področje uporabe 
ureditve vzajemnega dostopa.  
 
Četrti tožbeni razlog: 
 



Hrvaška  krši Uredbo Sveta (ES)  št.  1224/2009  z dne  20. novembra  2009  o  vzpostavitvi  nadzornega sistema Skupnosti za 
zagotavljanje skladnosti s pravili  skupne ribiške politike in Izvedbeno uredbo (EU) št. 404/2011  z  dne  8. aprila 2011.  
Hrvaška policijska plovila brez dovoljenja Slovenije spremljajo hrvaške ribiče, ko  
izvajajo ribolov v slovenskih vodah, s čimer slovenskim ribiškim inšpektorjem  
preprečujejo izvajanje nadzora. Hkrati hrvaški organi slovenskim ribičem, ko  
lovijo v slovenskih vodah, ki si jih lasti Hrvaška, izrekajo globe za nezakonito prehajanje meje in nezakoniti ribolov. Dodatno, 
Hrvaška Sloveniji ne posreduje  
podatkov o dejavnostih hrvaških plovil v slovenskih vodah, kot zahtevata navedeni  
Uredbi Hrvaška s tem Sloveniji onemogoča izvajanje nadzora v vodah pod njeno  
suverenostjo in jurisdikcijo ter ne spoštuje izključne pristojnosti, ki jo ima Slovenija  
kot obalna država v svojem teritorialnem morju, ter tako krši Uredbo (ES) št.  1224/2009  in Uredbo (EU) št. 404/2011.  
 
Peti tožbeni razlog:  
 
Hrvaška je kršila in krši Uredbo (EU) št. 2016/399  Evropskega parlamenta in Sveta z dne  9. marca 2016 o Zakoniku Unije o 
pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o  schengenskih mejah). Hrvaška meje, določene z arbitražno razsodbo, 
ne  
pr iznava  kot  skupno  mejo s Slovenijo, ne sodeluje s Slovenijo  pri varovanju  te „zunanje meje“ in ne more zagotavljati 
zadovoljivega varovanja, s čimer krši  člena  13  in  17  navedene Uredbe, kot tudi člen 4, ki zahteva določitev meje v skladu z 
mednarodnim pravom.  
 
Šesti tožbeni razlog: 
 
Hrvaška je kršila in krši Direktivo 2014/89/EU  Evropskega parlamenta  in  Sveta  
z dne  23. julija 2014 o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje,  
ki  se uporablja za  „morske vode“  držav članic, kot so določene v skladu z ustreznimi določbami Konvencije ZN o pomorske 
m  mednarodnem pravu  (UNCLOS)  (člen  2(4)  Direktive). Hrvaška zavrača arbitražno razsodbo, ki je  določila  tako 
razmejitev ter  –  nasprotno  –  vključuje slovenske vode  v  svoje  pomorsko  prostorsko  načrtovanje in posledično 
onemogoča uskladitev z zemljevidi  Slovenije, s tem pa krši navedeno Direktivo, zlasti člena 8 in 11.  
 
 

Mladina, Ljubljana 

• Ne država, drža /Grega Repovž. – št. 44, 02.11.2018, str. 2 

• Pištole in prisilno vračanje : lahko še verjamemo besedam policije, da deluje zakonito? /Peter Petrovčič. – št. 
44, 02.11.2018, str. 10 

• Še en žalosten korak nazaj : za madžarsko vlado so študije spola ideologija, ne znanost /Lara Paukovič. – št. 44, 
02.11.2018, str. 12-13 

• Orbanov napad : Prekmurje velja za pozabljen del države, pa vendar se za naklonjenost njegovih prebivalcev 
pulita tako Ljubljana kot Budimpešta /Vasja Jager. – št. 44, 02.11.2018, str. 19-23 

• EU in Italija, dve plati iste medalje / Bogomir Kovač. – št. 44, 02.11.2018, str. 27 
 
 

• Orbánov napad. Vasja Jager. Mladina 44.  2. 11. 2018  
https://www.mladina.si/188062/orb-nov-napad/ 
Prekmurje velja za pozabljen del države, pa vendar se za naklonjenost njegovih prebivalcev pulita tako Ljubljana kot 
Budimpešta. Zakaj madžarska vlada namenja toliko denarja Prekmurju? 
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Slika: Madžarski nacionalistični krogi sanjajo o povrnitvi nekdanjih ozemelj. Tudi v Prekmurju je slišati zavajanja, da se bo 
prihodnje leto iztekla veljavnost Trianonske pogodbe iz leta 1919, s katero so zavezniki Madžarski odvzeli dve tretjini 
ozemlja. Na sliki Orbán s poljskim predsednikom vlade pred zemljevidom velike Madžarske. Foto: Mladina 
 
Madžarski premier Viktor Orbán ljubi nogomet. Ali še bolje, obseden je z njim. Za ta šport ga je navdušil ded, ki mu je v rani 
mladosti razpredal zgodbe o legendarnih porazih madžarske »lahke konjenice« pod vodstvom napadalca Ferenca Puskása v 
finalih svetovnega prvenstva leta 1938 in 1954. Mali Viktor je požiral dedove pripovedi in se zatrdno odločil, da bo postal 
nogometaš, ko odraste. V letih se je z vztrajnostjo in trdim delom prerinil do mladinskega moštva tedaj uglednega kluba 
Videoton in nato vendarle spoznal, da je bolj kot za preigravanje nasprotnikovih branilcev nadarjen za lomljenje kosti na 
političnih terenih. Svoji obsesiji pa se Orbán vendarle ni odrekel; tudi po tem, ko je leta 1998 prvič prevzel vodenje 
madžarske vlade, je še vedno igral za neko vaško moštvo v četrti ligi. Žogo rad brcne še sedaj, v zrelejših letih.  
»Nogomet je nenavadna kombinacija svobode in vojaštva,« je nekoč dejal. »Moraš delovati kot del kolektiva, obenem pa 
moraš biti kreativen. To odraža dilemo sodobne družbe – biti organiziran in svoboden obenem. Na zelenici lahko najdem 
odgovor, v politiki pa ni tako preprosto.« Danes je Orbán goreč navijač kluba FC Puskás iz mesteca Felcsút nedaleč od 
Budimpešte. Svojo naklonjenost do kraja, v katerem je z družino živel od desetega leta starosti, je izkazal skrajno nazorno – 
z ustanovitvijo nogometne akademije in gradnjo razkošnega stadiona, ki z bakrenimi konicami in visoko streho bolj kot na 
stadion spominja na katedralo, kot so se izrazili pri britanskem Guardianu. Objekt sprejme 3800 navijačev, kar je dvakrat 
več, kot znaša populacija Felcsúta. Toda ta podatek Orbána in njegovih oligarhov, ki se redno srečujejo na častni tribuni FC 
Puskása, ne moti. 
Mogočniki podobnega kova v drugih državah si postavljajo spomenike in mavzoleje, Orbán pa gradi nogometne stadione. 
Poleg »katedrale« v Felcsútu so v zadnjih letih z državnim denarjem zgradili še sodobni kompleks za budimpeški klub 
Ferencváros in le za spoznanje manjšega v Debrecenu. Za tekme prihajajočega evropskega prvenstva, ki ga bo Madžarska 
gostila kot ena izmed 13 gostiteljic, v Budimpešti pripravljajo razkošni nacionalni stadion, ki bo sprejel 68.000 ljudi. 
Orbánova vlada pa pospešeno gradi tudi zunaj madžarskih meja. Za obnovo stadiona kluba madžarske manjšine KFC 
Komarno na Slovaškem bo dala šest milijonov evrov, za madžarsko nogometno akademijo v Vojvodini pa 14 milijonov. Že 
leta 2016 pa je Orbánova vlada sprejela odločitev, da bo dva milijona evrov namenila za gradnjo stadiona in delovanje 
nogometne akademije v Sloveniji, v Lendavi; v začetku tekočega leta je projektu odobrila nove štiri milijone.  
»Potrebujemo smotrne naložbe«  
Gre za podružnico Puskáseve akademije iz Felcsúta, ki sicer sodeluje še s klubi v Romuniji, Ukrajini in na Poljskem. Slovenska 
filiala bo opremljena z najsodobnejšo infrastrukturo, ki bo vključevala pet igrišč z umetno travo – od tega bosta dve 
ogrevani –, vadbeni center z nastanitvenimi zmogljivostmi ter igrišče za odbojko. Del infrastrukture bo vezan na prenovljeni 
dijaški dom bližnje dvojezične srednje šole. Težava je le, da Lendava Orbánovih zelenic v resnici ne potrebuje, pojasnjuje 
tamkajšnji občinski svetnik, dolgoletni učitelj telesne vzgoje Ivan Koncut. »V občini imamo dvanajst nogometnih igrišč. In 
zdaj bodo gradili še pet novih – kaj bomo s tem? To bo treba vzdrževati in to bo na plečih občine in njenih prebivalcev, kar 
sem povedal tudi na občinskem svetu.« Ob tem Koncut, čigar žena je Madžarka, izrecno poudarja, da njegovi pomisleki ne 
izhajajo iz nacionalizma in da upošteva le osnovno ekonomsko logiko: »Mi potrebujemo smotrne naložbe, ki bodo ustvarjale 
delovna mesta in prihodke.« A zdi se, da je Viktor Orbán mislil tudi na to. 



 
Slika: Orbánova nogometna akademija v Lendavi: pet ogrevanih igrišč in najsodobnejši vadbeni center s prenočitvenimi 
zmogljivostmi. Gre za podružnico Akademije Ferenca Puskása iz mesta Felcsút, ki je madžarskemu voditelju še posebej 
ljuba.Foto: Mladina 
 
Nogometna igrišča so namreč le eden izmed načinov, kako njegova vlada skrbi za rojake, ki živijo onstran madžarske meje. 
Še pomembnejše so številne subvencije, ki jih Budimpešta na območjih z madžarsko manjšino namenja za spodbujanje 
kmetijstva in gospodarstva ter delovanje kulturnih društev. Samo za razvoj vrtcev v karpatskem bazenu na meji z Ukrajino je 
Madžarska po besedah državnega sekretarja Petra Szilagya namenila okoli 120 milijonov evrov, s katerimi naj bi zgradili 150 
novih vrtcev in obnovili okoli 400 obstoječih. »Tisti, ki pripadajo množici po svetu raztresenih Madžarov, so poslednji branik 
in zvesti varuhi madžarske kulture, zato jih vlada podpira z vrsto programov,« je lani novembra na srečanju ministrov dejal 
Szilagy. 
Med območji, na katera se steka denar iz Budimpešte, je tudi Prekmurje. Leta 2016 sta Slovenija in Madžarska podpisali 
dogovor o medsebojni gospodarski pomoči manjšinama in na tej podlagi je leto dni kasneje v Lendavi začel delovati Zavod 
za regionalni razvoj madžarske narodnosti, ki razdeljuje nepovratna sredstva iz madžarskega proračuna. V prvem letu mu je 
Orbánova vlada odobrila 1,5 milijona evrov, razdelili so jih med 155 upravičencev; že v tem letu so vsoto podvojili, do 
denarja pa je prišlo 316 kmetov in podjetnikov iz Prekmurja. 
Kim Džong Un ima spomenike. Turkmenbaši si je postavil mavzolej. Viktor Orbán gradi stadione. 
»Matica v Budimpešti izdatno podpira madžarsko manjšino,« pravi pripadnik slednje Mihael Kasaš, doktor kemije 
in biodinamični kmetovalec, sicer pa prav tako svetnik v lendavskem občinskem svetu. »V Lendavi so leta 2016 odprli 
konzulat in tako močno olajšali administrativne zadeve, z nepovratnimi sredstvi pa podpirajo predvsem male kmetije, ki 
sicer najtežje preživijo.« Razpisna sredstva so razdeljena na tri področja – kmetijstvo, podjetništvo in turizem, pri čemer prvi 
dve pokrivata naložbe v osnovna sredstva, v turizmu pa je denar namenjen zlasti povečanju prenočitvenih zmogljivosti. Do 
denarja, s katerim Madžarska sofinancira tri četrtine izkazane vrednosti neke naložbe, so upravičene fizične osebe, ki 
pripadajo manjšinskemu prebivalstvu ali govorijo madžarsko. Pri podjetjih pa zadostuje že, da zaposlujejo takšne kadre. 
Velikodušnost Orbánove vlade torej ni omejena izključno na madžarsko diasporo, temveč lahko sredstva pridobijo tudi 
slovenske družbe. 
Mit o pozabljeni periferiji  
»Ljudje so veseli, kako bi ne bili? Kažejo mi novi traktor in se smejijo, da jim ga je kupil Orbán,« razlaga Koncut. In dodaja, da 
madžarska vlada na nek način počne le to, kar bi morala že slovenska. »Ljubljana se je do Prekmurja od nekdaj obnašala 
mačehovsko. Če so lahko pripeljali Yaskawo v Kočevje, ki je še bolj kot mi pomaknjeno proti koncu sveta, zakaj ne morejo 
česa podobnega storiti za nas? Kaj pa smo Prekmurci preostanku Slovenije? Pred volitvami se hodijo vsi politiki kazat k nam 
in obljubljajo razvojni preboj, potem pa je vse pozabljeno. Če Orbán izkorišča njihovo neumnost, potem s svojega vidika dela 
zelo pametno.« Tovrstno razmišljanje je razumljivo glede na statistiko, ki poglablja vtis o zaostalosti Prekmurja in Prlekije, ki 
skupaj tvorita pomursko regijo. Leta 2014 je vlada Mira Cerarja sprejela pravilnik o razvrstitvi regij, ki je temeljil na 14 
demografskih, socialnih, ekonomskih in okoljskih merilih. Na podlagi slednjih je bil Pomurju dodeljen najvišji indeks razvojne 
ogroženosti. Pomurska regija je glede na ostale najbolj izrazito odvisna od kmetijstva, ima najstarejše prebivalstvo, 
povprečna plača je za 160 evrov bruto nižja od slovenskega povprečja, brezposelnost pa najvišja v državi; avgusta je njena 
stopnja znašala 12,5 odstotka, kar je krepko več od osem odstotkov, kolikor znaša skupno slovensko povprečje. Toda težko 
bi trdili, da se v Ljubljani tega ne zavedajo vsaj v enaki meri kot v Budimpešti. 



 
Leta 2009 je vlada Boruta Pahorja sprejela poseben zakon o razvojni pomoči Pomurski regiji v obdobju 2010–2017; njegovo 
veljavnost je parlament sredi lanskega leta na predlog NSi podaljšal do leta 2019. Začetek programa je bil sicer vse prej kot 
spodbuden, saj ga je omadeževala domnevna korupcija takratnega Pahorjevega sekretarja Andreja Horvata, ki je del 
razpisnih sredstev s pomočjo ljudi iz agencije Pristop namenjal svojim prijateljem. Kljub temu je projekt zaživel, v celotnem 
obdobju pa bo država zanj porabila 33 milijonov evrov. Daleč največji del je namenjen spodbujanju začetnih investicij 
podjetij in ustvarjanju novih delovnih mest. Doslej naj bi ta denar Pomurju prinesel 867 novih služb. 
V prvem letu sheme je Madžarska za nepovratna sredstva v Prekmurju namenila 1,5 milijona evrov. Že naslednje leto so 
znesek podvojili. 
To pa še ni vse. Neslavno prvo mesto na omenjenem seznamu Cerarjeve vlade je pomenilo, da je Pomurje tudi prvo na vrsti, 
ko se delijo državna sredstva za velike naložbe, ki naj bi pomembno dvignile življenjsko raven. Do leta 2020 bo država med 
drugim uredila vodovod v Rogaševcih, reševalno postajo v Murski Soboti in biosferno območje reke Mure; skupna vrednost 
vseh projektov po tem programu znaša okoli 188 milijonov evrov. Na področju kmetijstva pomembne spodbude 
zagotavljajo subvencije, ki jih prek razpisov deli Agencija za kmetijske trge, poleg tega denarja pa prekmurski kmetje 
dobivajo še sredstva iz Programa razvoja podeželja, ki jih zagotavljata slovenski in evropski proračun. Leta 2016 je bilo iz 
tega naslova v Pomurski regiji razdeljenih dobrih 32 milijonov evrov. In končno je tukaj še 1,2 milijarde poroštev 
Slovenskega regionalno razvojnega sklada za kredite za malo gospodarstvo v najbolj severovzhodnem koncu države. Ves ta 
denar seveda ne more odpraviti težav, s katerimi se spopadajo ljudje ob madžarski meji. A brez njega bi bilo še znatno 
slabše. 
Ko ne veš, kaj bi, vzemi traktorski priključek  
Kaj je torej ključni razlog, da se prekmurski Madžari prijavljajo na razpise za denar Orbánove vlade – užaljenost nad 
domnevno preveliko centralizacijo Slovenije ali navdušenje nad Budimpešto? Nič od tega, temveč preprost pragmatizem, 
odgovarjajo sogovorniki. »Predstavljajte si, da ste sami v podobnem položaju. Da živite na nekem slabo razvitem območju v 
tuji državi, pa se domovina ponudi, da vam bo pomagala z denarjem. Zagotovo bi ga vzeli,« je prepričan urednik portala 
Lendava Info Leon Novak. Podobno razmišlja dolgoletni poslanec LDS v parlamentu Geza Džuban: »Kolega mi je rekel, da so 
mu praktično ponujali zastonj denar, zato ga je pač vzel. Z njim si je kupil nov traktorski priključek; drugega se ni spomnil.« 
Za priljubljenost aktualne madžarske sheme nepovratnih sredstev v Prekmurju sta zelo pomembni hitrost in enostavnost 
vseh postopkov. Vloga za sredstva je kratka, upravičenec jo izpolni v pol ure, odgovor in denar prejme v nekaj dneh; prijavo 
je mogoče v vsega nekaj korakih izvesti tudi prek spleta. Na drugi strani so procedure pri slovenskih razpisih po ocenah 
sogovornikov dolgotrajne in pretirano zapletene. 



 
Slika: Akademija v Bački Topoli v Vojvodini bo stala 17 milijonov evrov. Foto: Mladina 
 
Subvencije in nogomet niso edino, kar po madžarski soseščini ponuja Orbánova vlada. Ena prvih Orbánovih potez ob 
ponovnem vzponu na oblast je bila leta 2011 sprememba ustave, v katero so zapisali, da »obstaja le en madžarski narod, ki 
mora biti enoten, zato bo Madžarska odgovorna za usodo Madžarov, ki živijo zunaj njenih meja«. Na tej podlagi so zagnali 
obsežen program podeljevanja državljanstev pripadnikom diaspore. Njegov temeljni cilj je bil povsem pragmatičen – Orbán 
je seveda načrtoval, da bodo novi državljani postali zvesti podporniki njegove politike in volivci stranke Fidesz. Že lani je 
število državljanstev, podeljenih po tem programu, preseglo milijon. Na parlamentarnih volitvah leta 2014 pa je glasove 
oddalo okoli 130 tisoč Madžarov, ki živijo zunaj domovine; Orbán jih je k udeležbi pozival s posebnimi dopisi, v katerih je 
med drugim zapisal, da »skupaj odločamo, ali bomo izboljšali kakovost naših življenj, obranili našo kulturo in še naprej 
krepili našo varnost ... Računam na vas!« Poziv je bil uspešen, 95 odstotkov madžarskih zdomcev je podprlo stranko Fidesz. 
V skladu s to usmeritvijo madžarska vlada spodbuja tudi manjšino v Prekmurju, naj sprejme državljanstvo. Da Slovenija 
pozna in tudi spremlja te procese, so nam potrdili na zunanjem ministrstvu, ki ga vodi Miro Cerar. Ter dodali, da so odnosi 
med državama odlični in da ni nobene potrebe, da bi problematizirali početje madžarske politike. Zdi se namreč, da je 
slednja v Prekmurju precej manj agresivna kot drugod. »Ne vem, da bi se šli kakšno obsežnejšo akcijo. Enkrat, morda 
dvakrat na leto na konzulatu predstavijo možnost pridobitve državljanstva, pa politiki nas opominjajo nanjo ob madžarskem 
nacionalnem prazniku 15. marca,« pravi Kasaš. Koncut pa zatrjuje, da njegova žena pred volitvami leta 2014 ni prejela 
nobenega dopisa, četudi je madžarska državljanka: »Narod tukaj je pošten. Ljudje pravijo, da ni korektno, da uveljavljajo 
volilno pravico onstran meje, če pa živijo v Sloveniji in tukaj plačujejo davke. Moj prijatelj, ki je stoodstotni Madžar, mi je 
rekel, da nima prav nobene potrebe po volilni pravici na Madžarskem.« 
Ljubljana ni pozabila na severovzhod. Slovenska država v Pomurju financira mala in srednja podjetja, spodbuja zaposlovanje, 
skrbi za kmete in obnavlja infrastrukturo. 
Pomanjkanje vernikov  
Vsekakor Orbánovo oblast Prekmurje zanima in gotovo ima v njem svoje interese. Ob podpisu pogodb o zagotavljanju 
nepovratnih sredstev za Prekmurje lani avgusta je državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve Levente Magyar jasno 
povedal, da je »cilj madžarske vlade spodbujanje ekonomskih zmogljivosti madžarske skupnosti v Prekmurju do stopnje, ki 
bo naredila konec procesom asimilacije, ki trajajo že več desetletij«. Da tudi na severovzhodu Slovenije čutijo odmeve 
Orbánovih stališč, pa priča tudi dejstvo, da so nam prav vsi sogovorniki pripovedovali o negotovosti, ki se po Prekmurju širi 
ob prihajajoči stoti obletnici podpisa Trianonske pogodbe, ki bo naslednje leto. 
Trianon velja za največjo katastrofo v madžarski zgodovini; gre za mirovni »sporazum«, ki so ga zmagoviti zavezniki po prvi 
svetovni vojni določili Madžarski in po katerem je slednja ostala brez kar dveh tretjin svojega dotedanjega ozemlja in 
prebivalstva. Nacionalistični krogi že nekaj časa širijo govorice, da naj bi bil rok trajanja pogodbe omejen na sto let in da se 
bo leta 2019 začelo oživljanje nekdanje Velike Madžarske. Svetnik Koncut pravi, da zaradi tega »vsi v Prekmurju z 
negotovostjo čakamo naslednje leto«. Toda napovedi nacionalistov bi se izpolnile le, če bi spremembo Trianonske pogodbe 
poleg Madžarske zahtevale prav vse države, ki si delijo mejo z njo – kar pa se seveda ne bo zgodilo.  



 
Slika: Kot dečka je Orbána za nogomet navdušil ded, ki mu je pripovedoval o podvigih legendarne reprezentance pod 
vodstvom napadalca Puskása. Danes svoje navdušenje prenaša na nove rodove. Ob neki priložnosti je nogomet označil za 
»nenavadno kombinacijo svobode in vojaštva«. (Na fotografiji ob odprtju akademije v Bački Topoli v Vojvodini). Foto: 
Mladina 
 
»Nekateri skušajo provocirati z izjavami glede razveljavitve Trianona in vrnitvijo na nekdanje meje, vendar gre za 
posameznike, ki izstopajo iz povprečja. Vsekakor v madžarski skupnosti v Sloveniji ni izrazitejšega nacionalizma. Prevladuje 
sicer mnenje, da Orbán dela v pravo smer, četudi s trdo roko, in ljudje so veseli njegove podpore, to pa je tudi vse. Eni 
razmišljajo tako, drugi drugače, najnevarnejša pa so posploševanja,« opozarja Kasaš. Podobno razmišlja urednik Novak: »Ne 
morem reči, da zaznavam kakšne skrajne težnje. Nasprotno, Madžari v Sloveniji so vzorno integrirani in sam imam veliko 
prijateljev, ki pripadajo drugi ali tretji generaciji manjšine in se z nacionalnostjo sploh ne obremenjujejo.« 
Orbána in Fidesz nedvomno mikajo potencialni volivci in volivke v Prekmurju. Obstajajo izjeme, na splošno pa slednjim ni 
dosti do politike. 
V volilni register madžarske manjšine je vpisanih približno 6000 volivcev in volivk. Ti ljudje pa so večinoma v odličnih 
odnosih s svojimi slovenskimi prijatelji in sorodniki. 
Kot pojasnjuje Koncut, »je mešanja toliko, da že ne vemo več, kdo izvira od kod. Vsakdo ima v žlahti koga, ki ima nekaj 
madžarske krvi. Zato ne bomo Prekmurci pristali na nobene delitve, ki bi nam jih vsiljevala politika, in bomo še naprej živeli v 
slogi.« To pa pomeni, da se nacionalisti na obeh straneh meje trudijo zaman. Pomurje kot regija namreč ne izstopa le po 
statistikah o demografski in socialni ogroženosti, temveč po še enem podatku – Pomurska regija, torej območje Prekmurja 
in Prlekije, ima najmanjši delež tujih državljanov med prebivalci med vsemi slovenskimi regijami; prebivalcev, ki uradno 
spadajo pod tujce, je vsega 1,5 odstotka. Zdi se torej, da se je nogometni navdušenec Orbán v svojem zagonu spet uštel in 
da se mu je ponovila zgodba s »katedralo« v Felcsútu. V Prekmurju je »vernikov« namreč precej manj, kot pa bi si jih želel. 
Madžarska je velikodušnejša do svojih zdomcev  
Tri milijone evrov nepovratnih sredstev, kolikor jih je za letos Madžarska odobrila za razpise v Prekmurju, je precej več od 
skupnega zneska, namenjenega programom, prek katerih slovensko skupnost na Madžarskem podpira naša država. V letih 
od 2010 do 2014 je urad za Slovence po svetu za manjšino v Porabju namenil približno toliko denarja, kot ga Orbán za 
Madžare pri nas nameni v enem letu. Urad je v občini Gornji Senik obnovil kulturni dom in spodbujal domačo obrt in 
rokodelstvo, kar je stalo milijon evrov. Še 1,2 milijona je šlo za ohranjanje travniških sadovnjakov, razvoj domačih izdelkov in 
predelovalnico sadja v Porabju. Slabih 800 tisočakov je bilo namenjenih za opremljanje 233 porabskih gospodinjstev z 
optično povezavo in vzpostavitev studia za televizijo tamkajšnjih zamejcev. Glede na poročilo o izvajanju strategije 
gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in zamejci je leta 2017 največji del bremena podpore madžarskim Slovencem 
nosila Razvojna agencija Slovenska krajina Monošter, ki se financira z evropskimi sredstvi, naše ministrstvo za kmetijstvo pa 
ji je priskočilo na pomoč z organizacijo delavnic in organiziralo udeležbo na kmetijskih sejmih. Celoten proračun Urada za 
Slovence po svetu, ki poleg Madžarske skrbi za manjšine v Italiji in Avstriji in podpira zdomce po vsem svetu, za letos znaša 
8,5 milijona evrov. 
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Slika: Miro Cerar.  Foto: Bobo  
 
Minister za zunanje zadeve Miro Cerar bo danes na delovnem obisku v Avstriji. Gre za prvi obisk Cerarja kot zunanjega 
ministra v kakšni od sosednjih držav Slovenije. Poleg z gostiteljico, avstrijsko zunanjo ministrico Karin Kneissl se bo na 
Dunaju ločeno srečal tudi s predsednikom avstrijskega parlamenta Wolfgangom Sobotko. 
Vodja slovenske diplomacije se bo v okviru obiska na Dunaju srečal tudi s predstavniki slovenskih podjetij v Avstriji in z 
avstrijskimi gospodarstveniki. 
Osrednje teme pogovorov Cerarja in Kneisslove bodo po napovedih ministrstva za zunanje zadeve čezmejno sodelovanje in 
skupni projekti. Pogovor bo tekel tudi o krepitvi sodelovanja na področju kulture in povečanju prepoznavnosti skupne 
kulturne dediščine med državama in narodoma. 
Zunanja ministra bosta izmenjala še stališča o aktualnih evropskih temah, s poudarkom na prihodnjem večletnem 
finančnem okviru, brexitu in prihodnosti Evropske unije, ki ji trenutno predseduje prav Avstrija. 
Po pričakovanjih bosta Cerar in Kneisslova govorila tudi o napovedi Dunaja, da Avstrija ne bo pristopila h globalnemu 
dogovoru o upravljanju migracij. Prejšnja slovenska vlada je dokument, ki naj bi ga sprejeli decembra v Marakešu, podprla, 
vendar naj bi zaradi spremenjenih mednarodnih okoliščin, med katerimi se omenja tudi stališče Avstrije, o njem znova 
govorila vladna koalicija. 
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