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• Pred 80 leti pogrom nad Judi. ORF, Celovec, 09.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2946316/  
Ulice nemškega rajha so bile 9. novembra pred 80 leti priče požiganju sinagog, razbijanju judovskih trgovin ter mučenju 
in pobijanju Judov. Začel se je nacistični pogrom, ki je predstavljal začetek načrtnega uničevanja judovskega prebivalstva. 
 

 
Slika: Pred 80 leti pogrom nad Judi. Foto: ORF 
 
Judi v Nemčiji so bili žrtev diskriminacije že od leta 1933. V noči na 10. november 1938 pa so pripadniki jurišnih oddelkov, 
paravojaških enot pod okriljem Nacionalsocialistične nemške delavske stranke (NSDAP) in Hitlerjeve mladine napadli in 
ropali trgovine v lasti judovskih Nemcev ter zažgali več kot 1.400 sinagog in drugih prostorov, kjer so se zbirali Judi, ter 
opustošili več tisoč trgovin, stanovanj in judovskih pokopališč. 
Na območju današnje Avstrije je novembra 1938 bilo ubitih najmanj 30 Judov, 7.800 so jih aretirali ter okoli 4.000 
nemudoma deportirali v koncentracijsko taborišče Dachau. 

• Posvaril je pred ekstremizmi. ORF, Celovec, 09.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2946331/  
Zvezni predsednik Alexander Van der Bellen je na predvečer 80. obletnice nacističnega pogroma nad Judi svaril pred 
„politiko iskanja krivcev“ v Avstriji. „Bodimo pozorni, da se poniževanje, preganjanje in kratenje pravic v naši državi in v 
Evropi nikoli več ne ponovijo,“ je še dejal Van der Bellen. 
 

 
Slika: Zvezni predsednik Alexander Van der Bellen je na predvečer 80. obletnice nacističnega pogroma nad Judi svaril 
pred „politiko iskanja krivcev“ v Avstriji. Foto: ORF 
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Komemoracija na mestu uničene sinagoge 
Zgodovina kaže, kam lahko pripelje politika iskanja krivcev, podžiganja strahu in izključevanja, je Van der Bellen opozoril na 
komemoraciji v Leopodstadtu na kraju, kjer je nekoč stala največja sinagoga na Dunaju, ki so jo uničili nacionalsocialisti v 
protijudovskem nasilju novembra 1938. 
 

 
Slika: Na Dunaju so ob obletnici pogroma postavili 25 instalacij luči na lokacijah sinagog, uničenih med pogromom. Foto: 
ORF 
 
Na Dunaju so ob obletnici pogroma postavili 25 instalacij luči na lokacijah sinagog, uničenih med pogromom. 

• 70-letnica Zveze koroških partizanov. ORF, Celovec, 09.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2946417/  
Razporejena na delovno srečanje dopoldne s sprejetjem „Celovške deklaracije“ z razčlenitivjo temeljnih vprašanj fašizma 
in desnega ekstremizma danes, ter popoldansko slovesnostjo bo v hali 2 celovškega sejma v soboto potekala slovesnost 
ob 70. obletnici Zveze koroških partizanov. 
 

 
Slika: 70-letnica Zveze koroških partizanov. Foto: ORF 
 
Kritičen do obeh strank v zvezni vladi 
Predsednik Zveze koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora (ZKP) Milan Wutte, ki je izredno kritičen do 
vladajočih dveh strank na zvezni ravni in do izrivanja iz družbe drugačnih zaradi svetovnega nazora, kulture, jezika in 
verskega prepričanja, ob jubileju izraža svoj zanos, da je organizacija prav zaradi političnih razmer deležna pozornosti 
mladih. Vključujejo se v diskusije, prireditve, shode. Zveza koroških partizanov jih pri tem podpira. 
S pogledom na prehojeno pot predsednik Milan Wutte pojasnjuje tudi ozračje, v katerem so po koncu druge svetovne vojne 
minila tri leta do vnosa v društveni register 3. decembra 1948. 
Delovno srečanje 
ZKP se povezuje z avstrijskimi organizacijami borcev proti fašizmu, z Združenjem zveze borcev za vrednote NOB Slovenije, s 
podobnimi organizacijami v regiji Alpe-Jadran in z Mednarodno zvezo borcev odpora. Ob jubileju bodo v soboto sprejeli 
„Celovško deklaracijo“, zasnovano na dopoldanskem delovnem srečanju z naslovom „Fašizem in desni ekstremizem danes – 
stanje in novi izzivi“. 

• Novi častni občani Bilčovsa. ORF, Celovec, 09.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2946448/  
Za posebne in izredne zasluge za občino Bilčovs je le-ta imenovala za častnega občana Franca Gasserja st., tesarskega 
mojstra v pokoju in dolgoletnega podžupana. Za častni občanki sta bili imenovani nekdanja županja Stefanie Quantschnig 
in umetnica Meina Schellander. 
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Slika: Za posebne in izredne zasluge za občino Bilčovs je le-ta imenovala za častnega občana Franca Gasserja st., 
tesarskega mojstra v pokoju in dolgoletnega podžupana. Za častni občanki sta bili imenovani nekdanja županja Stefanie 
Quantschnig in umetnica Meina Schellander. Foto: ORF 
 
Podelitev častnih občanstev s strani občine Bilčovs je bila v četrtek, prireditev je bila prva v novem preurejenem poslopju 
ljudske šole, ki je zdaj izobraževalni center. 

• Znani so „naj-zbori“ leta na Koroškem. ORF, Celovec, 09.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2946496/  
V Domu glasbe v Celovcu je bilo v četrtek finalno tekmovanje pevskih sestavov za naziv „Koroški zbor leta 2018“. Na 
koncertu je nastopilo deset zborov, ki so se v štirih kategorijah potegovali za to lovoriko – v kategoriji male vokalne 
skupine si je to zagotovil moški sestav „Die Chorherren“, pri katerem poje rojak Dominik Hudl. 
 

 
Slika: Slovensko pesem so že na predtekmovanju zapeli pevci skupine „Die Chorherren“, katere član je tudi glasbeni 
pedagog in sodelavec Slovenskega sporeda ORF Dominik Hudl. Foto: ORF 
 
Tekmovanje, ki ga že vrsto let prireja deželni studio ORF na Koroškem, je tudi letos privabilo številne zbore s cele Koroške. 
Žal pa letos ni sodeloval noben zbor iz vrst slovenske narodne skupnosti, so pa slovensko pesem že na predtekmovanju 
zapeli pevci skupine „Die Chorherren“, katere član je tudi glasbeni pedagog in sodelavec Slovenskega sporeda ORF Dominik 
Hudl. 
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Slika: Pevci skupine „Die Chorherren“, katere član je tudi glasbeni pedagog in sodelavec Slovenskega sporeda ORF 
Dominik Hudl so si zagotovili nastop v finalu, kjer so se predstavili z novo literaturo in s tem prepričali žirijo, da jih je 
izbrala za zbor leta v kategoriji „male vokalne skupine“. Foto: ORF 
 
Tedaj so navdušili med drugim s pesmijo „Žabe“ in si zagotovili nastop v finalu, kjer so se v četrtek predstavili z novo 
literaturo in s tem prepričali žirijo, da jih je izbrala za zbor leta v kategoriji „male vokalne skupine“. 
Brata sta si zagotovila enako trofejo 
Zanimivost v tem sklopu je vsekakor, da je pred šestimi leti v isti kategoriji bil za najboljši zbor od žirije izbran „Kvintet Foltej 
Hartman“, danes širom po deželi znan pod imenom „Kvintet Donét“. Član tega sestava pa je Dominikov brat Branko Hudl, 
kar pomeni, da sta osvojila enako nagrado, vendar v različnih zborih in v drugem času. 
 

 
Slika: Zanimivost v tem sklopu je vsekakor, da je pred šestimi leti v isti kategoriji bil za najboljši zbor od žirije izbran 
„Kvintet Foltej Hartman“, danes širom po deželi znan pod imenom „Kvintet Donét“. Član tega sestava pa je Dominikov 
brat Branko Hudl, kar pomeni, da sta osvojila enako nagrado, vendar v različnih zborih in v drugem času. Foto: ORF/Hudl 
 
Edinstven dogodek za brata iz Globasnice, ki sta doraščala v družini, kjer je bila slovenska kultura, predvsem pa slovenska 
pesem vseskozi del družinskega življenja. 
 

 
Slika: V Domu glasbe v Celovcu je bilo finalno tekmovanje pevskih sestavov za naziv „Koroški zbor leta 2018“. Foto: ORF 
Robert Schumann 



 
Koncert, ki je v četrtek privabil številno občinstvo v Dom glasbe v Celovec, je bil pester in po treh urah je strokovna žirija 
določila zmagovalce v štirih kategorijah. V kategoriji mladinski zbor je žirijo prepričal zbor gimnazije BORG iz Šmohorja, naziv 
najboljši moški zbor si je nadel zbor „Almrose Radenthein“, v kategoriji mešani zbor pa je prvo mesto pripadlo cerkvenemu 
zboru iz kraja Obervellach, ki je prejel tudi nagrado publike. 

• Mogočna manifestacija antifašizma. ORF, Celovec, 12.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2946940/  
Na praznovanju 70-letnice Zveze koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora (ZKP) so antifašistične in 
borčevske organizacije iz petih držav predstavile „Celovško deklaracijo“ o skupnih ciljih in akcijah v alpe-jadranskem 
prostoru proti fašizmu in neonacizmu. 
 

 
Slika: Praznovanje 70-letnice Zveze koroških partizanov. Foto: ORF 
 
Zveza koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora (ZKP) ohranja poslanstvo narodnoosvobodilnega boja in 
skrbi za grobove padlih in za spomenike. Vedno večji pomen pa dobiva svarilo pred fašizmom in desnim ekstremizmom. 
Prav v ta namen je pred popoldanskim koncertom v soboto potekalo dopoldne delovno srečanje borčevskih organizacij in 
združenj, združenj žrtev nacizma in fašizma ter spominskih pobud iz alpe-jadranskega prostora. 
 

 
Slika: Predsednik Zveze koroških partizanov Milan Wutte. Foto: ORF 
 
Na slavnostni prireditvi pa so najprej spregovorili o zgodovini in poslanstvu Zveze koroških partizanov. Predsednik Milan 
Wutte se je odločno izrekel proti izkrivljanju zgodovine. 
Wutte pa je kritično spregovoril tudi o odnosih znotraj slovenske narodne skupnosti na Koroškem. 
Zveza koroških partizanov je pobratena z Zvezo veteranov Ruske federacije – v imenu te je spregovoril Oleg Kalinin, tajnik 
predsednika. 
70-letnico praznuje tudi Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije. Predsednik Tit Turnšek je 
usmeril svoj pogled v prihodnost. 
Na oder so povabili tudi nekdanjo partizanko Valerijo Skrinjar Tvrz, ki je prav v soboto obhajala svoj 90. rojstni dan. 
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Slika: Tajnik Zveze koroških partizanov Andrej Mohar. Foto: ORF 
 
Tajnik Zveze koroških partizanov Andrej Mohar, ki je tudi skrbel za potek slavja, je predstavil izjavo o skupnih ciljih in 
akcijah, ki jo je na svojem posvetu sprejelo doslej 25 antifašističnih in borčevskih organizacij iz alpe-jadranskega prostora. 
Nad tisoč ljudi v sejemski dvorani 2 so navdušili Tržaški partizanski pevski zbor „Pinko Tomažič“, ter pevci združenih moških 
zborov Slovenske prosvetne zveze, ki jih je vodil Božo Hartmann. Kulturni spored so oblikovali tudi mladi recitatorji in 
recitatorke Teatra III s Ptuja in gledališke skupine Šchok SPD Trta iz Žitare vasi, ter glasbeniki iz Slovenije. Slikovne utrinke 
boste videli v naslednjih oddajah „Dober dan Koroška – Dober dan Štajerska“. 
 

 
Slika: Nad tisoč ljudi v sejemski dvorani 2 so navdušili Tržaški partizanski pevski zbor „Pinko Tomažič“, ter pevci združenih 
moških zborov Slovenske prosvetne zveze, ki jih je vodil Božo Hartmann. Foto: ORF 

• 100-letnica razglasitve republike. ORF, Celovec, 12.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2946899/  
Uradna Avstrija je v ponedeljek z državnim spominskim aktom obeležila 100 let razglasitve prve avstrijske republike. 
Slavnostni govor pred zbranim državnim vrhom v operi na Dunaju je imela koroška pisateljica Maja Haderlap. 
 

 
Slika: Slavnostni govor pred zbranim državnim vrhom v operi na Dunaju je imela koroška pisateljica Maja Haderlap. Foto: 
ORF 
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V svojem govoru je med drugim poudarila pomen, ki ga ima demokracija za sodobno in odprto družbo. Ob tem je spomnila 
tudi na prispevek in doprinos, ki ga ima antifašistično odporniško gibanje, da se je Avstrija po drugi svetovni vojni vrnila na 
politični zemljevid. 
 

 
Slika: Uradna Avstrija je v ponedeljek z državnim spominskim aktom obeležila 100 let razglasitve prve avstrijske 
republike. Foto: ORF 
 
V govoru, za katerega je prejela stoječe ovacije, je Maja Haderlap dejala, da je bila odločitev, da bo prav ona slavnostna 
govornica, smela. Dejala je še, da je demokracija antimodel avtoritarni družini, na čelu katere je večinoma patriarh. 
Demokracija je edina oblika vladavine, ki upošteva tudi manjšine, je še dejala in se tudi dotaknila položaja koroških 
Slovencev in uvedbi volilne pravice za ženske v Avstriji, ki so jo dobile prav ob nastanku prve avstrijske republike. 
 

 
Slika: 100-letnica razglasitve prve avstrijske republike. Foto: ORF  
 
Temelji uspeha sedanje avstrijske druge republike so po njenih besedah v avstrijski državni pogodbi, gospodarskem razcvetu 
in avstrijski nevtralnosti. Vprašanja prihodnosti bodo po njeni oceni imela etnično in ekološko nrav. 

• „Demokracija terja raznolikost glasov“. ORF, Celovec, 13.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2947031/  
Avstrija se je v ponedeljek z državno slovesnostjo v dunajski operi uradno spomnila stote obletnice vzpostavitve 
avstrijske republike. Predsednik države Alexander Van der Bellen v svojem govoru posvaril pred utrujenostjo nad 
demokracijo. 
Gostje so bili tudi preživeli holokavsta 
Gostitelji prireditve so bili predsednik države Alexander Van der Bellen, kancler Sebastian Kurz in predsednik parlamenta 
Wolfgang Sobotka. Slavnostna govornica je bila koroška Slovenka Maja Haderlap. Posebni gostje slovesnosti ob obletnici 
ustanovitve republike Avstrije, ki je nastala ob razpadu Avstro-Ogrske monarhije po koncu prve svetovne vojne, so preživeli 
holokavsta in šolarji iz vse Avstrije. 
„Liberalna demokracija je več kot vladavina večine“ 
Van der Bellen je v svojem govoru posvaril pred utrujenostjo nad demokracijo. Kdor stremi za hitrimi političnimi rešitvami v 
manj liberalni demokraciji, je na napačni poti. Ni bližnjic, je dejal zvezni predsednik in dodal, da je pot do skupnih rešitev 
včasih trnova, a je vredna vsega napora. Liberalna demokracija je po njegovih besedah tudi več kot vladavina večine. 
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Slika: „Liberalna demokracija terja raznolikost glasov in da ni prezrt noben glas,“ je Van der Bellen spomnil tudi na 
pravice manjšin in še dejal, da se ni mogoče odpovedati strpnosti. Foto: ORF 
 
„Liberalna demokracija terja raznolikost glasov in da ni prezrt noben glas,“ je Van der Bellen spomnil tudi na pravice manjšin 
in še dejal, da se ni mogoče odpovedati strpnosti. Posvaril je pred politikami, ki ločujejo. „Ustvarja se sovraštvo med nami in 
tistimi, ki so drugačni,“ je še opozoril in dodal, da se med drugačne umešča tudi starejše, mlajše, muslimane, Jude, tujce in 
revne. 
 

 
Slika: Sebastian Kurz. Foto: ORF 
 
Kurz za odgovornejši govor 
„Nasilje v besedah lahko zelo kmalu preide v nasilje v dejanjih,“ je dejal zvezni kancler Sebastian Kurz (ÖVP). Ob tem je 
poudaril, da se mora vsaka generacija na novo boriti za mir, svobodo in blaginjo in podobno kot avstrijski predsednik 
poudaril, da lahko vse to „deluje samo skupaj“. To ne pomeni, da mora vsak imeti svoje mnenja, pač pa da ima vsak pravico 
do svojega mnenja, je na spletni strani objavila avstrijska televizija. 
Podpredsednik avstrijske vlade Heinz-Christian Strache iz vrst svobodnjakov (FPÖ) je nacistično obdobje v Avstriji in 
preganjanje Judov označil za najtemnejše poglavje v zgodovini države, Avstrija pa je po njegovih besedah odgovorna, da se 
nikoli več ne ponovi tovrsten politični razvoj. 
 

 
Slika: Avstrija se je v ponedeljek z državno slovesnostjo v dunajski operi uradno spomnila stote obletnice vzpostavitve 
avstrijske republike. Foto: ORF 
 



Predsednik avstrijskega parlamenta je v govoru na slovesnosti menil, da bodo preizkušnje za demokracije v prihodnosti 
premagovanje posledic digitalizacije ter demografske in podnebne spremembe. Pozval je k ničelni toleranci do 
antisemitizma in antisionizma ter posvaril pred vsesplošnim sumničenjem verskih skupnosti, saj to ustvarja zgolj predsodke 
in nepremostljive razlike. Hkrati je dejal, da ne bi smeli tolerirati vzporednih skupnosti, ki zavračajo temeljni državni ustroj 
Avstrije. 

• Šolske sestre so proslavile 110-letnico. ORF, Celovec, 13.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2947093/  
Konvent šolskih sester sv. Frančiška v Šentpetru pri Šentjakobu v Rožu praznuje letos 110-letnico delovanja. Najstarejša 
izobraževalna ustanova slovenske narodne skupnosti na Koroškem je jubilej proslavila v četrtek s svečano slovesnostjo. 
 

 
Slika: Skupina „St. Peter´s Rock Train“. Foto: ORF 
 
Osrednja prireditev ob 110-letnici konventa šolskih sester je bila v znamenju absolventov in absolventk Višje šole za 
gospodarske poklice v Šentpetru, ki so prišli čestitat ustanovi, na kateri so nastale številne glasbene formacije. Med drugim 
tudi skupina „St. Peter´s Rock Train“ in fantovski kvartet „4U“. 
 

 
Slika: Fantovski kvartet „4U“. Foto: ORF 

• „V žarišču dogodkov 1918-1920“. ORF, Celovec, 13.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2947099/  
Dogodki, ki so privedli do nastanka meje v regiji ob reki Muri, so zbrani v najnovejšpi dvojezični publikaciji, pri kateri so 
sodelovali zgodovinarji iz Avstrije in Slovenije. V ponedeljek so zgodovinsko knjigo predstavili v avstrijski Radgoni. 
Iz različnih perspektiv osvetlili dogajanje 
Ob 100. obletnici nastanka prve avstrijske republike so v glavni mestni dvorani v Radgoni na Štajerskem predstavili obširno 
čezmejno in dvojezično publikacijo z naslovom „V žarišču dogodkov 1918-1920 / Im Brennpunkt des Geschehens 1918-
1920“. Gre za prvo tovrstno knjigo, v kateri zgodovinarji z obeh strani meje iz različnih perspektiv osvetljujejo dogajanja po 
prvi svetovni vojni in nastanku današnje meje med avstrijsko in slovensko Štajersko oz. med avstrijsko in slovensko 
Radgono. 
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Slika: Osrednja mestna dvorana - kongresni center „Zehnerhaus“ - v Radgoni je ob prezentaciji čezmejne zgodovinske 
publikacije „V žarišču dogodkov 1918-1920“ bila nabito polna- Foto: sta.si 
 
Osrednja mestna dvorana - kongresni center „Zehnerhaus“ - v Radgoni je ob prezentaciji čezmejne zgodovinske publikacije 
„V žarišču dogodkov 1918-1920“ bila nabito polna, zanimanja za povojne dogodke, ki so oblikovali današnjo mejo med 
slovensko in avstrijsko Štajersko, je torej na obeh straneh Mure veliko. 
 
 

 
Slika: Pobudnica in glavna organizatorka dvojezičnega in čezmejnega znanstvenega projekta, ki ga je finančno podprla 
dežela Štajerska, je Beatrix Vreča, direktorica mestnega muzeja v Radgoni (Museum im alten Zeughaus). Foto: Ošlak 
 
Pobudnica in glavna organizatorka dvojezičnega in čezmejnega znanstvenega projekta, ki ga je finančno podprla dežela 
Štajerska, je Beatrix Vreča, direktorica mestnega muzeja v Radgoni (Museum im alten Zeughaus). 
Pri dvojezični publikaciji o zgodovinskih razvojih, ki so privedli do današnjih meja s Štajersko in Prekmurjem, je sodelovalo 
vsega skupaj osem renomiranih zgodovinarjev iz Avstrije in Slovenije, vsi prispevki pa so prevedeni v nemščino in 
slovenščino. 
Gre za enkraten prevajalski in zgodovinski projekt, ki v tej regiji doslej še ni obstajal, kakor navaja zgodovinarka in soavtorica 
Mateja Močnik. 
Med zgodovinarji, ki so sodelovali pri čezmejnem knjižnem projektu, je tudi Ivan Rihtarič, ki je svoja doktorata opravil tako v 
Celovcu, kakor tudi v Ljubljani. Njegov prispevek se ukvarja s časopisom „Murska straža“, ki je po prvi svetovni vojni izhajal v 
avstrijski Radgoni in predstavlja slovenski vidik na tedanja dogajanja. Rihtarič poudarja, da je s projektom sedaj dostopna 
dvojna perspektiva zgodovinskega narativa regije ob Muri. 
Pobudnica Beatrix Vreča pa dvojezično knjigo tudi vidi kot sestavni del pozitivnega razvoja odnosov do slovensko 
govorečega prebivalstva. 
Knjigo, za katero so uvodne besede prispevali tudi vodilni zastopniki štajerske deželne politike, se lahko naroči pri 
radgonskem mestnem muzeju (Museum im alten Zeughaus). 

• „Vojna in mir“ v preteklih sto letih. ORF, Celovec, 13.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2947139/  
„1918-2018: Vojna in mir - v luči pomišljanja, premišljevanja in spominjanja“ je tema letošnjega Evropskega kongresa 
narodnih skupnosti, ki ga prireja v četrtek in v petek Biro za slovensko narodno skupnost oz. Dežela Koroška v Domu 
glasbe v Celovcu. 
Vojna in mir v luči premišljevanja, spominjanja 
29. Evropski kongres narodnih skupnosti bo tokrat v znamenju zgodovinskega obdobja 1918-2018. „Vojna in mir v luči 
pomišljanja, premišljevanja in spominjanja“ je generalna tema v petek, ko bodo v prostorih Doma glasbe v Celovcu iz 
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različnih zornih kotov osvetlili stoletno obdobje 1918-2018 predavateljice in predavatelji iz Avstrije, Slovenije, Estonije, 
Ukrajine in Romunije. 
 

 
Slika: V slovenskem sporedu je o kongresu spregovorila sodelavka Biroja za slovensko narodno skupnost pri Uradu 
koroške deželne vlade, pravnica Mirjam Polzer-Srienz. Foto:  Polzer-Srienz 
 
Prvi dan, v četrtek, pa bo ob 18. uri v dvorani zrcal v poslopju koroške deželne vlade podijska diskusija o revolucionarnem 
letu 1968 in kaj je ostalo od njega. V slovenskem sporedu je o kongresu spregovorila sodelavka Biroja za slovensko narodno 
skupnost pri Uradu koroške deželne vlade, pravnica Mirjam Polzer-Srienz. 

• „Slovenska podjetnost kroži prek meja“. ORF, Celovec, 14.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2947259/  
V Dravogradu se v sredo začenja poslovna konferenca „Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva - Slovenska 
podjetnost kroži prek meja“, ki jo organizira Regionalna razvojna agencija Koroška skupaj z uradom vlade RS za Slovence 
v zamejstvu in po svetu. 
 

 
Slika: V Dravogradu se v sredo začenja poslovna konferenca „Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva - 
Slovenska podjetnost kroži prek meja“, ki jo organizira Regionalna razvojna agencija Koroška skupaj z uradom vlade RS za 
Slovence v zamejstvu in po svetu. Foto: ORF 
 
Dvodnevne konference se bo udeležil tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik. Spregovorila 
bosta med drugim tudi slovenski gospodarski minister Zdravko Počivalšek, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije 
Boštjan Gorjup in predsednik gospodarske zbornice iz avstrijske Koroške Jürgen Mandl. Ena izmed programskih točk 
poslovne konference bo okrogla miza o izzivih čezmejnega sodelovanja. 

• Komisija DZRS pri Slovencih v Italiji. ORF, Celovec, 14.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2947261/  
Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza, krovni organizaciji Slovencev v Italiji, gostita v sredo 
delegacijo Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu državnega zbora Republike Slovenije, ki jo bo vodila 
Ljudmila Novak. 
 

 
Slika: Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza, krovni organizaciji Slovencev v Italiji, gostita v 
sredo delegacijo Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu državnega zbora Republike Slovenije, ki jo bo 
vodila Ljudmila Novak. Foto: ORF  
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Na dnevnem redu obiska bodo aktualne teme 
Komisija bo obiskala nekaj glavnih ustanov slovenske narodne skupnosti v Italiji. Na dnevnem redu bodo tudi aktualne 
teme, ki zadevajo slovensko narodno skupnost v Furlaniji - Julijski krajini, od izvajanja zaščitne zakonodaje in delovanja 
slovenskih organizacij do odnosa s slovenskimi ustanovami ter čezmejnega sodelovanja. 

• Prva razstava o taborišču „Lager V“. ORF, Celovec, 14.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2947194/  
Ob 80. obletnici novembrskih pogromov, pri katerih so nacisti v noči od 9. na 10. november 1938 uničili judovske imovine 
- med drugim so zažgali tudi sinagogo v Gradcu - kaže graški muzej prvo znanstveno razstavo o taborišču Gradec-
Liebenau. 
 

 
Slika: Prva razstava o taborišču „Lager V“. Foto: Ludwig Boltzmann Gesellschaft  
 
Vmesna postaja za „marš smrti“ 
Aprila leta 1945 je služilo to največje nacionalsocialistično taborišče za prisilno delo v Gradcu kot vmesna postaja za 
madžarske Jude, ki so morali marširati v kacet Mauthausen. Razstavo je koncipiral institut Ludwiga Boltzmanna za 
raziskovanje posledic vojn. 

• Slavje ob 30-letnici SGZ. ORF, Celovec, 14.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2947263/  
Slovenska gospodarska zveza, krovna organizacija koroških Slovencev na področju pospeševanja in povezovanja 
gospodarstva, je v torek zvečer s slovesnostjo v tehnološkem parku Lakeside proslavila 30-letnico svojega delovanja. 
 

 
Slika: Slavje ob 30-letnici SGZ. Foto: ORF 
 
Slovenska gospodarska zveza (SGZ), ustanovljena od slovenskih podjetnikov na Koroškem, od vsega začetka poleg 
pospeševanja podjetništva med koroškimi Slovenci gradi mostove in skrbi za navezavo stikov ter mreženje v alpsko-
jadranskem prostoru. Tako je postala v tridesetih letih zelo aktiven in izjemen čezmejni posrednik - to so potrdili in 
izpostavili številni gratulanti iz Slovenije, Italije in Avstrije. Predsednik SGZ Benjamin Wakounig je poleg političnih 
zastopnikov Koroške in Slovenije lahko pozdravil številne zastopnike gospodarskih ustanov iz alpsko-jadranskega prostora s 
predsednikoma koroške in slovenske gospodarske zbornice na čelu. 
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Slika: V pozdravnem govoru je Benjamin Wakounig izpostavil uspešno prehojeno pot in spomnil na vodilo Slovenske 
gospodarske zveze: „Z zanosom naprej!“. Foto: ORF 
 
„Z zanosom in optimizmom“ 
V pozdravnem govoru je Benjamin Wakounig izpostavil uspešno prehojeno pot in spomnil na vodilo Slovenske gospodarske 
zveze: „Z zanosom naprej!“ 
Slovensko gospodarsko zvezo sta počastila in ji uradno čestitala tudi pristojni deželni svetnik za gospodarstvo Ulrich 
Zafoschnig (ÖVP) in deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ), ki je spregovoril tudi v slovenščini. 
Iz Slovenije sta gospodarski organizaciji prišla med drugimi čestitat predsednica Komisije državnega zbora za zamejce in 
Slovence po svetu Ljudmila Novak, ter minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik. 
Vodja sekcije SGZmladina Matej Čertov je navzočim predstavil pobude mladih, ob okrogli mizi pa so o izzivih 
gospodarstvenega povezovanja spregovorili predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja Trst Robert 
Frandolič, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Sonja Šmuc, poslovodkinja splošne javne bolnišnice Špital 
ob Dravi Andrea Samonigg-Mahrer, podpredsednik SGZ Felix Wieser in predsednik Koroške gospodarske zbornice Jürgen 
Mandl, ki je predal tudi častno listino zbornice ob jubileju SGZ. 
Srž vseh izjav je bil bistven pomen učenja jezikov alpsko-jadranskega prostora in vzpostavljanje skupnih pobud, ki jih 
pospešuje od vsega začetka s strokovno pomočjo SGZ. Pomemben akt večera je bil podpis sporazuma o sodelovanju z 
Združenjem industrialcev Koroške. 
Podelili nagrade „Korotan Awards“ 
Ob praznovanju 30-letnice je SGZ podelila tudi nagrade „Korotan Awards“. Za mednarodno trgovino in razvoj regije Alpe-
Jadra je bila odlikovana firma Rutar Group. Korotan Award za ravoj ekološke tehnologije in elektrarn na biomaso je prejelo 
podjetje Urbas iz Velikovca, za tesarstvo in predelavo lesa ter povezovanje kulture in gospodarstve firma Gasser Holzbau iz 
Bilčovsa, za življejnsko delo in vizionarske pristope v gospodarstvu pa je bil odlikovan Franz Mlinar, ustanovitelj tovarne 
filtrov v Šmihelu. 
 

 
Slika: Ob praznovanju 30-letnice je SGZ podelila tudi nagrade „Korotan Awards“. Foto: ORF 
 
Slavje so uokvirili glasbeniki in glasbenice Slovenske glasbene šole dežele Koroške. Za slovenski spored so nekaj misli ob 
jubileju še strnili podpredsednik SGZ Felix Wieser, predsednik gospodarske zbornice na Koroškem Jürgen Mandl, predsednik 
SDGZ Robert Frandolič ter predsednik SGZ Benjamin Wakounig. 

• „Odločitev sodišča bila pričakovana“. ORF, Celovec, 14.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2947335/  
Del avstrijska protidampinške zakonodaje je v nasprotju s pravom Evropske unije. To je v torek tudi uradno potrdilo 
sodišče Evropske unije v Luksemburgu. Odločitev sodišča je bila sicer pričakovana, pravi odvetnik Rudi Vouk. 
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Slika: Del avstrijska protidampinške zakonodaje je v nasprotju s pravom Evropske unije. To je v torek tudi uradno potrdilo 
sodišče Evropske unije v Luksemburgu. Odločitev sodišča je bila sicer pričakovana, pravi odvetnik Rudi Vouk. Foto. ORF 
 
Sodišče Evropske unije je odločilo v prid slovenskemu tožniku. Slovensko podjetje Čepelnik je trdilo, da Avstrija s svojega 
trga namerno izriva podjetja iz drugih članic Evropske unije, s čemer ruši idejo skupnega prostega evropskega trga. 
Kaj se je zgodilo? Pri obnavljanju zasebne hiše Mihe Vavtija v Šmihelu podjetnik iz Slovenije ni imel pri sebi popolne plačilne 
dokumentacije. Finančna policija je takoj po inšpekcijskem pregledu na gradbišču od naročnika del zahtevala, naj ustavi 
plačila, in mu naložila plačilo varščine v višini še neplačanega zneska 5.200 evrov. Namen varščine je bil zavarovati plačilo 
morebitne kazni, ki bi bila lahko naložena v postopku proti družbi Čepelnik. 
Šef podjetja Matjaž Čepelnik je že naslednji dan prinesel vse potrebne dokumente, kljub temu je moral plačati še 8.000 evri 
kazni. Po koncu del je prevaljsko podjetje naročniku del izdalo račun za poravnavo še neplačanega zneska. Ta je plačilo 
zavrnil z obrazložitvijo, da je v skladu z upravno odločbo še neplačani znesek plačal upravnemu organu v Velikovcu. Družba 
Čepelnik je nato pri okrajnem sodišču v Pliberku zoper Vavtija začela postopek za izterjavo še neplačanega zneska. 
Pritožnika zastopa odvetnik Rudi Vouk. 
Zakonodaja o varščini v nasprotju s pravom EU 
Evropsko sodišče je zadevo lahko začelo obravnavati šele potem, ko je za pravno oceno in skladnost z evropskim pravom 
zaprosilo pliberško okrajno sodišče. Sedaj je torej odločilo v prid pritožniku in razveljavilo del avstrijske protidampinške 
zakonodaje, ki se nanaša na plačilo varščine. 
Evropsko sodišče je presodilo, da je plačilo varščine dopustno le, če ustreza nujnim razlogom v splošnem interesu in je 
sorazmerno - kar pa v avstrijskem zakonu ni tako. V Avstriji ukrepe uvajajo, še preden pristojni organ potrdi, da je bil storjen 
prekršek. Poleg tega osumljeno – v tem primeru slovensko – podjetje tudi nima možnosti predstaviti svoja stališča, opozarja 
Sodišče EU in sklepa, da tovrstni ukrepi pomenijo omejitev svobode opravljanja storitev. 
Odločiltev sodišča je bila sicer pričakovana, je dejal odvetnik Rudi Vouk. Ocenjuje, da je odločitev precejšnjega pomena za 
slovenska podjetja, ki delujejo na avstrijskem trgu. 
Vouk: „Gre za to, da se šikanira tuje ponudnike“ 

• Dežela Štajerska odlikovala Wieserja. ORF, Celovec, 15.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2947513/  
Dežela Štajerska je odlikovala z Velikom častnim znakom koroškega založnika Lojza Wieserja. Priznanje je koroškemu 
Slovencu v sredo med drugim za izvedbo raznih projetkov na Štajerskem vročil štajerski deželni glavar Hermann 
Schützenhöfer (ÖVP). 
Posebej so v utemeljitvi poudarili Wieserjeva dolgoletna prizadevanja za deželo Štajersko in doprinos pri raznih projektih, 
med drugim za tako imenovani projekt „Binkoštni dialog“. 
 

 
Slika: Dežela Štajerska je odlikovala z Velikom častnim znakom koroškega založnika Lojza Wieserja. Priznanje je 
koroškemu Slovencu v sredo med drugim za izvedbo raznih projetkov na Štajerskem vročil štajerski deželni glavar 
Hermann Schützenhöfer (ÖVP). Foto: fischer/kommunikation.steiermark.at 
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Poleg Wieserja so odlikovali še nadaljnje osebnosti, ki so prispevali k razvoju na področjih kot so znanost, raziskovanja in 
kultura. Kot je med drugim na slovesnosti dejal Schützenhöfer, so odlikovane osebe s svojim delom pripomogle k krepitvi 
dežele. 

• „Manjšina ima vrsto uspešnih zgodb“. ORF, Celovec, 15.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2947462/  
Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu RS je v sredo s predsednico komisije Ljudmilo Novak obiskala Trst. 
Ta je po obisku med drugim ugotovila, da se zaveda, „da ima slovenska manjšina kar nekaj problemov, ima pa tudi celo 
vrsto lepih in uspešnih zgodb, pri katerih mora vztrajati.“ 
 

 
Slika: Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu RS je v sredo s predsednico komisije Ljudmilo Novak obiskala 
Trst. Foto: dz-rs.si 
 
Sicer pa je predsednica Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, ki se je v Trstu mudila na povabilo krovnih 
organizacij Slovencev v Italiji, Sveta slovenskih organizacij (SSO) in Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) po 
poročanju Pirmorskega dnevnika dejala, da se ji zgodbe o uspehu zdijo drugačen in bolj pozitiven odnos, ki ga do Slovencev 
izkazuje Trst, zadovoljivo italijansko financiranje manjšinskih ustanov, TKS in gledališče, „ki igra povezovalno vlogo med 
zamejstvom in matico ter tudi med Slovenci in Italijani.“ 
 

 
Slika: Novakova je v spremstvu članov komisije in generalnega konzula Vojka Volka obiskala Narodni dom, Tržaško 
knjižno središče (TKS), uredništvo Radia Trst A in slovenske televizije, Primorski dnevnik in Slovensko stalno gledališče. 
Foto: dz-rs.si 
 
Novakova je v spremstvu članov komisije in generalnega konzula Vojka Volka obiskala Narodni dom, Tržaško knjižno 
središče (TKS), uredništvo Radia Trst A in slovenske televizije, Primorski dnevnik in Slovensko stalno gledališče. 

• Strokovnjaki pričakovali takšno odločitev. ORF, Celovec, 15.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2947542/  
Strokovnjaki so pričakovali odločitev, kakršno je sprejelo Evropsko sodišče v torek v zadevi varščine pri čezmejnih 
storitvah. Avstrija bo zdaj morala spremeniti protidampinško zakonodajo, ugotavljata tudi Maria Škof in Marian 
Wakounig. 
Avstrijsko določilo v nasprotju s pravom EU 
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Sodišče Evropske unije v Luksemburgu je ugotovilo, da je del avstrijske protidampinške zakonodaje v nasprotju s pravom 
Evropske unije. Neko podjetje iz Slovenije je trdilo, da Avstrija s svojega trga namerno izriva podjetja iz drugih članic 
Evropske unije, s čemer da ruši idejo skupnega prostega evropskega trga. 
Okrajno sodišče v Pliberku je za pravno oceno v zadevi zaprosilo Sodišče EU, ki je odločilo, da je del zakonodaje, ki se nanaša 
na varščino, v nasprotju s pravom unije. Odločitev je bila objavljena prav na dan, ko je v Celovcu Slovenska gospodarska 
zveza (SGZ), ki se še prav posebno zavzema za čezmejne kooperacije v gospodarstvu, praznovala svojo 30-letnico obstoja. 
 

 
Slika: Maria Škof. Foto: ORF 
 
 „Avstrija ovira prosti pretok“ 
Tam zbrani pravni in gospodarski strokovnjaki oziroma strokovnjakinje so takšno odločitev pričakovali - med njimi odvetnica 
v pisarni Grilc-Vouk-Škof, Maria Škof, ki je tudi podpredsednica Slovenske gospodarske zveze (SGZ). 
 

 
Slika: Marian Wakounig. Foto: ORF 
 
 „Zakonodajalec streljal čez cilj“ 
Tudi davčni strokovnjak in član strokovnega sveta SGZ Marian Wakounig, regionalni direktor za davke in carine na 
avstrijskem finančnem ministrstvu, je s tem računal, da bodo evropski sodniki zavrnili avstrijska določila. 

• Knjiga o partizanskih spomenikih. ORF, Celovec, 15.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2947563/  
„Otoki spomina“ je naslov nove publikacije, ki je izšla ob 70-letnici Zveze koroških partizanov in prijateljev 
protifašističnega odpora (ZKP). V knjigi predstavlja tajnik ZKP Andrej Mohar partizanske spomenike po južnem Koroškem. 
 

 
Slika: „Otoki spomina“ je naslov nove publikacije, ki je izšla ob 70-letnici Zveze koroških partizanov in prijateljev 
protifašističnega odpora (ZKP). V knjigi predstavlja tajnik ZKP Andrej Mohar partizanske spomenike po južnem Koroškem. 
Foto: ORF 
 
V knjigi „Otoki spomina - Gedenkinseln“ opisuje tajnik Zveze koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora (ZKP) 
Andrej Mohar partizanska spominska obeležja na južnem Koroškem. Knjiga je bila že na voljo na slavnostni prireditvi ZKP v 
soboto na celovškem sejmišču. 
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Slika: Andrej Mohar. Foto: ORF 
 
 „Tudi tam, kjer jih ne bi pričakovali“ 
V začetku tega tedna pa so jo uradno predstavili v knjižnem in kulturnem centru Haček v Celovcu. Knjiga vsebuje številne 
slike in poleg opisov spomenikov tudi še misli o kulturi spominjanja nasploh, pravi Andrej Mohar, ki je priročnik uredil. 
 

 
Slika: Valentin Sima. Foto: ORF 
 
 „Vodnik do krajev spomina“ 
Na predstavitvi knjige „Otoki spomina“ v Hačku je spregovoril tudi zgodovinar Valentin Sima. Opozoril je, da se ob podatkih 
v knjigi vidi vsa razsežnost partizanskega odpora proti nacionalsocializmu. 
Knjiga spomina je na voljo v slovenskih knjigarnah v Celovcu in pri Zvezi koroških partizanov. 
 

 
Slika: Knjiga spomina je na voljo v slovenskih knjigarnah v Celovcu in pri Zvezi koroških partizanov. Foto: ORF 

• Slovenija podpira dogovor ZN o migracijah. ORF, Celovec, 15.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2947638/  
Slovenija bo decembra v Marakešu sodelovala pri sprejemanju dogovora Združenih narodov (ZN) o migracijah. To je v 
četrtek po seji slovenske vlade sporočil zunanji minister Miro Cerar. Kot je poudaril, je to politični dokument, ki ne terja 
sprememb nacionalne zakonodaje in vsaki državi dovoljuje, da ohrani polno suverenost. 
 

 
Slika: Slovenija bo decembra v Marakešu sodelovala pri sprejemanju dogovora Združenih narodov (ZN) o migracijah. To 
je v četrtek po seji slovenske vlade sporočil zunanji minister Miro Cerar. Foto: ORF 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2947638/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2947638/


Opozicijske SDS, NSi in SNS dogovoru nasprotujejo, predsednik Slovenije Borut Pahor pa je v sredo ocenil, da je za Slovenijo 
sprejemljiv. Dogovoru so doslej podporo odrekle ZDA, Madžarska, Češka, Bolgarija in Avstrija. 
Minister Cerar je zavrnil kritike opozicije na račun dogovora in poudaril, da je ta pozitiven, ker prinaša več možnosti, da 
„bomo skupaj z drugimi preprečevali množične migracije, kakršnim smo bili priča leta 2015“. Proti nezakonitim migracijam 
je namreč treba nastopiti skupaj in jih ne dovoliti, je poudaril minister. 
„Če bodo skušali nezakoniti migranti priti v Slovenijo ali sosednje države, bomo vse države sodelovale pri tem, da to 
preprečimo, ker Slovenija ne bo zmogla sama,“ je poudaril. 
Glede odstopa Avstrije in Madžarske od dogovora je minister povedal, da je to posledica notranjepolitičnih razmer, ki jih ne 
želi komentirati. Je pa izpostavil, da je vlada prav zaradi teh spremenjenih okoliščin znova natančno pregledala dogovor. 
„Ugotovili smo, da ni nobenega razloga, da bi Slovenija odstopila od tega dogovora,“ je pojasnil Cerar. „Izstop teh držav ni v 
korist niti teh dveh držav niti celotne evropske niti globalne skupnosti,“ je še poudaril. 
Dejal je, da dogovor ne vzpostavlja nobene nove kategorije migrantov in tudi pravice do migriranja ne opredeljuje kot 
temeljne človekove pravice. Poleg tega ločuje med legalnimi in nelegalnimi migracijami, je dodal. 
Dogovor po njegovih besedah omogoča tudi boj proti vsem vrstam kriminala, naslavlja pa tudi vprašanje, kako preprečiti 
krize v državah izvora, se boriti proti podnebnim spremembam in ekonomskim razmeram, ki so vzrok migracij. 
„Ne nasedati zastraševanju“ 
Javnost je Cerar v luči napovedanih protestov opozicije še pozval, naj ne naseda zastraševanju, ki ne temelji na resničnih 
dejstvih. Ta strah je po njegovih besedah „zelo škodljiv za Slovenijo“. 
Globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, kot je uradni naziv dokumenta, določa 23 ciljev za varnejši in 
bolj urejen pretok ljudi. Slovenija je podprla pripravo dogovora, a je Cerar vladi predlagal, naj se glede na spremenjene 
okoliščine znova opredeli do njega. Vlado namreč sestavlja nova koalicija, poleg tega je več držav odstopilo od dogovora ali 
ima pomisleke. 
O zadevi bo v petek razpravljal odbor državnega zbora za zunanjo politiko, v sredo pa na izredni seji na zahtevo opozicije še 
celoten državni zbor. Cerar je dejal, da bo na obeh sejah znova pojasnil stališča vlade. 
 

Primorski dnevnik, Trst 

• Vesna Pahor. Ko iz tragedije vzklije pogum: intervju – Vera Vigevano Jarach. Primorski dnevnik, št. 263, 9.11.2018, 
str. 6 

• Sandor Tence. Slovenija le navezala stik z novo italijansko vlado: Trst – obisk ministra za zamejce Petra Česnika. 
Primorski dnevnik, št. 264, 10.11.2018, str. 3 

• (mk) Pod vprašanjem je obstoj slovenskih občinskih vrtcev: Trst – nov pravilnik tržaških občinskih vrtcev odbornice 
Angele Brandi. Primorski dnevnik, št. 264, 10.11.2018, str. 5 

• (mk) Sporna omejitev števila tujih otrok: deželni varuh za pravice ljudi. Primorski dnevnik, št. 264, 10.11.2018, str. 
5 

• Ivan Žerjal. »Uprave naj si vcepijo v glavo, da jusarska lastnina ni javna lastnina«: Trst – srečanje z odv. Petrom 
Močnikom na pobudo SDGZ. Primorski dnevnik, št. 265, 11.11.2018, str. 7 

• Latvija zmanjšuje prisotnost ruščine v višjih razredih manjšinske šole: reforma bo začela veljati s prihodnjim 
šolskim letom. Primorski dnevnik, št. 265, 11.11.2018, str. 12 

• V Hongkongu velike težave z integracijo otrok etničnih manjšin v otroških vrtcih. Primorski dnevnik, št. 265, 
11.11.2018, str. 12 

• (ide) Glasbeni šoli bosta skupaj stopili v drugo nadstropje: Gorica – v Trgovskem domu novo poglavje slovenskega 
glasbenega šolstva. Primorski dnevnik, št. 265, 11.11.2018, str. 16 

• Sandor Tence. Vladna večina bo glede manjšine popravila vladno »pozabljivost«: Rim – financiranje Italijanov v 
Sloveniji in Hrvaški. Primorski dnevnik, št. 266, 13.11.2018, str. 7 

• (sta). Za besede Maje Haderlap stoječe ovacije sredi Dunaja: Avstrija – na slovesnosti ob 100–letnici avstrijske 
republike so osrednji govor zaupali Slovenki. Primorski dnevnik, št. 266, 13.11.2018, str. 5 

• Sandor Tence. Deželna vlada na strani Primorskega dnevnika: deželni svet – zagotovila odbornika Pierpaola 
Robertija svetniku Francescu Russu. Primorski dnevnik, št. 267, 14.11.2018, str. 3 

• (pd) Kultura in šport na skupni poti: Slovensko stalno gledališče – vrača se večerni mladinski abonma. Primorski 
dnevnik, št. 267, 14.11.2018, str. 11 

• (st) »Nadaljujte z lepimi in uspešnimi zgodbami«: Trst – obisk komisije DZ za Slovence v zamejstvu in po svetu. 
Primorski dnevnik, št. 268, 15.11.2018, str. 5 
 

(st) »Nadaljujte z lepimi in uspešnimi zgodbami«: Trst – obisk komisije DZ za Slovence v zamejstvu in po svetu. Primorski 
dnevnik, Trst, št. 268, 15.11.2018, str. 5 
 
Obisk komisije DZ za Slovence v zamejstvu in po svetu. Sandor Tence. Primorski dnevnik, Trst, št. 268, 15.11.2018, str. 5 
http://www.skgz.org/sl/novice/obisk-komisije-dz-za-slovence-v-zamejstvu-po-svetu 
 

http://www.skgz.org/sl/novice/obisk-komisije-dz-za-slovence-v-zamejstvu-po-svetu


 
Slika: Walter Bandelj, Ljudmila Novak in Rudi Pavšič. Foto: Primorski dnevnik 
  
»Nadaljujte z lepimi in uspešnimi zgodbami« 
Trst - »Vem, da ima slovenska manjšina kar nekaj problemov, ima pa tudi celo vrsto lepih in uspešnih zgodb, pri katerih 
mora vztrajati.« Predsednica komisije državnega zbora za Slovence v zamejstvu in po svetu Ljudmila Novak je s to 
optimistično mislijo včeraj pod večer končala svoj obisk v Trstu, kjer je prišla na povabilo krovnih organizacij SKGZ in SSO. 
Predsednica je v spremstvu članov komisije in generalnega konzula Vojka Volka obiskala Narodni doni, Tržaško knjižno 
središče (TKS), uredništvo Radia Trst A in slovenske televizije, Primorski dnevnik in Slovensko stalno gledališče. »Vodiča« 
obiska sta bila predsednika SSO in SKGZ Walter Bandelj in Rudi Pavšič. 
Zgodbe o uspehu so po oceni predsednice drugačen in bolj pozitiven odnos, ki ga do Slovencev izkazuje Trst, zadovoljivo 
italijansko financiranje manjšinskih ustanov, TKS in gledališče, »ki igra povezovalno vlogo med zamejstvorn in matico ter 
tudi med Slovenci in Italijani.« Na teh pozitivnih dosežkih je treba graditi prihodnost, med odprta vprašanja je uvrstila 
nekatera neuresničena določila zaščitnega zakona in vprašanje slovenskega parlamentarca v Rimu. Omenjeno je bilo 
olajšano predstavništvo tako v senatu kot v poslanski zbornici, ki se ne sme omejiti na zgolj načelne in deklarativne olajšave, 
temveč mora temeljiti na konkretnih zakonskih obvezah. 
Tudi predsednica parlamentarne komisije, kot resorni minister Peter Česnik, sta prepričana v odločilno vlogo slovenskega 
zunanjega ministra, ki je poklicano, da stalno opozarja Rim na probleme Slovencev v Italiji. Novakova se v slovenskem 
parlamentu čuti tudi zastopnica Slovencev v zamejstvu in v zdomstvu. Med obiskom v Trstu jo je zelo zanimalo tudi, kako 
mladi gledajo na slovenski jezik in manjšinsko stvarnost na sploh ter kakšno vlogo imajo šole v naši pisani stvarnosti. 
Slovenija mora po mnenju komisije DZ zelo pozorno spremljati vprašanje državnih prispevkov za slovenske medije v luči 
morebitnih krčenj, Primorski dnevnik po oceni predsednice komisije igra nenadomestljivo vlogo poročevalca, pomembno pa 
je njegovo poslanstvo tudi za ohranjevanje in širjenje slovenščine. »Morebitna finančna obubožanost dnevnika in drugih 
občil, bi predstavljala obubožanost vse manjšine,« je prepričana Novakova, sicer zelo dobra poznavalka razmer v slovenski 
rnanjšini. 
O poslanstvu slovenske besede je bil govor tudi na deželnem sedežu RAI. Odgovorni Radia Trsta A in slovenske televizije so 
gostom iz Slovenije izpostavili zamude v postopku za novo državno konvencijo, ki je temeljnega pomena za prihodnost 
slovenskega radia in televizije. Glede Narodnega doma v Filzijevi ul. je Novakova izrazila upanje, da bo Italija uresničila 
obveze iz zaščitnega zakona. (st) 
  

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• »Srečen je, što spejva, srečen, što poslüša«. –dm-. Foto: K. Holec. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 15. novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 46, str. 2-3 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_46.pdf  
»Sem pevec in peti je vse mi na sveti,« smo leko v gorenjesinčarskom kulturnom domi čüli spejvati člane Mešanoga 
pevskoga zbora Avgust Pavel, štera najstarejša porabska kulturna skupina letos sveti 80. oblejtnico svoje ustanovitve. Cuj k 
toj pesmi so venak spejvali vsi tisti navzauči, šteri so 10. novembra prišli na jubilejni svetek, pa so nekda sami ranč tak bili 
člani toga zbora. 
 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_46.pdf
http://www.skgz.org/sites/default/files/news/img_princ/bandelj%20novak%20pavsic.jpg


 
Slika: Dvorana na Gorenjom Seniki se je napunila do zadnjoga kauta. Foto: K. Holec 
 
Poslüšalcov je nej falilo: toga zadvečerka se je dvorana napunila do slejdnjoga kotá. »Lidgé na Gorenjom Seniki so vsikdar 
radi spejvali, depa znali so tö. Pesem se je čüla med delom, v cerkvi pa v krčmej,« je svoj svetešnji guč začno predsednik  
zbora Laci Bajzek. Kak je povödo, zbor je emo v preminauči 80 lejtaj sploj dosta nastopov, od toga so 46-krat gorstaupili na 
pevskom tabori v Šentvidi pri Stični. Spadašivali so se z zbori iz Slovenije, Italije pa Avstrije, depa dostakrat so polepšali 
svetke v Porabji ranč tak. Predsednik je tapravo, ka so nekda v skupini spejvali zvekšoga pesmarge srejdnje pa starejše 
generacije, gnes pa majo k sreči več mladi. Ejkstra se je zavalo najstarejšoj pesmarci Veri Gašpar, štera že 65 lejt spejva v 
zbori, na zdajšnji svetek pa je, žau, nej mogla priti. 
Laci Bajzek se je spomino na vse nekdešnje zborovodje, eške posaba pa je med navzaučimi pozdravo Marijo Trifusz Vari, 
štera je zbor vodila 26 lejt. Gnes se skupina prej povezüje z matičnim narodom: zdajšnji zborovodja Ciril Kozar že osem lejt 
prejkodi s sausednjoga goričkoga Martinja na Gorenji Senik. Predsednik se je zavalo vsejm podpornikom zbora, najbole 
Zvezi Slovencev na Madžarskem. 
 

 
Slika: Moški pevski zbor Vidovo iz Štentvida pri Stični. Foto: K. Holec 
 
Na svetešnjom programi je največ spejvo jubilantski zbor. Od članov, šteri so zvekšoga vsi z najvekše porabske vesnice, 
smo čüli štiriglasne slovenske umetne pesmi pa priredbe ljudski naut. Prireditev so obogatili moški pesmarge MPZ 
Vidovo iz Šentvida pri Stični, šteri so majuša svetili 50-lejtnico lejtnico delovanja pa pomagajo pri organizaciji pevski taborov. 
Veseldje je bilau poslüšati ubrano večglasno spejvanje dobroga ducata moškov pod pelanjom Urbana Tozona, šteri so svoj 
program končali z veselov pesmov »Žabe« pa za njau dobili sploj veuki aplavz. Pedagoški ino kulturni delavci z Varaša pa 
kauliški vesnic - vküper s svojimi pesmarskimi padaši iz Slovenije - so v Komornom zbori ZSM Monošter pod taktirkov 
Tomaža Kuhara zaspejvali priredbe štiri ljudski pesmi: edne irske, edne porabske pa dvej drügi slovenski.  
 



 
Slika: Sombotelske spominčice s Francekom in Dušanom Mukičom. Foto: K. Holec 
 
Malo ovaški je biu nastop pevske skupine Sombotelske spominčice, pod pelanjom Franceka Mukiča so ženske  
s sprevajanjom fud pa tamburice zaspejvale tri porabske pesmi. 
Šaularge z gorenjesinčarske šaule – kak nauva generacija – so zdaj oprvin spejvali v zdajšnjoj formaciji, nut je je navčo pa 
sprevajo Ciril Kozar. Ništerni so tak mali bili, ka so eške šteti nej znali pa so donk spejvali brezi papéra, drügi so djufkali, vsi 
zamaj pa so sploj čisti, lejpi glas meli. Za slejdnjo nauto, prekmursko »Marko skače«, so na oder staupili eške člani 
jubilantskoga zbora, čülo se je vküpno spejvanje trej generacij; tau je gvüšno biu vrejek progama. Domanji moški so eške 
sami zaspejvali ukrajinsko cerkveno pesem »Tibie paiom«, po tistom pa so na oder prišle senčarske pesmarce tö. Vküper so 
zaspejvali dvej porabski cerkveni pesmi, vejpa MePZ Avgust Pavel že več kak dvajsti lejt spejva pri sveti mešaj tö.  
Pravi veseli konec programa je bila domanja nauta »Mravla je v mlin pelala «, štero so venak že starci gnešnji pesmarov tö 
spejvali. 
Predsednik Zveze Slovencev Jože Hirnök je »za gordržanje bogate tradicije zborovskoga spejvanja v Porabji« prejkdau 
zahvalne listine. Pri vsakšom člani jubilantskoga zbora smo zvödali, kelko lejt spejva – skoro vsi so cuj više dvajsti lejt. 
 

 
Slika: »Zlato jubilejno priznanje« sta predsedniki zbora prejkdala pomočnica direktorja JSKD Marjeta Pečarič pa 
monoštrski generalni konzul RS Boris Jesih. Foto: K. Holec 
 
Najvekše, »Zlato jubilejno priznanje « sta predsedniki zbora prejkdala pomočnica direktorja JSKD Marjeta Pečarič pa 
monoštrski generalni konzul RS Boris Jesih. Slovenska parlamentarna zagovornica Erika Köleš Kiss je članom zbora želejla, aj 
vsikdar ostanejo dobri lidgé pa spejvajo, ino je pozvala v Parlament, predsednik Državne slovenske samouprave Martin 
Ropoš pa je nej samo vözraščenim, liki mlašečim pesmarom tö gratulejro. »Srečen je, što spejva, srečen, što poslüša,« je na 
oder staupila Judita Pavel, po štere oči je zbor imé daubo. Prejk je dala fotografije o tom, gda so leta 1956 senčarski kulturni 
dom poimenovali po Avgusti Pavli. 
 
 



 
Slika: Komorni pevski zbor Zveze Slovencev iz Monoštra. Foto: K. Holec 
 
Za 80. oblejtnico zbora je Zveza Slovencev vödala brošuro o preminauči osmi desetlejtjaj delovanja, v šteroj je svoje misli 
dojspisala nekdešnja zborovodkinja Marija Trifusz tö. »Veuki kinč je za edno vesnico, če takše pesmare má,« je povödala na 
konci svetka. Prva kak bi se v kulturnom domi začnila veselica, smo vsi navzauči vküper zaspejvali prilübleno slovensko 
pesem »V dolini tihi«.  
 

 
Slika: Gorenjsenički mlajši, steri so probali vküper z zborom, so dobili najvekši aplavz. Foto: K. Holec 
 
Gvüšni smo bili, ka je spejvanje vküpdržalo pa zdaj ranč tak vküpdrži Slovence – mladi pesmarge pa nam davajo vüpanje, ka 
de se slovenska slovenska pesem eške dugo čüla na Gorenjom Seniki. 

• Slovenska zagovornica sodelovala v splošni obravnavi zakona. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 15. novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 46, str. 3 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_46.pdf 
Slovenska zagovornica Erika Köleš Kiss je kot predstavnica Komisije za narodnosti v Parlamentu 31. oktobra 2018 sodelovala 
v splošni obravnavi osnutka zakona T/2940 o šolskih evidencah. V svojem prispevku je opozorila, čeprav je osnutek zakona 
zelo temeljito pripravljen in se nanaša na marsikateri detajl, v njem komaj najdemo kaj o narodnostnem šolstvu (pouku 
narodnosti) na Madžarskem. 
 

 
Slika: Erika Köleš Kiss. Foto: Porabje 
 
Prisotnost narodnostnega šolstva je znatna v madžarskem šolskem sistemu, saj deluje v državi več kot 80 šol z vzdrževanjem 
narodnostnih samouprav, ob tem pa poteka narodnostni pouk (ena od oblik narodnostnega pouka) v najmanj 300 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_46.pdf


institucijah javnega šolstva. Narodnosti opravljajo tudi strokovne službe, imajo tudi omrežje svojih svetovalcev. Narodnostni 
pouk je torej prisoten v  vseh segmentih šolstva, zato mora imeti svoje mesto tudi v šolskih evidencah.  
Komisija za narodnosti bo uskladila zadevo z zakonom o varstvu osebnih podatkov in Njt ter bo dala pobudo, naj bodo v 
šolskih evidencah identificirane tudi narodnosti. 

• V proračunu za leto 2019 skoraj dve milijardi podpore za narodnosti. MS. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 15. novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 46, str. 3 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_46.pdf  
Miklós Soltész, državni sekretar za verske in narodnostne zadeve pri Uradu predsednika vlade, je na tiskovni konferenci 
poudaril, da vlada namenja v proračunu za naslednje leto skoraj dve milijardi forintov podpore narodnostnim civilnim 
organizacijam, pobudam na cerkvenem in kulturnem področju, jezikovnim kolonijam ter usposabljanju narodnostnih 
učiteljev.  
 

 
Slika: Miklós Soltész. Foto: Porabje 
 
Podpore lahko organizacije in inštitucije dobijo na razpisih, vloge se morajo vložiti do 26. novembra. 650 milijonov forintov 
namenja vlada podpori verskega življenja v maternem jeziku, 700 milijonov dejavnosti narodnostnih civilnih organizacij, 
600 milijonov jezikovnim kolonijam v matičnih državah in 35 milijonov usposabljanju narodnostnih pedagogov, sta dopolnila 
državnega sekretarja slovenska zagovornica Erika Köleš Kiss in bolgarski zagovornik Simeon Varga. Državni sekretar Soltész 
je izpostavil, da bo podpora v letu 2019 za pol milijarde višja kot lanska. Podpore so se v zadnjih letih znatno dvignile. 
Medtem ko je tem ciljem leta 2010 bilo namenjenih le 125 milijonov forintov, je okvirna vsota za naslednje leto 1 milijarda 
985 milijonov. 

• »Lidge smo pač takši, ka iščemo v vsakši stvari asek«. Silva Eöry. Foto: Silva Eöry in osebni arhiv Jolande Lazar. 
Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 15. novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 46, str. 4 

Jolanda Lazar - nauva šefica slovenskih vrtcov in osnovnih šaul 
http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_46.pdf   
Jolando Lazar, leranco na šalovski osnovni šauli, sam že neka cajta stejla notpokazati v naši novinaj. Gor pa sam jo poiskala 
glij malo pred tistim, ka se je v začetki mejseca novembra napautila prauti slovenskomi glavnomi varaši, vej pa jo je vlada 
vöodabrala za eno od ta prednjih na šolskom ministrstvi, za generalno direktorico Direktorata za predšolsko vzgojo in 
osnovno šolstvo. 
 

 
Slika: Jolanda Lazar je nauva šefica slovenskih vrtcov in osnovnih šaul. Foto: Silva Eöry 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_46.pdf
http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_46.pdf


»Veselim se izziva, steroga prinaša nauvo delovno mesto. Fajn je, ka je gnauk nekak s toga tala Slovenije prišo na takše 
mesto. Brodim, ka leko bole razjasnim probleme, s sterimi se spravlamo tisti, steri živemo na raubi rosaga. Tüdi pri nas se 
dosta dela, pa tau včasi v Ljubljani nisterni ne vidijo,« mi je v svojom rami v Gornji Petrovcaj prva povedala Jolanda 
Lazar, stera pozna tüdi porabsko narodnostno šolstvo, vej pa je pred leti šalovska šaula dobro sodelovala s števanovsko: 
»Znam, ka se škoniki in lerance trüdijo, samo ka je v razmeraj, kakše so zdaj v Porabji, slovenski gezik trno žmetno včiti. 
Lidge smo pač takši, ka iščemo v vsakši stvari asek. Če toga nega, se tüdi domanji gezik žmetno gordrži.« 
Sogovornica je prva leta svojoga žitka preživela v Dajčlandi, zatau telko bole zna, kakše so leko nevole z maternim gezikom. 
»Moj oča pa mati, oba Goričanca - oča je iz Stanjevec mama pa iz Gornjih Slavečov -, sta vsakši poseba pobegnila prejk 
granice v Avstrijo. Tam sta se v lageri spoznala in se zalübila. Vküper sta šla v varaš Essen, gé je oča, steri je po poklici tišlar, 
delo daubo v premogovniki (szénbánya). Pod zemlauv je delo vse do te, ka je šau v penzijo. Živeli smo v stanovanji v 
rudarskom naselji. Mama je bila doma in je skrbela za držino,« je raztolmačila raztolmačila Jolanda Lazar, stera ma lepe 
spomine na Dajčland: »Bila sam med baukšimi šaulari. Nikdar sam se nej čütila kak tihinec. Doma smo v držini gučali po 
prekmursko, zatau ges fejst poštüvlem prekmurščino. Deci na šauli sam furt pravla, ka niti eno drügo slovensko narečje 
nema dojobrnjene Nauve zaveze in zatau je prekmurščina več kak samo narečje. Nenški gezik sam se prva, ške pred šaulo 
na dvorišči navčila, gda sam se z drügo deco špilala. Tak je tüdi najbole normalno, ka se v pogučavanji, v komunikaciji, navčiš 
gezik, nej samo ob pomauči knjig.« 
Po rečaj sogovornice je očovo želenje bilau, ka ne ostanejo za vekomaj v Dajčlandi in zatau so v Stanjevcaj začnili zidati ram. 
Gda je bila stara 12 let, je prišla, kak prva v držini, nazaj v Prekmurje. Eno leto je živela pri teti v Moščancaj, te, gda je biu 
njihov ram zazidani, pa sta v Slovenijo prišla ške mama in brat: »Odila sam v Soboto, na tretjo osnovno šaulo. Mela sam 
dobre lerance, stere so mi dosta pomagale, sreča pa je tüdi tau, ka z včenjom gezikov neman vekši problemov, tak ka sam 
se slovenski knjižni gezik brž navčila.« 
Po zgotovleni osnovni šauli in soboški gimnaziji je šla študerat nenški in slovenski gezik na Filozofsko fakulteto v Ljubljani. 
Njeno prvo delovno mesto je bilou v Bogojini, po tistom je včila tak v Bogojini kak v Šalovcaj, na konci pa je (vmes je bila tri 
leta tüdi strokovna sodelavka na soboški Ljudski univerzi) samo ške v Šalovcaj, gé je bila dva mandata, deset let, tüdi 
ravnatelca. »Velka je razlika, če si ravnatelca na velki ali mali šauli. Na mali si odgovoren za vse, od najmenšoga šrajfa do 
streje, sodelovati moreš s škoniki, stariši in šaulari, pa z občino, šolskim ministrstvom in ške z drügimi,« je povedala Jolanda 
Lazar, stera je 2014. leta napravila tüdi doktorat znanosti, in tau iz didaktike tihinskih gezikov. Pisala je o tom, kak so se 
mlajši na njihovi šauli nenški gezik včili pri predmeti zgodovina: »S kolegico Jožico Tratar sva dosta sodelovale. Ges sam pri 
pouki zgodovine predavala v nenškom geziki, učenci pa so leko odgovarjali v slovenskom.« 
 

 
Slika: Partneri v projekti Erasmus plus Parents corner so bili 2016 v Šalovcaj. Foto: Osebni arhiv Jolande Lazar. 
 
Ka se tiče tihine, je biu zanimivi tüdi projekt Erasmus plus Parents corner, v sterom so pauleg šalovske občine sodelovali 
partneri iz šestih rosagov: Anglije, Portugalske, Turčije, Bolgarije, Poljske in Bosne in Hercegovine. Glavni tau toga projekta, 
steri se je po trej lejtaj tau gesen zgotovo, je biu, ka so na šaulaj napravili kotičke za stariše. »Na konci projekta smo 
napravili spisek dobrih praks, kak stariše potegnoti v šolsko delo.  
Pauleg toga smo ške vsakši pri svoji sausedaj poglednoli. Ges sam šla gledat, ka majo dobroga v Avstriji. Napravili smo tüdi 
delavnice za stariše in izobraževanje za škonike,« je ške povedala novopečena generalna direktorca Direktorata za 
predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, stera de zdaj, ka de med kednon živela v Ljubljani, mela malo več cajta za drüženje z 
mlajšim sinom Timotejom, steri žive v slovenskom glavnom varaši, gé je zaposleni kak asistent na Fakulteti za računalništvo. 
Starejši sin Miroslav, steri je študero turizem, pa žive v Soboti, gé je tüdi cela držina Lazarovih neka lejt živela. »Nazaj na 
Goričko smo se preselili pred 12. leti, vej pa je moža vleklo nazaj v Gornje Petrovce. Zdaj, gda vidim tau lepo gesen, té lejpe 
farbe, je tüdi meni nika nej žau, ka živem tü,« je na konci ške cujdala Jolanda Lazar. 

• Obiskali smo eko-socialno kmetijo Korenika v Šalovcih. Zapisala: vzgojiteljica asistentka Andreja Serdt Maučec 
Foto: Andreja Serdt Maučec in Eva Papp Balogh. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 15. 
novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 46, str. 5 

Bili smo na izletu v Sloveniji 
http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_46.pdf  

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_46.pdf


V četrtek 25. oktobra smo se otroci in vzgojiteljice iz Vrtca Gornji Senik odpravili na prečudovit izlet v Slovenijo. Obiskali 
Obiskali smo Koreniko – kmetijo v Šalovcih. Tam smo prisostvovali dvema delavnicama, posebej pripravljenima za nas 
obiskovalce. 
 

 
Slika: Ob zeliščnem vrtu smo zeplesali in še zapeli pesmico. Foto: Andreja Serdt Maučec in Eva Papp Balogh 
 
V okviru prve delavnice smo si lahko ogledali prostoren zeliščni vrt, ki je obenem tudi prostor za domovanje številnih živali. 
Ogledali smo si mlako, v kateri so si svoje bivališče poiskale žabe, čebelnjak in ptičjo hišico. Zapeli smo tudi slovenske 
pesmice in se igrali v zeliščnem vrtu. Po vodenem ogledu po zeliščnem vrtu smo se odpravili v prijetno topel prostor s 
kaminom, kjer nas je že čakalo vzhajano testo za peko pirinih rogljičev. Otroci so se takoj lotili dela in izdelava rogljičev jim 
je šla odlično od rok. Po končanem opravilu smo odšli na dvorišče, kjer so nas ob vodnjaku v košari čakali sveže pečeni 
rogljiči, tisti, ki smo jih sami pripravili. Bili so zelo okusni.  
 

 
Slika: Pripravili bomo okusne pirine rogljiče. Foto: Andreja Serdt Maučec in Eva Papp Balogh 
 
Po prijetnem okrepčilu smo se napotili k drugi delavnici, ki je bila namenjena srečanju otrok s konjem in ogledu ter 
hranjenju živali na kmetiji. Dotikali smo se prijaznega konja, ki ima še posebej rad otroke, se mu predstavili, on pa si nas je 
vse ogledal in bil vesel naše družbe. Prav tako smo si ogledali še druge živali, in sicer zajčke, krave, race, različne pasme 
prašičev, ovce in koze. Nekatere izmed njih smo tudi božali in hranili. Pri tem smo se hkrati veliko naučili o posameznih 
živalih. 
 

 
Slika: Na izletu nam je lepo. Foto: Andreja Serdt Maučec in Eva Papp Balogh 



Na Koreniki imajo tudi odlično gostinsko ponudbo, in še preden smo se odpravili nazaj v vrtec, smo se dobro okrepčali. 
Otroci so bili nad ogledom kmetije zelo navdušeni. Prijetno in pomirjajoče podeželsko okolje jim je dobro delo. O njihovem 
nepozabnem doživetju pa največ povedo prav fotografije. 

• Zavzemanje za cerkev in svet. Tekst in foto: Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 15. novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 46, str. 6 

Moravske Toplice 
http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_46.pdf 
Evangeličanska cerkev v Sloveniji (škof Geza Filo) je bila gostiteljica regionalne konference Svetovne luteranske zveze, ki je 
vsakih šest oziroma sedem let v drugi državi, tokrat prvič v Sloveniji. V Moravskih Toplicah se je zbralo 52 delegatov iz 
34 držav, pretežno iz Evrope, nekaj pa tudi iz drugih držav, denimo iz Indije. Prvi dan so se poleg uvodne razprave zbrali na 
dvojezičnem slovensko-angleškem bogoslužju v Moravskih Toplicah. Udeležence je sprejel predsednik Slovenije Borut 
Pahor, med gosti pa je bil tudi ljubljanski nadškof Stanislav Zore. 
 

 
Slika: Vodstvo regionalne konference Svetovne luteranske zveze v Moravskih Toplicah: D. Ireneus Lukas, sekretar 
evropskega dela SLZ, Geza Filo, škof EC v Sloveniji, škof Klaus Reith, škof Erik Olebark Ringheim ter prvi in zdaj častni škof 
EC v Sloveniji, Geza Erniša, tudi duhovnik v Moravskih Toplicah. Foto: Ernest Ružič 
 
Škof Geza Filo je poudaril, da je evangeličanski cerkvi v Sloveniji bilo čast pripraviti tako pomembno konferenco, kajti 
Svetovna luteranska zveza vključuje 79 držav, v katerih živi 79 milijonov kristjanov. Od leta 1952 je polnopravna članica te 
organizacije, ki je bila ustanovljena leta 1947 na Švedskem, tudi Slovenija, prvi škof v Sloveniji, zdaj častni škof Geza Erniša, 
pa je zadnja štiri leta član Sveta Svetovne luteranske zveze. 
 

 
Slika: Uvodni pozdrav škofa Klausa Reitha. Foto: Ernest Ružič 
 
V treh dneh so delegati v svojih razpravah namenjali največ pozornosti nalogam v naslednjih letih. Ocenjevali so, kaj lahko 
stori cerkev za svet, za starejše ljudi in tudi, kako se približati mladim, da bodo razumeli in sprejeli sporočilo cerkve. Tako 
rekoč so razpravljali o vseh aktualnih temah sedanjega časa in sodobne družbe, tudi o vprašanjih, ki jih sprožajo migracije, 
o hitrem tehnološkem razvoju in tudi o bioetičnih vprašanjih.  
Generalni sekretar Svetovne luteranske zveze Martin Junge je tudi ocenil, da je Slovenija vsestransko počastila in izpostavila 
pomen 500-letnice reformacije in humanitarno vlogo Primoža Trubarja.  
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor pa je na sprejemu dejal, da smo po zaslugi reformacije dobili Slovenci knjižni 
jezik in možnost izražanja v maternem jeziku. Nenazadnje je bila to pot do nastanka demokratične države Slovenije. Še 
naprej pa je potrebno, tako predsednik, razvijati strpno družbo in pogoje za medsebojno spoštovanje. V Sloveniji živi največ 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_46.pdf


evangeličanov oziroma protestantov v Prekmurju, manjše število pa tudi v Ljubljani, kjer je zdaj sedež škofije, v Mariboru in 
še nekaterih krajih. Evangeličanska cerkev dobro sodeluje tudi s katoliško in drugimi cerkvami, doslej se je zvrstilo večje 
število ekumenskih bogoslužij in kot kaže, bo tako tudi v prihodnje.  
Dogovorjeno je, da bo skupno bogoslužje katoliške in evangeličanske cerkve prihodnje leto, 17. avgusta v Beltincih, kjer bo 
osrednje dogajanje ob 100-letnici priključitve Prekmurja matični Sloveniji.  
O podrobnem programu številnih prireditev, ki so se že začele, največ pa jih bo prihodnje leto, so prejšnji teden razpravljali 
v Murski Soboti. 

• Lesena obloga refektorija v Monoštru v nekdanjem sijaju. L. R. Horváth. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 15. novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 46, str. 6 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_46.pdf 
V okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Madžarska 2014-2020 poteka projekt »ESCAPE« Pobeg iz  
zgodovine v prihodnost - po poti strpnosti. Projekt »ESCAPE« se delno sofinancira s strani Evropske unije, iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj.  
 

 
Slika: V okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Madžarska 2014-2020 poteka projekt »ESCAPE« Pobeg iz  
zgodovine v prihodnost - po poti strpnosti. Foto: Porabje 
 
Eden od partnerjev na madžarski strani je občina Monošter, ki je 7. novembra na dobro obiskani prireditvi predstavila 
rezultate projekta, med drugim postavitev informacijske table, ki je opremljena s QR kodo. Do roka – sicer skoraj v zadnjem 
trenutku – so končali tudi z obnovo lesenih stenskih oblog in omar v refektoriju, nekdanji opatski obednici monoštrskega 
samostana. Restavratorska dela je izvajal lesni kipar Tamás Somos s svojimi sodelavci. Omenjeni kipar je sodeloval v več 
projektih, ki jih je strokovna žirija priznala z nagrado Nivo. 
Prireditev se je končala s predstavitvijo aplikacije, ki je pravzaprav igra pobega, ki v primeru pravilnih odgovorov seznani 
sodelujočega z zgodovino mesta in samostana. 

• Likovna umetnost je čarovnija. Tekst in foto: Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 15. novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 46, str. 7 

Murska Sobota: Jubilejna razstava Likosa 
http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_46.pdf  
Naslov sem si sposodil pri dolgoletnem direktorju soboške Galerije in umetnostnem zgodovinarju Francu Obalu, ko je 
predstavljal v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti razstavljena dela članic in članov likovne skupine Likos, s 55. 
leti ene najstarejših v Sloveniji. 
 

 
Slika: Skupinska fotografija nekaterih članic in članov pred otvoritvijo jubilejne razstave ob 55-letnici ustanovitve Likosa. 
Če pozorno pogledate, boste med slikarkami in slikarji videli Dejana Židana, predsednika Državnega zbora Republike 
Slovenije. Na ne ravno resno vprašanje, ali je nov član društva, je dejal, da je nekoč rad risal in bo zopet, ko ne bo aktiven 
politik. Foto: Ernest Ružič. 
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Pridružujem se mnenju, da je likovna umetnost coprnija, kakor je dosti čarovnije v umetniških delih, ki so nastajala in 
nastala iz duše in ne zato, da jih komu pokažemo ali se z njimi postavljamo. Pogled na dela ljubiteljskih slikark in kiparjev na 
jubilejno razstavo ob petinpetdesetletnici delovanja likovne skupine Likos ponuja standardno podobo dosedanjih 
predstavitev: nekateri avtorji vztrajajo pri strogo realističnem upodabljanju narave, predmetov in živali (konj), tu in tam 
koga zamika pogled (in čopič) v svet abstrakcije in modernizma – celotna zgodba jubilejne razstave je prijetna za ogled. 
 

 
Slika: Za pokušino nekaj del na jubilejni razstavi v soboški Pokrajinski in študijski knjižnici. Foto: Ernest Ružič. 
 
Pri večini ljubiteljskih slikarjev pogrešam (sicer negotov) eksperiment, ki vodi bliže k vrhu umetniškega izražanja in dela, k 
nečemu novemu, čeprav, tako Franc Obal, v tehniki sledijo in uporabljajo nekatere novosti. Pri nekaterih, sicer redkih delih 
je težko postaviti črto med akademsko izobraženim in ljubiteljskim slikarjem (Lojze Veberič), tako je tudi na aktualni 
razstavi.  
Nimajo pa, vsaj tako se (mi) zdi, avtorji podobnih ambicij, kot so jih okoli petdesetih let prejšnjega stoletja imeli hrvaški 
naivni slikarji (Hlebinjska šola po kraju Hlebinje), na čelu z Ivanom Generalićem, ki so svoja dela, narisana na steklo in 
kričečih barv, in s pretežno kmečkimi motivi, prodajali po celem svetu po astronomsko visokih cenah (če jih primerjamo z 
neke vrste standardno ceno akademsko izobraženih slikarjev in kiparjev). Razstavljali so po vsem svetu, od New Yorka 
do Tokia. Med slovenskimi slikarji samouki izstopa Sobočan Jože Horvat – Jaki, ki je živel in ustvarjal v Nazarju, in je bil znan 
in uspešen tudi v Evropi. 
Člani Likosa so zelo različnih poklicev. Zdaj je med njimi največ upokojencev, po izobrazbi so trgovci, inženirji (predsednik  
Jože Puhan je diplomirani inženir agronomije, tudi odličen vinogradnik in lastnik priljubljene izletniške kmetije v Bogojini), 
tehnični risarji, zdravniki (upokojeni primarij Lojze Števanec, denimo) in soboslikarji (Ernest Bransberger, eden najbolj 
delavnih članov Likosa). 
Člani Likosa, zdaj jih stalno sodeluje petnajst (včasih jih je bilo tudi prek 40), so doslej imeli predvsem skupinske razstave v 
Murski Soboti, v Ljubljani, nekateri tudi v Porabju, letos so obiskali Ptuj in si ogledali razstavo likovnih del, ki jih je zbral Rudi 
Ringbauer (znan tudi kot eden najplodovitejših slovenskih aforistov) in podaril Mestni Galeriji Ptuj.  
Zelo zadovoljni so bili tudi s sprejemom v ljubljanskem rehabilitacijskem centru Soča in še marsikje so se dobro počutili, pa 
tudi predstavili svoja dela. Člani se tudi izobražujejo in poskušajo slediti, tako Franc Obal, predvsem tehničnim novostim. 
Prvi predsednik in pobudnik za ustanovitev Likosa je bil Vlado Sagadin, umetnostni zgodovinar in dolgoletni ravnatelj 
soboške gimnazije, ki je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja navezal stike z monoštrsko gimnazijo, ki jo je tedaj vodil Ede 
Hodászy. 

• Seja Komisije za narodnosti v Paksu. F. Sütő. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 15. 
novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 46, str. 7 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_46.pdf 
 

 
Slika: Seja Komisije za narodnosti v Paksu. Foto: Porabje 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_46.pdf


6. novembra 2018 je potekala seja Komisije za narodnosti v mestu Paks, ki je bila povezana tudi z obiskom v jedrski 
elektrarni. 
Z aktualnimi informacijami projekta Paks II – izgradnjo dveh novih blokov – je člane komisije informiral minister brez 
listnice, odgovoren za načrtovanje, izgradnjo in začetek obratovanja novih blokov, János Süli. Komisija je potem razpravljala 
o osnutkih dveh zakonov ter prisluhnila poročilu predsednika romske narodnostne samouprave. 

• Trije gradovi, dve deželi in ena uspešna zgodba. Tekst in foto: Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 15. novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 46, str. 10 

Murska Sobota 
http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_46.pdf 
Novembra 2016 sem poročal o začetku projekta 3 gradovi, 2 deželi, 1 zgodba. Uvodni pogovor so pripravili v gradu Tabor v 
Neuhausu/Dobri na južnem Gradiščanskem. Odobren je bil program čezmejnega programa sodelovanja Interreg 321 go – 
razvoj kulturnega turizma v čezmejnem prostoru med Slovenijo in Avstrijo, natančneje med južno Gradiščansko in 
Prekmurjem. 
 

 
Slika: Del stalne razstave v Pomurskem muzeju v Murski Soboti o zapuščini družine Szapáry. Foto: Ernest Ružič 
 
V projekt so vključeni grad Tabor v Neuhausu/Dobri, in gradova Grad na Goričkem in v Murski Soboti. Dosedanje izkušnje in 
posamični pa tudi skupni dogodki kažejo, da je bil projekt dobro zamišljen in ga vsi trije partnerji uspešno uresničujejo z 
razstavami, koncerti in skupnimi publikacijami, recimo o kolesarjenju med tremi gradovi. O tem so se predstavniki treh 
gradov pogovarjali pri Gradu tudi na začetku tega meseca. Stalni razstavi so sredi prejšnjega meseca odprli na gradu Tabor 
in gradu Grad. 
Od četrtka, 25. oktobra, je v soboškem gradu, v manjši in v ta namen urejeni dvorani postavljena nova stalna razstava o 
zgodovini gradu iz projekta Interreg 321 go o družini Szapáry, ki je bila lastnica gradu in v njem tudi živela. Avtorici razstave 
sta Metka Fujs in Tamara Andrejek, ki sta jo na otvoritvi velikemu številu obiskovalcev tudi predstavili, pri pripravi pa sta 
sodelovala še Tadeja Andrejek in Attila Kovács. 
Madžarska plemiška rodbina Szapáry je imela soboški grad v lasti blizu 250 let. In sicer od konca 17. stoletja, ko je Peter 
Szapáry kupil Mursko Soboto z gradom in večjim številom okoliških vasi. Zadnji lastnik soboškega gradu je bil Ladislav 
Szapáry (1864 – 1939). Z lastnino in opremo Szapáryjevega gradu se je dogajalo in zgodilo enako, kot na mnogih slovenskih 
gradovih: predmeti so bili razprodani, delno pa tudi izropani, če smo natančni, so bili tudi spokradeni. Zato je bilo avtorjem 
toliko težje sestaviti in postaviti zgodbo o Szapáryjih. Čeprav prostor ni velik, ponuja razstava zanimiv pogled v življenje 
lastnikov gradu.  
Na ogled je del pohištva, umetniške slike, dragocena porcelanasta in bakrena posoda in nekateri drugi predmeti. Obiskovalci 
si lahko preberejo informacije tudi o gradovih v avstrijski Radgoni, Lendavi, Negovi, gradu Grad in seveda podrobneje 
domačem, soboškem in o družini Szapáry (vsi teksti so tudi v angleškem jeziku). Monografijo o razstavi, je napovedala 
direktorica Pomurskega muzeja Metka Fujs, bodo izdali prihodnje leto.  
đKo pišem o sodelovanju v tem delu Evrope imam vedno v spominu kar nekaj skupnih dogodkov, začenši z zanimivo likovno 
razstavo Pannonia, na kateri so svoja dela predstavljali slikarji iz Gradiščanske (v Galerija Eszterházy v Železnem), zahodne 
Madžarske (v Muzeju Savaria Sombotel) in severovzhodne Slovenije (v Galeriji Murska Sobota), proti koncu, preden je 
skupna razstava ugasnila pa tudi iz Međimurja (v Mestni galeriji Čakovec). Razstava je ponujala vpogled v likovno 
ustvarjalnost treh oziroma štirih držav.  
Drugi stalni dogodek je bil mednarodni kulturno-zgodovinski simpozij Modinci, ki je nastal na zgodovinskem spominu 
poraza Turkov v dolini Rabe (Modinci-Mogersdorf, Monošter). Simpozij ostaja, vendar skoraj neopaženo in v zelo ozkih 
krogih zgodovinarjev, medtem ko so bili na začetku in več kot desetletje v programu tudi kulturni dogodki, v uvodnem, 
otvoritvenem delu pa tudi aktualen politični pogled govornikov na dogajanje v sodelujočih državah.  

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_46.pdf


Govore so imeli običajno ministri za kulturo sodelujočih držav, otvoritve v Modincih pa se je nekajkrat udeležil tudi zvezni 
kancler, otvoritve v Modincih pa tudi znan diplomat in politik, tedaj podpredsednik republiškega izvršnega sveta, sicer 
Rakičančan Rudi Čačinovič. 
Ta pomen je z leti zbledel, z novimi razmerami in članstvu sodelujočih držav v Evropski uniji pa popolnoma izginil. Takrat je 
bil uvodni del neke vrste politični izziv v primerjavi razmer med Madžarsko, kot članico, tesno povezano s (tedanjo), 
Sovjetsko zvezo, Slovenijo kot republiko v nekoliko bolj sproščenem ozračju jugoslovanskega samoupravnega socializma in 
kapitalistično Avstrijo z večstrankarskim demokratičnim sistemom.  
Po političnem uvodnem delu so bile strokovne razprave, v katerih so sodelovali ugledni zgodovinarji iz sodelujočih držav, 
prva leta so izdajali tudi večjezične zbornike z referati in razpravami, simultano prevajali razprave, potem z leti ni bilo 
denarja za tiskanje publikacij, pa tudi prevajanje je izginilo, razen uvodnega dela. In tako je še zdaj, čeprav se je krog 
sodelujočih držav razširil in prestopil meje panonskega prostora.  
Naj za optimistični zaključek poudarim, da uspešen projekt treh gradov vsaj deloma nadomešča dogajanje v tem prostoru 
izpred let, vendar s to razliko, da ne sodelujejo tudi ustanove iz Železne županije kot pred leti. Znano je, da imata južna 
Gradiščanska in Pomurski muzej v Murski Soboti dvostransko sodelovanje z Železno županijo. 
 

Delo, Ljubljana 

• Brez korenčka za Beograd in Prištino. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 09. november 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/brez-korencka-za-beograd-in-pristino-110870.html  
Hashim Thaçi bi se raje pogajal z vragom kot Aleksandrom Vučićem, ki dela vse, da bi uničil Kosovo kot državo.  
 

 
Slika: Zadnji krog dialoga med Srbijo in Kosovom je bil sredi julija, septembra sta se Vučić in Thaçi ločeno sestala s 
Federico Mogherini. Foto: westernbalcans.com 
 
Ker Federica Mogherini noče, da bi dialog med Beogradom in Prištino na koncu njenega mandata ostal mrtva črka na 
papirju, sta bila Aleksandar Vučić in Hashim Thaçi sinoči znova v Bruslju. Ključno vlogo, da je do novega kroga pogovorov 
sploh prišlo, je imel Sebastian Kurz, ki ni pričakoval preboja. 
Vučić je po srečanju zgolj poudaril, da je v pogovorih ostro nasprotoval vzpostavitvi kosovske vojske. Po njegovem bi morali 
vsi razmisliti, zakaj Kosovo sploh potrebuje vojsko in kdo bi želel izzvati spopade. Srbija ne želi spopadov, temveč mir z 
Albanci, ne bo pa dovolila, da bi bila ogrožena mir in svoboda njenih državljanov in njenega naroda. 
Dialog o normalizaciji odnosov med državama poteka pod pokroviteljstvom visoke zunanjepolitične predstavnice EU 
Federice Mogherini, ki ji zadošča pripravljenost srbskega in kosovskega predsednika, da si bosta še naprej prizadevala za 
dosego pravno obvezujočega sporazuma o normalizaciji odnosov. Kaj več tudi ni mogoče pričakovati, ker Bruselj ne 
Beogradu ne Prištini ni ponudil korenčka. Kosovo še vedno čaka na obljubljeno vizumsko liberalizacijo, Srbijo pa glavni igralci 
prepričujejo, da pot v oddaljeno članstvo v EU vodi le prek priznanja neodvisnosti Kosova.  
Sprememba meja vodi v tragedijo 
Varnostni svet ZN je na željo Velike Britanije, ZDA in Bolivije umaknil Kosovo z dnevnega reda, nanj pa so ga znova uvrstili 
zaradi Kitajske. Generalni sekretar ZN António Guterres je v poročilu, ki bo na mizi 14. novembra, pozval vse subjekte v 
družbi na srbski in kosovski strani, naj se vključijo v dialog o odprtih vprašanjih. Poleg pomena iskanja rešitve je izpostavil 
prizadevanja misije ZN Unmik za povrnitev zaupanja na Kosovu. 
Zadnji krog dialoga Srbije s Kosovom na najvišji ravni je bil 18. julija, 7. septembra pa sta se Aleksandar Vučić in Hashim 
Thaçi ločeno sestala s Federico Mogherini. Vučić se ni hotel pogovarjati s Thaçijem, ker mu je Priština hotela prepovedati 
obisk hidroelektrarne Gazivoda na severu Kosova. Za novi krog gre zasluga avstrijskemu kanclerju. Sebastian Kurz je okrcal 
Prištino, da z načrtom o ustanovitvi lastne vojske povzroča nestabilnost v regiji, tudi zato, da Beograd ne bi imel občutka, da 
ga noče nihče slišati. 
V znamenju napetosti med državama je potekal tudi novi krog pogajanj, ker je kosovska vlada, kot je pojasnil premier 
Ramush Haradinaj, zaradi sovražne naravnanosti Beograda do Prištine uvedla 10-odsotne carine na srbsko blago. Thaçi ni 
hotel komentirati vladnega poziva k bojkotu srbskega blaga z utemeljitvijo, da so organi oblasti samostojni in da vsi nosijo 
odgovornost za svoja dejanja. Haradinaj se tudi ni strinjal s stališčem uradnega Dunaja, da je pripravljen sprejeti vsak 

https://www.delo.si/novice/svet/brez-korencka-za-beograd-in-pristino-110870.html
https://www.delo.si/novice/svet/kosovska-zastava-v-stolnici-notre-dame-109999.html


dogovor med Srbijo in Kosovom, vključno s korekcijo meja. Po njegovem bi sprememba meja vodila v nove tragedije na 
Balkanu.  
Srbija potrebuje predvsem mir 
Kosovski opoziciji ni uspelo pridobiti dovolj poslanskih glasov za sprejetje resolucije, ki bi prepovedala Thaçiju, da se v okviru 
dialoga s Srbijo pogaja z Vučićem tudi o zamenjavi ozemelj in popravkih meja. Kljub temu je dejstvo, da politične stranke 
niso sposobne sprejeti skupne platforme, ki bi omogočila kosovski strani nadaljevanje pogajalskega procesa z večinsko 
podporo in implementacijo sprejetih dogovorov v Bruslju. 
Thaçi je izjavil, da so pogovori s srbskim predsednikom težki in da bi se raje pogovarjal z vragom kot Vučićem, ki si z vsem 
svojim potencialom in arzenalom Srbije prizadeva za uničenje Kosova kot države. Po njegovi oceni bi se moral celoten 
proces končati s splošnim sporazumom, v okviru katerega bi dosegli medsebojno priznanje in bi predvideval možnost 
članstva Kosova v Združenih narodih. 
Vučić je pozval tiste, ki navijajo za napenjanje mišic, naj raje razmislijo, kakšno ceno bi v tem primeru plačala Srbija. Ta je 
kljub krepitvi vojske še vedno precej šibka in potrebuje mir. Čeprav je Srbija v težkem položaju, pogovori s kosovskim 
predsednikom pa neprijetni, se raje sto let pogovarja s Thaçijem, kot da bi se en dan vojskovali. Mir je tako pomemben, da 
ga ni mogoče primerjati z ničimer, je sklenil Vučić. 
V Srbiji zavrača kakršnokoli razmejitev s Kosovom vrh Srbske pravoslavne cerkve (SPC), ki poziva oblast, naj sprejme državno 
in nacionalno platformo za Kosovo. Zavzema se za polno suverenost Srbije na Kosovu in izraža zaskrbljenost zaradi možnosti 
ločitve Kosova od Srbije. Vrh SPC je poudaril, da bi v tem primeru Srbi na Kosovu ostali brez zaščite, kar bi vodilo v njihovo 
izseljevanje, na Kosovu pa bi izbrisali vse sledi srbskega zgodovinskega obstoja. 

• Z enakimi besedami kot v prvi svetovni vojni begunce psujejo tudi zdaj. Gorazd Utenkar. Intervju: Dr. Petra 
Svoljšak. Delo, Ljubljana, 10. november 2018  

Dr. Petra Svoljšak, zgodovinarka, predstojnica Zgodovinskega inštituta Milka Kosa Znanstvenoraziskovalnega centra 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
https://www.delo.si/kultura/razno/z-enakimi-besedami-kot-v-prvi-svetovni-vojni-begunce-psujejo-tudi-zdaj-
111160.html  
Tisočletni sen o samostojni Sloveniji je nekaj, s čimer opletajo tisti, ki o zadevi zelo malo vedo, saj o tem niso sanjali še 
niti pred sto leti.  
 

 

Dr. Petra Svoljšak. Foto: Uroš Hočevar 
 
Na današnji dan pred sto leti je začelo veljati premirje med antanto in Nemčijo, kar je pomenilo dejanski konec prve 
svetovne vojne, do takrat največje morije v zgodovini. O vojni, ki je zajela tudi slovensko ozemlje, njenem koncu in 
posledicah smo se pogovarjali z zgodovinarko dr. Petro Svoljšak, predstojnico Zgodovinskega inštituta Milka Kosa 
Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter podpredsednico Nacionalnega odbora za 
obeleževanje 100-letnic 1. svetovne vojne. 
 

 
Slika: Dan pred stoto obletnico konca prve svetovne vojne so v petek spomin padlih v njej počastili na ljubljanskih Žalah. 
Foto: Blaž Samec 
 

https://www.delo.si/sobotna/kosovo-mora-imeti-pravico-do-zdruzitve-z-albanijo.html
https://www.delo.si/kultura/razno/z-enakimi-besedami-kot-v-prvi-svetovni-vojni-begunce-psujejo-tudi-zdaj-111160.html
https://www.delo.si/kultura/razno/z-enakimi-besedami-kot-v-prvi-svetovni-vojni-begunce-psujejo-tudi-zdaj-111160.html


V teh dneh pred stotimi leti je večina Slovencev in Hrvatov ter velik del Srbov živelo v Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov. 
Kakšna država je bila to? 
Zajemala je območja, na katerih so živeli habsburški Slovenci, Hrvati in Srbi. Vključevala je tudi celo današnjo Bosno in 
Hercegovino. Z ustanovitvijo Narodnega sveta v Ljubljani in pozneje Narodnega vijeća v Zagrebu je začela nastajati že pred 
uradno ustanovitvijo Države SHS 29. oktobra 1918. Bistveno je, da ta država ni bila mednarodno priznana. A je po drugi 
strani v izjemno kratkem času, v 33 dneh, vzpostavila vse tri veje oblasti. Poslovenila je gospodarstvo, šolstvo, kulturne 
ustanove, valuto in navsezadnje vojsko. Narodne straže so oblikovali iz nekdanjih vojakov Avstro-Ogrske monarhije in 
novembra 1918 so nadzirale umik avstro-ogrske vojske z italijanske fronte.  
Bi lahko dolgoročno preživela? 
Antantne zaveznice, proti katerim je Avstro-Ogrska izgubila vojno, so Državo SHS imele za geografsko spremembo na jugu 
monarhije, in ne v smislu nastanka nove države. Zaradi izredno nenaklonjenih zunanjepolitičnih, geostrateških okoliščin bi 
težko preživela. Meje novih držav so narekovali zmagovalci v vojni. Te so zavezovala določila londonskega pakta, s katerim 
je antanta, se pravi Francija, Rusija in Velika Britanija, Italiji za vojno napoved centralnim silam obljubila tudi dele današnje 
Slovenije in Hrvaške. Poleg tega ne smemo zanemariti dejstva, da je bil interes habsburških Srbov predvsem združitev z 
matičnim narodom.  
Kako so na prihodnost Slovenije gledali takrat osrednji politični tabori, dominantni klerikalni, liberalni in 
socialdemokratski? 
Slovenski socialdemokrati, Jugoslovanska socialdemokratska stranka, so bili poleg ruskih boljševikov in srbske 
socilademokracije s Tucovićem na čelu na začetku prve svetovne vojne edina socialistična stranka, ki se je izrekla proti vojni. 
Najbolj vojno usmerjena je bila klerikalna Slovenska ljudska stranka. S slogani, kot je bil »Srbe na vrbe«, je javno pozivala k 
linču vseh resničnih ali domnevnih simpatizerjev nasprotnikov. Liberalci so bili bolj zadržani, vendar vojni niso nasprotovali.  
Je takrat sploh kdo razmišljal o popolni samostojnosti Slovenije? 
Tisti, ki so si sploh želeli razpada monarhije, so bili pred vojno redki. Le preporodovci, mladina, zbrana okrog mesečnika 
Preporod, so videli slovensko prihodnost v povezavi z drugimi južnimi Slovani. Politične stranke pa nikakor niso delovale v 
smeri razpada avstro-ogrske monarhije. 
Tisti, ki so si sploh želeli razpada monarhije, so bili pred vojno redki.  
Kako je torej s tisočletnimi sanjami o samostojni Sloveniji, če o njej ni nihče sanjal niti pred sto leti? 
Tisočletni sen je nekaj, s čimer opletajo tisti, ki o zadevi zelo malo vedo. Gre za popolnoma ahistorično razmišljanje.  
Vojaške razmere so bile pred stoletjem za Slovenijo obupne. Zahodni del so zasedali eni od zmagovalcev vojne Italijani, 
Slovenija je bila na strani poražencev. Na Štajerskem Rudolf Maister ni imel trdne oblasti, Prekmurje in Koroška sta bila v 
rokah Madžarov oziroma Nemcev. Je imela združitev s Srbijo, tudi eno od zmagovalk vojne, sploh kakšno alternativo? 
Mislim, da ne. Prav zmaga v vojni je dajala Srbiji legitimnost za združevalne procese, ki jih je vodila. Srbija si je tudi za enega 
od vojnih ciljev zadala združitev s habsburškimi južnimi Slovani, kar je potrdila v niški deklaraciji decembra 1914. Potem so 
to nadgradili še s krfsko deklaracijo julija 1917, v kateri sta se srbska vlada in jugoslovanski odbor – južnoslovanska politična 
emigracija iz Avstro-Ogrske – zavezala za ustanovitev skupne države.  
Zakaj Maister v svojih prizadevanjih ni imel podpore Ljubljane? 
Maistrov prevzem vojaške oblasti v Mariboru je bilo izjemno dejanje. Izjemni ljudje se pokažejo v izjemnih razmerah in 
njihova dejanja je treba tehtati v času in prostoru, ko so se dogajala. Mislim, da je bila osrednja slovenska politika preveč 
zadržana, čakala je na odločitve o mejah, ki pa so jih določili šele leta 1919. Kot mednarodno nepriznana oblast z negotovimi 
mejami si ni mogla privoščiti mednarodnih incidentov. Zato tudi ni dovolila narodnim stražam, takratni slovenski vojski, da 
bi preprečila prodor italijanske vojske proti Vrhniki.  
Torej nepodpora Maistru ni izhajala iz tega, da bi se politični vrh v Ljubljani sprijaznil, da bo od Slovenije ostala tako 
rekoč samo dežela Kranjska, pa še ta okrnjena? 
Zagotovo ne. Vendar so se takrat že napovedovale mirovne konference. Slovenski vrh je na njih pričakoval pravično rešitev, 
tudi v skladu z etničnimi mejami. To se potem na pariški mirovni konferenci po prvi svetovni vojni ni zgodilo.  
Prva svetovna vojna je bila na zahodnem delu predvsem pozicijska, v jarkih. Na slovenskem ozemlju je potekala fronta 
samo na skrajnem zahodnem robu. Kako so jo občutili drugje? 
Izredne razmere so oklicali že takoj na začetku vojne. Ko se je leta 1915 začela soška fronta, so te ukrepe še zaostrili. Razen 
Prekmurja, ki je bilo v ogrskem delu monarhije in je imelo blažji režim, je bilo celotno slovensko ozemlje širše zaledje 
bojišča. Oblast, tudi civilno, je dejansko imelo poveljstvo jugozahodne fronte pod poveljstvom nadvojvode Evgena 
Habsburga. Na Kranjskem so uvedli naglo sodišče in to je sodilo tudi civilnim osebam; med 14 in 21 so jih obsodili na smrt in 
ustrelili pri Suhem bajerju pod Golovcem. 
Slovensko ozemlje je postalo velika vojaška etapna postaja. Čezenj so se premikale vojske na fronto in v njeno zaledje. Po 
nekaterih ocenah je bilo pred 12. soško ofenzivo jeseni 1917 poleg približno 1,4 milijona prebivalcev na slovenskem ozemlju 
še kakšnih 700.000 vojakov in podpornega osebja. 
Jeseni 1917 je bilo na slovenskem ozemlju poleg približno 1,4 milijona prebivalcev še kakšnih 700.000 vojakov in 
podpornega osebja.  
Kako so ljudje živeli? 
Gospodarske razmere so bile izjemno težke. Vladalo je hudo pomanjkanje vsega, predvsem v avstrijskem delu monarhije. V 
mestih je bilo pomanjkanje še večje kot na deželi. Uvedli so živilske karte – to je bil jasen znak, da prihaja pomanjkanje – in 
najprej dva, potem tri brezmesne dneve. Pomanjkanje hrane je bilo deloma posledica uspešne britanske pomorske blokade, 
deloma vojnega opustošenja, deloma pomanjkanja delavcev v kmetijstvu, saj so bili moški na frontah. 
Ogromno je bilo vojnih ujetnikov, ranjencev in beguncev. Prvi begunci so prišli iz Galicije že leta 1914. Potem je z območja 



soške fronte prišlo deloma na Kranjsko in spodnjo Štajersko še približno 100.000 beguncev. Slovenija se je tako z vojno 
srečala neposredno. Sploh pa mi je Leon Štukelj, ki je med vojno živel v Novem mestu, nekoč pisal, da je včasih celo tam 
slišal bobnenje s fronte. 
Leon Štukelj, ki je med vojno živel v Novem mestu, je včasih celo tam slišal bobnenje s fronte.  
Žrtve druge svetovne vojne v Sloveniji – če pustimo ob strani štetje za dnevnopolitično rabo – so v krogih zgodovinarjev 
precej jasne. Koliko pa je bilo žrtev v prvi svetovni vojni? 
Ocena je med 35.000 in 40.000 padlih vojakov. S civilnimi žrtvami se zelo natančno ni še nihče ukvarjal, tudi v Evropi ne. 
Sploh pa je bil osrednji interes slovenskega zgodovinopisja usmerjen v druga časovna obdobja.  
Katero bojišče je bilo za slovenske vojake najbolj krvavo? 
Morda se vsi ne bodo strinjali, a sama menim, da Galicija [območje med današnjo Poljsko in Ukrajino]. Tam je že v prvih 
mesecih vojne padlo zelo veliko slovenskih vojakov. Letos smo jim na pobudo Nacionalnega odbora za obeleževanje 100-
letnic 1. svetovne vojne postavili dva spomenika, na Poljskem v Gorlicah in v Ukrajini v Lvovu. 
Na srbsko bojišče so poslali manj vojakov, na soški fronti oziroma jugozahodni fronti, tudi na Tirolskem, pa jih je padlo med 
3000 in 5000. Več sto jih je padlo na Škabrijelu, tudi Doberdob ne velja brez podlage za slovenskih fantov grob. Vendar na 
soški fronti slovenski vojaki še zdaleč niso bili večina.  
Prva svetovna vojna se je končala s pravzaprav presenetljivim preobratom. Jeseni 1917 se je zlomila Rusija in centralne 
sile – predvsem Nemčija in Avstro-Ogrska – so lahko svoje armade premestile z vzhoda na zahodno fronto. Kazalo je, da 
bi lahko zmagale, vendar je samo leto potem sledila njihova brezpogojna kapitulacija. Kaj se je zgodilo? 
Centralne sile so se lomile tudi navznoter. Hromili so jih stavke, pomanjkanje, vojaški upori, ki so pokazali, da je z vojaško 
moralo konec. Lačna vojska ni učinkovita. Vojak na italijanskem bojišču je povprečno tehtal 50 kilogramov. Gotovo ni 
mogoče zanemariti vstopa Združenih držav Amerike v vojno na strani antante. Vendar menim, da je bil odločilen vzrok za 
poraz centralnih sil to, da so se sesule same vase. 
Lačna vojska ni učinkovita. Avstro-ogrski vojak na italijanskem bojišču je povprečno tehtal 50 kilogramov.  
Izid prve svetovne vojne je bil za Slovenijo katastrofalen. Izgubila je Primorsko, malo po vojni Koroško, edina pridobitev 
je bilo Prekmurje. Kako so se spoprijemali s temi izgubami? 
Večinoma so krivili velike sile, odločitve, na katere slovenska politika ni imela vpliva. Zahodno mejo je dejansko začrtal že 
londonski sporazum. Mislim, da so izgubo Koroške bolj dojemali kot nacionalno tragedijo. Plebiscit je bil in ostal rana. Iskali 
so krivca, ne pa resnih razlogov, zakaj so se Korošci odločili, kakor so se. Prekmurje je bilo precejšnja neznanka. V 
simboličnem smislu pa je velik del občutkov, da so doživeli krivice, popravil vsaj delni premik zahodne meje po drugi 
svetovni vojni. 
Kakšen je bil vpliv prve svetovne vojne na prihodnost? 
Predvsem političen. Današnja krizna žarišča na Bližnjem vzhodu so začrtali pred sto leti. Meje med tamkajšnjimi državami so 
narisali brez upoštevanja etničnih, jezikovnih, verskih razlik, potegnili so jih po volji antantnih zaveznikov. Dolgoročno je 
vojna vplivala tudi na enakopravnost žensk. V nekaterih državah so kot nekakšno nagrado za vzdrževanje tako imenovane 
notranje fronte dobile volilno pravico, odprle so se jim poklicne možnosti. V vojni so preizkusili nova orožja, na primer letala 
in tanke, ki so potem postali izjemno pomembni. Prinesla je napredek medicine na področju kirurgije, tudi rekonstrukcijske, 
razvoj protez, psihoanalize. Vojna je namreč poleg fizičnih poškodb povzročila številne psihične travme, s katerimi se je bilo 
treba ukvarjati. 
Se je pa v zadnjih letih v slovenski in drugih družbah pokazalo, da se v stoletju človeška narava ne spremeni. Z enakimi 
besedami kot v prvi svetovni vojni begunce s Primorske na Kranjskem in Štajerskem – čeprav so bili celo pripadniki istega 
naroda – psujejo tudi danes. Takrat in danes so govorili o begunskih valovih, nevarnosti, masah, ki nas bodo preplavile. 
Odnos in celo terminologija se v stotih letih nista spremenila. Še zaostrila sta se.  
Če je drugi svetovni vojni sledilo dolgo obdobje nespornega napredka, je prvi sledila zadnja velika pandemija, španska 
gripa, čez deset let gospodarski zlom, velika depresija, v 30. letih vzpon skrajnih ideologij, vse se je končalo s še večjo 
vojno. Od kod te razlike? 
Konec prve svetovne vojne ni prinesel konca vzrokov zanjo. Versajsko Evropo so zgradili tudi na podlagi maščevalne sle. 
Ostale so globoke travme. Voditelji v drugi svetovni vojni so se bojevali v prvi, v njej so oblikovali svoj odnos do sveta. Ne 
samo Hitler in Mussolini, v vojni je kot prvi lord admiralitete sodeloval tudi britanski premier v drugi vojni Churchill. 
Gospodarska kriza pa je prinesla politični in moralni zlom, v katerem so priložnost našle skrajne sile in izkoristile nekritičnost 
ljudstva. Zagotovo je na čas po drugi svetovni vojni vplivalo tudi, da so ZDA v nasprotju s časom po prvi svetovni vojni ostale 
v Evropi.  
Pet let ste podpredsednica Nacionalnega odbora za obeleževanje 100-letnic 1. svetovne vojne. Predvidevam, da ga 
operativno vodite, ker je predsednik vsakokratni minister ali ministrica za obrambo. Kaj je naloga odbora? 
Odbor je nastal od spodaj navzgor, na pobudo tistih, ki se ukvarjamo z obdobjem prve svetovne vojne, pravim nam 
prvovojna skupnost. Naš kolega Andrej Rahten je bil takrat blizu vladi in ustanovili smo odbor s predstavniki države in brez 
proračuna. Na začetku sem bila predsednica, vendar sem kmalu ugotovila, da ne bo šlo. Ker nismo imeli sredstev, smo se 
morali za vsako dejavnost posebej dogovarjati s predstavniki oblasti in potrebovala sem mesece, da sem prišla do njih. Od 
leta 2013 je zato predsednik odbora obrambni minister ali ministrica. To je bila pametna poteza. Podprli smo po več kot 80 
dogodkov na leto. Vsako leto smo organizirali tudi osrednji dogodek, na primer odprtje Poti miru ob Soči leta 2015; zdaj je 
na poskusnem seznamu Unescove svetovne dediščine. Takšen dogodek bo [pogovarjali smo se v sredo] v petek 
komemoracija na Žalah, pri spomeniku Kranjskega Janeza oziroma kostnici žrtev prve svetovne vojne. 
Naredili smo veliko, vključili smo se tudi v mednarodno počastitev začetka vojne leta 2014 v Franciji. Želeli bi izpeljati še 
nekaj projektov, saj si nekatere države – na primer Madžarska, Slovaška, Ukrajina – prizadevajo postaviti spomenike svojim 



padlim na soški fronti. Obstaja tudi pobuda Rusije, da bi Slovenija v Moskvi postavila spomenik svojim padlim vojakom v 
vojnah v Rusiji, tako kot ga je Rusija leta 2016 postavila svojim padlim vojakom na območju Slovenije na ljubljanskih Žalah 

• Marakeš, hrvaška predsednica in lažne novice. Željko Matić. Delo, Ljubljana, 12. november 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/marakes-hrvaska-predsednica-in-lazne-novice-111430.html  
Tudi Kolinda Grabar-Kitarović se je vključila v protimigrantsko histerijo.  
 

 
Slika: Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarovic je generalnemu sekretarju ZN napovedala udeležbo v Marakešu, 
potem si je premislila. Foto: Reuters 
 
Zagreb – Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović ne bo sodelovala pri sprejetju globalnega sporazuma o varni in 
urejeni migraciji skladno z ustreznimi predpisi, ki bo 11. in 12. decembra v Marakešu. 
O svoji odločitvi je hrvaška predsednica osebno obvestila skrajno desno usmerjenega novinarja Velimirja Bujanca. Deloma 
zaradi načina, kako se je to izvedelo, deloma pa tudi zaradi vsebine omenjene odločitve se je dodatno zaostrila napetost 
med vlado in predsednico. Ministrica za zunanje zadeve Marija Pejčinović Burić je opozorila, da je prav predsednica na 
nedavni generalni skupščini ZN »sporni« sporazum pohvalila kot dober in generalnega sekretarja ZN obvestila, da se bo 
zagotovo udeležila sestanka v Maroku. Ministrstvo je v zvezi s tem medijem posredovalo celotno korespondenco, ki to 
potrjuje, predsednica pa je na to zgolj odgovorila, »naj se umirijo«. Iz vlade trdijo, da se je kakofonija zgodila po njeni krivdi, 
premier Plenković pa jo je celo pozval, »naj sama pojasni, zakaj je spremenila svoje stališče«. Kar zadeva njega osebno, je še 
dejal, pa »ne razume, zakaj neobvezujoči sporazum povzroča takšno razburjenje in histerijo med vedno istimi strankami. 
Vse to je déjà vu.« 
Dubrovniško pravilo 
Kolinda Grabar-Kitarović ni ničesar dodatno pojasnila. In medtem ko Trump, Kurz in Orbán trdijo, da se s tem sporazumom 
»migracije uvrščajo v rang človekovih pravic in se jih s tem celo spodbuja, državam, ki migrante sprejemajo, pa nalaga 
velikanske obveznosti«, je hrvaška predsednica polemiko z vlado sklenila z besedami, da ona tega »sporazuma niti ne 
podpira niti ne zavrača«. Tudi to je déjà vu, saj se ta nekdanja diplomatka ravna po starem dubrovniškem pravilu: »Z vsakim 
lepo, a z nikomer iskreno.« Naj spomnimo, v družbi izraelskega predsednika se je hrvaška predsednica hvalila s hrvaškim 
protifašističnim gibanjem, v Argentini, ki je zagotovila zatočišče številnim ustašem, pa se je hrvaškim domoljubom zahvalila 
za gostoljubje. Trumpa občuduje, pa tudi s Putinom je v dobrih odnosih. Srbskega predsednika Aleksandra Vučića vedno 
sprejme kar se da prijazno, hkrati pa je protestirala, ko so otrokom delili čokolade, izdelane v Srbiji. 
Po odmiku predsednice od marakeškega sporazuma zdaj v Hrvaški naraščata protimigrantska histerija in poplava lažnih 
novic o migrantih, ki menda oblegajo hrvaško mejo. Tako se je v medijih pojavila novica o migrantu, ki naj bi v Makedoniji 
ubil pet ljudi, pozneje pa se je izkazalo, da v tistem času sploh ni bilo nobenega umora. Že prej omenjenemu novinarju 
Bujancu je eden od »strokovnjakov« trdil, da migranti, »okuženi z aidsom, posiljujejo in terorizirajo ves svet«. Trditve neke 
gospe, ki so bile objavljene na facebooku, da sta oče in hči nahranila migranta, on pa se je nato vrnil s še petimi prijatelji, ki 
so vsi posilili deklico, je policija razglasila za navadno izmišljotino. Neresnične so bile tudi trditve nekega delavca, ki ga ni bilo 
na delo, opravičil pa se je s tem, da ga je na poti tja napadel migrant. Zaradi širjenja neresničnih podatkov si je prislužil 
kazensko prijavo. Hkrati vse do zdaj niso kaznovali saborskega poslanca Ivana Pernarja, ki trdi, da »migranti kuhajo 
odsekane glave deklet«. Nekaj najbolj grotesknega pa se je zgodilo v Samoboru. Gospa, ki je v krajevni samopostrežni 
trgovini videla nekaj temnopoltih ljudi, je poklicala policijo, ker je bila prepričana, da je zalotila ilegalne migrante. Nato pa se 
je ugotovilo, da gre za zaposlene iz bližnjega podjetja Rimac avtomobili, katerega lastnika Mateta Rimca, ki je zaslovel kot 
proizvajalec hitrih električnih avtomobilov, je prestižni MIT pred tremi dnevi uvrstil med 35 najboljših svetovnih inovatorjev. 
Seveda so tudi med migranti nasilni posamezniki. V nedavnem poskusu preboja čez mejo pri Veliki Kladuši so migranti 
policiste obmetavali s kamenjem. Obravnavali so tudi nekaj kraj in vdorov v počitniške hiše na poti iz BiH proti Sloveniji. 
Pomanjkanje empatije po svoje povzroča tudi dejstvo, da gre v glavnem za mlade moške, ki ne prihajajo iz Sirije, kjer divja 
vojna, temveč večinoma iz Irana in Pakistana. 
Razpoka 
S svojo odločitvijo, da ne bo odpotovala v Marakeš, se je poskušala Kolinda Grabar-Kitarović očitno prikupiti desnici, ki se 
hoče uveljaviti in utrditi svoje vrste s protimigrantsko politiko. Predsednico čez leto dni čakajo volitve, če bi sodili po 
najnovejših anketah, pa ji uvrščanje ob skrajno desnico ne bo kaj dosti koristilo. Podpora, ki jo ima med ljudmi, se je 
zmanjšala za celo pet odstotkov, medtem ko se podpora Plenkoviću in HDZ povečuje. Če se bo nadaljevalo zaostrovanje 

https://www.delo.si/novice/svet/marakes-hrvaska-predsednica-in-lazne-novice-111430.html


med njo in vlado, se lahko zgodi, da bo ostala brez podpore HDZ, to pa bi lahko bil konec njene politične kariere. Če 
upoštevamo njena dosedanja »ovinkarjenja«, pravzaprav ni nič čudnega, da se noče več izrekati o »spornem« sporazumu. 

• Bivši makedonski premier še upa, da bo ubežal zaporu Šutka. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 12. november 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/bivsi-makedonski-premier-se-upa-da-bo-ubezal-zaporu-sutka-111984.html  
Če bodo Nikolo Gruevskega spoznali za krivega v vseh primerih, bo moral za zapahe za do dvajset let.  
 

 
Slika: Premier Zoran Zaev ni uspel pridobiti dovolj poslancev, da bi parlament njegovemu predhodniku odvzel poslanski 
mandat. Foto: Tomi Lombar/Delo 
 
Čeprav makedonski parlament po pričakovanjih ni odvzel poslanskega mandata Nikoli Gruevskemu, to ne pomeni odloga 
izvršitve sodbe. Ker je sodišče zavrnilo pritožbo njegovih odvetnikov, bo moral začeti prestajati zaporno kazen takoj, ko bo 
prejel odločitev sodišča. 
Bivši premier in nekdanji prvak opozicijske stranke VMRO-DPMNE je bil zaradi zlorabe položaja in nezakonitosti pri nakupu 
službenega avtomobila mercedes, vrednega 600.000 evrov, obsojen na dve leti zapora. Izrečeno kazen je potrdilo tudi 
prizivno sodišče, kazenski senat odbora za organizirani kriminal in korupcijo skopskega sodišča pa je zavrnil pritožbe 
njegovih odvetnikov na odločitev o začetku prestajanja kazni. Nikola Gruevski bo odločitev senata prejel v nekaj dneh.  
Gruevskemu grozi do 20 let zapora 
Sodišče je skladno s poslovnikom makedonskega parlamenta obvestilo predsednika sobranja Talata Xhaferija o obsodbi 
poslanca zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega ne more več opravljati svojega dela. Parlament predloga sodišča za 
odvzem mandata ni podprl, ker vladajoča koalicija premierja Zorana Zaeva ni uspela zagotoviti potrebne dve tretjinske 
večine. Predlog sodišča za odvzem mandata, da bi Gruevski začel prestajati kazen, je namesto potrebnih 80 podprlo le 58 
poslancev, medtem ko jih je bilo 27 proti. 
Kljub temu bo Gruevski moral v zapor Šutka zaradi obsodbe v kazenski zadevi imenovani Tank. Kot smo že poročali, obstaja 
tudi možnost, da bo Gruevski ostal na prostosti, če ga bo predsednik države Gjorge Ivanov izgnal iz Makedonije. Proti njemu 
poteka še nekaj sodnih procesov. Če ga bodo spoznali za krivega v vseh primerih, ki se nanašajo na volilne manipulacije, 
prisluškovanje več kot 20.000 makedonskim državljanom, prevzema nadzora nad mediji ter razmah korupcije, bo moral po 
izračunih makedonskih medijev za zapahe za do dvajset let. 

• Spomin in sočutje. Jožica Grgič. Delo, Ljubljana, 13. november 2018  
https://www.delo.si/kultura/knjiga/spomin-in-socutje-111841.html  
Roman Marka Sosiča Kruh, prah govori o vojni v Jugoslaviji, solidarnosti in pozabi.  
 

 
Slika: Domišljijski svet Marka Sosiča je izjemno bogat. Foto:Tomi Lombar/Delo 
 
Trst je konglomerat vsega, kakor so to pogosto obmejna mesta, sploh obmorska in trgovska. Tam se je med vojno v 
Jugoslaviji kupčevalo z orožjem, od tam so se takrat ob koncih tedna organizirano s kombiji vozili preprosti italijanski 
delavci, ki so bili povezani s Srbi, na tako imenovane srbske vikende na vojno območje, kjer so streljali muslimane. 
Tako za hobi. Kakor bi hodili na lov, kar imajo Italijani radi. Psiha teh lovcev na »muslimansko divjad« je danes nepopravljivo 
poškodovana, ta vojna pa v duši bremeni tudi marsikaterega senzibilnega Tržačana. Eden od njih je pisatelj Marko Sosič. 
Sosič, ki je doma na prepišnem tržaškem ozemlju, ima tako kot mnogi tamkajšnji rojaki sorodstvo razpršeno vsepovsod in 
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podvrženo vsem mogočim tokovom. Roman Kruh, prah, ki mu ga je pravkar izdala založba Goga, je napisan v prvi osebi, a to 
samo po sebi ne pomeni, da je v njem govor o lastnih doživljajih. A ko to knjigo berete, veste, da govori prav o njih. Ker pa 
gre za roman, je v njem tudi pisateljev domišljijski svet. Domišljijski svet Marka Sosiča je, kakor vemo že iz njegovih prejšnjih 
romanov, izjemno bogat. In kakor tudi vemo, ni domišljije brez življenjskega izkustva. Na vprašanje, ali je roman 
avtobiografski, skorajda vsi pisatelji odgovorijo, da ni, in če jim že ne verjamemo, dodajo, da so v njem avtobiografski 
elementi. Tako nam je na to vprašanje odgovoril tudi Marko Sosič. In po prebrani knjigi o tem res ni niti najmanjšega dvoma. 
Večina romaneskne pripovedi se dogaja v pisateljevi zavesti oziroma razmišljanju, samo dogajanje je omejeno na teden dni, 
tok pripovedi, ki vre iz njegove notranjosti, pa zajema osem desetletij.  
Spomin kot kruh 
Pripovedovalec, ki v tistem tednu potuje v Srbijo in Bosno, se izkaže kot dober opazovalec narave in ljudi, ki jih sreča na poti, 
pri tem pa se v njem rojevajo asociacije, v njem oživljajo številni prijatelji, sorodniki in znanci, živi in pokojni, spremenjeni v 
prah, in tudi spomin nanje prekriva prah. A spomin je treba ohranjati, potreben je kot kruh, kot dobrota. 
Prvoosebni pripovedovalec je glavni junak romana, ki ga dve desetletji muči krivda, ker njegova rodbina na Tržaškem ni 
sprejela sorodnikov z vojnega območja, čeprav so ti prosili, da bi bila na varnem vsaj otroka, ki imata zdaj, ko sta odrasla, 
zaradi medvojnih travm resne psihične posledice. To pripovedovalec ugotovi med svojim obiskom sorodnikov v Bosni, 
kamor se odpravi, da bi soočil svojo vest z bolečino sorodnikov in iztrgal pozabi ljudi in dogodke. Zakaj njegova rodbina ni 
bila sočutna, je vprašanje, o katerem ni mogel nehati premlevati, in potovanje, tako fizično kot notranje, je bilo namenjeno 
iskanju odgovora. 
Pisanje Marka Sosiča je gostobesedno, subtilno in lirično, sam jezik je mešanica knjižne in zamejske slovenščine tako v 
stavčni strukturi kot posameznih besedah, kar daje pripovedovanju posebno mehkobo. 

• Nikola Gruevski je »izginil v temi«. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 13. november 2018 
https://www.delo.si/novice/svet/nikola-gruevski-je-izginil-v-temi-112403.html  
V Skopju so izdali nalog za aretacijo bivšega makedonskega premierja, ki se izogiba odhodu na prestajanje zaporne kazni.  
 

 
Slika: Predsednik Makedonije Gjorge Ivanov predstavlja zadnjo možnost Nikole Gruevskega (na fotografiji), da se izogne 
dve letni zaporni kazni. Foto: Ognen Teofilovski/Reuters 
 
Makedonska oblast je razpisala tiralico za Nikolo Gruevskim, ker mu sodni kurir ni uspel izročiti odločitve kazenskega 
senata, da je njegova pritožba na odločitev o začetku prestajanja kazni zavrnjena. Bivši makedonski premier je danes na 
facebooku zapisal, da se nahaja na Madžarskem, kjer da je zaprosil za politični azil. 
Makedonski premier Zoran Zaev je sporočil, da morajo še potrditi, ali je Gruevski res zapustil Makedonijo, poročajo tuje 
tiskovne agencije. Bivšemu premierju in nekdanjemu prvaku VMRO-DPMNE so namreč odvzeli potni list že julija lani, zanj 
veljajo tudi posebni varnostni ukrepi. Ker mu v več poskusih odločitve kazenskega senata niso uspeli izročiti, je policija na 
zahtevo sodišča izdala nalog za njegovo aretacijo.  
Politično montiran proces 
Generalni sekretar opozicijske VMRO-DPMNE Igor Janušev je poudaril, da je iskanje Gruevskega klasična zloraba policije za 
strankarsko-policijske cilje in poziv na linč vseh, ki razmišljajo drugače. Policijo je pozval, naj preišče sedež stranke, če res 
sumi, da tam skrivajo Gruevskega, s katerim ni bil v kontaktu več kot osem mesecev. Sklenil je z oceno, da gre za politični 
pregon. 
Predsednik VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski trdi, da je proces proti Gruevskemu politično montiran, ker je bivši premier 
nedolžen in obsojen v zadevi, ki ni povzročila nobene materialne škode. Gre za nakup blindiranega mercedesa v vrednosti 
600.000 evrov, ki ga vlada očitno še vedno uporablja, čeprav je napovedala, da ga bo prodala in denar namenila za 
reševanje perečih problemov v državi.  
Pomilostitev zadnja rešilna bilka 
Predsednik države Gjorge Ivanov predstavlja zadnjo možnost Gruevskega, da se izogne dve letni zaporni kazni, na katero je 
obsojen pravnomočno. Njegova odvetniška ekipa je izčrpala vse pravne možnosti za odložitev kazni, tako da lahko Gruevski 
upa zgolj na to, da ga bo Ivanov pomilostil. 
Na to računa tudi civilna pobuda Pravica za Nikolo Gruevskega, ki je znova pozvala Ivanova, naj izkoristi svojo ustavno 
zajamčeno pravico in zavaruje nedolžne državljane, ki so žrtve političnega pregona. Njeni aktivisti so zaradi tega pred dnevi 
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tudi protestirali pred poslopjem skopskega sodišča. 
Ivanov se na pozive, naj pomilosti Gruevskega, še ni odzval, temveč se je raje zavil v molk. Kot je znano, je Ivanov že leta 
2016 hotel sprejeti odločitev o splošni aboliciji, s katero bi preprečil kazenski pregon Gruevskega ter številnih njegovih 
ministrov in sodelavcev iz obdobja, ko je bila VMRO-DPMNE na oblasti. Njegov poskus je pogorel zaradi ostrih odzivov 
domače javnosti in mednarodne skupnosti. 

• Čedalje manj globalni sporazum. Boris Čibej. Delo, Ljubljana, 14. november 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/cedalje-manj-globalni-sporazum-113456.html  
»Solidarnostna« kriza: Proti sporazumu ZN o varni, urejeni in zakoniti migraciji vsaj pet držav  
 

 
Slika: Pakistanski migranti v improviziranem kampu na obrobju Velike Kladuše Foto: Jure Eržen 
 
V Marakeš, kjer bodo 10. in 11. decembra uradno sprejeli v Združenih narodih odobren globalni sporazum o migracijah, ne 
bo predstavnikov Avstrije, Bolgarije, Češke, Madžarske in ZDA, »oporečnikom« pa se utegneta priključiti vsaj še Avstralija in 
Poljska. 
Čeprav dokument, ki po besedah posebne predstavnice za mednarodno migracijo pri Združenih narodih Louise Arbour ne 
spodbuja migracije, temveč zgolj ureja in poskuša celo zmanjšati nekaj, kar se dogaja od nekdaj in bo tudi za vedno z nami, a 
je zdaj »nevarno, kaotično in nezakonito«, ne bo zavezujoč, se upor proti njemu veča. 
Med državami, ki so doslej uradno razglasile, da zavračajo 31-stranski dokument o globalnem urejanju migrantskega 
vprašanja, so še najbolj načelne ZDA, ki so svojo odločitev sporočile že konec lanskega leta. Hkrati so bile edina od 193 
članic ZN, ki »ni sodelovala pri leto in pol trajajočem procesu priprave globalnega sporazuma o migracijah«, kakor so na 
začetku lanskega decembra ugotovili v ameriškem časniku Hill, kjer so hvalili takratno odločitev predsednika Donalda 
Trumpa za umik iz sporazuma. 
Predhodnica tega sporazuma je bila newyorška deklaracija o beguncih in migrantih, ki jo je generalna skupščina ZN soglasno 
sprejela 19. septembra 2016, ZDA pa so takrat, ko jih je vodil še Trumpov predhodnik Barack Obama, podpirale globalno in 
skupno urejanje teh težav. »Begunska kriza je preizkus naše skupne človeškosti,« je dan po sprejetju deklaracije povedal 
Obama. 
Dobro leto zatem so se stvari postavile na glavo, saj so se ZDA le nekaj ur pred začetkom mednarodne konference v Mehiki, 
kjer so se pogovarjali o novem globalnem sporazumu, ne le odrekle sodelovanju, temveč se odpovedale tudi newyorški 
deklaraciji. Njen »globalistični pristop preprosto ni združljiv z ameriško suverenostjo«, je bila na začetku lanskega decembra 
odločna ameriška veleposlanica pri ZN Nikki Haley. Zato je bila njena država edina od 193 članic ZN, ki letos poleti ni 
odobrila besedila sporazuma, ki ga bodo prihodnji mesec tudi uradno sprejeli v Marakešu. 
Prepis iz »Sorosovega načrta« 
Takoj zatem se je našla še druga »odpadnica«, Madžarska, njen premier Viktor Orbán pa je izjavil, da je sporazum videti, kot 
bi bil prepisan iz »Sorosovega načrta«. Konec prejšnjega meseca se je nasprotnikom sporazuma pridružila še trenutno 
predsedujoča EU Avstrija, kjer kancler Sebastian Kurz očita dogovoru, da briše meje med »zakonitimi« begunci in 
»nezakonitimi« migranti, podpredsednik vlade Heinz-Christian Strache pa pravi, da »migracija ni in ne sme postati 
človekova pravica«. 
V zadnjih dnevih je bilo slišati uradni »njet« tudi iz Bolgarije in Češke, kjer so predstavniki oblasti ponavljali besede 
dunajskih kolegov. Po dosedanjih izjavah sodeč gre enako uradno stališče v kratkem pričakovati tudi iz Poljske. Na Hrvaškem 
je sporazum zanetil notranjepolitične zdrahe, zaradi tega se je razvila vroča razprava tudi v nemškem parlamentu. Zaradi 
izjav avstralskega notranjega ministra Petra Duttona, da sporazuma ne bo podpisala tudi njegova država, se je med 
morebitnimi oporečnicami znašla tudi Avstralija, a po zadnjih novicah bodo njeni predstavniki decembra kljub temu prišli v 
Marakeš.  

• Tudi Češka se umika iz dogovora ZN o migracijah. P.V. Delo, Ljubljana, 14. november 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/tudi-ceska-se-umika-iz-dogovora-zn-o-migracijah-112593.html  
Prvi mednarodni dogovor o upravljanju migracij so doslej zavrnili že v Avstriji, Bolgariji ter na Hrvaškem in Madžarskem.   
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Premier Češke Andrej Babis. Foto: David W Cerny/Reuters 
 
V sredo so iz češke prestolnice sporočili, da se pridružujejo preostalim evropskim državam, ki so se že umaknile iz dogovora 
Združenih narodov o migracijah. Dogovor, katerega cilj je izboljšati položaj migrantov, bodo članice ZN predvidoma 
podpisale decembra na meddržavni konferenci v Maroku. 
»Češka republika že dogo podpira princip ločevanja legalnih in ilegalnih migracij,« je na novinarski konferenci povedal 
podpredsednik vlade Richard Brabec ter dodal: »Ta princip naj bi bil vsebovan tudi v sporazumu, h kateremu stremijo 
evropske države. Žal končni tekst ne reflektira teh načel.« 
Češka se je tako pridružila Avstriji, Hrvaški, Bolgariji in Madžarski, ki so že izrekle podporo odstopu od podpisa sporazuma. O 
odstopu pa razmišljajo tudi na Poljskem.  
Prvi mednarodni dogovor o upravljanju migracij sicer določa 23 ciljev za varen in urejen pretok ljudi. Generalni sekretar 
Združenih narodov Antonio Guterres je dogovor označil za velik dosežek, ki odraža skupno razumevanje o čezmejnih 
migracijah kot mednarodnem fenomenu, ki potrebuje učinkovito upravljanje z mednarodnim sodelovanjem. Obenem tudi 
priznava pravico vsakega posameznika do varnosti, dostojanstva in zaščite. 
Zunanji minister Miro Cerar je na srečanju s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Avstriji poudaril, da zadeva ni 
sporna, saj na evropski strani ni nekih večjih razhajanj. »Ko govorimo o dogovoru o migracijah, kjer že v naslovu piše, da gre 
za urejanje varnosti in organiziranja teh migracij, gre za dogovor na svetovni ravni, ki ga ta hip podpira več kot 150 držav in 
ga je do nedavnega podpirala tudi vsa EU z izjemo Madžarske. V duhu te skupne politike smo spomladi tudi mi podprli 
sporazum, ki naj bi bil dokončno sprejet decembra letos. Sedaj je prišlo do spremenjenih okoliščin, saj so nekatere države 
izjavile, da sporazuma ne bodo podprle,« je pojasnil Cerar ter ocenil, da spremembe terjajo ponoven premislek na ravni 
vladne koalicije v Sloveniji.  

• Za dialog Beograda s Prištino navija le Bruselj. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 14. november 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/za-dialog-beograda-s-pristino-navija-le-bruselj-113597.html  
Čeprav Vučiću ni všeč, da se je Putin fotografiral s Thaçijem, je poudaril, da v politiki ni ljubezni, temveč samo interesi.  
 

 
Slika: Aleksandar Vučić se je nazadnje rokoval z Vladimirjem Putinom oktobra v Kremlju. Foto: Yuri Kadobnov/AP 
 
Beograd in Priština pogojujeta nadaljevanje dialoga o normalizaciji odnosov. Srbska stran zahteva spoštovanje že doseženih 
sporazumov, kosovska stran pa najprej pričakuje vizumsko liberalizacijo. Za dialog navija le Bruselj, v središču pozornosti 
Srbije in Kosova pa je minulo srečanje Vladimirja Putina in Hashima Thaçija v Parizu. 
V Srbiji so še ogorčeni in razžaljeni, ker je bil na osrednji slovesnosti ob stoti obletnici konca prve svetovne vojne v Parizu 
kosovski predsednik Hashim Thaçi za nemško kanclerko Angelo Merkel in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, 
srbski predsednik Aleksandar Vučić pa ob robu. Mnogim tudi ni prav, da se je Putin na kratko srečal s Thaçijem.  
Rusija ne bo obrnila plošče 
Na prvem srečanju ruskega in kosovskega voditelja je Thaçija zanimalo, ali obstaja možnost, da bi Rusija spremenila svoje 
stališče do Kosova, Putin pa je po njegovih navedbah odgovoril, da gre za občutljivo vprašanje. Podprl naj bi pravno 
zavezujoč sporazum med Srbijo in Kosovom. Thaçiju je rokovanje s Putinom koristilo na domačem dvorišču, kjer se spopada 
s premierjem Ramushem Haradinajem za obstanek na oblasti. Namestnik premierja Enver Hoxhaj je ocenil, da gre za novo 
poglavje v mednarodnih odnosih države, ker je Rusija tista, ki blokira članstvo Kosova v ZN. 
Drugačnega mnenja je Vučić, ki je izpostavil, da tudi njegovo srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ne 

https://www.delo.si/novice/svet/avstrijska-vlada-se-umika-iz-dogovora-zn-o-migracijah-108510.html
https://www.delo.si/novice/svet/avstrijska-vlada-se-umika-iz-dogovora-zn-o-migracijah-108510.html
https://www.delo.si/novice/svet/marakes-hrvaska-predsednica-in-lazne-novice-111430.html
https://www.delo.si/novice/slovenija/grims-od-vlade-zahtevamo-zavrnitev-dogovora-o-migracijah-110137.html
https://www.delo.si/novice/svet/za-dialog-beograda-s-pristino-navija-le-bruselj-113597.html
https://www.delo.si/novice/svet/delitev-kosova-kot-uvod-v-delitev-bih-78831.html
https://www.delo.si/novice/svet/vucic-na-kosovu-podprl-kompromis-z-albanci-89828.html
https://www.delo.si/images/slike/2018/11/14/o_392662_1024.jpg


pomeni, da bodo ZDA spremenile svoje stališče do Kosova. Po njegovem Rusija ne bo obrnila plošče in bo še naprej 
podpirala Srbijo. Čeprav mu ni všeč, da se je Putin fotografiral s Thaçijem, je poudaril, da v politiki ni ljubezni, temveč samo 
interesi. Napovedal je, da bo Putin na začetku prihodnjega leta znova prišel v Beograd in da nikoli ne bo odšel v Prištino.  
Srbija zaupa v lastno kljuse 
Vučić je prekinil dialog s Thaçijem, ker je kosovska vlada uvedla carine na srbsko blago, ki je tudi za Thaçija slaba 
odločitev, in ker načrtuje oblikovanje lastne vojske, ki bi bila locirana tudi na večinsko srbskem severu Kosova. Spomnil je še, 
da Priština ne spoštuje bruseljskega dogovora o oblikovanju skupnosti srbskih občin in se vprašal, ali je sploh sposobna 
spoštovati katerikoli sporazum.  
Srbska lista je izstopila iz vladajoče koalicije na Kosovu in ponudila svoje mandate opoziciji za rušitev vlade. Vučić je pojasnil, 
da bo nadaljeval bruseljski dialog, ko bo Priština prenehala s kršitvami pravil, ki jih je sprejela sama, kot je sporazum Cefta. 
Po njegovih besedah bo Beograd storil vse, da Kosovo ne bo postalo članica Interpola, pri čemer zaupa v lastno kljuse, ker 
nima bogatih sponzorjev.  
Nato ni za kosovsko vojsko 
Čeprav je tudi ameriška veleposlanica na Kosovu Colleen Hyland ocenila, da uvedba carin med državami članicami Cefte 
ustvarja zgolj poslovno negotovost in gospodarsko nestabilnost, si Haradinaj še noče premisliti. Haradinaj je napovedal 
prekinitev dialoga s Srbijo, če decembra ne bo na dnevnem redu EU vizumske liberalizacije, ki jo je vlada obljubila 
državljanom do konca leta. 
Premier je tudi napovedal, da bodo lastno vojsko vzpostavili še ta mesec in da bo razmeščena tudi na severu Kosova. Proti 
takšnim načrtom so v Natu, kjer so poudarili, da na Kosovu ne moreta biti hkrati mirovna misija ZN Kfor in 
kosovska vojska in da lahko Priština izpelje preobrazbo kosovskih varnostnih sil v vojsko le skladno z ustavo in v dogovoru z 
mednarodno skupnostjo. 

• Marakeški sporazum: osem dejstev in nič mitov. Boris Čibej. Delo, Ljubljana, 15. november 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/marakeski-sporazum-osem-dejstev-in-nic-mitov-114026.html  
Vlada dogovor podpira, opozicija pa mu ostro nasprotuje, kdo ima prav in kdo se moti?  
 

 
Slika: Ker so migracije globalno dejstvo, s katerim se posamezne države ne morejo spopasti, so se članice ZN zavedle, da 
mora ves svet sodelovati, da bi na človeški način urejale množične migrantske tokove. Foto: Jure Eržen/Delo 
 
Kaj je globalni sporazum o varni, urejeni in zakoniti migraciji (GCM)? 
GCM (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) je prvi mednarodni, a nezavezujoči sporazum o migraciji in 
je plod dveletnih pogajanj v Združenih narodih (ZN), ki so se začela po tem, ko je 19. septembra 2016 generalna skupščina 
ZN enoglasno sprejela newyorško deklaracijo o migrantih in beguncih, ki jo je podpirala tudi prejšnja ameriška 
administracija. GCM je 34-stranski dokument, ki so ga 13. julija odobrile vse članice ZN razen ZDA in ga ne gre mešati z 
globalnim sporazumom o beguncih, ki ga je pred dnevi v »tretjem« odboru generalne skupščine ZN potrdilo 176 držav (proti 
so bile le ZDA), generalna skupščina pa naj bi ga sprejela že do konca tega leta. GCM, ki bo sprejet 10. in 11. decembra na 
posebni konferenci ZN v Marakešu, tudi ni povezan z marakeško politično deklaracijo, ki so jo maja letos v tem maroškem 
mestu podpisali predstavniki 58 evropskih in afriških držav, udeleženci pete evro-afriške ministrske konference o migracijah 
in razvoju.  
Kaj naj bi z njim dosegli? 
Ker so migracije globalno dejstvo, s katerim se posamezne države ne morejo spopasti, so se članice ZN zavedle, da mora ves 
svet sodelovati, da bi na človeški način urejale množične migrantske tokove. Sporazum temelji na desetih načelih, kot so 
človekove pravice, nacionalna suverenost in neobvezujoč značaj dokumenta, v njem pa je zapisanih 23 ciljev, med katerimi 
so odpravljanje vzrokov, ki ženejo ljudi na pot, zagotavljanje, da imajo vsi ustrezne osebne dokumente, reševanje življenj in 
usklajevanje mednarodnih reševalnih akcij, ustvarjanje pogojev, da migranti lahko sodelujejo pri trajnostnem razvoju v vseh 
državah, in sodelovanje pri varnem vračanju migrantov v njihove domovine. GCM poziva k boju proti tihotapcem, v njem pa 
nikjer niso zapisane »obvezne kvote« migrantov, ki bi jih morale države sprejeti. 
Je obvezujoč za podpisnice? 
Sporazum ni pravno zavezujoč. Države se bodo same odločile, kako bodo uresničevale cilje, zapisane v sporazumu, in tudi, 
katere bodo uresničile. To, da je politično zavezujoč, sicer pomeni, da če bodo države v praksi upoštevale določila v 
dogovoru in jih jemale tudi kot neko obveznost, je dogovor lahko podlaga za normo običajnega mednarodnega prava, je za 
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STA pojasnila mednarodna pravnica Vasilka Sancin. 
Kakšno finančno breme bodo nosile podpisnice? 
V njem ni zapisanih nobenih finančnih obveznosti. Članice ZN bodo lahko prostovoljno prispevale k njegovemu izvajanju. 
Ali bo povečal (predvsem nezakonito) migracijo? 
»Prav nasprotno,« zagotavlja posebna predstavnica za mednarodno migracijo v Združenih narodih Louise Arbour. V njem so 
zapisani konkretni ukrepi za mednarodno sodelovanje pri omejevanju nezakonite migracije. 
Kako ga bodo sprejeli? 
Na medvladni konferenci v Marakešu predstavniki držav ne bodo ničesar podpisovali, sprejeli ga bodo bodisi s konsenzom 
bodisi z dvetretjinsko večino na glasovanju. Pozneje ga bo s posebno resolucijo uradno sprejela generalna skupščina ZN. 
Kakšno je stališče Evropske unije? 
Kakor je pred dnevi v evropskem parlamentu izjavil evropski komisar za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Christos 
Stylianides, ga evropska komisija odločno podpira. EU, ki ima v ZN status opazovalke, je v Marakeš povabljena, a ne bo 
glasovala. O njem se morajo odločiti same članice EU. 
Kdo so nasprotniki in kakšni so njihovi očitki? 
Da GCM ne bodo podprle, so do zdaj uradno sporočili iz Avstrije, Bolgarije, Češke, Madžarske in ZDA, podobno odločitev 
napovedujejo na Poljskem, nasprotujejo pa mu tudi v Avstraliji. Nekateri sporazumu očitajo, da posega v suverenost držav, 
drugi pa trdijo, da spodbuja migracijo, meša zakonito in nezakonito migracijo ter uvaja »človekovo pravico« do migracije. 
Zagovorniki vse te kritike zavračajo kot neutemeljene. 

• Cerar: Slovenija bo decembra v Marakešu sodelovala pri sprejemanju dogovora ZN o migracijah. Mo. B. Delo, 
Ljubljana, 15. november 2018  

https://www.delo.si/novice/slovenija/cerar-slovenija-bo-decembra-v-marakesu-sodelovala-pri-sprejemanju-dogovora-
zn-o-migracijah-113899.html  
Gre za politični dokument, ki državi dovoljuje, da ohrani polno suverenost, zagotavlja zunanji minister.  
 

 
Slika: Dogovor prinaša več možnosti, da bomo skupaj z drugimi preprečevali množične migracije, kakršnim smo bili priča 
leta 2015, je zagotovil Cerar. Foto: Igor Zaplatil/Delo 
 
Ljubljana - Slovenija bo decembra v Marakešu podprla globalni dogovor o migracijah, je danes sporočil zunanji minister 
Miro Cerar in dodaja, da Slovenija s tem ostaja del tistega sveta in Evropske unije, ki razume, da so migracije globalni pojav 
in kot take potrebujejo globalni odgovor. Pozive dela opozicije k shodu ob izredni seji državnega zbora je označil za 
neutemeljeno zastraševanje državljanov. 
Cerar je na današnji tiskovni agenciji poudaril, da Slovenija je in bo varna država. »To poudarjam, ker želijo nekateri znova 
sejati strah med ljudmi. Zato ni nobenega razloga.« Ponovil je, da dokument ni pravno zavezujoč, saj gre za politični 
dogovor. Države, ki bodo k njemu pristopile, ohranjajo svojo suverenost na tem področju. Prav tako je zavrnil pomisleke, da 
dokument pravico do migracije definira kot temeljno človekovo pravico. »To je grobo zavajanje.« Zavajajoče naj bi bile tudi 
trditve, da se briše ločnica med zakonitimi in pa nezakonitimi migracijami. 
Prepričan je, da bo globalni dogovor za Slovenijo pozitiven. »Če ne sodelujemo, potem se mora vsaka država sama soočiti s 
tem problemom in ga zato ni mogoče učinkovito obvladati, še manj vračati nezakonite migrante v države izvora oziroma 
varne države, od koder so prišli.« 
Predsednik opozicijske stranke SDS je sicer pozval k protestnemu shodu, ki naj bi spremljal izredno sejo državnega zbora, ki 
bo potekala v sredo. Poslanci bodo razpravljali o odstopu Slovenije od globalnega dogovora. Cerar ob tem sporoča, da naj se 
državljanov ne zavaja. 
Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je na današnji tiskovni konferenci potrdil, da varnostne razmere v Sloveniji 
ostajajo nespremenjene in da ustrezno obvladujejo nezakonite prehode na južni meji. Za usklajevanje strategij s področja 
migracij so danes na vladi imenovali medresorsko delovno skupino. 
Povezava na globalni dogovor ZN o migracijah: Global compact for safe, orderly and regular migration 
O dogovoru Združenih narodov o migracijah bo sicer v petek razpravljal tudi odbor državnega zbora za zunanjo politiko, kot 
že omenjeno pa bo na zahtevo opozicije v sredo potekala tudi izredna seja državnega zbora. Na obeh sejah bo Cerar ponovil 
stališča vlade. 
Dogovoru sicer nasprotujejo opozicijske SDS, NSi in SNS. 
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Globalni dogovor določa 23 ciljev, s katerimi naj bi pristopnice poskrbele za bolj organizirane in varne migracije. Ukrepi se 
nanašajo tako na podporo državam, od koder ekonomski migranti izvirajo, kot tudi na boj proti tihotapcem z ljudmi, 
odpiranje zakonitih poti do dela v tujini, zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev, boj proti diskriminaciji in drugo. Dogovor, 
katerega pripravo je Slovenija podprla, je pravno nezavezujoč. 
Decembra ga bodo v Marakešu članice ZN podprle z aklamacijo, kar je, ko pojasnjuje Zlatko Šabič s Fakultete za družbene 
vede običajno. Deklaracij, ki so sprejete v okviru mednarodnih organizacij, se namreč ne podpisuje, ampak so sprejete po 
vnaprej predvidenem procesu odločanja, ki je lahko: soglasje, večinsko (navadna ali dvotretjinska), s konsenzom ali 
aklamacijo. »Aklamacija ni 'manj vredna' oblika sprejema deklaracije. Nasprotno. Aklamacija v mednarodnem 
institucionalnem pravu pomeni visoko raven odobravanja sprejetega dokumenta.« 
Globalni dogovor je sicer razdelil tudi svetovno javnost. ZDA, Madžarska, Češka, Bolgarija in Avstrija so že sporočile, da ga ne 
nameravajo podpreti. 

• Makedonija zahteva od Madžarske izročitev bivšega premierja. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 15. november 
2018  

https://www.delo.si/novice/svet/makedonija-zahteva-od-madzarske-izrocitev-bivsega-premierja-113936.html  
Nikola Gruevski naj bi med poletom v Budimpešto prikrival lastno identiteto s klobukom in sončnimi očali.  
 

 
Slika: Nikola Gruevski se do prve pravnomočne obsodbe ni izogibal sodišču. Foto: Ognen Teofilovski/Reuters 
 
V Skopju pričakujejo, da bo Madžarska izročila Nikolo Gruevskega, ki je po pobegu v Budimpešti zaprosil za azil. Zaradi suma 
posebnega tožilstva, da načrtujeta pobeg, so priprli tudi bivšega ministra za promet Mileta Janakieskega in nekdanjega 
generalnega sekretarja vlade Kirila Bozinovskega. 
Premier Zoran Zaev pričakuje, da bo Madžarska dokazala, da ne bo ščitila kriminalcev, ki so škodovali državljanom 
Makedonije. Po njegovem bi države kandidatke izgubile motivacijo, če bi članica EU postala zatočišče za kriminalce in ne bi 
več spoštovala mednarodnega prava.  
Makedonija ni sklepala kravjih kupčij 
Makedonske oblasti so v skladu z mednarodnimi pravili že zahtevale od Madžarske, naj izroči Gruevskega njihovemu 
pravosodju. Po navedbah Zaeva so odprli preiskavo, kako je Gruevski lahko zapustil državo. Premier je zavrnil kot 
neutemeljena ugibanja, da je šlo za politični dogovor z Gruevskim in da so mu dovolili zapustiti Makedonijo. 
Na zahtevo posebnega tožilstva je sodišče v Skopju odredilo 30-dnevni pripor za Mileta Janakieskega in Kirila Bozinovskega, 
da med preiskavo hujšega kaznivega dejanja ne bi pobegnila iz države. Gre za tesna sodelavca bivšega premierja, ki sta 
skupaj z njim obtožena v kazenski zadevi Titanik. Obtožnica jih bremeni, da so organizirali kriminalno združbo, ki je lažirala 
volitve. Posebno tožilstvo zahteva od sodišča, naj Gruevskemu v zadevi Titatik sodi v odsotnosti.  
Prijateljstvo z madžarskim premierjem 
Iz urada madžarskega premierja Viktorja Orbana so potrdili, da je Gruevski vložil prošnjo za azil na Madžarskem. Kot so 
pojasnili, so mu dovolili iz varnostnih razlogov, glede na to, da je bil deset let makedonski premier, da vloži prošnjo in da se 
ga zasliši na sedežu urada za priseljevanje in azil v Budimpešti. Zanikali so tudi špekulacije, da je Gruevski v Orbanovi hiši. 
Zagotovili so, da se ne želijo vmešavati v notranje zadeve suverenih držav. Zato presojo prošnje Gruevskega za azil jemljemo 
zgolj kot pravno vprašanje, ne želijo pa poslabšati odnosov s Skopjem, ker je Makedonija strateški partner in pomemben 
zaveznik Madžarske.  
Na Madžarskem lahko postopek preverjanja prošnje Gruevskega traja do 90 dni. Kljub strogemu zakonu o azilu, lahko 
notranji minister povsem samotojno odloča o posebnih primerih, kar pa po mnenju nekaterih pravnikov ni izključeno glede 
na prijateljstvo Gruevskega in Orbana.  
Politični pregnanec ali zgolj kriminalec 
Glasnik vladajoče Orbanove stranke Fidesz Balasz Hidveghi je ocenil, da Gruevskega v Makedoniji politično preganjajo. Po 
njegovih besedah je zaprosil za azil na Madžarskem, ker ga preganja in ogroža leva vlada, ki je pod vplivom ameriškega 
milijarderja Georgea Sorosa. 
Madžarske opozicijske stranke so pozvale vlado, naj aretira Gruevskega in ga po hitrem postopku izroči Makedoniji. Po 
mnenju stranke Jobbik je Gruevski kriminalec, za katerim je razpisana tiralica, do azila pa ni upravičen, ker v Makedoniji ni 
vojne in ker ga ne preganjajo iz verskih ali političnih razlogov. 
Po navedbah srbskih medijev je Gruevski pobegnil iz Makedonije na Madžarsko preko Albanije. Makedonsko-albansko mejo 
naj bi z lažnim potnim listom prestopil ponoči in nato nezakonito prispel v Tirano. Najprej naj bi se zatekel na madžarsko 
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veleposlaništvo, nato pa s prvim letom madžarske letalske družbe Malev odpotoval v Budimpešto. Ves čas poleta naj bi imel 
na sebi klobuk in sončna očala.  

 
Dnevnik, Ljubljana 
 

• Mladi v Evropskem parlamentu predali manifest s svojimi zahtevami. STA. Dnevnik, Ljubljana, 10. november 
2018  

https://www.dnevnik.si/1042846415/svet/mladi-v-evropskem-parlamentu-predali-manifest-s-svojimi-zahtevami-  
Skupina mladih iz Slovenije, Avstrije, Poljske in Italije je ta teden v Evropskem parlamentu v Bruslju predala 
srednjeevropski mladinski manifest. V njem predstavljajo svoje ideje za lepšo prihodnost vseh v EU, predvsem pa si želijo 
večje vključenosti in več posluha za svoje predloge, so sporočili iz slovenskega društva za sonaraven razvoj Focus. 
 

 
Slika: Mladi v Evropskem parlamentu predali manifest s svojimi zahtevami. Foto: dpa 
 
Manifest, ki ga je v Bruslju predstavilo okoli 30 mladih, je nastal v okviru projekta štirih nevladnih organizacij Moja 
revolucija, pripravili pa so ga na več lokalnih, nacionalnih in na dveh mednarodnih mladinskih srečanjih v Bologni in na 
Dunaju. V projektu so sodelovali mladi, stari od 16 do 30 let. 
Manifest je sooblikovalo več kot 300 mladih, ki živijo v Avstriji, Italiji, Sloveniji in na Poljskem, prihajajo pa iz različnih 
družbenih in socialnih okolij, predvsem pa niso zastopani v strukturah moči. Svoje ideje so razvrstili v sedem kategorij: 
politična participacija, izobraževanje, varstvo narave in odgovorno potrošništvo, zaposlitev in delo, socialne zadeve in 
zdravstvo, migracije in mobilnost ter svoboda in enakost. 
Med drugim so v Evropskem parlamentu zahtevali večje spodbude za uporabo alternativnih in okolju prijaznih materialov in 
predlagali višjo obdavčitev plastičnih izdelkov. Zavzeli so se za to, da bi vsi imeli možnost dostopa do cenovno ugodnih 
trajnostnih načinov mobilnosti. 
Za konec diskriminacije 
Na področju dela so zahtevali konec razlik v plačilu med spoloma, plačana pripravništva, dostojno plačilo za vsako delo in 
konec diskriminacije mater. Predlagali so tudi vzpostavitev platforme, na kateri bi spremljali, ali se nosilci moči odločajo v 
skladu s svojimi obljubami pred volitvami in napovedmi. 
Zavzeli so se še, da bi bilo v šolskem kurikulumu več poudarka na državljanski vzgoji, ter za to, da bi EU spoštovala pravice 
vseh ljudi na svojem ozemlju, četudi niso državljani in nimajo zakonitega statusa. Postopki za prosilce za azil se morajo 
skrajšati, predvsem pa proces združevanja družin, so še menili. 
Mlade so na okrogli mizi v sredo nagovorili evropski poslanci iz štirih držav, ki so prisluhnili njihovim idejam. Med njimi je bil 
slovenski evroposlanec Igor Šoltes (Zeleni), ki je bil navdušen nad angažiranostjo in artikulacijo mladih, ki so postavili veliko 
zahtev tudi na področju varstva okolja. 
Okrogla miza v Evropskem parlamentu je bila zaključni del projekta Moja revolucija - refleksije za današnjo mladino, 
skupnega projekta štirih nevladnih organizacij iz Avstrije (Südwind), Italije (GVC), Poljske (BRF) in Slovenije (Focus). 

• CasaPound: Fašisti tretjega tisočletja. Ervin Hladnik – Milharčič. Dnevnik, Ljubljana, 10. november 2018  
https://www.dnevnik.si/1042846309/svet/casapound-fasisti-tretjega-tisocletja  
Upokojeni karabinjer se je kljub prepovedi pogovarjanja s tujci zaklepetal pred začetkom pohoda fašistične organizacije 
CasaPound po ulicah Trsta. »Ko Iannone pokliče, pridemo vsi od povsod.«  
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Slika: Pohod fašistične organizacije CasaPound po ulicah Trsta. Foto: Dnevnik 
 
Na Largo Riborgo so res prihajali avtobus za avtobusom z mladimi ljudmi iz Verone, Pavie, Rima, krajev dol do Puglie in tudi 
s Sicilije. Ustanovitelj CasaPound Gianluca Iannone se je pozdravljal z aktivisti iz vse države in jim govoril, naj ostanejo mirni, 
naj disciplinirano korakajo brez besed, naj z nikomer ne govorijo in ne nasedajo provokacijam »onih drugih«.  
Karabinjer, ki je štirideset let služboval v policijskih odredih italijanske vojske, je prostodušno rekel, da CasaPound ni nič 
novega. »Jaz sem vedno tako mislil, zdaj pa na te manifestacije pridemo vsi skupaj in tako pokažemo, da nas je vedno več.« 
Brez nostalgije 
Sobotni pogled na Trst je bil nenavaden. Žaluzije trgovin ob Corso Italia in ulici Cesareja Battistija so bile spuščene, ker so se 
trgovci previdno odločili, da kljub zagotovilom o mirnem poteku manifestacije pot ob sprevodu ni varna. Že za promet zaprt 
drevored, ki teče vzporedno z ulicami, po katerih so korakali pripadniki CasaPound, pa je bil živahen. Vse mizice kavarn na 
odprtem so bile v toplem novembrskem popoldnevu polno zasedene.  
Paravojaško urejen pohod s prapori z medaljami iz prve svetovne vojne, z zastavami fašistične enote komandosov XMAS, ki 
je Mussoliniju ostala zvesta tudi po kapitulaciji, z uradnimi zastavami CasaPound in s črnimi zastavami študentskega gibanja 
za Trst je bil neobičajen. V mestu je bilo vedno nekaj skupin ljudi, ki so čutili nostalgijo za fašizmom. Vendar se običajno niso 
predstavljali kot fašisti, ampak kot domoljubi, rodoljubi in prepričani antikomunisti, ki zaradi zaskrbljenosti za državo in 
njeno prebivalstvo gojijo nostalgičen odnos do Italije dvajsetih, tridesetih in tudi štiridesetih let.  
Stara garda fašizma je na zgradbo, pod katero se je zbirala Casa Pound, izobesila italijanske zastave in transparent z napisom 
Pro Patria. Pro Patria je politična organizacija, ki zase pravi, da je »izšla iz skupine Tržačanov, ki nikakor niso pripravljeni 
zanikati svoje domovine, svoje kulture, svojih dvatisočletnih korenin, z eno besedo, svoje identitete«.  
To je leporečje, s katerim se fašizem zavaruje pred zakonom. Z balkonov so pripadnike CasaPound pozdravljali, četudi se jim 
niso pridružili. CasaPound je ekskluziven klub, ki zares ne mara tujcev. Nekoliko naprej na Corsu pa je čez okna visela rjuha, 
na kateri je pisalo, da je Italija na ustavi utemeljena republika.  
Simpatizerji fašizma namreč svojega prepričanja javno ne smejo razkazovati, ker italijanska ustava prepoveduje 
poveličevanje fašizma. Več kot pet ljudi javno ne sme »slediti nedemokratičnim ciljem fašistične stranke, poveličevati 
fašizma, ustrahovati ali uporabljati nasilja kot metode političnega boja« in tudi ne sme zanikati vrednot upora proti fašizmu. 
»Manifestacije fašističnega značaja« so nedvoumno prepovedane z zakonom. Italija je v svoji ustavi antifašistična republika. 
Fašizem zadošča 
CasaPound pa vsaj z izrazom fašizem nima težav. Gianluca Iannone na vprašanje, ali so oni fašisti tretjega tisočletja, z 
nasmeškom in z globokim glasom pevca rock glasbe odgovarja, da zadošča izraz fašisti. Tretje tisočletje so jim pripisali drugi. 
Iannone ni samo voditelj politične organizacije, ampak tudi njene rock skupine Zetazeroalfa. Molčeč sprevod so spremljali 
zvoki Vivaldijeve Pomladi, Wagnerjevega Plesa valkir in demonskega kitarskega roka Iannonejeve skupine. Iannone bi z 
obrito glavo in dolgo brado brez težav vodil tržaško podružnico Muslimanskih bratov. Tudi politična CasaPound je sorodna 
delovanju skupin političnega islama. Jasna politična ideologija izključitve drugače mislečih temelji na močni socialni politiki 
pomoči revežem in brezpravnim v boju proti državi, ki omejuje svobodo.  
Spektakel, ki ga CasaPound zna prirediti na ulicah, je impresiven zaradi discipline korakajočih članov in članic ter urejenih 
vrst desetin italijanskih trobojnic, praporjev gibanja ter črnih zastav njegovega študentskega bloka. Na trenutke se zdi, da je 
lahko njihovo katerokoli mesto v Italiji. Vendar so v resnici marginalno politično gibanje. Na letošnjih parlamentarnih 
volitvah so dobili okrog en odstotek glasov. Sodijo med politične skupine, ki se jih običajno zanemari.  
Vendar je Gianluca Iannone takoj po volitvah svojim privržencem povedal, da so s tem rezultatom zelo zadovoljni. V šali je 
rekel, da je pričakoval 64 odstotkov, vendar je takoj za tem z vso resnostjo dodal, da bodo tja prej ali slej tudi prišli.  
»Vsak maratonski tek, vsako potovanje okoli sveta ali pohod na tisoč kilometrov se začne z enim odstotkom. Danes smo 
med vsemi strankami na lestvici zadnji, vendar smo na lestvici. Ne pozabimo na to, kako smo pred petnajstimi leti začeli. 
Bilo nas je dvanajst, dobivali pa smo se v baru na vogalu. Zdaj imamo več kot 20.000 članov in 115 podružnic po vsej Italiji. 
Od volitev leta 2013 smo postoterili glasove.«  
Socialni center 
Volitve so najbolj dolgočasen del življenja CasaPound, čeprav so se potrudili in imeli kandidate v vseh volilnih okrožjih. 
Njihov naraščajoči vpliv izhaja iz tega, da delajo kot prostovoljci, ki so prisotni v najbolj zanemarjenih četrtih italijanskih 
mest in ki pomagajo Italijanom v stiski. Starejšim, za katere nihče ne skrbi, pripravljajo pomoč s paketi hrane, mlade ljudi pa 
organizirajo v športna društva. V središču Rima so zasedli zgradbo in vanjo naselili ljudi, ki potrebujejo stanovanje. Pritiskajo 



na državo, naj daje na razpolago socialna stanovanja, pri tem pa z enako gorečnostjo zahtevajo, da morajo pri dodelitvi 
stanovanj imeti prednost Italijani. Tujci nimajo glasu pri odločitvah, tujci, ki so v Italijo prišli brez dokumentov, pa ne samo 
da nimajo pravice do zatočišča, ampak se morajo tudi takoj izseliti. Za njihovo discipliniranje hitro posežejo po nasilju.  
Pridejo v zanemarjeno blokovsko naselje na obrobju mesta in udarniško obnovijo propadajoče nogometno igrišče, ob 
katerem ustanovijo športno društvo, v katerega se lahko včlanijo samo Italijani. Na vsaki ravni površini so simboli 
CasaPound, Mussolinijev profil ali spodbudna parola, ki poziva k enotnosti in akciji. Imajo sezname pomoči potrebnih družin 
in spotoma poberejo njihove položnice, jih plačajo ter povedo, da bodo prihodnji mesec ponovno prišli. Delujejo v tradiciji 
socialnih centrov pomoči, ki jih je desetletja upravljala Komunistična partija Italije, le da je proletarsko internacionalistično 
solidarnost zamenjal radikalni nacionalizem. CasaPound pomaga Italijanom, vse druge je pripravljena pomagati izgnati.  
V razlagi ideologije in namenov ni veliko dvoumnosti. To je gibanje, ki Italijo razume kot ekskluziven klub, odprt samo za 
Italijane. Preostali so v njem moteč element.  
Na svetu niso sami. Med prisotnimi v Trstu so bili ljudje z majicami ukrajinske fašistične milice Azov in grške Zlate zore. 
Radikalni nacionalizmi drugih so dobrodošli, vendar se morajo zadrževati v okvirih svojih nacionalnih meja.  
Iannone je v svojih nagovorih skoraj mesijanski. Govori, kot da se je konec sveta že zgodil, njegova organizacija pa deluje v 
distopičnih okoliščinah. »V časih socialne apatije, malodušja in strahopetnosti, ko nasproti našemu junaštvu stojita 
sebičnost in podlost, v CasaPound ljudi ponovno učimo poguma in pripadnosti. Učimo jih socialne in narodne pripadnosti. V 
tem sta naša moč in poslanstvo.« 
Prva vojna je prava vojna 
Aluzije na vzpon Mussolinijeve fašistične stranke so očitne, vendar se v Trstu ni govorilo o drugi svetovni vojni. V Trst so 
prišli praznovat zmago, v drugi svetovni vojni pa fašizem definitivno ni zmagal. Nostalgičnim fašistom je bilo prepuščeno 
tarnanje nad usodo fašistov, ki so jih med drugo svetovno vojno pobili, obesili ali zmetali v jame. Fašisti tretjega tisočletja so 
prišli v Trst praznovati zmago v prvi svetovni vojni. Vendar njihov interes ni interes zgodovinarjev. Prva svetovna vojna je 
praznik nacionalizma. Na frontah so vojaki, ki so prišli iz različnih koncev polotoka, postali Italijani. Šele na soški fronti pri 
Kobaridu se je dokončal proces nastanka Italije kot nacionalne države. 
»Prišli smo zato, da bi se spomnili fantov, ki so padli na fronti in ki so s krvjo zarisali meje našega naroda. Za nas ima ta 
manifestacija sakralno vrednost,« je pred začetkom sprevoda povedal sekretar Simone Di Stefano. »Prišli smo se poklonit 
600.000 fantom, ki so zarisali meje te države. Nismo prišli polemizirat s političnimi temami sedanjosti. Ne govorimo o vladi 
ali čem drugem. Šesto tisoč Italijanov se je zbralo, obrnili so nesrečno smer usode in zmagali v vojni. O tem govorimo. V tisti 
vojni smo zmagali. Hočejo nam odreči praznovanje zmage. Ni se končala neodločeno kot druge vojne, v katerih sodeluje 
Italija, ampak smo zmagali.« 
Na vprašanje, ali so prišli kot fašisti, je odgovoril brez dvomov. »Petnajst let se ukvarjamo s politiko in se imamo za 
zgodovinskega dediča tedanje fašistične stranke. Jasno je, da je od takrat minilo osemdeset let. Imamo se za dediče fašizma, 
tako kot se ima lahko Demokratska stranka za zgodovinskega dediča komunistične partije. Tukaj smo osemdeset let po 
koncu fašizma. Imamo politični program, sodelujemo na volitvah, verjamemo v demokracijo, v naš program smo vključili 
nekatere člene ustave, za katere se ljudje niti ne potrudijo, da bi jih prebrali. Noben sodnik nas v petnajstih letih ni razpustil. 
Najbrž za to obstaja kakšen razlog. V celoti sodelujemo v demokratični igri in v ustavnem kontekstu.« 
To je eden od paradoksov sodobne italijanske politike. CasaPound, Forza Nuova, Fratelli d'Italia in druge stranke, ki se 
zgledujejo po Mussolinijevi fašistični stranki, lahko delujejo v nekoliko ohlapnih mejah zakonov. Vendar v več kot štirih urah 
prisotnosti na ulicah nihče ni dvignil roke v fašistični pozdrav, zapel fašistične himne ali pomahal s fašističnim simbolom. Če 
bi kdo to naredil, bi italijanska policija, ki je bila okoli njih razporejena v trumah, s ščiti in oklepnimi vozili, posredovala in 
prestopnike predala sodnikom. Vendar se nihče ni pregrešil. Pripadniki CasaPound so disciplinirani. 
Skoraj vladna stranka  
Tudi za prihodnost jim ni treba skrbeti, saj so njihove ideje postale program sedanje vlade, v kateri je predsednik Lige 
Matteo Salvini. Desni populizem je na oblasti. CasaPound hoče biti samostojna in ohranja distanco.  
»S Salvinijem smo odnose prekinili že dolgo nazaj,« je rekel Di Stefano. »Sodelovali smo na manifestacijah, dokler niso 
ponovno vzpostavili desne sredine. Takrat smo se tej avanturi odpovedali. Veliko reči, ki jih dela Salvinijeva vlada, nam je 
všeč, ker so jih prevzeli od nas. Ideja nacionalizacije avtocest je naša. Ideja, da je treba odvzeti državljanstvo vsem, ki so ga 
pridobili in potem hudo kršili zakon, je tudi naša. Salviniju je v štirih ali petih mesecih uspelo zaustaviti migracije. Problem 
pa ni samo v zaustavitvi migracij in vrnitvi ilegalnih migrantov v njihove države. Problem je dati odgovor ljudem, ki 
pričakujejo ustrezno plačilo in možnost, da lahko kupijo stanovanje in rodijo otroke. To je naš osnovni interes.«  
Mnenje o migrantih je preprosto in jasno. »Prišli so sem, ne vedo, kaj bi delali, zasedajo naše ulice in pogosto končajo kot 
razpečevalci mamil ali v prostituciji.« Kaj več o tem ni treba reči. Še posebej zato, ker notranji minister zelo dosledno 
uveljavlja politiko, za katero pravijo, da se je rodila pri njih. Slogan »Najprej Italijani« je prej visel v prostorih CasaPound kot 
na sedežu Lige. 
Ob Corso Italia je z rokami v žepih stal tudi tržaški pisatelj Marko Sosič, ki je ravnokar izdal knjigo Kruh in prah, v kateri se 
ukvarja s povezavami med Trstom in Bosno v vojnah ob razpadu Jugoslavije. Ob njem je stal bosanski pesnik Ahmed Burić, ki 
se je prišel v slovensko knjigarno na trgu Oberdan s Sosičem pogovarjat o novi knjigi. Takšna srečanja so v mestu postala 
vsakdanja. Avtor knjige je rekel, da si je pohod prišel ogledat s čisto antropološkega vidika, ker ga zanima, do kje seže 
zgodovinska nepismenost. Sosič, ki je v mestu videl že veliko manifestacij in je na mnogih manifestacijah tudi sodeloval, je 
ocenil, da fašizem ni nekaj, kar bi ponovno vzklilo zdaj.  
»Ljudje, ki tukaj korakajo, so izraz veliko večjega fašizma, ki tli v ljudeh,« je rekel, medtem ko so mimo korakali pripadniki 
CasaPound s strogimi, naprej obrnjenimi pogledi – okolici niso posvečali nikakršne pozornosti. »V državi vseh teh osemdeset 



let obstaja latentni fašizem. Po vojni so ga legitimirali in tako je ostal. To, kar gledamo zdaj, je marginalno. Če pa te ljudi 
vključimo v dogajanje v vsej Evropi, lahko rečemo, da so hraber izraz tega, kar si želi velik del kontinenta.« 
Sosič, ki ni plašen Tržačan, je rekel, da ga je malo strah, ker je spomin na fašizem ostal živ tudi kot nostalgija. Potem se je 
mimo policijskih barikad odpravil na drugo stran mestnega centra, kjer je pet ali šest tisoč ljudi protestiralo proti prisotnosti 
fašistične manifestacije v mestu.  
Trst je pokazal svoj antifašistični obraz, ki se redko pojavi kot izraz enotnosti. Če fašisti korakajo enotno in s preprostim 
sporočilom, so njihovi nasprotniki običajno razdrobljeni na frakcije in pogosto skregani med seboj. Vendar je pojav fašizma 
na ulicah z vso težo te besede prekril razlike. Ne gre imeti iluzij. Beseda ponovno koraka, z njo pa ljudje, ki se identificirajo z 
njo. Fašizem. 

• Sto let Avstrije. Dnevnik, Ljubljana, 12.11.2018 
https://www.dnevnik.si/iskalnik?q=haderlap 
Avstrija je danes z državno slovesnostjo v dunajski operi uradno zaznamovala stoto obletnico vzpostavitve avstrijske 
republike. Gostitelji prireditve so bili predsednik države Alexander Van der Bellen, kancler Sebastian Kurz in predsednik 
parlamenta Wolfgang Sobotka. Van der Bellen je v govoru posvaril pred utrujenostjo zaradi demokracije. Slavnostna 
govornica je bila književnica, koroška Slovenka Maja Haderlap, ki je v svojem govoru dejala, da so temelji uspeha sedanje 
avstrijske druge republike v avstrijski državni pogodbi, gospodarskem razcvetu in avstrijski nevtralnosti. Dotaknila se je tudi 
položaja koroških Slovencev in uvedbe volilne pravice za ženske v Avstriji, ki so jo dobile prav ob nastanku prve avstrijske 
republike. Za govor je prejela stoječe ovacije. agencije 

• Skopje izdalo tiralico za bivšega premierja Gruevskega. STA. Dnevnik, Ljubljana, 12. november 2018 
https://www.dnevnik.si/1042846639/svet/skopje-izdalo-tiralico-za-bivsega-premierja-gruevskega  
V Skopju so danes izdali nalog za aretacijo bivšega premierja Nikole Gruevskega, potem ko mu sodišče od petka ni uspelo 
izročiti odločitve, na podlagi katere bi moral začeti prestajati dveletno zaporno kazen zaradi zlorabe položaja. 
 

 
Slika: Bivši premier Nikola Gruevski. Foto: AP  
 
Gruevski je bil maja zaradi zlorabe položaja pri nakupu službenega avtomobila mercedes, vrednega 600.000 evrov, obsojen 
na dve leti zapora. Vozilo naj bi skrivoma leta 2012 kupili s proračunskimi sredstvi za namen osebne uporabe. Prizivno 
sodišče je oktobra izrečeno kazen potrdilo. Minuli petek pa je sodišče zavrnilo še njegovo pritožbo na odločitev o začetku 
prestajanja kazni. 
Ob tem je pojasnilo, da bo moral bivši premier začeti prestajati zaporno kazen takoj, ko bo prejel to odločitev. Ker mu v več 
poskusih odločitve niso uspeli izročiti, je danes policija na zahtevo sodišča izdala nalog za njegovo aretacijo. 
Srbska tiskovna agencija Tanjug ob tem dodaja, da ni znano, kje se nahaja bivši premier, da pa zanj veljajo posebni varnostni 
ukrepi in da nima potnega lista, saj so mu ga zaradi več obtožb odvzeli julija lani. 
Gruevski vztraja, da gre pri tem in drugih sodnih postopkih, ki potekajo proti njemu, za politično motivirane procese. 
Nekdanji vodja sedaj že glavne opozicijske stranke, konservativne VMRO-DPMNE, je po skoraj desetih letih na čelu vlade 
odstopil leta 2016. Odstopil je po prisluškovalni aferi, med katero je prišlo v javnost, da je njegova vlada na veliko 
prisluškovala političnim nasprotnikom in novinarjem. 
Proti njemu poteka še nekaj sodnih postopkov. V primeru, da ga bodo spoznali za krivega v vseh, bi moral po izračunih 
makedonskih medijev za zapahe za do dvajset let. 

• Bivše vodstvo Katalonije mora zaradi referenduma plačati 4,9 milijona evrov. STA. Dnevnik, Ljubljana, 12. 
november 2018  

https://www.dnevnik.si/1042846638/svet/bivse-vodstvo-katalonije-mora-zaradi-referenduma-placati-49-milijona-evrov  
Nekdanji predsednik Katalonije Artur Mas in še devet drugih članov njegove administracije morajo plačati 4,9 milijona 
evrov zaradi organizacije referenduma o neodvisnosti dežele leta 2014, je danes odredila španska služba za revizijo. 
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Slika: Carles Puigdemont. Foto: AP  
 
Masu so v marcu lani za dve leti prepovedali opravljanje javni položajev, ker je spodbujal glasovanje o neodvisnosti 
Katalonije, čeprav so ga sodišča označila za nezakonitega. Njegov naslednik Carles Puigdemont pa je lani k življenju obudil 
še en referendum. 
Državna revizija je danes sporočila, da so bili Mas in še devet drugih članov administracije odgovorni za financiranje 
referenduma v novembru leta 2014 v skupni višini 4,9 milijona evrov. Sredstva so med drugim porabili za vzpostavitev 
spletne strani, nakup 7000 računalnikov za volišča, tiskanje volilnih listkov in oglaševanje, poroča francoska tiskovna 
agencija AFP. 
Revizija je vsem desetim naložila, da morajo sredstva nakazati v državno blagajno glede na svoje sposobnosti, a so ob tem 
navedli Masa, ki je Katalonijo vodil med letoma 2010 in 2016, kot glavnega odgovornega za poplačilo. 
Na referendumu pred štirimi leti je okoli 80 odstotkov udeležencev glasovalo za neodvisnost, a se je referenduma udeležilo 
le okoli 2,3 milijona od 6,3 milijona volilnih upravičencev. 
V Kataloniji je kljub prepovedi španskih sodišč nato še 1. oktobra lani potekal referendum o 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. 
Zaradi vpletenosti v razglasitev neodvisnosti je sicer 18 nekdanjih katalonskih politikov med drugim obtoženih upora in 
zlorabe javnih sredstev. Grozijo jim večletne zaporne kazni. 

• Na Hrvaškem razsaja protimigrantska histerija. Goran Ivanović. Dnevnik, Ljubljana, 13. november 2018  
https://www.dnevnik.si/1042846650/svet/na-hrvaskem-razsaja-protimigrantska-histerija  
Na Hrvaškem se srečujejo s silovitimi verbalnimi in pisnimi izrazi sovraštva in nestrpnosti do migrantov ter tistih, ki jim 
pomagajo, politika pa ne prispeva k pomiritvi duhov. 
 

 
Slika: Kolinda Grabar Kitarović. (Foto: AP 
 
Grafitarski napad na prostore in vozilo nevladne organizacije za pomoč beguncem Are you Syrious? v Zagrebu v noči na 
ponedeljek, ko so neznanci črnim sprejem pisali sporočila v angleščini, da migranti na Hrvaškem niso dobrodošli, je samo 
zadnji primer širjenja protimigrantske histerije v državi. Na lažne informacije o migrantih in protimigrantsko histerijo na 
družbenih omrežjih in tudi v nekaterih medijih je že prejšnji teden opozorilo hrvaško ministrstvo za notranje zadeve, ki je 
tudi samo deležno kritik nevladnih organizacij zaradi odvračalne politike in kršitev človekovih pravic migrantov. Več sto oseb 
in organizacij iz aktivističnih, medijskih, akademskih in umetniških krogov pa je v odprtem pismu obsodilo pristransko 
poročanje nekaterih medijev, ki so razširjali strah in hujskali k pregonu migrantov. Izpostavili so tudi zlonamerno 
ponarejanje informacij na družbenih omrežjih, ki so ga ocenili za sistematično spodbujanje rasizma, ksenofobije in 
islamofobije.  
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Hude laži z vseh koncev države 
Plima sovraštva do migrantov se je na Hrvaškem razširila konec oktobra, potem ko je približno 150 migrantov poskusilo 
vstopiti v državo iz BiH mimo policistov na mednarodnem mejnem prehodu Maljevac - Velika Kladuša, da bi nadaljevali pot 
proti zahodni Evropi. Hrvaški mediji so večinoma enostransko poročali o »migrantskem pritisku« na hrvaško mejo in vrata 
EU, hrvaški uporabniki družbenih omrežij pa so dogodke napihnili in objavili, da »horde migrantov tavajo« po Hrvaški in 
strašijo prebivalce. Med drugim so razširjali informacije, da je skupina šestih migrantov posilila 13-letno dekle v Liki, pa tudi, 
da so migranti povzročili več prometnih nesreč v zaledju Dalmacije in oropali številne objekte na različnih koncih migrantske 
poti čez Hrvaško. Objavljali so fotomontaže množice ljudi, ki domnevno poskuša vstopiti na Hrvaško, ter informacije o tem, 
da 20.000 pripadnikov Islamske države čaka na meji, da bodo vstopili na Hrvaško in povzročili kaos. Notranje ministrstvo je 
vse informacije zanikalo ter navedlo, da so letos obravnavali samo dve kaznivi dejanji migrantov – tatvini vozila in kolesa. O 
protimigrantski histeriji priča tudi dogodek iz Samoborja pri Zagrebu, ko je starejša ženska policiji prijavila »sumljive 
migrante«, ko je v trgovini zagledala skupino delavcev temnejše polti. Izkazalo se je, da je šlo za strokovnjake iz Indije, ki so 
zaposleni v svetovno znani hrvaški družbi Rimac avtomobili.  
Politični vrh s svojim računom 
K umiritvi stanja in razkrivanju lažnih informacij za zdaj ne prispeva niti državni vrh. Dogovor ZN o varnih in urejenih 
migracijah, ki naj bi ga potrdili decembra v Marakešu, je tudi v ospredju novega spora med predsednikoma vlade in države 
Andrejem Plenkovićem in Kolindo Grabar Kitarović. Predsednica je julija navdušeno sprejela dogovor ZN. Ko je pred 
kratkim ugotovila, da njeni volilci z desne niso navdušeni, pa je generalnemu sekretarju ZN Antoniu Guterresu jadrno 
obrnila hrbet, ne da bi pojasnila, kaj je naenkrat sporno v deklaraciji. Plenković pa napoveduje, da se bo Hrvaška udeležila 
konference v Marakešu, potem ko bo vlada »demistificirala« vse navedbe o deklaraciji. V ozadju je videti nadaljevanje 
spopada znotraj vladajoče HDZ med desnosredinsko politiko Plenkovića in desničarsko strujo, ki bi na čelu stranke raje 
videla Grabar-Kitarovićevo. 
Hrvaška skrajna desnica trdi, da bo sprejetje dogovora v Marakešu na stežaj odprlo vrata nenadzorovanemu navalu 
migrantov ter da se bo država odpovedala suverenosti na področju reševanja migracijskih vprašanj. Eden izmed splitskih 
mestnih svetnikov iz skrajne desničarske stranke Neodvisni za Hrvaško je popolnoma resno predlagal, da bi zaradi 
nevarnosti migrantov na hrvaške meje postavili visoko bodečo žico in mitralješka gnezda.  
Ne pravi tudi Bolgarija 
Bolgarija je včeraj napovedala, da decembra v Maroku ne bo podprla dogovora OZN o varnih, urejenih in zakonitih 
migracijah. S tem se je pridružila naraščajočemu številu držav članic EU, ki so napovedale podobno. Globalni dogovor je 
julija podprlo vseh 193 članic ZN razen ZDA, potem pa so mu podporo odrekle Madžarska, Avstrija, Poljska in Češka. Sta 

• Skupina migrantov z ukradenim čolnom čez Rokavski preliv v Veliko Britanijo. STA. Dnevnik, Ljubljana, 13. 
november 2018 

https://www.dnevnik.si/1042846692/svet/skupina-migrantov-z-ukradenim-colnom-cez-rokavski-preliv-v-veliko-britanijo  
Skupini migrantov je z ribiškim čolnom, ki so ga v ponedeljek zvečer ukradli v Franciji, uspelo prepluti Rokavski preliv in 
doseči britansko obalo, kjer pa so njihovo pot ustavili možje v modrem. Na Otoku so dogodek označili za drzen poskus 
vdora na njihova tla, francoska stran pa je ocenila, da gre za novost v ravnanju obupanih migrantov. 
 

 
Slika: Skupina migrantov z ukradenim čolnom čez Rokavski preliv v Veliko Britanijo. Foto: Reuters  
 
Francoske oblasti, ki nadzirajo obalo, so v ponedeljek na morju opazile okoli dvanajst metrov dolg ribiški čoln, ki je plul proti 
britanski obali, in o tem obvestile britansko stran, je danes sporočila francoska mornariška prefektura. V stik so nato stopile 
z lastnikom čolna, ki je ugotovil, da so mu ga ukradli iz pristanišča Boulogne-sur-Mer, kjer je bil zasidran, poroča francoska 
tiskovna agencija AFP. 
Pristojne britanske službe so medtem po poročanju britanskega BBC navedle, da je čoln malo po polnoči vplul v pristanišče 
Dover, kamor so nato poslali patruljo v spremstvu reševalnega plovila, saj so bile razmere na morju težavne. Tam so 
migrante ustavili. Na čolnu je bilo po poročanju AFP 12, po poročanju britanskega BBC pa 17 migrantov. 
Pri francoski mornariški prefekturi so ocenili, da gre za nov način delovanja migrantov, ki so doslej potovali z improviziranimi 
plovili. Britanski poslanec iz Dovra Charlie Elphicke pa je dogodek označil za drzen poskus vdora v Veliko Britanijo, ki kaže, 
kako daleč so obupani ljudje pripravljeni iti. Po njegovem mnenju bi morali na Otoku okrepiti proračun za varovanje meja in 
povečati število plovil, ki patruljirajo ob obali. Francoske oblasti so medtem še navedle, da so v Rokavskem prelivu v letu 

https://www.dnevnik.si/1042846692/svet/skupina-migrantov-z-ukradenim-colnom-cez-rokavski-preliv-v-veliko-britanijo


2016 migrante reševali triindvajsetkrat, v letu 2017 pa dvanajstkrat. Letos so medtem opravili že 23 operacij, v katere so 
všteta tako reševanja na morju kot same ustavitve migrantov še pred izplutjem. 

• Skopje potrdilo, da je Gruevski na Madžarskem. STA. Dnevnik, Ljubljana, 13. november 2018  
https://www.dnevnik.si/1042846709/svet/gruevski-naj-bi-na-madzarskem-zaprosil-za-politicni-azil  
Makedonsko notranje ministrstvo je potrdilo, da je nekdanji makedonski premier Nikola Gruevski, ki ga Skopje išče s 
tiralico, na Madžarskem, kjer je zaprosil za azil. To je pred tem danes na Facebooku prvi sporočil Gruevski, ki bi moral v 
Makedoniji začeti prestajati dveletno zaporno kazen zaradi zlorabe položaja. 
 

 
Slika: Nekdanji makedonski premier Nikola Gruevski. Foto: Reuters  
 
Gruevski je preko Facebooka danes sporočil, da je zbežal v Budimpešto, kjer je zaprosil za politični azil. Dodal je, da je v 
preteklih dneh prejel več groženj s smrtjo. 
Makedonsko notranje ministrstvo je sprva sporočilo, da morajo navedbe preveriti, saj da ni prečkal nobene uradne meje. 
Gruevski naj ne bi niti imel potnega lista, saj so mu ga zaradi več obtožb odvzeli julija lani. 
Sedaj je ministrstvo sporočilo, da so jim na madžarskem ministrstvu potrdili, da je Gruevski na Madžarskem in da je zaprosil 
za azil. O tem je ministrstvo v Skopju obvestilo sodišče, ki naj bi izdalo odločitev za izdajo mednarodne tiralice, poroča 
srbska tiskovna agencija Tanjug. 
Kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, je Gruevski v preteklosti dal vedeti, da sta si blizu z madžarskim premierjem 
Viktorjem Orbanom. Lani ga je Orban javno podprl med kampanjo na lokalnih volitvah. 
V Skopju so v ponedeljek izdali nalog za aretacijo nekdanjega premierja 
Gruevski je pobegnil, potem ko bi moral začeti prestajati dveletno zaporno kazen, na katero je bil obsojen maja zaradi 
nakupa službenega avtomobila mercedes, vrednega 600.000 evrov. Vozilo naj bi skrivoma leta 2012 kupili s proračunskimi 
sredstvi za namen njegove osebne uporabe. 
Prizivno sodišče je oktobra izrečeno kazen potrdilo. Minuli petek pa je sodišče zavrnilo še njegovo pritožbo na odločitev o 
začetku prestajanja kazni. 
Gruevski vztraja, da gre pri tem in drugih sodnih postopkih, ki potekajo proti njemu, za politično motivirane procese. 
Nekdanji vodja sedaj glavne opozicijske stranke, konservativne VMRO-DPMNE, je po skoraj desetih letih na čelu vlade 
odstopil leta 2016. Odstopil je po prisluškovalni aferi, med katero je prišlo v javnost, da je njegova vlada na veliko 
prisluškovala političnim nasprotnikom in novinarjem. 
Proti njemu poteka še nekaj sodnih postopkov. V primeru, da ga bodo spoznali za krivega v vseh, bi moral po izračunih 
makedonskih medijev za zapahe za do dvajset let. 

• Španija je izključila Kosovo, Mok bi začasno izključil Španijo. al, STA. Dnevnik, Ljubljana, 13. november 2018  
https://www.dnevnik.si/1042846677/sport/ostali-sporti/drugi-sporti/-spanija-je-izkljucila-kosovo-mok-bi-zacasno-
izkljucil-spanijo  
Mednarodni olimpijski komite je pozval mednarodne panožne športne zveze, naj velikih tekmovanj začasno ne 
podeljujejo Španiji, dokler ta športnikom iz Kosova ne bo pustila nemoteno nastopati, poroča portal insidethegames.biz.  
 

 
Slika: Generalni direktor Moka Pere Miro. Foto: Reuters  
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Mok se je za ta korak odločil potem, ko reprezentanti Kosova v začetku meseca na svetovnem prvenstvu v karateju niso 
smeli nastopati pod svojo zastavo. Španija še vedno ni priznala kosovske države, obenem pa se v Madridu bojijo, da bi 
priznanje Kosova trenutno lahko še stopnjevala apetite tistega dela Kataloncev, ki si prizadevajo za odcepitev od Španije. 
Kosovo je član Mednarodnega olimpijskega komiteja že od leta 2014. 
»Če španska vlada ne more zagotoviti enakovrednih pogojev vsem športnikom, ne le tistim s Kosova, moramo opozoriti 
mednarodne zveze, naj v Španiji ne prirejajo mednarodnih tekmovanj, dokler ta težava ne bo rešena, je portal povzel 
generalnega direktorja Moka Pereja Miroja. 
Karateisti s Kosova so na svetovnem prvenstvu sicer imeli na kimonih znake svoje nacionalne federacije, na uradnih 
tekmovalnih semaforjih pa je bila ob njihovem imenu namesto kratice države izpisana kratica Mednarodne karate zveze 
WKF. 

• SDS kandidirala romskega svetnika in nastala je zmeda. Uroš Škerl Kramberger. Dnevnik, Ljubljana, 14. 
november 2018 

https://www.dnevnik.si/1042846756/slovenija/sds-kandidirala-romskega-svetnika-in-nastala-je-zmeda  
V prekmurski občini Tišina za romskega svetnika kandidira Rom, ki ga je za to mesto predlagala stranka SDS. Vendar se je 
kasneje izkazalo, da lahko romske svetnike predlagajo zgolj Romi, stranke pa ne. Nastal je gordijski vozel: občina je 
kandidaturo razveljavila, upravno sodišče pa ne… 
 

 
Slika: SDS kandidirala romskega svetnika in nastala je zmeda. Foto: Dnevnik 
 
Strankarski boj za točke na lokalnih volitvah je dosegel tudi romsko skupnost v prekmurski občini Tišina. Za romskega 
svetnika, ki je posebno mesto v občinskem svetu, rezervirano za Rome, tam kandidirata dva kandidata – Danijel Kovač na 
predlog romskih občanov in Branko Glažar na predlog stranke SDS. Kovač in Glažar sta soseda in prijatelja, politični »boj« 
med njima ne bo oster. 
Vendar je prišlo do zapleta: izkazalo se je, da stranke kandidatov za romske svetnike sploh ne morejo predlagati. 
Zakonodaja namreč načelno določa, da kandidati za romske svetnike izvirajo iz romske skupnosti. Predlaga jih lahko 
petnajst romskih volilcev ali pa katera od romskih organizacij. 
Kandidiral v dobri veri 
Kako je potemtakem do kandidature Glažarja na predlog politične stranke sploh prišlo? »Ko sem se odločil za politiko, me je 
poklicalo več strank. Odločil sem se za SDS,« pravi Branko Glažar. »Potem so mi rekli, da bodo podprli mojo kandidaturo za 
romskega svetnika.« Glažar je v dobri veri ponudbo sprejel. Za omejitev v zakonu ni vedel. Kot pravi, je lokalna predstavnica 
stranke njegovo kandidaturo že sredi oktobra odnesla na občino. Tam so jo potrdili. »V oktobrskem roku, ki so ga imeli na 
voljo za preverjanje kandidature, niso ugotovili, da bi bilo kaj narobe. Da nekaj ni v redu, sem izvedel šele 2. novembra,« je 
nejevoljen Glažar. 
Na občini so njegovo kandidaturo naknadno razveljavili, a jo je, ker se je pritožil, na volilni seznam vrnilo upravno sodišče. 
Sodba še ni javno objavljena, so nam pa na občini Tišina povedali, da je sodišče zavzelo stališče, da Glažar lahko kandidira, 
ker je občina zamudila rok za razveljavitev kandidature. 
Poleg tega, kot pravijo v posebni občinski volilni komisiji, upravno sodišče meni, da Glažarjeva kandidatura pod okriljem SDS 
ni problematična, saj imajo Romi možnost izbrati med njim in drugim Romom, ki ni strankarski kandidat. 
V stranki SDS nam na vprašanja v zvezi z Glažarjevo kandidaturo niso odgovorili. Državna volilna komisija pa je naša 
vprašanja preusmerila na ministrstvo za javno upravo. Tam so potrdili, da politične stranke romskih svetnikov ne morejo 
kandidirati. 
Romi izmed Romov 
»Kandidatura za predstavnika romske skupnosti v občinskem svetu, ki jo predlaga politična stranka, bi morala biti 
zavrnjena,« pravi profesor ustavnega prava z ljubljanske pravne fakultete Saša Zagorc. »Seveda pa bi lahko politična stranka 
pripadnika romske skupnosti uvrstila na listo po splošnih pravilih za kandidiranje. Za to ni ovir,« pravi Zagorc. Vendar bi 
moral v takšnem primeru kandidirati za druga mesta v občinskem svetu. 
Enako meni predsednik sveta romske skupnosti Jožek Horvat Muc. »Nič nimam proti kandidatu Glažarju,« je poudaril. 
»Vedeti pa je treba, da je sistem romskih svetnikov edina oblika politične participacije Romov na lokalni ravni. Če bodo ta 
sistem politične stranke izkoriščale za svoje namene, ne bo dobro,« je dejal. 

https://www.dnevnik.si/1042846756/slovenija/sds-kandidirala-romskega-svetnika-in-nastala-je-zmeda


Glažar pa pravi, da ima osebno dovolj podpornikov v lokalnem okolju in da politične stranke niti ne bi potreboval. Sam meni 
tudi, da ni kriv za nastali zaplet, saj je bila za potrjevanje kandidatur pristojna občina.  
Občina, kjer so Slovenci v manjšini 
Slovenski sistem lokalne samouprave uravnotežuje vlogo narodnih skupnosti – italijanske, madžarske in romske manjšine. 
Namen ureditve je, da glasov manjšine na volitvah ne bi preglasila slovenska večina. Manjšinskim občinskim svetnikom so 
zato v občinskih svetih zagotovljena posebna mesta. 
V občini Dobrovnik med Mursko Soboto in Lendavo pa je situacija ravno obrnjena. Tam volijo tako predstavnike madžarske 
kot tudi romske narodne skupnosti, slovenska populacija pa je v manjšini, so pojasnili na ministrstvu za javno upravo. 
Občani Dobrovnika za skupno enajst mest v občinskem svetu izvolijo osem članov na podlagi splošne volilne pravice po 
večinskem volilnem sistemu, hkrati pa še po enega predstavnika madžarske, romske ter slovenske narodnosti na podlagi 
posebne volilne pravice. Vsi volilci v občini imajo dvojno volilno pravico, saj najprej volijo člane občinskega sveta, potem pa 
še po enega izmed sebe, so pojasnili. V Dobrovniku letos za manjšinska mesta kandidirajo trije Slovenci ter po dva Madžara 
in Roma. 
Iskanje manjkajočih kandidatov 
Izvedba lokalnih volitev je zaradi raznolikih lokalnih situacij bolj zapletena od volitev za državni zbor. Tako se denimo odpira 
vprašanje, kaj bi se zgodilo, če v kateri od 212 občin, med katerimi so nekatere tudi zelo majhne, nihče ne bi hotel 
kandidirati za župana. »Če ne bi bila vložena nobena kandidatura za župana, bi občinska volilna komisija v tridesetih dneh 
od dneva, ko je bilo določeno prvotno glasovanje, razpisala naknadne volitve,« so pojasnili na ministrstvu za javno upravo. 
Do izvolitve novega župana bi funkcijo župana opravljal najstarejši član občinskega sveta novega sklica. Prejšnjemu županu 
bi mandat prenehal z dnem, ko bi bili na konstitutivni seji občinskega sveta potrjeni novi mandati občinskih svetnikov. Nove 
volitve pa bi bile po tridesetih dneh razpisane tudi, če nihče ne bi kandidiral za romskega svetnika, so še pojasnili na 
ministrstvu. 

• Evropska komisija vztraja pri dogovoru ZN o migracijah, Evropski parlament razdeljen. STA. 14. november 2018  
https://www.dnevnik.si/1042846782/Svet/evropska-komisija-vztraja-pri-dogovoru-zn-o-migracijah-evropski-parlament-
razdeljen  
Evropska komisija vztraja pri dogovoru ZN o migracijah, je v Evropskem parlamentu poudaril evropski komisar za 
humanitarno pomoč in krizno upravljanje Hristos Stilianides. Evropski parlament pa je glede podpore dogovoru 
razdeljen, kar je pokazala tudi razprava v Strasbourgu v torek zvečer. 
 

 
Slika: Evropska komisija vztraja pri dogovoru ZN o migracijah, Evropski parlament razdeljen. Foto: AP 
 
Poslanci Evropske ljudske stranke (EPP), socialistov in demokratov (S&D) ter liberalcev (Alde) so večinoma podprli dogovor 
in bili kritični do predsedujoče Svetu EU, Avstrije, ki se je iz njega umaknila. Po drugi strani so mu parlamentarci iz vrst 
evroskeptičnih konservativcev (ECR), Evrope narodov in svobode (ENF) ter Evrope svobode in neposredne demokracije 
nasprotovali in čestitali državam, ki so se iz dogovora umaknile ali to še nameravajo storiti. 
Zatem, ko so od dogovora odstopile ZDA in Avstralija, je svoj odstop napovedala Madžarska, nato še Avstrija in v ponedeljek 
še Bolgarija. Skeptične ostajajo Češka, Poljska in Hrvaška. »Migracije so globalni fenomen, ki se ga moramo lotiti skupaj, 
nobena država ne more tega rešiti sama,« je poudaril evropski komisar Stilianides. »Vemo, da besedilo ni popolno, države 
članice so morale skleniti kompromis s tretjimi državami. A na splošno je dober,« je ocenil komisar. 
O dogovoru krožijo netočni podatki 
Opozoril je, da o dogovoru kroži več netočnih podatkov. Med njimi je omenil trditvi, da dokument krši suverenost držav in 
da spodbuja nezakonite migracije. Zatrdil je še, da si bo komisija še naprej prizadevala za izboljšanje upravljanja migracij po 
svetu. »Umikanje držav EU iz dogovora spodbuja tekmo, kdo bo prvi dosegel dno in se bolj približal Trumpovemu načinu 
svetovne ureditve,« je dejala slovenska evroposlanka Tanja Fajon (S&D/SD). Pojasnila je, da globalni dogovor, ki bo uradno 
sprejet decembra v Marakešu, ne odpira vrat za migracije, ne izenačuje migrantov z begunci in ni v nasprotju z 
mednarodnim in evropskim pravom. »Še več, dogovor ščiti interese držav in potrjuje njihovo suverenost glede upravljanja z 
migracijami. Dogovor je pragmatičen tudi glede najtežjih vprašanj ter vzpostavlja zdravo ravnovesje med pravicami držav in 
njihovimi splošnimi obveznostmi,« je dejala. 
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Ob tem je izrazila obžalovanje, da zlasti desničarski politiki, kot je madžarski premier Viktor Orban, ali recimo v Sloveniji 
opozicijske stranke, skušajo dogovor zlorabiti za ustrahovanje in manipulacijo ter za odvračanje pozornosti od drugih 
pomembnih vprašanj. 
Avstrija kot predsedujoča Svetu EU ni podprla dogovora 
Številni sodelujoči v razpravi so menili, da je sramotno, da Avstrija kot predsedujoča Svetu EU ni podprla dogovora. Več jih 
je ocenilo, da Avstrija zaradi tega ne bi smela govoriti v imenu EU glede tega vprašanja. A državna sekretarka na avstrijskem 
notranjem ministrstvu Karoline Edtstadler jim je v imenu avstrijskega predsedstva sporočila le: "«kupnega stališča EU ni«. 
V nasprotju z večino kolegov iz Evropske ljudske stranke je Madžarska poslanka Kinga Gal (EPP) izrazila zadovoljstvo, da 
Avstrija in Bolgarija sledita Madžarski, ki se je umaknila od dogovora. Kot je dejala, očitno vse več držav ugotavlja, da so 
migracije škodljive. Menila je tudi, da bi se morali lotiti vzroka migracij. Nasprotniki dogovora, med njimi Jussi Halla-Aho 
(ECR), so dogovor označevali za škodljivega, migracije pa za eksistencialno grožnjo Evropi. 
Tudi Češka proti dogovoru 
Češka vlada zavrača dogovor Združenih narodov o upravljanju migracij, ki naj bi ga podprli decembra v maroškem 
Marakešu, je danes sporočil češki premier Andrej Babiš, poroča češka tiskovna agencija ČTK. Praga meni, da omenjeni 
dogovor ne upošteva čeških prioritet, med kateri je jasno razlikovanje med zakonitimi in nezakonitimi migranti. 

• Makedonski premier Zaev pričakuje madžarsko izročitev predhodnika Gruevskega. STA. Dnevnik, Ljubljana, 14. 
november 2018  

https://www.dnevnik.si/1042846840/svet/makedonski-premier-zaev-pricakuje-madzarsko-izrocitev-predhodnika-
gruevskega  
Makedonski premier Zoran Zaev pričakuje, da bo Madžarska izročila bivšega premierja Nikolo Gruevskega, ki je v 
Budimpešti zaprosil za azil. Madžarske oblasti so medtem sporočile, da bodo izvedli postopek preverjanja prošnje 
Gruevskega, hkrati pa so v Budimpešti zatrdili, da ne želijo poslabšati odnosov s Skopjem. 
Makedonski premier Zaev pričakuje madžarsko izročitev predhodnika Gruevskega  
 

 
Slika: Bivši premier Nikola Gruevski. Foto: AP  
 
Iz urada madžarskega premierja Viktorja Orbana so danes potrdili, da je Gruevski vložil prošnjo za azil na Madžarskem. 
Glede na to, da je bil premier Makedonije deset let, so mu »iz varnostnih razlogov« dovolili, da prošnjo vloži in da se ga 
zasliši na sedežu urada za priseljevanje in azil v Budimpešti, so pojasnili. 
Dodali pa so še, da je »Makedonija strateški partner in pomemben zaveznik Madžarske«. Zagotovili so, da se nikakor ne 
želijo vmešavati v notranje zadeve suverenih držav. »Presojo prošnje bivšega makedonskega premierja za azil jemljemo 
zgolj kot pravno vprašanje,« so zatrdili. Več informacij o tem vprašanju pa ne nameravajo dajati, dokler postopek ne bo 
končan. 
Makedonski premier Zaev vendarle pričakuje, da bodo madžarske oblasti na koncu Gruevskega izročile nazaj 
makedonskemu pravosodju, poroča makedonska tiskovna agencija Mia. 
»Pričakujemo, da bo Madžarska dokazala, da ne bo ščitila kriminalcev, ki so škodovali državljanom Makedonije. Kako bi me, 
države kandidatke, bile še motivirane, če bi članica EU postala zatočišče za kriminalce in ne bi več spoštovala mednarodnega 
prava,« se je vprašal Zaev. 
Odprli preiskavo, kako je Gruevski zapustil državo 
Pojasnil je, da so makedonske oblasti v skladu z mednarodnimi pravili že zahtevale izročitev Gruevskega od Madžarske in da 
so »spoštovali zakone zelo striktno in pozorno«. Kot navaja agencija Mia, bi sicer na Madžarskem postopek preverjanja 
prošnje Gruevskega lahko trajal nekje do 90 dni. 
Zaev je sporočil še, da so odprli preiskavo, kako je Gruevski lahko zapustil državo. Zanikal pa je ugibanja, da naj bi šlo za kak 
»politični dogovor« z Gruevskim, da se mu pusti zapustiti Makedonijo, še poroča Mia. 
Gruevski je iz Makedonije pobegnil, potem ko bi moral začeti prestajati dveletno zaporno kazen, na katero je bil obsojen 
maja zaradi nakupa službenega avtomobila mercedes, vrednega 600.000 evrov. Vozilo naj bi skrivoma leta 2012 kupili s 
proračunskimi sredstvi za namen njegove osebne uporabe. 
Prizivno sodišče je oktobra izrečeno kazen potrdilo. Minuli petek pa je sodišče zavrnilo še njegovo pritožbo na odločitev o 
začetku prestajanja kazni. 
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• Predsednik Pahor: Dogovor OZN o migracijah je sprejemljiv. Uroš Škerl Kramberger, Meta Roglič. Dnevnik, 
Ljubljana,  15. november 2018  

https://www.dnevnik.si/1042846889/slovenija/predsednik-pahor-dogovor-ozn-o-migracijah-je-sprejemljiv  
V debato o marakeškem dogovoru o migracijah se je včeraj vključil predsednik republike Borut Pahor. Dejal je, da gre za 
prvi resen, sicer nezavezujoč poskus mednarodne skupnosti, da usklajeno ureja problem migracij. O njem bo danes 
razpravljala tudi vlada. Predvidoma nasprotovanja ne bo, najti morajo le predstavnika, ki bo Slovenijo zastopal 10. 
decembra v Maroku. 
 

 
Slika: Nasprotniki marakeške deklaracije Organizaciji združenih narodov očitajo, da dovoljuje »migrantsko invazijo« na 
zahodni svet. Foto: Reuters 
 
»Po mojem mnenju je globalni dogovor OZN o migracijah za Slovenijo sprejemljiv. V skladu z določbo tega dogovora o polni 
suverenosti glede migracij pa naj Slovenija sporoči svoje zadržke ali dodatna pojasnila k dogovoru.« S temi besedami se je 
predsednik republike Borut Pahor včeraj vključil v javno debato o marakeškem migracijskem dogovoru, ki naj bi bil 10. 
decembra potrjen v Maroku. Dogovor zlasti na politični desnici sproža burne odzive – nasprotniki med drugim Organizaciji 
združenih narodov očitajo, da dovoljuje »migrantsko invazijo« na zahodni svet. 
Po Pahorjevem mnenju pa je marakeški dogovor prvi resen, sicer nezavezujoč poskus mednarodne skupnosti, da usklajeno 
ureja problem migracij. »Pred nekaj leti smo sami izkusili, kaj pomeni, če so glede masovnih migracij države prepuščene 
same sebi. Slovenija je suverena država in suvereno oblikuje svoje stališče o tem vprašanju. Menim pa, da je nujno, da se na 
ravni EU končno oblikuje skupna politika, na širši mednarodni ravni pa vsaj izhodiščna načela,« pravi Pahor. Brez dvoma pa 
je država dolžna popolnoma nadzirati svoje meje ter odvračati ali preprečiti ilegalne prestope, je zaključil. 
Slovenija je bila zraven že z Janšo 
Do marakeškega dogovora (z uradnim imenom globalni pakt o varnih, urejenih in zakonitih migracijah), ki je nastal pod 
okriljem OZN, se bo na današnji seji opredelila tudi vlada. Slovenija je v proces, ki vodi do Marakeša, sicer vključena že vrsto 
let. Današnji načrt za urejanje migracij je pomembno začrtala že Janševa vlada leta 2008, ko je Slovenija predsedovala EU; 
leta 2016 pa je Slovenija izglasovala tudi resolucijo OZN, ki je podlaga za marakeški dogovor. Po naših informacijah premier 
Marjan Šarec dogovoru ne nasprotuje, a se v Marakešu tudi ne namerava izpostavljati. Zato naj bi tja poslal »zgolj« 
zunanjega ministra Mira Cerarja ali pa celo katerega od Cerarjevih državnih sekretarjev. To bi bilo sicer nenavadno, saj OZN 
pričakuje udeležbo »voditeljev držav«. 
V koaliciji nasprotovanja dogovoru OZN ni pričakovati. »Ta dogovor ni zavezujoč, so pa nujno potrebne razprave o 
migracijah na globalni ravni,« je za Dnevnik povedal predsednik DeSUS, obrambni minister Karl Erjavec. »Ne vidim razloga, 
da bi Slovenija od dogovora odstopila. Tudi okoliščine se niso toliko spremenile, da bi bil potreben umik,« je dejal Erjavec. S 
tem je nakazal, da ni utemeljeno razmišljanje zunanjega ministra Cerarja, da je treba o marakeškem dogovoru ponovno 
premisliti, ker naj bi se spremenile migracijske okoliščine. Število migrantov na poti v Evropo v resnici že nekaj let upada, v 
globalnem merilu pa se ta hip preseljuje komaj 3,3 odstotka svetovnega prebivalstva (v veliki meri zgolj znotraj držav 
globalnega juga). 
ZDA in druščina na vzhodu EU 
»Socialni demokrati vztrajamo, da globalne izzive lahko rešujemo samo skupaj,« so že minuli teden sporočili iz predsedstva 
SD. »Marakeška deklaracija (dogovor, op. p.) ne odpira vrat za migracijo, ne izenačuje migrantov in beguncev ter ne prinaša 
ničesar, kar je v nasprotju z mednarodnim pravom, evropskim in slovenskim pravnim redom ali suverenostjo držav,« so 
odgovorili na očitke desnice. »Slovenija ne sme slediti vzoru tistih držav, ki zmotno verjamejo, da lahko svetovne izzive 
rešujejo same, v izolaciji in zunaj okvirov globalnih dogovorov,« pravijo v SD.  
Med državami, ki so se doslej že javno izpostavile kot nasprotnice dogovora, so Madžarska, Avstrija, Češka, Bolgarija in ZDA. 
Na Hrvaškem pa se trenutno – podobno kot v Sloveniji – še odločajo, koga poslati v Marakeš.  
Komisija podpira dogovor 
V evropskem parlamentu so poslanci iz večjih etabliranih političnih skupin (evropske ljudske stranke, socialistov, liberalcev 
in demokratov) večinoma podprli globalni dogovor o migracijah na posebni razpravi, ki so jo o tem vprašanju po napovedi 
umika več držav zahtevali evropski socialisti. Iz razprave je bilo razvidno, da dogovoru o migracijah nasprotujejo poslanci iz 
vrst evroskeptikov. Tudi evropska komisija podpira globalni dogovor, ki je plod dve leti trajajočih intenzivnih konzultacij in 
pogajanj. ag  

https://www.dnevnik.si/1042846889/slovenija/predsednik-pahor-dogovor-ozn-o-migracijah-je-sprejemljiv


• Vlada podprla dogovor ZN o migracijah, Cerar sporoča javnosti, naj ne nasede zastraševanju. STA. Dnevnik,  
Ljubljana, 15. november 2018  

https://www.dnevnik.si/1042846933/slovenija/slovenija-podpira-dogovor-zn-o-migracijah-  
Slovenija bo decembra v Marakešu sodelovala pri sprejemanju dogovora ZN o migracijah, je danes po seji vlade sporočil 
zunanji minister Miro Cerar. Kot je poudaril, je to politični dokument, ki ne terja sprememb nacionalne zakonodaje in 
vsaki državi dovoljuje, da ohrani polno suverenost. 
 

 
Slika: Minister za zunanje zadeve Miro Cerar na novinarski konferenci po seji vlade. Foto: Nebojsa Tejic/STA  
 
Cerar je zavrnil kritike opozicije na račun dogovora in poudaril, da je ta pozitiven, ker prinaša več možnosti, da bomo skupaj 
z drugimi preprečevali množične migracije, kakršnim smo bili priča leta 2015. 
Proti nezakonitim migracijam je namreč treba nastopiti skupaj in jih ne dovoliti, je poudaril minister. »Če bodo skušali 
nezakoniti migranti priti v Slovenijo ali sosednje države, bomo vse države sodelovale pri tem, da to preprečimo, ker 
Slovenija ne bo zmogla sama,« je poudaril. 
Glede odstopa Avstrije in Madžarske od dogovora je minister povedal, da je to posledica notranjepolitičnih razmer, ki jih ne 
želi komentirati. Je pa izpostavil, da je vlada prav zaradi teh spremenjenih okoliščin znova natančno pregledala dogovor. 
»Ugotovili smo, da ni nobenega razloga, da bi Slovenija odstopila od tega dogovora,« je pojasnil Cerar. »Izstop teh držav ni v 
korist niti teh dveh držav niti celotne evropske niti globalne skupnosti,« je še poudaril. 
Cerar: Javnost naj ne nasede zastraševanju 
Dejal je, da dogovor ne vzpostavlja nobene nove kategorije migrantov in tudi pravice do migriranja ne opredeljuje kot 
temeljne človekove pravice. Poleg tega ločuje med legalnimi in nelegalnimi migracijami, je dodal. 
Dogovor po njegovih besedah omogoča tudi boj proti vsem vrstam kriminala, naslavlja pa tudi vprašanje, kako preprečiti 
krize v državah izvora, se boriti proti podnebnim spremembam in ekonomskim razmeram, ki so vzrok migracij. 
Javnost je Cerar v luči napovedanih protestov opozicije še pozval, naj ne naseda zastraševanju, ki ne temelji na resničnih 
dejstvih. Ta strah je po njegovih besedah »zelo škodljiv za Slovenijo«. 
SDS, NSi in SNS dogovoru nasprotujejo 
Globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, kot je uradni naziv dokumenta, določa 23 ciljev za varnejši in 
bolj urejen pretok ljudi. Slovenija je podprla pripravo dogovora, a je Cerar vladi predlagal, naj se glede na spremenjene 
okoliščine znova opredeli do njega. Vlado namreč sestavlja nova koalicija, poleg tega je več držav odstopilo od dogovora ali 
ima pomisleke. 
O zadevi bo v petek razpravljal odbor DZ za zunanjo politiko, v sredo pa na izredni seji na zahtevo opozicije še celoten DZ. 
Cerar je dejal, da bo na obeh sejah znova pojasnil stališča vlade. 
Opozicijske SDS, NSi in SNS dogovoru nasprotujejo, predsednik republike Borut Pahor pa je v sredo ocenil, da je za Slovenijo 
sprejemljiv. 
Dogovoru so doslej podporo odrekle ZDA, Madžarska, Češka, Bolgarija in Avstrija. 

• Španija bo športnikom s Kosova dovolila nastopati z nacionalnimi simboli. STA. Dnevnik, Ljubljana, 15. 
november 2018  

https://www.dnevnik.si/1042846942/sport/ostali-sporti/drugi-sporti/spanija-bo-sportnikom-s-kosova-dovolila-
nastopati-z-nacionalnimi-simboli  
Španska vlada je upoštevala resno opozorilo Mednarodnega olimpijskega komiteja in se odločila, da bodo športniki s 
Kosova v bodoče lahko na mednarodnih tekmovanjih v Španiji nastopali opremljeni z nacionalnimi simboli in da jim bodo 
ob potrebi zavrteli tudi kosovsko himno, poročajo agencije. 
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Slika: Generalni direktor Moka Pere Miro. Foto: Reuters  
 
Mednarodni olimpijski komite je v začetku tedna pozval mednarodne panožne športne zveze, naj Španiji ne dodeljujejo 
organizacije velikih tekmovanj, dokler država vsem športnikom ne bo dovolila na tekmovanjih nastopati z nacionalnimi 
simboli. Do zapleta je prišlo pred dnevi na svetovnem prvenstvu v karateju, kjer so španske oblasti kosovskim športnikom 
prepovedale nacionalne simbole, na semaforjih pa je bila namesto kratice za Kosovo izpisana kratica Mednarodne karate 
zveze. 
Španija je ena tistih držav, ki Kosova še niso priznale, poznavalci razmer pa trdijo, da je to v tem trenutku zaradi teženj po 
samostojnosti v Kataloniji tudi nemogoče. A Mednarodni olimpijski komite je Kosovo priznal že leta 2014 in zahteva za 
kosovske športnike enake pogoje, kot jih imajo drugi nastopajoči na tekmovanjih. 

• Srbski mediji: Gruevski na Madžarsko prek Albanije. STA. 15. november 2018  
https://www.dnevnik.si/1042846909/svet/srbski-mediji-gruevski-v-makedonijo-prek-albanije-  
Srbski dnevnik Politika, ki ga povzema srbska tiskovna agencija Tanjug, danes poroča, da je bivši makedonski premier 
Nikola Gruevski pobegnil iz Makedonije na Madžarsko preko Albanije. Po navedbah Politike je pri tem uporabljal lažni 
potni list. Makedonsko-albansko mejo naj bi prestopil ponoči in nato nezakonito prispel v Tirano. 
 

 
Slika: Nikola Gruevski. Foto: Luka Cjuha  
 
V Tirani naj bi odšel na madžarsko veleposlaništvo, nato je s prvim jutranjim letom madžarske letalske družbe Malev 
odpotoval v Budimpešto. 
Po navedbah Politike posadka letala ni vedela, kdo je potnik, ki je imel ves čas poleta na sebi klobuk in sončna očala, in 
dodaja, da je bil bivši premier v času, ko je začel veljati njegov priporni nalog, že v madžarski prestolnici. Gruevski bi moral 
minuli teden začeti prestajati dveletno zaporno kazen zaradi zlorabe položaja pri nabavi službenega luksuznega mercedesa. 
V kabinetu madžarskega premierja Viktorja Orbana so v sredo potrdili, da je Gruevski pri pristojnih madžarskih organih že 
vložil prošnjo za azil in zahteval status begunca. 
 

Večer, Maribor 

• Portret tedna: Manfred Weber, tiha voda iz province za vrh Evrope. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 10.11.2018 
https://www.vecer.com/portret-tedna-manfred-weber-tiha-voda-iz-province-za-vrh-evrope-6610143 
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Slika: Webrova politična kariera se je začela in odvijala ”nespektakularno”, drugo leto naj bi dosegla vrhunec. Foto: EPA  
 
Manfred Weber doslej ni vzbujal pozornosti, vendar se mu je vztrajnost pri "mostogradnji" obrestovala: bo glavni kandidat 
EPP na majskih volitvah, kar bi ob zmagi pomenilo, da Weber v Evropski komisiji nasledi Junckerja. 
Glavni oziroma vodilni kandidat, torej "spitzenkandidat", kot mu po Evropi malo neposrečeno rečejo kar z nemškim izrazom, 
največje in najvplivnejše evropske politične družine, desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP), na majskih volitvah v 
Evropski parlament bo Nemec Manfred Weber. Če bo EPP zmagala na teh volitvah, javnomnenjske raziskave ji to zaenkrat 
napovedujejo, vendar so odstotki iz ankete v anketo nižji, naj bi Weber na mestu predsednika Evropske komisije, nekakšne 
evropske vlade, nasledil Luksemburžana Jean-Clauda Junckerja iz iste politične grupacije, ki ne bo več kandidiral. 
Weber, ki se ima za prepričanega Evropejca, mostograditelja in ljudskega človeka, meni, da je treba spore z Orbanom 
reševati v dialogu 
Kopja prekrižana na Orbanovem hrbtu 
Kot piše slovenska tiskovna agencija STA, so "spitzenkandidate" političnih grupacij uvedli pred prejšnjimi evropskimi 
volitvami, torej leta 2014, da bi od ljudi odtujeni evropski politiki nadeli obraze in okrepili volilno udeležbo, tudi z obljubo po 
večji demokratičnosti. Vodilni kandidat naj bi namreč ob zmagi svoje stranke na volitvah postal predsednik Evropske 
komisije. Vendar pa slednje sploh ni nujno. Pri Junckerju je sicer zamisel delovala, vendar je koncept sporen iz pravnih in 
političnih razlogov. Glavno besedo, kdo naj bo predsednik komisije, imajo namreč še zmeraj voditelji članic. Zategadelj med 
izidom volitev in funkcijo prvega med evropskimi komisarji ni samodejnosti. Novost s "spitzenkadidati" doslej ni bistveno 
prispevala niti h krepitvi volilne udeležbe. Ja pa spodbudila razpravo o evropskih temah in v evropski volilni proces vnesla 
več dinamike. 
Manfreda Webra, sicer vodjo poslanske skupine EPP v Evropskem parlamentu, v katerem je poslanec že od leta 2004, in ki 
prihaja iz bavarske Krščansko socialne unije (CSU, sestrske stranke krščansko-demokratske unije (CDU) nemške kanclerke 
Angele Merkel, je EPP v četrtek izvolila na svojem kongresu v Helsinkih. Na tridnevni kongres je Weber prišel kot nesporni 
favorit, seveda tudi s pomembno podporo Merklove. 
Njegov edini protikandidat je bil bivši finski premier Alexander Stubb. Ta v primerjavi z Webrom, ki velja za večjega 
konservativca, predstavlja liberalnejšo strujo v EPP. Različen pristop, ki ga narekuje njuna ideološka opredelitev, se morda 
najbolj jasno kaže v odnosu do politike madžarskega premierja Viktorja Orbana in njegovega Fidesza, ki je član EPP. Weber, 
ki se ima za prepričanega Evropejca, mostograditelja in ljudskega človeka, meni, da je treba spore z Orbanom reševati v 
dialogu. Stubb pa se je ves čas zavzemal za strožji pristop do Madžara, ki razburja z avtokratskimi potezami in neusmiljeno 
protimigracijsko politiko. Zato ni izključeval niti izključitve Orbana iz EPP. Toda na kongresu so to vprašanje pometli pod 
preprogo, saj so vendar želeli iz Helsinkov poslati sporočilo o veliki enotnosti v EPP pred volitvami prihodnje leto. Tako so 
obveljale besede vodje EPP Josepha Daula, da Orbana ne bi kazalo izključiti, saj je bolje, "če enfant terrible oziroma poredni 
otrok ostane v družini, ker je tako nanj lažje vplivati". 
Iščejo se vodilni kandidati 
Med vidnejšimi evropskimi voditelji, ki nasprotujejo sistemu "spitzenkadidatov", ko naj bi glavni kandidat zmagovite 
politične grupacije moral tako rekoč avtomatsko postati novi predsednik Evropske komisije denimo, je francoski predsednik 
Emmanuel Macron. Macron bi lahko spodnesel Manfreda Webra, piše britanska tiskovna agencija Reuters, če bi spomladi 
vztrajal, naj predsednik Evropske komisije postane Michel Barnier. Macronov sonarodnjak Barnier se je izkazal med 
pogajanji o brexitu in tudi prihaja iz EPP. Vodilni kandidat na evropskih volitvah iz vrst socialistov in demokratov (S&D) je 
Nizozemec Frans Timmermans, podpredsednik Evropske komisije, saj je Slovak Maroš Šefčovič svojo kandidaturo v 
ponedeljek umaknil. Kongres stranke, na katerem naj bi potrdili Timmermansa, bo drugi konec tedna decembra v Lizboni. 
Druge politične grupacije do včeraj še niso izbrale ali sporočile imen svojih vodilnih kandidatov.  
Vsi Slovenci za Webra 
Za Webra je v četrtek glasovalo 492 delegatov, Stubb je dobil 127 glasov. Finec je izgubil, kot je napovedal, kakor da bi 
Nemčija s Finsko igrala nogomet. Ne glede na to, da je nemška nogometna reprezentanca vse slabša, finska pa vse boljša. 
Skoraj 80-odstotna zmaga Webra bi lahko pomenila, da se EPP pred volitvami obrača bolj na desno. Vendar pa so iz 
Helsinkov tudi sporočili, da desnim populistom, kot so vodja italijanske Lige Matteo Salvini, voditeljica skrajne francoske 
desnice Marine Le Pen ali pa vladajoča poljska stranka Zakon in pravičnost Jaroslawa Kaczynskega, napovedujejo oster boj. 
Najbolj neposreden je bil predsednik Evropskega sveta Donald Tusk, češ da nihče nima pravice napadati liberalne 
demokracije in da tisti, ki spodkopava vladavino prava in neodvisno sodstvo ter ne mara svobodnih medijev, ni krščanski 
demokrat. Posvaril je tudi, da na kocki niso koristi in službe, temveč vrednote, brez katerih zmaga nima smisla. Tudi nemška 



kanclerka Merklova je ob stoti obletnici konca prve svetovne vojne posvarila pred vrnitvijo k nacionalizmom, ki vodijo v 
vojno. 
Webra so podprli tudi vsi slovenski poslanci EPP: Romana Tomc, Patricija Šulin in Milan Zver iz SDS, Lojze Peterle iz NSi ter 
Franc Bogovič iz SLS. V prihodnjem sklicu Evropskega parlamenta bo Slovenija ohranila skupaj osem poslanskih mest, čeprav 
bo evropskih poslancev zavoljo brexita prihodnje leto manj. Ne več 751, pač pa 705. 
Drugačen od drugih v CSU 
Manfred Weber je človek iz province. Prihaja iz bavarskega kraja Wildenberg blizu Ingolstadta, bil pa je rojen 14. julija v 
Landshutu, ki ne leži daleč proč. Otroštvo je kot drugi od treh sinov preživel na domači kmetiji, kjer je v mladosti pomagal 
pri obiranju hmelja. Toda številni bavarski pivski šotori, ki jih tako rada obiskujeta CSU-jev zvezni minister za notranje 
zadeve Horst Seehofer in vodja CSU na Bavarskem Markus Söder, Webru, nekoč voditelju podmladka CSU, niso pri srcu. 
Zavoljo tega se je Webra celo oprijel vzdevek Antisöder, saj velja za precej tihega, vendar preudarnega politika, za 
nekakšnega mirnega, vztrajnega in potrpežljivega stratega iz ozadja. 
Tako so v komentarju nemške televizije ZDF zapisali, da se je Webrova politična kariera začela in odvijala "nespektakularno", 
celo "nezaznavno". Na kongresu v Helsinkih je torej tiha voda iz province končno uspela spektakularno preplaviti veliko 
sceno. Webra so na tej njegovi poti mnogi podcenjevali, pišejo številni nemški mediji, a si je z "vztrajnostjo pridobil 
precejšnje spoštovanje in priznanje, čeprav mu marsikdaj ni bilo lahko". Še posebej ne, ker je tudi na Bavarskem običaj, da 
najvišji deželni politiki z veseljem kritizirajo odtujeni evropski Bruselj, kjer je Webrova kariera najizrazitejša. Ko so bavarski 
vodilni politiki najbolj škodoželjno udrihali po migracijski politiki Evropske unije, še prej pa po ne dovolj premišljeni 
kanclerkini politiki dobrodošlice, je bil Weber na Bavarskem osamljen glas, ki se je zavzemal za medsebojni dogovor. Sicer ga 
nihče ni zares poslušal, toda vrh CSU je Weber večkrat kritiziral, da s populističnimi prijemi, podobnimi tistim pri skrajno 
desni Alternativi za Nemčijo, misel CSU ne seže dlje kot do naslednjih volitev. 
Manfred Weber je sicer po izobrazbi diplomirani tehnik. Uporabne fizikalne znanosti je študiral na Visoki strokovni šoli v 
Münchnu. Že v najstniških letih je z vrstniki ustanovil ansambel in skoraj dvajset let igral kitaro na veselicah, pustovanjih, 
druženjih. Verni rimokatolik je poročen od leta 2002. Otrok s soprogo nimata. 

• Murkova nagrada Maji Godina Golija. Kr. Večer, Maribor, 11.11.2018 
https://www.vecer.com/murkova-nagrada-maji-godina-golija-6611139  
 

 
Slika: Dr. Maja Godina Golija. Foto:  Janko Rath  
 
Najvišje priznanje Slovenskega etnološkega društva za etnologinjo, ki je zaznamovala tudi ali predvsem razumevanje 
mariborskega preteklega vsakdana 
Slovensko etnološko društvo je v soboto v Podjetniškem pospeševalniku Katapult podelilo Murkovo nagrado, priznanje in 
listino za leto 2018. Murkovo nagrado je prejela dr. Maja Godina Golija za obsežen in kakovosten znanstveni opus s 
področja raziskav urbane kulture. Kot piše v utemeljitvi Murkove nagrade, dolgoletno etnološko delovanje Maje Godina 
Golija, njeno vztrajno prizadevanje za natančno, poglobljeno strokovnost na eni strani in široko odmevno pojavnost na 
drugi, kažejo na njen široki spekter delovanja, hkrati pa so poudarili, da je nagrajenka vztrajna zagovornica visokih 
standardov v etnologiji. "Njena pionirske raziskave in objave na temo etnologije mest so še nekaj več od pionirstva: so 
nesporen zagon vsem etnološkim in drugim raziskavam mest," je poudarila komisija za nagrade. 
Murkovo priznanje je prejel Jernej Mlekuž za izjemen prispevek k raziskovanju, vrednotenju in popularizaciji slovenskih jedi. 
Med njegovimi najbolj opaznimi deli je I feel kranjska kobasica. Murkovo listino pa sta letos prejela Anica in Zvone Petje, 
lastnika in skrbnika Časarovega mlina, za ohranjanje in revitalizacijo snovne kulturne dediščine. Komisijo so ob predsedniku 
Marku Terseglavu sestavljali še Katlin Hirnok, Jelka Pšajd in Tomaž Simetinger. Slovensko etnološko društvo je nagrade, 
poimenovane po njihovem znanstvenem in strokovnem vzorniku Matiji Murku, letos podelilo 32. leto zapored. Matija 
Murko (1861-1952) je deloval na številnih področjih, etnologi in kulturni antropologi pa ga opredeljujejo kot utemeljitelja 
etnologije kot znanosti. 

• Maja Haderlap o dolgi sapi zgodovine. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 12.11.2018 
https://www.vecer.com/maja-haderlap-o-dolgi-sapi-zgodovine-6611727  
Avstrija je danes svečano proslavila stoto obletnico razglasitve republike, kaj pa se je z njo prav in narobe dogajalo vsa ta 
desetletja, pa je visokim gostom in drugim v izjemnem nastopu povedala avstrijsko-slovenska pisateljica. 
Na Dunaju so danes svečano proslavili stoto obletnico razglasitve republike, tedaj, 12. novembra 1918, Nemške Avstrije, ki 
je po šestih stoletjih zrasla na ruševinah habsburške monarhije, v prvi svetovni vojni poražene Avstro-Ogrske. 
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Slika: Maja Haderlap. Foto: Boris Vugrinec 
 
Slavnostna govornica na prireditvi v državni operi - mimogrede, stavba avstrijskega parlamenta je že od lani izpraznjena, saj 
mogočno poslopje temeljito obnavljajo - je bila, kot je sama dejala, "po presenetljivem, vendar odločnem povabilu", 
koroška Slovenka Maja Haderlap, avstrijsko-slovenska pisateljica. Haderlapova je nedavno za svoj pretresljivi roman Angel 
pozabe, ki ga imamo tudi v slovenskem prevodu, prejela prestižno literarno nagrado, poimenovano po Ingeborg Bachmann. 
Dvojezični uvod 
Maja Haderlap je vse visoke goste in druge v uvodu nagovorila nemško in slovensko. Toda če je v pozdravu posebej omenila 
predsednika republike Alexandra Van der Bellna pa kanclerja Sebastiana Kurza in predsednika parlamenta Wolfganga 
Sobotko, se je izognila omembi vicekanclerja Heinz-Christiana Stracheja iz vrst desničarskih svobodnjakov, kot sta med 
drugim v poročilu poudarila dunajski liberalni časnik Der Standard in državna televizija ORF na spletni strani, ki je prireditev 
sicer prenašala v živo. Vsi omenjeni politiki so pred Haderlapovo prav tako pozdravili prisotne, med njimi tudi preživele 
holokavsta v drugi svetovni vojni in šolarje iz različnih avstrijskih šol. 
"Nacionalistične stranke negotovim državljanom namesto omajane skupnosti ponujajo domicil nacionalne pripadnosti" 
Haderlapova je nadaljevala v nemščini in izrekla pomenljivo misel, da je sto let komaj obdobje treh generacij. Torej lahko 
generacije o "dolgi sapi zgodovine" oziroma o "oprijemljivi kolektivni preteklosti" izvedo na podlagi družinskih spominov, 
"od ust do ust in iz rok v roke". Omenila je izkušnjo svojega dedka, ki se je pred sto enim letom boril na soški fronti, njena 
babica pa ji je pripovedovala o tem, kako je doživela in preživela v tem času kar tri vojne. Namreč poleg prve in druge 
svetovne vojne, med slednjo žensko taborišče Ravensbrück, še vmesno brambovsko vojno na Koroškem. 
Identiteta in demokracija 
Priznala je, da sprva ni vedela, s katere pozicije naj govori na proslavi. "Vsekakor ne s strankarskega ali institucionalnega 
stališča, pač pa kot posameznica, tudi kot koroška Slovenka in kot Avstrijka, ki ima do republike svoj, osebni odnos." Dejala 
je, da identiteta ni zaključena zgodba, ampak da je proces, ki mu tempo in smer dajejo delo, izkušnje, dediščina, vera, 
trpljenje, ljubezen, pozaba, življenje samo ... Po njenem je demokracija "antimodel avtoritarne družine, na čelu katere 
največkrat vlada patriarh". 
Ta nevarnost je Avstriji grozila že takoj po razglasitvi republike. In v resnici je Avstrija med letoma 1938 in 1945 izginila z 
zemljevida sveta, je povzela. "Avstrijci so bili na vseh straneh bojnih front, bili so zraven tudi pri apokaliptičnih umorih na 
vzhodni fronti," je bila gorka. Pa vendar so se nekateri posamezniki v Avstriji med nacističnim časom uprli, je dodala. 
Nikoli več! 
Spomnila je, da se je po tej veliki vojni katastrofi rodil vzklik: "Nikoli več!" In prav takšen razmislek danes terjajo aktualni 
svetovni dogodki, torej mednarodno politično sodelovanje, ravno spričo tega, ker "nacionalistične stranke negotovim 
državljanom namesto omajane skupnosti za nadomestek ponujajo domicil nacionalne pripadnosti". Zato je po njenem 
mnenju kriza danes še globlja in je pri tem je posvarila pred ekonomizacijo življenja, ki vse bolj prodira v zadnja vlakna naših 
teles in življenj. "To ne more biti angelski trenutek demokracije, pač pa je to lahko zgolj etični, socialno in okoljsko čuteči 
posameznik." 
Demokracija je po njenem edinstvena oblika vladavine, ki k temu edina lahko pritegne tudi druge in manjšine, tudi ljudi 
drugih dežel in tradicij. S citatom avstrijskega slikarja Oskarja Kokoschke, da jo "mora demokracija tako zanesljivo voditi 
kakor instinkt", je Haderlapova še zmeraj mladi avstrijski republiki za konec zaželela vse najboljše ob rojstnem dnevu. 

• Desnica, fašisti, Slovenci. Avtor: Bojan Brezigar. Večer, Maribor, 13.11.2018 
Bojan Brezigar, Trst  
https://www.vecer.com/desnica-fasisti-slovenci-6612414  
Na manifestacije že dolga leta ne hodim več. Tako sem se odločil pred leti, ko sem prevzel mesto odgovornega urednika 
Primorskega dnevnika. Prepričan sem namreč, da vloga novinarja ni, da javno izkazuje svoje strinjanje ali nestrinjanje z neko 
idejo, ampak da jo ocenjuje in posreduje svoji publiki. To držo sem ohranil tudi po upokojitvi. Tega ne pišem v opravičilo, 
ampak da povem, da bi se kljub temu pravilu, ki sem si ga sam postavil, udeležil protifašistične manifestacije 3. novembra v 
Trstu. Tega nisem storil, ker sem bil na dopustu daleč od doma. To pa mi seveda ni preprečilo, da ne bi na spletu sledil 
dogajanjem v Trstu, svojem rodnem mestu, in odzivom v Sloveniji, moji matični domovini. In ne bi bil, milo rečeno, šokiran. 
Šokiran nad dejstvom, da sem na družabnih omrežjih zasledil iz Slovenije kar nekaj odzivov na dogajanja, ki so skoraj 
simpatizirali z neofašističnim sprevodom skupine Casa Pound in enačili protifašistično manifestacijo z nekakšnim oživljanjem 
komunizma. 
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To ni res. Primorski Slovenci imamo protifašizem v genih. To ni čudno, v nasprotju z nekdanjo Ljubljansko pokrajino, kjer je 
fašistična zasedba trajala dve leti v vojnem času, so primorski Slovenci to doživljali dve desetletji. V desetletjih po koncu 
vojne je vsa demokratična Italija prisegala na protifašizem in – ob velikih političnih razlikah – je obstajala neformalna zveza 
vseh strank, od krščanskih demokratov do komunistov, ki se ji je reklo ustavni lok in iz katerega je bila izločena samo 
neofašistična stranka Italijansko socialno gibanje MSI. S to stranko se desetletja (s kratko izjemo ene izmed več kot 50 vlad) 
nihče ni pogovarjal, živela je svoje življenje in zbirala nostalgike fašizma. To je bila v Italiji desnica; nobena druga stranka, niti 
liberalci in še manj krščanski demokrati, ni sprejemala tega naziva. Tako smo v Italiji imeli sredino in levico, desnica so bili 
fašisti. 
Šele v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko je vodstvo te stranke prevzel Gianfranco Fini, se je politika 
normalizirala in desna sredina (nikoli pa desnica) ni bila več psovka. Potem je to stranko vključil Berlusconi v svoje 
zavezništvo in pred nekaj leti, ko je Berlusconijeva poenotena stranka razpadla, se je desnica združila v mali stranki Bratje 
Italije. 

 
Slika: Bojan Brezigar. Foto:  Andrej Petelinšek  
 
Ampak Casa Pound, organizatorica fašistične manifestacije v Trstu, ni del tega kroga. To je organizacija, ki uporablja 
nacistična gesla in simbole; organizacija, ki jo oblasti dopuščajo verjetno predvsem zato, ker imajo tako njene pripadnike 
pod nadzorom bolje, kot če bi se tajno sestajali. Ponekod v Italiji se tudi pojavlja kot stranka na lokalnih volitvah, tudi z dokaj 
jasno podporo raznih mafijskih združb. Casa Pound izziva, je motilni element, mestoma je nasilna, vendar k sreči ni politični 
dejavnik. Tudi njen pohod po strogo zastraženem Trstu so oblasti dovolile predvsem zato, da bi imele te ljudi pod 
nadzorom. Njena gesla so bila uperjena predvsem proti priseljencem.  
Na drugi strani je bila protifašistična manifestacija, veliko bolj množična, odraz zelo pisane palete sil. Seveda, pobudniki so 
prihajali iz vrst levice, ampak k udeležbi je uradno pozvala tudi Rimskokatoliška cerkev. Šlo je za široko demokratično 
udeležbo, daleč od pridevnikov, ki so jih ji namenjali nekateri slovenski pisci na družabnih omrežjih. 
Med udeleženci je bilo veliko Slovencev, pripadnikov slovenske manjšine v Italiji. To ne preseneča, Slovenci smo bili vedno v 
ospredju, kadar je šlo za boj proti fašizmu. Tu ne bom trdil, da priseljenci niso problem; tudi v naših vaseh na Tržaškem in 
Goriškem jih je kar nekaj, ki tavajo od jutra do večera. Marsikomu to ni všeč. 
Pripadnik naroda, ki je v prejšnjem stoletju doživel toliko gorja, ne bi smel oklevati, za katero stran naj se odloči. 
Vendar pa organizacij, kakršna je Casa Pound, ne maramo. Zgodovino poznamo in vemo, da je potreben le majhen korak, in 
bo ogroženo sožitje, ki smo ga v desetletjih z velikimi težavami vzpostavili. Pred kratkim sem prebral naslednjo misel: "Prišli 
so po Jude, in sem molčal, ker so nas izkoriščali; prišli so po Rome, in sem molčal, ker so kradli; prišli so po invalide, in sem 
molčal, ker nisem maral njihove družbe; prišli so po komuniste, in sem molčal, ker se z njimi nisem strinjal; potem so prišli 
pome, in ni bilo več nikogar, ki bi se zavzel zame." 
Pripadnik naroda, ki je v prejšnjem stoletju doživel toliko gorja, ne bi smel oklevati, za katero stran naj se odloči. 

• Merklova za strpno in solidarno Evropo. Urška Mlinarič. Večer, Maribor, 13.11.2018 
https://www.vecer.com/merklova-za-strpno-in-solidarno-evropo-6612330  
 

 
Slika: Angela Merkel ostaja prepričana Evropejka. Foto: EPA  
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V svojem nastopu pred evropskimi poslanci je nemška kanclerka izrazila potrebo po evropski vojski. 
Z bučnim aplavzom ob hkratnih vzklikih nezadovoljstva evroskeptikov je bil pospremljen današnji govor nemške kanclerka 
Angele Merkel v Evropskem parlamentu, v katerem je predstavila svoj pogled na prihodnost Evrope. Kot ključna področja, 
na katerih morajo v Evropi graditi, da bi ta spet postala enotna in s tem močan faktor v svetu, je izpostavila zavzemanje za 
ključne evropske vrednote, kot sta strpnost in solidarnost, prizadevanja za gospodarski razvoj, ki mora temeljiti na 
raziskavah in inovacijah, ter ureditev področja migracij. 
Merklova, ki je spomnila, da je prvič nagovorila evropske poslance pred enajstimi leti, je poudarila, da Evropa bolj kot 
kadarkoli prej potrebuje enotnost ob izzivih, ki so se v tem času pojavili; ob tem je spomnila na finančno krizo, vojne, ki 
divjajo na Bližnjem vzhodu, begunce in migrante ter brexit. Ob tem je, govoreč o evropski strpnosti in solidarnosti, 
opozorila, da odločitve posameznih članic vselej vplivajo na celotno evropsko skupnost. "Kdor spodkopava pravno državo in 
demokracijo, omejuje svobodo govora, medijev in delovanje univerz, ta vse to spodkopava v celotni Evropi," je posredno 
okrcala madžarskega premiera Viktorja Orbana in dodala, da bi morala Evropa temeljiti na pravu, ki bo veljalo za vse enako. 
11 let je minilo, odkar je Merklova prvič nagovorila evroposlance  
Dotaknila se je tudi skupne evropske in varnostne politike. Pri tem je kot nujo izpostavila oblikovanje evropske vojske. Ta bi 
po njenem mnenju bila garancija, da v Evropi ne bo nikoli več vojne, obenem pa bi omenjena vojska lahko bila tudi 
dopolnilo Natu. Napovedala pa je tudi rešitve za utrjevanje območja z evrom in se zavzela za uvedbo digitalnega davka. 
Ob večkratnem poudarjanju nujnosti po enotnosti Evrope je Merklova izpostavila, da prav pri vprašanju beguncev in 
migracij ni takšne enotnosti, kot bi si je želela. "Nujno moramo najti skupne poti in razviti skupni azilni sistem," je dejala in 
večkrat zavrnila očitke nekaterih poslancev, da je bila njena politika odprtih vrat za begunce zgrešena. K pomoči, da sprejme 
tako kot tudi Avstrija del beguncev, jo je leta 2015 pozval tudi Orban, zato se ji ne zdi prav, da ji tovrstno strategijo še vedno 
očitajo. Obenem je poudarila, da ljudje pričakujejo, da bo politika vse omenjene probleme rešila. "Zato je naloga Evrope, da 
tam, kjer je potrebno, tudi ukrepa." 
"Nacionalizem in egoizem ne smeta več imeti prostora v Evropi. Strpnost in solidarnost sta naša skupna prihodnost, za kar 
se splača potruditi," je Merklova zaključila govor, v katerem je brexit označila za veliko rano, a da je treba spoštovati 
odločitev prebivalcev Velike Britanije. Na slednje se je navezal tudi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, ki je 
opozoril, da morata iz brexita obe strani potegniti čim več. In obenem narediti vse, da bi bile posledice čim manjše. Tako kot 
Merklova pa se je zavzel tudi za razvojno pomoč za Afriko, pri čemer mora ta temeljiti na enakovrednem partnerstvu. 
Da potrebujemo v Evropi novo voljo za prevzemanje odgovornosti v državah članicah, ne pa da se vselej vali krivda na 
Bruselj, je izpostavil vodja poslanske skupine Evropske ljudske stranke (EPP) Manfred Weber. Še en Nemec, Udo Bullmann, 
vodja poslanske skupine Socialistov in demokratov (S&D), pa je Merklovi položil na srce, da Nemci pri ponovni graditvi 
močne Evrope ne smejo odpovedati, saj so evropska pričakovanja od te države zelo velika. Da je Evropa bolj ogrožena od 
notranjih kot od zunanjih igralcev, pa je Merklovo, opozarjajoč na nesprejemljiva Orbanova ravnanja, spomnil Guy 
Verhofstadt (ALDE). Zato jo je pozval, naj prihodnji dve leti, kolikor naj bi še trajal njen mandat kanclerke, v sodelovanju s 
francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom izkoristi za to, da Evropo ponovno privede na pravo pot. "Potrebujemo 
ponoven zagon, da se soočimo z izzivi. Vi to lahko storite, saj poznamo vaša moč in pogum." 

• Bistričanka v Argentini: Slovence pripelje nostalgija po jeziku otroštva. Intervju: Tjaša Lorbek. Pogovarjala se je:  
Melita Forstnerič Hajnšek. Večer, Maribor, 14.11.2018 

Tjaša Lorbek, učiteljica slovenščine v Buenos Airesu in La Plati. 
https://www.vecer.com/nostalgija-po-jeziku-otrostva-6612138  

 
Slika: Tjaša Lorbek: ”Lektor je evropski izum, ki ga v Argentini večinoma ne poznajo, zato se tej besedi izogibamo, saj 
'lector' v španščini pomeni bralec.”  Foto: Osebni arhiv  
 
Slovenski lektorati po svetu: Tjaša Lorbek, učiteljica slovenščine v Buenos Airesu in La Plati. 
Na mariborski pedagoški oziroma filozofski fakulteti je doštudirala dvopredmetno slovenščino. V Argentino je prišla pred 
slabimi petimi leti, potem ko je bila izbrana na razpisu Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik. S šestmesečnega 
pripravništva na njeni nekdanji srednji šoli, II. gimnaziji Maribor, je Tjaša Lorbek odletela neposredno v Buenos Aires, tako 
da je to njen prvi lektorat in prva zaposlitev sploh. 
V Argentini so slovenski lektorati v Buenos Airesu, Cordobi in La Plati. V Buenos Airesu in La Plati ste vi lektorica oziroma 
zdaj se imenujete učitelji slovenščine na tujih univerzah. Povejte kaj o vašem delu, koliko slušateljev imate, kakšen je 
status slovenščine in slovenistike v Argentini? 
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"Čeprav je naše delovno mesto kategorizirano kot učitelj slovenščine na tuji univerzi, se še vedno imenujemo lektorji. Lektor 
namreč ne pomeni samo jezikovnega policista, ki vam neutrudno popravlja vejice, pač pa v akademskem svetu tudi 
predavatelja, ki za svoj materni jezik (in kulturo) navdušuje nadobudne študente na tuji univerzi v obliki praktičnega pouka 
oziroma lektorskih vaj. To je evropski izum, ki ga v Argentini večinoma ne poznajo, zato se tej besedi izogibamo, saj 'lector' v 
španščini pomeni bralec. Namesto nje uporabljamo preprosto profesor oziroma profesorica slovenščine. Tako, kot jim je 
neznan lektor, jim tudi oblika študija jezikov, kot jo poznamo v Evropi, ni blizu. Lektorat slovenščine se tako na filozofski 
fakulteti univerze v Buenos Airesu kot na fakulteti za humanistiko državne univerze v La Plati izvaja kot obštudijska 
dejavnost v obliki popoldanskih oziroma večernih tečajev, na katere se lahko vpišejo vsi, ki jih ta naš malce eksotični jezik 
zanima. 
Velika večina študentov je potomcev Slovencev različnih generacij in iz različnih valov priseljevanj 
V La Plati poučujem letos dve začetni skupini, v Buenos Airesu pa sedem skupin na šestih stopnjah, kar pomeni skupno več 
kot sto slušateljev. Dve uri tedensko polnimo zvezke in glave z novimi besedami in si lomimo jezike ob soglasniških sklopih, 
se čudimo dvojini in potimo ob sklonih, potujemo s prstom po zemljevidu Slovenije in se navdušujemo nad njenimi lepotami 
in raznolikostjo, preskušamo slovenske recepte ter postajamo oboževalci Nine Pušlar in Siddharte. Po 15 letih delovanja se 
še vedno počutimo kot pionirji, v tem času se nam je na filozofski fakulteti v Buenos Airesu pridružil le še hrvaški lektorat, 
medtem ko češki domuje na eni od številnih zasebnih univerz. Ruščina je močno zastopana v jezikovnih šolah, poljščino se 
da učiti zasebno, srbščino so nekoč poučevali v prostorih srbske pravoslavne cerkve, to je pa tudi vse. V Cordobi slovenščina 
orje ledino na katoliški univerzi, kjer je prav tako z dvema začetnima skupinama letos začela Maja Kračun. Tam lahko 
študenti vpišejo slovenščino tudi kot izbirni predmet. Kot izbirni seminar se na državni univerzi v Cordobi naslednje leto 
obeta še seminar slovenske književnosti, ki pod imenom južnoslovanske književnosti že vrsto let poteka tudi na univerzi v 
Buenos Airesu, kjer ga je pred kratkim prevzela nekdanja udeleženka lektorata Julia Sarachu; lani je na katedri za slovansko 
književnost doktorirala na temo slovenske poezije." 
Kako pa ste prišli v Argentino?  
"Prijavila sem se na razpis Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik in bila izbrana. Spomnim se, da sem pred leti po radiu 
poslušala o lektoratu slovenščine na Slovaškem in si rekla, da bi bilo 'svetovno' učiti slovenščino v drugi državi. Niti sanjalo 
se mi ni, da bom to kdaj res počela. Jeziki, še posebej tuji, so moja velika ljubezen, zato sem poleg slovenščine na filozofski 
fakulteti v Mariboru kot drugi predmet vzela še angleščino - prevajalska smer, nikoli pa nisem zares opustila španščine, ki 
sem se jo začela učiti že v srednji šoli. Med študijem sem izkoristila možnost enoletne izmenjave v Španiji, kasneje pa 
opravila še mednarodni izpit DELE iz španščine, ki se je na koncu izkazal za več kot le še eno alinejo v življenjepisu." 
Biti v deželi, kjer je v diaspori največ Slovencev, je najbrž posebna pozicija? So vaši študentje v glavnem Slovenci, katerih 
starši so emigrirali? 
"To je eden od razlogov, da se je v Buenos Airesu tudi ustanovil lektorat, saj smo vedeli, da zanimanja ne bo zmanjkalo. 
Velika večina udeležencev je potomcev Slovencev različnih generacij in iz različnih valov priseljevanja. Na lektorat jih 
pripelje želja po spoznavanju svojih korenin, nekatere tudi nostalgija po jeziku, ki so ga slišali v otroštvu, vendar se ga nikoli 
niso naučili. Vsako leto več je partnerjev Slovencev oziroma potomcev Slovencev, so pa tudi taki, ki jih prižene radovednost, 
ki so že obiskali Slovenijo ali nameravajo tja še potovati. Izjema so letošnji študenti v La Plati, med katerimi je samo eden 
slovenskih korenin, preostali pa večinoma študirajo tuje jezike in v lektoratu vidijo predvsem priložnost za učenje enega od 
slovanskih jezikov, da pobliže spoznajo še ta jezikovni sistem." 
Kakšne so bile vaše akcije v zadnjem času? Najbrž ste zdaj z vsemi močmi pri projektu Cankarjevo leto. Sodelujete pri 
prevajanju za Cankarjevo antologijo, ki bo izšla decembra ob stoletnici? 
"Redno sodelujemo v projektu Svetovni dnevi, ki ga organizira Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik. Tokrat smo z 
drugimi lektorati slovenščine po svetu združili moči in prevedli antologijo Cankarjevih besedil, ki so jo pripravili na centru ob 
stoti obletnici Cankarjeve smrti. Letošnje študijsko leto je bilo zaradi nove finančne krize v Argentini, o kateri so poročali 
tudi slovenski mediji, zelo turbulentno, zato smo se bolj kot ne udeleževali dogodkov v organizaciji slovenskega 
veleposlaništva. Zelo smo si želeli na lektoratu gostiti Ljobo Jenče, ki se je nedavno mudila v Buenos Airesu, a nam je 
večtedenska stavka profesorjev in študentov preprečila, da bi izvedeli kaj več o slovenskem ljudskem izročilu." 
Se povezujete z organizacijami Slovencev v Buenos Airesu, Mendozi, kjer jih je največ? 
"Dokaj redno obiskujem prireditve slovenskih društev v Buenos Airesu, ki jih ni malo. Vsak konec tedna se nekje nekaj 
dogaja in nemogoče bi bilo iti na vse. Občasno priskočim na pomoč s kakšnim lektoriranjem ali jezikovnim nasvetom. Z 
lektorico v Cordobi, Majo Kračun, treva jezikovne oreščke za Svobodno Slovenijo, glasilo slovenske skupnosti v Argentini. 
Piševa tudi prispevke in poročila o dogajanju na lektoratih. Z vodstvom sobotnih šol smo se pogovarjali tudi o delavnicah za 
učitelje slovenščine. Z drugimi društvi po Argentini nimam veliko stikov, razdalje so namreč ogromne. Buenos Aires in 
Mendozo loči dobrih 1000 kilometrov, kar je podobno, kot če bi se peljala iz Ljubljane v danski Köbenhavn. Obiskala sem 
samo društvo v provinci Chaco, kjer sem s finančno pomočjo urada za Slovence v zamejstvu in po svetu marca organizirala 
enotedenski tečaj slovenskega jezika in kulture. Želja je, da bi takšna gostovanja nadaljevala." 
Prevedli smo celotne Hlapce 
"Še sveža iz tiskarne je Cankarjeva antologija, ki smo jo vsi lektorati pripravljali ob Cankarjevem letu, že priromala v 
Argentino. V začetku decembra jo bomo predstavili. Na lektoratu v Buenos Airesu smo šli še korak dlje in se na pobudo 
nekdanje udeleženke lektorata in sedanje prevajalke iz slovenščine Marie Florencie Ferre lotili prevoda celotnih Hlapcev, ki 
veljajo za temeljno delo slovenske dramatike. Tako smo na lektorat povabili predavat o posebnostih prevajanja dramatike 
dva lokalna strokovnjaka, Pabla Ingberga in Alejandra Ariela Gonzaleza. V najvišji skupini smo si zastavili cilj, da prevedemo 
dramo do konca leta, in počasi res zaključujemo. Naše upanje je, da bi pritegnili kakšno založbo ali gledališče za objavo 



oziroma uprizoritev. Razen peščice prevodov, ki so jih v posameznih revijah v 40-ih in 50-ih letih objavili slovenski izseljenci, 
Cankar v španščino namreč ni preveden."  
V Argentini sta kar dve ugledni argentinski pisateljici slovenskih korenin, Alejandra Laurencich in Vlady Kocijančič - ste bili 
kaj v stiku z njima? 
"Osebno sem spoznala Alejandro Laurencich, ki se občasno udeleži kakšnega dogodka slovenskega veleposlaništva, bila sem 
tudi na obletnici njene literarne revije Balandra. Večkrat pa sem jo videla, ko je Klemen Brvar z ekipo v Buenos Airesu 
snemal dokumentarni film o njej, ta je v Sloveniji doživel premiero pred kratkim. Prejšnja lektorica v Argentini, Mojca 
Jesenovec, je v slovenščino prevedla njen romaneskni prvenec Pusti me pri miru, skupaj z Marijo Florencio Ferre pa sva 
poskrbeli za delovni prevod zvočnih posnetkov za dokumentarni film Alejandra. Doma imam tudi druge njene romane v 
španščini, ki pa se jih še nisem lotila. Vlady Kociancich žal poznam samo iz dokumentarnega filma RTV Slovenija, ne smemo 
pa izpustiti še ene pomembne pisateljice slovenskih korenin, in sicer Cristine Loza, ki je aktivna v slovenskih krogih v 
Cordobi. Izdala je že več romanov, med njimi tudi enega s slovensko tematiko, El oso de Karantania oziroma Karantanski 
medved, ki pa še čaka na prevod v slovenščino." 

• Načeta sporna avstrijska protidampinška zakonodaja. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 15.11.2018 
https://www.vecer.com/naceta-sporna-avstrijska-protidampinska-zakonodaja-6612951 
 

 
Slika: Podjetje Čepelnik se ukvarja z montažo stropov in sten. Foto: Petra Lesjak Tušek 
 
Plačilo varščine, ki jo plača avstrijski naročnik del za še neugotovljene, največkrat formalne prekrške izvajalca del iz druge 
države, je v nasprotju s pravom EU. 
Sodišče EU v Luksemburgu je, kot smo v Večeru kratko že poročali, v zadevi Čepelnik d.o.o./Michael Vavti odločilo, da je del 
avstrijske protidampinške zakonodaje v nasprotju s pravom Evropske unije. Razsodba se nanaša na plačilo varščine, ki jo 
mora avstrijski naročnik plačati, kadar odda dela tujemu obrtniku. Plačilo te varščine je v nasprotju z evropskim pravom. 
Tveganje s podjetji iz Slovenije 
Odvetnik Rudi Vouk iz celovške odvetniške pisarne Grilc Vouk Škof je v sporočilu za javnost ocenil, da je odločitev sodišča 
precejšnjega pomena za slovenska podjetja, ki delujejo na avstrijskem trgu: "Doslej so bila ta podjetja izpostavljena 
nevarnosti, da bi naročnik njihovih storitev že pri najmanjšem prekršku dobil predpisano plačilo varščine. Tega so se 
zavedali tudi naročniki, ki že zaradi te nevarnosti morda niso več dajali dela slovenskim podjetjem." Sedaj pa je Evropsko 
sodišče ugotovilo, da nalaganje plačila varščin, še preden je bil ugotovljen kakšen prekršek, ni sorazmerno s ciljem. Avstrijski 
zakonodajalec bo moral določila o varščini v celoti razveljaviti, sporočajo iz celovške odvetniške pisarne. 
Kot nam je včeraj povedala odvetnica iz omenjene pisarne Marija Škof, so s sodelavci včeraj o tej razsodbi na Dunaju 
pripravili tiskovno konferenco: "Tako rekoč vsi glavni avstrijski mediji so odmevno poročali o razsodbi, kajti avstrijska 
protidampinška zakonodaja je bila zavoljo pretiranih sankcij za formalne prekrške že leta predmet kritike. Bili so primeri, ko 
so zgolj zaradi manjkajočih dokumentov izrekli kazni v milijonski višini. Recimo, če inšpektorji na gradbišču ali delovišču niso 
našli celotne plačilne dokumentacijo s prevodom v nemščino, so za vsakega posameznega delavca izrekali minimalne kazni v 
višini dva tisoč evrov, pa tudi če so manjkajoče papirje naknadno dobili. Kazni so izrekli ne glede na to, ali so sploh ugotovili 
prenizko plačo - kar se v večini primerov niti ni zgodilo." 
Odvetniki so optimistični 
Pri tem bode v oči, da se je avstrijsko ustavno sodišče že dvakrat ukvarjalo s to problematiko, ni pa videlo razlogov za 
razveljavitev te ureditve. Avstrijska sodišča, zlasti vrhovna, doslej niso bila niti pripravljena uvesti potrebnih postopkov. Za 
zdaj je le en sam primer, in to zaradi kazni v milijonski evrski višini zaradi formalnih prekrškov, po predlogu deželnega 
upravnega sodišča za Štajersko le prišel pred Evropsko sodišče. Tudi ta postopek vodijo odvetniki Grilc Vouk Škof in so 
optimistični, da bo Evropsko sodišče razveljavilo še nadaljnja določila avstrijske protidampinške zakonodaje. 
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Slika: Marija Škof iz odvetniške pisarne v Celovcu, ki jo vodijo koroški Slovenci, je dejala, da so avstrijski mediji o razsodbi 
v Luksemburgu odmevno poročali. Foto: Sašo Bizjak 
 
Sodišče EU je v torek v zadevi Čepelnik d.o.o./Michael Vavti sklenilo, da je ureditev države članice, ki omogoča, da se 
prejemniku storitve naloži ustavitev plačil in plačilo varščine za zavarovanje plačila morebitne denarne kazni, ki bi lahko bila 
naložena izvajalcu storitve s sedežem v drugi državi članici za kršitev delovnega prava prvi državi članici, v nasprotju s 
pravom EU. Sodišče je pri odločitvi sledilo mnenju generalnega pravobranilca Nilsa Wahla, piše slovenska tiskovna agencija 
STA. 
Plačal varščino, za delo pa ne 
Zadevo družbe Čepelnik so celovški odvetniki prek postopka pred okrajnim sodiščem v Pliberku spravili v Luksemburg. 
Družba Čepelnik s sedežem na Prevaljah je na hiši Michaela Vavtija v Avstriji, blizu meje s Slovenijo, opravila storitve v 
vrednosti 12.200 evrov. Naročnik Vavti je družbi Čepelnik za dela plačal avans v višini 7000 evrov. Nato je na gradbišču 
avstrijska finančna policija v inšpekcijskem pregledu ugotovila, da je slovensko podjetje storilo dve upravni kršitvi. Za dva 
napotena delavca ni pravilno prijavilo začetka dela, v povezavi s plačami za štiri napotene delavce pa ni predložilo 
dokumentov v nemščini. Finančna policija je po inšpekcijskem pregledu od naročnika del zahtevala ustavitev plačila. In mu 
naložila še plačilo varščine v višini še neplačanega zneska 5200 evrov. Namen varščine je bil zavarovati plačilo morebitne 
globe, ki bi lahko bila naložena družbi Čepelnik. 
5200 evrov je znašala višina krivične avstrijske varščine  
V postopku je bila družbi oktobra 2016 naložena kazen za prekrška v višini tisoč evrov in osem tisoč evrov. Ta dva 
upravnokazenska postopka sicer, kot je dejala Marija Škof, po pritožbi še tečeta. Po koncu del je sicer prevaljsko podjetje 
naročniku izdalo račun v višini 5000 evrov za poravnavo še neplačanega zneska, a Michael Vavti je plačilo zavrnil, češ da je 
še neplačani znesek plačal upravnemu organu v Velikovcu. Družba Čepelnik je nato zoper naročnika del začela postopek za 
izterjavo še neplačanega zneska. 
 

Vestnik, Murska Sobota 

• »Zapiši vse, da se kaj ne izgubi«. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 46, 15. novembra 
2018, str. 16 

Spominski večer, posvečen Francu Kuzmiču 
Zbrana bibliografija je poklon izjemnemu opusu izjemnega strokovnjaka in velikega človeka 
Knjige, raziskovanje in preučevanje Prekmurja, zbiranje podatkov, predvsem pa zapisovanje, vse to je bilo njegovo življenje. 
Zato ni presenetljiv podatek, da zbrana bibliografija Franca Kuzmiča obsega kar 638 enot, ki so bile objavljene v letih od 
1969 do 2018. Uredila in zbrala jo je Klaudija Sedar, ob spominjanju na prezgodaj umrlega bibliotekarja, muzejskega  
svetovalca, pedagoga in pastorja Binkoštne cerkve pa so jo predstavili na spominski slovesnosti v Pokrajinski in študijski 
knjižnici v Murski Soboti. V ustanovi, kjer je na svoji poklicni poti na domoznanskem oddelku dvanajst let delal kot 
bibliotekar in domoznanec in se je tudi pozneje pogosto vračal v knjižnične arhive in k preučevanju hranjenega gradiva. 
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Slika: Družina Franca Kuzmiča z avtorico Bibliografije Klaudijo Sedar. Fotografija: A. Nana Rituper Rodež  
 
»Zbiranja in razvrščanja bogastva, ki ga je ustvaril Kuzmič, sem se lotila z veliko ambicioznosti in hkrati izjemnega 
spoštovanja do človeka, ki je zapustil obsežen in zavidljiv opus, ter v zahvalo, ker mi je pomagal na moji raziskovalni in 
znanstveni poti,« je povedala Klaudija Sedar. »Bil je tisti, ki me je veliko naučil in z zanimanjem spremljal moje delo, me 
usmerjal in dajal napotke, zato sem tudi pri zbiranju in razvrščanju njegove bibliografije sledila njegovim naukom in praksi. 
Tudi sam je sestavil okoli sto bibliografij različnih avtorjev. Sem ga pa pri tem delu, predvsem pri vprašanju, kaj moram 
napisati in česa ne, neizmerno pogrešala. Tolikokrat sem si zaželela, da bi ga lahko kaj vprašala in se posvetovala kot nekoč, 
ko sem imela sto in eno vprašanje, on pa je s svojo mirnostjo odgovoril 'Počakaj, greva lepo po vrsti'.« 
 

 
Slika: Na spominskem večeru so predstavili Bibliografijo Franca Kuzmiča. Fotografija A. Nana Rituper Rodež 
 
Njegova dela je Klaudija Sedar v knjigi Bibliografija mag. Franca Kuzmiča (1952–2018) razvrstila na štiri področja, in sicer na 
monografije in druga zaključena dela, sekundarno avtorstvo, članki in drugi sestavni deli ter bibliografije. Njegov prispevek k 
vedenju je še večji, a v tem delu niso zajeta priložnostna predavanja, sodelovanje pri različnih radijskih in televizijskih 
oddajah in podobno. Bibliografijo, ki je dragocen pripomoček pri spoznavanju njegovega prispevka k prekmurski dediščini, 
so založile Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija Petanjci, Pokrajinska in študijska knjižnica in Pomurski muzej Murska Sobota, 
izšla pa je s pomočjo Mestne občine Murska Sobota. 
Franc Kuzmič je opravil veliko delo, lahko bi celo rekli, da je Kuzmič skoraj popisal zgodovino Prekmurja. A tega nikoli ni 
združil in izdal v eni skupni publikaciji oziroma v znanstvenem delu. Mnogi so ob pisanju svojih znanstvenih del vsebino 
črpali ravno iz njegovih člankov in zapisov, sam pa se je ob tem, da bi moral izdati svoje znanstveno delo, samo strinjajoče 
nasmehnil. »Ampak tak je bil Feri,« zapiše Metka Fujs, direktorica Pomurskega muzeja Murska Sobota, »Kuzmič je zbiral, 
sproti zapisoval in objavljal, predaval, učil, svetoval, se nesebično razdajal, ves čas pa ostajal strokovno in znanstveno 
suveren.«  
Zanimivost nedavno izdane Bibliografije pa je tudi fotografija njegove domače knjižnice, natančno take, kot jo je zapustil. 
Človek, ki smo ga vsi hoteli imeti ob sebi 
Kuzmič je odšel nenadoma, sredi dela in vpet v mnoge načrte. Med drugim je bil izjemen soustvarjalec Ustanove dr. 
Šiftarjeve fundacije in Marjan Šiftar je pripovedoval, kako so že komaj čakali njegovo vrnitev iz Betlehema, da bi jih, kot 
vedno, razveselil s svojo človeško vedrino, intelektualno širino, enciklopedičnim znanjem, s svojo preudarnostjo, delovno 
zagnanostjo in občutkom za produktivno kolektivno delo in sodelovanje. 
O tem, kako je znal širiti obzorja, spodbujati in razlagati, je spregovoril tudi Daniel Grabar, pastor v Binkoštni cerkvi, katere 
aktivni član je bil tudi Kuzmič: »Vedno, ko je prišel, je navduševal s svojimi razlagami in pojasnjevanjem in s svojo 
prisotnostjo vtisnil neizmerni pečat. Bil je človek, ki smo ga vsi hoteli imeti ob sebi.« Zapolnjeval praznino v vedenju o 
Prekmurju  
»Zapiši, zapiši vse, da se kaj ne izgubi, je rad govoril,« se Kuzmiča spominja njegov nekdanji sodelavec v 



muzeju Branko Kerman. Po njegovi mizi in pisarni so bili številni listki, na katerih si je zapisoval drobce in jih potem sestavljal 
v zgodbe in članke. Sistematično preučevanje, želja in velika volja, da bi odkril in znal čim več, so ga gnali, da je raziskoval. 
Tudi zato se je večkrat dokopal do dragocenih podatkov in zapolnjeval praznino v vedenju o Prekmurju, je še povedal 
Kerman.  
V nabito polni avli Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti so se zbrali mnogi, ki so s Kuzmičem delali, sodelovali, 
spremljali njegovo delo, ga poslušali, srečevali ter kot raziskovalca in človeka spoštovali. Kdo pa ni vedel, kako so ga zanimali 
Prekmurje, protestantizem, teološka vprašanja, Judje, stari tiski v prekmurskem jeziku, krajevna zgodovina. Bil je tudi tisti, 
ki je natančno kot le redkokdo vedel, kje bi lahko kateri podatek našli, če ga že ni znal na pamet. Poleg tega je bil izjemen 
predavatelj, mentor mnogih, svetovalec, predvsem pa prijeten sogovornik in pozoren poslušalec. K njemu so prihajali 
različni ljudje, preprosti in znanstveniki, nekateri so potrebovali le kakšen podatek ali pa širše vedenje o neki zadevi. 
Vsem je z veseljem pomagal in razdajal svoje znanje, saj je bil ustrežljiv človek in eden tistih, ki je to, kar ve, nesebično delil. 
Jernej Kuzmič, sin Franca Kuzmiča, se je v imenu družine zahvalil in končal z optimistično mislijo, ki jo je imel njegov oče 
zapisano v eni od svojih beležk: »Kdor upa, ta vztraja, kdor vztraja, ta tudi zmaga«. 

• Trije gradovi združeni v eni zgodbi. Damjana Nemeš. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 46, 15. novembra 
2018, str. 17 

Projekt 321 go 
Podlagi za projekt sta raziskava skupne preteklosti projektnega območja ter ohranjanje skupne kulturne dediščine 
V Javnem zavodu Krajinski park Goričko (KPG) so se v letu 2016 pridružili projektni zgodbi, ki združuje tri gradove na 
slovenski in avstrijski strani ter s tem prispeva k razvoju kulturnega turizma v čezmejnem podeželskem prostoru. Gre za 
nekaj čez 884.000 evrov vredni projekt 321 go, ki je sofinanciran iz programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 
2014– 2020, v njem pa so se združili trije partnerji – jOPERA Jennersdorf kot vodilni partner ter Pomurski muzej Murska 
Sobota in Javni zavod KPG.  
 

 
Slika: Na gradu Grad so predstavili aktivnosti čezmejnega projekta 321 go. Fotografija: Damjana Nemeš 
 
Kot je povedala Alexandra Rieger, predstavnica vodilnega partnerja, ni samoumevno ustvariti tako dobro čezmejno  
partnerstvo. »Skupaj smo uvideli, da imamo zelo podobno izhodiščno točko, saj smo med raziskovanjem zgodovine teh 
pokrajin ugotovili, kako zelo povezani smo in koliko skupnega imamo,« je še dejala.  
V projektu so se povezali grad Tabor na avstrijski strani meje ter grad Grad in grad Murska Sobota na slovenski strani, na 
podlagi teh gradov pa so pripravili tudi zgodovinske študije projektnega območja. Glavne skupne cilje: oblikovati trajnostno 
kulturnoturistično destinacijo, izboljšati ponudbo zunaj glavne sezone, pridobiti nove obiskovalce ter podaljšati obdobje 
bivanja želijo partnerji doseči na več načinov. Eden izmed njih so tri samostojne razstave o zgodovini posameznega gradu. 
»Nova dognanja se nanašajo na časovne okvire, ko je lastništvo prehajalo iz rok v roke oziroma od družine do družine, na 
posamezni razstavi pa so zajeti dogodki, listine, dokumenti in drugo gradivo,ki prikazuje zgodovino posameznega  
gradu,« je o razstavah povedala Tamara Andrejek iz Pomurskega muzeja Murska Sobota. Izdelan je bil tudi tridimenzionalni 
model gradu Grad, v vseh treh gradovih pa so na voljo avdiovodniki za individualne obiskovalce s spremnim besedilom. 
»Pripravili bomo tudi povezovalno zgodovinsko družinsko turo s priporočili za obisk Pomurja in južnega Gradiščanskega 
ter elektronsko knjigo, mobilno aplikacijo in monografijo o zgodovini projektnega območja,« je napovedala Stanka Dešnik, 
direktorica Javnega zavoda KPG, in dodala, da so v okviru projekta na gradu Grad že obnovili grajsko kapelo, pri čemer so 
odkrili tri križe, ter njen predprostor, v katerem je postavljena tudi zgodovinska razstava, v soboškem gradu pa so potekala 
obnovitvena dela za gretje. 
Ker je pomembna vsebina projekta tudi ohranjanje tradicije, predvsem rokodelstva, so bile že izvedene številne delavnice, 
prav tako si prizadevajo za povezovanje umetnikov z obeh strani meje, zato pripravljajo fotografske natečaje ter umetniške 
razstave. Vse izvedene in načrtovane aktivnosti v projektu so predstavili minuli teden na gradu Grad. Tam je bil tudi Iztok 
Fartek, predsedujoči svetu pomurske razvojne regije, sicer pa župan Občine Šalovci, ki je poudaril, da tovrstni projekti 
pripomorejo k razvoju regije, saj se z njihovo pomočjo promovira to območje, privabljajo se turisti, posredno pa poskrbijo 
tudi za primere dobrih praks ter spoznavanje krajev ter prebivalcev na drugi strani meje.  

• Piknik zdravilnega bezga. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 46, 15. novembra 2018, str. 18 
Slovensko-madžarsko turistično sodelovanje 
Partnerji pri projektu prihajajo iz Moravskih Toplic in Lentija 



V kulturnem domu v Lentiju na Madžarskem so v okviru mednarodnega projekta Garden organizirali slovensko- madžarsko 
prireditev, ki so jo poimenovali Piknik zdravilnega bezga. 
 

 
Slika: Na tržnici so se predstavili slovenski in madžarski turistični ponudniki. Fotografija: Jože Gabor 
 
Hiša Tara Moravske Toplice je predstavila izdelavo čokolade, sladke dobrote pa so udeleženci lahko tudi poskusili. O 
zdravilnih učinkih bezga je predavala pridelovalka zdravilnih zelišč in začimb Katalin Csondor Lengyelne. Udeleženci 
delavnice so pokušali jedi z bezgom. Tako iz bezgovih cvetov kakor tudi iz bezgovih jagod lahko naredimo vrsto odličnih jedi, 
tudi bezgove sokove, namaze, pecivo, marmelado in sirupe, so povedali na predstavitvi.  
Pripravili so tržnico ročnih del in domačih dobrot, lokalni pridelovalci in predelovalci pa so ponujali še med, marmelade, sire, 
izdelke iz sivke in žafrana, sirupe in drugo. Namen projekta Garden je vzpostavitev čezmejne turistične mreže, regije 
drobnih čudežev z razvijanjem ponudbe zunaj turističnih središč. Izvajajo ga v okviru programa Interreg V-A  
Slovenija-Madžarska. Partnerji pri projektu so TIC Moravske Toplice Občina Moravske Toplice, Javna fundacija za razvoj 
zdravstvenega turizma Lenti in Občina Lenti, ki je vodilni partner. 

 
MMC RTV SLO   
 

• Minister Česnik se je v Trstu pogovarjal o težavah Slovencev v Italiji. Sa. J. Trst - MMC RTV SLO, STA. 9. 
november 2018 

Peter Jožef Česnik, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, se je v Trstu s Slovenci v Italiji poleg vprašanj, s katerimi 
se sooča slovenska manjšina, pogovarjal še o gospodarski problematiki in položaju osrednjih kulturnih organizacij.  
Minister bo vlado seznanil z možnimi rešitvami 
http://www.rtvslo.si/slovenija/minister-cesnik-se-je-v-trstu-pogovarjal-o-tezavah-slovencev-v-italiji/471337 
 

 
Slika: Peter Jožef Česnik se bo še letos sestal s predsednikom deželne vlade Furlanije - Julijske krajine (FJK) 
Massimilianom Fedrigo. Foto: BoBo 
 
Ministrov vtis je po prvih srečanjih pozitiven, saj so se v pogovorih nakazale možne rešitve. Minister je po poročanju 
Primorskega dnevnika in Radia Trst A dejal, da bo o možnih rešitvah seznanil slovensko vlado, sam pa se bo še letos sestal s 
predsednikom deželne vlade Furlanije - Julijske krajine (FJK) Massimilianom Fedrigo. 
Napovedal je še, da se bo zunanji minister Miro Cerar 26. novembra sestal s skupnim predstavništvom Slovencev v Italiji. 
Srečanje bo potekalo pred obiskom vodje slovenske diplomacije v Rimu, predvidenim za 28. november. 
Minister Česnik se je dopoldne sešel s predstavništvom Slovencev v Italiji, ki so ga sestavljali senatorka Tatjana Rojc, 
deželna poslanca v parlamentu FJK Igor Gabrovec in Danilo Slokar, predsednika krovnih organizacij Rudi Pavšič in Walter 
Bandelj ter predsednica institucionalnega paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine Ksenija Dobrila. Pogovarjali 
so se o odprtih vprašanjih, ki so posledica neizvajanja zaščitnega zakona za Slovence v Italiji iz leta 2001. 
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Nerešena vprašanja predstavljena v spomenici 
Predsednika krovnih organizacij, Slovenske kulturno-gospodarske zveze Pavšič in Sveta slovenskih organizacij Bandelj, sta ta 
vprašanja izpostavila v spomenici, ki sta jo pred kratkim naslovila na predsednika republike Boruta Pahorja in predsednika 
vlade Marjana Šarca ter ostale najvišje predstavnike slovenske države. 
Gre za še vedno neuresničen člen o olajšanem zastopstvu v italijanskem parlamentu, težave pri zapisovanju slovenskih imen 
in priimkov na nekaterih italijanskih dokumentih, rabo slovenščine v izvoljenih telesih, pomanjkljivo vidno dvojezičnost in še 
vprašanje poučevanja slovenskega jezika v Železni in Kanalski dolini na skrajnem severovzhodnem robu FJK. Tudi 
samostojna slovenska sekcija na tržaškem glasbenem konservatoriju še ni bila ustanovljena, prav tako še ni v celoti 
uresničeno vračanje Narodnih domov v Trstu in Trgovskega doma v Gorici ter še ni prišlo do priznanja slovenskih sindikalnih 
organizacij in dejavnosti. 
Pavšič in Badelj sta v spomenici omenila tudi zaskrbljenost glede financiranja zamejskih medijev zaradi načrtov italijanske 
vlade o postopnem krčenju in ukinitvi prispevkov za založniške dejavnosti. Pri tem sta izpostavila časnik Primorski dnevnik. 

• V Rimu 20.000 ljudi proti "vse več sovraštva". Rim - MMC RTV SLO. 10. november 2018 
Protestirali študenti, aktivisti, Romi, prebežniki 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/v-rimu-20-000-ljudi-proti-vse-vec-sovrastva/471437  
V Rimu je najmanj 20.000 ljudi protestiralo proti vladi, zaradi katere je po njihovem mnenju po začetku njenega 
delovanja pred petimi meseci "vse več sovraštva". 
 

 
Slika: Prebežniki v Italiji opozarjajo na sovraštvo, ki so ga deležni vsakodnevno. Foto: EPA 
 
Demonstracije so organizirale levičarske, protirasistične in antifašistične skupine, ki večinoma nimajo političnih zastopnikov, 
poroča Al Džazira. Udeležili so se jih tudi romske družine, ki so jih oblasti pred kratkim pregnale iz njihovih taborišč, 
študenti, prebežniki in aktivisti za človekove pravice iz celotne države. 
Protestniki so vzklikali "Vsi smo nezakoniti". Protest se je začel z rahlo zamudo, saj so bili nekateri avtobusi nekaj časa 
zadržani zunaj Rima, kjer jih je pregledovala policija. 
Med udeleženci protesta je bil tudi Domenico Lucano, župan mesta Riace, ki so mu oblasti pred kratkim odredile hišni 
pripor, nato pa so ga pregnale iz južnega mesteca zaradi obtožb o omogočanju priseljevanja brez ustreznih dokumentov. 
Riace je zaslovelo, ker je postalo primer uspešne integracije številnih prebežnikov, ki so jih tamkajšnje oblasti povabile v 
kraj, ki se je spoprijemal z vse manjšim številom prebivalcev. 
Organizatorji so dejali, da je protest poskus civilne družbe, da vzpostavi enotno fronto v času, ko je vse več poročil o 
rasističnih incidentih in institucionalni diskriminaciji. Eden takšnih primerov je zavrnitev obroka v šolah za otroke staršev 
tujcev. 
"Tukaj sem, da nasprotujem vzdušju nestrpnosti in popolne družbene in kulturne revščine, ki jo doživlja ta država in to 
mesto," je dejal Massimo Guidotti, vodja "medkulturnega" vrtca v Rimu, ki mu grozi zaprtje. 
Ligi vse večja podpora 
Odkar sta Gibanje petih zvezd, stranka, ki se jo označuje za populistično, in skrajno desna Liga oblikovala vlado, je 
priljubljenost Gibanja upadla, podpora Ligi pa se je skorja podvojila. 
 

 
Slika: Salvinijeva Liga pridobiva priljubljenost. Foto: Reuters 
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Velik del priljubljenosti Lige gre na račun njenega vodje Mattea Salvinija, notranjega ministra, in njegovih protipriseljenskih 
stališč. Salvini med drugim ladjam nevladnih organizacij, ki na morju rešujejo prebežnike, preprečuje vplutje v italijanska 
pristanišča. 
Novoprispelih prebežnikov v Italiji je manj, kar je že posledica sporazuma prejšnje vlade z Libijo, a Salvinijevi ukrepi imajo 
učinek na javno mnenje. Ob tem pa so vplivali tudi na višjo smrtnost in število pogrešanih v Sredozemskem morju, ugotavlja 
italijanski inštitut za mednarodne politične študije. 
Italijanski senat je ta teden odobril predlog zakona o "varnosti in migracijah", ki bo v primeru sprejetja po besedah Salvinija 
zmanjšal finančne stroške zaradi priseljevanja, obenem pa naj bi Italija še naprej dodeljevala status begunca ljudem, ki so do 
njega upravičeni. 
Predlog zakona predvideva ukinitev humanitarne zaščite za ljudi, ki ne prejmejo azila ali subsidiarne zaščite, in njeno 
nadomestitev s posebnimi dovoljeni za prebivanje, za pridobitev katerih pa bi veljali strožji pogoji, bila pa bi tudi izdana za 
krajša obdobja. 
Eden izmed ljudi, ki ima to humanitarno zaščito, je 25-letni Bubakr Bahaba iz Senegala, ki živi v Caserti blizu Neaplja, kjer je 
bilo več napadov na prebežnike. Po novih pravilih ne bi imel več dostopa do izobraževanja in dela. 
Obstaja tudi zaskrbljenost, da bodo novi ukrepi povzročili, da bo več ljudi brez dokumentov in pravic. 
"Vse več sovraštva me straši. Na avtobusu ali na tržnici, to živimo vsak dan," je dejal v Italiji rojeni 22-letni študent Saba 
Abbate, čigar oče je Etiopijec. 

• Murkova nagrada Maji Godina Golija. M. K. Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 11. november 2018  
Priznanje Jerneju Mlekužu za popularizacijo slovenskih jedi 

http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/murkova-nagrada-maji-godina-golija/471456  
Slovensko etnološko društvo (SED) letošnjo Murkovo nagrado namenja Maji Godina Golija, katere pionirske raziskave in 
objave na temo etnologije mest so "nekaj več od pionirstva: so nesporen zagon vsem etnološkim in drugim raziskavam 
mest", beremo v utemeljitvi.  
 

 
Slika: Maja Godina Golija prejme Murkovo nagrado za obsežen in kakovosten znanstveni opus s področja raziskav urbane 
kulture. Foto: ZRC SAZU 
 
Nagrajujejo jo za obsežen in kakovosten znanstveni opus s področja raziskav urbane kulture. Dolgoletno etnološko 
delovanje Maje Godina Golija, njeno vztrajno prizadevanje za natančno, poglobljeno strokovnost na eni strani in široko 
odmevno pojavnost na drugi kažejo na njen širok spekter delovanja, hkrati pa so v komisiji za nagrade poudarili, da je 
nagrajenka vztrajna zagovornica visokih standardov v etnologiji. 
 

 
Slika: Jernej Mlekuž je nagrajen za izjemen prispevek k raziskovanju, vrednotenju in popularizaciji slovenskih jedi. Foto: 
Založba Beletrina 
 
Podelitev nagrad Slovenskega etnološkega društva je potekala v Podjetniškem pospeševalniku Katapult. Podelili so tudi 
Murkovo priznanje, ki ga je prejel Jernej Mlekuž za izjemen prispevek k raziskovanju, vrednotenju in popularizaciji 
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slovenskih jedi. Med njegovimi najopaznejšimi deli je I feel kranjska kobasica. Kako je kranjska kobasica podigla slovenski 
narod, ki je izšla pri zagrebški založbi Srednja Evropa, odmevno pa je bilo tudi delo Kranjsko klobasanje (založba Beletrina). 
"Mlekuž je eden tistih etnologov, ki raziskave načina življenja najraje povezuje z banalnimi vidiki vsakdana, z materialno 
kulturo, tudi s prehrano in s časopisnim papirjem," piše v utemeljitvi nagrade. 
Nagrada skrbnikoma Časarovega mlina 
Murkovo listino sta dobila Anica in Zvone Petje, lastnika in skrbnika Časarovega mlina, za ohranjanje in revitalizacijo snovne 
kulturne dediščine. "Murkova listina predstavlja priznanje za njuno dosedanje delo in upamo, da tudi dodaten motiv za 
nadaljevanje njunih vizij in ohranjanje etnološke dediščine," je zapisala letošnja komisija, ki so jo ob predsedniku Marku 
Terseglavu sestavljali še člani Katlin Hirnok, Jelka Pšajd in Tomaž Simetinger. 
Zbrane je na današnji podelitvi nagrad nagovorila predsednica SED-a Alenka Černelič Krošelj, slavnostna govornica je bila 
lanska Murkova nagrajenka Jana Mlakar Adamič. Na podelitvi sta spregovorili tudi trboveljska županja Jasna Gabrič in 
generalna direktorica direktorata za kulturno dediščino na ministrstvu za kulturo Ksenija Kovačec Naglič. 
SED je nagrade, ki nosijo naslov po njihovem znanstvenem in strokovnem vzorniku Matiji Murku, letos podelil 32. leto 
zapored. Matija Murko (1861–1952) je deloval na številnih področjih, etnologi in kulturni antropologi pa ga opredeljujejo 
kot utemeljitelja etnologije kot znanosti. 

• Na ruševinah vojne je nastala spremenjena podoba Evrope. Ana Svenšek. Ljubljana - MMC RTV SLO.   
                  11. november 2018  
Zgodovinarka Kornelija Ajlec o mirovnih konferencah in družbeni klimi takoj po vojni 
https://www.rtvslo.si/prva-svetovna-vojna/zgodbe-in-pricevanja/na-rusevinah-vojne-je-nastala-spremenjena-podoba-
evrope/471491 
Leto 1918 je prineslo mnogo sprememb v ureditvi sveta in režima, ki so ga bili ljudje navajeni. Razpadli so imperiji, 
nastala je kopica novih držav. Določbe mirovnih konferenc, ki so korenito posegle v vsakdanjik mnogih ljudi, pa so 
prižgale pritajeno iskro novega izbruha.  
 

 
Slika: 28. junija 1919, natanko pet let po sarajevskem atentatu na avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda, 
so v Zrcalni dvorani versajske palače podpisali mirovno pogodbo z Nemčijo. Foto: Imperial War Museum London/William 
Orpen  
 

 
Slika: Jeseni 1918 sta Nemčijo k prošnji za premirje prisilila slabšanje vojaškega položaja in poraz njenih zaveznic. Foto: 
EPA 
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Slika: Premirje so predstavniki Nemčije podpisali v zasebnem vagonu maršala Focha na stranskem tiru v gozdu pri mestu 
Compiegne. Zavezniki so se dogovorili, da bodo postavili ostre pogoje premirja. Nemčija je morala privoliti. Ker se je 
podpis zgodil enajstega dne enajstega meseca, so za uro uveljavitve dokončnega premirja določili 11.00. Foto: Universität 
Osnabrück  
 

 
Slika: Kako boleč je bil ta poraz in kako krivični so se Nemcem zdeli pogoji mirovne pogodbe, kaže dejstvo, da je Hitler 
leta 1940 dal pripeljati muzejski vagon iz Compiegna v Berlin in prisilil predstavnike Francije, da so v njem podpisali 
kapitulacijo. Med vojno je bil nato originalni vagon uničen, v Compiegnu je ohranjenih še nekaj tirnic in zaznamovano 
mesto, kjer je vagon leta 1918 tudi stal. Foto: MMC/Ana Svenšek  
 

 
Slika: Replika notranjosti vagona. Foto: Reuters  
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Slika: Domovina, 8. 11. 1918. Foto: dLib  
 
 

 
Slika: Množica na Times Squaru v rokah drži izvode časopisov z novico, da je Nemčija podpisala premirje z antantno 
stranjo. Foto: Reuters  
 

 
Slika: Francoski maršal Ferdinand Foch je aprila 1918 dobil naziv vrhovni poveljnik sil antante. Foto: AP 
 

 
Slika: Posebna izdaja časnika Slovenec dan po podpisu premirja. Foto: dLib  
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Slika: David Lloyd George, Vittorio Orlando, Georges Clemenceau in Woodrow Wilson so vodili mirovno konferenco. 
Foto: AP  
 
 

 
Slika: Množica je ob poti do dvorca spremljala delegacije, ki so se odpravljale na mirovna pogajanja. Foto: Bibliotheque 
nationale de France/www.europeana.eu  
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Slika: Članek o ameriškem predsedniku in njegovih premikih v časopisu Domovina, 13.12.1918. Slovenci so do Woodrowa 
Wilsona gojili velike upe. Njegovo poudarjanje pravice narodov do samoodločbe, je bilo kot luč na koncu tunela za 
majhne narode, a so se določila mirovnih pogodb potem pogosto razlikovala od tega. Foto: dLib  
 

 
Slika: Ameriški predsednik Wilson je decembra 1918 pripotoval v Evropo in to je bila prva pot kakšnega predsednika ZDA 
na staro celino. Foto: Bibliotheque nationale de France/www.europeana.eu 
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Slika: Mirovna pogodba v angleški verziji. Ko so Nemci izvedeli za vsebino, so bili ogorčeni. Podpisali so jo šele po grožnji 
antantnih držav, da bodo sicer vojaško posredovale. Foto: Auckland War Memorial Museum  
 

 
Slika: Voditelji in predstavniki zmagovitih sil 1. svetovne vojne so se 28. junija 1919 zbrali v Verssailesu ter prisostvovali 
podpisu mirovne pogodbe z Nemčijo. Francoski premier Clemenceau stoji v sredini, ameriški predsednik Wilson sedi na 
levi. Foto: AP  
 
 

 
Slika: Podpis pogodbe z Madžarsko v dvorcu Trianon. Madžarska je izgubila dve tretjini svojega ozemlja. S tem se je 
prebivalstvo Madžarske razpolovilo, odvzetih ji je bilo dve tretjini njenih železnic, cest in vodnih poti ter približno 80 % 
gozdnih površin in rudnikov. Foto: Bibliotheque nationale de France/www.europeana.eu  
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Slika: Mirovna pogodba z Bolgarijo. Foto: The Bulgarian Archives State Agency/Wikipedia 
 
Tri nemška vozila so 7. novembra 1918 prečkala frontno črto in se namenila k francoskim poveljnikom na podpis premirja. 
Pred njimi so celotno pot očistili nastavljenih eksplozivnih sredstev. Vodili so jih do vlaka pri Compiegnu. V vagonu jih je 
sprejel vrhovni poveljnik zavezniških sil francoski maršal Ferdinand Foch in 11. novembra zjutraj je katoliški poslanec 
Matthias Erzberger podpisal premirje. V ledeno hladnem ozračju vagona si nasprotniki niso podali rok, so pa končali morijo, 
v kateri je življenje izgubilo med 15 in 19 milijoni ljudi, in ki je trajno zaznamovala svet. 
Nova razdelitev sveta je sledila v naslednjih mesecih, ko so se zmagovalke te vojne – antantne sile – sestale na mirovni 
konferenci. S pogovori se je mudilo, saj so se stare sile bale, da se bo revolucionarno gibanje, ki je zajelo Rusijo, razširilo 



med nezadovoljnim prebivalstvom Evrope. Ena izmed najpomembnejših posledic prve svetovne vojne je bil namreč razpad 
štirih velikih imperijev: ruskega, nemškega, avstro-ogrskega in osmanskega. Na ruševinah teh cesarstev so nastale nove 
države, ki so popolnoma spremenile podobo Evrope. Čeprav so se mirovne konference udeležili predstavniki 25 držav, so 
škarje in platno v rokah držali "veliki štirje": ameriški predsednik Woodrow Wilson, francoski premier Georges Clemenceau, 
britanski premier David Lloyd George in italijanski premier Vittorio Emanuele Orlando. 
Francija in Italija sta želeli oslabiti Nemčijo, a jo ohraniti kot branik pred komunistično sovjetsko Rusijo, Italija je vztrajala pri 
ozemeljskih zahtevah, danih leta 1915, ko je prestopila k antantni strani, ameriški predsednik Wilson pa je želel uresničiti 
svoj program 14 točk, ki naj bi pripomogle k trajnemu miru po svetu. V njih je bila zapisana pravica narodov do 
samoodločbe, zavzel se je za svobodo morja, javno diplomacijo kot nasprotje tajne diplomacije, razorožitev, enakost 
trgovinskih pogojev in ustanovitev Lige narodov, ki bo velikim in majhnim državam zagotavljala neodvisnost in ozemeljsko 
celovitost. Svoje zahteve po prevladi na Daljnem vzhodu je dodala še zaveznica Japonska, kar je na koncu pomenilo, da so 
bila pričakovanja sodelujočih tako različna, da se je izcimila ureditev, ki je postala vir novih konfliktov.  
Ker poraženke na konferenci niso sodelovale in so morale le podpisati pogodbe, so ljudje to dojeli kot diktat zmagovalcev. 
Pogodbe so bile podpisane po različnih delih Pariza in po njih tudi imajo imena. Kaj se je dogajalo na mirovnih konferencah 
in kako so te vplivale na podobo sveta ter družbeno ozračje, smo se pogovarjali s Kornelijo Ajlec, predavateljico sodobne 
obče zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 
V kakšnem stanju so največje države dočakale podpis premirja? 
Če torej govorimo o taboru poraženk, lahko rečemo, da so bile te v celoti poražene. Tako Avstro-Ogrska kot Nemčija sta se v 
zadnjih tednih vojne spopadali s številnimi upori vojakov, pa tudi z nemiri na ulicah. Ljudje in vojaki so bili v celoti 
demoralizirani in utrujeni od vojne. Posledično je Nemčija že 4. oktobra zaprosila ameriškega predsednika Woodrowa 
Wilsona za premirje. 
Tako se že nakazujejo obrisi stanja v antantnem taboru. Tu so namreč v celoti prevladale Združene države Amerike, ki so iz 
vojne izšle gospodarsko, posledično pa tudi politično, najmočnejše. Ne le, da niso trpele škode na domačih tleh, izgubile so 
razmeroma majhno število vojakov. Poleg tega so se pri njej zadolževale vse evropske zaveznice, zato so bile ZDA še v 
močnejšem položaju. Dejansko so evropski voditelji prvič začutili, da je nad njimi nekdo, ki zmore urejati tudi najbolj 
temeljne evropske zadeve, kar je bilo do tedaj tako rekoč nepojmljivo. 
To je bilo boleče spoznanje predvsem za Veliko Britanijo in Francijo, ki sta sicer zaradi medvojne izolacionistične politike 
ZDA še vedno ostali evropski velesili. A vsaka je imela svoje težave. Britanija je postala ena izmed najbolj zadolženih držav 
na svetu, a je marsikateri gospodarski primanjkljaj hitro nadoknadila. Posledice vojne pri njej so bile v prvi vrsti psihološke. 
Dejstvo, da kot največja armada na svetu ni uspela hitro opraviti z nasprotnikom, se je usidralo v podzavest njenih 
voditeljev. 
Francija je po več kot 40 letih znova dobila v posest dobičkonosni in strateško pomembni Alzacijo in Loreno, kar je 
neposredno vplivalo na samozavest njenih voditeljev, čeprav so tudi sami dočakali konec dolge in izčrpavajoče vojne precej 
oslabljeni. Iz vojne so izšli s prepričanjem, da mora Nemčija kriti vse stroške obnove in še več. Zato so bile reparacijske 
zahteve ena izmed temeljnih zunanjepolitičnih vodil francoskih politikov. 
Predsednik ZDA Woodrow Wilson je mirovno konferenco želel voditi po načelu 14 točk, med katerimi je bila še posebej 
pomembna misel o samoodločbi narodov. A zmagala je stara diplomacija. Koliko so pri določanju nove razmejitve Evrope 
dejansko upoštevali pravico narodov do samoodločbe?Kaj je po vašem mnenju najbolj zaznamovalo mirovna pogajanja, 
ki so sledila? 
Če je bila prva svetovna vojna prelom s starim, pa so akterji pariške mirovne konference miselno obstali v ancien régimu. To 
je razlog, da sklenjeni sporazumi tega preloma niso zaključili, saj se je nanj čakalo do konca naslednjega velikega spopada, 
druge svetovne vojne leta 1945. V Parizu ni šlo za klasična pogajanja, temveč za diktat velike četverice, ki so jo sestavljali 
voditelji ZDA, Velike Britanije, Francije in Italije. Velika četverica se je sestajala samostojno in o svojih pogovorih ni vodila 
nikakršnih zapiskov. S tem so že takoj kršili prvo načelo Wilsonovih 14 točk, da v mednarodni politiki ne bo več tajne 
diplomacije. 
Sicer pa sta mirovno konferenco zaznamovali zlasti dve značilnosti, ki sta s časom pridobili negativno konotacijo: Britanijo in 
Francijo je gnala potreba po kaznovanju poraženk. Ta gonja je mnogokrat presegla meje razuma, čeprav je to tendenco po 
tako krvavi vojni z vidika tedanjega časa mogoče delno razumeti. Tako je bila Nemčija prisiljena plačevati nerazumno visoke 
reparacije, delno pa tudi Avstrija in Bolgarija. Posledično so se vse dolžnice poskušale izogniti plačevanju, kar je vodilo v 
stalne napetosti, ki jih pravzaprav nikoli niso razrešili. 
Druga značilnost pariške mirovne konference pa so imperialistični vzgibi Britanije, Francije, Italije, pa tudi Japonske, ki so ji 
na konferenci priznali status velesile. Te države so konferenco izkoristile za ozemeljske pridobitve na račun poraženk, 
predvsem Nemčije. 
To sta bili verjetno glavni napaki, ki so se jima čez dvajset let poskušali izogniti akterji zahodnih zaveznic v drugi svetovni 
vojni. Reparacije so bile tedaj bolj razumne, tako da niso pretirano ovirale gospodarskega razvoja poraženk. Roosevelt pa je 
že leta 1941 dosegel sporazum s Churchillom, da Velika Britanija po vojni na račun poraženk ne bo zahtevala priključitev 
novih ozemelj. Ta dogovor sta nato tudi formalizirala v prvi točki Atlantske listine, ki je predstavljala cilje zahodnih 
zaveznikov v drugi svetovni vojni. 
Pozitivna zapuščina pariške mirovne konference pa je ustanovitev Društva narodov, čeprav se njegovo dediščino večinoma 
ocenjuje kot negativno. Čeprav je Društvo narodov dejansko odpovedalo na liniji zagotavljanja kolektivne varnosti, je bil to 
prvi resnejši poskus reševanja sporov v okviru mednarodne organizacije. Poleg tega je njegova zapuščina neizpodbitna pri 
utemeljevanju mednarodnega prava, pri oblikovanju nove ekonomske politike, ki je bila nato utemeljena po drugi svetovni 
vojni, ter zlasti pri oblikovanju socialne politike na področju zdravstva, varovanja manjšin in skrbi za begunce. 



Zapis o samoodločbi v Wilsonovih 14 točkah je bil revolucionaren v smislu, da je Wilson idejo formaliziral v vojnih ciljih ZDA, 
ki so nato postali tudi vodilo mirovne konference. Je pa to ideja, na kateri je med drugim temeljila že osamosvojitev ZDA, 
hkrati pa so na njej legitimirali svoje zahteve revolucionarji v francoski revoluciji. Leta 1914 je to idejo precej jasno podprl 
tudi Lenin. 
Kljub temu pa so neposredno po prvi svetovni vojni na podlagi samoodločbe nastale nove državne tvorbe, med drugim 
Država Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki pa zaradi pritiskov Italije in Kraljevine Srbije ni uspela dobiti mednarodnega 
priznanja. Zato se je že po mesecu dni prostovoljno združila s Kraljevino Srbijo. Na splošno medvojna ozemeljska razdelitev 
ni zadovoljila nikogar. Novonastale države so zavzemale ozemlja, ki so bila narodnostno mešana. Nemčija, Madžarska, 
Bolgarija, Italija, deloma pa tudi Sovjetska zveza, so posledično začele voditi revizionistično politiko, s katero so želeli doseči 
združitev sonarodnjakov z matico. 
Tako zagotovo niso upoštevali načela samoodločbe v državah poraženkah. Če vzamem za primer samo Nemčijo: tako po 
Versajski kot Sanžermenski pogodbi je bila prepovedana samoodločba glede združitve Nemčije in Avstrije v enotno državo. 
Prav tako je bila prepovedana samoodločba v Sudetih na Češkoslovaškem, kot tudi v Danzigu oziroma v Gdansku, kjer so 
večino predstavljali prebivalci nemške narodnosti. V vseh teh delih so zavezniki ignorirali načelo samoodločbe. Je bil pa 
plebiscit izveden v Schleswigu, kjer je bila določena meja med Dansko in Nemčijo. Severni del se je po pričakovanjih odločil 
za priključitev k Danski, južni del pa za obstanek v Nemčiji. Podoben plebiscit so po določilih Sanžermenske pogodbe izvedli 
na Koroškem, kjer je nazadnje določil obstanek celovške kotline v Avstriji. 
Vsaka država, narod, je seveda po svoje dojela določbe mirovnih sporazumov, a kje se je stanje po vojni najbolj opazno 
spremenilo in vplivalo na tamkajšnje ljudi? 
Zagotovo je nastanek novih, t. i. nacionalnih držav sprožil v teh narodih izpolnitev želja po oblikovanju lastne države, vsaj 
nekje od pomladi narodov v obdobju marčne revolucije 1848. Za marsikaterega od teh narodov je to pomenilo prvič 
neomejeno izražanje v maternem jeziku, volitve lastnih političnih predstavnikov in vrsto drugih bonitet. Slovenci smo dober 
primer tega, čeprav smo pristali večinsko ponovno v večnarodni državni tvorbi. Leta 1918 dobimo prvo slovensko narodno 
vlado, ki sicer ni voljena, jo pa sestavljajo deklarirani Slovenci. Že leto za tem dobimo prvo slovensko univerzo v Ljubljani. 
Vpliv na prebivalstvo, na narodno samozavest je velik. Podobno se zgodi tudi pri drugih narodih, ki so v predvojnih 
cesarstvih veljali za, recimo temu, drugorazredne. 
Drugače je vplivala na tiste narode, ki so bili poraženci te nove ozemeljske razdelitve. Mnoge države poraženke so začele 
voditi iredentistično politiko, kjer izstopa Madžarska. Ta je namreč izgubila dve tretjini svojega ozemlja. To je spodbudilo 
masovno selitev Madžarov v okrnjeno Madžarsko, ki pa je bila sama predmet turbulentnih političnih dogodkov. Za 100 dni 
je celo postala socialistična republika, preden so v njej intervenirale antantne sile. Približno 3 milijone Madžarov pa je nato 
predstavljalo nacionalne manjšine na Češkoslovaškem, v Romuniji, Jugoslaviji in Avstriji. 
Problem narodnih manjšin je postal eden izmed perečih problemov medvojnega obdobja, če ne celo največji. Na 
Češkoslovaškem so bili denimo poleg češkega in slovaškega konstitutivnega naroda tudi pripadniki nemške, poljske, 
rusinske, ukrajinske in madžarske manjšine. Varovanje manjšin je tako postalo eden izmed glavnih vidikov delovanja 
Društva narodov, kjer so pri reševanju položaja manjšin in varovanja njihovih pravic sodelovale tudi druge organizacije, 
denimo Kongres evropskih narodov. Tu je bil eden izmed vodilnih akterjev tudi Josip Vilfan. V okviru Društva narodov so bili 
tako podpisani številni sporazumi o manjšinah, ki so jim zagotavljali osnovne človekove pravice. 
Nemčija je bila razglašena za glavnega vojnega krivca. Kaj vse so ji naložili in kako je to vplivalo na njen povojni razvoj? 
Nemčija je izgubila zlasti v dveh točkah. Antanta je zaukazala odvzem številnih nemških ozemelj. Tako je izgubila vse svoje 
kolonije, denimo današnji Kamerun, Togo, Namibijo, Tanzanijo in druge v Afriki, ki so prešle v britanske in francoske roke. 
Tiste na Pacifiku pa so bile večinoma dodeljene Japonski. Veliko bolj boleče pa so bile izgube v Evropi, saj je šlo za ozemlja, 
ki so jih imeli za "svoja". Ob ozemljih v Franciji in na Danskem so izgubili še ozemlja v korist Belgije, Češkoslovaške, Poljske in 
Litve. Posarje je za nadaljnjih 15 let prešlo pod upravo Društva narodov, v tem času pa je celoten izkop premoga dobivala 
Francija. Poleg Avstrije in Sudetov so bila vsa ta ozemlja primarne točke osvajanj tretjega rajha, s čimer lahko drugo 
svetovno vojno označimo tudi kot vojno za meje oz. vojno za njihovo rušenje. 
Druga točka so bile previsoke reparacije, ki jih Nemčija dejansko ni mogla plačevati. Prav reparacije so Nemčijo stalno držale 
v gospodarskem krču, saj investicij za gospodarski razvoj preprosto ni bilo. Tako visoke reparacije so Nemci videli kot veliko 
krivico, s čimer se je samo še krepil negativen odnos do drugih evropskih narodov in želja po reviziji mirovne pogodbe. 
S tem povezana pa je še tretja točka, ki je prizadela Nemčijo. To je bila omejitev vojske na vsega 100 tisoč vojakov. V naši 
miselnosti se nam zdi to število aktivnih vojakov zelo visoko, čeprav danes nemška vojska šteje skoraj enkrat toliko 
pripadnic in pripadnikov. Vendar v družbi, ki je bila zelo militarizirana, hkrati pa se je čutila ogroženo, je ta določba prav tako 
podžgala občutek krivice. Kot rešitev so skoraj takoj po koncu vojne začeli ustanavljati paravojaške enote, nekakšne 
strankarske vojske, s čimer so zaobšli določila mirovne pogodbe. Ponovno so obudili t. i. prostovoljne odrede oziroma 
Freikorps, ki so postali hrbtenica Weimarske republike. Prvič so se aktivirali pri zatrtju upora spartakovcev, v katerem sta 
bila likvidirana tudi Rosa Luxemburg in Karl Liebknecht. Iz Freikorps so kasneje izšli tudi Jurišni oddelki oz. Sturmabteilug 
(enote SA), po noči dolgih nožev pa Zaščitni vodi oz. Schutzstaffel (enote SS). 
Rusija je posebno poglavje: sploh je niso povabili na pogajanja. Kaj se je dogajalo? 
V Rusiji je leta 1917 prišlo do boljševistične revolucije. Lenin je že takoj po vrnitvi v Rusijo izdal t. i. Aprilske teze, v katerih je 
zavzel stališče takojšnjega umika iz vojne, četudi to pomeni poraz. Izhajal je namreč iz teze, da delavski razred v kapitalistični 
vojni ne more pridobiti ničesar. Ko so boljševiki prevzeli oblast, je bila njihova prva zunanjepolitična – ne nazadnje pa tudi 
notranjepolitična – poteza ta, da dosežejo izstop iz vojne. To se je zgodilo s podpisom sporazuma v Brest-Litovsku marca 
1918, ki ga je boljševiška vlada podpisala na svojo precejšnjo škodo. Tako se je odpovedala Finski, baltskim državam, 
Belorusiji in Ukrajini. 



Sicer pa je sporazum takoj zaostril odnose med revolucionarno vlado in antantnimi silami, saj je izstop sovjetske Rusije iz 
vojne pomenil sprostitev na tisoče vojakov na vzhodni fronti, ki so bili nato premeščeni na zahodna bojišča. V Rusiji je po 
oktobrski revoluciji izbruhnila tudi državljanska vojna med starimi carističnimi silami in novo boljševiško vlado. V to vojno so 
posegle tudi antantne sile na strani Bele armade. Takrat so se denimo v Murmansku, Arhangelsku in Vladivostoku izkrcale 
tudi ameriške sile, kar je bilo odlično izhodišče za nadaljnje medsebojno nezaupanje med Sovjetsko zvezo in ZDA, ki je 
doseglo višek v hladni vojni. Antantne sile se iz Rusije umaknejo šele leta 1920. 
Posledično sovjetska Rusija na Pariško mirovno konferenco ni bila povabljena, so pa sodelovali člani protiboljševistične 
vlade, političnega dela Bele armade. Predstavljal jo je Sergej Sazonov, stari caristični zunanji minister. Pod njegovim 
vodstvom je vlada zagovarjala nedeljivo Rusijo. Pogajati so se bili pripravljeni le okoli Poljske in Finske. 
Če se ustavimo pri naših sosedih, njihove nove meje so močno zaznamovale tudi slovenski prostor: s podpisom pogodbe 
tudi uradno razpade Avstro-Ogrska, Madžarska se občutno zmanjša. Kakšne so bile težnje antantnih sil pri oblikovanju 
nove avstrijske in madžarske države? 
Antanta je z Avstrijo podpisala Sanžermensko pogodbo. V njej se je morala Avstrija, podobno kot Nemčija, odpovedati 
precejšnjim delom svojega ozemlja, ki so prešli pod Češkoslovaško, Poljsko, Italijo in Kraljevino SHS. 
Sicer pa je bila Avstriji prepovedana združitev z Nemčijo. S tem je bila pravzaprav nemško govorečim prebivalcem Avstrije 
odvzeta identiteta, saj niso imeli izoblikovane lastne, avstrijske narodne identitete. Njihov prvi vzgib po propadu 
Habsburške monarhije je, da svojo novo državo poimenujejo Deutschösterreich oz. Nemška Avstrija, a jih antanta prisili, da 
ime spremenijo. Zametki avstrijske identitete se tako pojavijo tik pred začetkom druge svetovne vojne, dokončno pa se 
izoblikuje šele po njej. 
S Trianonsko pogodbo se določijo mirovni pogoji z Madžarsko, ki prav tako terjajo njeno ozemlje. Izgubi skoraj dve tretjini 
ozemlja v korist Romunije, Kraljevine SHS in Češkoslovaške. Takrat smo tudi Slovenci pridobili Prekmurje. Tako so na 
Madžarskem že med obema vojnama dan podpisa Trianonske pogodbe, 4. julij, obeleževali kot dan žalovanja. V imaginariju 
Madžarov je ta pogodba zgodba o veliki krivici in si en del še danes prizadeva za obnovitev t. i. velike Madžarske. 
Italija je po drugi strani pridobila, kar je bilo obljubljeno že leta 1915, in še več – na račun slovenskih in hrvaških ozemelj. 
Kakšen je bil torej status Kraljevine Srbije in novonastajajoče združene Države/Kraljevine SHS na teh pogajanjih? 
Italija je dobila precej, kar ji je bilo obljubljenega v Londonskem sporazumu. Kljub temu pa je bil ta sporazum razveljavljen 
na Pariški mirovni konferenci, zaradi česar je Italija tudi po več mesecev bojkotirala pogajanja. V Sloveniji denimo ni dobila 
Bleda, kar je bila predvsem zasluga Wilsonovega univerzitetnega kolega Mihajla Pupina, po rodu sicer iz Vojvodine. 
Sicer pa je bila Kraljevina SHS precej čudna mešanica za pogajalce na konferenci. Srbija je pripadala zmagovalnemu taboru. 
Slovenija in Hrvaška pa sta bili poraženki. To je povzročalo razlike med narodi samimi, hkrati pa je to tudi precej škodovalo 
kraljevini pri izhodiščih za pogajanja z Italijo, ki ni odstopila od namere, da si na račun Slovencev in Hrvatov poveča ozemlje, 
četudi se je to ozemlje združilo z državo zaveznico. Reševanje mejnega vprašanja z Italijo je potekalo po etapah in zlasti po 
začrtanih določilih Londonskega sporazuma, čeprav je bil ta uradno razveljavljen. Je bila pa Kraljevina SHS edina država, s 
katero je Italija sploh vodila kakršna koli pogajanja po vojni. Ta so se končala šele 12. novembra 1920 s podpisom Rapalske 
pogodbe, v kateri je bila določena zahodna slovenska in hrvaška meja od današnje tromeje na Peči pri Ratečah pa do Reke. 
Sledila je Rimska pogodba leta 1924, kjer sta se Mussolini in Pašić dogovorila o priključitvi Reke k Italiji in Sušaka h Kraljevini 
SHS. Na koncu pa je prišlo še do t. i. Nettunskih konvencij leta 1925, ki so določale pravice italijanske manjšine v Kraljevini 
SHS. Slednja je bila enostranska pogodba, saj podobnega sporazuma glede slovenske in hrvaške manjšine v Italiji ni bilo. 
Slovenci smo bili med narodi, ki so jih po 1. svetovni vojni najbolj razkosali. Kakšen vpliv je to imelo na razvoj in ljudi v 
desetletjih, ki so sledila? 
Med Slovenci je prva svetovna vojna, pa tudi razkosanje, ki je sledilo, vzbudilo narodnozavedna čustva. Posebej močno so se 
razvila na Primorskem, torej na ozemlju, ki je bilo priključeno h Kraljevini Italiji. To dejstvo samo po sebi ni presenetljivo, saj 
je bilo bujenje narodne zavesti nujno za preživetje v sistemu, ki je Slovence v najboljšem primeru obsodil na poitalijančenje, 
v najslabšem pa na popolno izkoreninjenje. Ta proces je bil zelo nasilen, tako psihično kot fizično. Zaradi tega se je s tega 
ozemlja izselilo okoli 100 tisoč Slovencev. Večji del je odšel v osrednjo Slovenijo in preostale dele Jugoslavije, okoli 30 tisoč 
pa jih je emigriralo v Južno Ameriko, Avstralijo in druge primerne dežele. 
Sicer pa so Slovenci potrebovali nekaj časa, da so se privadili novim razmeram tudi v Jugoslaviji. Namesto svetovne 
metropole Dunaja je zdaj glavno gravitacijsko središče postal Beograd, ki je bil tedaj razmeroma majhno balkansko mesto. 
Slovenska politika se je mnogokrat znašla med kladivom in nakovalom Srbov in Hrvatov, kar je pomenilo, da so bili 
mnogokrat jeziček na tehtnici v precej kočljivih položajih. Nasploh bi si Slovenci želeli bolj stabilne politike, a hkrati so si tudi 
dopustili ohraniti določne tradicionalne povezave z nekaterimi starimi centri. Če so se Slovenci kaj kmalu začeli izogibati 
Italiji, saj jim drugega niti ni preostalo, so še vedno hodili denimo na študij v Gradec ali na Dunaj. 
Glede na morijo, ki jo je ta velika vojna povzročila, bi pričakovali, da svet ne bi tako hitro zdrvel v novo svetovno vojno. Bi 
lahko torej rekli, da so bili na mirovnih pogajanjih postavljeni zametki za 2. svetovno vojno? 
S to tezo se absolutno strinjam. V t. i. versajski Evropi, ki jo je ustvarila pariška mirovna konferenca, je bil položaj politično, 
pa tudi gospodarsko nestabilen. Precejšnje število držav, predvsem poraženk, je bilo z določitvijo povojnih izhodišč 
nezadovoljno. Tako je bilo pričakovati, da mir dejansko ne bo trajal dolgo. Charles de Gaulle je denimo leta 1946 izjavil, da je 
bila Evropa v 20. stoletju vpletena v tridesetletno vojno, kjer je bilo obdobje med obema vojnama le začasno premirje. Kljub 
temu pa ne smemo pozabiti, da so bila določila iz Pariza le eden izmed dejavnikov za drugo svetovno vojno. Gotovo je glavni 
krivec za vojno vzpon režimov, ki so bili mešanica imperialističnih tendenc iz obdobja pred prvo svetovno vojno in rasistične 
ideologije, ki je bila nestrpna do pripadnikov drugih narodov. Ti dve miselni liniji sta se nato združili še z velikodržavno 
ideologijo treh bolj ali manj vojaško superiornih imperijev. 
 



Hannah Arendt v svoji knjigi Izvori totalitarizma navaja zapis francoskega komentatorja, ki je dejal – če ga grobo povzamem 
–, da je bilo leto 1918 vseevropski zaključek francoske revolucije iz leta 1792. Dejansko je šlo za prelom z uveljavljenim 
svetovnim redom. Ena izmed najpomembnejših posledic prve svetovne vojne je bila namreč razpad štirih velikih imperijev: 
ruskega, nemškega, avstro-ogrskega in osmanskega. Na ruševinah teh cesarstev so nastale nove države, ki so popolnoma 
spremenile podobo Evrope. Če je bilo na evropski celini pred prvo svetovno vojno mogoče najti le tri republike, jih je bilo ob 
koncu leta 1918 že trinajst, poleg tega pa se je oblikovalo še nekaj monarhij s parlamentarno demokracijo.  
 

 
Slika: Kako je prva svetovna vojna spremenila svet 
 
 

 
Slika: Spomin na 1. svetovno vojno: Človeška narava se v 105 letih ni spremenila 
 

 
Slika: Več kot 700 nemških pisem iz prve svetovne vojne dostopnih na spletu 
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Slika: V Trstu z vojaško parado zaznamovali obletnico konca prve svetovne vojne 
 

 
Slika: 100 let od začetka pogajanj za sklenitev premirja 
 

 
Slika: "Prejmi naše poklonstvo ti, naša krasna [...] večno neporušljiva Jugoslavija" 
 

 
Slika: Pred stotimi leti smo se rešili Avstro-Ogrske, pred devetdesetimi pa dobili radio 
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Slika: Ob obletnici konca 1. svetovne vojne posebni zbirateljski kovanci 
 

 
Slika: "Slovenci, začenjajo se novi časi": Kaj so prinesla leta po koncu 1. svetovne vojne? 
 

 
Slika: Dnevnik razkril vojna doživetja Matije Petkovška. Vnuk 100 let pozneje po dedovih poteh. 
 

 
Slika: Tratnikovi Begunci, naš umetniško najprepričljivejši odmev na 1. svetovno vojno 
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Slika: Posebna številka revije SLO: Slovenska izkušnja prve svetovne vojnepremirje pariška mirovna konferenca 
 

• Opozicija in koalicija na nasprotnih bregovih glede svetovnega dogovora o migracijah. La. Da. Ljubljana - MMC 
RTV SLO, STA. 12. november 2018  
Razprava odbora DZ-ja za notranjo politiko 

http://www.rtvslo.si/slovenija/opozicija-in-koalicija-na-nasprotnih-bregovih-glede-svetovnega-dogovora-o-
migracijah/471598  
Poslanci opozicijskih strank nasprotujejo svetovnemu dogovoru ZN-a o migracijah, saj po njihovem ne rešuje vzrokov za 
selitve. V koalicijskih strankah in Levici so izrazili podporo dogovoru, ki spodbuja mednarodno sodelovanje pri 
spoprijamnju z migracijami. 
 

 
Slika: Odbor DZ-ja za notranjo politiko. Foto: DZ/Borut Peršolja 
 
V imenu predlagateljev sklica izredne seje DZ-ja o dogovoru Združenih narodov o migracijah, ki bo decembra v Marakešu, je 
Branko Grims (SDS) poudaril, da dogovor temelji na manipuliranju s pojmom migracije, ki se jih je pred letom 2015 
razumelo kot premike med posameznimi državami, zdaj pa se jih razume kot množične selitve. Te množične migracije pa so 
po njegovih besedah v zgodovini "vedno pomenile uničenje narodov, držav in civilizacije". Poleg tega je Grims posvaril pred 
izenačitvijo zakonitih in nezakonitih migracij, ki da ga po njegovem uvaja marakeški dogovor.  
Ljudmila Novak je dejala, da v NSi-ju dogovoru nasprotujejo, ker ne rešuje vzrokov za selitve. Zavzela se je za iskanje rešitev 
za te vzroke na mednarodni ravni, pri čemer bi lahko tudi Slovenija storila več za njihovo odpravo. 
Koalicija dogovor podpira 
Poslanci koalicijskih strank so medtem podprli dogovor ZN-a o migracijah. Jani Möderndorfer (SMC) je ob tem izpostavil, da 
gre za politične obveze, ne bo pa dogovor vplival na slovenski pravni red. Poudaril je, da dogovor govori tudi o boju proti 
nezakonitim migracijam, tihotapljenju in trgovini z ljudmi. 
Tudi Robert Pavšič iz vladne stranke LMŠ je izpostavil, da bo Slovenija tudi ob sprejetju dogovora ostala suverena država. 
Dodal je, da je svetovni dogovor "afirmacija tega, da v migrantskih tokovih spoštujemo človekove pravice in pri tem 
ločujemo med zakonitimi in nezakonitimi migracijami ter tudi begunci". Poleg tega vse selitve zajema od izvora prek 
prehajanja (tranzicije) in cilja, pri čemer spodbuja mednarodno sodelovanje pri spopadanju s to problematiko, je dejal 
Pavšič. 
Po mnenju poslanca SD-ja Predraga Bakovića bo Slovenija ob zavrnitvi dogovora v primeru novega migrantskega vala ostala 
sama v manjšini držav. Če ga bo podprla, pa bo del večine držav in bo tudi deležna njihove pomoči. 
Na zunanjem ministrstvu medtem trdijo, da dogovor poudarja suvereno pravico držav, da same oblikujejo lastne migracijske 
politike. Je pravno nezavezujoč dokument in ne prinaša novih mednarodnopravnih obveznosti. 
Dogovor bojkotirajo Madžarska, ZDA, Avstrija 
Doslej 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 niti Madžarska, pomisleke naj bi imeli še Poljska in Češka. Pri sprejemanju 
dogovora prav tako ne sodelujejo ZDA. 
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Gre sicer za prvi mednarodni dogovor o upravljanju migracij, ki se zavzema za boljše sodelovanje pri obravnavanju perečega 
vprašanja preseljevanja. Določa 23 ciljev za varnejši in bolj urejen pretok ljudi. 
Dogovor, katerega pripravo je Slovenija podprla, po navedbah MZZ-ja poudarja suvereno pravico držav, da same oblikujejo 
svojo migracijsko politiko. Je pravno nezavezujoč in kot tak ne prinaša novih mednarodnopravnih obveznosti, pač pa temelji 
na že obstoječih mednarodnopravnih instrumentih. V Marakešu bo sprejet z aklamacijo in ne s podpisom, pojasnjujejo. 

• Tudi Bolgarija ne bo podprla marakeške deklaracije. T. J. Berlin,Sofija - MMC RTV SLO, STA. 12. november 2018  
Juncker: Če bi prebrali, ne bi odstopili 

http://www.rtvslo.si/svet/evropa/tudi-bolgarija-ne-bo-podprla-marakeske-deklaracije/471594  
Medtem ko je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker kritičen do držav, ki odstopajo od marakeške 
deklaracije, se je za to potezo odločila tudi Bolgarija. 
 

 
Slika: Jean-Claude Juncker je bil oster do držav, ki bodo odstopile od dogovora Združenih narodov o migracijah. Foto: EPA 
 
Sofija je napovedala, da decembra v Maroku ne bo podprla globalnega dogovora Združenih narodov o varnih, urejenih in 
zakonitih migracijah, ki je znan tudi kot marakeška deklaracija. S tem se je pridružila naraščajočemu številu držav članic 
Evropske unije, ki so napovedale, da odstopajo od dogovora. 
"Stališče bolgarske vlade je, da se ne bo pridružila globalnemu dogovoru ZN-a o migracijah," je po sestanku predsednikov 
koalicijskih strank dejal predstavnik vladajoče desnosredinske stranke Gerb, Cvetan Cvetanov. Bolgarski parlament bo o 
dogovoru razpravljal v sredo. Gerbov koalicijski partner, stranka Združeni domoljubi, ki je znana po protimigrantskih 
stališčih, je odločno proti dogovoru in trdi, da ogroža nacionalne interese. Bolgarija, čez katero teče ena glavnih migrantskih 
poti z Bližnjega vzhoda v zahodno Evropo, sicer že izvaja ukrepe za ustavitev nezakonitih migracij za zaščito zunanje meje 
EU-ja. 
Juncker: Če bi prebrali, ne bi odstopili 
Juncker je v Berlinu izrekel kritike na račun držav, ki so odstopile od dogovora oziroma to nameravajo storiti. "Če bi dogovor 
prebrale, tega ne bi naredile," je prepričan. Besede Junckerja, da države, ki dogovora ne podpirajo, očitno ne poznajo 
njegove vsebine, je v Bruslju potrdil tudi tiskovni predstavnik Evropske komisije Margaritis Schinas, ki se je v Berlinu zavzel 
za enoten pristop EU-ja na področju migracij. "Če ena ali dve ali tri države odstopijo od dogovora ZN-a o migracijah, potem 
kot EU ne moremo braniti svojih interesov," je povedal Juncker. 
Globalni dogovor je julija podprlo vseh 193 članic ZN-a razen ZDA, ki so se iz dogovarjanj umaknile že lani. Desni vladi na 
Madžarskem in v Avstriji sta sklenili, da dokumenta na slovesnosti v Marakešu decembra ne bosta podprli, saj ju skrbi, da bo 
izenačil zakonite in nezakonite prebežnike. Pomisleke sta nato izrazili tudi Poljska in Češka, zdaj pa je enako torej 
napovedala še Bolgarija.  

• Nekdanje katalonsko vodstvo mora povrniti milijone evrov za stroške referenduma. A. P. J. Madrid/Barcelona - 
MMC RTV SLO, STA, Reuters. 13. november 2018  

Referendum leta 2014 je potekal mirno, a udeležba je bila nizka 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/nekdanje-katalonsko-vodstvo-mora-povrniti-milijone-evrov-za-stroske-
referenduma/471629  
Sodišče v Madridu je nekdanjemu predsedniku Katalonije Arturu Masu in devetim drugim članom njegove administracije 
naložilo plačilo 4,9 milijona evrov zaradi organizacije referenduma o neodvisnosti dežele leta 2014. 
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Slika: Na referendumu leta 2014 je glas oddala manj kot polovica Kataloncev. Glasovanja španske oblasti niso skušale 
preprečiti in je minilo mirno, v nasprotju z referendumom 1. oktobra leta 2017. Foto: Reuters 
 
Masu so marca lani za dve leti prepovedali opravljati javne funkcije, ker je spodbujal glasovanje o neodvisnosti Katalonije, 
čeprav so sodišča referendum označila za nezakonitega. Na podlagi tega referenduma je Masov naslednik na mestu 
regionalnega voditelja Katalonije, Carles Puigdemont, lani izvedel nov referendum o neodvisnosti. 
Državna španska revizija je sporočila, da so bili Mas in še devet drugih članov administracije odgovorni za financiranje 
referenduma v novembru leta 2014 v skupni višini 4,9 milijona evrov. Denar so med drugim porabili za vzpostavitev spletne 
strani, nakup 7.000 računalnikov za volišča, tiskanje volilnih listkov in oglaševanje. Revizija je vsem desetim naložila, da 
morajo denar nakazati v državno blagajno po svojih sposobnostih, a so ob tem navedli Masa, ki je Katalonijo vodil med 
letoma 2010 in 2016, kot najodgovornejšega za poplačilo. 
 

 
Slika: Špansko sodišče je razsodilo, da mora Artur Mas plačati najvišjo kazen. Foto: Reuters 
 
Puigdemont kritiziral odločitev 
Na referendumu pred štirimi leti je okoli 80 odstotkov udeležencev glasovalo za neodvisnost, a se je referenduma udeležilo 
le okoli 2,3 milijona izmed 6,3 milijona volilnih upravičencev. Puigdemont, ki živi v prostovoljnem izgonu v Belgiji, je 
odločitev sodišča prek Twitterja obsodil in jo označil za "zlorabo in samovoljno dejanje". Ob tem je trenutnega španskega 
premierja Pedra Sancheza primerjal z njegovim predhodnikom Marianom Rajoyem. 
V Kataloniji je kljub prepovedi španskih sodišč 1. oktobra lani potekal nov referendum o 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. 
Zaradi vpletenosti v razglasitev neodvisnosti je sicer 18 nekdanjih katalonskih politikov med drugim obtoženih upora in 
zlorabe javnih sredstev. Grozijo jim večletne zaporne kazni. 

• Evropska komisija odločno za marakeško deklaracijo, mnenje parlamenta deljeno. T. J. Strasbourg - MMC RTV 
SLO, STA. 14. november 2018  
Tudi češki "ne" dogovoru 

http://www.rtvslo.si/evropska-unija/evropska-komisija-odlocno-za-marakesko-deklaracijo-mnenje-parlamenta-
deljeno/471711  
Evropski parlament je glede dogovora Združenih narodov o migracijah, znanem tudi ko marakeška deklaracija, razdeljen, 
Evropska komisija pa pri njem vztraja.  
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Slika: Evropski parlament glede marakeške deklaracije nima enotnega mnenja. Foto: Reuters 
 
"Migracije so globalni fenomen, ki se ga moramo lotiti skupaj, nobena država ne more tega rešiti sama. Vemo, da besedilo 
ni popolno, države članice so morale skleniti kompromis s tretjimi državami. A na splošno je dober," je v parlamentu poudaril 
evropski komisar za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Hristos Stilianides, ki je obenem opozoril, da o dogovoru 
kroži več netočnih podatkov. Med njimi je omenil trditvi, da dokument krši suverenost držav in da spodbuja nezakonite 
migracije. Zatrdil je, da si bodo še naprej prizadevali za izboljšanje upravljanja migracij po svetu. 
Razprava v Strasbourgu je pokazala, da so poslanci glede podpore dogovoru razdeljeni. Poslanci Evropske ljudske stranke 
(EPP), socialistov in demokratov (S&D) ter liberalcev (Alde) so večinoma podprli dogovor in bili kritični do predsedujoče 
Svetu EU, Avstrije, ki se je iz njega umaknila. Po drugi strani so mu parlamentarci iz vrst evroskeptičnih konservativcev (ECR), 
Evrope narodov in svobode (ENF) ter Evrope svobode in neposredne demokracije nasprotovali in čestitali državam, ki so se 
iz dogovora umaknile ali to še nameravajo storiti. 
"Umikanje držav EU-ja iz dogovora spodbuja tekmo, kdo bo prvi dosegel dno in se bolj približal Trumpovemu načinu 
svetovne ureditve," je dejala slovenska evroposlanka Tanja Fajon (S&D). Po njenih besedah globalni dogovor, ki bo uradno 
sprejet decembra v Marakešu, ne odpira vrat za migracije, ne izenačuje migrantov z begunci in ni v nasprotju z 
mednarodnim in evropskim pravom: "Še več, dogovor ščiti interese držav in potrjuje njihovo suverenost glede upravljanja z 
migracijami. Dogovor je pragmatičen tudi glede najtežjih vprašanj ter vzpostavlja zdravo ravnovesje med pravicami držav in 
njihovimi splošnimi obveznostmi." 
Tudi češki "ne" dogovoru 
Zatem, ko so od dogovora odstopile ZDA in Avstralija, je svoj odstop napovedala Madžarska, nato še Avstrija in v ponedeljek 
še Bolgarija. Skeptični ostajata Češka in Hrvaška, zdaj pa dogovor zavrača tudi Češka. Premier Andrej Babiš je sporočil, da 
zavračajo dogovor, saj menijo, da deklaracija ne upošteva čeških prioritet, med kateri je jasno razlikovanje med zakonitimi 
in nezakonitimi migranti. Prav tako v dokumentu po oceni češke strani ni izrecno omenjeno, da so nezakonite migracije 
nezaželene. 
 

 
Slika: V nasprotju z večino kolegov iz Evropske ljudske stranke je Madžarska poslanka Kinga Gal (EPP) izrazila 
zadovoljstvo, da Avstrija in Bolgarija sledita Madžarski, ki se je umaknila od dogovora. Kot je dejala, očitno vse več držav 
ugotavlja, da so migracije škodljive. Foto: EPA 
 
Številni poslanci so v razpravi menili, da je sramotno, da Avstrija kot predsedujoča Svetu EU ni podprla dogovora. Več jih je 
ocenilo, da Avstrija zaradi tega ne bi smela govoriti v imenu EU-ja glede tega vprašanja. A državna sekretarka na avstrijskem 
notranjem ministrstvu Karoline Edtstadler jim je v imenu avstrijskega predsedstva sporočila le: "Skupnega stališča Unije ni". 
Cilj dogovora ZN-a je vzpostavitev varnih, urejenih in rednih migracij. Vsebuje vrsto smernic in ukrepov, ki pa niso pravno 
zavezujoči. Bistvo dogovora so boljše mednarodno sodelovanja 193 držav članic ZN-a na področju upravljanja migracij ter 
standardi ravnanja s prebežniki.  
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• Cerar: Prav je, da se do dogovora o migracijah vlada znova opredeli. Al. Ma. Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 14. 
november 2018  
Seja odbora DZ-ja za zunanje zadeve 

http://www.rtvslo.si/slovenija/cerar-prav-je-da-se-do-dogovora-o-migracijah-vlada-znova-opredeli/471797  
Vlada bo na četrtkovi seji razpravljala o globalnem dogovoru o migracijah, je napovedal zunanji minister Miro Cerar, ki se 
zavzema za ponovno opredelitev do dogovora.  
 

 
Slika: 8. seja odbora za zunanjo politiko 14. novembra 2018. Foto: DZ/Matija Sušnik 
 
Zunanji minister Miro Cerar je na seji odbora DZ-ja za zunanjo politiko, na kateri je odgovarjal na vprašanja in pobude 
poslancev, pojasnil, da bo ministrskemu zboru predlagal, da se znova opredeli do globalnega dogovora o migracijah, ker 
vlado sestavlja nova koalicija in ker so zaradi odstopov in pomislekov nekaterih držav do tega dogovora nastale 
spremenjene okoliščine. 
 
Spomnil je, da ZDA, Avstralija in Madžarska niso sodelovale v poganjanjih o tem dogovoru, Avstrija in Češka sta napovedali, 
da se mu ne bosta pridružili, pomisleke pa so izrazile Poljska, Bolgarija in Brazilija. V pogajanjih je sicer sodelovalo skoraj 
180 držav, več kot 150 pa se jih je pridružilo deklaraciji, ki bo sprejeta decembra na mednarodni konferenci v Marakešu v 
Maroku. 
 

 
Slika: Mednarodni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, kot je uradni naziv dokumenta, določa 23 ciljev za 
varnejši in bolj urejen pretok ljudi. Foto: Reuters 
 
 
Cerar verjame, da obstaja velika možnost, da bo slovenska vlada ostala pri dogovoru, če bo odločitev drugačna, pa bo to 
upošteval. "Verjamem, da mora Slovenija ostati aktivna in povezana z veliko večino sveta v tem primeru. Migrantskega 
vprašanja ne more nobena država reševati sama," je poudaril. 
Horvat: Vlogo ima državni zbor 
Jožef Horvat (NSi) je Cerarja opozoril, da vlada na četrtkovi seji ne bi smela sprejeti dokončne odločitve glede dogovora, saj 
da bi bilo to v nasprotju z zakonom o zunanjih zadevah in deklaracijo o zunanji politiki, v katerih je natančno določena vloga 
DZ-ja pri zunanji politiki. 
Menil je, da bi morala vlada dokončno odločitev sprejeti šele po petkovi nujni seji odbora za zunanjo politiko in izredni seji 
prihodnjo sredo, ki bosta posvečeni dogovoru o migracijah, na podlagi razprave poslancev. "Vse drugo bom razumel, da smo 
mi tukaj brez zveze," je dejal. 
Kaj pa evropska vojska 
Andreja Širclja (SDS) je zanimalo stališče Slovenije do evropske vojske, o kateri sta v zadnjih dneh govorila francoski 
predsednik Emmanuel Macron in nemška kanclerka Angela Merkel. Cerar je dejal, da gre za idejo, ki pomeni nadgradnjo 
pobude o evropskem obrambnem sistemu, znanem pod angleško okrajšavo Pesco. "Slovenija je že vpeta v skupne priprave 
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za nastanek skupnih obrambnih sil EU-ja. Na tem področju sodelujemo, smo obveščeni in dajemo tudi predloge ter pobude," 
je pojasnil. 
Menil je, da je ideja omenjenih državnikov o evropski vojski verjetno odziv na premisleke, ki sta jih imela v zadnje času, o 
dogajanju v zvezi z brexitom, pozicioniranju ZDA itd. "To ni pravzaprav nič novega, nova je morda besedna zveza evropska 
vojska, ki sta jo voditelja prvič tako neposredno izrekla," je dodal. 
O nemško govorečih v Sloveniji 
Zmago Jelinčič (SNS) je ministra vprašal glede nedavnega obiska na Dunaju pri avstrijski zunanji ministrici Karin Kneissl, s 
katero sta govorila tudi o pravicah nemško govoreče skupine v Sloveniji. Cerar je povedal, da je pogovor stekel na pobudo 
avstrijske kolegice, pri čemer je sam vztrajal pri dozdajšnjih stališčih Slovenije. 
Poudaril je, da nehomogena nemško govoreča skupina v Sloveniji obstaja, na vprašanje, ali obstaja kakšna možnost, da bi 
tej skupini priznali podobne pravice, kot jih imajo druge manjšine, pa je avstrijski ministrici zelo jasno odgovoril, da te 
možnosti ni in da te skupine ni mogoče primerjati s slovensko narodno skupnostjo v Avstriji. 
Cerar je na vprašanje Predraga Bakovića (SD) komentiral tudi pobeg nekdanjega makedonskega premierja Nikole 
Gruevskega na Madžarsko, kjer je zaprosil za politični azil. To je po Cerarjevih besedah velik izziv za madžarsko vlado, ki je 
zaradi očitkov o kršenju temeljnih evropskih vrednot pod hudim pritiskom Bruslja. "Zdaj se je znašla še v zahtevnem 
položaju, kako obravnavati status Gruevskega – ali mu podeliti pravico do azila oz. kako k temu pravno pristopiti," je dejal 
Cerar. Gruevski bi moral sicer začeti prestajati dvoletno zaporno kazen, na katero je bil obsojen zaradi zlorabe položaja.  
Pahor: Dogovor o migracijah sprejemljiv 
Predsednik republike Borut Pahor ocenjuje, da je globalni dogovor ZN-ja o migracijah za Slovenijo sprejemljiv. V skladu z 
določbo tega dogovora o polni suverenosti glede migracij pa naj Slovenija sporoči svoje zadržke ali dodatna pojasnila k 
dogovoru, je predsednik zapisal na Twitterju. 
 

 
Slika: Predsednik republike Borut Pahor pravi, da gre pri Marakeškem sporazumu za prvi resen, sicer nezavezujoč poskus 
mednarodne skupnosti, da usklajeno ureja vprašanje migracij. Foto: Reuters 
 
 
Dogovor je prvi resen, sicer nezavezujoč poskus mednarodne skupnosti, da usklajeno ureja problem migracij, je pojasnil 
Pahor. 
Pri tem je dodal, da čeprav je dogovor v nekaterih točkah za Slovenijo premalo jasen, kot na primer glede ločevanja med 
statusom begunca in migranta, je v načelu dobro, da se počasi oblikuje skupen mednarodni pristop do migracij. "Pred nekaj 
leti smo sami izkusili, kaj pomeni, če so glede masovnih migracij države prepuščene same sebi," je spomnil. 
Zagotovil je, da je Slovenija suverena država in suvereno oblikuje svoje stališče o tem vprašanju. Tako ni dvoma, da je 
Slovenija dolžna popolnoma nadzirati svoje meje ter odvračati ali preprečiti ilegalne prestope, je dodal. 
"Menim pa, da je nujno, da se na ravni EU končno oblikuje skupna politika, na širši mednarodni ravni pa vsaj izhodiščna 
načela," je še pozval. 

• Cerar: Vlada je podprla Marakeško deklaracijo. G. C. Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 15. november 2018  
Kakšno bo novo stališče vlade glede mednarodnega dogovora ZN-ja o migracijah? 

http://www.rtvslo.si/slovenija/cerar-vlada-je-podprla-marakesko-deklaracijo/471859  
Slovenija bo decembra v Marakešu sodelovala pri sprejemanju dogovora ZN o migracijah, je po seji vlade sporočil zunanji 
minister Miro Cerar in poudaril, da je to politični dokument, ki ne terja sprememb nacionalne zakonodaje in vsaki državi 
dovoljuje, da ohrani polno suverenost. 
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Slika: Miro Cerar je po seji vlade povedal, da vlada še naprej podpira Marakeški sporazum. Foto: BoBo 
 
Miro Cerar je zavrnil kritike opozicije na račun dogovora in poudaril, da je ta pozitiven, ker prinaša več možnosti, da bomo 
skupaj z drugimi preprečevali množične migracije, kakršnim smo bili priča leta 2015. 
Dogovor po njegovih besedah ne vzpostavlja nobene nove kategorije migrantov in tudi pravice do migriranja ne opredeljuje 
kot temeljne človekove pravice. Poleg tega ločuje med legalnimi in nelegalnimi migracijami, je dodal. 
Proti nezakonitim migracijam je namreč treba nastopiti skupaj in jih ne dovoliti, je poudaril minister. "Če bodo skušali 
nezakoniti migranti priti v Slovenijo ali sosednje države, bomo vse države sodelovale pri tem, da to preprečimo, ker Slovenija 
ne bo zmogla sama," je poudaril. 
Glede odstopa Avstrije in Madžarske od dogovora je Cerar povedal, da je to posledica notranjepolitičnih razmer, ki jih ne 
želi komentirati. Izpostavil je, da je vlada prav zaradi teh spremenjenih okoliščin znova natančno pregledala dogovor. 
"Ugotovili smo, da ni nobenega razloga, da bi Slovenija odstopila od tega dogovora," je pojasnil Cerar. "Izstop teh držav ni v 
korist niti teh dveh držav niti celotne evropske niti globalne skupnosti," je še poudaril. 
Dogovor po njegovih besedah omogoča tudi boj proti vsem vrstam kriminala, naslavlja pa tudi vprašanje, kako preprečiti 
krize v državah izvora, se boriti proti podnebnim spremembam in ekonomskim razmeram, ki so vzrok migracij. 
Cerar je v luči napovedanih protestov opozicije še pozval javnost, naj ne naseda zastraševanju, ki ne temelji na resničnih 
dejstvih. Ta strah je po njegovih besedah "zelo škodljiv za Slovenijo". 
Mednarodni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, kot je uradni naziv dokumenta, določa 23 ciljev za varnejši 
in bolj urejen pretok ljudi. Dogovor, katerega pripravo je Slovenija podprla, 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. V Marakešu bo sprejet z aklamacijo in ne s podpisom. 
Dogovor sprejemljiv za Pahorja 
Dogovor je kot sprejemljiv za Slovenijo podprl tudi predsednik republike Borut Pahor, ker da gre za prvi resen, sicer 
nezavezujoč poskus mednarodne skupnosti, da usklajeno ureja vprašanje migracij. V skladu z določbo tega dogovora o polni 
suverenosti glede migracij pa naj Slovenija sporoči svoje zadržke ali dodatna pojasnila k dogovoru, je predlagal. 
Jožef Horvat (NSi) je sicer v sredo na seji odbora za zunanjo politiko v DZ-ju opozoril, da bi vlada odločitev lahko sprejela 
šele po petkovi nujni seji odbora in izredni seji DZ-ja prihodnjo sredo, ki so jo sklicali na predlog opozicijskih SDS, NSi in SNS, 
ki dogovoru nasprotujejo. 
Nova strategija na področju migracij 
Vlada je na tokratni seji imenovala medresorsko delovno skupino za pripravo in izvajanje strategije na področju migracij. 
Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je pojasnil, da bo strategija med drugim zajemala področje ekonomskih in 
ilegalnih migracij, mednarodno zaščito in integracijo, poudarek pa bo na medresorskem sodelovanju. 
V medresorsko delovno skupino pod vodstvom državnega sekretarja na notranjem ministrstvu Sandija Čurina so po 
besedah Poklukarja vključeni isti resorji kot v prejšnji sestavi vlade. 
Notranje ministrstvo in policija obvladujeta ilegalne migracije na ozemlju Slovenije in spremljata, kaj se na tem področju 
dogaja v regiji, je še zatrdil minister Poklukar. V zadnjem času je policija sicer prejela precejšnje število oseb, ki migrantom 
pomagajo pri nezakonitih prehodih čez mejo in jih obravnavajo po kazenskem zakoniku, je še pojasnil. 
 
 

 

• Mojstrski Cankar tudi v italijanščini.  (pd) MMC RTV SLO. 9. november 2018  
ZTT izdal dvojezično zbirko črtic Na otoku / Sull’isola 
http://svsd.rtvslo.si/svsd/italija/mojstrski-cankar-tudi-v-italijanscini/471252 
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Slika: Pravi klasik je mojstrski tudi v svojih manj znanih delih. Tudi v črticah, za katere niso mnogi bralci nikoli slišali. Tako 
razmišlja slavistka Marija Mitrović, ki je z veseljem ugodila želji Založništva tržaškega tiska, da v Cankarjevem letu izda 
»drugačnega« Cankarja. Med preko 400 Cankarjevimi kratkimi zgodbami je izbrala deset takih, ki so se ji zdele izvirne in 
aktualne, Paola Lucchesi jih je prevedla v italijanščino in v sredo so v tržaški knjigarni Minerva predstavili dvojezično 
zbirko Na otoku / Sull'isola. Foto: Primorski dnevnik  
 
TRST – Pravi klasik je mojstrski tudi v svojih manj znanih delih. Tudi v črticah, za katere niso mnogi bralci nikoli slišali. Tako 
razmišlja slavistka Marija Mitrović, ki je z veseljem ugodila želji Založništva tržaškega tiska, da v Cankarjevem letu izda 
»drugačnega« Cankarja. Med preko 400 Cankarjevimi kratkimi zgodbami je izbrala deset takih, ki so se ji zdele izvirne in 
aktualne, Paola Lucchesi jih je prevedla v italijanščino in v sredo so v tržaški knjigarni Minerva predstavili dvojezično zbirko 
Na otoku / Sull'isola. 
Kot sta pojasnila tako urednica kot pesnik in literarni kritik Mauro Caselli, ki je knjigo predstavil, se literarna kritika, ko 
analizira izredno obsežni Cankarjev opus (njegova Zbrana dela obsegajo 30 knjig ...), običajno zaustavlja pri nekaterih že 
skoraj granitnih temah: odnos z materjo, hrepenenje, kritika takratnih družbenih razmer, hlapčevstvo ... Teme, ki veljajo za 
prave topose Cankarjeve produkcije, ta pa je v resnici tematsko veliko bolj raznolika. V črtici, ki daje zbirki naslov, se na 
primer avtor spusti na področje misticizma in fantazijske literature, ki ju običajno ne vzporejamo s Cankarjem. Urednica in 
avtorica spremne besede je izpostavila avtorjev izredno rafiniran stil in živahnost pisave, ki izvira tudi iz njegovih etičnih in 
socialnih izkušenj. Na družbo je vedno gledal iz kritične perspektive in se tudi sam politično angažiral – ravno kot politik in 
kandidat socialdemokratske stranke je večkrat nastopil tudi v Trstu, kjer je imel nekaj zelo odmevnih govorov. Vztrajno je 
ponavljal, da kultura ni ogledalo družbe; pisatelj s humorjem, čustvi in lastno vizijo sveta ustvari nov svet – umetniška 
resnica je vedno dvoumna, nikoli dogmatična. »Upam, da bo ta zbirka bralce popeljala v nov svet in jim predstavila simbole 
in pokrajine, ki si jih je vredno zapomniti,« je še dejala Marija Mitrović in se ob založbi zahvalila tudi Alešu Brcetu za lepo 
oblikovano platnico. 
Mauro Caselli je vezno nit med objavljenimi zgodbami poiskal v »prišleku«. Cankar ima rad drugačnost in do neke mere tudi 
odtujenost, s katerima pokaže na šibke plati družbe. Maslin, ki ga v Hudodelcu obsodijo na smrt, na primer v množici vzbudi 
najbolj živalske instinkte. Job Mrmolja, protagonist »gogoljske« zgodbe O človeku, ki je izgubil prepričanje, simbolizira (tudi 
sodobne) politike, ki vse prehitro spreminjajo ideale in prepričanja. V Majskem veselju je v ospredju diaboličnost, ki 
nedolžne otroke spremeni v lakomneže ... Kritiki so Cankarju večkrat očitali pomanjkanje pozitivnih misli in čustev, je dejal 
Caselli, ki je izpostavil tudi avtorjevo družbeno angažiranost. Njegovo pisanje pa ni bilo vezano na aktualnost, temveč na 
bistvo človeške eksistence. 
Inteligentni ljudje so večkrat tudi mračni, je pristavila prevajalka Paola Lucchesi, za katero je bil Cankar »človek na 360 
stopinj«. Med prevajanjem je najbolj vzljubila črtici Odslužene suknje in Ob grahu, ker je avtor zgodbi obarval tudi s 
čustvenostjo in kančkom upanja. 
Zbirko Na otoku / Sull'isola, s katero je ZTT počastil Cankarjevo leto (11. decembra bo minilo 100 let od njegove smrti), bodo 
v torek ob 18. uri predstavili tudi na Italijanskem inštitutu za kulturo v Ljubljani.  

• Vse kar vidiš, se pomika naprej. Vesna Pahor. MMC RTV SLO. 12. november 2018  
Prihodnosti naproti z inovativnostjo in svežino 
http://svsd.rtvslo.si/svsd/italija/vse-kar-vidis-se-pomika-naprej/471521  
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Slika: Pod geslom Vse kar vidiš se pomika naprej je Združenje slovenskih športnih društev v Italiji v sodelovanju s skupino 
ZKB mladi in vrsto drugih ustanov oziroma podjetij ponudil pestro tretjo izvedbo Laboratorija bodočnosti. Na velikem 
odru so si kot po tekočem traku pod krmilom idejnega vodje Evgena Bana sledili raznoliki nastopi eklektičnih 
predavateljev Walterja Klinkona, Vuka Cosića, Christiana Tosolina, Žana Zupančiča in Maie de’ Simoni. Foto: Primorski 
dnevnik  
 
Tržaški Kulturni dom je včeraj zjutraj preplavilo več kot 250 dijakov slovenskih višjih srednjih šol iz Trsta in Gorice. Pod 
geslom Vse kar vidiš se pomika naprej jim je Združenje slovenskih športnih društev v Italiji v sodelovanju s skupino ZKB 
mladi in vrsto drugih ustanov oziroma podjetij ponudil pestro tretjo izvedbo Laboratorija bodočnosti. Na velikem odru so si 
kot po tekočem traku pod krmilom idejnega vodje Evgena Bana sledili raznoliki nastopi eklektičnih predavateljev Walterja 
Klinkona, Vuka Cosića, Christiana Tosolina, Žana Zupančiča in Maie de’ Simoni. 
»Z velikim zadoščenjem sprejemam današnji študijski dan. Drug drugemu si lahko pogledamo v oči in ugotovimo, kaj nam 
prinaša prihodnost. Naša naloga je, da poslušamo misli, dvome in skrbi mladih ter jim pridemo naproti. Če bo vsaj enemu 
uspelo zagledati bodočnost, potem bo dan uspešen,« je navzoče pozdravil predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin. Umetniški 
koordinator Slovenskega stalnega gledališča Daniel Malalan je bil nadvse zadovoljen, da so lahko tokrat v svojih prostorih 
gostili energije polno prireditev. 
Iztočnic je bilo nič koliko. Digitalni umetnik in strateg Vuk Cosić je podrobno analiziral sodobne tehnološke in družbene 
trende. Obrazložil je, da nas ne sme biti strah robotov ali umetne inteligence, saj ti v sozvočju z aktivnim državljanstvom ne 
predstavljajo nobene nevarnosti. Prihodnost bo tako ali tako prišla, vse zaman se je je izmikati, ali bati: »Svetujem pa vam 
širok pogled na svet, saj slednji s sabo prinaša marsikateri pozitiven učinek. Izogibajte se “fejk rešitev” in vedno iščite 
resnico.« Poseben poudarek je poleg tega postavil na vrednote, ni namreč dovolj skrbeti le zase. Vsaka naša gesta vsebuje 
namen popravljanja danega stanja. 
To je mogoče uresničiti tudi v svetu, kjer imajo že skoraj absolutno prevlado družabna omrežja, je povedal Christian Tosolin. 
Docent komunikacije v javni upravi in menedžer socialnih omrežij Občine Trst je dijake posvaril pred spletnimi pastmi: 
»Otroci, rojeni v digitalni dobi, obvladajo vsak najmanjši detajl spleta. Pogosto izrečena fraza, ki pa ne odgovarja resničnosti. 
Ozaveščenost o vseh možnih zankah in ovirah je še karseda šibka. Pogosto na primer objavljamo fotografije. Sploh ne 
pomislimo, da bo naš delodajalec nemudoma pogledal naš Facebook ali Instagram profil in si pri tem morda ustvaril lažno 
predstavo o nas.« Preden prižgemo pametne telefone, moramo zato najprej vključiti svoje možgane. 
Preudarnost lahko v nekaterih primerih poleg rešitve privede tudi do kreativnosti, kot so dokazali mladi člani ansambla 
Smatphone Orchestra. Michele Seffino, Giulia Brustia in Matteo Colautti so s pametnimi telefoni ustvarili nevsakdanjo 
simfonijo zvokov in melodij. »Vedno bolj potrebujemo posameznike, ki imajo inovativne in sveže ideje. Znanstveni sektor 
daje na razpolago celo vrsto zanimivih delovnih mest,« je v intervjuju z voditeljico Mairim Cheber in dijaki, ki sodelujejo z 
oddajo Vklop, razložila vodja projekta Esof 2020 Maja De’ Simoni. Trst bo v vlogi prestolnice znanosti pomenil pomembno 
priložnost tudi za mlajše generacije. 
Misli so neprestano rojile po glavah, glasen živžav je odmeval po prostorih kulturnega hrama. Ob laboratoriju so bile na 
voljo stojnice univerz, društev in ustanov. V posebnem kotičku je umetniški kolektiv BridA udeležence vabil, naj se na lastne 
oči prepričajo, kaj vsega nastane ob spojitvi umetnosti in tehnologije. Mladi iz skupine Mittelab pa so skušali tudi najbolj 
skeptične premamiti s skrivnostmi računalništva, digitalizacije in elektronike. Kot da bi trenil, je tako minilo doživetij polno 
jutro. 

• Deželna vlada na strani Primorskega dnevnika. Sandor Tence. MMC RTV SLO. 14. november 2018 
http://svsd.rtvslo.si/svsd/italija/dezelna-vlada-na-strani-primorskega-dnevnika/471776  
Zagotovila odbornika Pierpaola Robertija svetniku Francescu Russu 
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Slika: Pierpaolo Roberti in Francesco Russo. Foto: Primorski dnevnik  
 
Trst - Deželi je pri srcu Primorski dnevnik in bo naredila vse, kar je v njeni moči, da bo slovenski časopis še naprej prejemal 
sedanje državne prispevke. To je srž odgovora odbornika Pierpaola Robertija na vprašanje deželnega svetnika Demokratske 
stranke Francesca Russa, ki je deželno vlado FJK opozoril, da bi krčenje javnih podpor lahko privedlo do zaprtja edinega 
slovenskega dnevnika v Italiji. Russo je zato pozval FJK in njenega predsednika Massimiliana Fedrigo, naj storita potrebne 
korake v korist Primorskega dnevnika. 
Odbornik iz vrst Lige je soglašal z Russom, da Primorski dnevnik ni navaden časopis, temveč edini dnevnik v slovenskem 
jeziku in glasilo Slovencev v Italiji. Dežela že spremlja in bo, če bo potrebno, v prihodnjih dneh in tednih še pozorneje 
spremljala dogajanja okrog zakona o založništvu, s posebnim ozirom na naš časopis. »Upam, da to ne bo potrebno, če pa se 
bo zgodil črn scenarij, bomo za Primorski dnevnik dobili ustrezno rešitev,« je naglasil Roberti. 
In kakšna bi lahko bila rešitev? Odbornik, ki je odgovoren tudi za jezikovne manjšine, je omenil možnost, da bi izredno 
finančno pomoč za Primorski dnevnik prihodnje leto poiskali v »bolj preudarni« uporabi finančnega sklada za slovensko 
manjšino. Gre, kot znano, za državni denar iz zaščitnega zakona, ki ga Dežela deli slovenskim organizacijam ter ustanovam 
na osnovi predlogov pristojne posvetovalne komisije. S tem v zvezi se je Roberti skliceval na deželni zakon za zaščito 
Slovencev, ki v posodobljenem 18. členu pooblašča Deželo, da iz sklada zaščitnega zakona izkoristi denar za izredne potrebe 
in primere. Gre za neke vrste rezervni sklad, s katerim lahko deželna vlada po lastni presoji nameni denar slovenskim 
ustanovam, ki se nahajajo v stiski oziroma finančnih težavah. 
Russo je v deželnem svetu pozdravil Robertijeve besede in omenil predsednika Fedrigo, ki kot vidni tudi vsedržavni 
predstavnik Lige lahko marsikaj koristnega naredi za Primorski dnevnik. Predstavnik DS je tudi zadovoljen, da deželna vlada - 
za razliko od Gibanja 5 zvezd in vladnega sekretarja zadolženega za založništvo Vita Crimija - priznava našemu časopisu 
posebno vlogo v sklopu narodnostno ter jezikovno pisane deželne stvarnosti. 
Nekdanji senator, ki je sedaj podpredsednik deželnega sveta, je izpostavil besede predsednika republike Sergia Mattarelle v 
bran svobodi tiska in novinarskega dela. »Roberti je svoja stališča o Primorskem dnevniku predstavil prav na dan, ko so 
novinarji po vsej državi, tudi v Trstu, stopili na ulico v obrambo ogrožene svobode tiska,« je povedal še Russo. Vladnemu 
sekretarju Crimiju in njegovemu gibanju je očital, da v slabi veri postavljajo v isti koš velike časopise (slednji itak ne 
prejemajo več državnih prispevkov) z majhnimi in lokalnimi dnevniki, ki so izraz krajevnih skupnosti in ne morejo preživeti 
brez pomoči države. 
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Celovec – 70 – letnica ustanovitve Zveze koroških partizanov. Tit Turnšek. Svobodna beseda, Ljubljana,  
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Govor Tita Turnška, predsednika ZB NOB Slovenije ob 70-letnici ustanovitve Zveze koroških partizanov, v Celovcu 10. 
novembra 2018. 
 
Danes praznujemo. Vse obletnice nas vračajo v preteklost, na prehojeno pot. O njej bi lahko veliko govorili. Toda ne želimo 
se ukvarjati samo s preteklostjo, na katero smo ponosni, bolj nas skrbi sedanjost, bodočnost. Neprestano se sprašujemo, 
kaj so vrednote, ki so bile že dolgo v našem narodu in so se dokončno izoblikovale tekom boja z fašizmom in nacizmom, 
danes? 
Neoliberalizem  
Neoliberlizem, je tako ekonomska kot tudi družbena zamisel, ki služi predvsem svetovnim korporacijam, ki si prilaščajo 
naravne vire, v prvi vrsti naftna bogastva, vodna pridejo v kratkem na vrsto. Moč kapitala je očitno neizmerna. Prihaja do 
ignoriranja več milijonov ljudi po Evropi. Tudi pridelava hrane naj bi postala monopol svetovnih korporacij. Ena od njih je na 
primer Monsanto, ki nam vsiljuje genetsko spremenjeno hrano. Priče smo na pomanjkljivosti v postopkih odobritve in 
registracije pesticidov v EU. Pri zdravju in okolju ne smemo pristajati na kompromise. 
Med državami Evrope se vzpostavlja neenaka kakovost proizvodov. Izsledki študij kažejo, da imamo hrano dvojne kakovosti, 
da so izdelki v enaki embalaži, a z različno vsebino. To so nedvomno nedovoljene trgovinske prakse, ki bi jih bilo potrebo 
ustrezno sankcionirati. Potrebujemo ustrezen nadzor na delovanjem tržišča, da se ne bodo dogajale nedovoljene prakse, ki 
vzpostavljajo državljane drugega reda. Vzpostavlja se celo, če se izrazim grobo, prehranski apartheid. 
Neoliberalizem si je podredil Bruseljsko birokracijo, ki preko svojih direktiv in raznih trojk vse bolj diktira vladam, kaj morajo 
storiti in s tem kroji naše življenje. Nacionalne države izgubljajo svojo suverenost. Tako je nacionalna država sedaj na 
razpolago korporacijam in finančnemu kapitalu, ki jo obravnava kot gospodar in ogroža skupno dobro. Varčevanje je postalo 
ukaz, ki ga morajo vlade brezpogojno upoštevati, varčevanje je nad vsem, pa naj povzroča še tako škodo lokalnemu 
gospodarstvu in uničevanje socialne države. To varčevanje je vsiljeno s tako imenovanim ‘fiskalnim pravilom’ in bruseljskimi 
‘trojkami’. Primeren instrument tega pritiska so obrestne mere. Ni več prostora za klasično ekonomsko teorijo. 
Odprava revščine je politična odločitev. Odgovornost za odpravo revščine naj nosi predvsem država. Vedno manjše število 
ljudi je vedno bogatejših in vedno večje število je vedno bolj revnih. Vsiljuje se nam miselnost skrajnega egoizma, ki se 
skriva pod masko konkurenčnosti in tekmovalnosti. To je vodilo neoliberalizma. Vsak naj skrbi predvsem sam za sebe. Če 
kdo tega ne zmore, je star, bolan, reven, brez dela, si je pač sam kriv, zakaj bi morala zanj skrbeti družba, država. To naj bo 
domena humanitarnih organizacij. In še te zgolj zato, da si lahko bogati olajšajo svojo vest, v kolikor jo še kdo ima. Ta 
primitivni darvinizem, je prevladujoča vrednota neoliberalizma. Dehumanizacija celotne družbe je proces, ki poteka že kar 
nekaj desetletij.  
Nove oblike fašizma 
Druga stran tega istega kovanca so nove oblike fašizma, ali kot danes pravimo skrajnega desnega ekstremizma. Eno rodi 
drugo in drugo je v podporo prvemu, oba pojava neoliberalizem in nove oblike fašizma sta tesno povezana. Lahko celo 
trdimo, da je neoliberalizem samo ena od pojavnih oblik fašizma, saj si je podredil ne samo gospodarstva in vlade, pač pa 
tudi vsak vidik našega življenja. Sistematično se ruši socialna država. Postopoma se ukinjajo institucije socialne države in se 
ustvarjajo nove do skrajnosti skomercializirane nadomestne inštitucije. Tudi pokopavanje mrtvih, kot izgleda, postaja 
donosen posel. 
Prihajam iz Slovenije, kjer je stopnja prekarnosti med višjimi v Evropi. Žal prekarno delo postaja nova oblika sužnjelastniških 
razmerij 21. stoletja. Prekarnost je za mnoge žal edina izbira in je sinonim za kruto negotovost in stanje, kjer delavske in 
socialne pravice v resnici ne obstajajo. Popolna fleksibilnost trga dela, ki se zahteva od delavcev, pomeni, da se morajo zato 
odreči praktično vsemu, tudi lastnemu dostojanstvu, to je žal praksa. A ne smemo pozabiti, ne na evropski ravni, ne na ravni 
držav članic, da je pravica do dela temeljna človekova pravica, kar pomeni, da gre za pravico najvišjega pravnega ranga, ki jo 
zagotavlja Ustava in mednarodno pravo. Ne gre za pravico do kateregakoli dela, pač pa za pravico do dostojnega dela. 
Dolžni smo zdajšnjim in prihodnjim generacijam nuditi prihodnost, vredne človeka.« 
Danes ne gre več toliko za anti-semitizem in rasizem, to je poveličevanje rase, ki ima ‘pravico in dolžnost’ vladati svetu. Tudi 
v sodobnih oblikah fašizma je ta element še vedno močno prisoten, se je pa razširil, na manjšine, islamsko vero, migrante, 
drugače spolno orientirane, proti mednarodnim oblikam solidarnosti, proti drugače ideološko usmerjenim. 
Nekatere evropske države danes odrekajo pomoč beguncem, ki bežijo pred vojnami, ki divjajo na Bližnjem vzhodu. Pred 
tistimi vojnami, ki jih je zakuhal euro-atlantski neoliberalni ‘svobodni svet‘ zaradi interesov velikih multinacionalnih 



korporacij. Te korporacije so povzročile, povzročajo in bodo povzročale bedo, niso jo pa pripravljene gledati na lastnem 
dvorišču. 
Filozof Slavoj Žižek je izrekel tole misel:»V Evropi standardi o tem, kaj je javno dopustno, vedno bolj padajo in padajo. 
Stvari, na nivojih rasizma, ki so bile pred dvajsetimi, tridesetimi leti preprosto nemogoče, so danes tolerirane in sprejete. 
Danes smo v Evropi priča tihe rehabilitacije ‘mehkega fašizma’.«  
Nove oblike fašizma se pojavljajo povsod po Evropi od Baltika do Sredozemlja. V Italiji paradira ‘CasaPound’ širi sovražnost, 
rasizem, ksenofobijo, homofobijo in spodbuja proti-imigrantsko propagando. Ponovno posegajo po naši zemlji. Rušijo mejne 
kamne in zahtevajo ‘Italijo do rapalske meje. Naši politiki pa nič. V Grčiji ima ‘Zlata zora’ svoje paravojaške oddelke, 
poslance v grškem in evropskem parlamentu. Njeni pripadniki pa fizično napadajo priseljence. Švedskimi demokrati niso le 
radikalni nacionalisti, pač pa odkrito govorijo o tem, da so islam in priseljenci največja grožnja sodobni Evropi. Še ne dolgo 
tega so bili zagrizeni anti-semitisti. Na Madžarskim nastopa Jobbik, ki preganja Rome in Žide. V Baltskih državah, zopet 
paradirajo v uniformah oboževalci SSa. V Nemčiji Peggida širi sovraštvo do imigrantov Na Finskem so se pojavili ‘Odinovi 
vojščaki’. V Ukrajini častijo divizijo Galicien, prav tisto SS divizijo, ki je leta 44 in 45 pobijala po Sloveniji. Požigali so vasi. 
Ljudem so iztikali oči. Z ukrajinsko fašistično stranko Svoboda evropski parlament ni hotel imeti nič opravka, ker so jo 
smatrali za ksenofobično, antisemitsko, nedemokratično in fašistoidno. Ko pa je CIA uspešno inscenirala ‘teater na 
Majdanu‘ in je ta stranka postala del ukrajinske vlade, je evropski parlament molčal. 
Vaje NATA na Norveškem 
Vprašamo se, ali ni vaja Trident Juncture 18, kakršne ni zveza Nato izvedla že vse od zgodnjih 80-ih let, del nove hladne 
vojne med ZDA in Rusijo. Vaja še povečuje napetosti med severnimi ter vzhodnimi evropskimi državami in njihovo sosedo 
Rusijo. Prva tako Norveška in še nekatere članice z vzpostavitvijo (novih) ameriških vojaških baz v bližini meje z Rusijo še 
povečujejo napetosti. Ali je to res v interesu narodv Evrope, ali pa gre za novo oboroževalno tekmo v korist ameriške 
orožarske industrije. Tu moramo pogledati, kakšni so dejansko interesi Evrope. 
Nove – stare oblike fašizma v Sloveniji 
Klero-fašizem ponovno vstaja tudi pri nas in postaja vsak dan agresivnejši  
Ob postroju Janševe Manevrske strukture v Kočevski reki je pokojni dr. France Bučar ugotavljal: »Spodnaša se avtoriteta 
države, avtoriteta sodišča, ustanavlja se strankarska vojska. Žali bog, ampak natančno tako se je začelo v nacistični 
Nemčiji.« Kadar se pravosodje znajde pod pritiskom neke politične stranke, potem veste na kako nizek nivo je padla 
demokracija. 
Tudi v Sloveniji širijo strah pred imigranti, nestrpnost do drugače mislečih, širi se verska nestrpnost. Širijo strah, zato da bi 
Slovenci poiskali svojega ‘Führer-ja’. Strah in revščina, sta dobro pognojena njiva na kateri se razrašča fašizem. 
Zadnjih 10 let vse pogosteje srečujemo organizirane fašistoidne skupine, ki postajajo vedno nasilnejše. Sovražni govor že 
prehaja v nasilje.  
Mussolini si je omisli ‘črnosrajčnike’, Hitler je imel svojo SA (Sturm Arme) in v Sloveniji si je Majer omislil Nacionalno gardo 
oziroma VSO. To je uniformirana, oborožena organizacija, ki se uri na vojaških streliščih. To je dejansko strankarska milica. 
To pomeni resno grožnjo demokratični ureditvi, naši družbi.  
Sovražni govor in opravičevanje fašističnih zločinov 
Vsakodnevno smo priča primerom sovražnega govora, komaj verjetnim medijskim in drugim oblikam manipulacij, vključno z 
lažnimi novicami in zavajanjem; nekateri so to svojo veščino izpilili do popolnosti. Posrečilo se jim je spremeniti vrednote in 
jih nadomestiti z zmedo, potegnjen je enačaj med resnico in lažjo, med krivico in pravico in besede pravičnost skoraj več ne 
poznamo. Metoda izsiljene »uravnoteženosti« poročanja poskuša legitimirati pravico do javne laži in zavajanja javnosti, ki je 
nato zavija v celofan svobode govora. 
Danes klero-fašistični propagandisti blatijo v medijih in celo v slovenskem parlamentu naš boj za obstoj, blatijo partizane z 
namenom opravičevanja fašističnih zločinov in belogardistov. Danes se vse pogosteje žali boj slovenskega naroda za svoj 
obstoj, za pravičnejšo družbo. Nekateri skrajneži celo zanikajo naš prispevek zavezniški koaliciji. Izenačujejo se borci za 
svobodo naroda z odpadniki, z izdajalci in kolaboranti. Vse to nas odmika od strpnega pogovora o preteklosti, sedanjosti in 
prihodnosti. Zato zahtevamo jasno in javno obsodbo takšnega moralno in etično nedostojnega početja! 
Že nekaj časa opozarjamo politike, predsednika države, nobeden nič. Seveda vam bodo rekli, da je vse v skladu z zakoni. 
Takrat, ko so se pisali zakoni, takega razvoja seveda ni predvidel nihče. Sedaj je čas, da se politiki zavedo svoje odgovornosti 
in ustrezno ukrepajo, preden bo prepozno. Tudi Hitler je prišel na oblast popolnoma zakonito in potem hitro spremenil 
zakone..  
Problem niso obritoglavci. Problem je ravnodušnost in ne-samozavest politike in predvsem vrha države, ki razraščanje 
novih oblik fašizma v naši družbi tolerira.  
Evropska Unija 
EU sama je na prelomnici. Jasno moramo povedati kakšno Evropo hočemo. Evropa se mora usmeriti v oblikovanje politične, 
družbene in kulturne unije svojih državljanov. Deluje naj za blaginjo svojih državljanov. Ne sme se podrejati tujim interesom. 
V kratkem bodo Evropske volitve. Vsi antifašisti Evrope pojdimo na volitve. Usoda Evrope je tudi v naših rokah.  
In če povzamem prosto po Ivanu Cankarju: 
Narod si bi zopet moral pisati svojo sodbo sam. Ne frak in ne talar mu je ne smeta.  
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• Podpora človečnosti. Vasja Jager. Mladina 45. 9. 11. 2018    
https://www.mladina.si/188151/podpora-clovecnosti/  
Marakeška deklaracija izrecno ločuje med migranti in begunci in regulira nezakonite migracije. Ravno zato se je slovenski 
populisti tako bojijo. 
 

 
Slika: Tragedija v Sredozemskem morju, 17. julij 2018. Foto: © Profimedia 
 
»Nezakonite migracije« in njihove posledice za skupnost so ena ključnih točk, na katerih slovenska desnica na čelu s stranko 
SDS gradi svojo politiko. Nacionalisti tako prek svojih medijev vztrajno širijo lažni preplah glede nelegalnih migrantov, ki naj 
bi po vsej Evropi izvajali zločine in sistematično izrinjali avtohtono prebivalstvo. 
Zato bi pričakovali, da bo prav SDS s svojima satelitoma – NSi in SNS – prva podprla pristop Slovenije k marakeški deklaraciji, 
s katero želijo Združeni narodi omejiti nezakonite prehode meje in regulirati tokove, po katerih prihajajo ljudje iz Afrike v 
razviti zahodni svet. Toda zgodilo se je prav nasprotno – desnica je zaradi namere vlade, da potrdi slovenski pristop k 
omenjeni izjavi, zahtevala sklic izredne seje parlamenta in začela zbirati podpise, s katerimi naj bi pritisnila na koalicijo. 
»Dokument OZN izenačuje vse migrante oziroma legalizira ilegalne migracije, dolgoročno pa odpravlja meje držav,« je 
nasprotovanje stranke SDS obrazložil njen poslanec Branko Grims. 
Težko bi lahko še bolj zavajal. Besedilo marakeške deklaracije je bilo po vrsti srečanj med evropskimi in afriškimi politiki 
oblikovano ob zaključku pete konference o migracijah in razvoju letošnjega maja v Marakešu. Dokument izrecno ločuje med 
»rednimi« migranti, ki so del ustaljenih migracijskih tokov iz revnih držav na bogati evropski sever, in begunci. Peti izmed 
skupaj desetih zapisanih ciljev tako določa, da naj bi države posebej zaščitile ljudi, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove, 
ter jim pomagale pri integraciji v nove skupnosti; za migrante tovrstni ukrepi niso predpisani. Deklaracija še določa načine, 
kako naj bi ciljne države sodelovale z državami izvora pri omejevanju priseljevanja, predpisuje načela obravnave prosilcev za 
azil in predlaga ukrepe za učinkovitejšo zaščito najranljivejših, predvsem žensk in otrok, ter za boj proti izkoriščanju in 
trgovini z ljudmi. 
Marakeška deklaracija je pomemben dokument. Migracijskih tokov in begunske problematike ni mogoče obravnavati 
partikularno, znotraj vsake države posebej, temveč sta potrebna celovit pristop in usklajeno delovanje. Pri tem pa ne gre za 
zavezujoč predpis, temveč le za mednarodno dogovorjene smernice, s katerimi pristopnice izražajo načelno stališče, da so 
begunci in migranti ljudje, zato jih je kot take tudi treba obravnavati. 
Cerar je dejal, da je Slovenija deklaracijo podprla v duhu skupne evropske politike, sedaj »pa je prišlo do spremenjenih 
okoliščin«. 
To je verjetno najbolj zmotilo desnico.  
Deklaracija namreč med predlaganimi načeli izpostavlja »povečanje dodatne pozornosti boju zoper ksenofobijo, rasizem in 
diskriminacijo« – prav na tovrstnih praksah pa ob pomanjkanju vsebine sedaj gradijo svojo politiko SDS in prijatelji. 
Zavračanje politično in pravno nezavezujočega dokumenta kot nekakšnega hudega zla pa postaja prepoznavni znak 
ksenofobov v bogatih državah – deklaracijo so že zavrnile populistične vlade Poljske, Hrvaške, Češke, Avstrije, Madžarske – 
in, da, zavrnil jo je tudi ameriški predsednik Donald Trump. 
Ob tem je vredno poudariti, da je Slovenija v preteklosti podpisala ali drugače podprla že vrsto deklaracij in konvencij, ob 
katere pa se ni obregnil nihče, pa tudi nekega konkretnega vpliva teh dokumentov na slovensko stvarnost doslej ni bilo 
zaznati. Podpisali smo recimo Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah – pa še zmeraj nismo povečali 
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minimalne plače na 700 evrov. Podpisali smo Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk – pa slednje še zmeraj v 
povprečju delajo za nižje plače kot moški, ko so ljubljanske fakultete poskušale prilagoditi svoje pravilnike načelom spolne 
nevtralnosti, pa je v zrak skočilo pol države. Podpisali smo tudi Mednarodno konvencijo o odpravi vseh oblik rasne 
diskriminacije – pa javni prostor kar razganja od rasizma in sovražnega govora, pristojne institucije pa ga ne želijo priganjati. 
Še najbolj konkretne učinke je za Slovenijo imel podpis vilenske izjave leta 2003, ki jo je leta 2003 na svojo roko podpisal 
takratni zunanji minister Dimitrij Rupel in tako Slovenijo pridružil »koaliciji voljnih«, ki je pod vodstvom ZDA izvedla agresijo 
na Irak. Ko je premier Tone Rop zato želel Rupla odstaviti, mu je SDS odločno stopila v bran. Janez Janša, Branko Grims in 
druščina so torej zadnji, ki še imajo pravico pridigati o tem, katero deklaracijo naj naša država sprejme in katero ne …  
A zdi se, da se vlada Marjana Šarca tega ne zaveda. Drugače si namreč ni mogoče razložiti dejstva, da se je predsednik vlade 
skušal izogniti odgovornosti za nadaljnjo usodo slovenske podpore marakeški deklaraciji. Za udeležbo na decembrskem 
državniškem vrhu, na katerem naj bi države slovesno pristopile k sporazumu, je v nasprotju z uveljavljeno prakso v tovrstnih 
primerih pooblastil zunanjega ministra Mira Cerarja. Slednji je svoje poglede na uravnavanje migracij pred nekaj leti 
nazorno predstavil kot premier, ko je leta 2016 privolil, da se celotna južna meja Slovenije obda z žico. Nič čudnega torej, da 
je Cerar že nakazal možnost, da utegne desnica v Sloveniji znova dobiti svoj prav. Cerar je dejal, da je naša država 
deklaracijo podprla v duhu skupne evropske politike, zdaj »pa je prišlo do spremenjenih okoliščin, saj so nekatere države 
izjavile, da sporazuma ne bodo podprle«. 
Ko gre za begunsko tragedijo, se naši politiki znova ozirajo po dobrih zgledih iz Madžarske in Poljske. 

• V taktih »Plesa valkir«. Marjan Horvat. Foto: Nik Erik Neubauer. Mladina 45. 9. 11. 2018 
https://www.mladina.si/188150/v-taktih-plesa-valkir/  
Se lahko napredna Evropa (še) upre viziji prihodnosti, kakršno je v soboto na tržaških ulicah demonstriralo fašistično 
gibanje CasaPound? 
 

 
Slika: Člani gibanja CasaPound na pohodu po ulicah Trsta s svojimi zastavami v rokah, rdečimi s podobo želve v obliki 
tarče. Shoda se je udeležilo njegovih 2000 članov. Foto: Nik Erik Neubauer 
 
V soboto smo lahko v Trstu videli dve povsem različni viziji (prihodnje) Evrope: liberalnodemokratične, uglašene z različnimi 
pojmovanji odprte in vključujoče družbe ter na drugi strani neliberalne in nestrpne Evrope strahu, ki se obdaja z okopi na 
mejah in v glavah. Prvo so utelešali udeleženci antifašističnega shoda, ki so se po tretji uri popoldne začeli zbirati na Trgu sv. 
Jakoba. S plakati z napisi »Mir« in »Osvobodimo se fašizmov«, tudi z očitno sproščenostjo, humorjem, pogumom in ne 
nazadnje s številnostjo – prišlo je okrog 5000 ljudi, Italijanov in Slovencev različnih slojev, med njimi so bili tudi podjetniki, 
politiki in predstavniki različnih sindikalnih in levičarskih združenj – so želeli sporočiti, da v Evropi, še posebej pa v Trstu, kot 
obmejnem pristaniškem mestu, vedno izpostavljenem prepihu različnih ideologij, ni prostora za tiste, ki hočejo obujati 
doktrine fašizma ali drugih avtoritarnih režimov. Drugo vizijo utelešajo člani gibanja CasaPound, ki so pol ure kasneje s Trga 
Riborgo, ta je slabih deset minut hoje od Trga sv. Jakoba, začeli na shodu po ulicah Trsta uprizarjati svoj spettacolo. Z njim 
naj bi počastili »dede in pradede«, ki so z zmago v prvi svetovni vojni Italiji »priborili« Trst, Gorico, Istro, Reko in del 
Dalmacije. 
Njihov sprevod je bil po formi in vsebini, čeprav v novi (pre)obleki, le reminiscenca na Mussolinijeve parade. Že ob 
spuščanju z vzpetine, na kateri stojita katedrala in muzej sv. Justa (San Giusto), proti Trgu Riborgo, torej na eni izmed bližnjic 
med obema trgoma, so v zraku zadoneli takti Plesa valkir nemškega skladatelja iz 19. stoletja Richarda Wagnerja, 
najljubšega skladatelja firerja Adolfa Hitlerja, nato pa – v danih okoliščinah zveneče enako zlovešče – še napevi iz 
Vivaldijevih Štirih letnih časov ter seveda komadi punk benda Zetazeroalfa, ki ga je konec devetdesetih ustanovil vodja 
gibanja CasaPound. Sprevod CasaPounda se je pomikal od Riborga proti Rossetijevemu spomeniku pred Ljudskim vrtom. V 
ospredju je izstopal urejen moški v sivi obleki: Simone di Stefano, nacionalni tajnik gibanja CasaPound, ta čas medijsko 
najprepoznavnejši obraz gibanja CasaPound. V njegovi bližini je dogajanje budno spremljal moški v rjavi jakni z obrito glavo 
in dolgo brado, ustanovitelj gibanja Gianluca Iannone. Za njima so stali člani gibanja v črnih oblačilih, postrojeni v vrstah in z 
zastavami v rokah, tisti spredaj z italijanskimi tribarvnicami, sledile so zastave CasaPounda, rdeče s podobo želve v obliki 
tarče, za njimi, na samem začelju sprevoda, pa zastave študentske veje gibanja (Blocco Studentesco), ta je ob ustanovitvi 
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leta 2006 izbrala črno zastavo z belo strelo, po zgledu zastave britanske Zveze fašistov in nacionalnih socialistov. Opazne so 
bile, čeprav ne vsem na očeh, tudi podobe fašističnega orla in Benita Mussolinija. Sprevod mrkih možakarjev in peščice 
žensk, starih med 20 in 40 let, je tudi po pol četrti uri, ob predvidenem času pohoda, še miroval, saj so s sosednje Ulice di 
Donati avtobusi še vozili člane CasaPounda, ki so prišli iz oddaljenih krajev Italije, menda celo s Sicilije. A število udeležencev 
fašističnega shoda je bilo pol manjše kot antifašističnega, le 2000 jih je bilo. Da bi se izognili neredom, je tržaškim priskočilo 
na pomoč 1000 specialnih policistov iz osrednje Italije, vendar sta se oba shoda, ki sta sicer potekala zelo blizu drug 
drugega, končala v večernih urah mirno in brez nasilja. 
Mimikrija CasaPounda  
CasaPound je poleg »sestrske« skupine Forza Nouvo ta čas najbolj izpostavljeno skrajno desno gibanje na italijanskem 
političnem prizorišču. Je tudi eno izmed bolj »zanimivih« tovrstnih skupin v Evropi, saj njegov nastanek, zlasti pa delovanje 
zgovorno ponazarjata, s kakšnimi (nenavadnimi) novodobnimi fašističnimi skupinami se sooča današnja Evropa. Za gibanje 
CasaPound in njim podobne skrajno desne skupine je namreč značilno spajanje različnih, tudi levih, identitarnih sestavin, 
ideoloških doktrin in taktik delovanja, kar pa seveda učinkuje le kot prikritje, mimikrija njihove prave narave. Iz obsežne 
predstavitve gibanja v britanskem Guardianu in v študiji fundacije Open Society je vidno, da je že njihov način širjenja v 
Italiji, »skvotanje« opuščenih stavb, taktika, ki jo navadno pripisujemo levičarskim, zlasti alterglobalističnim skupinam. 
Gianluca Iannone je tako že leta 2003 s skupino somišljenikov »zaskvotal« opuščeno poslopje v bližini glavne rimske 
železniške postaje, da bi v njem vzpostavili prostore za delovanje radijske postaje Bandiera Nera (Črne zastave). Člane 
porajajočega se gibanja so novačili z letaki, na katerih so prosili za pomoč pri iskanju izgubljenega črnega mačka z imenom 
Pound. Naslovniki so seveda razumeli sporočilo. Črna je barva, s katero se je istovetil medvojni fašistični diktator Mussolini, 
s Poundom pa so spomnili na ameriškega pesnika in izpričanega fašista Ezro Pounda. Od tu ime gibanja CasaPound, 
Poundova hiša. V naslednjih 15 letih so po vsej Italiji tako »odprli« še več kot sto podobnih centrov, v katerih pa niso 
»ponujali« politične indoktrinacije, temveč so v njih vzpostavili prostore za športne dejavnosti, tudi knjigarne, celo 
restavracije, saj so – sledeč idejam Giovannija Gentila iz dvajsetih let 20. stoletja –, doumeli, da je fašizem »metapolitično« 
gibanje, onkraj ločnice levo-desno, s ciljem zagotavljanja »celovitega koncepta življenja«. 
Za gibanje CasaPound in njemu podobne skrajno desne skupine je značilno eklektično spajanje različnih identitarnih 
sestavin, ideoloških doktrin in taktik delovanja, kar učinkuje le kot prikritje njihove prave narave. 
Tedaj 30-letni Gianluca Iannone je bil leta 2003 v Rimu znan kot lastnik bara Cutty Sark, shajališča neofašistov, širše v državi 
pa kot ustanovitelj in pevec benda Zetazeroalfa. Ker je po izstopu iz vojske, kjer je bil nekaj let zaposlen kot profesionalni 
vojak, delal kot asistent režije pri nacionalni televizijski mreži RAI, je poznal ustroj medijev. Enako velja tudi za njegovega 
najtesnejšega sodelavca, Simona di Stefana, ki se je preživljal z grafičnim oblikovanjem. Od tod njune »inovativne« politične 
akcije, s katerimi sta korak za korakom pridobivala pozornost javnosti in novačila nove člane gibanja. Leta 2006 so člani 
gibanja CasaPound v Rimu denimo izobesili 400 lutk v naravni velikosti, da bi z napisi na njih opozorili na žgoč stanovanjski 
problem v prestolnici. Ko so se leta 2012 italijanski rudarji znašli v nevzdržnih socialnih razmerah zaradi politik EU, so člani 
gibanja zasedli pisarno EU v Rimu in pred njenim vhodom odvrgli vreče premoga. 
 

 
Slika: V ospredju sprevoda je stopal Simone di Stefano, nacionalni sekretar CasaPounda. Foto: Nik Erik Neubauer 
 
Tudi sicer sta v ospredju akcij gibanja CasaPound opozarjanje na socialne zagate Italijanov, zlasti stanovanjske, ter krepitev 
italijanske identitete spričo procesov globalizacije, kar vse jih razlikuje od drugih skrajno desnih skupin v Evropi, ki ta čas 
postavljajo problem priseljevanja v Evropo in islamski terorizem na vrh njihove politične agende. Tudi CasaPound seveda 
zavrača priseljevanje, vendar menda zato, ker naj bi se »z izkoriščanjem delavcev migrantov v državo vračal sužnjelastniški 
sistem«. Sicer pa Iannone in di Stefano zagovarjata celo nekatere levičarske politike, kot je renacionalizacija bančnega 
sistema, zdravstvenega sistema, energetskega sektorja in transporta, med njunimi vzorniki pa najdemo celo Che Guevaro. 
CasaPound zavrača opredeljevanje svoje ideologije s fašistično. Umešča se v estremo centro alto (skrajni visoki center) in se 
zavzema za obuditev nekaterih Mussolinijevih socialnih politik, kot so pravica do stanovanja, sindikalnega organiziranja in 
minimalne plače. No, v času migrantskega vala leta 2015 je gibanje izkoristilo ugodne razmere za razcvet skrajno desne misli 
v Evropi in v navezavi z Ligo Mattea Salvinija, današnjega notranjega ministra, med lokalnim prebivalstvom marsikje 
uspešno sabotiralo poskuse preurejanja opuščenih stavb v azilne centre. 



Deindustrializacija, globalizacija in obsojenost na prekarno delo potiskajo zlasti mlade v naročje populistov, ki zavajajo, da se 
je mogoče z okrepitvijo suverenosti nacionalnih držav upreti globalizaciji. 
CasaPound se je znašel v središču medijske pozornosti leta 2011, ko je eden izmed njegovih simpatizerjev v Firencah umoril 
dva senegalska prodajalca in ranil tri druge, vendar je Iannone zatrdil, da so tega človeka izključili iz gibanja še pred tem 
dogodkom, menda zaradi »intelektualne lenobe«. A primerov nasilnega ravnanja, ki jih pripisujejo CasaPoundovim članom, 
je veliko. Septembra so italijanski mediji poročali, da so člani gibanja v Bariju pretepli italijansko poslanko v evropskem 
parlamentu in njenega sodelavca, ki sta se vračala z antifašističnih demonstracij. Z letošnjim letom, ob vstopu (vse bolj) 
skrajno desne Lige v italijansko vlado, so člani gibanja za svoja ravnanja dobili zaslombo v političnih vrhovih. Tudi zato si 
danes Iannone upa reči, da je Mussolinijev režim zanj »najlepši trenutek v zgodovini te nacije«. 
Heterogenost evropske skrajne desnice  
Res je, da takšnih in podobnih političnih grupacij ne moremo kar vsevprek imenovati populistične, skrajno desne ali 
fašistične. Toda če so v jedru antiliberalne, antidemokratične, antiegalitarne, če temeljijo na poveličevanju lastnega naroda 
in gojijo kult herojstva ter tradicije so, ne glede na to, kako jih imenujemo, nevarne za obstoj družbenega in političnega 
liberalnega reda, s katerim si je Evropa po vojni mukoma zagotovila mir. Političnih strank in gibanj, ki jih lahko uvrstimo na 
ta skupni imenovalec, je v Evropi veliko, res pa je, da je ta skupina izredno raznolika, saj ima vsaka izmed njenih »članic« 
zaradi zgodovinskih, kulturnih in političnih okoliščin v državi nastanka drugačne poudarke. V Avstriji in v Italiji, v državah, ki 
nista nikoli izvedli denacifikacije oziroma defašizacije, se je zlasti po padcu berlinskega zidu, ko se je s tezami o »koncu 
zgodovine« razrahljal in relativiziral odnos evropskih družb do polpretekle zgodovine, pojavil prostor za zagovornike 
nekdanjih desnih avtoritarnih sistemov, v Avstriji za Jörga Haiderja in njegovo Svobodnjaško stranko, v Italiji za Narodno 
zavezništva Gianfranca Finnija. Podobni procesi so potekali tudi na Hrvaškem, saj je v času domovinske vojne v devetdesetih 
letih prišlo do relativizacije, v času obstoja Jugoslavije povsem odklonilnega odnosa do ustaške NDH. V zadnjem času tudi na 
Slovaškem nekatera skrajno desna gibanja poveličujejo fašista Josefa Tiso, medvojnega vodjo kvizlinške države, Ljudska 
stranka Mariana Kotlebe pa je z zagovarjanjem podobnih stališč do medvojne kvizlinške države na zadnjih volitvah dobila v 
150-članskem parlamentu kar 14 poslanskih sedežev. Povedno je, da celo v Nemčiji, državi, ki je po vojni opravila temeljito 
denacifikacijo, danes delujeta dve skrajno desni stranki: leta 2013 ustanovljena Nacionalno demokratična stranka (NDP), ki 
se odkrito razglaša za naslednico Hitlerjeve Nacionalsocialistične stranke, in pa seveda precej uspešnejša Alternativa za 
Nemčijo. Tudi druge (vse bolj skrajno) desne stranke v Vzhodni Evropi, na Poljskem stranka Zakon in pravičnost in na 
Madžarskem Fidesz, sicer zapovedujejo »pravilen« odnos do polpretekle zgodovine, vendar se izpostavljajo zlasti kot braniki 
krščanskih korenin Evrope. Vse te stranke pa z njihovimi »sestrskimi« strankami na Nizozemskem, Švedskem, Danskem, 
Finskem in v Franciji danes združuje odpor do priseljencev, ki je tudi sprožilec novodobnih identitarnih gibanj, kot je v Evropi 
razširjena Generacija identitete in njej podobna, ki se zavzemajo za nekakšno vrnitev v pretekla obdobja, po njihovem 
»brezmadežna«, ko naj bi ljudje še živeli v skladu s tradicionalnimi vrednotami. 
 

 
Slika: Na začelju sprevoda so hodili člani študentske veje gibanja (Blocco Studentesco), ki so ob ustanovitvi leta 2006 
izbrali črno zastavo z belo strelo, ustvarjeno po zgledu zastave britanske zveze fašistov in nacionalnih socialistov. Foto: 
Nik Erik Neubauer 
 
Cas Mudde, izvrsten razčlenjevalec populizma, ima seveda prav z opozorilom, da je sedanji populizem v Evropi »neliberalni 
odgovor na probleme, ki jih je ustvaril nedemokratični liberalizem«, a strinjamo se lahko tudi z mislijo Anatola Kaletskega, ki 
v prispevku na vplivnem portalu Social Europe opozarja, da »odločilen politični konflikt tega desetletja ni med populisti in 
etabliranimi elitami, temveč med zagovorniki nacionalizma in procesi globalizacije«. Spomni, da so »povsod v svetu oklestili 
davke na dohodke bančnikov, tehnologov in menedžerjev, navadni delavci pa so se vdali ob spoznanju, da so za njih 
kakovostna stanovanja, izobrazba in celo zdravstveni sistem vse bolj nedosegljivi«. Deindustrializacija, globalizacija in 
obsojenost na prekarno delo potiskajo zlasti mlade v naročje populistov, ki zavajajo, da se je mogoče z okrepitvijo 
suverenosti nacionalnih držav upreti globalizaciji. Italija, še pred nekaj leti odločna zagovornica tesnejše integracije Evrope, 
je poveden primer, kako zlahka se lahko zasukajo razmerja na politični sceni, če volivci zaradi težkih socialnih in 
gospodarskih okoliščin izgubijo zaupanje v etablirane stranke in večinsko podprejo populistične stranke. 



Napad na »bruseljski bunker«  
Izidi evropskih volitev maja prihodnje leto bodo pravi odraz volonté géneralé evropskega prebivalstva, kajti pokazalo se bo, 
ali bodo evropski državljani izbrali vizijo liberalnodemokratične in odprte Evrope ali neliberalno in nestrpno Evropo strahu. 
Kampanje političnih strank za prihajajoče evropske volitve bodo zagotovo drugačne, tudi bolj umazane od tistih iz prejšnjih 
desetletij, saj bodo evropski populisti nenehno vsiljevali temo migracij, saj se le ob njej počutijo na svojem terenu. 
Kampanja že poteka. Na oglasno sporočilo, predvajano na francoski nacionalni televiziji, v katerem francoska vlada svari 
volivce pred italijanskim konservativcem in njegovim madžarskim zaveznikom in jih poziva, da na majskih volitvah glasujejo 
za »enotnost« in ne »ločevanje«, se je minuli ponedeljek odzval Salvini z besedami, da ga francoska vlada prikazuje kot 
»strašilo«. »Macron in njegovi prijatelji se upravičeno bojijo … (kajti) leta 2019 jih bo pomlad ljudstev pometla v 
zgodovino.« Da bodo maja složno napadli »bruseljski bunker«, se je zavezala tudi Marine Le Pen, predsednica Nacionalnega 
zbora, z besedami: »Ne bojujemo se proti Evropi, temveč proti EU, ki je postala totalitarni sistem. Smo pred zgodovinskim 
trenutkom. Maja bomo pisali zgodovina z velikim ’Z’. Vzniknila bo Evropa narodov,« je dejala le Penova. 
To, kakšno škodo lahko sedanjim in prihodnjim generacijam državljanov z lažmi, zavajanji in manipulacijami povzročijo 
populisti, izpričuje britanski »brexit«. 
Ta čas še ni mogoče napovedati, kako močne bodo po majskih volitvah stranke skrajne desnice v evropskem parlamentu. 
Prve ocene, ki so sicer le preslikave zadnjih izidov volitev na nacionalnih ravneh, jim napovedujejo od 20 do 25 odstotkov 
poslanskih sedežev v novem sklicu EP. Po teh napovedih bo Evropska ljudska stranka (EPP) še vedno imela največ poslancev 
v parlamentu, a izgubila naj bi vsaj 30 poslanskih sedežev, povsem nepredvidljiva pa je usoda politične skupine socialistov 
(PES), ta čas druge po številu poslancev v EP. Ena izmed spremenljivk, ki lahko omajajo moč EPP v novem sklicu, je vprašanje 
obstanka Orbánovega Fidesza v tej skupini, saj nekatere, zlasti njene skandinavske članice zahtevajo izločitev te stranke iz 
EPP, ker zagovarja vrednote, ki niso v skladu z načeli EPP in Evropske unije. 
 

 
Slika: V soboto smo lahko v Trstu videli dve povsem različni viziji (prihodnje) Evrope: liberalnodemokratične in tiste, ki jo 
izpričuje fotografija – neliberalne in nestrpne Evrope strahu. Foto: Nik Erik Neubauer 
 
Tudi zato po mnenju Natalie Nougayrède, komentatorke Guardiana, ta čas v EPP teče poskus njenega »nacionalno-
populističnega prevzema«. To je po njenem cilj članic »osi voljnih«, kamor avtorica poleg Salvinija in Orbána uvršča še 
avstrijskega premiera Kurza in bavarskega notranjega ministra Seehoferja, »morda pa se ji priključi poljski voditelj in kdo z 
Balkana«. Zagotovitev večine v evropskem parlamentu bi bila zanje pomembna zmaga, saj ta institucija skupaj s Svetom EU 
soodloča o sprejemanju evropske zakonodaje. Merklova, ki je bila glavni trn v peti »vitezom osi voljnih«, je medtem že 
napovedala, da se leta 2021 ne bo potegovala za mesto kanclerke, letos decembra pa bo odstopila z mesta predsednice 
CDU. Manfred Weber, član njene stranke, zdajšnji predsednik EPP v EP in kandidat te stranke za predsednika evropske 
komisije, do Fidesza nima tako odklonilnega stališča. 
Razsvetljen(sk)a Evropa  
To, kakšno škodo lahko sedanjim in prihodnjim generacijam državljanov povzročijo populisti z lažmi, zavajanji in 
manipulacijami, dovolj jasno izpričuje britanski »brexit«. Kakšno škodo lahko uspeh članic »osi voljnih« na evropskih 
volitvah – morda ne na teh, a morda že na prihodnjih – povzroči prebivalcem stare celine, lahko le slutimo. Zagotovo pa 
njihova nakana o oblikovanju »Evrope narodov« pomeni vrnitev v Evropo nacionalnih meja, samo nacionalnih interesov ter 
umik vseh tistih državljanskih in socialnih pravic in svoboščin, ki se zdijo današnjim evropskim državljanom, zlasti 
pripadnikom mlajših generacij, samoumevne. Proevropski demokrati bodo morali strniti vrste, da bi zaustavili to nevarno 
drsenje v vestfalsko Evropo preteklosti, v kateri so dolga stoletja prevladovale vojne in mednacionalne napetosti. Eden 
izmed načinov, s katerim lahko proevropske sile odgovorijo na populizem, je pač snovanje popularnih, med državljani 
Evrope priljubljenih politik, vendar takšnih, s katerimi bi se ukvarjali s tistimi težavami, ki trenutno najbolj tarejo državljane, 
na primer drastično povečevanje neenakosti, varnost, stvarno pa bi se morali lotiti tudi problematike priseljevanja, ki ne bo 
pojenjalo. Obravnavati bi morali tudi strah mnogih pred izgubo (kulturne) identitete spričo procesov globalizacije, saj na teh 
strahovih jezdijo današnji populisti, ki zahtevajo vrnitev suverenosti nacije. Morda tudi s pojasnilom, da je v današnjem 
globaliziranem svetu združena Evropa lahko edini branik suverenosti nacionalnih držav, kajti »ponovno« osamosvojene 



članice bi se samostojno težje spopadle s silami globalizacije, ki načenjajo kulturna tkiva evropskih narodov z mehanizmi, ki 
koreninijo v patologijah kapitalističnega sistema. Z drugimi besedami: pri snovanju takšne »popularne« Evrope bi morali 
postaviti »minuse« pred neoliberalizmom, amerikanizacijo, ne nazadnje tudi pred putinizmom, predvsem pa znova utrditi, 
ponekod celo rehabilitirati javno sfero kot prostor argumentirane razprave. 
Zagotovo pa sedanje razmere zahtevajo začasno opustitev naprednejših vizij snovanja skupnega evropskega doma – sem 
sodijo denimo izpopolnjene oblike politične nadnacionalne organiziranosti –, saj bodo morali zagovorniki integracije Evrope 
napeti vse moči, da ohranijo vsaj tiste pridobitve, ki jih je Evropska unija na temelju razsvetljenskih maksim v svojem 
delovanju že udejanjila.  
 

Reporter,  Ljubljana 
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Slika: Alojz Rebula Foto: Bobo  
 
Kulturni klub Istra Koper je leta 2009, ob podpori večjega števila drugih koprskih društev in ustanov, dal pobudo za 
podelitev, kasneje prejetega naslova doktorja »honoris causa« pisatelju dr. Alojzu Rebuli. Utemeljitev za podelitev 
častnega naslova je pripravil avtor teh vrstic in jo prebral v prepolni dvorani koprskega Pokrajinskega muzeja. Povzemam 
sledečih nekaj misli iz utemeljitve. 
»Pisatelj Rebula je dal enkratni prispevek v zakladnico duhovnega ustvarjanja primorskih ljudi in Slovencev nasploh ter se s 
tem zapisal med naše velikane duha…V svojem literarnem, publicističnem in družbenokritičnem delu se je spopadal z usodo 
malega naroda ter problemi njegovega bivanja, ustvarjanja in obstanka skozi celotno zgodovino. Pri tem pa je njegov duh 
hkrati suvereno zaplaval globoko nazaj v srednji vek, antiko in biblijske čase, ter je bolj kot kdo drug spoznal in oznanjal 
veličino, do katere se je povzpel človeški duh v antiki na področju estetike, etike in politike. Od tod je potem vzklilo 
krščanstvo.  
Tako se v njegovih delih antika, krščanstvo in slovenstvo stalno medsebojno prepletajo in oplajajo. Podoben je očaku, ki se 
je povzpel na goro sveta in z nje motri utripanje človeštva skozi čas, s posebno pozornostjo na usodo lastnega naroda. 
Njegova proza je vseskozi prepojena z etično občutljivostjo in krščansko mislijo ter prinaša močna duhovna sporočila, ki 
odsevajo pisateljevo bivanjsko stisko in njegovo neutrudno zavzemanje za resnico, pravico, solidarnost in smisel bivanja. 
Pri tem je ves zatopljen v skrivnosti življenja, z nezadržnim klicem v sebi po preseženem in vznemirjen od hrepenenja, da bi 
prestopil obzorje in spoznal resnico svetlobe in njen vir ter hkrati neutrudno stremeč za smislom bivanja, kljub zmedi časa in 
občasni izgubljenosti, zavedajoč se, da človek ne more biti plen kaosa, temveč je predestiniran za smisel. V svoji človeški drži 
je neprestano plaval proti življenjskim tokovom današnjega časa, predvsem proti brezvrednotju, nihilizmu, materializmu in 
potrošništvu, ki preplavljajo zahodno zavest in kulturo ter usodno načenjajo današnjo družbo.  
S svojimi sporočili na temo ekzistenčnih vprašanj in drugih pomembnih družbenih problemov nam je širil obzorje in nas 
bogatil z novimi spoznanji, tudi v primeru, ko se kdo s kakim njegovim pogledom ni strinjal. S svojim javnim izpostavljanjem 
pa nam dajal zgled civilnega poguma in pokončnosti. Seme, ki ga je s svojim delom sejal, je  rodilo bogate sadove. 
Čeprav ga je v mladosti privlačil Nietzsche, se je kasneje popolnoma oddaljil od njegovega nadčloveka, ki je sam sebi 
zadosten, in ki ne potrebuje ne ljudi ne vrednot ne Boga. To je od filozofije, ki je ubila Boga in na njegovo mesto postavila 
človeka in tako rodila Staline, Hitlerje, gulage in koncentracijska taborišča. O Bogu, partiji in revoluciji se glavni junaki 
romana Nokturno za Primorsko takole pogovarjajo:  Ali je mogoče, da je ob vseh strahotah sveta Bog še ljubezen?... In ali ni 
bila tudi partija v svojem boju za svobodo, pravico in enakost svojevrsten zalet v bolj človeško prihodnost, čeprav brez 
Boga?... Ob tem pa so si odgovarjali, da zgodovino šofira le Bog in da je tudi partija njegova.  
V človeško zgodovino je pač vdrla mogočna sila brez Boga, a z božjimi prvinami v sebi…Saj je pri preoravanju družbe 
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spravljala na plan plast človeštva, ki je bila doslej zapostavljena... Izravnavala je, kar je izštrlelo iz družbe po volji nenasitnega 
kapitala in uresničevala tretje geslo francoske revolucije egalite (enakost), to je krščansko geslo. Žal pa se je  ta sila izkazala 
za zatiralsko, zabredla v močvirje nasilja in  prizadela človeštvu nesluteno gorje. 
O cerkvi, za katero se je avtor v trenutkih dvoma spraševal, ali je še božja, če se je tako spečala s svetom in v zgodovini 
pustila za seboj vpijoče sramote, pa nam je v romanu Jutranjice za Slovenijo hkrati sporočal, da postaja vanjo zaljubljen. Ne 
v Vatikan, hierarhijo, ne v institucijo, ampak v neviden oblak, ki je za njo, v tisto mistično Cerkev, ki je neskončna čistost, 
resnica, nedolžnost, ki je Kristus sam.  
Ob žalostni ugotovitvi, da se je slovenska cerkev po vojni spet znašla v katakombah, se je tolažil z mislijo, da evangelijsko 
seme nikjer tako ne klije, kakor v temi katakomb, in da bo svoboda, ki prihaja, morda težja in nevarnejša od katakomnb. O 
razdvojenosti kristjana–partizana v NOB pa je spregovoril eden izmed junakov zbirke novel Arhipel, ki se je spraševal, kam bi 
se dal. Če bi prestopil k domobranski postojanki, bi ga verjetno obravnavali kot tolovaja. Zato mu ni ostalo drugega kot 
vztrajati tam, kjer je bil, z rdečo zvezdo na kapi in s Kristusovim križem v srcu, tujek v importirani stalinski strukturi, a v 
širšem smislu borec za svobodo Evrope.  
Kajti, kako naj bi sicer kristjani upali imeti kakšen delež v svobodi, če zanjo ne bi ničesar žrtvovali, ampak samo gledali. V 
zvezi z domobranstvom pa je isti junak ugotavljal, da se je v njem slovenska krščanska duša uprla Antikristu, vendar z 
nepravim orožjem, z orožjem, kakršnega si je Antikrist samo želel. To naj bi bil največji dosežek partije, da je namreč 
nasprotniku vsilila v roke okupatorsko orožje. 
O demokraciji pa je glavni junak Jutranjic za Slovenijo dejal, da je brez dvoma višja vrednota od zablode, imenovane 
diktatura proletariata, da pa še daleč ni družbeni ideal, vreden človeka. To ni sistem velikodušnosti in veličine. Še zdaleč ni 
ureditev, v kateri bi se človek počutil potešenega v svoji sli po pravici, svobodi, bratstvu.  
V zvezi z nastankom slovenske države pa je opozarjal, da so se sanje o tem že pred več desetletji začele na listu emigriranih 
Erlichovih stražarjev v Kanadi, v listu Smer v slovensko državo v Buenos Airesu, zanje je izgoreval krščanski socialist Franc 
Jeza, emigrant v Trstu, ki je izdajal revije, tiskal letake, jih pošiljal čez mejo, zatikal pod brisalce avtomobilov s slovensko 
registracijo itn. Potem naj bi z Bavčarjevim odborom, Janšo, Bučarjem in drugimi planili na ta sad, ko je že odpadal od 
jugoslovanskega drevesa. 
Zaključno misel si bomo izposodili iz romana Zeleno izgnanstvo, ko glavni junak zavida ljudem, v življenju katerih prevladuje 
pol razkošja, to so trenutki, ko se ti zazdeva, da koplješ s peresom v samo srce in ožilje stvarstva…In takrat ne pišeš. Takrat 
boguješ. Takrat držiš v roki zvezdo svojega rojstva. Takrat si jadro, pijano od sinjine biti. Blagor izvoljenim, ki to doživijo.« 

• Španija od bivših katalonskih voditeljev zahteva 4,9 milijona evrov zaradi referenduma. STA. Reporter, 
Ljubljana, 13. nov. 2018  
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Slika: Španija od bivših katalonskih voditeljev zahteva 4,9 milijona evrov zaradi referenduma. Foto: arhiv Reporter 
 
Nekdanji predsednik Katalonije Artur Mas in še devet drugih članov njegove administracije morajo plačati 4,9 milijona 
evrov zaradi organizacije referenduma o neodvisnosti dežele leta 2014, je včeraj odredila španska služba za revizijo. 
Masu so v marcu lani za dve leti prepovedali opravljanje javni položajev, ker je spodbujal glasovanje o neodvisnosti 
Katalonije, čeprav so ga sodišča označila za nezakonitega. Njegov naslednik Carles Puigdemont pa je lani k življenju obudil še 
en referendum. 
Državna revizija je včeraj sporočila, da so bili Mas in še devet drugih članov administracije odgovorni za financiranje 
referenduma v novembru leta 2014 v skupni višini 4,9 milijona evrov. Sredstva so med drugim porabili za vzpostavitev 
spletne strani, nakup 7000 računalnikov za volišča, tiskanje volilnih listkov in oglaševanje, poroča francoska tiskovna 
agencija AFP. 
Revizija je vsem desetim naložila, da morajo sredstva nakazati v državno blagajno glede na svoje sposobnosti, a so ob tem 
navedli Masa, ki je Katalonijo vodil med letoma 2010 in 2016, kot glavnega odgovornega za poplačilo. 
Na referendumu pred štirimi leti je okoli 80 odstotkov udeležencev glasovalo za neodvisnost, a se je referenduma udeležilo 
le okoli 2,3 milijona od 6,3 milijona volilnih upravičencev. 
V Kataloniji je kljub prepovedi španskih sodišč nato še 1. oktobra lani potekal referendum o 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. 
Zaradi vpletenosti v razglasitev neodvisnosti je sicer 18 nekdanjih katalonskih politikov med drugim obtoženih upora in 
zlorabe javnih sredstev. Grozijo jim večletne zaporne kazni. 
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