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• Sklepno srečanje MAJ v Ljubljani. ORF, Celovec, 23.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2949044/  
Krovna gospodarska združenja Slovencev v Italiji, na Madžarskem, Hrvaškem in v Avstriji v sodelovanju z Uradom RS za 
Slovence v zamejstvu in po svetu prirejajo sveženj izobraževalnih predavanj za mlade, študente, podjetnike in vodje z 
naslovom Mreža Alpe Jadran (MAJ). V petek je bilo sklepno srečanje v Ljubljani. 
Spoznavanje skupnega gospodarskega prostora 
Udeleženci teh dogodkov naj bolj spoznajo skupni gospodarski prostor, navežejo stike in skupaj pripravijo štiri čezmejne 
regionalne evropske projekte, da jih prijavijo na program Interreg. Po Vrbi, Kanalski dolini, Reki in Monoštru je bilo sklepno 
srečanje v Ljubljani - v prostorih državnega zbora. 
 

 
Slika: Sklepno srečanje MAJ v Ljubljani. Foto: uszs.gov.si 
 
Predsednik DZ Dejan Židan je udeležence spomnil na pomen ohranjanja slovenskega jezika in kulture, ki „sta naša prednost 
in bogastvo“. Poudaril je še, da je pri ohranjanju slovenske kulture ključnega pomena, dejavnost na različnih področjih, 
spoštovanje lastnega jezika, njegovo razvijanje ter pridobivanje novih znanj in izkušenj. 
Kakor piše na spletu Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, je v nadaljevanju Ljudmila Novak, predsednica Komsije za 
Slovence v zamejstvu in po svetu, poudarila pomembnost ohranjanja slovenske kulturne dediščine, tudi prek takšnih 
asociacij ter drugi povezav, kot so športna in kulturna društva. 

• Dan Rudolfa Maistra. ORF, Celovec, 23.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2949042/  
V Sloveniji je v petek državni praznik - dan Rudolfa Maistra, ki pa ni dela prost dan - v spomin na 23. november 1918, ko 
je Maister s svojimi borci v samostojni vojaški akciji razorožil nemško mestno stražo, prevzel vojaško oblast in utrdil 
slovensko politično oblast v Mariboru. 
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Slika: Dan Rudolfa Maistra. Foto: sta.si 
 
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo ob tej priložnosti izročil državno odlikovanje red za zasluge Zvezi društev 
general Maister in njenemu predsedniku Milanu Lovrenčiču. Osrednja državna slovesnost je bila že v četrtek zvečer v 
Mariboru. „Tudi naš čas potrebuje ljudi Maistrovega kova - odločne, samozavestne, pogumne, (...) nesebične in poštene, 
domoljube z umetniško dušo“, je na prireditvi v Mariboru povedal predsednik slovenskega državnega zbora Dejan Židan. V 
govoru na slovesnosti v Mariboru, s katero so poleg državnega praznika obeležili okroglih 100 let od obrambe severne 
slovenske meje, je Židan med drugim izpostavil, da si je Maister s svojimi borci in odločnimi dejanji utrl pot v zgodovino. „Šlo 
je za biti ali ne biti. Odločitve in dejanja niso dopuščali omahovanja, ne samo Maistru, ampak vsem sodelujočim. (...) Šele po 
osamosvojitvi Slovenije je tudi uradna politika priznala njegove zgodovinske zasluge. Maistrovi borci pa so ga dobesedno 
oboževali“, je povedal. 
Židan je spomnil, da Maister ni bil le domoljubni vojak in general, ampak tudi velik ljubitelj knjig in pesnik. Njegove knjige 
zdaj hranijo v Univerzitetni knjižnici Maribor (UKM). 
Slovesnosti, ki je potekala v Veliki dvorani SNG Maribor, so se med drugim udeležili premier Marjan Šarec, minister za 
notranje zadeve Boštjan Poklukar in minister za kulturo Dejan Prešiček. Državni predsednik Borut Pahor pa je pred 
prihodom na proslavo še položil venec k spomeniku Rudolfa Maistra na bližnjem trgu v Mariboru. 
General Rudolf Maister (1874-1934) je s svojimi borci ob koncu prve svetovne vojne pomembno prispeval k temu, da sta 
Maribor in širša okolica danes slovenska. Potem ko je lokalni nemški občinski svet razglasil Maribor z okolico za del Nemške 
Avstrije, je Maister s svojo vojsko novembra 1918 prevzel poveljstvo nad Mariborom in vso Spodnjo Štajersko ter ju podredil 
oblasti Narodnega sveta za Štajersko. Ob tem je nastala tudi prva redna slovenska vojska s slovenskimi častniki in 
slovenskim poveljevanjem. 

• Lipuš bo bral v Ljubljani. ORF, Celovec, 23.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2949047/  
Gost na 34. Slovenskem knjižnem sejmu v Ljubljani bo v petek zvečer koroški pisatelj Florjan Lipuš, dobitnik avstrijske 
državne nagrade 2018 za dosežke na področju umetnosti in kulture. Lipuš bo bral odlomke iz romanov „Zmote dijaka 
Tjaža“, „Mirne duše“ in „Gramoz“. 
 

 
Slika: Gost na 34. Slovenskem knjižnem sejmu v Ljubljani bo v petek zvečer koroški pisatelj Florjan Lipuš. Foto: ORF 
 
Zapel bo njegov sin Gabriel 
Glasbeno-literarni dogodek ob 19.30 uri v Štihovi dvorani Cankarjevega doma sooblikujeta saksofonski kvartet (Lev Pupis, 
Oskar Laznik, Jan Gričar, Dejan Prešiček) in tenor Gabriel Lipuš. 

• Na vrhu SGZ od leta 2006. ORF, Celovec, 23.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2949063/  
Gost v oddaji „Zajtrk s profilom“ v nedeljo med 9. in 10. uro bo Benjamin Wakounig, predsednik Slovenske gospodarske 
zveze v Celovcu. SGZ je pred kratkim praznovala svoj 30-letni jubilej. 
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Slika: Gost v oddaji „Zajtrk s profilom“ v nedeljo med 9. in 10. uro bo Benjamin Wakounig, predsednik Slovenske 
gospodarske zveze v Celovcu. Foto: ORF 
 
Pogovor o SGZ, poklicni poti, družini, prostem času 
Benjamin Wakoung je bil izvoljen za predsednika SGZ leta 2006 – in v teh dvanajstih letih je gospodarska zveza zrasla v 
veliko ustanovo, ki danes šteje 370 članic in članov. Wakounig z zadovoljstvom ugotavlja, da se je medtem Slovenska 
gospodarska zveza že zdavnaj uveljavila, da jo poznajo in cenijo tako doma na Koroškem, kakor širom po Avstriji, Sloveniji, v 
državah bivše Jugoslavije in v celotnem alpe-jadranskem prostoru. 
Z Benjaminom Wakounigom bo o SGZ, a tudi o njegovi poklicni poti ter o zasebnem življenju govoril Jurij Perč. Ponovitev 
oddaje bo v sredo ob istem času. 

• Temi sosveta mediji in podpore. ORF, Celovec, 23.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2949128/  
Manuel Jug je novi predsednik sosveta za slovensko narodno skupnost pri uradu zveznega kanclerja. Po vnaprej 
dogovorjeni rotaciji je predstavnik Zveze slovenskih organizacij prevzel predsedniško mesto od predsednice Kulturnega 
društva člen 7 za Štajersko, Susanne Weitlaner. 
Perzonalne rošade 
Sosvet za slovensko narodno skupnost pri uradu zveznega kanclerja ima novega predsednika. Po vnaprej dogovorjeni 
rotaciji je na četrtkovi seji na Dunaju prevzel vodenje gremija Manuel Jug. Predstavnik Zveze slovenskih organizacij (ZSO) je 
na predsedniškem mestu nasledil predsednico Kulturnega društva člen 7 za avstrijsko Štajersko Susanne Weitlaner, ki je bila 
na vrhu sosveta v minulem letu. Novi podpredsednik je Nanti Olip iz Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS), ki je 
funkcijo prevzel od predsednika Skupnosti koroških Slvencev in Slovenk (SKS) Bernarda Sadovnika. 
 

 
Slika: Manuel Jug je novi predsednik sosveta za slovensko narodno skupnost pri uradu zveznega kanclerja. Foto: ORF 
 
Temi: finančna podpora in mediji 
Razen perzonalnih rošad pa je seja sosveta bila vsebinsko takšna kot tudi že v zadnjih letih. Glavni temi razprav sta bili tudi 
tokrat zvišanje finančne podpore in pospeševanje manjšinskih medijev, je dejal novi predsednik gremija Manuel Jug. 

• Nov pravilnik za občinske vrtce v Trstu. ORF, Celovec, 26.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2949487/  
Krovni organizaciji Slovencev v Italiji SSO in SKGZ zahtevata obvezno znanje slovenščine vzgojiteljev v slovenskih vrtcih v 
Trstu. V zvezi s predlogi novega pravilnika za tržaške občinske vrtce jih skrbi predvsem usoda treh slovenskih vzgojnih 
središč. 
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Slika: Krovni organizaciji Slovencev v Italiji SSO in SKGZ zahtevata obvezno znanje slovenščine vzgojiteljev v slovenskih 
vrtcih v Trstu. Foto: ORF 
 
Avtonomija slovenskih vrtcev ukinjena 
Predlog novega pravilnika ukinja poleg obveznega znanja slovenščine za vzgojitelje tudi avtonomijo slovenskih vrtcev, saj je 
govora le o nekaterih slovenskih sekcijah, za katere niso izpostavljeni nobeni pogoji. S takno spremembo pravilnika bi 
občina Trst de facto ukinila slovenske občinske vrtce v mestu, kritizirata predsednika organizacij Walter Bandelj in Rudi 
Pavšič. 

• „Slovenščina v družini“ v Potrni. ORF, Celovec, 26.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2949576/  
Iniciativa „Slovenščina v družini“ je tokrat vabila na posvet na južnem Štajerskem. Tam pouk slovenščine poteka na 
prostovoljni ravni, Društvo člen 7 pa si želi uveljavitev slovenščine na šolah v obliki regionalnega jezika. 
 

 
Slika: Iniciativa „Slovenščina v družini“ je tokrat vabila na posvet na južnem Štajerskem. Foto: ORF 
 
V petek je iniciativa „Slovenščina v družini“ Krščanske kulturne zveze (KKZ) vabila na konferenco o temi „Jezik med 
funkcionalnostjo in identiteto - izziv za družino in družbo“. Prireditev je tokrat gostovala v Pavlovi hiši - kulturnem domu 
štajerskih Slovencev v Potrni. Med gosti in predavatelji so bili tako predstavniki Urada vlade Republike Slovenije za Slovence 
v zamejstvu in po svetu, kakor tudi učitelji slovenščine na avstrijskem Štajerskem. 
Iniciativa „Slovenščina v družini“ je začela pod okriljem Krščanske kulturne zveze (KKZ) delovati leta 2010 in na različne 
načine ozavešča o pomenu predajanja in ohranjanja jezika v družinah znotraj slovenskih narodnih skupnosti, kakor navaja 
govornik pobude Martin Kuchling. 
Koroška pobuda „Slovenščina v družini“ je s posvetovanji gostovala že v Italiji, na Hrvaškem in v Porabju na Madžarskem, 
sedaj pa je gostovala tudi v južno-štajerski Potrni v Radgonskem kotu. Tam so v Pavlovi hiši predavali strokovnjaki, med 
katerimi je bil tudi Dejan Valentinčič z urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki potrjuje, da ravno v zamejstvu jezik 
igra glavno vlogo pri ohranjanju identitete. 
V Gradcu trenutno obstaja možnost učenja slovenščine od vrtca do mature, kar Tatjana Vučajnk, ki poučuje slovenščino na 
Novi srednji šoli St. Andrä v okraju Gries, imenuje šolsko vertikalo. Ta pa gradi čisto na osnovi prostovoljnosti, ohranjanje 
znanja pa je po mnenju Vučajnkove, ki sicer predava tudi na celovški univerzi, možno samo ob aktivnem sodelovanju 
staršev. 
Predsednica kulturnega doma Pavlova hiša Susanne Wetlaner je ob gostovanju iniciative „Slovenščina v družini“ pozitivno 
ocenila zanimanje za slovenščino na avstrijskem Štajerskem, letos je prijavljenih okoli 430 učencev in učenk. Želela pa bi si 
sistemsko ureditev pouka, da ne bi bilo vse odvisno od naklonjenosti ravnateljev v regiji. 

• Videli bomo, kaj lahko gre narobe. ORF, Celovec, 26.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2949584/  
Na sedežu Krščanske kulturne zveze (KKZ) v Celovcu so v ponedeljek predstavili predstavo, ki bo letos na „Slovenski 
gledališki praznik“ 8. decembra ob 19. uri gostovala v celovškem gledališču: komedija „Predstava, ki gre narobe“. 
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Slika: Na sedežu Krščanske kulturne zveze (KKZ) v Celovcu so v ponedeljek predstavili predstavo, ki bo letos na „Slovenski 
gledališki praznik“ 8. decembra ob 19. uri gostovala v celovškem gledališču: komedija „Predstava, ki gre narobe“. Foto: 
TMK d.o.o. 
 
Slovenski gledališki praznik 8. decembra 
Mogoče je ta ali oni pričakoval, da bo v letošnjem Cankarjevem letu na ogled kakšno Cankarjevo delo – pa ni tako. Povabili 
so „Predstavo, ki gre narobe“. Večkrat nagrajena komedija avtorjev Henryja Lewisa, Jonathana Sayerja in Henryja Shieldsa z 
izvirnim naslovom „The Play That Goes Wrong“ je mdr. prejela nagrado Laurence Olivier za najboljšo novo komedijo leta 
2015. Obravnava temo, ki je v zgodovini komediografije precej redko obdelana - kje vse se lahko pri predstavi zalomi. 
Predstavo so postavili na odre že v več kot 20 državah, kjer je doživela odlične kritike. „Smešno za znoret!“, ali pa: „Po 
vsakem ogledu od smejanja boli trebuh!“ sta le dva primera za medijske odzive. 
Minuli petek v Ljubljani bila krstna izvedba 
V režiji Jureta Ivanušiča je minuli petek v Ljubljani doživela krstno izvedbo tudi slovenska različica predstave. Člani ansambla 
so v ponedeljek na novinarski konferenci v prostorih Krščanske kulturne zveze v Celovcu spregovorili o reakcijah slovenske 
publike, pa tudi o pričakovanjih, ki jih povezujejo z gostovanjem v Celovcu. 
 

 
Slika: Zalka Kelih-Olip. Foto: ORF 
 
Tajnica KKZ Zalka Kelih-Olip je vsekakor prepričana, da so pri izboru letošnje predstave imeli srečno roko. Kajpada se zaveda, 
da je gostovanje v mestnem gledališču tudi velik finančni zalogaj. Čeprav v sklopu gledaliških abonmajev na Koroškem že 
nekaj let redno gostujejo profesionalna slovenska gledališča, se zaradi tega pomen osrednjega gledališkega praznika v 
Celovcu ni spremenil, kaj šele zmanjšal, je prepričana. 
 „Čast in obveza, da pripravimo najboljšo predstavo“ 
Slovenska različica uspešnice, ki je premiero doživela v petek v Ljubljani, je nastala v produkciji podjetja TMK d.o.o. 
Gostovanje v mestnem gledališču v Celovcu je za celo ekipo nekaj posebnega, je dejal producent predstave Gorazd Slak. 

• Škofija odlikovala zaslužne osebnosti. ORF, Celovec, 26.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2949603/  
Administrator krške škofije in stolni prošt Engelbert Guggenberger je v sklopu slovesnosti v škofijski hiši odlikoval 12 
zaslužnih osebnosti. Med odlikovanimi z zlato Modestovo medaljo za posebne zasluge je tudi Veit Berg iz mohliške fare. 
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Slika: Administrator krške škofije in stolni prošt Engelbert Guggenberger je v sklopu slovesnosti v škofijski hiši odlikoval 
12 zaslužnih osebnosti. Foto: krška_škofija/eggenberger 
 
Med prejemniki Modestove medalje v bronu je Hanzej Samselnig, organist in vodja cerkvenega zbora v farni cerkvi Šmiklavž 
v župniji Gorenče. Odličje je prejel za 25 let sodelovanja v farnem župnijskem svetu. Iz iste fare je Mathilde Müller, 
odlikovana z bronasto Modestovo medaljo, kakor tudi Josef Kometter iz župnije Apače in Marianne Ebner iz fare Spittal ob 
Dravi. 
Zlato Cecilijino medaljo je prejela organistka cerkvenega zbora v Galiciji in Mohličah Stefanie Rotim. Fara Galicija jo bo 
počastila prihodnjo soboto s svečano mašo in adventnim petjem v farni cerkvi v Galiciji. 

• Čezmejno izobraževanje vajencev. ORF, Celovec, 27.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2949701/  
Dežele Koroška, Furlanija-Julijska krajina in Veneto so v ponedeljek podpisale kooperacijsko pogodbo za čezmejno 
izobraževanje vajencev. Dokument bo omogočil vajencem s področij trgovine, turizma in zdravstvenih poklicev, da bodo 
lahko opravili del svoje poklicne izobrazbe tudi v eni izmed treh sosednjih regij. 
 

 
Slika: Dežele Koroška, Furlanija-Julijska krajina in Veneto so v ponedeljek podpisale kooperacijsko pogodbo za čezmejno 
izobraževanje vajencev. Foto: ORF 
 
Obenem naj bi kooprecijska pogodba vzpostavila tudi pravno osnovo, da bodo tako poklicne prakse, kakor tudi zaključni 
vajeniški izpiti priznani v vseh treh regijah. 
 

 
Slika: Koroška, Furlanija in Veneto že nekaj let tesno sodelujejo v sklopu združenja „Euregio Senza Confini“. Foto: ORF 
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Koroška, Furlanija in Veneto že nekaj let tesno sodelujejo v sklopu združenja „Euregio Senza Confini“. Letos julija je 
predsedovanje Euregio prevzela Koroška. 

• Cerar želi več pravic za Slovence v Italiji. ORF, Celovec, 27.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2949704/  
Slovenski zunanji minister Miro Cerar je pred svojim prvim obiskom v Rimu, kjer se bo mudil v sredo, zagotovil, da bo s 
svojim italijanskim kolegom Enzom Moaverom Milanesijem spregovoril o ključnih odprtih vprašanjih, ki zadevajo 
slovensko skupnost v Italiji. Tema bo tudi financiranje medijev. 
Cerar opozoril na zaščito Italijanov v Sloveniji 
V Sloveniji da uživa italijanska skupnost številne ustavne pravice, Italija pa bi se morala temu čim bolj približati tudi za 
slovensko skupnost, je v ponedeljek po srečanju s predstavniki manjšine v Italiji v Ljubljani dejal zunanji minister Miro Cerar. 
Temelj bi morala biti recipročnost, je dodal. V okviru vzajemnosti glede pravic manjšin je spregovoril o zastopanosti v 
parlamentu, kar je Slovenija po njegovi oceni večkrat izpostavila. 
„Pričakujem dejanja,“ je dejal o uveljavitvi zakona za zaščito slovenske jezikovne manjšine v Furlaniji-Julijski krajini (zaščitni 
zakon) iz leta 2001. V njem je med drugim zavedeno, da ima slovenska narodna skupnost pravico do olajšanega zastopstva v 
italijanski poslanski zbornici in senatu, a se to zaenkrat še ni uresničilo. 
Tudi sicer je izpostavil, da se na mnogih področjih kljub načetim pogovorom ni zgodilo veliko. Tako je na primer z vrnitvijo 
Narodnega doma v Trstu, ki naj bi ga predvidoma vrnili ob 100. obletnici požiga, kar bo leta 2020. „Želimo pospešiti 
postopek,“ je zagotovil. Čeprav so bili že opravljeni pogovori na to temo, pa je bilo le malo dejanj, je dodal. 
 

 
Slika: Slovenski zunanji minister Miro Cerar je pred svojim prvim obiskom v Rimu, kjer se bo mudil v sredo, zagotovil, da 
bo s svojim italijanskim kolegom Enzom Moaverom Milanesijem spregovoril o ključnih odprtih vprašanjih, ki zadevajo 
slovensko skupnost v Italiji. Foto: mzz.gov.si 
 
„Najmanj ohraniti raven, če ne povečati“ 
Spregovoril je še o vprašanju financiranja skupnosti, ki bi morala najmanj ohraniti raven, če ne celo povečati obseg. To velja 
tako za splošno financiranje kot financiranje medijev. 
Predsednik Slovensko kulturno gospodarske zveze (SKGZ) Rudi Pavšič je opozoril, da jim glede na poslanski predlog v Rimu 
grozi zmanjšanje državnih prispevkov za 90 odstotkov. „To pomeni začetek konca,“ je dodal. Po njegovi oceni, se bodo po 
morebitnem sprejetju predloga zaprli vsi časniki, ki so pomembni za slovensko skupnost. Ob morebitnem manjšanju 
sredstev za manjšine, pa bi bilo ogroženih več kot 300 slovenskih organizacij. 
Italijanski poslanec iz populističnega Gibanja pet zvezd je namreč sredi novembra komisiji za proračun italijanske poslanske 
zbornice vložil predlog za 90-odstotno znižanje prispevkov za vse časopise ter 50-odstotno znižanje posebnega prispevka, ki 
ga med drugim prejema Primorski dnevnik. Sicer pa sta tako Cerar kot Pavšič poudarila pomen ohranitve dialoga med 
državama. Pavšič si je medtem še zaželel, da bi italijanska vlada najmanj ohranila raven spoštovanja do skupnosti, ki ga ima 
sedaj. 
Pomembne informacije za srečanje v Rimu 
Minister je ocenil, da je na srečanju s predstavniki slovenske skupnosti v Italiji prejel številne pomembne informacije, ki mu 
bodo služile kot pomoč pri obisku. Ob tem se je zahvalil predstavnikom za požrtvovalno in nesebično delo, ki ga opravljajo v 
korist tamkajšnjih Slovencev. 
Srečanja so se poleg Pavšiča udeležili še predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO) Walter Bandelj, predsednica 
paritetnega odbora Ksenija Dobrila, deželni tajnik stranke Slovenska skupnost in deželni svetnik Igor Gabrovec ter deželni 
svetnik stranke Liga Danilo Slokar. 

• „Brez zavesti bo šlo vse po gobe“. ORF, Celovec, 27.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2949705/  
V dvorani Slovenske matice v Ljubljani so predstavili knjigo Boris Pahor - najini pogovori, v kateri je Darka Zvonar Predan 
zbrala intervjuje in prispevke, nastale ob srečanjih s tržaškim pisateljem. Avtorico je Pahor očaral s provokativnostjo, s 
katero - včasih tudi za ceno politične korektnosti - naravnost pove, kar misli. 
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Vrsta intervjujev in fotobiografija 
Knjigo uvaja intervju, ki je pod naslovom Že Dante jih je ožigosal kot šlape, leta 2003 izšel pri Novi reviji, Pahor pa mu je za 
pričujočo knjigo dopisal 15 opomb, zaključuje pa lanski pogovor za Večer Brez ljubezni ne moremo nič. Med pogovoroma 
najde bralec še vrsto drugih intervjujev in krajših prispevkov novinarke Darke Zvonar Predan, knjigi pa sta dodana še časovni 
pregled pomembnejših Pahorjevih dogodkov in fotobiografija, je uvodoma povedal tržaški publicist Ivo Jevnikar. 

 
Slika: V dvorani Slovenske matice v Ljubljani so predstavili knjigo Boris Pahor - najini pogovori. Foto: sta.si 
 
„Človek, ki ga je vredno poslušati“ 
Avtorico je, kot je poudarila na predstavitvi, Pahor, ki bo letos dopolnil 105 let, očaral na več ravneh. Nagovorili so jo njegov 
izjemen intelekt, pokončna drža in provokativnost, ki pa ni nikoli žaljiva. Ta lastnost je po njenem mnenju v današnjem svetu 
redka. Opozorila je tudi na Pahorjevo življenje, ki ni le dolgo, pač pa tudi bogato, zanimivo in prežeto s trpljenjem in 
ljubeznijo. Izpostavila je še Pahorjevo hudomušnost, ki jo je prepoznal že italijanski pisatelj Claudio Magris. 
Pahor je po avtoričinem mnenju „človek, ki ga je vredno poslušati, tudi če se ne strinjaš v celoti z vsem, kar pove“, ter oseba, 
ki „veliko da na Slovence“. S svojega „jambora“ vidi veliko stvari, ki jih ostali ne, pri čemer ne varčuje s kritiko, zlasti matice s 
središčem v Ljubljani, „ki se ima za popek sveta,“ je menila Darka Zvonar Predan. 
 

 
Slika: V dvorani Slovenske matice v Ljubljani so predstavili knjigo Boris Pahor - najini pogovori, v kateri je Darka Zvonar 
Predan zbrala intervjuje in prispevke, nastale ob srečanjih s tržaškim pisateljem. Foto:  sta.si 
 
Požig Narodnega doma doživel „kot konec sveta“ 
Pahor je pohvalil avtoričino delo, sicer pa se je dotaknil več tematik, ki so večinoma zajete tudi v knjigi - problema fašizma, 
upora, taborišč, Edvarda Kocbeka, nacionalne zavesti, vprašanja ljubezni. Uvodoma je povedal, da ga je močno zaznamoval 
požig Narodnega doma v Trstu, ki ga je pri sedmih letih doživel kot konec sveta. „Tragedija se je vbrizgala v moj mozeg in 
povzročila psihično motnjo, s katero sem se bojeval vrsto let,“ je poudaril. Temu je pripisal poznejšo praznino, ki jo je 
doživljal, kot tudi strah pred izginotjem in posledično izginotjem naroda. 
Spomnil je na svoj boj pri t.i. nacionalnem vprašanju, ki je zanj temeljno vprašanje vsakega naroda z zdravo nacionalno 
zavestjo, v Sloveniji pa je bil večkrat opredeljen kot nacionalizem. Knjigo priporoča v branje mladim, dijakom in študentom, 
v njej pa po njegovih besedah ni toliko pomembno, kaj je rekel on, pač pa časovni kontekst, ki ga je dodala avtorica. 
 



 
Slika: Boris Pahor. Foto: sta.si 
 
V njegovem nagovoru ni manjkalo kritičnih besed. Med drugim je dejal, da „bo šlo brez nacionalne zavesti vse po gobe, kot 
že gre“, da „Slovenija večkrat stisne rep med noge, kot pes, ki se boji“, ter da „pred tujci klečeplazi, doma pa se obnaša 
hohštaplersko“. 
Obenem pa je poudaril, da imamo Slovenci pravico biti ponosni, saj da smo eden najbolj kulturnih narodov na svetu, ki se 
lahko primerja z Judi. Knjigo je izdal Kulturni center Maribor. 

• Upajo na diplomatsko in moralno pomoč. ORF, Celovec, 27.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2949792/  
 
Slovenskim medijem v Italiji grozi zmanjšanje državne podpore za 90 odstotkov. Predstavniki slovenske narodne 
skupnosti v Italiji upajo na diplomatsko in moralno pomoč Slovenije. Zunanji minister RS Cerar je govoril z njimi v 
ponedeljek v Ljubljani, v sredo pa bo v Rimu. 
Tako kot slovenska narodna skupnost na Koroškem, so tudi rojaki v Italiji zaskrbjeni, ali bodo v prihodnje še imeli svoja 
slovenska glasila. Če se bo uveljavil predlog populističnega Gibanja pet zvezd za 90-odstotno znižanje prispevkov za vse 
časopise, so Primorskemu dnevniku in Novemu Matajurju šteti dnevi. 
 

 
Slika: Predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) Rudi Pavšič. Foto: uszs.gov.si 
 
Da bi se tak črn scenarij ne uresničil, upajo predstavniki slovenskih političnih organizacij v Italiji tudi na diplomatsko in 
moralno pomoč Slovenije. V ponedeljek so problematiko razložili slovenskemu zunanjemu ministru Miru Cerarju, ki bo v 
sredo opravil svoj prvi uradni obisk v Rimu. Minister je zagotovil, da bo s svojim italijanskim kolegom Enzom Moaverom 
Milanesijem spregovoril o vseh ključnih odprtih vprašanjih, ki zadevajo slovensko skupnost v Italiji, je dejal predsednik 
Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) Rudi Pavšič. 

• V žarišču niza Mohorjeve tudi Primorska. ORF, Celovec, 27.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2949797/  
Usklajevanje interesov v odnosih do Slovenije, poglabljanje vezi med krovnimi organizacijami, kakor tudi dejavniki izven, 
ter aktualne razmere Slovencev v Italiji so izbrani vidiki, ki jih navaja direktor Mohorjeve Karl Hren, zakaj je bilo v nizu 
„Narodne skupnosti - okno v svet“ smotrno postaviti v žarišče tudi Primorsko. 
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Slika: Walter Bandelj na enem svojih prejšnjih obiskov v Celovcu. Foto: orf/nk 
 
Pahljača argumentov za pogled na aktualne razmere 
Na zadnjem večeru v nizu „Narodne skupnosti - okno v svet“ bo v petek, 30. novembra ob 18. uri v Slovenskem knjižnem 
centru Mohorjeve gost Walter Bandelj, deželni predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO). Umestitvena seja, na kateri ga 
je izvršni odbor izvolil za predsednika SSO, je bila 6. maja 2015 v Čedadu. S Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo (SKGZ) in 
njenim predsednikom Rudijem Pavšičem je Bandelj v letu 2016 postavil temelje za novo sodelovanje. 
 

 
Slika: Najbolj aktualne bodo gotovo besede Walterja Bandlja glede na pogovor, ki ga je imel s predstavniki slovenske 
skupnosti zunanji minister Republike Slovenije Miro Cerar v ponedeljek v Ljubljani. Foto: mzz.gov.si 
 
Da so pri Mohorjevi Celovec v sklopu političnega izobraževanja določili kot tretje težišče Primorsko, direktor Karl Hren 
navaja z več vidikov. Najbolj aktualne bodo gotovo besede Walterja Bandlja glede na pogovor, ki ga je imel s predstavniki 
slovenske skupnosti zunanji minister Republike Slovenije Miro Cerar v ponedeljek v Ljubljani. 
 

 
Slika: Karl Hren. Foto: ORF 
 
Dejstvo, da je minister Cerar začetek tega meseca – pred obiskom na Dunaju - imel tudi pogovor s predstavniki slovenske 
narodne skupnosti v Avstriji, je nadaljnji namig, ko Hren razlaga, da bi morali Slovenci izven meja Slovenije v odnosih do 
slovenske države usklajevati svoje interese. Potem pa so tu še razmišljanja o poglabljanju vezi izven krovnih organizacij. 
Tretji večer v nizu „Narodne skupnosti - okno v svet“ in pogovor z Walterjem Bandljem, predsednikom Sveta slovenskih 
organizacij (SSO), bo vodil zgodovinar Simon Trießnig. 

• Tlakovci spomina zdaj tudi v Leobnu. ORF, Celovec, 27.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2949803/  
Tlakovce spomina, s katerimi v mnogih državah po celem svetu, med drugim tudi v avstrijskih in slovenskih mestih, 
opozarjajo na žrtve nacionalsocializma, bodo zdaj položili tudi v štajerskem mestu Leoben. V torek zvečer bodo tam 
namestili prvi tlakovec spomina, namenjenega sindikalistu in uporniku Simonu Trevisaniju. 
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Slika: Tlakovci spomina zdaj tudi v Leobnu. Foto: ORF 
 
Simona Trevisanija je gestapo med drugo svetovno vojno aretirala, kmalu zatem je v zaporu umrl. Tlakovce spomina bodo v 
Leobnu položili na pobudo društva za kulturo spominjanja v Gradcu. 

• Forum evropskih manjšinskih regij. ORF, Celovec, 28.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2949982/  
3. forum evropskih manjšinskih regij Federalistične unije evropskih narodnosti (FUEN) bo v Boznu, kjer se bodo zbrali 13. 
in 14. decembra predstavniki regij, strokovnjaki in uradniki ter predstavniki narodnih skupnosti pod geslom „Aktivno 
oblikujmo naše regije“. 
 

 
Slika: 3. forum evropskih manjšinskih regij Federalistične unije evropskih narodnosti (FUEN) bo v Boznu, kjer se bodo 
zbrali 13. in 14. decembra predstavniki regij, strokovnjaki in uradniki ter predstavniki narodnih skupnosti pod geslom 
„Aktivno oblikujmo naše regije“. Foto: ORF 
 
Prvi dan bo spregovorila tudi Mirjam Polzer-Srienz iz Biroja za slovensko narodno skupnost pri koroški deželni vlade. Prvi 
forum regij FUEN je bil leta 2016 v sklopu Europeade, drugi lani v Bruslju. 

• Literatura mladih v narodni skupnosti. ORF, Celovec, 28.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2949978/  
V sredo med 21. in 22. uro boste v Slovenskem večernem sporedu na deželni frekvenci (Radio Kärnten) slišali skupno 
oddajo „Glasovi svetov“ o literarni manjšinski stvarnosti. Med sogovorniki bo tudi Simon Rustia in Hanzi Filipič. 
 

 
Slika: Simon Rustia. Foto: ORF 
 
Kako je s slovenskimi literati mlajše generacije? Imajo priložnost za objave in lahko nadaljujejo pot starejših, priznanih in 
uveljavljenih kolegov in kolegic? O teh vprašanjih bodo razpravljali Marija Kostnapfel, David Bandelj, Simon Rustia in Hanzi 
Filipič. Pogovor vodi Alen Jelen. 

• V sredo v Rimu tudi Pavšič in Bandelj. ORF, Celovec, 28.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2950009/  
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V Rimu bosta v sredo dve pomembni srečanji za usodo Primorskega dnevnika. V Rim prihaja slovenski zunanji minister 
Cerar, ki se bo o financiranju slovenskih časopisov pogovarjal s kolegom Milanesijem. Hkrati pa bo vodja skupine Gibanja 
petih zvezd v senatu Patuanelli sprejel predsednika krovnih organizacij SSO in SKGZ. 
 

 
Slika: V sredo v Rimu tudi  Rudi Pavšič, predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) in Walter Bandelj, 
deželni predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO). Foto: ORF 
 
Kakor piše Primorski dnevnik, je prav Gibanje petih zvezd v parlament vložilo predlog o popolni ukinitvi državnega 
financiranja časopisov, in sicer v obliki amandmaja k zakonu o proračunu. Tega te dni pretresajo v komisiji za proračun 
poslanske zbornice. 
Da časopisom, kot je Primorski dnevnik, ne bi smeli odtegniti podpore, se strinja tudi predsednik evropskega parlamenta 
Antonio Tajani, ki je v torek v Bruslju na pobudo evroposlanke Isabelle De Monte sprejel vodstvo italijanskega novinarskega 
sindikata FNSI in novinarske zbornice. 

• „Ne le drobtinice za kulturo“. ORF, Celovec, 28.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2950049/  
Kulturni ustvarjalci svobodne kulturne scene na Koroškem zahtevajo zvišanje sredstev za kulturo v deželnem proračunu. 
Od kulturnega referenta in deželnega glavarja Kaiserja (SPÖ) pričakujejo več vneme, več poguma, ter več denarja - in ne 
le „drobtinice“. 
Znižanja podpor ne bo, a tudi ne povišanja 
Dežela Koroška prvič po letu 2012 ne bo znižala proračuna za kulturo. To je ob predstavitvi novega deželnega kulturnega 
gremija 13. novembra letos z zanosom sporočil deželni glavar Peter Kaiser, ki je tudi pristojni kulturni referent. Namesto 
krajšanja sredstev je Kaiser napovedal „inteligentno varčevanje“, predvsem na področju administracije. Koroška namenja 
pospeševanju kulture le pol odstotka deželnega proračuna, kar jo uvršča v primerjavi z drugimi zveznimi deželami na dno 
lestvice. 
Kulturni ustvarjalci, ki delujejo v svobodni kulturni sceni, so sicer pričakovali, da se bo situacija s političnim preobratom na 
Koroškem izboljšala, napoved kulturnega referenta, da bo glede vsote za pospeševanje kulture ostalo vse pri starem, pa jih 
je streznila. 
Zahteva „več vneme, več poguma, več denarja“ 
Pod geslom „Versemmelt Peter Kaiser die Kultur?“ so predstavniki Interesne skupnosti za kulturne iniciative Kärnten/ 
Koroška (IG KIKK) v sredo na novinarski konferenci v Celovcu od Kaiserja zahtevali „več vneme, več poguma, ter več denarja 
za kulturo“. Besedna igra, ki namiguje na žemljo „kajzerico“, ima jasno sporočilo: svobodna kulturna scena na Koroškem 
pričakuje več kot le drobtinice. 
 

 
Slika: Poslovodja Unikuma Emil Krištof, ki je tudi nadomestni član koroškega kulturnega gremija. Foto: ORF 
 
IG KIKK podpirata med drugimi tudi Slovenska prosvetna zveza (SPZ) in Krščanska kulturna zveza (KKZ), pa tudi univezitetni 
kulturni center Unikum, ki je oblikoval dvojezični plakat, s katerim izražajo kulturni ustvarjalci in ustvarjalke na Koroškem 
svoje nelagodje in razočaranje nad zastojem v koroški kulturni politiki. Napoved, da v prihodnjem letu ne bo krajšanja 
kuturnega proračuna, ne zadostuje, poudarja poslovodja Unikuma Emil Krištof, ki je tudi nadomestni član koroškega 
kulturnega gremija. 

• Cerar z italijanskim kolegom o manjšini. ORF, Celovec, 28.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2950121/  
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Slovenski zunanji minister Miro Cerar se je v torek zvečer v okviru obiska v Italiji sestal na delovni večerji z italijanskim 
kolegom Enzom Moaverom Milanesijem. Ugotovila sta, da so odnosi med državama zelo dobri, zlasti na gospodarskem 
področju. Spregovorila sta tudi o vprašanjih slovenske narodne skupnosti v Italiji. 
 

 
Slika: Slovenski zunanji minister Miro Cerar se je v torek zvečer v okviru obiska v Italiji sestal na delovni večerji z 
italijanskim kolegom Enzom Moaverom Milanesijem. Foto: ORF 
 
Cerar za omizje za slovensko narodno skupnost 
Ministra sta med drugim spregovorila o položaju slovenske narodne skupnosti v Italiji. Cerar je dejal, da je v pogovoru 
izpostavil predvsem vprašanja, o katerih je pred obiskom v Rimu govoril s predstavniki narodne skupnosti. Opozoril je, da bi 
bilo primerno, da se ponovno vzpostavi t. i. omizje za slovensko narodno skupnost, kjer se njeni predstavniki neposredno 
pogovarjajo s predstavniki italijanske vlade. Kot je povedal, je dobil zagotovilo, da bo to omizje zagotovo oživelo in da ga 
bodo organizirali v prihodnjem letu. 
Cerar je opozoril tudi na zavezo Italije, da bo narodni skupnosti vrnila Narodni dom v Trstu, pri čemer je nakazal, da bi bilo 
to najprimerneje ob stoti obletnici požiga Narodnega doma, torej leta 2020. Italijanski zunanji minister je po Cerarjevih 
besedah pokazal veliko razumevanje za rešitev tega vprašanja. 
Izpostavil je še financiranje medijev slovenske narodne skupnosti in pri tem izrazil pričakovanje, da bo vodja italijanske 
diplomacije opozoril svoje kolege v vladi, kako pomembna je izdajateljska dejavnost za manjšino in ohranjanje njene 
identitete. „Ni primerno, da bi se kakorkoli skrčila sredstva, ki so namenjena za financiranje manjšinskih tiskanih medijev,“ 
je poudaril. Milanesi mu je zagotovil, da bo na to vprašanje opozoril na italijanski vladi. 
Ministra sta govorila tudi o zastopstvu slovenske narodne skupnosti v italijanskem parlamentu. Cerar je poudaril, da je 
pozitivno, da italijanska zakonodaja predvideva zastopstvo manjšine v parlamentu, vendar Slovenija pričakuje nekatere 
izboljšave tega sistema, da bi bilo v prihodnje to zastopstvo zagotovljeno. Slovenija ne pričakuje recipročnosti, saj bi bila po 
Cerarjevih besedah to v tem trenutku politično nerealna zahteva, je pa opozoril, da je treba upoštevati te pobude kot zelo 
legitimne, saj Slovenija zagotavlja visoko raven zaščite italijanski manjšini. 

• prepovedanih sadežih raja Koroške. ORF, Celovec, 28.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2950058/  
„Če se zavedaš svojih korenin in premagaš strah, kaj se bo zgodilo, če greš s to tematiko v javnost, opaziš, da se 
pravzaprav nič ne zgodi in začutiš neverjetno svobodo“. Z občutkom, da se je povsem osvobodila bremen, je Hemma 
Schliefnig po svoji diplomski nalogi izdala medtem tri knjige. V sredo zvečer bo brala v Pliberku. 
Raziskovalna pot k jezikovnim koreninam 
Z izpolnitvijo želje svoji mami, ki si je leta 2007 za 73. rojstni dan želela slovenski jezikovni tečaj, je za avtorico iz Granice pri 
labotskem Šentpavlu privrel na dan vrelec, sprva navdih za diplomsko nalogo z naslovom „Meine Mama hat außer Windisch 
nichts Deutsch können“. 
 

 
Slika: Hemma Schliefnig. Foto: ORF 
 
Iz pridobljenih izkušenj o jezikovni socializaciji ali v tem primeru bolje rečeno, do tedaj popolni tabu-temi, slovenščini v 
njenem ožjem življenjskem in družinskem okolju, je po znanstveno-raziskovalni nalogi izdala medtem tri knjige. Na začetku, 
pravi Hemma Schliefnig je bila resnično nevedna. 
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Značilno za dela Hemme Schliefnig „Schief gewachsen – wenn Wurzeln keinen Halt finden“ (2013), „Flieg für mich!“ (2016) 
in „Verbotene Früchte im Paradies Kärntens“ (2018) je, da pripoveduje avtorica na potovanju k lastnim koreninam zgodbe z 
različnih perspektiv. 
S pisanjem knjig je Hemma Schliefnig zase našla pot v življenju, ki je mnogokrat podrejeno strogim pravilom. 
Iz svojih dosedanjih objav je brala širom po deželi, od Zile do Labotske doline. Večkrat je vodil predstavitve njen nekdanji 
sošolec, vodja dušnopastirskega urada v Celovcu Tonč Rosenzopf-Jank. Odmevi so bili zelo krajevno obarvani, pravi Hemma 
Schliefnig. 
 

 
Slika: V muzeju Wernerja Berga bo v žarišču najnovejše delo, v katerem ob primeru osmih značajev pripoveduje o 
„Prepovedanih sadežih raja Koroške“ („Verbotene Früchte im Paradies Kärntens“). Foto: orf 
 
V muzeju Wernerja Berga bo v žarišču najnovejše delo, v katerem ob primeru osmih značajev pripoveduje o „Prepovedanih 
sadežih raja Koroške“ („Verbotene Früchte im Paradies Kärntens“). 
V enem primeru se protagonistka spominja ljubečega okolja sorodnikov v Nonči vasi. 
Ko je bila kmetija Hemme Schliefnig avgusta 2017 predstavljena v koledarju Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS), je 
avtorica v pogovoru za slovensko televizijsko oddajo „Dober dan, Koroška“ med drugim menila: „Če se zavedaš svojih 
korenin in premagaš strah, kaj se bo zgodilo, če greš s to tematiko v javnost, opaziš, da se pravzaprav nič ne zgodi in začutiš 
neverjetno svobodo“. 

• Dve Zoisovi nagradi za življenjsko delo. ORF, Celovec, 29.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2950197/  
Slovenski republiški odbor za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni 
dejavnosti je podelil dve Zoisovi nagradi za življenjsko delo, obenem pa prvič tudi Puhovo nagrado za življenjsko delo. 
Zoisovi nagradi za življenjsko delo sta prejela Boštjan Žekš in Milica Kacin Wohinz. 
Boštjan Žekš je na slovesnosti v Cankarjevem domu prejel Zoisovo nagrado za življenjsko delo na področju teorijske fizike, 
Milica Kacin Wohinz pa za življenjsko delo na področju zgodovinopisja. 
Žekš je bil raziskovalec na odseku za teoretično fiziko Instituta Jožef Stefan, profesor biofizike na Medicinski fakulteti 
Univerze v Ljubljani ter profesor in dekan na Univerzi v Novi Gorici, leta 1987 so ga sprejeli v Slovensko akademijo znanosti 
in umetnosti. Na raziskovalnih področjih, na katerih je deloval, je veliko prispeval k napredku znanosti, obiskoval svetovne 
centre ter imel predavanja in uvodna predavanja na največjih mednarodnih konferencah. 
 

 
Slika: Slovenski republiški odbor za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni 
dejavnosti je podelil dve Zoisovi nagradi za življenjsko delo, obenem pa prvič tudi Puhovo nagrado za življenjsko delo. 
Zoisovi nagradi za življenjsko delo sta prejela Boštjan Žekš in Milica Kacin Wohinz. Foto: up-rs.si 
 
Znanstvena svetnica Milica Kacin Wohinz, ki je bila do upokojitve zaposlena na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani, je 
posvetila svoje raziskovalno delo zgodovini Primorske. Svoja spoznanja je objavila v številnih znanstvenih člankih in v več 
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znanstvenih monografijah, v katerih je predstavila primorske Slovence in istrske Hrvate pod italijansko zasedbo 1918-1920, 
njihovo dejavnost v rimskem parlamentu ter primorski upor fašizmu v letih 1920-1941. 
Puhovo nagrado za življenjsko delo je prejel Franc Vodopivec s svojim delom na področju metalurgije - letos so v skladu z 
novim pravilnikom prvič sploh podelili Puhove nagrade, doslej so podeljevali le Puhova priznanja. Vodopivec že več kot pet 
desetletij deluje v metalurški stroki, kjer je pustil velik pečat tako v industriji kot v akademskem svetu, v katerem je usmerjal 
svoje znanstveno in strokovno delo k povezovanju teh dveh segmentov družbe. 

• Znanje nemščine pogoj za podporo. ORF, Celovec, 29.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2950187/  
Avstrija zaostruje pogoje za socialno pomoč. V skladu z novimi pravili bodo morali upravičenci do azila najprej dovolj 
dobro govoriti nemško in dokazati svojo željo po integraciji v družbo, šele nato pa bodo upravičeni do celotne socialne 
pomoči, je pojasnila vlada. 
 

 
Slika: Avstrija zaostruje pogoje za socialno pomoč. V skladu z novimi pravili bodo morali upravičenci do azila najprej 
dovolj dobro govoriti nemško in dokazati svojo željo po integraciji v družbo, šele nato pa bodo upravičeni do celotne 
socialne pomoči, je pojasnila vlada. Foto: ORF 
 
Pravila bodo začela veljati aprila 
Kot sta na novinarski konferenci povedala zvezni kancler Sebastian Kurz (ÖVP) in podkancler Heinz-Chrisitan Strache (FPÖ), 
bodo celotno pomoč v višini 863 evrov na mesec prejemali zgolj tisti upravičenci do azila, ki bodo dovolj dobro govorili 
nemško in bodo z obiskovanjem tečajev o vrednotah izkazali željo po integraciji. 
Ljudje s statusom begunca, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, pa bodo v skladu z novimi pravili prejemali 300 evrov 
mesečno, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Pravila bodo predvidoma začela veljati aprila prihodnje leto. V avstrijski 
izpostavi Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) so do tega ukrepa kritični. Po njihovem mnenju 
bodo namreč begunci padli pod prag revščine, kar pa bo slabo za njihovo integracijo. 
S tem, ko je tečaj nemškega jezika predviden šele po odobritvi prošnje za azil, bodo begunci dlje čakali na odobritev pomoči, 
so pojasnili. To pa je v nasprotju z ženevsko konvencijo o beguncih, ki predvideva enakopravno obravnavo beguncev z 
Avstrijci, so poudarili na UNHCR Avstrija. 
Koalicijski ljudska stranka (ÖVP) in stranka svobodnjakov (FPÖ) želita s temi ukrepi povečati zaposlenost prejemnikov 
pomoči. Teh je trenutno okoli 310.000, od tega približno polovica tujcev. Gre sicer za enega ključnih projektov avstrijske 
konservativne vlade. 

• Izšla je 12. izdaja revije Rastje. ORF, Celovec, 29.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2950253/  
Tudi letos je Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji (DSAP) izdalo literarno revijo „Rastje“, ki nudi celoten letni prikaz 
literarnega ustvarjanja na Koroškem. Poleg tekstovnih prispevkov koroških avtoric in avtorjev najdemo v njej tudi dela 
slikarja Karla Vouka. 
 

 
Slika: Miha Vrbinc. Foto: ORF 
 
 „Lepo število novih besedil“ 
Glavni urednik revije Rastje je že tretje leto po vrsti Miha Vrbinc. Za Slovenski spored ORF je spregovoril o dvanajsti izdaji. 
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Prejšnji teden so almanah, ki nudi celoten letni prikaz literarnega ustvarjanja na Koroškem, predstavili v knjigarni Haček v 
Celovcu. Revija Rastje je del knjižnega daru Slovenske prosvetne zveze (SPZ), ki letos vsebuje štiri knjige in zgoščenko. 

• Odprta vprašanja v žarišču diskusije. ORF, Celovec, 29.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2950259/  
Znanstvena knjiga o odporu in preganjanju v občini Sele med leti 1938 in 1945 "Kaj človek vse doživi“ je izhodišče za 
podijsko diskusijo, na katero vabita v četrtek zvečer v Škofijsko hišo v Celovcu Iniciativa Hlipovčnik in Katoliška akcija v 
sklopu projekta „Moja zgodba v zgodovini“. 
Poklon žrtvam nacionalsocializma 
"Kaj človek vse doživi“ je naslov knjige, ki je izšla aprila letos ob 75-letnici spomina na 13 obglavljenih žrtev iz Sel, Borovelj in 
Železne Kaple. Zgodovinarka Brigitte Entner iz Slovenskega znanstvenega inštituta v njej obravnava odpor in preganjanje v 
občini Sele med leti 1938 in 1945. Knjiga, ki je nastala na pobudo Iniciative Hlipovčnik, je poklon vsem žrtvam 
nacionalsocializma, pa tudi njihovim potomcem. Poleg obglavljenih je še najmanj 26 drugih oseb izgubilo življenje zaradi 
težkih pogojev v zaporu ali internacije v kacetih. 
 

 
Slika: Znanstvena knjiga o odporu in preganjanju v občini Sele med leti 1938 in 1945 "Kaj človek vse doživi“ je izhodišče 
za podijsko diskusijo, na katero vabita v četrtek zvečer v Škofijsko hišo v Celovcu Iniciativa Hlipovčnik in Katoliška akcija v 
sklopu projekta „Moja zgodba v zgodovini“. Foto: mohorjeva.at 
 
Dogodki z valom aretacij po odkritju dnevnika Tomaža Olipa v Hlipovčnikovem bunkerju leta 1942 niso zapustili le mnogo 
žrtev, temveč vzbudili veliko nezaupanja med preživelimi in svojci. Kdo so izdajalci? Kdo je odgovoren za te zločine? Knjiga 
naj bi sicer pomagala pri iskanju odgovorov, vendar je med Selani že pred izidom poskrbela tudi za dokaj sporno razpravo, 
predvsem v zvezi z vprašanji, kaj je bil odpor, komu ali čemu je služil in kdo si ga lasti. 
 

 
Slika: Podijsko diskusijo v Škofijski hiši v Celovcu, je napovedal referent za družine Pavel Zablatnik. Foto: ORF 
 
„Seriozno pripravljeno delo“ 
Prav ta vprašanja bodo v četrtek zvečer v žarišču podijske diskusije v Škofijski hiši v Celovcu, je napovedal referent za 
družine Pavel Zablatnik. 
Podijsko diskusijo o odporu in preganjanju v občini Sele bo vodil Peter Gstettner. Razpravljali bodo Klaus Amann, Brigitte 
Entner, Toni Olip in Zdravko Velik. Prireditev v Škofijski hiši na cesti Tarviserstraße 30 v Celovcu se bo začela ob 19.30 minut. 

• Predsednik KIS v radijskem pogovoru. ORF, Celovec, 29.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2950288/  
Gost v nedeljski jutranji radijski oddaji Slovenskega sporeda ORF „Zajtrk s profilom“ bo tokrat Miha Zablatnik. Predsednik 
Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) bo med drugim spregovoril o 30-letnem uspešnem delovanju KIS. 
30. obletnico počastili v Pliberku 
Ohranjevanje in utrjevanje identitete kmetic in kmetov na južnem Koroškem je bilo na začetku razmišljanj ob ustanovitvi 
Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) novembra leta 1988. 30. obletnico obstoja so počastili s slovesnostjo v Kulturnem 
domu Pliberk 16. novembra letos. 
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Slika: Gost v nedeljski jutranji radijski oddaji Slovenskega sporeda ORF „Zajtrk s profilom“ bo tokrat Miha Zablatnik. 
Predsednik Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) bo med drugim spregovoril o 30-letnem uspešnem delovanju KIS. Foto: 
ORF 
 
V novi funkciji predsednika Državnega zbora Republike Slovenije je Dejan Židan, dolgoletni minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano RS poudaril, da sta prekomejno sodelovanje in gojenje prijateljskih vezi neprecenljivega pomena. 
 

 
Slika: Predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije so ob tej priložnosti predsedniku KIS Mihi Zablatniku predali 
častno plaketo za uspešno sodelovanje. Foto: ORF 
 
Predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije so ob tej priložnosti predsedniku KIS Mihi Zablatniku predali častno 
plaketo za uspešno sodelovanje. V nedeljo bo Miha Zablatnik gost v oddaji „Zajtrk s profilom“. Z njim se bo pogovarjal Miha 
Pasterk. Ponovitev oddaje bo v sredo med 9. in 10. uro. 

• Priporočilo o razširitvi sporeda. ORF, Celovec, 29.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2950348/  
Svet publike pri Avstrijski radioteleviziji (ORF) je na svoji seji na Dunaju soglasno sprejel priporočilo generalnemu 
direktorju ORF, ki predvideva razširitev radijskih in televizijskih sporedov v jezikih avstrijskih narodnih skupnosti. 
 

 
Slika: V prostorih Avstrijske radiotelevizije na Dunaju je v četrtek zasedal svet publike ORF, katerega član je tudi 
zastopnik avstrijskih narodnih skupnosti. V novi mandatni dobi je to gradiščanski Hrvat Josef Buranić. Foto: ORF 
 
Zahteva po razširitvi sporeda 
V prostorih Avstrijske radiotelevizije na Dunaju je v četrtek zasedal svet publike ORF, katerega član je tudi zastopnik 
avstrijskih narodnih skupnosti. V novi mandatni dobi je to gradiščanski Hrvat Josef Buranić. Na seji je tridesetčlanski gremij 
obravnaval tudi vprašanja medijske oskrbe avstrijskih narodnih skupnosti. 
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Svet publike ugotavlja, da je letni načrt za leto 2019 glede poročanja o manjšinah nezadovoljiv in zato zahteva razširitev 
programa. Pri tem gre zlasti za dodatno, vseavstrijsko tedensko, polurno televizijsko oddajo o življu vseh manjšin, s 
posebnim poudarkom na narodne skupnosti, ki živijo na Dunaju, pravi Buranić. 

• „Slovenski tisk izločiti iz popravka“. ORF, Celovec, 29.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2950121/  
Vodja italijanskih senatorjev Gibanja pet zvezd Stefano Patuanelli se je zavzel za izločitev slovenskega tiska iz popravka 
italijanskega proračuna, po katerem bi manjšinski časopisi med drugim izgubili državne prispevke. Popravek proračuna, 
če bi bil sprejet v sedanji obliki, bi resno ogrozil obstoj slovenskih manjšinskih medijev. 
 

 
Slika: Vodja italijanskih senatorjev Gibanja pet zvezd Stefano Patuanelli se je zavzel za izločitev slovenskega tiska iz 
popravka italijanskega proračuna, po katerem bi manjšinski časopisi med drugim izgubili državne prispevke. Foto: ORF 
 
Italijanski poslanec iz populističnega Gibanja pet zvezd Adriano Varrica je sredi novembra komisiji za proračun italijanske 
poslanske zbornice vložil predlog za 90-odstotno znižanje prispevkov za vse časopise ter 50-odstotno znižanje posebnega 
prispevka, ki ga med drugim prejemata Primorski dnevnik in Novi Matajur. 
 

Primorski dnevnik, Trst 

• Sandor Tence. Iz Rima, dežele in manjšine nasprotovanje predlogu G5Z : Rim - krčenje javnih prispevkov 
Primorskemu dnevniku. Primorski dnevnik, št. 274 (23. nov. 2018), str. 3 

• (st) Usoda popravka G5Z odvisna od Lige in vlade: Rim – klestenje javnih prispevkov Primorskemu dnevniku. 
Primorski dnevnik, št. 275 (23. nov. 2018), str. 3 

• Peter Verč. Sodniki so presodili, da Slovenci niso Nemci: FJK – tržaško sodišče zavrnilo pritožbo vodje slovenskega 
programa RAI Martine Repinc: za oddajo v slovenščini lahko odgovarja nekdo, ki ne obvlada jezika. V Bocnu velja 
drugače. Primorski dnevnik, št. 275 (23. nov. 2018), str. 4 

• Poljanka Dolhar. »Ljubljana danes diha tudi brez tržaških pljuč«: Slovenski knjižni sejem – debatna kavarna o 
kulturnih stikih med Ljubljano in Trstom. Primorski dnevnik, št. 275 (23. nov. 2018), str. 12/13 

• (st) Obubožanje Primorskega dnevnika bi zelo prizadelo manjšino in deželo: Trst – soglasno stališče na skupščini 
izvoljenih slovenskih predstavnikov. Podpora tudi novemu Matajurju in Novemu glasu. Izvolili člane posvetovalne 
komisije. Primorski dnevnik, št. 276 (24. nov. 2018), str. 3 

• (pv) »Predlog ne bo prodrl«: Italija – mediji o predlagani ukinitvi javnega financiranja časopisov.  Primorski 
dnevnik, št. 276 (24. nov. 2018), str. 3 

• Štefan Čok.  24. ali 26. novembra? Oboje je prav, in šlo je za veliko dejanje! : ob 75. letnici izida prve številke 
Partizanskega dnevnika. Primorski dnevnik, št. 276 (24. nov. 2018), str. 4 

• Vzgojitelji naj obvezno obvladajo slovenščino : Trst - poziv SSO in SKGZ za občinske vrtce. Primorski dnevnik, št. 
276 (24. nov. 2018), str. 5 

• Vesna Pahor. »Slovenski bralci bolj malo poznajo dela Alojza Rebule«. Trst – knjižnica Dušana Černeta in Julijski 
knjižnični sistem. Primorski dnevnik, št. 276 (24. nov. 2018), str.  8 

• Aljoša Fonda. »Zakoni jamčijo pouk v slovenskem jeziku« pogovor – tržaška občinska odbornica za šolstvo Angela 
Brandi. Dejstvo, da odsotne vzgojiteljice še vedno nadomeščajo s kolegicami, ki ne obvladajo slovenščine, ji ni 
znano. Primorski dnevnik, št. 277 (25. nov. 2018), str. 3 

• Matej Caharija. Lepa, znana, zdaj še s knjigo: Praprot – predstavili knjigo z naslovom Praprot, v kateri sta zaobjeti 
zgodovina in sedanjost vasi. Primorski dnevnik, št. 277 (25. nov. 2018), str. 5 

• Sandor Tence.  Slovenska diplomacija si je vzela k srcu usodo Primorskega dnevnika : Ljubljana - zunanji minister 
Cerar se jutri sreča z italijanskim kolegom Moaverjem Milanesijem : srečanje s predstavništvom slovenske 
manjšine v Italiji pred jutrišnjim obiskom v Rimu. Primorski dnevnik, št. 278 (27. nov. 2018), str. 3 

• (sč). Za slovenščino v vrtcih: Veliki trg – protestni shod proti novemu pravilniku. Najglasnejši vzkliki proti 30-
odstotnemu pragu tujih otrok. Primorski dnevnik, št. 278 (27. nov. 2018), str. 9 
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• Matej Caharija. »Vselej je prevladala želja po obstoju!«: Mačkolje – v nedeljo slovesno proslavili 120-letnico SKD 
Primorsko. Primorski dnevnik, št. 278 (27. nov. 2018), str. 3 

• Devan, Jagodic.  Potrebujemo izdelano jezikovno politiko (Rubrika Odprta tribuna). Primorski dnevnik, št. 278 (27. 
nov. 2018), str. 18 

• Italijanski zunanji minister obljubil korak v prid našemu dnevniku: Rim - obveza vodje diplomacije Moavera 
Milanesija na sestanku s Cerarjem: na srečanju tudi o drugih vprašanjih slovenske manjšine. Strinjata se, da so 
odnosi odlični. Primorski dnevnik, št. 280 (29. nov. 2018), str. 3 

• (st) za slovenski tisk na mizi dva predloga: sklad za manjšinska občila ali zaščitni zakon: Rim – Bandelj in Pavšič pri 
vodji senatorjev G5Z Patuanelliju. Primorski dnevnik, št. 280 (29. nov. 2018), str. 3 

• Danjel Radetič.  Nov spomenik za 52 pogrešanih : Gorica - ob lapidariju v Spominskem parku. Primorski dnevnik, 
št. 280 (29. nov. 2018), str. 17 

• Peter  Verč. Podporo izrekel še Tajani, a ključni sestanki še pridejo : Bruselj - o usodi Primorskega dnevnika so 
včeraj govorili tudi v evropskem parlamentu. Primorski dnevnik, št. 279 (28. nov. 2018), str. 3 

• Ivan Žerjal.  Za tuje otroke 30-odstotni prag. Sprejet popravek o slovenščini : Trst - občinski svet izglasoval 
pravilnik o otroških vrtcih. Primorski dnevnik, št. 279 (28. nov. 2018), str. 5 

• Nekoč je obstajal Boliunz: Boljunec – v petek predstavitev knjige ledinskih imen katasterske občine. Primorski 
dnevnik, št. 279 (28. nov. 2018), str. 8 

 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• »Likovne kolonije so umetniški forum Monoštra«. -dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 
29. novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 48, str. 2-3 

November je vsako leto mesec odprtja razstave iz del istoletne mednarodne likovne kolonije v Monoštru, in sicer v 
razstavnem prostoru Slovenskega kulturno-informacijskega centra. Prav ta ustanova je tista, ki je tudi na sredini letošnjega 
avgusta gostila slikarje in kiparja na 17.  desetdnevnem umetniškem sobivanju, na katerem je letos ustvarjalo deset  
eminentnih avtorjev iz Madžarske in treh sosednjih držav. Ob stalnih gostih iz Prekmurja – slikarjev Endreja Göntérja in 
Dubravka Baumgartnerja ter kiparja Ferenca Királya – sta Slovenijo zastopala še László Herman in Aleš Sedmak, medtem ko 
je bil predstavnik madžarske umetnosti tostran meje stari znanec iz Županije Békés György Csuta. Leta 2018 smo lahko med 
ustvarjalci pozdravili še umetnika iz Transilvanije Lászla Máthéja in Tünde Szász ter hrvaški slikarki Ivano Bajcer in Gordano 
Bakić. 
 

 
Slika: November je vsako leto mesec odprtja razstave iz del istoletne mednarodne likovne kolonije v Monoštru, in sicer v 
razstavnem prostoru Slovenskega kulturno-informacijskega centra. Prav ta ustanova je tista, ki je tudi na sredini 
letošnjega avgusta gostila slikarje in kiparja na 17.  desetdnevnem umetniškem sobivanju, na katerem je letos ustvarjalo 
deset  eminentnih avtorjev iz Madžarske in treh sosednjih držav. Foto: Porabje 
 
23. novembra v večernih urah so v razstavnem prostoru Slovenskega doma zbrane razveselile klasične melodije učiteljic 
monoštrske glasbene šole Krisztine Bene in Anite Herczeg Páli. Zvokom violine v spremljavi klavirja so sledile uvodne 
besede: predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem Jože Hirnök je med zbranimi pozdravil generalnega konzula RS v 
Monoštru dr. Borisa Jesiha, slovensko parlamentarno zagovornico Eriko Köleš Kiss ter pobudnika in strokovnega vodjo  
vsakoletnih kolonij Franca Geriča. 
 



 
Slika: Odprtje letošnje razstave sta s klasičnimi melodijami popestrili učiteljici monoštrske glasbene šole. Foto: Porabje 
 
Že na samem začetku dogodka je župan Monoštra Gábor Huszár izkoristil priložnost in naznanil novico, ki so jo redni 
spremljevalci umetniškega dogajanja v Porabju že vrsto let pričakovali: »Nekaj metrov od tukaj, na naslednjem vogalu se 
nahaja zapuščena zgradba, ki je v lasti bolnišnice Markusovszky. Mesto Monošter je zaprosilo za prevzem tega poslopja in 
dobilo pozitiven odgovor. Strokovnjaki so pripravili razvojni načrt naselij, v katerih živijo porabski Slovenci. Eden od 
pomembnih elementov v teh dokumentih je ustanovitev galerije, kjer se bodo lahko umetnine predstavile in se bo lahko 
izvajala neprestana umetniška dejavnost.« 
 

 
Slika: Ljubitelji likovne umetnosti visoko cenijo ustvarjalno delo na likovnih kolonijah. Foto: Porabje 
 
Po besedah župana tudi to dejanje kaže na to, da podpira občina iz leta v leto prirejanje mednarodnih likovnih kolonij, 
Gábor Huszár pa se je zahvalil Zvezi Slovencev za kritje več kot polovice stroškov kolonij ter monoštrskim mestnim 
svetnikom za odobritev podpore umetniškim srečanjem. V uvodniku za katalog letošnje likovne kolonije je umetnostni 
zgodovinar iz Lendave Atilla Pisnjak zapisal, da zagotavlja »v Monoštru ustrezne pogoje za umetnostni diskurz že 17 
let mednarodna likovna kolonija, ki je postala tovrstni forum omenjenega mesta, na katerem lahko izmenjujejo misli o 
nastajajočih delih, umetnosti in ustvarjalnih procesih aktivni in pasivni udeleženci, ustvarjalci in obiskovalci.« Opozarja pa, 
da bi bila po likovni koloniji »ustanovitev galerije naslednja pomembna stopnička, pa ne le za umetnostni dialog, ampak tudi 
za umetnostno dogajanje.« Tako naj bi se ponudila možnost za uživanje v stvaritvah tudi med dvema zaporednima  
kolonijama, saj je unikatna in pestra zbirka Zveze Slovencev izrednega pomena za mesto in širšo okolico - je tudi v svojem 
nagovoru ob nedavnem odprtju razstave potrdil Atilla Pisnjak in na kratko predstavil letošnje sodelujoče umetnike in 
njihova dela. 
Razstavo je slavnostno odprla zagovornica slovenske narodnosti v madžarskem Parlamentu Erika Köleš Kiss, v prvi vrsti »kot 
ženska, ki uživa v umetnosti«. Po njenih besedah dobijo umetniki dar umetnosti, s pomočjo katerega delijo skrivnosti, 
predstavljajo svoj odnos do sveta ter oblikujejo svet in ljudi okoli sebe. »Za nas tukaj zbrane je prav tak dar likovna kolonija 
v Monoštru,« je poudarila, saj je vsakoletna prireditev pokazala, da je lahko »Slovensko Porabje na Madžarskem raj tudi za 
umetnike, slikarje in kiparje.« V majhni zamejski pokrajini je dano vse za uspešno ustvarjanje, ne le v obliki materiala,  
temveč tudi preko njenih pridnih in skromnih prebivalcev, je izpostavila zagovornica in dodala, da so lahko vsi umetniki 
deležni gostoljubja Porabcev. V preteklih letih je nastalo res veliko slik in kipov, je potrdila Erika Köleš Kiss in pristavila, da 
ima eno od stvaritev tudi v svoji pisarni v Budimpešti. Obenem je ponudila vso svojo pomoč in podporo pri nastajanju 
galerije v Monoštru, ki naj bi predstavljala pridobitev tako za Slovence kot za mesto samo. 
 



 
Slika: Stalni udeleženec kolonij Endre Göntér je tokrat postavil spomenik cistercijanom in padlim junakom. Foto: Porabje 
 
»Povezovanje umetnikov je vedno pomembno in ne le, ker se odklopijo od vsakdanjega življenja,« nam je zaupal Atilla 
Pisnjak. »Razpravljajo o umetnosti, pripovedujejo o sebi. Iz svojega okolja pridejo v neko drugo okolje, kar jih lahko  
navdihuje. Likovne kolonije oziroma umetniška druženja bodo po mojem mnenju zmeraj obstajala,« je podčrtal umetnostni 
zgodovinar in dodal opazko, da na »porabskih« likovnih kolonijah vsakokrat nastajajo dela, povezana z Monoštrom in 
okolico. 
»Odkar se prirejajo tukaj likovne kolonije, so se zvrstili odlični avtorji, slikarji in kiparji, ki so napravili svoj doprinos k tej 
vsakoletni manifestaciji,« je v kasnejšem pogovoru izpostavil direktor Galerije-Muzeja Lendava Dubravko Baumgartner, ki 
zadnja leta vse bolj prevzema breme organizacije monoštrskih kolonij od svojega predhodnika Franca Geriča. »Dejavnost je 
potrebno nadaljevati in krepiti ter privabiti takšne avtorje, ki jo bodo še bolj obogatili. Mislim, da je tukajšnja kolonija zelo 
dobro zapisana v srednjeevropskem prostoru in ima vse možnosti, da postane tudi svetovno priznano srečanje.«  
Tokrat torej kaže, da so porabski ljubitelji likovne umetnosti stopili korak bliže svojemu že pred leti zastavljenemu cilju: 
v Monoštru naj se odpre galerija, ki pa naj ob nudenju estetskih užitkov domačinom postane tudi pomembna točka v 
turistični ponudbi majhnega mesteca ob tromeji. 

• V leto 2019 s sloganom - Prekmurje v srcu! Tekst in foto: Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 29. novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 48, str. 3 

Prekmurje: Poudarki iz praznovanja 100-letnice priključitve matičnemu narodu 
Prvi pomemben dogodek v programu praznovanja priključitve Prekmurja k matični Sloveniji bo 16. Januarja 2019, sto let po 
tem, ko so se na pariški mirovni konferenci dogovorili za združitev Prekmurja z državo Srbov, Hrvatov in Slovencev. Kot je 
povedal Milan Kučan, predsednik iniciativnega odbora za pripravo slovesnosti, se bodo dogodki vrstili skozi celo leto, 
zaključek pa bo predvidoma spomladi 2020, ko bo predstavitev zbornika z mednarodnega znanstvenega simpozija, ki ga 
bo maja 2019 organizirala Slovenska akademija znanosti in umetnosti.  
Podoben simpozij pripravlja za jesen prihodnje leto tudi soboška škofija v sodelovanju z ljubljansko teološko fakulteto. V 
priprave programa in njegovo uresničitev sta vseskozi vključena častni škof Evangeličanske cerkve v Sloveniji Geza Erniša in 
murskosoboški škof Peter Štumpf. Škofa sta se tudi dogovorila za ekumensko bogoslužje v Beltincih, ko bo tam 17. avgusta 
2019 osrednji dogodek ob 100-letnici. 
 

 
Slika: Prizor z lanske slovesnosti v Puconcih. Foto: Ernest Ružič 
 
Na prvi slovesnosti, ki je bila v Beltincih pred sto leti, se je zbralo prek 20 tisoč udeležencev iz Prekmurja in vseh delov 
Slovenije. Želja organizatorjev je tudi zdaj, naj pride 17. avgusta prihodnje leto v Beltince čimveč obiskovalcev in počasti 
pomemben zgodovinski dogodek. 



Milan Kučan je tudi povedal, da je s predvidenimi dogodki seznanjen slovenski politični vrh, Dejan Židan, predsednik 
Državnega zbora, Marjan Šarec, predsednik vlade, ministri za kulturo, izobraževanje in za Slovence v zamejstvu in po svetu. 
Posebno nalogo ima zunanji minister Miro Cerar, ki bo na diplomatski način seznanil svojega madžarskega kolega o 
dogodkih, ki jih pripravljajo v Sloveniji ob 100-letnici pridružitve Prekmurja, ko so bile priključene tudi vasi, v katerih živijo 
Madžari, enako kot so v mejah Madžarske ostale vasi s slovenskim prebivalstvom.  
O praznovanju se je predsednik DZ Dejan Židan že pogovarjal s predsednikom Madžarske Jánosem Áderjem ob njegovem 
uradnem obisku v Sloveniji. Tudi soboški  škof Peter Štumpf je na eni prejšnjih sej iniciativnega odbora povedal, da se je že 
in se še bo o tem pogovarjal s sombotelskim škofom, ki je pokazal veliko mero razumevanja za dogajanje v Prekmurju in 
naklonjenosti do Slovencev nasploh, tudi v Porabju. Kaže se, da je nekaj nedoslednosti v zakonu o državnih praznikih, kar naj 
bi v naslednjih letih spremenili oziroma aktualizirali.  
Pa še nekaj ne gre prezreti, in sicer, da so ostali Slovenci tudi na Madžarskem, vendar le-ti ne morejo za to kriviti niti 
aktualne današnje domače politike niti večinskega prebivalstva, kajti meje določajo zmagovalci, pogosto pa »narekujejo, 
pišejo tudi zgodovino«. V iniciativnem odboru tudi poudarjajo, da je Prekmurje lahko že od nekdaj zgled večkulturnosti in  
dobrega sožitja ne samo toleranca med Slovenci in madžarsko narodnostjo, marveč tudi do drugih, kot so, denimo Romi 
ali nadvse aktivna hrvaška skupnost v Lendavi.  
V tem duhu je želja (dobromislečih), da bi potekalo praznovanje in vsi dogodki, ki se bodo zvrstili. Če se vrnem k 
praznovanju, moram izpostaviti še nekaj pomenljivih dogovorov. Z vsebinskimi dogodki se je potrebno na ustrezen način 
spomniti tudi osebnosti, ki so prispevale odločilen delež, da so se »veliki « odločili, kot so se. Zlasti izpostavljajo vlogo Matije 
Slaviča, bilo pa jih je več. Vsem naj bi se oddolžili, nekaterim tudi s spominskimi obeležji v Pomurju in v Ljubljani, kjer je 
ponudil pomoč tudi aktualni župan Zoran Janković. V pripravi je tudi logotip, ki bo na vseh dokumentih ob sloganu 
Prekmurje v srcu.  
V praznovanje bodo vključene vse šole in osrednje pomurske kulturne ustanove, kot sta Galerija in Pomurski muzej, pa tudi 
druge v tem ali celo vseslovenskem prostoru. 

• »Je kak pesem, puna rim, moja domovina. –dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 29. 
novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 48, str. 4-5 

Na dosta mejstaj v Sloveniji delüjejo domolübna drüštva, štera gordržijo spomin na narodnooslobodilno bojno (NOB) prauti 
nacističnomi okupatori v drügoj svetovnoj bojni pa na osamosvojitveno bojno, štero je mlada Republika Slovenija bíla prauti 
armadi nekdešnjoga vküpnoga rosaga Jugoslavije na začetki 90-i lejt preminaučoga stoletja. V občini Püconci má 
Domoljubno krajevno združenje več kak dvejstau članov z več generacij, šteri vsi poštüjejo vrednote dvej slejdnji veuki 
bojn Slovencov. 
 

 
Slika: Manja Konkolič je pozdravila goste, za njauv stogi MePZ Pečarovci. Foto: Porabje 
 
Edna od najmlajši članic zdrüženja Manja Konkolič je 18. novembra v Kulturnoj dvorani dvorani v Püconci pozdravila vse 
tiste, šteri so prišli na 2. domolübno- dobrovolni koncert z imenom »Domovina je ena, nam vsem dodeljena«. Tau so reči, 
štere je dojspiso slovenski poet Oton Župančič, tistoga zadvečerka pa so se leko navzauči eške večkrat srečali s poezijov. Prvi 
koncert so držali letos februara, zdajšnji program pa so organizerali v znamenji staute oblejtnice priklüčitve Prekmurja k 
matičnomi narodi. 
Slovensko himno je vküper z lüstvom zaspejvala Klavdija Vrečič iz Dankovec, vöšaulana mlada pesmarca, štera je že dosta 
lejt članica zdrüženja. Himno drüštva »Domovina je zemlja naša« pa smo čüli od Mejšanoga pevskoga zbora Turističnoga 
kulturno-športnoga drüštva Pečarovci, za štero je reči napisala dobra padaškinja püconski domolübov domolübov 
Mojca Zupančič, leranca v penziji iz Maribora. Pečarovski pesmarge so zaspejvali zaspejvali eške en par partizanski 
pa domovinski pesmi, te so pa na oder eden za drügim staupili domanji šaularge: duet goslinov pa gitare, frajtonarca s 
klarinetom ino edna solo trpejta. Na konci je koražen pojbinski trio zaigro eške veselo prekmursko nauto »Daj mi, Micka, 
peneze nazaj.« 
Klavdijo Vrečič smo leko sledik čüli eške spejvati popularne lübezenske šlagere, pri šteraj go je na klaviaturi sprevajo Štefan 
Sečko z Vaneče. Po tistom je k mikrofoni staupila - pa ga nej nücala, liki na glas gučala - že prva omenjena Mojca Zupančič, 



štera je na pamet povödala štiri svoje duge pesmi, nejgledoč na svojo starost. Med drügimi smo čüli »Odo Prekmurji«, če 
rejsan je nekdešnja leranca nej s té krajine doma, povödala pa je eške edno pesem o tovarištvi s časov bojne tö. 
Veseldje je bilau poslüšati naute Sobočanca Štefana Grabara - ali kak ga vsi bole poznajo, Pišteka Prekmurca -, šteri je spejvo 
o svojoj rodnoj iži, o lübezni do domanje krajine pa o tom, kak more človek slobaud vzeti od tihinske zemlé pa se povrnauti  
omau. Za kratek cajt so oder prejkvzele ženske pesmarce. Ljudske pevke Žlahtna kapljica KTD Dólina je sprevajo mladi pojep 
na diatonični fudaj, svoj venček domolübni ljudski pesmi so zaspejvale v lejpi förtokaj. Bile so koražne pa nasmejane, zvün 
naut v knjižnom geziki pa so - tau se vej – v domanjoj rejči tö spejvale. Brezi muzični škéri, ranč tak v prekmurskoj noši, 
domanjom gvanti, so na oder staupile Ljudske pevke iz Črenšovec. En par lejt so rejsan bile starejše od prejšnji pesmarc, 
depa donk so čüdovitno dvoglasno zaspejvale prave prekmurske, zvekšoga umetne domolübne pesmi. 
Mladi goslar Marko Vučko je s svojov gitarov pá nazajpauzvo Klavdijo pred poslüšalce. Vidli smo profesionalni nastop: 
zvün edne lejpe lübezenske naute smo čüli pesem na reči pesnika Ferina Lainščeka »Komi de ravnica bejla«, štero je s 
pesmarcov vküper spejvala cejla publika. Duet je za konec eške zaspejvo: »Za Slovenijo živim, njena smo mladina, je kot 
pesem, polna rim, moja domovina.« 
Posabni gosti srečanja so bili člani pevske skupine Sombotelske spominčice z Vogrskoga. Pet slovenski žensek je na fude 
sprevajo Francek Mukič, na tamburice pa sin Dušan. Če rejsan majo Porabski Slovenci samo sploj malo domolübni pesmi, so 
nautaške z ov kraj grajnce donk zaspejvali »Tam na viskoj gori«, »Gde mi je moj prelübi fant« pa »Dekle ide nutri v 
püngrad«. 
 

 
Slika: »Počiva jezero v tihoti« - vsi pesmarge vküper na odri. Foto: Porabje 
 
Na konci programa so se vse skupine povrnaule na oder, na red je prišla vküpna slovenska partizanska pesem »Počiva jezero 
v tihoti«. Prva kak bi odišli doj, se je od nji čülo: »Nédemo domau, paj nédemo domau, dokéč ne popejva kokaut.« Kokaut je 
eške en cajt nej popejvo, vej so pa domanji goste pozvali na edno dobro kraplo vina pa nika za pod zaub. Sombotelske 
spominčice smo se ejkstra zavalili predsedniki Domoljubnoga krajevnoga združenja Jožeti Časari, šteri je največ napravo za 
tau, ka aj se srečanje dobro prišika. Daubo je en par CD-nov tö, ka aj bi leko s člani drüštva poslüšo spejvanje sombotelski 
žensek, gda je nede. 
Slovenci pa za naute ne nücajo nej muzični škéri nej CD-nov: slovenska pesem se je eške dugo čüla z lamp padašov z bejdvej 
strani grajnce, tačas, ka je kokaut rejsan nej začno spejvati pa se je trbölo napautiti domau. 

• Razmislek o nekoristnosti in koncu umetnosti. Tekst in foto: Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 29. novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 48, str. 5 

Galerija Murska Sobota: Jubilejna razstava del Franca Mesariča 
V soboški Galeriji so se odločili za predstavitev likovne ustvarjalnosti akademskega slikarja Franca Mesariča ob njegovi 80-
letnici in 60-letnici ustvarjalnega dela z razstavo, ki zaključuje letošnji razstavni cikel in vstopa v januar 2019. V vseh 
galerijskih prostorih so na ogled dela, ki jih je umetnik ustvaril med letoma 1980 in 2018. Dela niso postavljena kronološko 
pregledno, temveč je razstava zasnovana kot inštalacija, saj se na njej drugo ob drugem znajdejo dela, ki so nastala v 
različnih časovnih obdobjih, je razporeditev predstavil kustos razstave Robert Inhof. 
 



 
Slika: Akademski slikar Franc Mesarič pred eno svojih značilnih slik. Foto: Ernest Ružič 
 
Franc Mesarič spada med prepoznavne likovne umetnike od tedaj, ko je postal ustanovni član skupine DHLM, v kateri so bili 
še Ladislav Danč, Štefan Hauko in Lojze Logar. Na začetku ustvarjalne poti se je kot prvi v tedanji Jugoslaviji predstavil 
s tako imenovanim fotorealističnim slogom. To je bil slog velemest in najbolj znan v Ameriki, čeprav Franc Mesarič ni poznal 
dosežkov ameriških slikarjev, ampak se je zanj odločil sam, spontano in neodvisno. „V tem svojem obdobju je slikal izreze 
mesta Murska Sobota, in sicer natanko tako, kakor jih je videl skozi okno svojega ateljeja, stanovanja ali iz svojega 
delovnega mesta v Pomurski tiskarni“ je o slikarjevem delu zapisal Inhof. Sicer pa so Mesariča zanimale na videz 
nepomembne  točke mesta, kot so Loterija, gostilniški interierji, železniška postaja, izrezi oken, pročelja ... „Slike, ki jih je 
Mesarič naslikal v drugem desetletju 21. stoletja, pa predstavljajo svet, ki je postal za umetnika povsem tuj in nezmožen 
razumevanja. 
 

 
Slika: Najstarejša (1980) in najnovejša (2018) slika in še dve drugi izmed razstavljenih del na razstavi ob 60-letnici slikanja 
in 80-letnici življenja Franca Mesariča. Foto: Ernest Ružič 
 
V teh zadnjih slikah vidimo monstere (cvetlice), ki s svojo antropomorfnostjo delujejo hladno in osamljeno. Tudi Mesaričeve 
sončnice so tiste, ki ostanejo pozabljene na polju in počasi, a zanesljivo zgnijejo. Med krovci na strehi, ki bi že po naravi 
svojega dela morali sodelovati, ni nobene komunikacije,“ je zapisal Robert Inhof in izpostavil: „Če je umetnik še pred dvema 
desetletjema lahko govoril o začudenju kot o svojem umetniškem navdihu, je sedaj njegovo navdušenje nadomestil dvom in 
razmislek o nekoristnosti in koncu umetnosti.“ 
Franc Mesarič je imel doslej veliko število samostojnih in skupinskih razstav, tako v Sloveniji kot tujini ter sodeloval na 
številnih domačih in mednarodnih likovnih kolonijah. Jubilejna razstava v soboški Galeriji je že doslej pritegnila veliko število 
ljubiteljev likovne umetnosti in likovnega izraza akademskega slikarja Franca Mesariča.  
Poleg vodenih ogledov za obiskovalce so napovedana še predavanja Roberta Inhofa: Franc Mesarič. Od mesta duhov k 
mrtvemu morju, in Irme Brodnjak (10. januar 2019): O motivu kopalcev v likovni umetnosti. 

• Na Goričkom zvün Cankove izvoljeni stari župani. Silva Eöry. Foto: Silva Eöry in arhiv občin. Porabje, časopis 
Slovencev na Madžarskem, Monošter, 29. novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 48, str. 6 



Lokalne volitve 2018 
Med 212 slovenskimi občinami je je 27 v Pomurji, od toga 19 v Prekmurji, 8 pa na pravom bregej reke Müre. V prvom kraugi 
volitev (választások), stere so bile v nedelo, 18. novembra, je bilou pauleg članov občinski kotrig izvoljeni ške 19 županov, v 
8 občinaj pa do mogli 2. decembra lidgé ške gnauk titi volit. 
 

 
Slika: Novembra so v Sloveniji volili nauve župane in občinske kotrige. Foto: Silva Eöry 
 
Prekmurje 
Če oprvin poglednemo na Goričko, stero je zavolo bližine grajnce tüdi za vas v Porabji najbole zanimivo, vidimo, ka lüstvo 
najbole zavüpa starim županom.  
 

 
Slika: Na Goričkom lüstvo najbole zavüpa starim županom. Foto: Silva Eöry 
 
Na Hodoši so tak ali tak meli samo ednoga kandidata, gnešnjoga župana Ludvika Orbana, tak ka je on pá grato župan. Stari-
nauvi župani so bili odebrani ške: v Šalovcaj Iztok Fartek (76%), v Gornji Petrovcaj Franc Šlihthuber (55%), pri Gradi Cvetka 
Ficko (71%), v Kuzmi Jožef Škalič (67%), v Rogašovcaj Edvard Mihalič (56%), v Püconcaj, Ludvik Novak (53%) in v Moravski 
Toplicaj Alojz Glavač (85%). Samo na Cankovi do mogli volivci (választók) ške gnauk titi volit. Največ glasov je daubo Danilo 
Kacijan (46%), za njim pa gnešnji župan Drago Vogrinčič (34%), tak ka de eden od nji 2. decembra izvoljeni za župana. 
 
 

              
Ludvik Orban              Franc Šlihthuber          Iztok Fartek                    Cvetka Ficko                 Marjan Kardinar 
 
In kak je bilou v drügi prekmurski občinaj? V najvekšoj, 8  varaškoj občini Murska Sobota, je biu drügo paut po redi za 
župana izvoljeni Aleksander Jevšek. On je daubo 74% glasov, njegov eden sami prautikandidat Bojan Petrijan pa 26%. 
V Lendavi, gde je stari župan Anton Balažek nej kandidero, sta v drügi kraug prišla Dejan Süč (25,83%) in Janez Magyar 
(24,97%). 2. decembra do ške gnauk šli volit tüdi v Törnišči, gde do dobili nauvoga župana, vej pa je županja Vesna Jerala 



Zver z 19 procenti glasov ostala na tretjom mesti, lidgé pa do leko v drügom kraugi zberali med Borutom Horvatom (38%) in 
Stanislavom Sobočanom (28%). Na Kobilji je biu ške gnauk izvoljeni Robert Ščap (54,81%), v Velkoj Polani in v Dobrovniki, 
gde sta kandiderala samo Damijan Jaklin in Marjan Kardinar, pa se je že pred volitvami znalo, ka ta stariva župana dale 
sedela na svoji staucaj. V Odrancaj je gvino stari župan Ivan Markoja, steri je daubo 76% glasov. Tüdi v sausedni občini 
Črenšovci se nauvi župan (ali baukše povödano županja) piše Markoja, vej pa je Vera Markoja dojobladala gnešnjoga župana 
Antona Törnara. Dobila je 62% glasov. Djenau tak se je zgaudilo v Böltincaj, gde je 60-procentno podporo daubo Marko 
Virag (gnešnji župan Milan Kerman je daubo 40% glasov). Za malo (49,63%) je 50-procentni volilni prag vujšo župani občine 
Tišina Antoni Horvati, tak ka ta se v drügom kraugi lokalni volitev ške gnauk »zgrabila« z Ivanom Horvatom, steri je kak 
drügouvrščeni daubo 22,95% glasov. 
Prlekija in Štajerska 
Na pravom bregej reke Müre, gde majo osem občin, so v prvom tali volitev župane dobili  v polonje občinaj. V Prlekiji so bili 
izvoljeni trgé stari-nauvi župani: na Razkrižji in v Križevcaj (pri Ljutomeri) sta Stanko Ivanušič in Branko Belec bila edniva 
samiva kandidata, v Veržeji pa je Slavko Petovar (80%) dojoblado Mojco Šijanec. V Ljutomeri sta v drügi kraug prišla 
dva, steriva se pišeta Karba; gnešnja županja Olga je dobila 41%, Dejan pa 25% glasov. Na radgonskom konci je biu izvoljeni 
samo en župan, in tau v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, gde je nekdešnji župan Anton Slana (54%) dojoblado gnešnjoga 
župana Miroslava Petroviča (46%). V Gornji Radgoni ta se 2. decembra za županski stolec zgrabila stari župan  
Stanislav Rojko (43%) in Dušan Zagorc (20%), v Apačaj Andrej Steyer (33%) in Zvonko Bevk (27%), v Radencaj pa 
Roman Leljak (27%) in Emil Šmid (18%). 

• Božične figice smo pekli v Hiši jabolk. Margita Čuk, članica Društva porabski slovenski upokojencev. Porabje, 
časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 29. novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 48, str. 7 

Drüštvo porabski slovenski penzionistov smo držali gastronomsko delavnico na Gorenjom Seniki v Hiši jabolk. Naš cilj je biu, 
aj pečemo indašnje porabske figice, ka so naši stari pekli, gda smo mi mlajši bili. 
 
 
 

 
Slika: Drüštvo porabski slovenski penzionistov smo držali gastronomsko delavnico na Gorenjom Seniki v Hiši jabolk. Foto: 
Porabje 
 
Tistoga cajta je srmastvo bilau, lidge so nej mogli v bauti küpiti (pa ranč nej bilau) saloncuker, pa vsefele okrase na krispan. 
Na začetki decembra so se pripravlali na božič, pekli so figice, redili so okrase na krispan iz papira, pa so ga eške okinčali z 
orejami pa djabkami. 
Z vodjov Marijano Kovač smo medene pa salakaline figice redili po starom recepti. Naše flajsne ženske so ena za drugov 
mejsile, valekale, na konci so pa dostafele figure vönapravile kak na primer srce, zvonček, krispan, zvejzde, angelčke itd.  
dosta figur smo delali, na slejdnje smo komaj meli mesto za nji na stauli. Med delom smo meli priliko se dosta pogučavati z  
enim pa drugim. Spominali smo se na stare božične šege. Marika Mešič je tapravla, ka so oni vsigdar figice pa medene 
pusedline pekli, na nji so božične kejpe kelili pa na krispan obejsili. 
Eržika Dravecz in Micka Časar sta sestri, njive sta tapovedale, kak so doma delali saloncuker. Tistoga cajta je v bauti fejst 
dragi biu, stariške so ga nej mogli küpiti. Repo so na tenki gorzrezali pa so dali v židani papír, te pa so s farbasti papirom 
kaulik zasükali. Oreje pa djabke so tüdi povesili na krispan. Ge tö dobro paunim, kak smo doma pekli figice, vsigdar sem 
čakala, aj baudejo stanki, ka tiste smo leko zeli. Moja mama je od cukrasa (slaščičarja) Emila Reinelta prinesla farbo za 
hrano, s tistim smo farbali figice. Gda smo zgotovili, je je tasranila, aj je ne najdemo do božični svetkov. 
Pri pečenji smo meli problemo. Podpredsednica Marijana Kovač je tau delo dobro rejšila s pomočjauv Agi Grebenar, na 
konci se je vse dobro prišikalo. Una je dopistila, ka smo pri njej leko pekli figice. Baug plati za tau. Naše figice so lejpe pa 
dobre gratale. 
 



 
Slika: Naše figice so lejpe pa dobre gratale. Foto: Porabje 
 
Na drugi den so števanovski šaularge pa naši penzionisti tadale kinčali, farbali v Slovenskom domi v Varaši. Na adventskom 
srečanji drüštva penzionistov vsakši dobi okinčane figice. Zavalimo Andreji Kovač, ka nam je mesto dala za gastronomsko 
delavnico. Agini Grebenar eške gnauk Baug plati, ka nam je pomagala v nevoli. Hvaležni smo Marijani za organizacijo, za 
tanače pri deli pa potrplenje z nami. Evi Lazar, ka je skrb mejla, aj ne zgorijo figice. Veselo smo vküp delali z Marikov, 
Eržikov, Micikov, Marijanov pa Evikov, dosta smo se od enoga drugoga navčili. Fajn je bilau med njimi biti, že smo čütili 
božično razpoloženje. 
Vanej je snejg üšo, cejla krajina je bila bejla. V künji pa je dišalo po faheji (cimetu). V srcej smo znauva mlajši gratali, 
dobro je bilau na tau nazaj broditi. 

• Obiskali so nas otroci iz vrtca Kuzma v Sloveniji. Zapis in foto: vzgojiteljica asistentka Andreja Serdt Maučec. 
Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 29. novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 48, str. 9 

Otroci in vzgojiteljice iz Vrtca Gornji Senik smo se v sredo, 7. 11. 
2018, nadvse razveselili obiska otrok in vzgojiteljic iz Vrtca Kuzma v Sloveniji. Po izrečeni dobrodošlici našim obiskovalcem 
smo skupaj preživeli lep in zanimiv dopoldan. 
 

 
Slika: Režemo sadje. Foto: vzgojiteljica asistentka Andreja Serdt Maučec 
 
Da bi se bolje spoznali, smo vsi skupaj zapeli različne pesmice in se drug drugemu še imensko predstavili. Nato smo pristopili 
k mizi, na kateri nas je čakalo slastno sadje. Otroci so poimenovali sadje in drug drugemu povedali, katero sadje imajo radi. 
Zatem smo vsi skupaj naredili sadno solato. Rezali smo različno sadje na majhne koščke, in ko smo sadje premešali v veliki 
posodi, je nastala zelo okusna sadna solata. Po zdravem in prijetnem okrepčilu smo se peš odpravili proti Hiši jabolk. Tam 
nas je pričakal Anabelin oče, g. Tomaž, ki nam je pokazal, kako se iz jabolk pripravi jabolčni sok.  
 



 
Slika: Poglejmo kako nastane jabolčni sok. Foto: vzgojiteljica asistentka Andreja Serdt Maučec 
 
Iz jabolk najprej iztisnejo  sok, nato pa ga pripravijo za prodajo. Sveži sok smo seveda tudi sami poizkusili. Odličen jabolčni 
sok je otrokom dobro teknil. Na tamkajšnjem dvorišču smo se igrali rajalno igro, nato pa se počasi odpravili proti našemu  
rtcu. Ko smo prispeli nazaj v vrtec, nas je v jedilnici že čakalo dobro kosilo. Po opravljenem kosilu smo se vsi skupaj še nekaj 
časa družili v igralnici. Našim gostom so bile igrače v našem vrtcu zelo všeč. Kako tudi ne, saj so bile zanje nekaj povsem 
novega. Čas je hitro tekel in kaj kmalu smo se morali posloviti. Ob slovesu smo si izmenjali še darila in se počasi poslovili. 
Otroci, ki so nas obiskali, so se polni prelepih vtisov vrnili v svoj vrtec v Slovenijo. Vsi skupaj se že zdaj veselimo našega 
ponovnega snidenja prihodnje leto, takrat v vrtcu Kuzma v Sloveniji. 

• Po zajtrku se dan pozna … Besedilo:  Valentina Novak, pedagoška asistentka Foto: Adrian Takač. Porabje, 
časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 29. novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 48, str. 12  

V petek, 16. novembra 2018, smo na Dvojezični osnovni šoli Jožefa Košiča na Gornjem Seniku obeležili projekt Tradicionalni 
slovenski zajtrk, v katerega se šola skupaj z učenci vključuje že več let.  
Glavni cilj oziroma namen razglasitve Tradicionalnega slovenskega zajtrka in dneva slovenske hrane je podpora slovenskim 
pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, ohranjanje čistega, 
zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane, spodbujanje zanimanja 
za dejavnosti na kmetijskem področju, izobraževanje, obveščanje in ozaveščanje učencev o pomenu zajtrka v okviru 
prehranjevalnih navad in osveščanje mladih o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja ter približati 
pomen čebel in čebelarstva.  
Zaradi pomena čebel in čebeljih pridelkov (med, propolis, matični mleček …) sta na pobudo Čebelarske zveze Slovenije 
Republika Slovenija in Organizacija združenih narodov (OZN) potrdili 20. maj kot svetovni dan čebel (rojstni dan slovenskega 
čebelarja Antona Janše). 
 

 
Slika: V petek, 16. novembra 2018, smo na Dvojezični osnovni šoli Jožefa Košiča na Gornjem Seniku obeležili projekt 
Tradicionalni slovenski zajtrk, v katerega se šola skupaj z učenci vključuje že več let. Foto: Adrian Takač 
 
Tradicionalni slovenski zajtrk sestavljajo: mleko, maslo, med, kruh in jabolka. Učence je o pomembnosti čebel in življenju le-
teh skozi slovensko besedo popeljal duhovnik Vilijem Hribernik; o poklicu čebelarja, njegovem delu pa je slikovito 
pripovedoval terenski svetovalec Jakob Madjar. 
Ob molitvi v porabskem jeziku, prijetnem druženju, pogovoru in zaužitju zajtrka smo si zaželeli dober tek in se medeno 
posladkali. 



• Tradicionalni medeni zajtrk. Agica Holecz,  ravnateljica DOŠ Števanovci. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 29. novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 48, str. 12 

V petek, 16. novembra, so imeli učenci na Dvojezični osnovni šoli Števanovci tradicionalni medeni zajtrk. Ta projekt se je iz 
Slovenije razširil, poleg številnih držav, tudi na Madžarsko. Učenci so spoznavali, katere vrste meda se pridobiva, dobili so  
zanimive prospekte, lahko so se poučili, kako se pridobiva med in kje shranjujejo med čebelice. Župnik Vili Hribernik iz 
Dolencev in Jakob Magjar iz šalovskega čebelarskega društva sta bila naša gosta, ki sta nam prinesla svoj med, cvetličnega 
in akacijinega.  
 

 
Slika: V petek, 16. novembra, so imeli učenci na Dvojezični osnovni šoli Števanovci tradicionalni medeni zajtrk. Foto: 
Porabje 
 
Učenci so z veseljem jedli med na slastnem kruhu. Skuhali smo jim tudi medeni-sadni čaj. Zajtrk je bil zelo okusen. Hvala 
obema gospodoma, da smo lahko skupaj organizirali ta medeni zajtrk. 

 

Delo, Ljubljana 

• Ko resnica trpi. Veso Stojanov. Delo, Ljubljana, 23. november 2018  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/ko-resnica-trpi-116192.html  
Ni pomembno, da najbolj trpijo resnica, pravo in vse druge vrednote sistema liberalne demokracije.  
 

 
Slika: Če Slovenija pristopi k pravno nezavezujočemu svetovnemu dogovoru in se na bolj ali manj deklarativni ravni 
pridruži prvim poskusom spopadanja s problemom, je to odgovorno početje države. Foto: Hannah Mckay/Reuters 
 
Globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, kot se imenuje dokument Združenih narodov, ki naj bi ga čez 
približno dva tedna z aklamacijo sprejelo več kot 150 držav v maroškem Marakešu, je na desnem polu slovenske politike 
spodbudil neverjetne, v njenem skrajnejšem delu že skoraj histerične napade skrbi za usodo slovenskega naroda. Celo tako 
velike, da hočejo razpisati posvetovalni referendum, češ da mora o tako pomembnih stvareh, kot je svetovno urejanje 
migracij, odločati ljudstvo. 
A pozornejše branje tako imenovanega marakeškega dogovora pokaže, da za politično histerijo glede tega dokumenta ni 
nobene podlage. Še več, tako benigni dokument, ki bi naslavljal enega največjih svetovnih problemov sedanjosti, lahko 
razumemo zgolj kot najosnovnejši skupni imenovalec o kolektivnem razumevanju problema. Vsake druge razlage so lahko 
zgolj politikantske, da ne rečemo zlonamerne, še posebno če preberemo odstavek iz dogovora: »Globalni dogovor je pravno 
nezavezujoč okvir sodelovanja, ki upošteva dejstvo, da se nobena država ne more sama spopasti z migracijami, saj so te že 
po naravi nadnacionalne. Zahtevajo mednarodno, regionalno in dvostransko sodelovanje in dialog. Dogovoru veljavo 
zagotavljajo sporazumna narava, verodostojnost, skupinska priprava in skupno izvajanje, spremljanje in pregledovanje.« 

https://www.delo.si/mnenja/komentarji/ko-resnica-trpi-116192.html


Tudi v naslednjem odstavku je težko najti karkoli spornega: »Z globalnim dogovorom ponovno potrjujemo suvereno pravico 
posameznih držav, da skladno z mednarodnim pravom oblikujejo svojo nacionalno migracijsko politiko in upravljajo 
migracije v okviru svojih pristojnosti. Države lahko skladno s svojim suverenim pravnim redom in ob upoštevanju 
mednarodnega prava razlikujejo med statusom zakonitega in nezakonitega migranta, tudi pri sprejemanju zakonodajnih in 
političnih ukrepov za izvajanje globalnega dogovora, pri čemer upoštevajo različne nacionalne razmere, politike, prednostne 
naloge in zahteve za vstop, bivanje in delo v svoji državi.« 
Če torej Slovenija pristopi k pravno nezavezujočemu svetovnemu dogovoru in se s tem na bolj ali manj deklarativni ravni 
pridruži prvim, zelo previdnim poskusom, kako se sploh spopadati s problemom, ki ni samo evropski, kakor se marsikomu v 
Sloveniji zdi, je to pravzaprav zelo odgovorno početje države. Še posebno države, ki se zaveda, da se s svetovnimi 
migracijami ne more spopasti brez sodelovanja drugih. Lep dokaz za to je leto 2015. 
Zato lahko sredino večurno razpravo v državnem zboru o tem, ali naj Slovenija pristopi k marakeškemu dogovoru, lahko 
razumemo na dva načina. Kot zapravljanje časa in denarja ter kot še en poskus desnice za pridobivanje poceni političnih 
točk. Vodja desne opozicije je kot spreten strateg izrabil prve razpoke v vladajoči koaliciji in slabši rezultat, ki ga je njegova 
stranka dosegla na lokalnih volitvah, da je poskusil pozornost javnosti preusmeriti k novemu ustrahovanju ljudi z migranti in 
spet zaigrati na glavno karto, s katero v zadnjem času opletajo desničarske populistične stranke v Evropi. Nenehno 
vzbujanje strahu pred migranti in posledično propadom naše civilizacije. Pri tem ni pomembno, da najbolj trpijo resnica, 
pravo in vse druge vrednote sistema liberalne demokracije. Pomemben je zgolj njihov ozek cilj. In pri tem se vse manj 
pogosto ozirajo na to, kako ga bodo dosegli. 

• Požig srbskih izdelkov v središču Prištine. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 23. november 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/pozig-srbskih-izdelkov-v-srediscu-pristine-116693.html  
Marko Đurić: Srbski narod je vstal v obrambo svoje pravice za obstoj na Kosovu.  
 

 
Slika: Aleksander Vučić je požig srbskega blaga na grmadi primerjal s požigom židovskih knjig v nacistični Nemčiji. Foto: 
Marko Djurica/Reuters 
 
Srbi na severu Kosova protestirajo zaradi dviga carin na uvoz iz Srbije in BiH in zaradi današnjih aretacij v Kosovski Mitrovici. 
Promet na mejnem prehodu Jarinje je bil blokiran. Kfor ni posredoval, srbski predsednik Aleksandar Vučić je sklical sestanke 
s predstavniki srbske vojske in notranjega ministrstva, v Prištini pa so požigali srbsko blago. 
Kosovski Srbi so z več kilometrov dolgo kolono od izhoda iz Kosovske Mitrovice proti mestu Rudare blokirali mejni prehod 
Jarinje. Zaradi dviga carin in aretacije četverice Srbov so bili mirni protesti tudi na mejnem prehodu Brnjak in več mestih na 
severu Kosova. Direktor srbskega urada za Kosovo Marko Đurić je poudaril, da je srbski narod vstal v obrambo svoje pravice 
za obstoj na Kosovu in da se še nikoli večje število ljudi ni uprlo krivici in gospodarskemu progromu ter političnemu terorju.  
Beograd računa na pomoč Pekinga 
Kosovska policija je današnjo racijo izvedla na podlagi ocene, da obstajajo realne možnosti, da bi na teh lokacijah 
našli pomembne dokaze o umoru zmernega politika kosovskih Srbov Oliverja Ivanovića. S kosovskega tožilstva so sporočili, 
da še vedno iščejo namestnika župana Kosovske Mitrovice Milana Radojčića. Poveljstvo Natovih sil na Kosovu 
(Kfor) ni posredovalo, ker je šlo za policijska operacija, ki je bila povezana z ubojem Ivanovića. Glasnik Kforja Vincenzo 
Grasso je še povedal, da so varnostne razmere mirne. 
V severnem delu Kosovske Mitrovice so se na kriznem sestanku srečali predstavniki štirih srbskih občin na severu 
Kosova. Na izrednem zasedanju se je sestala tudi srbska vlada. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sklical sestanke s 
predstavniki srbske vojske in notranjega ministrstva. Vučić in premierka Ana Brnabić sta pozvala kitajskega 
veleposlanika Lija Mаnčаnga, naj obvesti kitajsko vodstvo, da Srbija še nikoli ni bila v težji situaciji, čeprav vseskozi poziva k 
ohranitvi miru in stabilnosti. 
Po oceni Vučića je vpad specialne enote kosovske policije (Rosu) v severni del Kosovske Mitrovice pokazal, da so Natove sile 
na Kosovu namerno zavajale javnost in da je jasno po čigavem ukazu in v navezi s kom so lagali predstavniki Kforja. Uvedba 
carin na srbsko blago je po mnenju Brnabičeve vprašanje za ZN, kjer pričakuje podporo Kitajske. Mаnčаng je zagotovil, da 
Srbija lahko računa na njih.  
V BiH ogroženih 10.000 delovnih mest 
Kosovska policija je prijela nekaj oseb, ki so v središču Prištine javno požigali srbsko blago. Tega so požigali tudi v drugih 
kosovskih mestih, na udaru pa so bili izdelki, na katerih kot uvoznica ni bilo označeno Kosovo. Po odločitvi vlade ni več 
mogoče uvoziti blaga, ki je označeno z oznakami Kosovo in Metohija, Kosovo Unmik 1244 ali Kosovo*. Na drugi strani v 
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Srbijo ni mogoče uvoziti blaga, ki je označeno z oznako Republika Kosovo. Požig srbskega blaga na grmadi je Vučić primerjal 
s požigom židovskih knjig v nacistični Nemčiji. 
 Podpredsednik zunanjetrgovinske zbornice BiH Vjekoslav Vuković je izjavil, da je zaradi dviga carin na uvoz iz BiH ogroženih 
10.000 delovnih mest. Ker BiH vrednostno izvozi na Kosovo desetkrat več blaga kot ga uvozi, protiukrepi ne bi imeli učinka. 
Petino izvoza ustvari Republika srbska, preostanek pa Federacija BiH. Svet ministrov BiH pričakuje od evropske komisije, da 
bo prepričala kosovsko vlado, naj ukine diskriminatorna ukrepe. 

• »Psihodrama okoli italijanskega proračuna presega objektivno realnost«. Jure Kosec. Delo, Ljubljana, Sobotna 
priloga, 24. november 2018  
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115218.html  
Nekdanji italijanski premier Mario Monti je verjel, da lahko vzpon Gibanja pet zvezd in Lige prinese pozitivne 
spremembe. Danes o tem ni več prepričan.   
 

 
Slika: Lepota Evrope se po mnenju Maria Montija skriva v enakopravnosti malih in velikih držav. Foto: Matej Družnik / 
Delo 
 
Italijanska populistična vlada je svojo ključno tarčo identificirala v Evropski uniji. S tem je po mnenju nekdanjega 
italijanskega premiera Maria Montija storila strateško napako, izgubila potencialno zaveznico in razjezila večino drugih 
držav članic. Njeno načrtno zavračanje evropskih fiskalnih pravil odvrača sprejemanje reform evrskega območja in ponuja 
odličen izgovor tistim, ki si teh reform ne želijo. 
Italijanska politika se je na vrhuncu dolžniške krize obrnila na Montija in mu zaupala vodenje države v enem najtežjih 
obdobij v zgodovini njenega obstoja. Profesor ekonomije, dolgoletni predsednik milanske univerze Bocconi, dosmrtni 
senator in večkratni evropski komisar je svojo nalogo opravil dosledno, za mnoge celo preveč. 
Obdobje Montijeve vladavine je zaznamovalo uveljavljanje bolečih reform. Hkrati je šlo za začetek transformacije italijanske 
družbe in radikalizacije politike. Ta je vrhunec doživela z vzponom nacionalpopulističnih strank na letošnjih parlamentarnih 
volitvah. Čeprav sta Gibanje petih zvezd in Liga še pred prihodom na oblast obljubljala razveljavitev ključnih ukrepov 
Montijeve vlade, je nekdanji italijanski premier verjel, da lahko stranki prineseta pozitivne spremembe, italijanski 
kapitalizem pa popeljeta na bolj vzdržno pot. Danes o tem ni več prepričan. 
Ta teden je minilo natanko osem let, odkar ste prisegli kot italijanski premier. Vodenje države ste prevzeli v enem 
najtežjih obdobij njene povojne zgodovine. Italija danes ni več ista država kot v času vaše vlade. 
Po izstopu iz finančne krize je prišlo do znatnih izboljšanj, nekaterih strukturnih izboljšanj, od letošnjih parlamentarnih 
volitev pa smo priča veliki politični uganki, ki utegne imeti posledice za gospodarstvo. Italija je danes v mnogih pogledih 
druga država. Tudi zato, ker sta vladajoči politični stranki edini, ki nista prevzeli nikakršne odgovornosti pri okrevanju države 
po tisti zelo hudi finančni krizi. V obdobju 2011–2012 Gibanje petih zvezd ni bilo parlamentarna stranka, Liga, katere 
poslanci so sedeli v parlamentu, pa se je odločila, da se ne bo priključila vladi narodne enotnosti, ki sem jo vodil, in je 
glasovala proti našim ukrepom, ki so jih kasneje močno kritizirali tako na ulicah kot na družabnih omrežjih. Po zaslugi drugih 
strank smo bili edina država v južni Evropi, ki ji je uspelo krizo prebroditi brez kakršne koli finančne pomoči EU ali 
Mednarodnega denarnega sklada, torej brez trojke. Ker vladajoči stranki nista proaktivno doživeli tistega obdobja, zdaj 
obstaja verjetnost, da bosta podcenili posledice spreminjanja odločitev, ki smo jih sprejeli takrat.  
Kako si razlagate porast italijanskega evroskepticizma v zadnjih letih? 
Seveda gre za širši fenomen, ki ni omejen samo na Italijo. Povezan je z evolucijo na ravni nacionalne politike v več državah. 
Že več let govorim, da problem z evropsko integracijo ni toliko povezan z evropsko integracijo, temveč je posledica 
sprememb, ki so skrajšale čas sprejemanja političnih odločitev in geografski obseg dejavnikov, ki jih politiki upoštevajo pri 
svojih odločitvah. Če ste v vladi in če je najdaljša naložba, ki jo sprejmete, vaša izvolitev na naslednjih volitvah oziroma 
dober rezultat v naslednjih javnomnenjskih raziskavah, ne upoštevate dolgoročnih dejavnikov. Mednarodna integracija je 
seveda zelo dolgoročen proces. 
V Italiji je evroskepticizem seveda tudi posledica recesije, ki se je dodatno zaostrila zaradi restriktivnih fiskalnih ukrepov, ki 
smo jih morali sprejeti, ko je položaj zelo hitro postajal podoben grškemu. Liga in Gibanje pet zvezd sta nam očitala, da so 
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bili ti ukrepi napačni in da smo jih sprejeli pod pritiskom EU, Nemčije in Evropske centralne banke, toda mi smo jih videli kot 
nujne za odpravljanje napak prejšnjih italijanskih vlad. Za Italijo je zelo specifično to, da imamo na oblasti dve zelo različni 
nacionalpopulistični stranki, ki pa imata skupaj veliko proti EU.  
Je bil njun vzpon na oblast neizogiben? Ste si kdaj predstavljali, da bo Italija imela takšno vlado, kot jo ima danes? 
Nisem, zato ker je bila to posledica okoliščin, ki so povezane z naraščanjem populizma povsod in s krizo v dveh nekdaj 
največjih političnih strankah v državi. Berlusconijeva stranka Naprej, Italija in Demokratična stranka se nista znašli na udaru 
samo zaradi vzpona Gibanja in Lige, ampak je bil ta tudi posledica praznine, ki jo je ustvarila globoka kriza Demokratične 
stranke, potem ko je zvezda njenega voditelja Mattea Renzija ugasnila.  
To je bilo po spodletelem referendumu o spremembi ustave. 
Res je. V primeru Berlusconijeve stranke je bil ključen vzrok njegova nezmožnost in morda podzavestna nepripravljenost, da 
bi imenoval naslednika, ki bi stranko vodil namesto njega.  
Sodeč po gospodarskih kazalcih, Italija zaostaja za Evropo že skoraj kot dve desetletji. Kako dolgo lahko ta trend vzdrži? 
Posledice tega trenda so že sedaj zelo resne, če bo trajal še dolgo, bomo priča nadaljevanju zelo negativnih fenomenov, na 
primer pripravljenosti bolj kvalificiranih kadrov, da si poiščejo delo v drugih državah, nadaljnjemu usihanju samozavesti 
italijanskih državljanov, poslabšanju tistega, čemur ekonomisti pravijo socialni kapital, torej zaupanja med ljudmi znotraj 
skupnosti, in večji zagrenjenosti v zasebnem in javnem življenju. V preteklosti je bila ena od močnih točk italijanske družbe 
ravno moč skupnosti, družin, vse te težave pa povzročajo njeno transformacijo. Hkrati pa ne gre spregledati tistega, kar še 
vedno dobro funkcionira: sektor majhnih in srednje velikih podjetij ostaja zelo živahen, v mnogih primerih gre še vedno za 
najboljša podjetja na svetu za proizvodnjo zelo specifičnih izdelkov. A očitno je, da potrebujemo tudi več ukrepov za 
preprečevanje izogibanja davkov in korupcije.  
 
 

 
Slika: Odločitev italijanske vlade, da si je EU izbrala za ključno tarčo, je bila taktična napaka. Foto: Matej Družnik / Delo  
 
Sta to po vašem ključna vzroka za stagnacijo italijanskega gospodarstva? 
Da. Tudi zato sem zelo nasprotoval odločitvi trenutne vlade, da uvede nekakšno obliko oprostitve plačevanja obveznosti in 
dajatev za tiste, ki so na primer gradili v nasprotju z zakoni. Italijanska družba mora začeti bolje spoštovati zakone. Ko sem 
vodil vlado, smo glede na naš slab fiskalni položaj zelo iskali denar. Niti pomislil nisem, da bi uvedel podobne oprostitve 
plačila obveznosti; ko pozabite na nezakonito ravnanje, namreč utirate pot njegovemu ponavljanju. 
Čeprav si nisem želel, da bi Gibanje pet zvezd in Liga sestavila vlado – ključno težavo sem videl v njunih medsebojnih 
neskladjih –, sem v njiju vseeno prepoznal določen potencial. Stranki namreč nista bili povezani s prejšnjimi vladami. Liga je 
bila na oblasti na severu države, v nekaterih regijah je vladala precej dobro, Gibanje pa je bilo povsem novo na političnem 
prizorišču. Stranki nista bili kompromitirani z lobističnimi povezavami. Verjel sem in upal, da je lahko njun vzpon na oblast 
dobra priložnost za modernizacijo italijanskega kapitalizma, ki je na mnogih področjih postal netransparenten.  
Sta vas razočarali? 
Če bi se stranki borili za modernizacijo Italije v tem pogledu, bi odkrili, da je EU na njuni strani. Unija hoče več 
konkurenčnosti in več odprtosti in z njo bi stranki morali zgradili bolj konstruktiven odnos. Namesto tega sta stranki v EU 
identificirali svojo glavno tarčo. Mislim, da je bila to tudi taktična napaka, posledice pa so čedalje bolj vidne. V sporu zaradi 
presežnega proračunskega primanjkljaja glavni nasprotnik Italije nista samo evropska komisija in evrska skupina; proti Italiji 
so se postavile tako rekoč vse države članice. V svojih dolgoletnih izkušnjah na evropski ravni še nikoli nisem videl takšne 
formacije držav, ki bi komisijo pozivale k ukrepanju.  
Kako gledate na zadržke evropske komisije glede presežnega primanjkljaja v novem italijanskem proračunu? So ti 
povsem upravičeni? 
Ne bi rekel povsem. Zahtevajo temeljito analizo, upoštevati je treba tudi dejstvo, da je bila komisija v preteklosti večkrat 
popustljiva, ko je šlo za proračunske primanjkljaje Portugalske, Španije in Francije.  
Pa tudi Nemčije. 



Na začetku [leta 2003] tudi Nemčije in Francije. Čeprav je v tistem primeru evropska komisija, katere član sem bil, ravno 
tako podprla odprtje postopka proti državama, blokirala pa sta ga evrska skupina in svet EU. Stvar je pripeljala tako daleč, 
da je komisija pod vodstvom Romana Prodija, tudi z mojo privolitvijo, proti svetu vložila tožbo pred evropskim sodiščem. 
Zgodba je bila zelo zanimiva. 
Če se vrneva v sedanjost in na Italijo, mislim, da so pomisleki komisije v večji meri upravičeni. Pri razglabljanju o tem 
moramo poleg proračunskega primanjkljaja upoštevati tudi dolg države. Ko sem bil na čelu vlade, smo si zadali hitrejšo 
zmanjšanje primanjkljaja kot Francija ali Španija. Ne zaradi tega, ker smo hoteli biti boljši od njiju, ampak zato, ker smo imeli 
v primerjavi z njima bistveno višji dolg glede na višino bruto domačega proizvoda, zaradi česar smo bili tudi bolj izpostavljeni 
muhavosti finančnih trgov. Današnja situacija je drugačna tudi s tega vidika, da tej vladi ni žal za predvideni primanjkljaj, 
ampak to počne zaradi tega, ker nasprotuje fiskalnim pravilom EU. V tem pogledu razumem težek položaj evropske 
komisije.  
Nedavno sem govoril z belgijskim ekonomistom Paulom De Grauwejem, ki ima pomisleke glede tega, da lahko Italija 
raste pod trenutnimi fiskalnimi pravili EU. 
Kot ekonomist – tako kot Paul De Grauwe – verjamem, da bi morali trenutna pravila spremeniti, in sicer bi morali dopustiti 
več prostora za javne naložbe, resnične javne naložbe na ravni držav. Dolgo zgodbo o zlatem pravilu poznate, toda zlasti 
južnoevropske države bi v tem primeru imele več prostora za razvijanje ukrepov za spodbujanje gospodarske rasti. Kritičen 
sem glede usmeritve, ki jo je evropska komisija sprejela glede fleksibilnosti pravil znotraj pakta za stabilnost in rast (SGP). 
Italiji je pod vlado Mattea Renzija uspelo prepričati Bruselj o odpustkih v višini 25 milijard evrov. To ni imelo veliko 
ekonomskega smisla, saj je bil skoraj ves denar namenjen za sprotno porabo. Čeprav je Renzi vsakič to predstavljal kot 
zmago v boju proti Evropi, je bila to le avtorizacija EU, na podlagi katere je lahko italijanska vlada škodila prihodnjim 
generacijam Italijanov, s tem ko se je zadolževala. Zadolževanje je lahko upravičeno, ampak le, ko z denarjem financirate 
javne investicije. 
Če se vrneva k De Grauweju, mislim, da to spremembo nujno potrebujejo tudi druge države, ne samo Italija. Z nemškim 
ekonomskim razmišljanjem se načeloma zelo strinjam, ampak ne glede te točke. Absurdno je zmanjševati pomen javnih 
naložb, bistveno bolj smiselno bi bilo odpreti prostor zanje, po drugi strani pa odpraviti vse te izjeme glede upoštevanja 
pravil, ki jih države ne uporabljajo v pozitivne namene.  
Bi EU s tem preprečila nadaljnje odmikanje Italije? Kaj bi še morala storiti, da jo zadrži ob sebi? 
Zagotovo bi morala paziti na nekatere izjave. Mislim, da bi morale tako EU kot Nemčija in nordijske države podpreti 
spremembo fiskalnih pravil, kakor sem ravnokar opisal. Kot nekdo, ki pogosto govori o javnih politikah, bi tako lahko v celoti 
podprl stališča komisije do Italije. Danes jih lahko podprem le deloma, zraven pa izrazim nezadovoljstvo nad tem, da EU ne 
prepozna vloge javnih naložb pri ustvarjanju gospodarske rasti. Če bi jo prepoznala, bi mnogi, kot na primer jaz, lažje 
govorili brez zadržkov glede njene ekonomske politike. Matteo Renzi se je sam razglašal za velikega Evropejca, pred 
italijanskim občinstvom pa nastopal tako, da je krivdo za vse, kar je bilo narobe doma, pripisal Bruslju. Tega pa seveda ne 
počnejo samo politiki v Italiji, ampak tudi v mnogih drugih državah.  
Kakšne posledice bodo prihajajoče volitve v evropski parlament imele za Italijo in za prihodnost EU? 
Razmerja v evropskem parlamentu se bodo spremenila, a verjetno ne tako zelo dramatično, kakor mislijo v italijanskih 
nacionalističnih strankah. Podpredsednika vlade Matteo Salvini in Luigi di Maio vztrajata, da nam ni treba preveč skrbeti 
zaradi postopka glede presežnega proračunskega primanjkljaja, saj bo današnja Evropa umrla do maja prihodnje leto. Prvič: 
maja se ne bo še nič spremenilo, ampak šele po prisegi nove komisije. In drugič: ne verjamem, da bo koalicija populističnih 
sil postala dominantna ali pa tudi druga največja sila v evropskem parlamentu. Njihov vzpon bo morda naredil upravljanje 
EU bolj zapleteno, predvsem pri usklajevanju med komisijo, parlamentom in svetom. Toda ne pričakujem, da bo prinesel 
konec današnje Evrope.  
Kaj pa območje evra? Ali je po vašem pripravljeno na morebitne nove šoke, po možnosti večje od tistih, ki smo jih videli v 
preteklosti? 
Brez prevelikega optimizma lahko ugotovimo, da so države članice po tistih velikih šokih storile precej, kar se tiče domačega 
prilagajanja in strukturnih reform, ki jih sicer ni nikoli preveč. Instrumenti evropskega upravljanja so se okrepili, a ne dovolj. 
Veliko je treba še postoriti glede zmanjševanja in delitve tveganj. Toda če sedanji položaj primerjam s tistim pred letom 
2011, se je spremenilo veliko: vzpostavitev evropskega reševalnega mehanizma ESM, hitrost urejanja javnih financ na ravni 
držav, moderniziranje monetarne politike … Prva modernizacija se je zgodila po tem, ko so jo podprli vsi voditelji držav 
evrske skupine junija 2012. S tem so prižgali zeleno luč za ukrepanje Evropske centralne banke. Na Nemčijo sem moral za 
tisti rezultat pritiskati več mesecev. Končno so se voditelji evrske skupine enotno odločili, da obstajajo primeri, ko so 
intervencije za stabilizacijo trgov državnih obveznic upravičene. To je bilo nasprotno dotedanjemu nemškemu 
monetarnemu razmišljanju. Edini pogoj je bil, da so države upoštevale različne monetarne smernice, ki jih je ECB kasneje 
umestila v svoj program kupovanja obveznic evrskih držav. 
Mislim, da je kvantitativno sproščanje trajalo predolgo in bilo preveč obsežno. Po mojem je tudi vodilo v neodgovorne 
obljube, ki so jih italijanske stranke, ne samo Gibanje in Liga, ampak tudi druge, dajale med zadnjimi parlamentarnimi 
volitvami. Enostavno niso čutile kakršnega koli pritiska finančnih trgov v tistem času. Tako se soočamo z dvema novima 
okoliščinama: prva je, da sta monetarna in finančna klima pred volitvami spodbujali dajanje nerealističnih obljub; druga pa, 
da stranki, ki sta zmagali, pripisujeta velik pomen uresničevanju teh obljub.  
Kako drama okoli italijanskega proračuna vpliva na predlagane reforme območja evra? Je sploh pametno spreminjati 
sistem v času, ko se ena od največjih članic obnaša precej sovražno do njega? 
Trenutno obnašanje Italije objektivno odvrača sprejemanje reform in ponuja odličen izgovor tistim, ki si teh reform ne 
želijo. Vseeno se ne bi strinjal z oceno, da je položaj kritičen. Če primerjate italijanski proračunski primanjkljaj, je ta manjši 



od primanjkljaja kar nekaj zelo uglednih držav. Imamo tudi visok dolg, s katerim pa že dolgo živimo in ki je bil z vidika 
finančnih trgov vzdržen. Italija je maja 2013 kot prva tudi izstopila iz postopka za presežen proračunski primanjkljaj, saj je 
storila tisto, kar je bilo potrebno. 
To novo načrtno zavračanje pravil, ki ga izvaja italijanska vlada, in ukrepi, ki so namenjeni bolj redistribuciji in dohodkovni 
podpori kot pa krepitvi gospodarske rasti, ustvarjajo psihodramo okoli italijanskega proračuna, ki presega objektivno 
realnost. 
Kar se tiče reformiranja območja evra, so bile zvezde čudovito poravnane, ko je bil na oblast v Franciji izvoljen Emmanuel 
Macron in ko je bila Angela Merkel v Nemčiji še vedno močna. Če bi bila Italija v tistem trenutku sposobna sodelovati z 
njima, bi bilo to čudovito. V svojem času sem videl, kako kritično je in kakšno vlogo ima lahko Italija, če sodeluje skupaj z 
Nemčijo in Francijo. Italija bi lahko okrepila sinergije med njima na pozitiven način.  
Toda to se nikoli ni zgodilo. 
Res je. Zamudili smo veliko priložnost, tudi na škodo Nemčije in Francije, ki sta sicer oslabeli iz različnih vzrokov. Mislim, da 
sta se tako Emmanuel Macron kot Angela Merkel približala relativnim omejitvam, ki jima jih je postavila domača javnost. 
 

 
Slika: Mario Monti sodelovanje Italije z Nemčijo in Francijo opisuje kot kritično za prihodnost EU. Foto: Matej Družnik / 
Delo   
 
Ali obstoječe evropske pogodbe po vašem prinašajo odgovore na probleme, s katerimi se sooča EU? 
Bolje, da jih, sicer smo izgubljeni (smeh). In mislim, da jih prinašajo. Javne naložbe, ki so zame zelo pomembna stvar, se 
lahko povečajo brez sprememb v pogodbah.  
Kmalu bomo morda priča preurejanju Unije. Katere države bodo po vašem pridobile, katere izgubile in kakšne so 
možnosti Slovenije? 
Ko pogledam Slovenijo, čutim notranje zadovoljstvo, saj sem leta 1997, ko sem bil komisar v Santerjevi komisiji, moral 
predlagati državo, ki bi jo uvrstili na seznam za začetek pristopnih pogajanj z EU. Takrat so nemški kancler Helmut Kohl, 
predsednik komisije Jacques Santer in komisar za širitev Hans Van der Brook želeli, da bi pogajanja začeli zgolj s tremi 
državami: Poljsko, Madžarsko in Češko. V komisiji nad tem nismo bili navdušeni, saj smo nekateri od nas želeli poslati signal, 
da je v širitvi prostor tudi za države, ki niso bile relativno velike in ki niso mejile na Nemčijo. Odločili smo se, da bomo 
podprli dve državi, ki sta bili med najbolj razvitimi glede na objektivne parametre. Komisar za zunanje zadeve Leon Brittan je 
sponzoriral Estonijo, jaz pa Slovenijo. Komisija je tako predlagala začetek pogajanj s petimi državami in ne samo tremi. Do 
konca leta so voditelji držav članic sprejeli stališče, ki je bilo nasprotno Kohlovemu, pa tudi on je v vmesnem obdobju 
spremenil svoj pogled, in predlagali začetek pogajanj z desetimi državami. Toda glede Slovenije sem bil zelo zavzet. Tudi 
zato, ker mi kot Italijanu niso bile všeč napetosti med Italijo in Slovenijo v času prve Berlusconijeve vlade. Takrat nisem bil 
predstavnik Italije, ampak sem kot član evropske komisije želel poslati pozitiven signal.  
Položaj malih držav se utegne ponovno znajti pod drobnogledom. 
Še vedno upam, da bo Evropa tudi v prihodnosti delovala po principu metode skupnosti [po kateri se odločitve v svetu 
sprejemajo s kvalificirano večino in ne s soglasjem, evropski parlament ima pooblastila za soodločanje, evropska komisija pa 
ima izključno pravico do zakonodajne pobude]. Nekdanji finski premier Paavo Lipponen nas je med konvencijo o prihodnosti 
Evrope pozval, naj ohranimo metodo skupnosti zavoljo malih držav, med katere je štel tudi Finsko. Kakršno koli slabenje 
metode skupnosti bi pomenilo vračanje Evrope v 19. stoletje, ko je bila varnost malih držav odvisna od velikih. Mislim, da 
mora mala, a dinamična država, kakršna je Slovenija, ki zelo hitro napreduje, biti med tistimi, ki se borijo za ohranitev 
metode skupnosti. Spomnim se veliko primerov, ko je komisija ali sodišče EU podprlo malo državo v sporu glede pretenzije 
velike države. V tem se skriva lepota Evrope. 

• »V vojni je lažje. Ko pade bomba, umreš. In to je to«. Boštjan Videmšek. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 24. 
november 2018  

https://www.delo.si/sobotna-priloga/v-vojni-je-lazje-ko-pade-bomba-umres-in-to-je-to-
116003.html?fbclid=IwAR3OtcauYlPn3WfRK2eL_lz2jmmi4W4If88xX0QlGoWHRJH8ggcGrfTgkrU 
Letos je v Evropsko unijo prek Sredozemlja prispelo 30 odstotkov manj ljudi kot lani, v Grčijo pa – 40 odstotkov več. 
Skupaj 42.000 ljudi. V Grčiji trenutno živi nekaj manj kot 70.000 beguncev in migrantov.  
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Slika: Midva sva prihodnost. Foto: Giorgos Moutafis/Reuters 
 
Temno sivo nebo je bilo na stežaj odprto. Dež je lil kot sredi azijskega monsuna. Sem ter tja je udarila strela. Po »džungli«, 
vzporednem begunskem taborišču, ki je zraslo ob zloglasnem »sprejemnem in namestitvenem centru« Moria, dejansko pa 
koncentracijskem taborišču, so tekli potoki blata. Vsake toliko so se skupaj s fekalijami pomešali v manjšo reko. Tu ni 
urejenih stranišč, kaj šele kopalnic. Okoli 1500 ljudi, ki živijo na zunanjih robovih z visoko bodečo žico obdanega taborišča, 
kjer v strahovitih razmerah životari okrog 7000 beguncev in migrantov, je poskušalo rešiti svojo borno imovino. Blatna voda 
je zalivala njihova improvizirana bivališča. 
Šotorska krila, speta s kartonom in boleče prepoznavnimi plahtami z napisom UNHCR, so se šibila pod sredozemskim 
monsunom. Nekateri otroci, ki na Lezbosu tvorijo več kot 40 odstotkov begunsko-migrantske populacije, so kljub vsemu 
razigrano divjali po blatu. Voda je prodirala v šotore. Močni, hinavsko topli južni veter je s sunki rušil najšibkejše strukture. 
Potepuški psi, ki na človeški deponiji, posledici evropske (proti)begunske in (proti)migrantske politike, delijo usodo ljudi z 
dna globalne prehranjevalne verige, so se zatekli pod drevesa in neprepoznavne kovinske strukture. Nekaj moških je s 
poraženim, celo apatičnim obrazom stalo sredi blata in dežja ter tiho gledalo v prazno. Nemoč osvobaja? Ženske so v 
šotorih poskušale zaščititi ostanke hrane. Vedo, da so miši in podgane v stalni pripravljenosti, zato jo hranijo na čim višjih 
mestih. A s »stropa« šotorov je zdaj pronicala voda. Slišalo se je vpitje. 
Izginile so barve. V popolni, preplavljeni sivini je bilo mogoče videti le še barvit napis Welcome. Dobrodošli. 
* * * 
»Šli bi kamor koli, kjer bi bili varni. Kjer bi lahko živeli kot ljudje. Vseeno mi je. Tu je nevzdržno. Borimo se za preživetje. 
Slabše je kot v vojni,« je v majhnem šotoru povedala Alina iz vzhodnega dela Afganistana, ki ga Evropska unija obravnava 
kot varno državo – čeprav so razmere pod Hindukušem slabše kot kadar koli po letu 2001 in čeprav talibi nadzorujejo dve 
tretjini afganistanskih provinc. Še posebej hudo je za Hazare, preganjano ljudstvo, ki zaradi etničnega čiščenja prek Irana in 
Turčije beži proti Evropi. Alini in njeni družini – možu in petim otrokom – v primeru zavrnjene prošnje za azil grozi 
deportacija. Tega jih je na smrt strah. Z razlogom. Po prisilni vrnitvi v Afganistan (iz Nemčije in Švedske) je izginilo ali je bilo 
ubitih že najmanj deset ljudi. »Na pot smo krenili že pred trinajstimi meseci. Morali smo oditi. Spopadi so prišli do naše vasi. 
Sposodili smo si denar. Skoraj eno leto smo živeli v Turčiji, velikokrat tudi na cesti. Mož je sicer delal na kravji farmi, a plačilo 
je bilo katastrofalno. Odločili smo se, da tvegamo in krenemo proti Grčiji,« je v šotoru, namenjenem za dve osebi, v katerem 
spi cela družina, pripoved nadaljevala Alina. 
 

 
Slika: Begunsko taborišče Moria Foto: Giorgos Moutafis/Reuters  
 
Resnično velika ironija je, da so razmere za bivanje na drugi strani taborišča, prek visokih bodečih žic in nadzornih kamer, 
precej boljše. Čeprav je v »uradnem« taborišču na voljo ena prha na 84 in eno stranišče na 72 ljudi. 
Vsako dno ima svoje – dno. 
»Najhuje je, da smo na evropskem ozemlju. Tu se to ne bi smelo dogajati. Ti ljudje bežijo pred nevarnostjo in v Evropi iščejo 
zaščito. Ko pa pridejo sem, jih tu čakajo še bolj nevarne razmere kot doma,« je zgrožena Martha Roussou iz organizacije 
International Rescue Committee.  
Visoka človeška cena nizkega političnega dogovora 



Po podpisu evropsko-turškega begunskega dogovora in zaprtju balkanske begunske poti spomladi 2016 je prečenje morske 
ožine med Turčijo in grškimi egejskimi otoki postalo bistveno težje. Zaradi »ukrepanja« turških oblasti, ki so v zameno za 
šest milijard evrov zajezile begunski promet, in okrepitve varovanja zunanjih meja Evropske unije so se v zagati znašli tudi 
tihotapci. Cena nepredvidljive poti na grške otoke – zadnje mesece večinoma Lezbos, Samos in Hios – je močno poskočila. 
Ob tem so možnosti ljudi na begu, da bi iz grških taborišč, frontne črte evropske vojne proti migracijam, nadaljevali pot proti 
srednji in severni Evropi, manjše kot kadar koli. 
Trenutno je med begunci na Lezbosu daleč največ Afganistancev, dobrih 40 odstotkov. Večino Sircev so grške oblasti s 
pomočjo UNHCR premestile na celino – v stanovanja. Po podatkih UNHCR je sicer v letu 2018 največ beguncev in migrantov 
v Grčijo prispelo iz Sirije (41 odstotkov), Afganistana (20 odstotkov), Iraka (15 odstotkov) in Demokratične republike Kongo 
(6 odstotkov). Letos je v Evropsko unijo prek Sredozemlja prispelo 30 odstotkov manj ljudi kot lani, v Grčijo pa – 40 
odstotkov več. Skupaj 42.000 ljudi. V Grčiji trenutno živi nekaj manj kot 70.000 beguncev in migrantov. 
 

 
Slika: Begunsko taborišče Moria na Lezbosu Foto: Giorgos Moutafis/Reuters  
 
Te številke jasno kažejo, da so tu ljudje ujeti. Precej se je povečalo število ljudi, ki v Grčijo prispejo prek reke Evros – mejno 
reko je letos prestopilo okoli 14.000 ljudi, lani le 6000. To je močno povečalo pritisk na namestitvene centre in kapacitete 
tudi na celini. Trenutno je v namestitvenih centrih na celini okoli 20.000 ljudi. Konec septembra so regionalne oblasti 
grškemu ministrstvu za migracije izdale ultimat, naj v tridesetih dneh »počisti« taborišče Moria. To se ni zgodilo, je pa z 
otoka na celino v zadnjih šestih tednih organizirano odšlo že vsaj 2000 ljudi. 
A begunci še vedno prihajajo. 
* * * 
»Dvakrat smo poskušali. Prvič nas je ujela turška policija, drugič smo se tri dni skrivali v gozdu. Bilo nas je 75. Vsi smo šli na 
en gumijast čoln. Otroci so bili prestrašeni. Jaz sem se pretvarjala, da me ni. Po eni uri na morju je v čoln začela teči voda. 
Potapljali smo se. Groza …« je nedavno pot iz Turčije opisala Alina. Rešila jih je ladja grške obalne straže. Ker v uradnem delu 
taborišča že dolgo ni prostora, so se morali znajti sami. Potem ko so zaprosili za azil, so se namestili v nekdanjem oljčniku, 
tik ob Morii. »Zame je bil to strašen šok. Kaj takega še nikoli nisem videla … Gneča, brez stranišč in tekoče vode. Lačni smo. 
Na vsak obrok je treba v vrsti čakati dve, tri ure. Včasih ne pridemo na vrsto. Veliko je nasilja. Otrokom ponoči ne dovolim, 
da bi odšli iz šotora. Sama brez moža ne upam nikamor. Evropo sem si predstavljala drugače. Tu je huje kot kjer koli v 
Afganistanu. Ko bi bili vsaj varni … Veliko je pretepov. Ljudje so utrujeni, nervozni, obupani. Različne etnične skupine se 
spopadajo med seboj. Grški policisti nasilje le opazujejo. Vseeno jim je za nas,« je životarjenje v taborišču opisala drobna 
Hazarka. 
 

 
Slika: Faris Al-Jawad/ Pediatrinja Carola Buscemi. Foto: Faris Al-jawad Faris Al-jawad/MSF  
 
Tudi tu jo, kot doma, obkrožajo nasilje, beda, grožnja spolnega nasilja. Zaradi strahu pred spolnim napadom nekatere 
ženske in deklice v taborišču – v uradnem in neuradnem delu – ponoči nosijo plenice. Zdravstvena oskrba tako rekoč ne 
obstaja. Za (najmanj) 7500 ljudi je v posamični izmeni na voljo le en zdravnik. Čakalne dobe so … večne. Alinino srečanje z 
zdravnikom se prestavlja že mesec dni. Nikakor ne pride na vrsto. Boji se, da se bo zgodilo kaj strašnega. »Vsi moji otroci so 
bolni. Kašljajo. Bolijo jih pljuča. Shujšali so. Vse je umazano. Ne morem jim pomagati … Kaj bo šele zdaj, ko prihaja zima. 

https://www.delo.si/novice/svet/lezbos-ni-evropa-to-je-smetisce-114213.html


Vem, da jo bomo morali preživeti tu. Potrebujemo zimska oblačila, odeje. Ničesar nimamo. Imeli smo že pogovor za azil, a 
traja več mesecev, da dobiš odgovor.« 
Kam je šel evropski denar, točneje 1,6 milijarde evrov, ki je bil (od leta 2015) namenjen za pomoč beguncem in migrantom? 
Kako je mogoče, da ljudje še dve leti in pol po zaprtju balkanske begunske poti živijo na smetiščih, odrezani od sveta in brez 
kakršnih koli možnosti? Kam je šel ves evropski denar – (ne)znano kam –, se vse bolj glasno sprašujejo tudi grški novinarji. 
Pred poldrugim mesecem je časopis Fileleftheros objavil zgodbo o zlorabi evropskih sredstev, obrambni minister Panos 
Kamenos, predsednik skrajno desne koalicijske stranke Neodvisnih Grkov (Anel), pa je nad dva novinarja in urednika poslal 
policiste. Novinarji so Kamenosa povezali s poslovnežem, ki je s posli, povezanimi z oskrbovanjem begunskih taborišč, resno 
obogatel – njegovo podjetje, financirano z evropskimi sredstvi, je v taboriščih skrbelo tako za oskrbo s hrano kot za 
»vodovodarske storitve«. Cene je določal dobavitelj, posli pa so se delili po hitrem postopku, brez natančnega pregleda in 
razpisov. Novinarji so bili še isti dan izpuščeni na prostost, Evropska agencija za boj proti prevaram (Olaf) pa je zaradi 
domnevnih nepravilnosti v povezavi z razdeljevanjem hrane za begunce v Grčiji, ki ga financira Evropska unija, nemudoma 
sprožila preiskavo. 
* * * 
Pogovor z grško azilno komisijo je nekaj tednov po prihodu na Lezbos opravil tudi 31-letni Ahmad Ebrahimi, a pet mesecev 
kasneje še vedno ni dobil odgovora. Ahmad poskuša ohraniti trezno glavo in čim bolj izkoristiti neskončnost praznih, pustih, 
globoko frustrirajočih dni, ki jih je prisiljen preživljati v Morii. Drobni in umirjeni mladenič se je v Afganistanu preživljal kot 
novinar. Bil je televizijski producent, vodil je podkast. V delu je užival. Za afganistanske razmere je dobro zaslužil in živel. Ker 
prihaja iz razmeroma bogate družine, njegov oče je lastnik treh trgovin v Kabulu, revščine in življenja pod robom ni nikoli 
poznal. Proti Evropi se nikakor ni odpravil zaradi »ekonomske motivacije«. 
Nasprotno. Proti Evropi je krenil, ker je kot novinar – za povrh pa še Hazar – postal tarča talibov. Čeprav je vsaj približno 
vedel, kaj se dogaja na evropskih begunskih poteh, so ga razmere na Lezbosu šokirale. »Iz Afganistana sem zbežal, ker sem 
hotel priti v svoboden in demokratičen svet, kjer bi lahko varno opravljal svoje delo. Toda tu je strašno, razmere so 
nečloveške. V taborišču vlada kaos. Ni varno. Držim se zase. Od nikogar ne potrebujem ničesar. Rad bi šel le naprej. Zaprosil 
sem za politični azil,« je med sprehodom po džungli razlagal razgledani novinar iz Majden Vardaka, hazarskega območja, ki 
leži kako uro vožnje vzhodno od Kabula. 
Ahmad, ki kot prostovoljec vodi fotografske delavnice za begunce in migrantske sotrpine v taborišču in snema 
dokumentarec, upa, da bo lahko kmalu zapustil prekleti otok in v Atenah obiskal kanadsko veleposlaništvo. Kot snemalec je 
nekaj časa sodeloval s kanadskim novinarjem; pojavila se je možnost službe v Severni Ameriki. Toda pregoreni grški – in 
evropski – azilni sistem delujeta kot algoritem. Obstajajo navodila; posamične človeške usode vanj niso vključene.  
Evropa, tukaj in zdaj: otroški samomori, spolno nasilje ... 
»V taborišču so družine, ki mi pripovedujejo, kako so pobegnili iz Sirije, Afganistana, Demokratične republike Kongo … Iz 
najhujših vojn. Pravijo mi, da je to, na kar so naleteli tu, hujše kot tisto, pred čemer so zbežali. Pravijo, da bi raje, da po njih 
padajo bombe, kot pa da bi še naprej živeli v tako nečloveških razmerah,« je povedala Idoia Moreno, koordinatorka klinike 
Zdravnikov brez meja (MSF), ki je nasproti zloglasnega taborišča. Morenova je delala v DR Kongu, Srednjeafriški republiki, 
Angoli … Tudi v taboriščih, kjer je razsajala ebola, Idoia ni videla kaj takega kot v Morii. 
MSF na Lezbosu deluje na polnih obratih. V času našega obiska so Zdravniki brez meja v taboriščih opravili množično 
cepljenje otrok. To je nekaj, kar bi moralo biti samoumevno. Vsaj v – Evropi. A ni. 
»Demografija v taborišču se je v zadnjih mesecih močno spremenila. Nikoli ni bilo toliko otrok – zdaj tvorijo že skoraj 
polovico vseh beguncev. To so izredne razmere: tako bi jih morali obravnavati v Atenah in Bruslju. A jih ne. Ljudje so tu 
večinoma prepuščeni samim sebi. Zdravstveno stanje otrok se slabša. Zbolevajo tudi tisti – enako velja za odrasle –, ki so na 
Lezbos prišli zdravi. Razmere so alarmantne. Higienske, medicinske, varnostne … Na to ves čas opozarjamo, a se nič ne 
premakne,« je v majhni pediatrični poljski kliniki dejala pediatrinja Carola Buscemi, ki je na Lezbosu od februarja. Vsak dan 
oskrbi od 25 do 30 otrok. Po njenih besedah imajo otroci največ težav z boleznimi dihali. Pogoste so tudi kožne bolezni. 
Tudi podhranjenosti – Evropa, 21. stoletje – ni malo. »Hrana je slaba, ni primerna za otroke. In ni je dovolj. Otroci vidno 
izgubljajo težo. Veliko jih je nehalo rasti, tudi zaradi stresa. Veliko je mokrenja, tesnobe, napadov panike, 
samopoškodovanja. Poudariti moram, da je med otroki – tudi tu lahko enako rečem za odrasle – ogromno psihičnih težav. 
Ljudje so prišli iz vojn. Tu so se soočili z novimi travmami. Sindrom posttravmatske motnje je vseprisoten,« je nadaljevala 
italijanska zdravnica. Pred dnevi je obravnavala sedemletnega iraškega dečka, ki je poskušal storiti samomor s skokom s 
strehe. To je bil že njegov drugi poskus. 
 



 
Slika: Beguski otroci, Moria, Lezbos. Foto: Boštjan Videmšek  
 
Prvič se je z vrvjo privezal na vejo. Rešili so ga v zadnjem trenutku. »Grozno je, huje je kot v vojnah. Česa hujšega še nisem 
videla. In to zato, ker smo v Evropi. Ker bi tu preprosto moralo biti drugače,« se jezi dr. Buscemijeva, ki je skupaj s kolegi v 
zadnjih tednih mednarodno skupnost prek medijev večkrat pozvala na pomoč. »Starši v Morii se bojijo, da so njihovi otroci 
utrpeli nepovratno psihološko škodo. Prihajajo na našo kliniko, ker so njihovi otroci prenehali govoriti ali pa so sami sebe 
poškodovali. Starši kmalu trpijo podobno kot otroci,« pravi Giovanna Bonvini, ki vodi oddelek za mentalno zdravje v grški 
podružnici Zdravnikov brez meja. Njena kolegica, koordinatorka aktivnost MSF v Morii, Caroline Willeren je še bolj 
neposredna: »To je sramota. Tu smo priče visoki človeški ceni, ki jo begunci plačujejo zaradi evropsko-turškega dogovora. 
Politični dogovor je ustvaril človeško katastrofo.« 
Sodeč po zadnjem poročilu organizacije Refugee Rights Europe (RRE), ki opozarja, da so težave z mentalnim zdravjem med 
begunci v strmem porastu, se kar 66 odstotkov beguncev in migrantov na Lezbosu nikoli ni počutilo varno. Kar 48 odstotkov 
jih je bilo priča nasilju. To seveda ni omejeno le na begunska taborišča. »Nasilje nad begunci je očitno. Primeri rasistično 
motiviranih fizičnih in verbalnih napadov so vsakdanji – napadalci so tako domačini kot policija,« je pred dnevi povedal 
raziskovalec in koordinator RRE Nahzley Anvarian. 
* * * 
Visoko ceno evropske migracijske politike, ki je – tudi zaradi drugega dublinskega sporazuma – grške otoke, jug Italije in 
Malto spremenila v človeško deponijo, so plačale tudi lokalne skupnosti. Te so, tu je še posebej treba izpostaviti Lezbos, 
prek katerega je v zadnjih treh letih šlo kakih 650.000 beguncev in migrantov, pokazale veliko solidarnosti, empatije in 
človečnosti ter po najboljših močeh reševale gromozanske luknje, ki so jih ustvarili politiki in birokrati. Toda potrpljenja je – 
enako velja za sočutje – marsikje, razumljivo, zmanjkalo. Na Samosu, Hiosu, Kosu, Lerosu in tudi na Lezbosu, kjer je 
Evropska unija s pomočjo grških oblasti postavila tako imenovane namestitvene in sprejemne centre (hot-spots), je 
zategadelj veliko jeze in frustracij. Posledično so se okrepila skrajno desna politična gibanja, na čelu z nacistično Zlato zoro. 
»Begunci so postali orodje skrajne desnice. V času populizma, lažnih novic, lenobe in razpršene pozornosti imajo izjemno 
lahko delo. Nobenega razmisleka ni več. Tudi tu, na Lezbosu, ne,« je v aktivistični restavraciji Nan v Mitiliniju, kjer skupaj 
delajo lokalni natakarji in begunski kuharji, povedala Efi Lasudi, dolgoletna aktivista in borka za človekove pravice. Efi se 
boji, da se Evropa in Grčija vračata tja, od koder nikoli nista zares prišli, begunska kriza pa je za razgradnjo koncepta 
človekovih pravic in odprte družbe »prišla kot naročena«. Kljub drvenju na napačno stran zgodovine je upanje niti približno 
ne zapušča. Beguncem na Lezbosu pomaga že od leta 2008, ko je bila tema migracij v Evropski uniji še eksotična, na grških 
egejskih otokih pa je že bilo mogoče videti podobe sedanjosti in prihodnosti. Efi se po lastnih besedah ves čas bori le za eno 
samo stvar, ki bi morala biti najbolj preprosta na svetu – da bi vse ljudi obravnavali kot ljudi. Toda humanitarka z Lezbosa, s 
katero se srečujeva že dolga leta, ne (z)more skriti globinske utrujenosti. Težko je verjeti.  
»Padli smo, ker nismo zaščitili ljudi. Padli smo kot Evropa« 
»Strah je nevaren. Sovraštvo se hitro širi. Hkrati pa se – od zgoraj navzdol – kriminalizira humanitarno delo. Bojim se, da gre 
za epidemijo, zaradi katere je družba vsak dan šibkejša,« je pogovor nadaljevala aktivistka, ki jo še vedno preganja 
spomladanski napad lokalnih neonacistov na kurdske begunce, ki so pred nasiljem nekdanjih pripadnikov skrajnih sunitskih 
milic pobegnili iz Moriie in spali v parkih. Na Lezbosu, otoku zgodovinskih migracij in begunstva, tega še pred dvema letoma 
sploh ne bi pričakovala. »Po vseh teh letih se počutim, kot da bi bili v vojni, toliko je bilo vsega. Padli smo, ker nismo zaščitili 
ljudi. Padli smo kot Evropa. Priče smo popolnemu razčlovečenju begunskega vprašanja. Kratenje azilnih pravic vpliva na vso 
Evropo – kmalu bomo osip osnovne človečnosti in konceptov svobode občutili tudi sami. Tu, na Lezbosu, se moramo boriti, 
da ohranimo skupnost in solidarnost. Na drugih otokih se je že skoraj povsem izgubila,« je v organski restavraciji in zbirališču 
prostovoljcev z vsega sveta, kjer si je zlahka mogoče predstavljati drugačno družbo, pripovedovala Efi Lasudi, duhovna 
voditeljica enega najbolj pozitivnih begunskih projektov v Evropi. 
* * * 
Že leta 2012 je skupina otoških prostovoljcev v prostorih nekdanjega poletnega tabora na obrobju Mitilinija odprla 
begunsko naselje Pikpa. Tedaj še ni bilo uradnih begunskih taborišč – begunci so se zatekali na plaže, v parke in gozdove. 
Leta 2015, ko je Lezbos postal središče balkanske begunske poti in je na otok sredi poletja v enem dnevu prispelo tudi po 
10.000 ljudi, so lokalni aktivisti prostore tabora obnovili in začeli postavljati lesene barake. Medtem ko je Moria postala 
zadušljivo ponižujoč zapor, je Pikpa postala zatočišče najbolj ranljivih beguncev in prostor, kjer je mogoče – kolikor je to v 



begunstvu sploh možno – svobodno dihati. Odprto begunsko zatočišče danes v celoti vodijo prostovoljci, Pikpa pa živi od 
donacij. Te prihajajo z vsega sveta. Čeprav so jih lokalne oblasti na pobudo okoliških poslovnežev (predvsem hotelirjev) 
večkrat poskušale zapreti in je primer še vedno na sodišču, se prostovoljci niso ustavili niti za en dan. 
 

 
Slika: Mala Afganistanka Zahara iz družine Jafari, v nekdanjem Hotelu City Plaza. Hotel ki je bil dalj časa zaprt, so 
humanitarne in nevladne organizacije ob pomoči še nekaterih uredile v nastanitveni begunski center. Foto: Jure Eržen  
 
Danes v varnem zatočišču v najboljših razmerah, kar sem jih videl v zadnjih letih, biva sto beguncev. Osebje zatočišča jih je s 
pomočjo UNHCR zbralo v Morii, kjer ranljivi ljudje preprosto ne bi smeli bivati. V Pikpi živijo matere samohranilke, 
nosečnice, osiroteli otroci, globoko travmatizirane žrtve vojn ter invalidni in bolni begunci, ki se zaradi neskončno dolgih 
birokratskih postopkov ne morejo odpraviti z otoka. V zatočišču, kjer bivajo v ličnih lesenih hiškah, imajo na voljo 
zdravstveno in psihosocialno pomoč, redno prehrano, vrtec in možnost vključevanja v javne grške šole, tečaj angleščine in 
grščine, poseben prostor za ženske ter številne športne in kulturne aktivnosti, ves čas pa poteka tudi delovna terapija. 
* * * 
Po obilnem deževju sta sirski deklici po velikih lužah na košarkarskem igrišču v Pikpi vlekli plastični ladji in se glasno smejali. 
Travmo vojne in begunstva je, vsaj za trenutek, preglasila igra. 
»Če ne bi prišel sem, bi se mi zmešalo,« je med sprehodom po nekdanjem poletnem taboru povedal 27-letni Muhamed Z. iz 
Latakije, sirskega obmorskega mesta. Muhamed je na Lezbos prišel avgusta 2016, slabega pol leta po zaprtju balkanske 
begunske poti. Na pot iz utrdbe Bašarja al Asada je odšel, ker ni hotel sodelovati pri pobijanju prijateljev, sorodnikov, 
znancev in sonarodnjakov, ki so se v kaotični vojni znašli na različnih straneh. Izognil se je prisilni mobilizaciji, saj je vedel, kaj 
ga čaka: že pred tem so ga režimski vojaki brez razloga vrgli v ječo. Mučili so ga in pretepali, a ga, čudež, po mesecu dni 
izpustili. Številni njegovi prijatelji niso imeli takšne sreče. Na pot »proti Evropi« se je Muhamed odpravil skupaj z mamo, 
sestro in svakom ter njunima otrokoma. Vsi skupaj so na Lezbosu zaprosili za azil. Po dolgih mesecih čakanja so birokrati iz 
neznanih razlogov razklali družino – prošnji Muhameda in njegove mame niso ugodili. Zavrnili so tudi njuno pritožbo, in to 
že dvakrat. V sklopu evropsko-turškega dogovora bi ju morale grške oblasti že davno vrniti v Turčijo, kamor je bilo do zdaj 
po podatkih UNHCR sicer vrnjenih 1800 ljudi. Od tega jih je le 900 zaprosilo za azil. 
»V Morii se mi je mešalo. Izgubljal sem se. Vse je bilo narobe. Pretepi, kaos, grozna hrana, neverjetna gneča. Požari. 
Protesti. Želel sem umreti. V vojni je bilo lažje. Ko pade bomba, umreš. In to je to. Tu pa je trpljenje stalno. Mama je trpela, 
ves čas je jokala. Na pomoč so nama priskočili aktivisti. Tu sva že eno leto. Prostovoljci so mi pomagali, da sem ostal človek. 
Da še verjamem in upam. Tu čutim spoštovanje. Vrnili so mi dostojanstvo,« je v tekoči angleščini, ki se jo je začel učiti šele v 
begunskem zatočišču, nadaljeval postavni temnolasi mladenič, ki ga najbolj veselijo tedenske nogometne tekme, ki jih med 
seboj igrajo begunci in prostovoljci. Ni čudno. V Latakiji je Muhamed tik pred začetkom vojne podpisal svojo prvo 
profesionalno pogodbo z lokalnim prvoligaškim moštvom, hkrati pa je že nekaj časa delal kot izučen optik. »Imel sem krasno 
življenje, upal sem na resno nogometno kariero. Dobro mi je šlo. Ko se je začela vojna, se je vse ustavilo. Ekipa je razpadla. 
Kmalu zatem je bomba ubila očeta. Potem ko so me prvič aretirali, sem vedel, da moram oditi. Mama je na vsak način 
hotela z mano. Zelo sva povezana. Brez nje bi bil že zdavnaj v Nemčiji ali na Švedskem, toda moja odgovornost je biti z njo. 
Kjer koli. Redko grem iz Pikpe, ker se bojim, da me bodo aretirali in poslali v Turčijo. Podobno kot v Siriji, le da sem tu 
varen,« je nadaljeval Muhamed, ki upa, da bodo grške oblasti kljub dvema zavrnitvama azilne prošnje s pomočjo 
prostovoljnih odvetnikov ponovno odprle njegov – in mamin – primer. 
Upanje ne umira zadnje. Zadnji umre človek. 

• Somrak evropske solidarnosti. Boštjan Videmšek. Delo, Ljubljana, 26. november 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/somrak-evropske-solidarnosti-116649.html  
Bruselj je ljudi na begu po avstralskem zgledu vrgel v taborišča in jih kolektivno razčlovečil.  
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Slika: Begunci ostajajo ujeti na Lezbosu, daleč od krajev, kamor so se namenili. Foto: Reuters 
 
Lezbos – Dolgo časa je veljalo, da evropska begunska in migrantska politika ne delujeta. A to ne drži. Evropski birokrati – 
podobno velja za večino držav članic – so s popolnim razčlovečenjem begunskega vprašanja in »prevodom« migracij iz 
humanitarnega v varnostno vprašanje dosegli večino svojih ciljev.  
Po sprejetju evropsko-turškega begunskega dogovora in zaprtju balkanske begunske poti spomladi 2016 je bila usoda grških 
egejskih otokov zapečatena – Bruselj jih je z vzpostavitvijo tako imenovanih vročih točk (hot-spots) sistematizirano 
spremenil v velikanske človeške deponije in zapore, kjer vladajo grozljive razmere. Ljudje so na otokih – približno 13.000 v 
tem trenutku – ujeti v popolni nemoči. Ne morejo ne naprej proti srednji in severni Evropi ne nazaj domov, kjer še vedno 
divjajo vojne (Sirija, Afganistan, Irak …). EU je uporabila »avstralsko metodo« in ljudi (od)vrgla daleč od svojega praga, pri 
tem pa je impotentni azilni sistem v celoti prepustila že tako preobremenjenim grškim oblastem. 
Impotenca grških oblasti 
Tem kljub 1,6 milijarde evrov, kolikor jih je v Atene iz Bruslja prišlo za vzpostavitev celostne azilne infrastrukture, nikakor ne 
uspe slediti ritmu prošenj in osnovnih človeških potreb na Lezbosu, Samosu, Hiosu … Dodatna težava je nedelujoči sistem 
kvot in preselitev ter tako rekoč popolni mrk solidarnosti – predvsem v državah, kjer je beguncev najmanj (Poljska, Češka, 
Slovaška …). »Edini način za rešitev migrantske krize je enakovredna in proporcionalna razdelitev beguncev po vsej Evropi. 
Dokler bodo države višegrajske skupine vztrajale na svoji protievropski in protihumanitarni politiki, ki je po mojem mnenju 
nezakonita, bo problem ostal,« pravi tiskovni predstavnik grške vlade Dimitris Canakopolos. 
Odkar so morale nevladne organizacije pred poldrugim letom mesto v taboriščih prepustiti grškim državnim institucijam, so 
se razmere na otokih le še poslabšale in danes predstavljajo eno največjih humanitarnih katastrof našega časa. In to v 
Evropski uniji; tukaj in zdaj. Atene so sicer v zadnjem mesecu in pol z otokov na celino prepeljale okoli 3000 ljudi, toda kljub 
uradno zaprti balkanski begunski poti iz Turčije, ki sicer gosti skoraj štiri milijone sirskih beguncev, v Grčijo – vedno več tudi 
čez reko Evros – prihaja približno dva tisoč beguncev in migrantov na mesec. Ljudje, ki so bili prepeljani na celino, se bodo v 
prihodnjih tednih in mesecih prek različnih krakov ostankov balkanske poti poskušali prebiti do vzhodne Bosne, ki je 
izhodišče za nadaljevanje odisejade čez Hrvaško in Slovenijo naprej do Italije in Nemčije. 
Prav vzhodna Bosna – Velika Kladuša in Bihać – je v letošnjem letu ob grških otokih postala glavno ozko grlo, kjer so bili 
ljudje v celoti odvisni od solidarnostnih gibanj. Kot vse kaže, je Evropska unija – to potrjujejo številni naši viri – vzhodno 
Bosno izbrala za naslednjo »vročo točko«, kjer naj bi na zunanjih mejah EU zrasla veriga begunskih taborišč in azilne 
infrastrukture. Poznavalci razmer tako na begunskih poteh kot v Bosni in Hercegovini se zavedajo, da bi takšna rešitev lahko 
imela le silovito negativne učinke. Politične, humanitarne, družbene …     
Skoraj zaprta sredozemska pot 
Evropsko-turški begunski dogovor, s katerim je Bruselj Ankari za šest milijard evrov prodal usodo sto tisoče beguncev, 
nikakor ni edini uspeh evropske (proti)begunske in (proti)migrantske politike. Podoben dogovor je EU, med drugim, sklenila 
z Marokom in Nigrom, središčem tako imenovane sahelske begunske poti. Še posebej pomemben in v razumevanju 
trenutnih razmer na begunsko-migrantskih poteh proti Evropi vpliven dejavnik pa je bil letošnji dogovor Evropske unije in 
komajda legitimnih libijskih oblasti o vračanju na morju prestreženih ljudi v taborišča – gre za suženjske kampe! – v Libiji, 
sicer bolj ali manj padli državi. EU je usodo ljudi na tako imenovani sredozemski begunski poti v celoti prepustila libijski 
obalni straži – to vodijo pripadniki istih milic, ki vodijo tako suženjske kampe kot tihotapske posle. Begunski in migrantski 
promet čez Sredozemsko morje, v katerem je od leta 2000 naprej umrlo več kot 35.000 ljudi, se je, posledično, skoraj 
zaustavil. Del beguncev in migrantov se je znova preusmeril proti zahodnemu Sredozemlju – še posebej po zamenjavi 
španske oblasti.     
Pri tem je Italija – s skrajno desnim notranjim ministrom Matteom Salvinijem na čelu – za reševalne ladje (primer Aquarius) 
zaprla svoja pristanišča, EU pa je začela proces kriminalizacije humanitarnih dejavnosti v Sredozemlju. Begunci in migranti v 
Libiji so – pod patronatom evropskih institucij – dokončno postali talci zločinskih združb. Posledično je spet postala 
»aktualna« tudi balkanska begunska pot, ki pa – ne glede na razvoj dogodkov in dejstvo, da se konflikti nikakor ne končujejo 
– nikoli več ne bo odprta, pač pa bo le loterijska rezervna možnost za tistih nekaj beguncev in migrantov, ki se jim bo 
vendarle uspelo prebiti čez neznanske ovire, ki jih čakajo na poti proti lažni obljubljeni deželi. 

• Gostilniški  pretepi. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 26. november 2018  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/gostilniski-pretepi-116514.html  
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Sestavni del vsake rešitve je zaupanje na obeh straneh, da lahko mirno živijo drugi poleg drugih.  
 

 
Slika: Ker se Beograd in Priština medsebojno obtožujeta, da nista izpolnila že doseženih dogovorov v okviru bruseljskega 
dialoga, bi bil korak naprej, če bi Bruselj objavil seznam (ne)izpolnjenih dogovorov. Foto: Laura Hasani/Reuters 
 
Evropa je plačala visoko ceno za mir. Države na evropski celini so se odrekle delu suverenosti za prihodnost brez spopadov. 
Spoznale so, da je cena vojne in nacionalizma ter poskusa močnejših, da si podredijo šibkejše in jim vsilijo svoje interese, 
previsoka. V soočenju sprtih legitimnih interesov je mogoče najti mirno rešitev le s kompromisom. To velja tudi za 
regionalne izzive na evropskem dvorišču, kot je spor med Beogradom in Prištino, ki znova napenjata mišice. 
Normalizacija odnosov med Srbijo in Kosovom ni realna brez sodelovanja velikih igralcev, tako vodilnih sil v EU z Nemčijo in 
Francijo na čelu kot tudi ZDA in Rusije. Kompromisno rešitev kosovskega vprašanja morata z njihovo pomočjo najti Beograd 
in Priština. Tudi če bi Srbija pod pritiskom od zunaj čez noč priznala neodvisnost Kosova, to ne bi bila rešitev na dolgi rok. 
Sestavni del vsake rešitve je zaupanje na obeh straneh, da lahko mirno živijo drugi poleg drugih. 
Balkan geografsko in geopolitično spada v Evropo. To je jasno tudi Rusiji, ki poskuša upočasniti evropske povezave 
balkanskih držav, da bi čim dlje ohranila vpliv v regiji. Če Evropa ni sposobna integrirati nekaj milijonov ljudi, lahko le sanja, 
da bo sposobna uveljaviti svoj vpliv v resnih svetovnih krizah. 
Ker se Beograd in Priština medsebojno obtožujeta, da nista izpolnila že doseženih dogovorov v okviru bruseljskega dialoga, 
bi bil korak naprej, če bi Bruselj objavil seznam izpolnjenih in neizpolnjenih dogovorov. V igri nista le ustanovitev skupnosti 
srbskih občin, ki bi zagotavljala varnost in pravice kosovskih Srbov, ali zaščita kulturne dediščine Srbske pravoslavne cerkve. 
Največ vpliva v Prištini ima Washington, ki še ni odločno pritisnil na kosovsko vlado, naj ukine nerazumne carine. Tudi zato 
lahko premier Ramush Haradinaj grozi, da bo nadaljeval trgovinsko vojno in zrušil oblast v Beogradu, če Srbija ne bo priznala 
neodvisnosti Kosova. Po oceni srbskega predsednika Aleksandra Vučića grožnje niso zrasle le na Haradinajevem zelniku. 
Da je končna rešitev kosovskega vprašanja, ki jo morajo blagosloviti ZDA, EU in Rusija, ključna za evropske povezave in 
demokratske reforme v državi, se je zavedal že umorjeni srbski premier Zoran Đinđić. To je bilo jasno tudi Vučićevemu 
predhodniku Borisu Tadiću, ki se je moral posloviti od oblasti, ker si ni upal presekati kosovskega gordijskega vozla. Pri tem 
se lahko na Kosovu opeče tudi Vučić. 
Požig srbskih izdelkov na albanskih grmadah je bil izraz vrhunca sovražnosti, ki ne vpliva na razplet trgovinske vojne. 
Nerazumen dvig carin škodi tudi Prištini, kar občutijo tako Srbi kot Albanci, ki vse težje pridejo do osnovnih živil po 
sprejemljivih cenah. Večjo težo ima odločitev Natove misije Kfor, da se ne bo vmešavala v akcijo specialne enote kosovske 
policije, ki je v okviru preiskave umora zmernega politika kosovskih Srbov Oliverja Ivanovića aretirala štiri osebe na večinsko 
srbskem ozemlju. 
Srbija nima politične, vojaške in gospodarske moči, da bi lahko zavrtela kolo zgodovine nazaj. Če bi ji uspelo ohraniti status 
quo, bi nemara lahko povrnila oblast na Kosovu, če bi se stepel ves svet. Kot se je v prvi svetovni vojni, katere predhodnica 
so bile balkanske vojne, ko je Kosovo spet prešlo pod oblast Srbije. V gostilniških pretepih nima nobenih možnosti. 

• Migrant utonil v reki Reki. V. U. Delo, Ljubljana, 27. november 2018  
https://www.delo.si/novice/crna-kronika/migrant-utonil-v-reki-reki-118133.html 
Prečkanje Reke se je tragično končalo za moškega iz skupine migrantov iz Alžirije.  
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Slika: V reševalni akciji se je 15 policistom priključilo še 6 gasilcev iz GD Ilirska Bistica ter pripadnika civilne zaščite Ilirska 
Bistrica in rafting kluba Mrzla uoda. Foto: Policijska Uprava Koper 
 
Pri Topolcu v bližini Ilirske Bistrice so zjutraj opazili skupino migrantov, so sporočili s policijske uprave Koper. Policisti so 
zatem na območju prijeli šest ileglanih migrantov, za katere se je po prvih podatkih izkazalo, da gre za državljane Alžirije. 
Policistom so povedali, da sta dva iz skupine prečkala reko Reko, a eden od njiju ni prišel na drugo stran reke. Videli naj bi, 
da je izginil pod površjem vode. 
V reševalni akciji, ki je stekla, se je 15 policistom priključilo še 6 gasilcev iz GD Ilirska Bistica ter pripadnika civilne zaščite 
Ilirska Bistrica in rafting kluba Mrzla uoda. Pregledali so breg reke, zatem pa še reko s čolnom. Aktivirali so tudi tri potapljače 
iz DPD Soča in enega iz DPD Rak. 
Ob 12.30 so potapljači v reki našli moško truplo. Zdravnica ni ugotovila znakov nasilja, kot razlog za smrt je ugotovila 
utopitev. Policisti bodo v nadaljevanju ugotavljali okoliščine in identiteto utopljenega. 

• Blokada prištinskega sistema uprave na severu Kosova. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 27. november 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/blokada-pristinskega-sistema-uprave-na-severu-kosova-118163.html  
Župani večinsko srbskih občin so svoj odstop utemeljili z diskriminatarno politiko kosovske vlade.  
 

 
Slika: Mike Pompeo je pozval Prištino, naj se vzdrži provokacij, ki povečujejo napetosti. Foto: Brendan Smialowski/AFP 
 
ZDA so pozvale kosovsko vlado k odpravi carin na blago iz Srbije in BiH. Albanija je podprla trgovinsko vojno Kosova s Srbijo, 
odnosi med Prištino in kosovskimi Srbi pa so se zaostrili. Župani štirih večinsko srbskih občin na severu Kosova so danes 
odstopili s svojih položajev. Sodišča so prenehala z delom, lokalne skupščine pa so prekinile komunikacije s Prištino. 
Župani občin severna Kosovska Mitrovica, Leposavić, Zubin Potok in Zvečan so svoj odstop utemeljili z diskriminatarno 
politiko kosovske vlade. Prvi mož severne Kosovske Mitrovica Goran Rakić je  potrdil, da je odstopil zaradi zvišanja carin in 
operacije kosovskih policijskih sil, v kateri so aretirali štiri kosovske Srbe. Skupščine občin so sklenile, da bodo ukrepi 
veljali do umika odločitve Prištine o uvedbi 100-odstotnih carin na uvoz srbskega blaga.  
Washington poziva k odpravi carin 
Direktor srbskega urada za Kosovo Marko Đurić je pojasnil, da prištinski sistem uprave na severu Kosova ne bo deloval, ker 
je Priština pohodila bruseljski sporazum in z njim obrisala tla. Na ta način je pokazala, da je ne zanima niti oblikovanje 
skupnosti srbskih občin niti spoštovanje človekovih pravic Srbov. Sklenil je z besedami, da je kosovskim Srbom dovolj, saj 
imajo svoje institucije in sistem upravljanja v Srbiji, za katerega se bodo izborili. 
Kosovski Srbi so na mirnem protestu v Kosovski Mitrovici sporočili, da ne bodo dovolili, da bi jih Priština s svojimi 
diskriminatornimi ukrepi prisilila v odhod. Kot so še poudarili, bodo samo enotni obstali in ostali na Kosovu. Zahtevali so 
tudi, naj Priština odpravi carine na srbsko blago, ki je prekinila uvoz iz obeh držav, in izpusti prijete Srbe. 
Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je v State Departmentu pozval predsednika Kosova Hashima Thaçija k odpravi carin 
na blago iz Srbije in BiH. Pompeo je poudaril pomen vladavine prava za trdno gospodarsko rast. Prištino je pozval, naj 
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zagrabi priložnost za zgodovinsko celovito normalizacijo odnosov s Srbijo v procesu dialoga pod pokroviteljstvom EU. Po 
njegovem je normalizacija odnosov s Srbijo edina pot do bodoče priključitve zahodni skupnosti narodov za obe 
državi. Kosovsko vlado je še pozval, naj sodeluje s Srbijo in se izogiba provokacijam, ki povečujejo napetosti. 
Washington se še ni odločil, da bi prešel od besed k dejanjem. Postavlja se tudi vprašanje, ali delujeta Thaçi in premier 
Ramush Haradinaj v navezi ali ne. Za dvig carin na blago iz Srbije in BiH so se odločili vsi pomembnejši albanski politični 
subjekti na Kosovu, vključno s Thaçijevo Demokratsko stranko Kosova (PDK). Thaçi se o njem javno še ni izrekel.  
Albanija podpira trgovinsko vojno 
Albanska vlada je na skupni seji s kosovsko vlado podprla zvišanje carin na blago iz Srbije na sto odstotkov. Po njeni oceni so 
ukrepi sicer neracionalni, vendar razumljivi, ker gre za upravičen politični odgovor Kosova na dejanja Srbije. Albanski 
premier Edi Rama je ocenil, da skuša Srbija zabosti Prištino v hrbet in napovedal enak ukrep za kosovske Srbe ter odpravo še 
zadnjih trgovinskih ovir za kosovske Albance. 
Rama je napovedal ničelno carino za južni del Kosova, kjer živijo večinoma Albanci, in 100-odstotno carino za sever, kjer živi 
večinoma srbska manjšina. V isti sapi je dejal, da je Albanija zainteresirana za izgradnjo strateških odnosov s Srbijo, 
vendar Beograd ne bi smel imeti dveh obrazov - enega za Kosovo, drugega pa za Albanijo. Skupno sejo vlad sta Rama 
in Haradinaj sklenila z rokami, s katerimi sta oblikovala simbol orla, osrednji simbol albanske zastave, ki jo imajo za svojo 
tudi kosovski Albanci. 
Srbski zunanji minister Ivica Dačić se je odzval z ugotovitvijo, da so po teh napovedih Rame vsakršna srečanja o sodelovanju 
v regiji nesmiselna. Po njegovi oceni je Rama ubil regionalne dogovore o sodelovanju in enotni gospodarski prostor. 

• Za življenjsko delo nagrajena zgodovinarka in fizik. Miha Pribošič. Delo, Ljubljana, 28. november 2018 
https://www.delo.si/novice/znanoteh/za-zivljenjsko-delo-nagrajena-zgodovinarka-in-fizik-117952.html  

Zoisove nagrade 2018: Razdeljene so bile tri nagrade za življenjsko delo, štiri nagrade za vrhunske dosežke ter sedem 
priznanj  
 

 
Slika: Zoisovi nagrajenci. Foto: Blaž Samec/Delo 
 
Ljubljana – V Linhartovi dvorani Cankarjevega doma so podelili priznanja za dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in 
razvojne dejavnosti. Ob obletnici rojstva podjetnika, mecena in raziskovalca Žige Zoisa sta najvišji priznanji za življenjsko 
delo prejela dr. Milica Kacin Wohinz in dr. Boštjan Žekš. 
Odbor za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti, ki mu predseduje 
prof. dr. Janez Plavec, je letos podelil dve Zoisovi nagradi za življenjsko delo, Puhovo nagrado za življenjsko delo, tri Zoisove 
nagrade za vrhunske dosežke, Puhovo nagrado za vrhunske dosežke, šest Zoisovih priznanj za pomembne dosežke, Puhovo 
priznanje za uvajanje novih znanstvenih dosežkov v gospodarsko in družbeno prakso ter priznanje ambasador znanosti.  
Nagrade za življenjsko delo 
Zoisovo nagrado za življenjsko delo na področju zgodovinopisja je prejela dr. Milica Kacin Wohinz, znanstvena svetnica, ki je 
bila do upokojitve zaposlena na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani in je svoje raziskovalno delo posvetila zgodovini 
Primorske. Spoznanja je objavila v številnih znanstvenih člankih in več znanstvenih monografijah, v katerih je predstavila 
primorske Slovence in istrske Hrvate pod italijansko zasedbo 1918–1920, njihovo dejavnost v rimskem parlamentu ter 
primorski upor fašizmu v letih 1920–1941. V mednarodnem zgodovinopisju je pustila globoko sled predvsem z oceno, da je 
slovensko narodno odporniško gibanje prvi antifašizem v Evropi, organizacija Tigr pa tudi prvi oboroženi antifašizem. 
Zoisovo nagrado za življenjsko delo v teorijski fiziki je dobil akad. prof. dr. Boštjan Žekš. Od leta 2014 je upokojen, bil pa je 
raziskovalec na Institutu Jožefa Stefana na Odseku za teoretično fiziko, profesor biofizike na Medicinski fakulteti Univerze v 
Ljubljani ter profesor in dekan na Univerzi v Novi Gorici. Od leta 2002 do leta 2008 je bil tudi predsednik Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti. Raziskovalno se je ukvarjal s feroelektričnimi, tekočimi in feroelektričnimi tekočimi kristali 
ter z biofiziko bioloških in modelnih fosfolipidnih membran. Od leta 1966 do leta 2007 je objavil 214 del v uglednih 
mednarodnih revijah ter tri monografije. Njegova dela obsegajo okoli 6500 citatov. 
Za življenjsko delo so podelili tudi Puhovo nagrado, in sicer prof. dr. Francu Vodopivcu za delo v metalurgiji. Vodopivec že 
več kot pet desetletij deluje v metalurški stroki, kjer je pustil velik pečat tako v industriji kot v akademskem svetu. V 
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številnih primerih je odločilno pripomogel do razvoja boljših in naprednih jekel, kar je pogosto močno izboljšalo proizvodnjo 
in vodilo do znatnih ekonomskih učinkov. Pomemben del svoje kariere je posvetil delovanju v državnem svetu.  
Nagrade za vrhunske dosežke 
Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke so prejeli prof. dr. Marko Noč, prof. dr. Matjaž Perc in prof. dr. Robert Dominko. 
Marko Noč jo je prejel za vrhunske dosežke na področju intenzivne interne medicine. Pred dvajsetimi leti je spremenil 
takratne poglede na srčno oživljanje in potrdil takrat nezaslišano hipotezo, da umetno dihanje usta na usta med osnovnim 
oživljanjem ni potrebno. Izvirne eksperimentalne članke je objavil v najuglednejših medicinskih revijah. Matjaž Perc, redni 
profesor na Oddelku za fiziko Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, je nagrado prejel za 
pomemben prispevek k teoretičnemu opisu človeškega sodelovanja, še posebno za rešitev problema močne recipročnosti in 
problema defekcije drugega reda ter razvoj podsistemske stabilnostne analize agentskih sistemov kot nove metode za 
analizo družbenih modelov. 
Raziskovalno delo je predstavil v 300 znanstvenih člankih, z 20.000 citati je najbolj citiran naravoslovec v Sloveniji, že leta 
2014 pa se je uvrstil med en odstotek najbolj citiranih fizikov na svetu. Robert Dominko, vodja Laboratorija za napredne 
baterijske sisteme na Kemijskem inštitutu ter pomočnik direktorja evropske mreže Alistore-ERI, pa je nagrado prejel za 
vrhunske dosežke na področju materialov za razvoj novih baterijskih konceptov, o čemer je imel 40 vabljenih predavanj ter 
več kot 50 izvirnih znanstvenih člankov v revijah, kot so Science, Nature Communications, JACS. Je soavtor petih patentov s 
področja novih funkcionalnih materialov za sodobne akumulatorske sisteme, od leta 2012 je koordiniral dva evropska 
projekta v skupni vrednosti 12 milijonov evrov. 
 

 
Slika: Zoisove nagrade in priznanja za življenjsko delo in za dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne 
dejavnosti podelijo vsako leto ob obletnici rojstva podjetnika, mecena in raziskovalca Žige Zoisa. Foto: Blaž Samec  
 
Za vrhunske dosežke na področju projektiranja mostov je bil s Puhovo nagrado počaščen univ. dipl. inž. Marjan Pipenbaher, 
soustanovitelj, direktor in vodilni projektant v projektantskem podjetju Ponting inženirski biro ter ustanovitelj in direktor 
specializiranega projektantsko-razvojnega podjetja Pipenbaher Consulting Engineers. Slovenski javnosti je poznan predvsem 
kot projektant viadukta Črni kal, manj pa je znano, da je v zadnjih letih s svojimi rešitvami sodeloval in zmagal na številnih 
mednarodnih in domačih natečajih. Je član najpomembnejših domačih in mednarodnih strokovnih združenj, za svoje 
strokovno in pedagoško delo pa je dobil tudi več domačih in tujih priznanj. 
Šest Zoisovih in Puhovo priznanje 
Zoisova priznanja so prejeli izr. prof. dr. Mojca Benčina za pomembne dosežke na področju imunologije in sintezne 
biologije, prof. dr. Saša Prelovšek Komelj za pomembne dosežke na področju teoretične fizike osnovnih delcev, izr. prof. dr. 
Andreja Kutnar za pomembne znanstvene dosežke na področju lesarstva, prof. dr. Nina Gunde Cimerman za pomembne 
dosežke na področju ekstremofilnih mikroorganizmov – gliv, prof. dr. Janez Košmrlj za inovativnost v razvoju novih 
trajnostnih katalitskih sistemov za sinteze zdravilnih učinkovin ter dr. Tadej Rojac za pomembne dosežke na področju 
raziskav sinteze in karakterizacije visokotemperaturne piezoelektrične keramike na osnovi bizmutovega ferita. Puhovo 
priznanje za pomembne dosežke na področju razvoja in implementacije krmilnika za klimatizacijo luksuznih križark je prejel 
Leon Kralj. 
Komisija je podelila tudi priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije, ki je letos šlo v roke prof. dr. Bogdana Povha. 

• Premalo izkoriščene nagrade. Jasna Kontler Salamon. Delo, Ljubljana, 29. november 2018  
https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/premalo-izkoriscene-nagrade-118327.html  
Tudi embargo na razglasitev imen nagrajencev negativno vpliva na medijsko poročanje.  
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Slika: Za državne nagrade v znanosti velja medijski embargo do same podelitve. Foto: Blaž Samec 
 
Predsinočnja podelitev državnih Zoisovih in Puhovih nagrad ter priznanj za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in 
razvojni dejavnosti ne odmeva niti približno tako, kot je pred desetimi meseci odmevala podelitev državnih Prešernovih 
nagrad za kulturo. Sicer pa je bilo podobno tudi v prejšnjih letih. 
Ni preprosto najti pravih vzrokov za to. Resornemu ministrstvu za znanost – v tem primeru ni mišljen minister sam, ampak 
pristojne strokovne službe – je sicer treba priznati, da se vsa leta zavzeto posveča organizaciji prireditve s podelitvijo nagrad 
in priznanj, ki obstajajo že desetletja, vendar pod različnimi imeni. Prav letos mineva 20 let od prve podelitve Zoisovih 
nagrad in priznanj, ki so se jim pred 12. leti pridružila še Puhova priznanja za razvojne dosežke, letos pa tudi Puhove 
nagrade. 
S tem je sicer zagotovljena uravnoteženost enih in drugih nagrad ter priznanj, dejstvo pa je, da je v primerjavi s kulturo, kjer 
sta le dve vrsti nagrad, v znanosti veliko več več kategorij in približno dvakrat toliko nagrajencev. Tako da si jih je težko 
zapomniti. Vse to je morda tudi pokazatelj prevelike »popredalčkanosti« slovenske znanosti, ki še ločuje čisto in uporabno 
znanost, kar bi Janez Puh in Žiga Zois verjetno težko razumela. 
Vsaj delno bi k večji prepoznavnosti pomena nagrad in vrednosti nagrajencev lahko pripomogli tudi s tem, da bi imena 
dobitnikov nagrad in priznanj, podobno kot velja za Prešernov sklad, objavili že nekaj dni pred dogodkom. Prešernovi 
nagrajenci so bili letos znani že 16. januarja in do podelitve 8. februarja se je stopnjevala medijska pozornost. Za državne 
nagrade v znanosti pa velja medijski embargo do same podelitve, nato pa v poplavi drugih dogodkov ni mogoče pričakovati, 
da bodo, z redkimi izjemami, nagrajenci kaj več kot muhe enodnevnice. Česar si gotovo ne zaslužijo. Od uglednih 
znanstvenikov smo slišali, da je letošnji izbor nagrajencev tak, da sam po sebi priča o izjemni kakovosti slovenske znanosti, 
in to na vseh področjih. Dr. Janez Plavec, predsednik odbora za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v 
znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti, nam je dejal, da se je odbor soglasno odločil za 15 dobitnikov nagrad in 
priznanj izmed 61 predlogov. 
Slavnostni govornik na podelitvi nagrad in priznanj, predsednik države Borut Pahor, je dejal, da znanost potrebuje večjo 
finančno podporo, kar še kako drži. A hkrati s tem ali celo pred tem potrebuje več splošne podpore in razumevanja. O 
znanosti se v javnosti govori preredko, zato je še toliko večja škoda, da tudi podelitev nagrad in priznanj nima večje teže. Ali 
za promocijo obstaja še kakšna neizkoriščena pot? »Gotovo bi se o nas veliko več govorilo, če bi se na podelitvi hudovali nad 
državo po vzoru nagrajencev v kulturi, a tega vseeno ne priporočam,« nam je dejal akad. Boštjan Žekš, dobitnik Zoisove 
nagrade za življenjsko delo. 

• »Begunska izkušnja je obudila stare travme«. Intervju: Dr. Alessandro Barberio.  Pogovarjal se je: Boštjan 
Videmšek. Delo, Ljubljana, 29. november 2018  

Dr. Alessandro Barberio na Lezbosu vodi kliniko za mentalno zdravje v okviru Zdravnikov brez meja (MSF). 
https://www.delo.si/novice/svet/begunska-izkusnja-je-obudila-stare-travme-118348.html  
Italijanski psihiater Alessandro Barberio na Lezbosu skrbi za najbolj travmatizirane begunce.  
 

 
Slika: Po podatkih UNHCR je med begunci v Grčiji več kot 3600 otrok brez spremstva. Foto: Reuters 
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Lezbos – Dr. Alessandro Barberio na Lezbosu vodi kliniko za mentalno zdravje v okviru Zdravnikov brez meja (MSF). 
Psihiater, ki je sicer zaposlen na oddelku za mentalno zdravje tržaške univerzitetne bolnišnice, na otoku, kjer je v strahotnih 
razmerah ujetih skoraj 8500 beguncev in migrantov, vsak dan posluša grozljive zgodbe. Številne nevladne organizacije – na 
čelu z MSF – so v zadnjih tednih opozorile na nevzdržne razmere v taborišču Moria, tudi kar zadeva mentalno zdravje. Trpijo 
vsi, tudi otroci. Ogromno je posttravmatske stresne motnje, povečuje se samomorilnost, veliko je samopoškodovanja. 
Ujetost obuja stare travme in ustvarja nove.  
Kakšno je psihično stanje beguncev na Lezbosu? Vaša poročila so strašljiva. 
Zelo slabo je. Skoraj vsi naši pacienti trpijo za posledicami posttravmatske stresne motnje s psihotičnimi znaki. Ljudje slišijo 
glasove, imajo privide, halucinacije vseh vrst, preganjajo jih vizualni utrinki iz preteklosti, ne ločijo med tukaj in tam, 
zmedeni so, dezorientirani in, seveda, depresivni ter tesnobni. To so znaki resne posttravmatske motnje. Veliko je tudi 
psihotičnih simptomov, zelo reaktivnih in akutnih. Večina pacientov je ob prvem obisku zmedenih in izgubljenih.  
Kdo pripelje ljudi do vas? Obisk psihiatra je marsikje tabu. 
Družinski člani, prijatelji, prostovoljci, sosedje iz taborišča, starešine, druge nevladne organizacije, s katerimi sodelujemo … 
Tisti, ki najhuje trpijo, skoraj nikoli ne pridejo sami od sebe. Blokada je preprosto premočna. Nekdo jih mora spodbuditi, 
celo prisiliti, da poiščejo pomoč. Skupaj. Do ljudi se vedemo spoštljivo. Vsakdo se sam odloči, ali bo prišel k nam. Delujem 
fenomenološko. Opazujem, zaznavam, ocenim. Vedno poskušam postaviti most med pacientom in seboj. Potem sva – to 
velja za čisto vse odnose, od poslovnih do ljubezni – v odnosu dva. Kot psihiater imam največ dela – in težav – s primeri 
psihotičnih stanj, ki so povezani s starimi, nikoli nagovorjenimi, še kako odprtimi travmami. Te so v taborišču nekakšna 
kolektivna travma. Veliko skupin ljudi ima za sabo strašne reči. Preživeli so jih, bili globoko travmatizirani in ranjeni, a so jih 
prinesli s seboj. Tu so se soočili z novimi travmami in šoki. Delijo občutja, bolečino, psihoze – to nezavedno postaja del 
identitete skupin. Vedeti morate, da na grške otoke pridejo le ljudje, ki so preživeli. Stotisoči niso. In tudi te usode potujejo s 
preživelimi, z begunci. Zgodbe pacientov so podobne. Vojna. Bombardiranje. Mučenje. Posilstva. Take ali drugačne zlorabe. 
Nasilje. Izgube v družini. Strahote v zaporu. Serija tragičnih izkušenj. Uničeno, porušeno življenje. Izguba doma. Beg. Načeta 
identiteta. Seštevek naštetega je tako rekoč povprečna begunska usoda, to morate vedeti. Tudi zato je to – tudi – kolektivna 
travma. Ta ne prizadene neposredno le žrtev, ampak, prej ali slej, celotno družino in skupnost. S tem imamo na Lezbosu 
veliko opravka. Tako intenzivnost kot pogostost se stopnjujeta. Obup je vseprisoten in z njim simptomi psihoze. 
 

 
Slika: Povprečna obravnava pacienta s simptomi posttravmatske stresne motnje tu traja mesec dni. Foto: Boštjan 
Videmšek  
 
Kakšni so prvi odzivi pacientov, ko se srečajo z vami? 
Seveda zanikanje, celo zavrnitev. Izogibanje. Iskanje drugih razlag, zatekanje v fikcijo, velik eskapizem s podtonom, ki pravi, 
da naj se ne dotikamo nedotakljivega. To se dogaja nam vsem. Ključna je natančna, pravilna intervencija. In seveda delujoč 
sistem integracije. Brez tega psihiatrična pomoč nima dolgotrajnih učinkov. Drugače so posledice lahko usodne za celotne 
družbe, ne le za travmatizirane posameznike. Evropsko-turški begunski dogovor je – v tem kontekstu – povzročil ogromno 
škode. Zlasti politika zadrževanja ljudi na otokih, v ujetosti in brezizhodnosti taborišč. Blokada ljudskih premikov ne deluje. 
Nikoli ni in nikoli ne bo. Posledice čuti tudi okolje, v katerem so ljudje ujeti. Takšna politika stopnjuje mehanizme kolektivne 
travme. In širi. To deluje nezavedno. Če hočem pomagati nekomu, ki je psihotičen, tega ne počnem le zato, ker sem 
zdravnik ali prostovoljec. Ne zaradi tega, ker sem dober. Ampak zato, ker hočem pomagati – pacientom in s tem vsem nam. 
Skupnosti. Gre za spoštovanje in človeško dostojanstvo. Kolektivna travma namreč deluje koncentrično.  
Kako sledite strmo naraščajočim potrebam po psihiatrični pomoči? V begunskem taborišču Moria pomoči sploh ni. 
Na Lezbosu Zdravniki brez meja upravljamo manjšo pediatrično kliniko pred begunskim taboriščem Moria, kjer tudi odraslim 
nudimo psihosocialno pomoč. Tu, v Mitiliniju, delujemo kot klinika za mentalno zdravje. Trenutno sem tu edini psihiater, ki 
dela vsak dan. Dvakrat na mesec je na voljo tudi grški psihiater. Dela je ogromno. In vedno več ga bo. Razmere se 
zaostrujejo, ljudje trpijo. Skrbimo tako za stare paciente, ki hodijo k nam že dlje časa, kot za nove. Zaradi narave našega dela 
in dejstva, da delamo z begunci, si žal ne moremo privoščiti dolgotrajne psihiatrične oskrbe, pač pa v najboljšem primeru 
srednjeročno. Večinoma pa do stabilizacije pacienta. Naše kapacitete so omejene – vedno moramo biti sposobni sprejeti 
nove primere, saj so razmere urgentne. Ves čas urim tudi mlajše zdravniške kolege iz vrst MSF, ki niso psihiatri, a so 
sposobni skrbeti za tukajšnje paciente. To mi je v veliko pomoč. Dejansko polnimo luknje, a to znamo početi.  
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Kako uspešni ste? 
Dobro nam gre. Povprečna obravnava pacienta s simptomi posttravmatske stresne motnje tu traja mesec dni. Čisto vsem 
pacientom, ki smo jih v zadnjih devetih mesecih obravnavali, se je stanje vidno izboljšalo. Seveda le, kar zadeva simptome. 
To ne pomeni, da so ozdravljeni. Tudi zato, ker bodo še vedno živeli v taborišču: ker se njihovo okolje – ne intimno ne fizično 
– ne bo spremenilo. Odkar sem tu, smo pomagali tristo ljudem. Pomembno je, da so ljudje znova sposobni skrbeti zase. Da 
zopet čutijo spoštovanje in dostojanstvo. Tako so spet uporabni v svojih družinah in skupnostih – niso več le problem. Za 
prihodnost, in to našo skupno, je to ključno. Skrbeti za psihično zdravje kogarkoli pomeni skrbeti za psihično zdravje vseh 
nas. Dobro psihično stanje se širi prav tako, kot se širi slabo psihično stanje. To je kot virus, če sem lahko malo 'sintetičen'. 
 

 
Slika: Psihiater Alessandro Barberio na Lezbsou vodi kliniko za mentalno zdravje. Foto: Boštjan Videmšek  
 
Lahko opišete demografsko strukturo vaših pacientov? V taboriščih je zdaj največ Afganistancev, vsega skupaj pa več kot 
40 odstotkov otrok. 
K nam pridejo od povsod, a najbolj grozne primere, najbolj tragične usode, prinašajo s seboj begunci iz Afrike. Predvsem iz 
Demokratične republike Kongo, ene izmed najdaljših in najokrutnejših vojn, a tudi od drugod. Ne bi hoteli iti v podrobnosti 
… Tu so ujeti, ne morejo ne naprej ne nazaj. Psihotični simptomi so siloviti, njihove zgodbe o preteklih travmah strašljive. Tu 
ne delamo veliko z otroki, ki sicer zelo trpijo, z njimi pa se ukvarjajo na naši kliniki ob taborišču. Za otroke, ki imajo težave z 
mentalnim zdravjem, je najbolje, da jih čim prej napotijo v javne bolnišnice in seveda takoj preselijo iz taborišča. Da jih 
zaščitijo. Vem, da velikokrat žal ni tako … To ni v naši moči. Lahko pritiskamo in težimo, izražamo mnenje, dajemo 
zdravstvena navodila, toda … Veliko otrok in najstnikov ima za seboj grozljive zgodbe. Pogosti so poskusi samomora. Naš 
pristop tu, kot rečeno, deluje. Uporabljamo omejeno količino zdravil. Moja metoda zdravljenja je veliko bolj holistična. 
Delujemo kolikor je le mogoče multidisciplinarno. Obravnavo prilagajam vsakemu pacientu posebej, pri čemer upoštevam 
tudi njegovo psihopatološko ozadje. Ko se pacient stabilizira, povabim na terapijo tudi psihologa in zdravnika ter kulturnega 
posrednika. Poskušamo pomagati na več ravneh – od psihoterapije do socialnega dela in osnovne zdravstvene pomoči. Da 
bi to res delovalo, bi potrebovali močno mrežo javnozdravstvenih institucij tukaj v Grčiji, saj so naše kapacitete omejene. 
Nujna je vzpostavitev podporne mreže.  
Kaj se zgodi, ko vojna travma trči ob begunsko izkušnjo, ob popolno nemoč? Ste kot izkušen psihiater tu odkrili kaj 
novega? 
Begunska izkušnja, bivanje v Morii, denimo, ki nikakor ni varen kraj, ni nova travma sama po sebi. Je bolj obujevalec starih 
travm, pospeševalec simptomov posttravmatske stresne motnje. Te nastanejo že dan ali dva po prihodu na otok. Seveda ne 
pri vseh beguncih, pri večini pa. To je brez dvoma povezano s prejšnjimi izkušnjami, veliko pa doda soočenje z grozljivimi 
bivanjskimi razmerami in kaosom v begunskih taboriščih, predvsem v Morii. Tukajšnje okolje samo po sebi reaktivira stare 
travme in bolečine. Tega se zavedajo stroka, politika, institucije, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) … Tu vsak dan 
videvamo neposredno, fizično povezavo. Psihotične reakcije in simptomi so tu veliko bolj očitni – zlasti vizualne in zvočne 
halucinacije. In to ne nekaj domišljijskega, iz drugega sveta. Halucinacije so zelo realistične, neposredne. Oblika, vsebina in 
kontekst halucinacij je drugačen – mešajo so pretekle travme in sedanje izkušnje. Za ljudi je to zelo naporno, težko, 
strašljivo. Veliko pacientom v glavi odmeva: 'Ubili te bomo!' To ni plod domišljije … S tem imamo veliko izkušenj, a 
intenzivnost psihoze je tu res izjemna, proces simptomov pa drugačen. Lahko bi rekel, da je to za stroko nekaj novega. 
Drugačnega.  
Lahko sledite vaši metodi ali morate veliko improvizirati? 
Sledim metodi, ki jo uporabljam v Trstu. Tu se, seveda, sproti prilagajam kontekstu. Nismo v bolnišnici. Kader je omejen. 
Misliti moram vnaprej. Vse moram predvideti. Fleksibilnost je ključna.  
Kako sodelujte z lokalnimi oblastmi? 
Do nedavnega so bili odnosi dobri. Ko smo razmere predstavili javnosti, je bilo nekaj nervoze, zdaj pa lahko, če sem prav 
slišal, ponovno delamo tudi znotraj taborišča brez omejitve ljudi v naši ekipi. A s tem se ukvarjajo moji kolegi. Na Lezbosu 
imamo veliko in kompaktno ekipo. Več kot sto nas je. Zlasti zdaj, ko v Morii poteka kampanja cepljenja otrok.  
Z vašimi ne le tukajšnjimi izkušnjami boste imeli v prihodnosti gotovo veliko dela. Mešanica vojn, begunstva in ujetosti 
postaja … nova normalnost? 
Zelo mogoče … Če se bodo stvari razvijale tako, kot so se zadnjih nekaj let, bomo vsi prizadeti. Posamezniki in skupnosti. 
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• Razveljavitev aneksije Črne gore. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 29. november 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/razveljavitev-aneksije-crne-gore-118782.html  
Ob stoti obletnici združitve s Srbijo je Đukanović poudaril, da je bila podgoriška skupščina leta 1918 velika izdaja Črne 
gore, pozivi k proslavljanju pa so pozivi k propadu države.  
 

 
Slika: Črnogorskega predsednika Mila Đukanovića praznovanje srbske aneksije Črne gore še pred nedavnim ni motilo. 
Foto: Reuters 
 
Srbija se prepira tudi s Črno goro. Podgorica ne obtožuje Beograda le podpiranja prevratnikov, ki naj bi pred dvema letoma 
poskusili izpeljati državni udar in likvidirati tedanjega premiera, temveč tudi očita Srbiji, da je pred sto leti anektirala Črno 
goro. 
Poslanci vladajoče črnogorske koalicije so v skupščinsko proceduro vložili predlog resolucije, s katero bi ob stoti obletnici 
podgoriške skupščine razveljavili njene sklepe. Po mnenju poslancev zasedanje podgoriške skupščine leta 1918 ni bilo niti 
legalno niti legitimno, ker ni bila konstituirana na podlagi svobodno izražene volje državljanov Črne gore. Ker je za sprejetje 
predloga potrebna le navadna večina, ni dvoma, da bo parlament razveljavil sklepe te skupščine.  
Srbski okupatorji ali osvoboditelji 
Iz predloga resolucije izhaja, da so Kraljevino Črno goro, ki je bila mednarodno priznana država in na strani zmagovalcev v 
prvi svetovni vojni, zaradi nezakonite odločitve podgoriške skupščine v soglasju s tedanjimi velesilami priključili Kraljevini 
Srbiji in kot njen del h Kraljevini SHS. Njene odločitve so bile razveljavljene tako z odločitvijo Avnoja med NOV kot leta 2006 
z referendumom in deklaracijo o neodvisnosti Črne gore. 
Poslanci so pozvali vse organe oblasti, naj zavarujejo ustavno ureditev, ker poskušajo srbski nacionalisti znotraj in zunaj 
države zlorabiti tragične dogodke izpred 100 let za dnevnopolitične potrebe ter zanikanje črnogorske državnosti in naroda. 
V Podgorici, Budvi, Baru, Pljevlji in Kotorju so obletnico podgoriške skupščine zaznamovali tudi s plakati »Nikoli več 1918«. 
Predsednik Milo Đukanović je poudaril, da je bila ta skupščina velika izdaja Črne gore, pozivi k proslavljanju tega dne pa so 
tudi pozivi k propadu države. 
Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po prepovedi zaznamovanja podgoriške skupščine v Plevlji izjavil, da ne razume, zakaj 
vrh črnogorske oblasti ne dovoli Srbom imeti drugačno mnenje in zakaj iz njih dela strašilo. Predsednik gibanja za obnovo 
Kraljevine Srbije (Poks) Žika Gojković je ocenil, da sedanja črnogorska oblast z represijo ne more potvarjati zgodovine in 
potrgati vezi med pripadniki istega naroda, ki živi v dveh državah. Sklenil je, da je bila podgoriška skupščina končni korak k 
uresničitvi večstoletne težnje po združitvi Srbije in Črne gore. 
Srbska vojska je leta 1918 z zavezniškimi silami vstopila v Črno goro ter organizirala podgoriško skupščino, na kateri so se 
delegati odločili za ukinitev Črne gore in njeno priključitev Srbiji. Kralj Črne gore je postal Aca Karađorđević, ki je kralju 
Nikoli I. prepovedal vrnitev v državo. Z dekretom je ukinil tudi avtokefalnost črnogorske pravoslavne cerkve. Nasprotniki 
združitve so organizirali božično vstajo, ki jo je srbska vojska brutalno zadušila in zakrivila številne vojne zločine. 
Beograd je seveda zatrdil, da je srbska vojska osvobodila in ne okupirala Črno goro, čeprav je vstopila na ozemlje 
mednarodno priznane države, prevzela oblast, izbrala lojalne predstavnike ljudstva, krvavo zadušila vstajo in ukinila državo 
ter jo združila s Srbijo. Beograjski mediji so polni izrazov razočaranja zaradi nehvaležnosti Črnogorcev, ki nočejo več slaviti 
svojih osvoboditeljev.  
Sojenje za propadli državni udar 
V Črni gori so včeraj izdali tiralico za srbsko državljanko Branko Milić, ki se je zatekla na srbsko veleposlaništvo v Podgorici. 
Soobtožena je poskusa državnega udara v Črni gori na dan parlamentarnih volitev leta 2016. Na veleposlaništvu je poiskala 
zatočišče, kot je navedla, zaradi političnega, pravnega, procesnega, fizičnega in psihičnega pregona ter diskriminacije in 
mučenja. Beograd je zanikal vpletenost v puč. 
Poleg nje je še 13 oseb obtoženih načrtovanja nasilnega vdora v črnogorski parlament in likvidacije tedanjega premiera Mila 
Đukanovića. Podgorica obtožuje tudi Moskvo, da je bila vpletena v poskus nasilnega prevrata. Vpletenost Rusije naj bi med 
drugim dokazovale fotografije ruskih obveščevalcev Edvarda Šišmakova in Vladimirja Popova v pogovoru s srbskim 
državljanom Aleksandrom Sinđelićem - Sašo, ki je po aretaciji priznal vpletenost v poskus puča. Pravo ime obveščevalca 
Popova naj bi bilo Vladimir Mojsev. Puč naj bi preprečil članstvo Črne gore v Natu. 
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Dnevnik, Ljubljana 
 

• Ob dnevu Rudolfa Maistra – duh in izročilo za trajno spominjanje. Dr. Marjan Toš Lenart v Slovenskih goricah. 
Dnevnik, Ljubljana, 23. november 2018 

Pisma bralcev  
https://www.dnevnik.si/1042847769/mnenja/odprta-stran/ob-dnevu-rudolfa-maistra-duh-in-izrocilo-za-trajno-
spominjanje  
Konec novembra se v Sloveniji vedno znova spominjamo generala Rudolfa Maistra, klenega in pokončnega Slovenca, ki je 
najzaslužnejši za narodno osvoboditev na slovenskem Štajerskem v prelomnih letih 1918/1919. Ob tem ni odveč vnovič 
pošteno zapisati, da je general in pesnik Maister, ki je vklesan v slovensko zgodovino, velika in karizmatična zgodovinska 
osebnost. Njegove podobe, kipi in poezija poosebljajo vojaka, pesnika in vojskovodjo iz ne tako davnih dni slovenske 
zgodovine. 
 

 
Slika: Ob dnevu Rudolfa Maistra. Foto: Dnevnik 
 
Niti okroglih sto let še ni minilo od njegovih vizionarskih potez, pa je vendarle postal nezamenljiva vrednota slovenske 
nacionalne samobitnosti in zgodovine. Vse njegove podobe ter predvsem odločna in včasih tudi tvegana dejanja 
predstavljajo njegovo vizionarstvo, odločnost in pogum, kar močno pogrešamo v današnjem času narodne omahljivosti, 
evropske ponižnosti in politične razklanosti slovenskega naroda. Maister je na Štajerskem znal povezati vse domoljubne 
rojake v obrambi slovenstva, in to v politično izjemno občutljivih časih, ko je po koncu prve svetovne vojne razpadala »črno-
žolta monarhija« in je usoda Slovencev visela v zraku. Od teh odločilnih časov bo letos minilo 99 let. 
Njegove poteze je večkrat kritiziral Narodni svet v Ljubljani. A tega se ni ustrašil – in tudi zato je najbrž njegov uporniški duh, 
prežet z narodno zavestjo, dajal upanje ljudem med drugo svetovno vojno, ko so bili Slovenci na okupiranem slovenskem 
Štajerskem podvrženi popolnemu raznarodovanju, etnocidu in celo genocidu. Maistrovo uporništvo je takrat v zatrtih ljudeh 
prebujalo duha upora, in kar je tudi pomembno – na Štajerskem ni podprlo nobene narodne izdaje ali kolaboracije. Mnogo 
Maistrovih borcev se je pridružilo slovenskim partizanom ali narodnoosvobodilnemu gibanju. Če v prevratnih letih 
1918/1919 ne bi bilo njega, predvsem pa njegovih soborcev – prostovoljcev in tudi zvestih podpornikov v Narodnem svetu 
za Štajersko (Verstovšek, Rosina, Voglar, Hohnjec, Senekovič in drugi…), ne bi bilo današnje Slovenije v mejah samostojne 
države. 
Zato lahko tem bolj razumemo Maistrovo večno bolečino zaradi izgube Koroške – če bi ga pravočasno poslušali in 
pravočasno podprli njegove vojaške posege na Koroškem, ne bi bilo izgubljenega plebiscita. Rudolf Maister, vojak, 
vojskovodja, general in tudi nežen poet, predstavlja enega od treh stebrov slovenskega uporništva 20. stoletja. In to zelo 
trdnega, na katerem slonita kasnejša dva, to je narodnoosvobodilni boj z odporom proti nacifašizmu 1941–1945 in seveda 
boj za samostojno Slovenijo 1990–1991. V vojni za Slovenijo je bilo Maistrovo uporništvo eden od navdihov slovenskih 
braniteljev domovine in mlade države. Zato je vreden dostojnega javnega in zgodovinskega spomina. In to ne zgolj ali samo 
ob 23. novembru, njegovem spominskem dnevu. Ta dan pač še posebno spoštljivo in častno. 
Najbrž se lahko strinjamo in se moramo strinjati z nesporno zgodovinsko resnico, da je general Rudolf Maister, kljub temu 
da ni bil avtor kakšnega pomembnega narodnopolitičnega programa za Slovenijo v pisani besedi, s svojimi dejanji, 
pogumom in vizionarstvom velika zgodovinska osebnost, vtkana v slovensko narodno bit. Njegova dejanja, odločnost in 
vojaška drznost so odlike velikega človeka, ki se je ne samo izkazal, pač pa tudi potrdil kot mož, sposoben za odločilna 
dejanja po koncu prve svetovne vojne. Postavil je enega od stebrov slovenskega uporništva 20. stoletja. Brez njega in 
njegovih soborcev ter sodelavcev ne bi bilo oblikovanja Slovenije kot nove državne tvorbe leta 1991. Takrat z zelo jasnim 
pogledom – uprtim v prihodnost Slovenk in Slovencev, ki imajo vso pravico do lastne države. To je bilo vizionarstvo, ki je bilo 
v minulem stoletju še dvakrat na resni preizkušnji, nazadnje leta 1991. Morda je na preizkušnji tudi danes, ko bi Maistra 
odločnih in vizionarskih dejanj v sodobni izdaji še kako potrebovali. 

• Carine so orožje Prištine v političnem spopadu z Beogradom. bs. Dnevnik, Ljubljana, 23. november 2018  
https://www.dnevnik.si/1042847805/svet/carine-so-orozje-pristine-v-politicnem-spopadu-z-beogradom  
Političnim prepirom med Kosovom in Srbijo se je pridružilo še stopnjevanje napetosti v trgovinskih odnosih. Priština 
vztraja, da bo obdržala na novo uvedene visoke carine za srbsko blago, dokler uradni Beograd ne prizna Kosova. 
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Slika: Tovornjak na severu Kosova vozi mimo plakata z napisom Dobrodošel, predsednik s fotografijo Aleksandra Vučića. 
Kosovo je v sredo uvedlo stoodstotne carine na srbsko blago. Foto: AP  
 
Po še enem neuspelem poskusu včlanitve Kosova v mednarodno policijsko organizacijo Interpol, za kar je s svojo 
diplomacijo poskrbela Srbija, je vladi v Prištini očitno prekipelo. Odločila se je poseči po protiukrepu v trgovini ter s tem 
razplamtela že tako vroče strasti v tem delu regije. V sredo je carine na blago iz Srbije in BiH, ki je tudi glasovala proti 
članstvu Kosova v Interpolu, dvignila z desetih na kar sto odstotkov, premier Ramush Haradinaj pa je včeraj dejal, da bodo 
tam tudi ostale, dokler Beograd Kosova ne prizna. »Samo s takšnimi ukrepi lahko pridemo do priznanja,« je dejal Haradinaj, 
ki v nasprotju s predsednikom Hashimom Thacijem zagovarja trd pristop do Srbije. 
Kako je to razvnelo strasti, je bilo mogoče razbrati že z naslovnic medijev in iz dogajanja na terenu. »Iz tako imenovanega 
Kosova z ljubeznijo,« se je včeraj glasil izzivalni naslov čez vso prvo stran v kosovskem časopisu Zeri, spodaj pa je bil znak 
STOP z dodanim napisom »100%«. »Šiptarji hočejo vojno!« je na drugi strani na naslovnici kričal srbski tabloid Informer. Na 
spletu so se pojavili posnetki, na katerih naj bi na Kosovu zažigali srbske izdelke. To je komentiral tudi srbski predsednik 
Aleksandar Vučić, rekoč, da je to enako kot sežiganje židovskih knjig v nacistični Nemčiji.  
Mleka in časopisov ni bilo 
Na Kosovo včeraj niso prispeli srbski časopisi, prav tako ne mleko. Na mejnih prehodih so skladno z napotili vlade zavračali 
blago, na katerem je bilo v naslovu namesto Republika Kosovo navedeno Kosovo in Metohija ali Kosovo/UNMIK, je poročala 
agencija Beta. Vučić je dejal, da je položaj morda še težji, kot je bil leta 2015, ko je Hrvaška zaprla mejo za tovorni promet s 
Srbijo zaradi spora sredi migrantske krize. Vendar je Vučić kosovske Srbe na sestanku včeraj pozval proti stopnjevanju 
napetosti. Dejal je, da »tisti, ki želijo napasti Srbijo«, iščejo povod. Konkretnejši ni bil, je pa omenjal informacije o premikih 
kosovskih sil proti severu Kosova. Vučić je dodal, da si carin niso izmislili v Prištini, ampak naj bi za njimi stal pritisk zahoda 
na Beograd, da se ukloni in prizna Kosovo. Dejal je, da se to ne bo zgodilo, da bo šlo očitno za boj na dolgi rok in da bo Srbija 
sprejela protiukrepe, o katerih ni podrobneje govoril. 
Velik presežek Srbije in BiH 
Kosovska uvedba carin je v nasprotju z določili prostotrgovinskega sporazuma CEFTA, v katerem so tako Kosovo kot Srbija in 
BiH. EU je zahtevala od Prištine, da jih umakne. A podobno je brez uspeha storila že v začetku meseca, ko je Kosovo najprej 
uvedlo desetodstotne carine na blago iz Srbije in BiH.  
Srbija na Kosovu proda za 440 milijonov evrov blaga na leto, medtem ko kosovskega kupi le za pet odstotkov tega zneska. 
Kosovo je peti največji trg za srbsko blago po Evropski uniji, BiH, Rusiji in Makedoniji, prodaja tja pa znaša približno odstotek 
srbskega izvoza. Predsednik trgovinske zbornice Bosne in Hercegovine Vjekoslav Vuković pa je po poročanju Politike včeraj 
dejal, da kosovske carine ogrožajo 10.000 delovnih mest v BiH in da carinski protiukrepi ne bi bili smiselni, saj država na 
Kosovo izvozi desetkrat več, kot uvozi.  
Glas Slovenije Kosovu Vučića ne preseneča 
Vučić se je razgovoril tudi o glasovanju na konferenci Interpola v Dubaju, kjer Kosovo sicer ni dobilo dovolj glasov za 
včlanitev. »Kar zadeva regije, ni bilo presenečenj. Črna gora, Makedonija, Hrvaška, Slovenija, Bolgarija so vedno proti nam,« 
je dejal za TV Pink. Obregnil se je ob Makedonijo, češ da jo je Srbija priznala pod njenim ustavnim imenom, ta pa je priznala 
neodvisnost Kosova. Dejal je, da imajo Makedonci in Črnogorci prijatelje tudi v Albaniji in da Srbiji pošiljajo sporočilo: »Vi ste 
naši drugorazredni prijatelji ali manj pomembni prijatelji.« Med drugim se je zahvalil Kitajski, Rusiji, Argentini in Braziliji za 
podporo Srbiji ter Madžarski in Japonski, ki sta se vzdržali, sicer pa dejal, da je Kosovu za sprejem zmanjkalo 36 glasov, kar je 
več kot ob zadnjem poskusu vstopa v Interpol. 

• Od Vilne do Marakeša: Kdo so danes dušebrižniki in kdo zaščitniki naroda. Mirko Cigler. Dnevnik, Ljubljana, 24. 
november 2018  

https://www.dnevnik.si/1042847890/svet/od-vilne-do-marakesa-kdo-so-danes-dusebrizniki-in-kdo-zascitniki-naroda  
Ne laja pes zaradi vasi, temveč zaradi sebe. – Srbski pregovor. 
Pravzaprav ne vem natančno, kdaj je preskočila možganska iskrica ter povezala Vilno in Marakeš. Asociacija, ki je povezala ti 
dve geografski imeni, je – deklaracija/izjava. V nekem drugem času, v drugačnih mednarodnih in domačih okoliščinah, z 
drugačnimi cilji in igralci je prva – vilenska ali vilniuška, kot smo jo nekoč imenovali – pri nekaterih ostala v spominu kot 
največja sramota slovenske zunanje politike/diplomacije, za druge pa je zgolj realpolitična epizoda na slovenski poti v Nato. 
Vilenska deklaracija se je zgodila spomladi 2003 in je v svetu, tudi med njenimi takratnimi podpisnicami, bolj ali manj 
pozabljena. V slovenski politiki pa se vztrajno vrača, kadarkoli nastanejo notranjepolitične potrebe po obsojanju izdajalcev, 
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nenačelnežev ter vsakršnih prodanih duš Američanom, vojnim hujskačem in podobnim negativcem. Ti naj bi za ameriško 
podporo slovenskemu članstvu v Natu prodali resnico ter nacionalno pokončnost. 
Naneslo je, da sem bil takrat eden od aktivnih udeležencev te sage. Verjetno se mi je zato utrnilo vprašanje, ali bi marakeška 
izjava utegnila postati nova vilenska izjava. Nekaj, kar bo dolgoročno in globinsko zaznamovalo ne zgolj slovensko zunanjo 
politiko in diplomacijo, temveč mnogo širše celotno politiko, v primeru referenduma pa kar celotno družbo. Déjà vu? 
Novi izdajalci, novi izdani 
Poglejmo, kdo so novi izdajalci, kdo izdani. Kdo so dušebrižniki in kdo zaščitniki naroda? Gre spet za dilemo med 
pragmatično in načelno politiko? Pri Vilni je bila podpora ameriški politiki, čeprav iz pragmatičnih razlogov, izdaja 
nacionalne pokončnosti. Pri Marakešu pa naj bi bilo podpiranje ameriške politike novi izraz obrambe nacionalne 
pokončnosti? 
Kaj se dogaja z nami? Zvečer, ko se razprava v državnem zboru še ni niti končala, je neka televizijska anketa kazala, da bi 
osemdeset odstotkov anketiranih glasovalo proti deklaraciji. Zelo hitro s(m)o se Slovenci dali prepričati, da nam nevarnosti, 
celo katastrofe in kataklizme v obliki nacionalnega izumrtja, prinašajo migranti, če se bo država priključila politični 
deklaraciji, ki jo podpira velika večina sveta. Kje so zdaj vsi tisti gorečneži iz vilenskih časov, ki so se zgražali zaradi 
nekritičnega podpiranja in soglašanja z nedokazanimi, hipotetičnimi ocenami Združenih držav Amerike? Kje so vsi tisti, ki so 
takrat »vedeli«, da je Slovenija na napačni strani pravice in resnice? Danes pa tega več ne vedo? Ali pač, ponovno vedo še 
več? Prepričani so in prepričljivo prepričujejo preostale, kako grozovite grožnje nam prinaša politična podpora dokumentu, 
ki bo naslednje leto postal globalen dokument Organizacije združenih narodov. 
Ali gre res za migrante ali pa so oni, podobno kot so bili pred časom pri nas otroci, povod in izgovor za doseganje nekih 
drugih, eminentno političnih ciljev in geopolitičnih aspiracij? Kakšno je politično ozadje oziroma kakšna je podlaga za najširši 
globalen napad ob poskusu urejanja problema migracij? In zakaj se to dogaja v takšnem obsegu prav zdaj, ni pa se dogajalo 
pred letom in več, ko se je dokument pripravljal? Kaj se lomi na migracijah in migrantih – marginalcih, ki jih, brez posebne 
pietete, puščamo utapljati se v morjih in zmrzovati na brezpotjih, razčlovečene na poteh v bolj človeško življenje? 
Politični kontekst zdajšnje gonje proti marakeškemu dokumentu je boj proti multilateralizmu, ki ga najbolj univerzalno 
poosebljajo prav Združeni narodi. Ozadje je Trumpov napad na vse ključne globalne multilateralne organizacije, strukture, 
sporazume in dogovore, kot so OZN, EU, Nato, Svetovna banka, Mednarodno sodišče za vojne zločine, na regionalne 
trgovinske sporazume ZDA z Azijo in Pacifikom, Severno Ameriko in EU, na globalne sporazume, kot so podnebni pariški, 
iranski jedrski ali strateški raketni INF z Rusko federacijo.  
Napad na dogovor o migracijah pod okriljem OZN je priročna priložnost za napad na same Združene narode. Treba je 
pridobiti samo še nekaj gorečih podpornikov. Pri Madžarih in Poljakih ni bilo težko žabo pognati v vodo, prav tako ne pri pri 
posameznih skrajno desnih političnih silah v Evropi. Tudi z zvestimi ameriškimi zavezniki, kot je Izrael, ni bilo problemov. 
Avstralija je imela glede migracij vedno zelo »samosvojo« politiko. Malo bolj se bo treba potruditi pri Rumsfeldovi »novi 
Evropi«. Njeno dojemanje temeljnega človeškega dostojanstva se je že od nekdaj razlikovalo od dojemanja le-tega v stari 
Evropi. 
Migranti so nerazrešljiv problem tudi za evropsko politiko, kjer skupna zunanja in varnostna politika EU članice bolj deli kot 
združuje, saj ji ne uspeva najti za vse sprejemljivih rešitev. Prihodnost Evropske unije se bo tako določala na hrbtih 
migrantov. To je zaznal tudi Stephen Bannon, nekdanji ideolog trumpovega ponosnega nacionalizma, ki po Evropi širi lovke 
s svojim »Gibanjem« (Movement) med podobno mislečimi strankami in političnimi gibanji ekstremne desnice. Cilj so 
evropske volitve naslednjo pomlad, za katere upa, da bodo »referendum o EU« in bodo kot brexit v temeljih pretresle 
Evropo.  
Pot do Marakeša je še dolga 
Spremenjena podoba evropskega parlamenta bi sprožila nepredstavljiv zasuk Evropske unije vstran od idealov njenih 
utemeljiteljev. Slogan, ki smo ga videli pred državnim zborom: »Slovenija Slovencem«, bi pomenil države njihovim 
državljanom tudi v vseh preostalih članicah. Če nas bodo Bannon in njemu podobni prepričali, da so migranti naša glavna, 
celo eksistencialna grožnja, bomo lahko zelo kmalu živeli zgolj in samo sami s seboj. Ne bo ne migrantov ne kogarkoli 
drugega. Si res želimo takšno Evropo? 
Kakorkoli, trenutno razmerje moči je približno 150 proti 15. Na deset držav podpornic marakeškega dokumenta je približno 
ena nasprotnica. Vendar je do konca leta (do zasedanja v Marakešu, na katerem bo dokument sprejet) še daleč, še dlje je do 
naslednje jeseni, ko naj bi dokument potrdila Generalna skupščina OZN. Gorečnost nasprotnikov grozi, da bi dogovor 
utegnil biti resno ogrožen, s tem pa tudi politični kontekst, na katerem počiva. 
Morda unilateralizem, suverenizem, nacionalizem rešujejo Trumpove probleme v ZDA. Prav vsa naša zgodovina pa nas uči, 
da za Slovence to nikoli niso bile racionalne rešitve. Kot maloštevilen narod smo iz njih vedno potegnili krajši konec. 
Podpora in vztrajanje pri marakeškem dokumentu nista samo podpora obči človečnosti, temveč tudi zavzemanje za našo 
lastno politično pokončnost in dostojanstvo. Da jasno pokažemo, kateremu delu Evrope pripadamo po svojih temeljnih 
etničnih opredelitvah.  
Deveturna razprava v državnem zboru je bila na trenutke zastrašujoča. Ali bo tudi marakeška izjava odšla v slovensko 
zunanjepolitično/diplomatsko zgodovino kot še ena njena velika ločnica med dobrim in slabim? Jo bomo podprli oziroma ali 
se bomo o njej referendumsko odločali? 
Opozicija je zmagala na volitvah, vendar ne tako, da bi bila sposobna sestaviti vlado. V marakeškem dokumentu je zaznala 
priložnost, da s predlaganim referendumom o migracijah ponovno dokaže svoj prav in vladi na začetku njene vijugave poti 
postavi novo, morda nepremagljivo oviro. Bomo državljani pravočasno doumeli, kaj sprašuje referendumsko vprašanje in 
zakaj? 
 



• Obnovljena spirala etnične nestrpnosti. Dejan Kovač. Dnevnik, Ljubljana, 24. november 2018  
https://www.dnevnik.si/1042847970/mnenja/komentarji/obnovljena-spirala-etnicne-nestrpnosti  
Zagovorniki zarote velikih sil s poigravanjem z malimi narodi pri svojih strateških vzgibih imajo enostavno razlago. 
Najnovejšega spora med Srbijo in Kosovom (oziroma obrnjeno) ne bi bilo brez blagoslova ZDA, o njihovem prerivanju z 
Rusijo tudi na Balkanu pa je odkrito te dni s pohvalami na račun sozvočja z novo slovensko vlado za Delo spregovoril 
pomočnik namestnika ameriškega državnega sekretarja Matthew Boyse. Tudi najnovejša carinska vojna, v začetku tega 
meseca širše še neopazna z opozorilnimi desetimi odstotki, ta teden s stoodstotnim carinjenjem bosanskega in srbskega 
blaga zveni zelo ameriško, odkar za strateške interese ZDA skrbi Donald Trump. 
Realen pogled bi moral biti drugačen. Kosovski vladi je nedvomno veliko do tega, da sporno vprašanje priznanja njihove 
države zbudi večjo pozornost, saj ostaja pozabljena v slepi ulici na poti do polnopravne članice mednarodne skupnosti. Že 
Bosna in Hercegovina, uokvirjena v daytonski sporazum, se vse bolj zaveda invalidnosti zunanjega tutorstva v podobi urada 
visokega predstavnika, pri Kosovu pa je državna invalidnost več kot podvojena, saj ostaja pred vrati ne le Združenih 
narodov, ampak tudi pomembnih mednarodnih organizacij. Pred tremi leti je Kosovo dobilo le tri glasove premalo pri 
poskusu včlanitve v Unesco, ta teden pa mu je umanjkalo kar 20 glasov za vstop v Interpol. Ker nima niti soglasnega 
priznanja držav Evropske unije, bodoče članstvo v njej za Kosovo ni videti niti kot grad v oblakih, kakršnega Bruselj izrisuje 
drugim balkanskim pretendentkam. Žive ideje o kupčkanju z ozemlji nosijo s seboj spremembe meja, ki, četudi so evropski 
tabu, to zgodovinsko dokazano ne bodo nujno tudi ostale, kar za zagovornike kosovske samostojnosti zlahka pomeni, da bo 
na koncu razdeljeno med Srbijo in Albanijo.  
Odločitev za »ciljne provokacije«, najsi bo to že poglobljena razprava o preoblikovanju sedanjih varnostnih sil v kosovsko 
vojsko s pozivi o umiku Unmika ali pa sedanje carinjenje blaga iz Srbije in BiH (ki zaradi tamkajšnjih Srbov ne priznava 
Kosova) s pozivi k njegovemu bojkotu, sta orodji, ki sta Prištini na razpolago in že znani prav na balkanskem prostoru. Oboje 
je bilo uporabljeno v uverturi tukajšnjih vojn pred skoraj tremi desetletji, zato so povsem na mestu vprašanja, ali se kosovski 
premier Ramush Haradinaj zaveda političnih posledic, ki lahko hitro uidejo izpod nadzora v nov oboroženi konflikt. 
Včerajšnja racija kosovske specialne policije v Kosovski Mitrovici, utemeljena s preiskavo januarskega atentata na zmernega 
političnega predstavnika kosovskih Srbov Oliverja Ivanovića, lahko zato hitro preskoči iz okvira, v katerega jo je postavilo 
poveljstvo Natovih sil na Kosovu (KFOR), ko je aretacijo štirih Srbov, vključno s policistom, ki naj bi oviral preiskavo, označilo 
za rutinsko operacijo, varnostne razmere pa za mirne.  
S carinami sprožena trgovinska blokada bo v največji meri prizadela preostanek Srbov na Kosovu, ki v glavnem kupujejo in 
uživajo proizvode iz Srbije, čeprav je blagovna menjava znatno večja, saj je lani dosegla skoraj pol milijarde evrov pri zdaleč 
večjem toku proti Kosovu. Beograjski Večernji list je prištinski ukrep že označil za »gospodarsko etnično čiščenje« z 
napovedovanjem še zadnjega eksodusa kosovskih Srbov. Opozorilo je na mestu, saj obnovljena spirala etnične napetosti na 
Kosovu tokrat v nevzdržen položaj postavlja preostanek tamkajšnje srbske manjšine. Bruseljsko žuganje s sporazumom 
CEFTA je zgolj zakrivanje pogleda na novo dvigovanje pokrova balkanskega lonca z zanikanjem lastne krivde, da spet prihaja 
do prevretja. Ker se je sledilo mitom in teorijam zarote in prisili živeti skupaj namesto iskanju sožitja.  

• Boljše možnosti za odškodnino izbrisanim. ušk.  Dnevnik, Ljubljana, 26. november 2018  
https://www.dnevnik.si/1042848101/slovenija/boljse-moznosti-za-odskodnino-izbrisanim  
Vlada bo odločila, na kakšen način bo izbrisanim, ki tožijo državo za odškodnino, omogočena poprava krivic. Do konca 
leta mora biti namreč izpolnjena zadnja odločba ustavnega sodišča s tega področja. Vendar gre pri tem le za dober 
odstotek vseh izbrisanih. Velik del jih ostaja odrinjenih. 
 

 
Slika: Iz Dnevnikovega arhiva: protest izbrisanih leta 2012. Foto: Jaka Adamič  
 
Pol leta po zadnji odločitvi ustavnega sodišča o izbrisanih se vlada ponovno odloča, kaj storiti. Sodišče je marca ugotovilo, 
da je omejitev zneska odškodnin, ki je bila uzakonjena leta 2013, protiustavna, saj ne omogoča poplačila dejanske škode. 
Ustavno sodišče je državi naložilo, da mora to novo krivico odpraviti v devetih mesecih. 
MNZ predlagalo štiri različice 
Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je možne rešitve že predstavil. Različic je več: da se ne naredi nič; da se 
spremeni zakon tako, da omejitev ne bi bilo več; da se z zakonom omejijo le obresti; ali pa da se v zakonu določi, v katerih 
primerih je mogoče omejiti tako glavnico kot obresti in v katerem se omejijo zgolj obresti. Ker je od izbrisa minilo že skoraj 
27 let, so obresti precejšnje – medresorska delovna skupina je izračunala, da bi lahko za večkrat presegle glavnico. 
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Vlada je notranjemu ministrstvu naložila, naj v sodelovanju z ministrstvom za pravosodje in ministrstvom za finance 
predloge preuči in predlaga najustreznejšo rešitev. To je MNZ tudi storilo, vendar vlada nove različice še ni obravnavala – 
obravnava te točke je bila pred kratkim umaknjena z dnevnega reda vladne seje. Že vnaprej pa je jasno, da predlagane 
rešitve (tudi različica, po kateri vlada ne naredi nič) pomenijo bistveno večje možnosti za popravo krivic. 
Ustavna spornost ostaja 
Vendar ne za vse izbrisane. Zadeva se namreč nanaša na zgolj 339 od 26.571 izbrisanih, kolikor jih je leta 1992 čez noč 
ostalo brez statusa stalnega prebivalca. Zgolj 339 se jih je odločilo za tožbo, s katero zahtevajo povrnitev škode. 
»S tem bo odpravljena samo ena od vsaj desetih hudih protiustavnosti v zakonih o izbrisanih – vse druge še čakajo, kdaj 
bodo prizadeti s svojimi pritožbami končno prodrli skozi vse instance do ustavnega sodišča. Če bodo to sploh dočakali,« je 
že marca, ko je bila sprejeta sodba ustavnega sodišča, zadevo komentiral zagovornik izbrisanih Matevž Krivic. Izbrisane so 
dosedanji zakonodajni ukrepi razdelili na več skupin z različnimi pravicami. Del jih še vedno čaka na pravico tudi pred 
evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu. 
»Žalostno je, da v naši državi dobrih 26 let po izbrisu mnogi izbrisani še vedno niso dosegli pravične poprave krivic,« so 
dogajanje komentirali pri Amnesty International Slovenije. V tem času je veliko izbrisanih – tudi zaradi socialnih in 
ekonomskih stisk – že umrlo.  

• Pahor o posvetovalnem referendumu o dogovoru ZN z vodji poslanskih skupin. STA. Dnevnik, Ljubljana, 26. 
november 2018 

https://www.dnevnik.si/1042848150/Slovenija/pahor-o-posvetovalnem-referendumu-o-dogovoru-zn-z-vodji-
poslanskih-skupin  
Predsednik republike Borut Pahor se bo o predlogu predsednika NSi Mateja Tonina, ki je glede referenduma o globalnem 
dogovoru ZN o migracijah pozval k sklicu vrha parlamentarnih strank, posvetoval z vodji poslanskih skupin, s katerimi se 
bo sicer v torek in sredo uradno posvetoval o izbiri kandidata za guvernerja Banke Slovenije. 
 

 
Slika: Predsednik države Borut Pahor. Foto: Tomaž Skale  
 
Potem ko sta opozicijski SDS in SNS v sredo v državni zbor vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma o globalnem 
dogovoru ZN o migracijah, je predsednik NSi Matej Tonin Pahorju poslal pismo, v katerem mu predlaga sklic vrha 
parlamentarnih strank. Na njem bi - tako Tonin - preverili, ali so stranke pripravljene dati politično zavezo, da bodo 
spoštovale rezultat posvetovalnega referenduma o globalnem dogovoru ZN o migracijah. 
Kot so danes za STA potrdili v predsednikovem uradu, se bo Pahor o Toninovem predlogu posvetoval z vodji poslanskih 
skupin. Pahor se bo sicer v torek in sredo z vodji poslanskih skupin posvetoval o izbiri kandidata za guvernerja Banke 
Slovenije. 
Pri tem predsednik republike poudarja, da posvete parlamentarnih strank običajno sklicuje in vodi predsednik vlade, 
občasno pa tudi predsednik republike, če se tako dogovorijo predsedniki parlamentarnih strank, med njimi tudi predsednik 
vlade. 
Pahor meni, da je globalni dogovor o migracijah za Slovenijo sprejemljiv 
Predsednik republike je v različnih nagovorih državnemu zboru dejal, da je vedno na razpolago za sodelovanje s poslanskimi 
skupinami in parlamentarnimi strankami, če ocenijo to za koristno in potrebno, so sporočili iz njegovega urada. 
Poslanski skupini SDS in SNS sta v sredo vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma o globalnem dogovoru ZN o 
migracijah, ker naj bi enačil zakonite in nezakonite migracije in ker ga je vlada podprla, ne da bi o dogovoru potekala 
politična ali pravna razprava. Na referendumu naj bi volivci odgovorili na vprašanje: »Ali ste za to, da Slovenija pristopi h 
Globalnemu dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki izenačuje legalne in ilegalne migracije?« 
V opozicijski NSi, ki sicer nasprotuje dogovoru ZN, referenduma niso podprli, saj napovedani posvetovalni referendum po 
besedah poslanca Jerneja Vrtovca ocenjujejo kot nepotrebno drago anketo. 
Predsednik republike Pahor sicer ocenjuje, da je globalni dogovor ZN 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, meni Pahor. 

• Albanija podprla trgovinsko vojno Kosova s Srbijo. STA. Dnevnik, Ljubljana, 26. november 2018 
https://www.dnevnik.si/1042848212/svet/albanija-podprla-trgovinsko-vojno-kosova-s-srbijo  
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Albanska vlada je danes na skupni seji s kosovsko vlado podprla zvišanje carin na blago iz Srbije na sto odstotkov, saj da 
gre za upravičen politični odgovor Kosova na dejanja Srbije. Albanski premier Edi Rama je napovedal enak ukrep za 
kosovske Srbe. Na drugi strani pa bodo odpravili še zadnje trgovinske ovire za kosovske Albance. 
 

 
Slika: Albanija podprla trgovinsko vojno Kosova s Srbijo Foto: Tomaž Skale 
 
Kot je na skupni novinarski konferenci s kosovskim premierjem Ramushem Haradinajem po seji obeh vlad v Peći na Kosovu 
dejal albanski premier Rama, je ukrep Prištine "politični odziv na dejanja države, ki skuša zabosti Kosovo v hrbet". Kosovo se 
je za dodatno zvišanje carine na blago iz Srbije ter BiH odločilo prejšnji teden, potem ko je Kosovu v torek spodletel že tretji 
poskus včlanitve v mednarodno policijsko organizacijo Interpol. 
Carina se je zvišala na sto odstotkov, ker naj bi Srbija in BiH škodila pobudam Kosova za članstvo v mednarodnih 
mehanizmih, so pojasnjevali v Prištini. Predvsem Srbija naj bi vodila agresivno kampanjo proti Kosovu na mednarodni ravni 
in naj bi skušala spodkopati proces normalizacije odnosov. 
Po drugi strani sta vladi Albanije in Kosova danes v Peći napovedali odstranitev še zadnjih medsebojnih trgovinskih ovir. A 
kot je povedal Rama, bo to veljalo le za albanski del Kosova - napovedal je "ničelno carino" za južni del Kosova, kjer živijo 
večinoma Albanci, in 100-odstotno carino za sever, kjer živi večinoma srbska manjšina, poroča francoska tiskovna agencija 
AFP.  
Iz Beograda že ostri odzivi 
To je že sprožilo ostre odzive Beograda. Zunanji minister Ivica Dačić je ocenil, da so po teh napovedih Rame "vsakršna 
srečanja o sodelovanju v regiji nesmiselna". "Rama je ubil regionalne dogovore o sodelovanju, enotni gospodarski prostor," 
je ocenil Dačić. 
Rama je po drugi strani dejal, da je Albanija "zainteresirana za izgradnjo strateških odnosov s Srbijo", vendar pa da Beograd 
ne bi smel imeti dveh obrazov - enega za Kosovo, drugega za Albanijo. "To je nesprejemljivo. Srbija ni žrtev. Kosovo je žrtev. 
Albanija in Kosovo pa bosta šla z roko v roki, kot dva ponosna orla," je še dejal albanski premier. 
S Haradinajem sta nato z rokama oblikovala simbol orla, osrednji simbol albanske zastave, ki jo imajo za svojo tudi kosovski 
Albanci, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. 
Srbija tovrstno tesnejše povezovanje Prištine in Tirane vidi kot ustvarjanje velike Albanije in tudi na ta način utemeljuje 
svoje nasprotovanje neodvisnosti Kosova, ki ga ima še vedno za svoje ozemlje. 

• Zaostrujejo se odnosi med Prištino in kosovskimi Srbi. STA. Dnevnik, Ljubljana, 27. november 2018 
https://www.dnevnik.si/1042848252/Svet/zaostrujejo-se-odnosi-med-pristino-in-kosovskimi-srbi-  
Po odločitvi kosovskih oblasti o velikem zvišanju carin na blago iz Srbije in BiH se je odnos med Prištino in severnim 
delom Kosova danes dodatno zaostril. Župani štirih večinsko srbskih občin - severna Mitrovica, Leposavić, Zubin Potok in 
Zvečan - so danes odstopili s svojih položajev. Protestu so se pridružila tudi sodišča in lokalne skupščine. 
 

 
Slika: Zaostrujejo se odnosi med Prištino in kosovskimi Srbi.  Foto: Tomaž Skale  
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Kot poroča avstrijska tiskovna agencija APA, so sodišča na severu Kosova, kjer živi večinsko srbsko prebivalstvo, prenehala z 
delom. Prav tako so se lokalne skupščine v vseh štirih občinah na severu Kosova odločile za prekinitev komunikacij z uradno 
Prištino, navaja na spletni strani portal Balkaninsight. 
Župan večinsko srbske severne Mitrovice Goran Rakić je na današnji izredni seji lokalne skupščine potrdil, da je odstopil 
zaradi zvišanja carin in petkove operacije kosovskih policijskih sil, v kateri so aretirali tri kosovske Srbe, osumljene 
vpletenosti v umor zmernega politika kosovskih Srbov Oliverja Ivanovića, in še enega kosovskega Srba zaradi oviranja 
policijske operacije. 
Župani vseh štirih občin so po poročanju srbskih medijev svoj odstop utemeljili z diskriminatarno politiko kosovske vlade. 
Ivanovića so iz mimo vozečega avtomobila 16. januarja letos z več streli ubili neznanci pred sedežem njegove stranke v 
Mitrovici. 
Kosovska vlada je minulo sredo sprejela odločitev o povišanju carin na blago iz Srbije in BiH na 100 odstotkov. Zaradi te 
odločitve je dejansko prišlo do prekinitve uvoza iz obeh držav. Po navedbah direktorja kosovske carine Adriatika Stavilecija 
so v sredo srbsko-kosovsko mejo prečkala zgolj dva tovornjaka. V preteklosti jih je bilo običajno med 70 do 100. 

• Tudi če je posvetovalen, migracijski referendum ni utemeljen. Uroš Škerl Kramberger, Meta Roglič. Dnevnik, 
Ljubljana, 28. november 2018  

https://www.dnevnik.si/1042848339/Slovenija/tudi-ce-je-posvetovalen-migracijski-referendum-ni-utemeljen  
Stranka SDS vztraja pri predlogu izvedbe posvetovalnega referenduma o migracijah, predsednik NSi Matej Tonin pa 
predlaga, da bi se politika vnaprej zavezala, da bo rezultate upoštevala. A ustavnopravno gledano takšen referendum 
sploh ni mogoč. 
 

 
Slika: Migracije. Foto: Luka Cjuha 
 
Dva dni zatem, ko sta SDS in SNS v državni zbor vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma o globalnem dogovoru 
ZN o migracijah, je predsednik NSi Matej Tonin predsedniku države Borutu Pahorju napisal pismo. Predlagal mu je, naj 
skliče vrh parlamentarnih strank. Na njem naj bi preverili, ali so se stranke pripravljene politično zavezati, da bodo 
spoštovale rezultat morebitnega posvetovalnega referenduma. »Če volja ljudi ne bo spoštovana, referendum ni smiseln,« je 
navedel Tonin. 
Od peterice s Toninom zgolj SDS 
Pahor naklonjenost predlogu prvaka NSi preverja na pogovorih, ki jih te dni z vodji poslanskih skupin opravlja na temo 
novega guvernerja Banke Slovenije. Včeraj se je sestal z vodji poslancev SDS, LMŠ, SD, SMC in Levice. Sodeč po njihovih 
odzivih pa so Toninovo idejo podprli le v Janševi stranki. V drugih smo lahko slišali ocene, da je odprto pismo predsedniku 
republike piarovska poteza NSi, da bi bilo lahko strankarsko zaobljubljanje o spoštovanju posvetovalnega referenduma 
sporno, pa tudi dvome, ali je referendum o dokumentu OZN sploh v skladu z zakonodajo.  
»Pri globalnem dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih migracijah ne gre za akt, ki bi ga sprejemal državni zbor. Navedeni 
akt torej ni v pristojnosti državnega zbora, zato o njem ni mogoč referendum,« so nam že pred dnevi pojasnili v državnem 
zboru. Podobno poudarja profesor ustavnega prava z ljubljanske pravne fakultete Saša Zagorc: »Posvetovalni referendum 
lahko državni zbor razpiše, če se vprašanje nanaša na akt, ki je v pristojnosti državnega zbora. V primeru globalnega 
dogovora o migracijah pa ne gre za akt državnega zbora, saj je podpis dogovora v pristojnosti vlade in zanj ne potrebuje 
ratifikacije državnega zbora.« 
Državni zbor bi, pravi Zagorc, sicer lahko trdil, da se globalni dogovor posredno nanaša tudi na delo državnega zbora. Ampak 
potem se je treba vprašati, ali se ne nanašajo prav vse zadeve v državi posredno na delo državnega zbora, saj ta sprejema 
vso zakonodajo. »To bi bila zloraba instituta posvetovalnega referenduma,« je prepričan profesor z ljubljanske pravne 
fakultete.  
Vztrajanje pri referendumu 
V SDS pa se ne dajo. »Trenutno v državnem zboru poteka postopek glede razpisa referenduma, referendumsko vprašanje se 
lahko še dopolni, nekih zadržkov za izvedbo referenduma pa ne vidim,« je včeraj dejal vodja poslanske skupine SDS Danijel 
Krivec. Prepričan je tudi, da normalne demokratične države spoštujejo voljo ljudi, izraženo na referendumu, tudi če je ta 
posvetovalen.  

https://www.dnevnik.si/1042848339/Slovenija/tudi-ce-je-posvetovalen-migracijski-referendum-ni-utemeljen


»Glede obveznosti ali neobveznosti upoštevanja posvetovalnega referenduma se ni treba sprenevedati: kateri politik, 
vsebinskim pomislekom navkljub, bi si drznil kljubovati izraženi volji ljudstva, tudi če gre zgolj za posvetovalni referendum? 
Referendum o brexitu je tipičen primer neinformirane in napačne odločitve volilcev, a le redki politiki upajo na glas reči, da 
je napačna in da ni razloga, da bi jo upoštevali,« dodaja Saša Zagorc.  

• Tudi Italija v Marakešu ne bo pristopila k dogovoru ZN o migracijah. STA. Dnevnik, Ljubljana, 28. november 
2018  

https://www.dnevnik.si/1042848391/svet/tudi-italija-v-marakesu-ne-bo-pristopila-k-dogovoru-zn-o-migracijah  
Tudi Italija se decembra v maroškem Marakešu ne bo pridružila globalnemu dogovoru Združenih narodov o migracijah, je 
danes povedal italijanski premier Giuseppe Conte. Italijanska vlada bo namreč odločitev o tem predala parlamentu, ki 
pred konferenco v Marakešu ne bo razpravljal o dogovoru. 
 

 
Slika: Giuseppe Conte. Foto: Reuters  
 
Conte je sicer še septembra v govoru v Združenih narodov povedal, da Italija podpira dogovor. »Fenomen migracij, s 
katerim se soočamo, zahteva strukturiran, večnivojski ter kratko-, srednje- in dolgoročen odgovor mednarodne skupnosti 
kot celote,« je tedaj povedal italijanski premier. 
Vendar pa je v torek italijanski notranji minister Matteo Salvini, ki je znan po ostrih stališčih do priseljevanja, dejal, da je 
»absolutno proti« dogovoru. Poudaril je, da ta omejuje nacionalno suverenost in daje »ekonomske migrante na enako 
raven kot politične begunce«, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
O pristopu bo odločal parlament, a po konferenci v Marakešu 
Italijanska vlada bo tako odločitev o pristopu k dogovoru prepustila parlamentu, ki pa pred konferenco v Marakešu 10. in 
11. decembra, o tem ne bo razpravljal. 
Doslej je že več držav sporočilo, da ne bo pristopilo h globalnemu dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki 
določa 23 ciljev za varnejši in bolj urejen pretok ljudi. Med temi so ZDA, Madžarska, Avstrija, Češka in Bolgarija. 
Slovenija se bo dogovoru pridružila, je sredi meseca potrdila slovenska vlada. Opozicija sicer dogovoru nasprotuje, zaradi 
česar sta poslanski skupini SDS in SNS v parlament vložili predlog za razpis referenduma o dogovoru. 

• Božič v Marakešu. Ervin Hladnik Milharčič. Dnevnik, Ljubljana, 29. november 2018 
https://www.dnevnik.si/1042848411/mnenja/kolumne/bozic-v-marakesu  
Zdaj je tudi prelepi Marakeš dobil tisti zlovešči prizvok, ki ga imajo nekatera druga mesta. Pridružil se je Schengnu in 
Dublinu kot krajema, ki simbolizirata konec naše civilizacije. »Ne Marakešu,« piše na eni od hiš v Ljubljani. Mesto je 
postalo trdnjava, ki jo je treba zavzeti, da kontinent ubranimo pred begunci. Ni več treba razlagati, kaj se dogaja. 
Zadošča ena beseda. »Marakeš.« Vsi vemo, za kaj gre.  
To je neverjetna moč, ki jo s seboj nosijo begunci. Uporabiti jih je mogoče za vse, kar človeku pade na pamet. Begunci so 
najbolj univerzalno uporaben samostalnik na svetu. Delujejo kot kitajski ideogrami, ki v enem znaku nosijo celo vesolje. Z 
enako lahkotnostjo jih uporabljajo politični grobijani, ki čistijo teren za svoje mračnjaške družbene projekte, in človekoljubi, 
ki iščejo prostor, kjer ima njihovo življenje smisel. Če se obesiš na begunca, si že opravil pol dela. Takoj začne delovati 
fantazija, ki v njem vidi Belcebubove armade zla, ali nesrečne množice, ki jih lahko reši samo Kristusova dobrota. Če lahko v 
svoj program vtakneš begunca, si že na poti k zmagi.  
Obrača se jih lahko v neskončnost.  
Sledil sem predlogom, da naj bi letos v decembru v mestih ne prižigali lučk. Namesto tega naj bi denar porabili za begunce. 
Oprostite. Nekje je treba postaviti mejo. Tega res ne smemo zvaliti na pleča beguncev, potem ko že tri leta hodijo skozi naše 
dežele na Kalvarijo. Bi res radi, da gredo starši sredi decembra z otroki v temno mesto, ko je že ob štirih mrak, nebo sivo, iz 
megle pa prši tisti najbolj neznosen dež, otroci pa s smrkavimi nosovi pogledajo gor: 
»Mama, očka, zakaj pa pri nas letos ne gorijo lučke?« 
Odgovor je strog in neizprosen. 
»Zato, ker smo ves denar dali za begunce!« 
To je sijajna formula za vzgojo mladega fašista. Že od ranih nog bo vedel, da smo mi naredili vse za te hudiče, oni pa so nam 
potem še lučke ugasnili. Ob pogledu na smrečice, ki žalostno pobešajo ušesa brez božičnih okraskov, bo prišel na idejo, da bi 
nanje obesil begunce in jih priključil na elektriko. Decembra lučke prižigamo, ker se je ugasnila velika luč na nebu in tri četrt 
dneva preživimo v temi. Verjamemo, da bo svetloba prišla nazaj, lučke pa so izraz našega upanja, da se bo to tudi letos 
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zgodilo. Drugače končamo tako kot v Igri prestolov, ko sedem let niso videli svetlobe. Željo po svetlobi begunci delijo z nami, 
ki nimamo kam bežati.  
To ni zares tako nov fenomen. Begunci so pri železniški postaji skakali čez mejo že v sedemdesetih letih, ko so v Novi Gorici 
lučke prižgali šele 26. decembra, da smo pokazali, kako smo bolj napredni od onih v stari Gorici, kjer so gorele že ves mesec. 
Privarčevani denar ni šel za begunce. Prvič sem z njimi govoril leta 1988 v mestu Hakari na meji med Turčijo in Irakom. Bili 
so Kurdi, ki so iz Halabdže zbežali čez mejo v Turčijo, ker je Sadam Husein napadel njihovo mestece z bojnimi plini. Bilo jih je 
nekaj tisoč. V šotorih so živeli v hribih nad mestom in čakali konec vojne. Potem sem pol življenja preživel v šolah, ki so jih 
spremenili v sprejemne centre v Travniku, samskih domovih v Ljubljani, opuščenih vojašnicah, improviziranih mestih, ki so 
jih iz šotorskih naselij sezidali Palestinci, v taboriščih v severni Keniji, kjer je živelo 30.000 ljudi. V Kartumu sem hodil skozi 
mestno četrt, kjer je živelo milijon beguncev iz Kordofana in Bar Gazala na jugu Sudana. Nikjer me ni bilo treba biti strah, ker 
nikoli nihče ni kazal nobene agresivnosti do tujca, ki je vtikal nos v stvari, ki se ga ne tičejo. Okrog taborišč pa je mrgolelo 
ljudi, ki so beguncem hoteli hudo in so fantazirali o tem, kaj se tam notri dogaja. Begunci so čakali na vizume in zbirali 
papirje, da dokažejo svoj status. Večino časa porabijo za to, da pridejo nekam, kjer lahko uredijo svoj status. Pritožujejo se 
nad vsem mogočim, ampak nikoli nisem nikogar slišal, da bi protestiral zaradi lučk ali božičnih okraskov.  
Prav neverjetno je, kaj vse je mogoče iz beguncev narediti. Države lahko pokažejo, kako stabilne in učinkovite so in jim 
široko odprejo vrata. Potem se izkaže, da morda niso niti tako stabilne niti tako učinkovite, in se morajo namesto z njimi 
ukvarjati s svojimi notranjimi problemi. Begunci so enako uporabni za politike, ki poskušajo destabilizirati ustaljeni red, in za 
tiste, ki jih branijo. Z njimi je mogoče iz niča organizirati predvolilno kampanjo, ki obskurno stranko izgubljencev pripelje na 
oblast. Ministri potem lahko še naprej krepijo svojo popularnost, zapirajo pristanišča in sestavljajo načrte množičnega 
izgona.  
Drugi postavijo pokonci institucionalne mehanizme, ki učinkovito razporedijo prišleke, jim najdejo spodobna prebivališča, 
pomagajo do delovnih mest in pazijo, da je celoten postopek zakonit. Brez sentimentalizma deportirajo vse, za katere zakon 
ne predvideva posebne zaščite. Ampak tudi oni se morajo potem braniti pred sodržavljani, ki v beguncih vidijo privlačno 
orodje za naskok na oblast. So države, kjer so begunci sijajna priložnost za mobiliziranje vojske in njeno razporeditev na 
mejah. Hkrati so sijajna vsebina kulturnih prireditev, kjer pojejo in plešejo, medtem ko na drugi strani organizirajo 
demonstracije z načrtom zažiganja njihovih prebivališč. So kvalificirana delovna sila in trdna pretveza za fašistične shode in 
dobrodošel element protifašističnih demonstracij. Postali so tudi literarni žanr, v katerem se vedno najde Mohamed, ki 
pripoveduje svojo pretresljivo zgodbo. Njega se potem porabi kot argument za izstop iz Evropske unije ali kot argument za 
njeno ohranitev in nadaljnji razvoj. Zveni neverjetno, ampak iz njih je mogoče razpisati tudi nagradni tečaj za pravljice z isto 
lahkotnostjo, s katero je mogoče postaviti razstavo umetniških del. Begunci v našem času oblikujejo našo imaginacijo. 
Kot božičnih okraskov se jih pa res ne spodobi obešati.  

 

Večer, Maribor 

• Arbitraža: Dvojnim državljanom prirezane peruti. Janko Votek. Večer, Maribor, 23.11.2018    
https://www.vecer.com/arbitraza-dvojnim-drzavljanom-prirezane-peruti-6618487  
 

 
Slika: Pripadniki madžarske manjšine so ob prevzemu madžarskega državljanstva dobili denar. Fotografija je 
simbolična. Janko Rath  
 
Pomoč Orbanove vlade za pripadnike madžarske narodnosti je bila izplačana iz ukrepa de minimis 
Naši državljani v obmejnem pasu, ki jih je tako ali drugače prizadela razsodba arbitražnega sodišča o določitvi meje med 
sosednjima državama, so si začeli urejati zadeve v skladu z zakonom o ureditvi določenih vprašanj zaradi dokončne razsodbe 
arbitražnega sodišča. Kljub zapletom, ker Hrvaška zavrača uveljavitev razsodbe, je bil cilj sprejetega zakona ohranitev pravic 
in obveznosti, ki so jih imeli posamezniki pred sprejetjem razsodbe. Poleg nadomestil za povzročeno škodo sta jim 
zagotovljena brezplačno pravno svetovanje pri varovanju lastninskopravnih razmerij in pravna zaščita. 
Lastnikom bo večina stroškov povrnjenih 
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Zdaj, ko so se začela izvajati določila zakona, so lastniki kmetijskih zemljišč in nepremičnin nejevoljni zaradi administrativnih 
opravil, ki jih morajo predložiti kot dokazilo o lastninski pravici do posamezne nepremičnine. Če so izplačila povračilo 
stroškov, škode, nadomestil oziroma prejetje dohodkov v naravi, to pomeni dohodke v skladu z zakonom o dohodnini. 
Dohodki, ki so neposredno nadomestilo za izgubljen dohodek, niso izjema za plačilo dohodnine, razen če je oprostitev 
plačila za povračilo stroškov, odškodnin oziroma nadomestil posebej določena. Za stroške pravne pomoči in zastopanje pri 
ureditvi lastninskopravnih razmerij je letos namenjenih 540 tisoč evrov. Pri urejanju zemljiških lastniških razmerij so 
upravičenci oproščeni plačila upravnih taks za vloge, odločbe, ki so posledica arbitražne razsodbe. Prav tako se jim povrnejo 
vsi stroški, ki jih bodo imeli pri pridobivanju listin v sosednji državi. 
Edini strošek, ki ga ima lastnik, je prevod zemljiškoknjižnih in lastninskih listin iz hrvaškega jezika v slovenskega. To je 
lastnike, ki so začeli urejati dokumentacijo in pridobivati listine v hrvaški zemljiški knjigi, spravilo v slabo voljo. Skupina 
lastnikov, ki ne želi biti imenovana, je poudarila, da bi zadevo lahko uredili bistveno preprosteje. Po njihovi oceni so za 
verodostojnost zemljiškoknjižnega izpisa pomembni številčni podatki o zemljišču. Vlada bi lahko postopek poenostavila in bi 
za ta namen pripravila unificiran obrazec, v katerega bi prenesli podatke iz hrvaškega zemljiškoknjižnega izpiska. Mi smo se 
pogovarjali s skupino, ki trdi, da ima »čiste« zemljiškoknjižne izpiske. Kljub vsemu pa ni mogoče spregledati vseh vnesenih 
»opomb« v zemljiški knjigi na posamezni parcelni številki. Zapisane so vse spremembe in tudi morebitne obremenitve 
kmetijskih zemljišč (plombe in druge zastavne pravice, vpisan zemljiški dolg ali prenos preužitka kmetijskega zemljišča ali 
nepremičnine na drugo osebo). Ne nazadnje lahko morebitnim dolžnikom hrvaške države (neplačevanje davkov) grozi 
izvršba zaradi poravnave dolga do države. Kot so nam povedali sogovorniki, so se davčne obveznosti v preteklosti plačevale 
različno, nekaj časa so lastniki zemljišč davščine plačevali na Hrvaškem, potem je hrvaška država pošiljanje položnic opustila. 
Doslej jih za to obdobje, ko davščin niso plačali, ni nihče terjal. 
 

 
Slika: Lastniki zemljišč na arbitražnem območju morajo prevod zemljiškoknjižnih in lastninskih listin iz hrvaškega jezika v 
slovenskega plačati sami. Foto: Majda Horvat  
 
Orbanova vprašljiva dobrota 
V nekoliko drugačnem položaju se je znašlo kar nekaj kmetov, ki so se pripravljali na urejanje in vlaganje zahtevkov za 
izplačilo petletnega nadomestila za posamezne ukrepe kmetijske politike za zemljišča in živali, za katere ne morejo več 
uveljavljati subvencij in drugih nadomestil iz programov kmetijske politike. Slovenija se je odločila, da bo nadomestilo 
izplačala iz ukrepa kmetijske politike de minimis. Uporaba teh sredstev je določena s posebno uredbo komisije o uporabi 
členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju. Naša država izplačuje 
pomoč po drugi točki in drugem odstavku 107. člena, ki določa pomoč za povrnitev škode, ki so jo povzročile naravne 
nesreče ali izjemni dogodki. Arbitražna razsodba je v tem primeru izjemen dogodek in izplačilo odškodnine oziroma 
nadomestila iz ukrepa de minimis ni sporno. Na problem so naleteli dobitniki pomoči madžarske države. Izkazalo se je, da je 
madžarska stran izplačevala pomoč pripadnikom madžarske narodnosti prav tako iz ukrepa de minimis. Zdaj se 
upravičencem do nadomestila petletnih subvencij dogaja, da se jim prejeta madžarska pomoč odšteva in so upravičeni 
samo do razlike med že izplačano pomočjo in pomočjo, ki bi jim pripadala s petletnim nadomestilom. 
Madžarska zanka vse ožja 
Ob raziskovanju te zgodbe smo odkrili bistveno globlji problem. Ne gre samo za vprašanje, na katerih področjih bodo 
pripadniki madžarske narodnosti – prejemniki madžarskih »investicijskih« pomoči – še prikrajšani zaradi že prejetega de 
minimisa. Sprašujemo se, ali se jim bo to lahko zgodilo tudi v primeru naravnih nesreč ali povračila škode, ki jo bodo 
povzročile vremenske ujme. 
Kaj pravi kmetijsko ministrstvo?  
Uredba 1408/2013/EU v petem odstavku 3. člena določa, da se zgornja meja, 15.000 EUR, in nacionalna omejitev 
uporabljata ne glede na obliko pomoči de minimis ali zastavljeni cilj ter ne glede na to, ali se pomoč, ki jo dodeli država 
članica, v celoti ali le delno financira iz sredstev Unije. 
Zavod ima sedež v RS in dodeljuje pomoč upravičencem s sedežem v RS, zato se dodeljene pomoči seštevajo, ne glede na 
obliko ali zastavljeni cilj. Menimo, da ni ustrezno govoriti o prikrajšanju pri domačih razpisanih sredstvih, saj je omejitev 
15.000 EUR splošna za vsa kmetijska gospodarstva ne glede na vir sredstev pomoči ali vrsto ukrepa de minimis. 
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je pri izplačilu nadomestil zaradi arbitraže, ki so sledila Zakonu o ureditvi 
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določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča, upoštevala že izplačana sredstva po de minimisu v 
Republiki Sloveniji (kmetijski in gospodarski de minimis). Do izplačil so bili upravičeni le nosilci, ki imajo svoje kmetijsko 
gospodarstvo registrirano v RS in so že v preteklosti (2017) sredstva za kmetijske subvencije prejemali v RS.  
To je en del problema. Drug, bistveno večji problem pa je zakonska podlaga, na kateri so pripadniki madžarske narodnosti 
dobili »madžarsko državno pomoč«. Če zadevo pravilno razumemo, je bila pomoč pripadnikom narodnosti dodeljena po 
prvem odstavku tretje točke 107. člena pogodbe o delovanju EU pri pomoči de minimis. Ta določa, da se »pomoč lahko 
dodeli za pospeševanje gospodarskega razvoja območij, kjer je življenjska raven izjemno nizka ali kjer je podzaposlenost 
velika«. Delno je bil verjetno uporabljen četrti odstavek tretje točke, ki določa tudi »pomoč za pospeševanje kulture in 
ohranjanje kulturne dediščine«. Da se območje, kjer živijo pripadniki madžarske narodnosti, srečuje z vsemi navedenimi 
problemi, je nesporno. Ne nazadnje je tudi naša država ob pomurskem zakonu sprejela še nekatere dodatne ukrepe za 
pomoč pri razvoju narodnostno mešanih območij. 
 

 
Slika: Na podlagi dodeljenega državljanstva in novih državljanov je lahko Madžarska območje, na katerem živi madžarska 
narodnost, razglasila za svoje gospodarsko nerazvito območje, z nizko življenjsko ravnijo in veliko podzaposlenostjo. 
Foto: Lisi Niesner/Reuters  
 
Da je upravičila razdeljevanje sredstev med pripadnike narodnosti, je morala madžarska država vzpostaviti formalne pogoje. 
Ključen formalni pogoj je bil in je še, da so pripadniki narodnosti ob slovenskem državljanstvu sprejeli še madžarskega. To 
jim je omogočila Orbanova oblast že v prejšnjem mandatu. V tem mandatu pa jih je za to tudi nagradila. Na podlagi 
dodeljenega državljanstva in novih državljanov je lahko Madžarska območje, na katerem živi madžarska narodnost, 
razglasila za svoje gospodarsko nerazvito območje, z nizko življenjsko ravnijo in veliko podzaposlenostjo. Tu pa smo na točki, 
ko se lahko upravičeno vprašamo, ali visoki in lokalni predstavniki naših oblasti niso razumeli ali ne razumejo ozadja 
nastavljene madžarske zanke, ki se vse bolj zateguje. Če bi razumeli, verjetno lani v Dobrovniku ne bi »promovirali« 
madžarske pomoči. 

• V Matici z Borisom Pahorjem. kr. Večer, Maribor, 24.11.2018 
https://www.vecer.com/v-matici-z-borisom-pahorjem-6617914  
 

 
Slika: Boris Pahor je seveda tudi ugledni član Slovenske matice. Foto: Kulturni center  
 
V ponedeljek, 26. novembra, ob 11. uri bo v Dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu v Ljubljani izjemen dogodek. Na 
predstavitvi knjige dolgoletne Večerove novinarke Darke Zvonar Predan Boris Pahor - najini pogovori, bo sodeloval tudi 
intervjuvanec, gospod Boris Pahor. Pogovor z njim in avtorico bo vodil tržaški časnikar in publicist Ivo Jevnikar. Knjiga Boris 
Pahor - najini pogovori je izšla pri Kulturnem centru Maribor. 

• Ko slovenščina ni več sramotilna hiba. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 26.11.2018 
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Slika: Predstavniki slovenskih narodnih manjšin so v Potrni predstavili svoja prizadevanja, da bi slovenščina zanje poleg 
identitete pomenila tudi uporabnost oziroma da bi bila funkcionalna. Foto: Marko Vanovšek  
 
Predstavniki slovenskih narodnih manjšin so v Potrni predstavili svoja prizadevanja, da bi slovenščina zanje poleg identitete 
pomenila tudi uporabnost oziroma da bi bila funkcionalna 
V Pavlovi hiši je Kulturno društvo člen 7 za Slovence na avstrijskem Štajerskem skupaj s Krščansko kulturno zvezo (KKZ) iz 
Celovca konec tedna pripravilo posvet oziroma seminar za pripadnike slovenske manjšine v Avstriji, na Madžarskem, v Italiji 
in na Hrvaškem o slovenščini v družini oziroma so se udeleženci spraševali o jeziku, razpetem med funkcionalnostjo in 
identiteto. Kot je povedal Martin Kuchling iz KKZ, je bil seminar v Potrni/Laafeldu že peti po vrsti, potem ko je leta 2010 zanj 
dal pobudo častni predsednik KKZ Janko Zerzer, da bi pripadnike manjšine "ozaveščali o posredovanju in pomenu 
materinščine za otroke". 
Martin Kuchling: "Važno je, da z otrokom že doma, v družini začnemo s slovenščino. Vrtec in šola tega namesto vas ne bosta 
storila, je pa narečje tudi dobra podlaga za zborni jezik, s katerim se otroci največkrat prvič srečajo v šoli." Dodal je, da jezik 
za pripadnike manjšin ni zgolj občevalno sredstvo, je namreč tudi del identitete, zaradi česar je kdaj njegova funkcionalnost 
na drugem mestu. Prav pri tem je odločilna uporaba jezika v vsakdanjem življenju, kar pa od posameznika terja določen 
napor. 
O Radgonskem kotu je predavala zgodovinarka in sedaj tolmačka iz avstrijske Radgone Andrea Haberl Zemljič, ki je pred 
petimi leti izdala odmevno knjigo, študijo razmer, v katerih so se zgodovinsko, politično in jezikovno znašli štajerski Slovenci 
v tem delu Avstrije, z naslovom Pustiti jezik v vasi. Opozorila je: "Štajerski Slovenci v nasprotju s koroškimi Slovenci nikoli 
niso imeli svoje gimnazije ali trgovske akademije ne intelektualcev, razen kakšnega duhovnika, kaj šele akademikov, in 
nobenih možnosti za življenje s slovenščino od zibelke do groba. Slovenščina je v teh krajih postala izjema celo v družinskem 
krogu." To potrjujejo statistični podatki ljudskih štetij. Leta 1880 so slovenščino v petih vaseh Radgonskega kota kot 
občevalni jezik še uporabljali vsi prebivalci. Že leta 1910 je ta odstotek padel za polovico, na 50 odstotkov, in ob zadnjem 
štetju, ko so jezik še ugotavljali, leta 2001, je med okoli tisoč prebivalci slovenščino še uporabljalo le še 6,6 odstotka 
vprašanih. Najbolj je seveda zarezala nova meja po koncu prve svetovne vojne in razpadu avstro-ogrske monarhije. "Otroci 
so se v šoli učili nemško, kajti to je bil izraz lojalnosti novi nemški Avstriji, slovenščina je bila pa zavoljo pritiska germanizacije 
manj vredna, primerna morda zgolj za družinski krog. V radgonski cerkvi Marije Pomočnice so okoliški župani leta 1920 
zahtevali ukinitev slovenskih maš. Naj torej ostane le ena slovenska pridiga na mesec za slovenske hlapce, so dodali. Po letu 
1945 pa je meja na Štajerskem postala še dodatno stigmatizirana kot obramba pred komunizmom." 
Štajerski Slovenci v nasprotju s koroškimi Slovenci nikoli niso imeli svoje gimnazije ali trgovske akademije ne intelektualcev, 
razen kakšnega duhovnika, kaj šele akademikov 
"Slovenščina je bila sramotilna hiba, tak odnos pa je poleg zgodovinske odražala tudi materialna odrinjenost teh krajev," je 
nadaljevala Haberl Zemljičeva in zaključila, da je nastanek društva, katerega prva predsednica je bila, in Pavlove hiše 
omogočil, da ti ljudje priznajo, da premorejo nekaj več kakor zgolj nemščino. 
Brez slovenščine v tržaških vrtcih 
Občina Trst pripravlja nov osnutek pravilnika za tržaške občinske vrtce, v katerem za vzgojitelje ni več predpisano obvezno 
znanje slovenščine. Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO) sta ob tem izrazila 
zaskrbljenost in zahtevala ustrezen odziv pristojnih organov, saj tak predlog de facto ukinja tri slovenske občinske vrtce v 
Trstu. (zur)  
O štajerskih Slovencih kot nevidni manjšini je govoril tudi film, lani predvajan na ORF, Čedomire Schlapper, ki je še našla 
slovenske govornike v Radgonskem kotu. Film spregovori tudi o bombnih napadih na manjšino in njene predstavnike. Ena 
pisemska bomba je bila namenjena prav Andrei Haberl Zemljič oziroma ustanovitelju društva Wolfgangu Gomboczu. 
Štajerska dežela je na koncu manjšino priznala leta 2003 in štajerski Slovenci imajo tudi svoje mesto v slovenskem sosvetu 
pri kanclerjevem uradu. 
Sedanja predsednica Društva člen 7 Susanne Weitlaner je predstavila letošnje vpise otrok k fakultativnemu učenju 
slovenščine po štajerskih šolah. Letošnje šolsko leto je teh vpisov 438, kar je kar precej več kot lani, ko jih je bilo 308, ali 
predlani, ko jih je bilo 366. Predsednica si ob tem želi, da bi se učenje slovenščine stopenjsko povezalo, od ljudskih šol do 
fakultet, in da bi predvsem ravnatelji in direktorji šol slovenščino pričeli ponujati tudi kot prvi tuji jezik, kar je sedaj 
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angleščina. "Večina otrok namreč po koncu šolanja ostane v regiji in bi jim slovenščina prej koristila," je svojo misel 
podkrepila Weitlanerjeva, ki je tudi predstavila aktivnosti društva, ki letos praznuje trideset let ustanovitve, in hiše, ki pa 
ima letos dvajsetletnico. 
 

 
Slika: Simon Ošlak Gerasimov in Tatjana Vučajnk pred slušatelji v Pavlovi hiši. Foto: Boris Jaušovec 
 
Tatjana Vučajnk je razgrnila pouk slovenščine kot materinščine v Gradcu, Simon Ošlak Gerasimov pa izzive za večšolski pouk 
slovenščine, to je za dijake, prav tako v Gradcu. Veliko pozornost sta doživeli tudi predavanji Luigie Negro o Slovencih v 
Reziji in Valerije Perger o Slovencih v Porabju. 

• Slovenci iz Italije pri Cerarju: Minister za recipročnost pri manjšinah. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 26.11.2018  
https://www.vecer.com/slovenci-iz-italije-pri-cerarju-minister-za-reciprocnost-pri-manjsinah-6619582  
 

 
Slika: ”Zamejski časopisi za nas niso le vir informacij, so naše vezivo in naš premislek,” je danes v družbi Mira Cerarja 
povedal Rudi Pavšič (v ospredju na fotografiji).Foto: Borut Živulovič/Bobo  
 
V Rimu bo Miro Cerar od kolega Milanesija želel dobiti zavezo, da varčevanje v Italiji pri tiskanih medijih in javni upravi ne 
bo naškodilo manjšinskim časnikom in uradni dvojezičnosti. 
Novi slovenski zunanji minister Miro Cerar se je danes v Ljubljani sešel s predstavniki slovenske manjšine v Italiji, saj nocoj v 
sklopu obiskov sosednjih držav odpotuje v Rim, kjer se bo jutri sestal z italijanskim kolegom Enricom Moaverom 
Milanesijem. Na skupni tiskovni konferenci je Cerar poudaril, da si pri pravicah slovenske manjšine v Italiji želi čim večjo 
recipročnost glede na položaj italijanske narodne skupnosti v Sloveniji: "Pričakujem dejanja, po katerih bi Slovenci v Italiji 
dobili zagotovljenega zastopnika v državnem parlamentu in v deželnem svetu." Zaščitni zakon iz leta 2001 Slovencem sicer 
že zagotavlja pravico do olajšanega zastopstva, a Slovenci imajo predstavnike le po zaslugi nekaterih večinskih strank. 
Nevarnost nižanja podpore slovenskim časnikom 
Huda grožnja manjšini je napoved, da kani Rim z novim letom znižati podpore časnikom, kar bi prizadelo tudi slovenske 
tiskane medije. Kot je povedal predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze Rudi Pavšič: "Primorski dnevnik bi tako 
dobil 90 odstotkov manj denarja, hudo bi bila prizadeta tudi tednika Naš Matajur in Novi glas. Naše časopise bi morali 
ukiniti, a za nas niso le vir informacij, so naše vezivo in naš premislek." Cerar je dejal, da bo skušal v Rimu dobiti zavezo, da 
denarnih podpor vsaj ne bo manj, prav tako ne za drugih 320 manjšinskih organizacij. Rim bo še opozoril, da ne bi bilo prav 
zavoljo varčevanja zniževati denarja, namenjenega dvojezičnosti v Furlaniji - Julijski krajini, denimo v javni upravi. Cerar želi 
tudi pospešiti že dogovorjeno vračanje Narodnega doma v Trstu, da bi ga manjšina zopet dobila v last ob stoti obletnici 
zločinskega požiga, torej leta 2020. 
Dobri odnosi med Slovenijo in Italijo 
Odnose z Italijo je Cerar sicer ocenil za dobre, še posebej izstopa rastoče gospodarsko sodelovanje. Pavšič pa si je zaželel, da 
bi se obnovilo vladno omizje med državama, kamor je vabljena tudi manjšina, saj "omizja ni bilo že leto in pol". Rudi Pavšič 
in generalni konzul Slovenije v Trstu Vojko Volk sta ob robu konference za Večer potrdila, da so občinske oblasti v Trstu že 
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privolile v umik spornega osnutka, po katerem bi lahko tudi v treh slovenskih vrtcih v Trstu zaposlili zgolj italijansko 
govoreče vzgojiteljice. Volk se je najprej po telefonu pogovoril s tržaškim županom Robertom Di Piazzo, občinska odbornica 
za šolstvo Angela Brandi pa je v pozitivnem dogovoru že obvestila Pavšiča. Poleg Pavšiča so bili pri Cerarju še predsednik 
Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj, predsednica paritetnega odbora Ksenija Dobrila, deželni tajnik stranke 
Slovenska skupnost in deželni svetnik Igor Gabrovec ter deželni svetnik stranke Liga Danilo Slokar. 

• Naša poročevalca v Veliki Kladuši: Rezilna žica na Kolpi, zima pred vrati. Kristina Božič, Velika Kladuša. Večer, 
Maribor, 26.11.2018 

https://www.vecer.com/rezilna-zica-na-kolpi-zima-pred-vrati-6619639 
 

 
Slika: Notranjost iz lesenih kolov in polivinila narejenega šotora na robu mesta zgleda kot majhna soba. Vse blato ostane 
zunaj na čevljih, ki stojijo ob vhodu. Foto: Robert Balen  
 
Obljuba predsednika vlade Marjana Šarca, da si bo prizadeval, da se žico na slovenski-hrvaški meji odstrani, tone vse globlje 
v Kolpo, medtem ko se na panelne ograje namešča novo rezilno žico. 
"Skrbijo nas kolektivni izgoni prosilcev za azil iz Slovenije," pojasni Jack Sapoch iz organizacije No Name Kitchen, ki v Veliki 
Kladuši zbira poročila migrantov in beguncev o kršitvah temeljnih človekovih pravic in o nasilju, ki ga morajo pretrpeti na 
mejah Evrope. Nekaj kilometrov iz Velike Kladuše proti Bihaču so mednarodne organizacije nekdanjo tovarno Mirala 
preoblikovale v namestitveni center, kjer je z zimo na vratih zagotovljeno vsaj ogrevanje. A zaradi slabe organizacije in 
posledičnih napetosti med ljudmi so se mnogi odločili vrniti na obronek gozda in bližje mestu ob hrvaško-bosanski meji. 
 

 
Slika: Kamp Velika Kladuša. Foto: Robert Balen 
 
Mejna krajina, prostor, ki ga je v preteklosti določala njegova funkcija, da služi branjenju imperija, je v današnji EU spet 
moderen pojem. Posnetek, narejen sredi gozda med sneženjem, se trese. Ahmad iz sirskega Idliba pokaže, kako so se mu 
tresle roke zaradi mraza. Črnomelj. Do tja so prišli. In od tam so jih slovenski policisti, čeprav so zaprosili za mednarodno 
zaščito, najprej predali hrvaški policiji, ta jih je nato "potisnila nazaj" čez bosansko mejo, ven iz Evropske unije.  
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Slika: Kamp Velika Kladuša. Foto: Robert Balen 
 
Ne bodo nehali iskati poti v Evropo 
Notranjost iz lesenih kolov in polivinila narejenega šotora na robu mesta zgleda kot majhna soba. Vse blato ostane zunaj na 
čevljih, ki stojijo ob vhodu. Mohamed je bil aprila 102 dneva zaprt v grškem zaporu, ker je na turško-grški meji zaprosil za 
azil. "Grčija je grozna," reče v angleščini, ki se jo je naučil na ameriški univerzi v Kairu in jo nato izmojstril skozi življenje – 
med delom in potovanji v Dubaju, Kuvajtu, Maleziji ... 
Ljudje so odprli svoje domove in restavracije beguncem, a obstajajo tudi bari, iz katerih tujce preženejo 
Iz Egipta je pobegnil, da bi se izognil zaporu pod vojaškim režimom Abdela Fataha El Sisija, a v Egiptu so še vedno njegova 
žena in trije otroci. Ob njem sedijo v šotoru štirje sirski begunci. Khalid ob poku zunaj, ki zveni kot strel, reče "kroejša polis". 
Mohamed pojasni, da so ga pred kratkim hrvaški policisti, potem ko so ga ujeli v gozdu, pretepli. Nato so ga "potisnili nazaj" 
čez mejo v BiH. A ob vprašanju, ali to pomeni, da ne bo več poskusil, Khalid odkima in z dlanjo naredi krog. In še enega. In še 
enega. Poskusil bo spet in spet. In spet. "Ljudje so preživeli in ubežali iz vojne," reče Mohamed. A politiki in policisti v Evropi 
pozabljajo, da pred njimi stojijo ljudje. 
 

 
Slika: Migranti v Veliki Kladuši. Foto: Robert Balen 
 
Vse več poniževanja beguncev in migrantov 
Slabo uro prej govori o policijskem poniževanju migrantov Jack Sapoch. Ameriški politolog, ki sodeluje z mednarodno 
organizacijo No Name Kitchen, je leta 2017 prišel v Beograd na študijsko izmenjavo. Letos poleti je delal dve službi, da se je 
lahko septembra vrnil v BiH. V zadnjih tednih, pravi, migranti in begunci, ki so vrnjeni iz Slovenije in Hrvaške, pogosteje 
govorijo o poniževanju. "Skupina fantov iz Bangladeša je opisala, da so jih policisti pregnali v gozd, kjer so se nato spotaknili 
čez nastavljene žice. Druge so spustili iz kombija na pobočju, po katerem so zlivali vodo iz rezervoarja, tako da so bila tla 
drseča in so vsi padli in zdrseli po pobočju," opiše. 
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Slika: Kamp Velika Kladuša. Foto: Robert Balen 
 
V Veliki Kladuši so nekateri ljudje odprli svoje domove in restavracije beguncem, a mednarodni prostovoljci govorijo tudi o 
barih, iz katerih vsakogar, ki izgleda kot tujec, preženejo. "Bosanska policija v zadnjih dneh preganja ljudi iz praznih hiš, kjer 
so našli zatočišče, kaznovali pa so tudi nekatere lokalne prebivalce, ki so migrante namestili pri sebi doma," opisuje Jack 
Sapoch posledice pritiskov EU na lokalno bosansko policijo. Begunce, ki so pred tedni s protestom na meji s Hrvaško 
poskusili doseči, da bi lahko šli naprej v Evropo, želijo bosanske oblasti prestaviti v na novo organiziran migrantski center, 
katerega vodenje je prevzela mednarodna organizacija za migracije. A mnogi posamezniki so se po izkušnji razmer tam raje 
vrnili v Veliko Kladušo, pa četudi na blatni travnik, kjer so med njimi in nebom le plahte polivinila. 
 
 

 
Slika: Kamp Velika Kladuša. Foto: Robert Balen 
 
Do naslednje prilike 
Med odprtimi ognjišči in improviziranimi šotori je danes hodila tudi slovenska fotografinja in dokumentaristka Nika Autor. 
Zjutraj je fotografirala sveže nameščeno rezilno žico na slovenski meji. Meje so ob pravih dokumentih le nekajsekundni 
postanek, prostor pa eden, skupen. O tem ne govori le radijski signal slovenskih postaj, ki se zgubi malo pred Veliko Kladušo. 
Munir iz sirskega Deir Ez Zura v šotoru govori o ženi in dveh otrocih, ki so v Nemčiji. Tja je iz Sirije prebegnil tudi njegov brat. 
In od tam je z avtom želel priti po brata, ko je začelo snežiti in zunaj zmrzovati. Munir pravi, da oblasti niso razumele. Brata, 
pove, so zaprli v Sloveniji. On pa je nazaj na travniku, v šotoru v Veliki Kladuši. Do naslednje prilike. 

• Gostilničar iz Velike Kladuše: "Doživel sem grozote vojne in vem, kako je". Kristina Božič, Robert Balen, 
poročevalca iz Velike Kladuše. Večer, Maribor, 27.11.2018 

https://www.vecer.com/video-gostilnicar-iz-velike-kladuse-dozivel-sem-grozote-vojne-in-vem-kako-je-6620149  
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Slika: Hotelir in gostilničar Asim Latić Latan se spominja začetka februarja, ko je pred svojo picerijo zagledal nekaj 
migrantov ... Foto: Robert Balen  
 
Prebivalci Velike Kladuše – ponosni, samosvoji in z lastno izkušnjo migrantstva in begunstva, so v zadnjih desetih mesecih 
pokazali, kaj pomenita človečnost in solidarnost. 
“Nahranite ljudi,” ima zapisano na podlakti Adis Imamović Piksi. S Petro Steuer sta bila prva mednarodna prostovoljca, ki 
sta prišla v Veliko Kladušo, ko so begunci in migranti v začetku leta začeli bolj številčno iskati pot na sever in zahod tudi 
preko BiH. Potem ko so v okviru kolektiva SOS Ljuta Krajina na robu Velike Kladuše postavili edine improvizirane pokrite 
šotore, kjer so migranti in begunci lahko prenočevali, sedaj sodelujejo in skrbijo za šest projektov direktne solidarnosti. Med 
drugim zraven nekdanje picerije Asima Latića Latan vsak dan nudijo medicinsko pomoč, ki jo potrebujejo ljudje. Ali gre za 
previjanje ran in poškodovanih stopal ali za prvo oskrbo poškodb, ki jih migranti utrpijo med “igro” – kot so sami 
poimenovali poskuse, da pridejo čez meje Evrope. 
 

 
Slika: Tako pomagajo migrantom ... Foto: Robert Balen 
 
Ob taborišču na robu gozda migrantom, ki niso odšli v novi migrantski center Miral, štirikrat na teden zdravniško pomoč še 
vedno nudijo tudi lokalni zdravniki v sodelovanju z organizacijo Zdravniki brez meja. Mednarodna zdravniška humanitarna 
organizacija od aprila poskuša zagotoviti podporo lokalnim zdravnikom in farmacevtom, ki so kmalu postali preobremenjeni 
glede na dodatne potrebe. Hkrati so bila zdravila, ki so jih predpisovali migrantom, plačljiva in zato za večino nedosegljiva. 
Hotelir in gostilničar Asim Latić Latan opisuje začetek februarja, ko je pred svojo picerijo, ki jo je tedaj imel že okoli sedem 
let, zagledal nekaj migrantov. Vprašal jih je, če so lačni. Odgovorili so mu, da so, a da nimajo denarja. Povabil jih je notri. 
Kmalu jih je bilo pet, deset, štirinajst. “Podjetje sem odjavil in začeli smo kuhati,” pojasni, kako so prijatelji, njegovi nekdanji 
gostje postali njegovi sodelavci. Skupaj z Refikom Durakovićem Livakom in Halilom Mehićem so vsi vojni veterani. 
“Spomnim se, kako je bilo, ko smo bili med vojno tudi po pet dni lačni,” pove, potem ko je še en dan postregel okoli 400 
obrokov v dobri uri in pol. Krožniki tople piščančje rižote so se vrstili na mizah s košaricami kruha, za katerimi so se vrstili 
hvaležni jedci. Zadnje mesece jim pomaga tudi Senad Rekić, v kuhinji sproti čistijo krožnike prostovoljci, pomagajo tudi 
nekateri migranti. “Doživel sem grozote vojne in vem, kako je,” reče Asim Latić Latan. “Nekateri ljudje ne razumejo, ker jih 
niti ne poskušajo razumeti,” skomigne, da razume tudi, če pride do občasnih napetosti. Njegov sosed je Zaim Beganović, ki 
se je skupaj s partnerko Jasno Đihić odločil, da v frizerskem salonu Jasna, ki ga imata, omogoči delo tudi alžirskemu 
migrantu Chemseddineju Berafti. Frizer iz Alžira, ki je tudi že začel trenirati nogomet v lokalnem nogometnem klubu, je 
oktobra uradno vložil prošnjo za azil v BiH. 
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Slika: Migrantski center Miral. Foto: Robert Balen 
 
“Kar dela EU, je nehumano. Kar dela hrvaška policija ... za to nimam besed,” pokima Zaim Beganović, da je bil v 
devetdesetih tudi sam begunec. “Vem, kako je. Nočem in ne sprejmem, da bi se nad njimi izživljali. Če jim lahko, jim 
pomagam,” kaže na svojem telefonu fotografije ljudi, ki jih je našel, da so spali na ulici, blizu njegovega doma. “Ljudem je 
potrebno zagotoviti, da lahko nekje prespijo in da se jim zagotovi osnove, ki jih potrebujejo za življenje,” pove v mestu na 
meji EU. Ponoči, pravi vremenska napoved, se bodo temperature spustile globoko pod ničlo. Mestne ulice Velike Kladuše so 
praznično, decembrsko okrašene in čakajo na sneg. 
 

 
Slika: Kamp Velika Kladuša. Foto: Robert Balen 

• Več vpisa otrok k učenju slovenščine. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 29.11.2018 
https://www.vecer.com/vec-vpisa-otrok-k-ucenju-slovenscine-6620818  
V letošnjem šolskem letu je na avstrijskem Štajerskem znova več otrok vpisanih k prostovoljnemu in fakultativnemu 
pouku slovenščine v ljudskih in srednjih šolah 
 

 
Slika: Tatjana Vučajnk je pouk slovenščine v Gradcu predstavila v Pavlovi hiši. Foto: Boris Jaušovec  
 
Na avstrijskem Štajerskem, odkar je dežela priznala obstoj slovenske manjšine, ki je sicer povsem enakovredno kot koroški 
Slovenci ali gradiščanski Hrvati omenjena v Avstrijski državni pogodbi, je letošnje šolsko leto že petnajsto po vrsti, ko lahko 
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starši svoje otroke vpišejo k prostovoljnemu oziroma fakultativnemu pouku slovenščine. Največkrat je to pouk drugega 
tujega jezika oziroma jezika soseda ali prednikov. 
Kot nam je povedala predsednica Kulturnega društva člen 7 za Slovence na avstrijskem Štajerskem Susanne Weitlaner, se je 
letos k pouku slovenščine, ki je ponujen na okoli 20 šolah različnih stopenj v štirih okrajih in v Gradcu, vpisalo 438 učencev 
in dijakov. To je kar precej več kot lani, ko je bilo teh vpisov 308, ali celo predlani, ko jih je bilo 366. Rekordni vpis so v 
društvu sicer zabeležili v šolskem letu 2012/13, namreč 458. Med ljudskimi šolami je k slovenščini vpisanih največ otrok v 
Ivniku/Eibiswaldu, kar 74. Pri novih srednjih šolah pa letos prednjači Arnež/Arnfels s 27 vpisi. Največ vpisov k slovenščini 
doslej imajo tudi na višji stopnji gimnazije (BORG) v avstrijski Radgoni, 65, vendar gre pri vseh teh za dijake, ki prihajajo iz 
Slovenije in imajo zadnja leta na tej šoli tudi opraviti maturo iz slovenščine. 
V Gradcu, kjer se slovenščine kot materinščine učijo tri ure na teden na novi srednji šoli St. Andrä, ima učiteljica Tatjana 
Vučajnk, ki je tudi asistentka za didaktiko slovenščine na univerzi v Celovcu, v kombiniranih oddelkih 25 otrok od sedmega 
do desetega leta. "To je nekaj več kot lani, starši pa so povečini gostujoči delavci iz Slovenije ali koroški Slovenci, ki so 
zaposleni v štajerski prestolnici," je povedala na nedavnem seminarju o slovenščini v družini in šoli v društveni Pavlovi hiši v 
Potrni/Laafeldu. Simon Ošlak Gerasimov pa že četrto šolsko leto v Gradcu, na gimnaziji Klusemann, ki je pobratena s 
slovensko gimnazijo v Celovcu, poučuje slovenščino kot materinščino dijake. "Imamo dve popoldanski šolski uri slovenščine 
tedensko in doslej sta maturo iz slovenščine opravila že dva dijaka, eden pod mojim vodstvom lani," nam je dejal v 
pogovoru. In dodal: "Pravi izziv za učitelja je sestava skupin, ki je zelo heterogena, dijaki prihajajo iz različnih srednjih šol v 
Gradcu. Med desetimi letos vpisanimi dijaki imamo namreč štiri različne stopnje znanja. Dijakov bi bilo seveda lahko več, saj 
vse več Slovencev najde delo v Gradcu. Toda dijaki imajo popoldne vse manj prostega časa, saj so tedaj pri različnih tečajih, 
krožkih, petju, športu ... V resnici jih po večini k slovenščini silijo starši, ki želijo, da otroci ohranijo znanje materinščine in v 
njem napredujejo. Prav zavoljo tega je naslednji velik izziv za učitelja ocenjevanje. Mnogi starši menijo, da bi moral dijakom 
dati samo najboljše ocene. Ocena namreč pristane v dijaškem spričevalu. In če tak dijak ne dobi odlične ocene, slišim 
pripombe, pa saj doma govorimo slovensko, ali obratno, doma pač nimamo časa govoriti slovensko. Mene kot učitelja 
seveda ne zanima, kaj se dogaja doma, ampak zgolj to, kaj se počne na tečaju." 
Predsednica društva Susanne Weitlaner, ki tudi poučuje slovenščino na Višji zvezni šoli za gozdarstvo HBLA v Brucku an der 
Mur, letos 23 študentov, si še zmeraj prizadeva, da bi se bilo slovenščino na avstrijskem Štajerskem otrokom v prihodnosti 
mogoče učiti povezano, torej od nižje do višjih stopenj znanja: "Pa prav zlahka si predstavljam, da bi slovenščina, vsaj vzdolž 
meje s Slovenijo, na šolah postala obvezen tuji jezik, če bi se le šolski ravnatelji in direktorji za to opogumili. To mesto ima 
sedaj angleščina, toda večina otrok, ko konča šolanje, ostane v regiji, in bi jim znanje slovenščine gotovo koristilo." 
Cerar k deželnemu glavarju 
Na petem zasedanju skupnega odbora med Slovenijo in avstrijsko Štajersko se bosta danes v kraju St. Stefan ob Stainz 
sestala minister za zunanje zadeve Miro Cerar in štajerski deželni glavar Hermann Schützenhöfer. Kot so sporočili iz 
slovenskega zunanjega ministrstva, bosta sogovornika pregledala sodelovanje pri javni upravi, varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, izobraževanju, kulturi, turizmu, gospodarstvu, varstvu okolja, prostorskem načrtovanju in socialni 
politiki. Dodala bosta še področje zdravstvene politike. Na plenarnih zasedanjih se skupni odbor srečuje enkrat letno, delo 
po področjih pa poteka skozi vse leto. Prvo takšno zasedanje je bilo leta 2014 v Gradcu. Po zasedanju bo minister Cerar 
obiskal še Pavlovo hišo v Potrni/Laafeldu, ki jo vodi Kulturno društvo člen 7.  

• Evropski parlament je danes podprl spremembe schengenskih pravil. STA, A.L. Večer, Maribor, 29.11.2018 
https://www.vecer.com/evropski-parlament-je-danes-podprl-spremembe-schengenskih-pravil-6621301 
 

 
Slika: Evropski parlament je podprl spremembe schengenskih pravil. Slika: EPA  
 
V skladu s trenutnimi pravili lahko države članice začasno uvedejo nadzor na notranjih mejah v primeru resne grožnje 
javnemu redu ali notranji varnosti. 
Evropski parlament je danes podprl spremembe schengenskih pravil, v skladu s katerim bi bil nadzor na notranjih 
schengenskih mejah po novem omejen na največ leto dni namesto dveh let. Evropska ljudska stranka (EPP) je socialiste in 
demokrate (S&D), ki so podali predlog, obtožila, da je to del kampanje pred evropskimi volitvami. 
V skladu s trenutnimi pravili lahko države članice začasno uvedejo nadzor na notranjih mejah v primeru resne grožnje 
javnemu redu ali notranji varnosti. Evropska poslanka iz Slovenije Tanja Fajon (S&D/SD) je v svojem poročilu predlagala 
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skrajšanje omejitve notranjega nadzora za predvidljive dogodke na dva meseca s sedanjih šest ter omejitev nadzora na 
največ leto dni namesto sedanjih dveh let. 
Če bodo želele države članice začasen nadzor na mejah podaljšati na več kot dva meseca, bodo morale predložiti podrobno 
oceno tveganj s pojasnili. V oceni tveganj pa bi morale sodelovati tudi sosednje države, ki bi jih nadzor na notranjih mejah 
prizadel. Za podaljšanje nadzora nad šest mesecev pa bo potrebno pridobiti mnenje Evropske komisije in odobritev Sveta 
EU. 
Poročilo je danes podprlo 319 poslancev, 241 jih je bilo proti, 78 pa se jih je glasovanja vzdržalo. S tem so evropski poslanki 
iz Slovenije podelili mandat za pogajanja z državami članicami EU o prenovi schengenskih pravil. 
"Sporočilo je jasno, schengen moramo za vsako ceno ohraniti," je po glasovanju povedala Fajonova, so sporočili iz njene 
pisarne. "Izkušnje kažejo, da je nadzor, ko je enkrat uveden, zelo težko odpraviti. Poleg tega trenutna nejasna pravila 
dopuščajo preveč dvoumne interpretacije in celo zlorabo, s tem pa močno ogrožajo integriteto in prihodnost prostora brez 
notranjih kontrol," je še poudarila. 
Kot je dodala, so zavrnili dopolnilo desnih konservativnih sil v parlamentu, ki bi omogočalo izvajanje nadzora na notranjih 
mejah brez časovne omejitve. 
V Evropski ljudski stranki (EPP), ki predloga ni podprla, so medtem S&D obtožili, da "je nadzor na notranjih mejah postal 
talec njihove kampanje pred evropskimi volitvami prihodnje leto". "Ne bomo igrali te nevarne politične igre, v kateri so na 
kocki odprte notranje meje, ena največjih pridobitev enotne Evrope," so sporočili. 
"Naša odgovornost je, da oblikujemo zakonodajni okvir, ki ohranja prosto gibanje v schengnu, in ne ovira zmožnosti držav 
članic, da nadzorujejo varnost," so dodali. 
Trenutno nadzor na notranjih schengenskih mejah izvajajo Avstrija, Nemčija, Danska, Švedska in Norveška, ki so ga uvedle 
leta 2015 zaradi migrantske krize, ter Francija, ki nadzor izvaja zaradi teroristične grožnje. 
 

Vestnik, Murska Sobota 

• Arbitraža: Dvojnim državljanom prirezane peruti. Janko Votek. Vestnik, Murska Sobota, 23.11.2018 
https://www.vestnik.si/arbitraza-dvojnim-drzavljanom-prirezane-peruti-6618487  
Pomoč Orbanove vlade za pripadnike madžarske narodnosti je bila izplačana iz ukrepa de minimis 
Naši državljani v obmejnem pasu, ki jih je tako ali drugače prizadela razsodba arbitražnega sodišča o določitvi meje med 
sosednjima državama, so si začeli urejati zadeve v skladu z zakonom o ureditvi določenih vprašanj zaradi dokončne razsodbe 
arbitražnega sodišča. Kljub zapletom, ker Hrvaška zavrača uveljavitev razsodbe, je bil cilj sprejetega zakona ohranitev pravic 
in obveznosti, ki so jih imeli posamezniki pred sprejetjem razsodbe. Poleg nadomestil za povzročeno škodo sta jim 
zagotovljena brezplačno pravno svetovanje pri varovanju lastninskopravnih razmerij in pravna zaščita. 
Lastnikom bo večina stroškov povrnjenih 
Zdaj, ko so se začela izvajati določila zakona, so lastniki kmetijskih zemljišč in nepremičnin nejevoljni zaradi administrativnih 
opravil, ki jih morajo predložiti kot dokazilo o lastninski pravici do posamezne nepremičnine. Če so izplačila povračilo 
stroškov, škode, nadomestil oziroma prejetje dohodkov v naravi, to pomeni dohodke v skladu z zakonom o dohodnini. 
Dohodki, ki so neposredno nadomestilo za izgubljen dohodek, niso izjema za plačilo dohodnine, razen če je oprostitev 
plačila za povračilo stroškov, odškodnin oziroma nadomestil posebej določena. Za stroške pravne pomoči in zastopanje pri 
ureditvi lastninskopravnih razmerij je letos namenjenih 540 tisoč evrov. Pri urejanju zemljiških lastniških razmerij so 
upravičenci oproščeni plačila upravnih taks za vloge, odločbe, ki so posledica arbitražne razsodbe. Prav tako se jim povrnejo 
vsi stroški, ki jih bodo imeli pri pridobivanju listin v sosednji državi. 
Edini strošek, ki ga ima lastnik, je prevod zemljiškoknjižnih in lastninskih listin iz hrvaškega jezika v slovenskega. To je 
lastnike, ki so začeli urejati dokumentacijo in pridobivati listine v hrvaški zemljiški knjigi, spravilo v slabo voljo. Skupina 
lastnikov, ki ne želi biti imenovana, je poudarila, da bi zadevo lahko uredili bistveno preprosteje. Po njihovi oceni so za 
verodostojnost zemljiškoknjižnega izpisa pomembni številčni podatki o zemljišču. Vlada bi lahko postopek poenostavila in bi 
za ta namen pripravila unificiran obrazec, v katerega bi prenesli podatke iz hrvaškega zemljiškoknjižnega izpiska. Mi smo se 
pogovarjali s skupino, ki trdi, da ima »čiste« zemljiškoknjižne izpiske. Kljub vsemu pa ni mogoče spregledati vseh vnesenih 
»opomb« v zemljiški knjigi na posamezni parcelni številki. Zapisane so vse spremembe in tudi morebitne obremenitve 
kmetijskih zemljišč (plombe in druge zastavne pravice, vpisan zemljiški dolg ali prenos preužitka kmetijskega zemljišča ali 
nepremičnine na drugo osebo). Ne nazadnje lahko morebitnim dolžnikom hrvaške države (neplačevanje davkov) grozi 
izvršba zaradi poravnave dolga do države. Kot so nam povedali sogovorniki, so se davčne obveznosti v preteklosti plačevale 
različno, nekaj časa so lastniki zemljišč davščine plačevali na Hrvaškem, potem je hrvaška država pošiljanje položnic opustila. 
Doslej jih za to obdobje, ko davščin niso plačali, ni nihče terjal. 
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Slika: Lastniki zemljišč na arbitražnem območju morajo prevod zemljiškoknjižnih in lastninskih listin iz hrvaškega jezika v 
slovenskega plačati sami. Slika: Majda Horvat 
 
Orbanova vprašljiva dobrota 
V nekoliko drugačnem položaju se je znašlo kar nekaj kmetov, ki so se pripravljali na urejanje in vlaganje zahtevkov za 
izplačilo petletnega nadomestila za posamezne ukrepe kmetijske politike za zemljišča in živali, za katere ne morejo več 
uveljavljati subvencij in drugih nadomestil iz programov kmetijske politike. Slovenija se je odločila, da bo nadomestilo 
izplačala iz ukrepa kmetijske politike de minimis. Uporaba teh sredstev je določena s posebno uredbo komisije o uporabi 
členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju. Naša država izplačuje 
pomoč po drugi točki in drugem odstavku 107. člena, ki določa pomoč za povrnitev škode, ki so jo povzročile naravne 
nesreče ali izjemni dogodki. Arbitražna razsodba je v tem primeru izjemen dogodek in izplačilo odškodnine oziroma 
nadomestila iz ukrepa de minimis ni sporno. Na problem so naleteli dobitniki pomoči madžarske države. Izkazalo se je, da je 
madžarska stran izplačevala pomoč pripadnikom madžarske narodnosti prav tako iz ukrepa de minimis. Zdaj se 
upravičencem do nadomestila petletnih subvencij dogaja, da se jim prejeta madžarska pomoč odšteva in so upravičeni 
samo do razlike med že izplačano pomočjo in pomočjo, ki bi jim pripadala s petletnim nadomestilom. 
Madžarska zanka vse ožja 
Ob raziskovanju te zgodbe smo odkrili bistveno globlji problem. Ne gre samo za vprašanje, na katerih področjih bodo 
pripadniki madžarske narodnosti – prejemniki madžarskih »investicijskih« pomoči – še prikrajšani zaradi že prejetega de 
minimisa. Sprašujemo se, ali se jim bo to lahko zgodilo tudi v primeru naravnih nesreč ali povračila škode, ki jo bodo 
povzročile vremenske ujme. 

Kaj pravi kmetijsko ministrstvo?  
Uredba 1408/2013/EU v petem odstavku 3. člena določa, da se zgornja meja, 15.000 EUR, in nacionalna omejitev 
uporabljata ne glede na obliko pomoči de minimis ali zastavljeni cilj ter ne glede na to, ali se pomoč, ki jo dodeli država 
članica, v celoti ali le delno financira iz sredstev Unije. 
Zavod ima sedež v RS in dodeljuje pomoč upravičencem s sedežem v RS, zato se dodeljene pomoči seštevajo, ne glede na 
obliko ali zastavljeni cilj. Menimo, da ni ustrezno govoriti o prikrajšanju pri domačih razpisanih sredstvih, saj je omejitev 
15.000 EUR splošna za vsa kmetijska gospodarstva ne glede na vir sredstev pomoči ali vrsto ukrepa de minimis. 
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je pri izplačilu nadomestil zaradi arbitraže, ki so sledila Zakonu o ureditvi 
določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča, upoštevala že izplačana sredstva po de minimisu v 
Republiki Sloveniji (kmetijski in gospodarski de minimis). Do izplačil so bili upravičeni le nosilci, ki imajo svoje kmetijsko 
gospodarstvo registrirano v RS in so že v preteklosti (2017) sredstva za kmetijske subvencije prejemali v RS.  

To je en del problema. Drug, bistveno večji problem pa je zakonska podlaga, na kateri so pripadniki madžarske narodnosti 
dobili »madžarsko državno pomoč«. Če zadevo pravilno razumemo, je bila pomoč pripadnikom narodnosti dodeljena po 
prvem odstavku tretje točke 107. člena pogodbe o delovanju EU pri pomoči de minimis. Ta določa, da se »pomoč lahko 
dodeli za pospeševanje gospodarskega razvoja območij, kjer je življenjska raven izjemno nizka ali kjer je podzaposlenost 
velika«. Delno je bil verjetno uporabljen četrti odstavek tretje točke, ki določa tudi »pomoč za pospeševanje kulture in 
ohranjanje kulturne dediščine«. Da se območje, kjer živijo pripadniki madžarske narodnosti, srečuje z vsemi navedenimi 
problemi, je nesporno. Ne nazadnje je tudi naša država ob pomurskem zakonu sprejela še nekatere dodatne ukrepe za 
pomoč pri razvoju narodnostno mešanih območij. 
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Slika: Na podlagi dodeljenega državljanstva in novih državljanov je lahko Madžarska območje, na katerem živi madžarska 
narodnost, razglasila za svoje gospodarsko nerazvito območje, z nizko življenjsko ravnijo in veliko podzaposlenostjo. 
Foto: Lisi Niesner/Reuters  
 
Da je upravičila razdeljevanje sredstev med pripadnike narodnosti, je morala madžarska država vzpostaviti formalne pogoje. 
Ključen formalni pogoj je bil in je še, da so pripadniki narodnosti ob slovenskem državljanstvu sprejeli še madžarskega. To 
jim je omogočila Orbanova oblast že v prejšnjem mandatu. V tem mandatu pa jih je za to tudi nagradila. Na podlagi 
dodeljenega državljanstva in novih državljanov je lahko Madžarska območje, na katerem živi madžarska narodnost, 
razglasila za svoje gospodarsko nerazvito območje, z nizko življenjsko ravnijo in veliko podzaposlenostjo. Tu pa smo na točki, 
ko se lahko upravičeno vprašamo, ali visoki in lokalni predstavniki naših oblasti niso razumeli ali ne razumejo ozadja 
nastavljene madžarske zanke, ki se vse bolj zateguje. Če bi razumeli, verjetno lani v Dobrovniku ne bi »promovirali« 
madžarske pomoči. 

• Poljubi dediščine. Marina Vrbnjak. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 48, 29. novembra 2018, str. 2 
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 
Mineva 205 let od rojstva slavista Franca Miklošiča 
Dvajsetega novembra je minilo natančno 205 let od rojstva enega največjih slavistov Franca Miklošiča. Po rojaku iz 
Radomerščaka nosi ime ljutomerska gimnazija in njemu v čast dijaki in profesorji že petnajst let pripravljajo Miklošičeve  
dneve, na katerih v duhu njegove širine izvedejo predavanja, okrogle mize, projektne dni in ekskurzije. Letos so jih naslovili 
Poljubi dediščine, potekali pa so med 19. in 23. novembrom. 
 

 
Slika: Kip Franca Miklošiča na ljutomerskem trgu. Fotografija: Nataša Juhnov 
 
Pestro dogajanje na GFML  
Za dijake so na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer (GFML) pripravili predavanja s področij književnosti, jezika in 
naravoslovja. Dijaki prvega letnika so življenje Miklošiča spoznali ob filmu Miklošič, vitez besede, zaradi neugodnih 
vremenskih razmer pa je tistega dne odpadel pohod dijakinj in dijakov ter njihovih profesorjev k Miklošičevi domačiji v 
Radomerščaku. 
Tam se je Franc Miklošič leta 1813 rodil Juriju Miklošiču in Mariji Zobovič kot prvi otrok in bil krščen kot Franc Ksaver 
Miklošič. Šest let pozneje se je družina preselila v Ljutomer. V sredo so se dijaki GFML odpravili na strokovno ekskurzijo v 
Ljubljano, kjer so spoznavali kulturne ustanove. 
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Slika: Dijaki so na Miklošičev grob položili venec. Fotografija: arhiv gfml 
 
Dijaki drugega letnika so odpotovali v avstrijsko prestolnico Dunaj, kjer je Miklošič dolga leta živel in kjer je pokopan. Tam so 
spoznali bogato dediščino Slovencev in se poklonili Miklošičevemu spominu s položitvijo venca na njegov grob.  
Na okrogli mizi so profesorji in dijaki spregovorili o današnjih izzivih jezika, v prostorih gimnazijske knjižnice pa so odprli 
razstavo Ljudsko slovstvo. Obiskala jih je tudi pravljičarka z Madagaskarja Malala Tina Rakotorahalahy Serban. S 
tradicionalnimi glasbili je dijake tretjih letnikov popeljala v svet čarobnega Madagaskarja, čemur je sledilo pripovedovanje 
pravljice Ibotity ali v prevodu Kdo je najmočnejši.  
Dijaki četrtega letnika pa so prisluhnili priznanima slovenistoma Filozofske fakultete Univerze v Mariboru Marku Jesenšku in 
Silviji Borovnik. Ta je dijakom četrtih letnikov predavala o dvokulturnosti in dvojezičnosti, kar je osrednja tema  
maturitetnega romana Maje Haderlap Angel pozabe. Silvija Borovnik je dobra poznavalka zamejske literature na avstrijskem 
Koroškem, zato je dijakom približala literarna dejstva ter odprla širši prostor interpretacije. Jesenšek je predaval na temo 
Slovenski jezik med preteklostjo in sedanjostjo. Dijaki četrtega letnika so se odpravili tudi v Radgonski kot.  
Franc Miklošič je bil izjemen človek  
Na kratko predstaviti življenje tako izjemnega človeka, kakršen je bil jezikoslovec Franc vitez plemeniti Miklošič, ni lahka 
naloga. Po končani osnovni šoli je šolanje nadaljeval na gimnaziji v Varaždinu, pozneje še v Mariboru.  
V Gradcu je študiral filozofijo in pravo in študij končal z doktoratom, svoj prosti čas pa je posvečal slovenskemu jeziku, za kar 
ga je navdušil gimnazijski kolega Franc Vraz. Posvetil se je tudi spoznavanju angleškega jezika in nove grščine ter sanskrta, 
na študijskem potovanju po Italiji pa je utrdil znanje italijanskega jezika. Glavno vlogo v Miklošičevem 
znanstvenoraziskovalnem delu je imel Jernej Kopitar, ki ga je počasi usmerjal v slavistične kroge. Po njegovi smrti se je 
Miklošič zaposlil kot uradnik dunajske dvorne knjižnice, postal pa je tudi predsednik slovenskega društva Slovenija. Konec 
aprila leta 1849 je bil Miklošič imenovan za izrednega profesorja na dunajski univerzi, hkrati mu je bil potrjen univerzitetni 
študij slavistike na dunajski univerzi. V svojem življenju je postavil temelje primerjalnega slovanskega jezikoslovja. Zagovarjal 
je uporabo čistega slovenskega jezika, v katerega se ne vrivajo narečne besede.  
Bil je velik raziskovalec albanskega jezika, zanimala pa sta ga tudi zgodovinska usoda in jezikovni vidik evropskih Romov.  
Bil je član avstrijske akademije znanosti ter dopisni član francoske akademije znanosti, leta 1864 je prejel naziv vitez 
plemeniti. Večkrat je bil dekan dunajske filozofske fakultete, leta 1854 pa celo rektor dunajske univerze.  
Do konca življenja je izdal več kot 30 knjig in več kot 100 obsežnejših razprav s področja jezikoslovja. Za svoje zasluge na 
znanstvenem in šolskem področju je od cesarja Franca Jožefa prejel red železne krone II. stopnje.  
S svojim znanstvenim delom in vplivom je zaznamoval 19. stoletje in postal ena najpomembnejših znanstvenih osebnosti 
v slovenski zgodovini. 

• Anka in Kugyjev pogled A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 48, 29. novembra 2018, 
str. 13 

Ernest Ružič o svojem novem romanu in proznem opusu 
V roman, kjer sta dva vzporedna svetova, vključi še junaka iz prvega romana – V zgodbe vpleta zgodovinska dejstva, 
resnične kraje in ljudi 
https://www.vestnik.si/o-tem-kako-se-liki-in-krajine-v-ruzicevih-romani-prepletajo-6618175  
Pisatelj, pesnik in upokojeni novinar Ernest Ružič je svoj roman Anka in Kugyev pogled predstavil tudi na literarnem 
večeru v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota. O novi zgodbi se je z njim pogovarjal urednik Marjan Pungartnik, 
skupaj pa sta potovala še po pokrajinah njegovega proznega opusa. 
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Slika: Ernest Ružič in njegov zadnji roman Anka in Kugyjev pogled. Fotografija: A. Nana Rituper Rodež 
 
»Zadnji Ružičev roman, ki je izšel pri Mariborski literarni družbi, v zbirki Antares 44, nam razstira pogled na panoramo 
dogajanja, oseb, zgodovine, podrobnih opisov prostora Slovenija-Madžarska-Avstrija,« pravi urednik. Zanimivo pa je, kako 
se zgodbe, ljudje in kraji v njegovih delih prepletajo, zato se zlahka znajdeš na kraju, kateri je zaznamoval že njegove 
prejšnje romane, ali se srečaš z literarnimi liki, ki si jih spoznal v drugih zgodbah. 
 

 
Slika: Ernest Ružič v romanu Anka in Kogyev preplet različne svetove. Foto: A. Nana Rituper Rodež 
 
Ta roman je nastajal dolgo, mogoče predolgo, pove Ružič, ki je doslej napisal pet romanov in več pesniških zbirk. Zase pravi, 
da je najprej novinar, šele potem pesnik in pisatelj in zato verjetno ne preseneča, da v svoja prozna dela zelo rad vpleta 
zgodovinska dejstva, resnične kraje in ljudi ter vsakdanje in aktualne teme, še posebno pri srcu mu je genetika, genski 
inženiring in umetna inteligenca. 
 

 
Slika: Marjan Pungartnik in Ernest Ružič. Fotografija:  A. Nana Rituper Rodež 
 
V romanu Anka in Kugyev pogled, tako Pungartnik, gre za dva paralelna svetova. Prvi je povezan s Erikom, policijskim 
inšpektorjem na Bledu, ki se zaplete z nenavadnim prišlekom, Madžarom Szebestyenom Lindnerjem, drugi pa je 
sentimentalna drama in ljubezenska zgodba med pevko, tudi profesorico, ki izvira iz Madžarske, in profesorjem. Inšpektorja 
Erika to srečanje z neznancem spodbudi k razmišljanje o mladostniških ljubezni, iz njega pa privrejo emotivne naplavine. Je 
človek, ki ljubi ženske, ampak nima prevelike sreče z njimi. Profesor pa se izjemno dobro znajde v ženskem svetu, a bolj kot 
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v ljubezni v veščinah ravnanja z njimi, meni Pungartnik. Ko Anka vstopi v profesorjev svet, s svojo prisotnostjo vedno bolj 
osvaja bralca, medtem ko profesor vse bolj bledi. 
 

 
Slika: Ružič in Pungartnik sta predstavila nov roman, odlomke pa je brala Vesna Radovanovič. Fotografija A. Nana Rituper 
Rodež  
 
Kaj pa ženske v njegovih romanih? 
Vprašanju, kakšno vlogo imajo ženske v njegovem romanu in kakšne like je upodobil, se avtor spretno izmuzne. Pungartnik 
pri tem ugotavlja, da v njegovem pisanju skoraj ni take, ki ne bi bila potencialni spolni objekt, a se dostikrat izteče samo v  
dvorjenje in poslovne priložnosti, v skupno potovanje, srečanje na kulturnih dogodkih in podobno. Dekleta so lepa, 
ambiciozna in samozavestna. Protagonista pa jih doživljata po svoje. 
Nekateri pisatelji ne glede na to, koliko romanov izdajo, pišejo en roman. Tudi Ružič se spogleduje s to idejo, saj se v 
njegovih romanih pojavljajo isti liki, a skuša pri vsebini vedno najti kaj novega. Ravno genetika se pogosto pojavlja v njegovih 
romanih.  
V prvem romanu, poimenovanem Erd, govori o tem, kako je uspelo genetikom vzgojiti koruzo z velikim zrnjem. Ob  tem je 
nastala dilema, ali delo nadaljevati ali ga uničiti. Zgodba se konča s strmoglavljenjem helikopterja, v katerem je bil tudi 
genski inženir dr. Szebestyen Lindner. 
V duhu postmodernizma se ravno ta junak pojavi v romanu Anka in Kugyjev pogled. Ob zgodbi avtor naslika tudi pejsaže 
in podobe Goričkega, ki so skoraj etnološki in polni sentimentalnih doživetij. To so natančni opisi krajev, od Dunaja do 
Budimpešte, kjer se vidi, kako dober poznavalec teh krajev, ulic, kavarn in drugih kotičkov je Ružič, poudari Pungartnik. 
Bralec spoznava natančne opise madžarskih krajin, od koder prihaja Anka, in hkrati prepozna tudi kraje iz Ružičevih prejšnjih 
besedil, kot sta Erd in Hortobagy. Erik, ki je umeščen v gorenjsko in blejsko krajino, pa je bolestno povezan s svojim 
Goričkim. 
»To delo je zahvala pokrajini, iz katere izhajam, da bi se ohranila nekje v spominu. V tej knjigi sem si privoščil precej 
nostalgije,« pravi Ružič. Ker pa je veliko časa preživel na Madžarskem, doda, zelo dobro pozna tudi tisto pokrajino in ljudi. 
Vse to je vpletal tudi v svojo zgodbo. V tem romanu se pojavijo tudi resnične osebe – Vanek Šiftar, Lojze Logar, Jože Tisnikar, 
Kajetan Kovič – ali pa za izmišljenimi imeni stojijo resnične osebe, pojavi pa se tudi Ernest Ružič kot avtor svojega romana 
Vijolični dim. 

• Prekmurski jezik in kultura mlade zanimata. Irma Benko. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 48, 29. novembra 
2018, str. 13 

Domoznanski večer 
V soboški knjižnici predstavili prve rezultate nove interesne dejavnosti 
 

 
Slika: Predavanje Hotimirja Tivadarja, izrednega profesorja na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki vodi tudi strokovno in 
raziskovalno skupino projekta Prekmurski jezik in kultura – izbirni predmet pri Prekmurskem društvu generala Maistra 
Murska Sobota. Fotografija: Jure Zauneker 
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Na domoznanskem večeru v počastitev državnega praznika dneva Rudolfa Maistra v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski 
Soboti, ki sta ga skupaj pripravila Prekmursko društvo generala Maistra Murska Sobota in knjižnica, je bila vsebinska rdeča 
nit prekmurski jezik, ki je v zgodovini Prekmurja osrednji gradnik domoljubne zavesti in osišče narodnostne pripadnosti 
tukajšnjega prebivalstva, je v slovesnem govoru ob predstavitvi vloge in zaslug generala Maistra za zavarovanje celovitosti 
slovenskega narodnostnega ozemlja posebej poudaril slavnostni govornik, predsednik Prekmurskega društva generala 
Maistra Murska Sobota Marjan Farič. 
Društvo je pred dvema letoma prvič javno predstavilo pobudo za uvrstitev prekmurskega jezika in kulture med izbirne 
predmete v osnovnih in srednjih šolah ter v programe izobraževanja starejših. Za uresničitev pobude je bila oblikovana 
posebna strokovna in raziskovalna skupina. Tok dogodkov pa je projekt Prekmurski jezik in kultura precej spremenil in 
razširil. Ideja o pripravi rešitev za uvedbo prekmurskega jezika in kulture kot izbirnega predmeta ostaja osnovni cilj, ki pa 
čaka na umestitev med razvojne projekte na pristojnem ministrstvu.  
Medtem je društvo Etnografskemu muzeju v Ljubljani poslalo pobudo za vpis prekmurskega jezika v register nesnovne 
kulturne dediščine, kot prvi konkreten korak na poti do izbirnega predmeta pa je že z letošnjim šolskim letom zaživela 
interesna dejavnost prekmurski jezik in kultura.  
Na petih prekmurskih šolah je bilo med učenci dovolj zanimanja za sodelovanje v tem krožku in že po treh mesecih so vidni 
prvi rezultati, vredni javne pozornosti in pohvale. Na  domoznanskem večeru so jih po treh izčrpnih strokovnih predavanjih, 
in sicer Klaudije Sedar o abecednikih, čitankah, učbenikih in drugem učnem gradivu v prekmurskem jeziku, Hotimirja 
Tivadarja o projektu Prekmurski jezik in kultura in Suzane Panker o programu dela v krožkih prekmurski jezik in kultura, 
učenke in učenci tudi predstavili. 
Led so prebili učenke in učenci Osnovne šole Beltinci, ki so se poimenovali Mi veseli Marki. Skupaj z mentorico Jelko  
Breznik so pripravili zanimiv preplet prekmurskega jezika, kulturne dediščine in ustvarjalnosti. Učenke Osnovne šole 
Fokovci, njihova mentorica je Suzana Panker, so dejavnost krožka predstavile z recitalom, ki so ga naslovile Prekmurski jezik 
– kinč moj dragi. 
Na zelo zanimiv način so svoj kraj predstavili učenke in učenci Osnovne šole Kobilje. Interpretirali so avtorsko besedilo svoje 
mentorice Marije Domonkoš. Predstavitev pa sta zaokrožili učenki Osnovne šole Tišina, kjer krožek vodi Bernarda Roudi, in 
sicer z interpretacijo besedil v prekmurskem jeziku o zgodovinskih dogodkih pred stotimi leti. Pred polnim avditorijem v 
preddverju soboške knjižnice so nastopajoči sporočili, da jih prekmurski jezik in kultura zelo zanimata ter da si predmet 
prekmurski jezik in kultura zasluži v slovenskem šolskem sistemu najmanj status izbirnega predmeta. 

• Besedila so v petih jezikih. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 48, 29. novembra 2018, str. 16 
Literarno-likovni zbornik Pobiralci rose.  
Ob slovenskem in madžarskem so avtorji pisali še v romskem, hrvaškem in srbskem jeziku 
Pred koncem leta Zveza kulturnih društev Lendava že tradicionalno izda literarno-likovni zbornik Pobiralci rose. Ta odseva 
multikulturnost ljubiteljske ustvarjalnosti v pokrajini ob Muri, saj so besedila v slovenskem, madžarskem, hrvaškem, 
srbskem in romskem jeziku. 
 

 
Slika: V zborniku so literarna besedila 26 avtorjev. Med njimi sta tudi Zlatka Frajzman - Pupa in predsednica ZKD Lendava 
Danijela Hozjan. Fotografija: Jože Gabor 
 
Predstavitev šestega zbornika, na katerem so brali besedila iz njega, so pripravili v Knjižnici Lendava. Literarni večer je z 
glasbenimi nastopi popestrila Lucija Šetar. V zborniku je 156 literarnih besedil, ki jih je napisalo 26 avtorjev, 122 je pesmi in 
34 proznih del, med temi tudi nekaj basni in humoresk. Avtorji so iz občin Lendava, Črenšovci, Velika Polana, Murska Sobota 
in Radenci. Zbornik je oblikovala in ilustrirala Andrea Schneider. Za prevode v slovenski jezik in lektoriranje je poskrbela Olga 
Paušič, za madžarski jezik Bea Feher, za srbskega pa Rade Bakračević. Zbornik so izdali ob pomoči Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti in Občine Lendava.  
Pesmi, proza, dramska besedila, pravljice, basni, anekdote ljubiteljskih ustvarjalcev, ki živijo na območju Občine Lendava in 
širše, govorijo o življenju in delu, o veselju, žalosti, ljubezni, željah in sanjah, je povedala predsednica ZKD Lendava Danijela 



Hozjan. »V šestih letih, odkar zbornik izhaja, smo ugotovili, da je med nami veliko ljudi, ki radi v literarni obliki izrazijo svoja 
občutja in doživetja. Letos smo dali poudarek prizadevanju za večjo kakovost prispevkov, pri čemer smo za pomoč zaprosili 
znane literarne ustvarjalce in pedagoge. Ti so na literarnih večerih, ki smo jih organizirali med letom, pred branjem literarnih 
besedil izvedli vaje in nas poučili, kako ustvarjati, da bodo naša besedila boljša in kakovostnejša.«  
Ljubiteljske literarne ustvarjalce, ki se srečujejo v prostorih ZKD Lendava Lendava, povezuje veselje do ustvarjanja in 
druženja. V svoje vrste vsako leto vabijo nove ustvarjalce, dobrodošli pa so tudi vsi tisti, ki pisani besedi radi prisluhnejo. 
Besedila so na literarnih večerih poleg avtorjev brale še recitatorke. V šestih letih so organizirali že 45 literarnih večerov, 
vsak je imel neki vsebinski poudarek. Teme so med drugim bile: Jesenska melanholija, Miti in legende o Lendavi, Nasmehni 
se mi, Strahovi in Moč besed. 
Literarne večere popestrijo z glasbenimi nastopi ter razstavami slik in fotografij, pravi Hozjanova. »Multikulturnost nas 
povezuje, navdihuje in nam pomaga, da postajamo bolj odprti za druge ljudi. Z literarnim ustvarjanjem v prostor vnašamo 
razmišljanje o medsebojnih odnosih, kritiko razmer, lepoto narave, veselje, žalost in hrepenenje, pa tudi željo po lepšem 
in boljšem življenju.« 

• Zvesti sin dveh narodov. Besedilo: Maja Hajdinjak. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 48, 29. novembra 2018, 
priloga PEN, str. 6 

Avgust Pavel je prevzel breme pisanja slovnice, da so Slovenci med Muro in Rabo ostali – Slovenci. 
 

 
Slika: Avgust Pavel. Foto:  Avtor fotografije neznan 
 
Avgust Pavel, rojen 28. Avgusta 1886 na Cankovi, je bil prvi prekmurski znanstvenik, prevajalec, pesnik, pisatelj, etnolog, 
jezikoslovec, literarni zgodovinar, učitelj in muzeolog. Njegova družina je najprej živela v Voglerjevi hiši na Cankovi, v 
najetem stanovanju, nato v hiši v Skakovcih, nazadnje pa v Potrni (Laafeldu). Po nasvetu župnika Jožefa Borovnjaka sta 
starša Avgusta poslala na gimnazijo v Monoštru in nato na višjo gimnazijo v Sombotelu, kjer je leta 1905 maturiral. Znano je, 
da mu je mati Elizabeta Obal, o kateri je pogosto pisal v svojih pesmih, ob odhodu na študij v Sombotel podarila slovenski 
molitvenik, v katerem mu je napisala posvetilo: »Dragi Gusti, ne zapüščan ti zemelskoga kinča, ali tej knige so meni najdžakši 
kinč. Zato je tebi pošlen za spomin.« 
 

 
Slika: 25. 3. 2000 so mu na Cankovi postavili doprsni kip. Hčerka Judita je ob njem posadila vrtnico. Fotografija: Nataša 

Juhnov 



 
Vsestranski intelektualec  
Pavel je živel v obdobju hudih madžarskih pritiskov. Da je bil njegov materni jezik slovenski, dokazuje njegova naravoslovna 
knjiga, napisana v madžarščini. Mati mu je namreč pripisovala slovenske prevode, ker madžarščine sprva ni razumel. Šele 
med šolanjem v Sombotelu se je naučil dobro madžarsko. Kot je razvidno iz uradnih dokumentov šole v Sombotelu, je bil 
Pavel edini, ki je imel same odlične ocene (takrat je enica pomenila odlično oceno). 
Leta 1911 je dobil profesorsko diplomo, dve leti pozneje pa je doktoriral. Potem je nekaj časa učil v Tordi in Dombovaru, od 
leta 1920 pa je delal v Sombotelu, kjer je bil v županijskem muzeju (Vasvarmegyei muzeum) namestnik ravnatelja ter vodja 
etnografskega oddelka in knjižnice. Od leta 1933 je bil sourednik revije Folia Sabariensia. 
 
 

 
Slika: Pavlovo idejo o kulturnem in jezikovnem sobivanju ter medsebojnem razumevanju in spoštovanju treh narodov je 
prevzelo tudi Kulturno društvo člen 7 za avstrijsko Štajersko. Zato se po njem imenuje Pavlova hiša v Potrni (tam je tudi 
živel). Fotografija: Igor Napast 
 
Pavel je bil vsestranski, zato mu vsak pripisuje zasluge na drugem področju – nekateri poudarjajo njegovo pesniško delo, 
drugi prevajalsko delo na področju slovensko-madžarskih jezikovnih stikov, tretji njegovo vlogo neutrudnega kulturnega 
posrednika med Slovenci in Madžari, zaradi česar se ga je tudi oprijel vzdevek »zvesti sin dveh narodov«. To vsestranskost 
lahko pripišemo njegovemu že zelo zgodnjemu branju slovenske in hrvaške literature, ko je začel spoznavati razlike med 
slovanskimi jeziki. 
Resneje se je z jezikoslovjem začel ukvarjati na filozofski fakulteti v Budimpešti. Prvo leto je študiral latinščino in 
madžarščino, že drugo leto pa je omenjenima jezikoma priključil še slavistiko. Za to ga je navdušil profesor Oskar Ažbot, ki je 
hitro ugotovil, da ima Pavel neverjeten posluh za jezik in da je zelo dober poznavalec svojega narečja, zato ga je uporabil 
za zbiralca narečnega gradiva v Prekmurju. Vsi njegovi jezikoslovni prispevki so pisani v madžarščini, saj knjižne slovenščine 
ni obvladal toliko, da bi lahko v njej pisal. Njegov prvi jezikoslovni zapis je izšel, ko je bil še študent, star 22 let. Zbrano 
narečno gradivo in zapisi so mu bili temelj za prvo prekmursko slovnico, ki jo je pisal v letih 1941 in 1942. Namenjena je bila 
prekmurskim šolam, kjer so namesto knjižne slovenščine uvedli prekmurščino. Ta je služila kot jezik, ki bi omogočal čim 
prejšnji prehod k madžarščini. Pisanja se je lotil tudi zato, da bi vse zbrano gradivo ohranil na enem mestu. Napisal 
je tudi knjigo Glasoslovje slovenskega narečja Cankove, kar je bila njegova doktorska disertacija. Delo je bogato tudi z vidika 
ljudskih rekel, frazemov, pesmi, s katerimi je Pavel obogatil razlage besed. O svoji materinščini piše kot o domačem, 
slovenskem prekmurskem jeziku, medtem ko slovenski knjižni jezik označi za avstrijsko slovenščino in govori o vplivu 
sorodnega slovenskega jezika slovenskih štajerskih vasi. To pojmovanje je bilo v skladu s takratno politiko. Kljub temu si je 
upal izreči, »da sta naš in avstrijski slovenski jezik eden in isti in da so med njima le narečne razlike«. 
Kot pesnik je izdal dve pesniški zbirki. Prvo, ki nosi naslov Tako pojem psalme v naročju slepe doline, je izdal leta 1933, čez 
tri leta pa še zbirko Zažgani gozd. Umrl je 2. Januarja 1946 v Sombotelu. Kot zanimivost: ob smrti je imel na nočni omarici 
slovenski molitvenik. Teden dni pred smrtjo pa je hčerki naročal: »Po moji smrti ne pozabi mojega sorodstva tam čez, 
v Prekmurju,« kar je hčerka Judita, ki danes živi v Sombotelu, tudi storila in navezala stike z njegovimi brati.  
Podrobneje o prekmurski slovnici 
Med drugo svetovno vojno so madžarske okupacijske oblasti Avgustu Pavlu naročile, naj napiše slovnico vendskega jezika. Z 
njo so želeli Madžari dobiti znanstveno delo kot dokaz neslovenskosti prekmurskega jezika, ki da je od slovenščine različen 
in neodvisen vendski jezik. S tem bi dobili ideološko napisano jezikoslovno delo, ki bi podpiralo priključitev Prekmurja 
Madžarski. Čeprav jo je Pavel skril za naslovom Vend nyelvtan (Vendska slovnica), so recenzenti odkrili njegov namen in 
preprečili tisk slovnice, tako da je dolgo ostala pozabljena. 
Gre za prvo znanstveno slovnico prekmurščine, s čimer je ta postala normirana in predpisana, obenem pa je šlo tudi za 
prikrit upor madžarizaciji. Pavel je s slovnico postavil jezikovni spomenik in temelj za ohranitev prekmurskega jezika. 
Leta 2000, ob obletnici rojstva Avgusta Pavla, se je na pobudo dr. Antona Vratuše rodila ideja o prevodu slovnice v slovenski 
knjižni jezik. Delo, ki je luč sveta ugledalo leta 2014 in pravzaprav prvič dobilo tiskano podobo, je prevedla Marija Bajzek 



Lukač, porabska Slovenka in profesorica slovenskega jezika na Univerzi Elte na Madžarskem, uredil pa ga je Marko Jesenšek 
s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.  
Pavla oziroma njegovega namena pisanja slovnice v tistem času ni razumel nihče, niti njegov tesni prijatelj in sodelavec Vilko 
Novak, saj mu je v pismih očital izneverjenje slovenstvu. Pavel mu je odgovoril na kratko: »Če tega dela ne bi storil jaz, bi ga 
nekdo drug in bi ga naredil tako, kot so to želeli Madžari.« S tem je povedal, da je moral prevzeti to breme nase, da so 
Slovenci med Rabo in Muro lahko ostali to, kar so še danes – Slovenci in ne Vendi. 
Zakaj o prekmurščini 
Avgusta 2019 bomo praznovali 100. obletnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Odštevanju 
mesecev do takrat se Vestnik pridružuje tudi na tej strani, in sicer tako, da bomo vsakokrat osvetlili katero od 
posebnosti, značilnosti oziroma vprašanj, ki se porajajo o(b) prekmurščini, saj je prav ta eden tistih elementov, ki 
Prekmurje opredeljujejo najbolj, predstavili bomo tudi ljudi, ki so bili v zgodovini in so danes zaslužni za to, da 
prekmurščina še živi. 
 

Primorske novice, Koper 

• Danijel Cek. Tik pred ciljem utonil v Reki: Topolc – med begom pred policisti je v mrzli Reki utonil alžirski 

mladenič. Primorske novice, št. 274, 28. nov. 2018, str. 1, 24 
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• Makedonsko tožilstvo proti Gruevskemu vložilo novi obtožnici. B. V. Skopje - MMC RTV SLO, STA. 23. november 
2018  

Gruevski pobegnil na Madžarsko 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/makedonsko-tozilstvo-proti-gruevskemu-vlozilo-novi-obtoznici/472677  
Makedonsko specializirano tožilstvo je v četrtek proti nekdanjemu makedonskemu premierju Nikolu Gruevskemu vložilo 
novi obtožnici zaradi nezakonitega financiranja njegove konservativne stranke VMRO-DPMNE in zlorabe položaja med 
gradnjo sedeža stranke v Skopju. 
 

 
Slika: Nikola Gruevski je pobegnil na Madžarsko, kjer je zaprosil za azil in ga takoj tudi prejel. Foto: Reuters 
 
Proti Gruevskemu, ki je bil premier od leta 2006 do 2017, poteka zdaj skupno šest sodnih postopkov. Glede na poročanje 
medijev, ki jih povzema avstrijska tiskovna agencija APA, mu očitajo pranje denarja, nezakonito financiranje stranke, zlorabo 
položaja, volilno prevaro, sodelovanje pri kriminalni organizaciji in spodbujanje h kaznivemu dejanju. 
Gruevski je nedavno pobegnil iz Makedonije, kjer bi moral začeti prestajati dveletno zaporno kazen zaradi obsodbe v 
primeru zlorabe položaja, saj je leta 2012 na skrivaj s proračunskimi sredstvi za osebno uporabo kupil 600.000 evrov vreden 
službeni mercedes. Skozi Albanijo, Črno goro in Srbijo je prispel na Madžarsko, kjer so mu odobrili azil, češ da je "žrtev 
političnega pregona," kot se je izrazil madžarski pravosodni minister Laszlo Trocsanyi. 
Če bodo odločili, da je nekdanji makedonski premier kriv, bi moral po poročanju makedonskih medijev v zapor za 20 let. 
Madžarska vlada je sicer že sporočila, da Gruevskega ne namerava izročiti Makedoniji. Skopje pravi, da njegovo izročitev 
zahtevajo zaradi resnosti kaznivega dejanja, in spomnilo, da je bil zanj izdan mednarodni priporni nalog. 
Madžarsko vlado so zaradi pomoči pri begu politika in hitri odobritvi azila kritizirale številne države. 
Orban: Gruevski je bil moj kolega 
Madžarski premier Viktor Orban medtem brani odločitev madžarskih oblasti, da Gruevskemu odobrijo azil. Gruevskega je 
označil za svojega zaveznika, makedonskemu pravosodju pa očital, da sodeluje v političnih igricah. 
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Slika: Madžarska vlada je zelo hitro odobrila azil Gruevskemu, ki mu je tudi pomagala pobegniti iz Makedonije, zaradi 
česar so Budimpešto kritizirale številne države. Orban zavrača mednarodne kritike, češ da gre za delo organizacij in ljudi, 
povezanih z ameriškim milijarderjem madžarskega rodu Georgeom Sorosem. Foto: Reuters 
 
Orban je dejal, da sta si z Gruevskim stala z ramo ob rami, da bi zaustavili množične migracije čez Balkan. Zaradi tega sta 
Makedonija in Gruevski osebno postala Orbanova zaveznika, meni madžarski premier. 
"Poznam tega človeka, dolgo je bil moj kolega," je dejal Orban v pogovoru za radijsko postajo mr1. "Bilo bi veliko težje, če ne 
nemogoče, braniti madžarsko mejo brez njega," je zatrdil. 
"Do zaveznikov se je treba vesti pravično. Če se obrne na nas, lahko pričakuje pošten postopek. Ne moremo ga postaviti nad 
zakon, lahko pa mu zagotovimo pošten postopek," je poudaril Orban. 
Madžarski premier meni, da je bilo sojenje Gruevskemu politično motivirano, zato ne more vplivati na madžarske oblasti. "V 
Makedoniji se dogajajo zapleteni politični boji in igrice in pravosodni sistem je del tega," je dejal Orban. 

• Po akciji policije EU poziva k umiritvi razmer na Kosovu. B. V., K. Št. Kosovska Mitrovica - MMC RTV SLO. 23. 
november 2018  

Srbsko vodstvo na izrednih sestankih 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/po-akciji-policije-eu-poziva-k-umiritvi-razmer-na-kosovu/472661  
Številni evropski politiki pozivajo k umiritvi strasti na Kosovu, saj da je to v interesu celotne regije. Rusija je aretacijo 
Srbov označila za provokacijo Prištine s ciljem pregnati Srbe s Kosova. 
 

 
Slika: Aretacije so izvedle kosovske posebne policijske sile. Foto: EPA 
 
"Ponudil sem pomoč v prizadevanjih za hitre in praktične rešitve za različna trgovinska vprašanja," je dejal Evropski komisar 
za širitev Johannes Hahn. Avstrijski kancler Sebastian Kurz, čigar država trenutno predseduje Svetu EU-ja, pa je izrazil 
obžalovanje zaradi zvišanja carin na izdelke iz Srbije ter Bosne in Hercegovine. "Ovire moramo odstranjevati, namesto da si 
izmišljujemo vedno nove," je tvitnil. 
Rusko zunanje ministrstvo se je medtem odzvalo na današnjo akcijo posebnih enot kosovske policije v severnem delu 
Mitrovice v okviru preiskave umora zmernega politika kosovskih Srbov Oliverja Ivanovića, ko so aretirale štiri ljudi. Pri tem 
je bilo kritično do EU-ja in ZDA, češ da bodisi ne zmorejo obrzdati svojih varovancev bodisi odobravajo njihovo agresivno 
vedenje. 
Provokacija Prištine 
Rusko zunanje ministrstvo v sporočilu, objavljenem na strani ruskega veleposlaništva v Beogradu, še ocenjuje, da je 
pomembno, da se oblasti v Beogradu obnašajo odgovorno in si prizadevajo za zmanjšanje napetosti. Aretacije Srbov pa so 
označili za provokacijo Prištine s ciljem pregnati Srbe s Kosova. 
Kosovska policija je današnjo racijo izvedla na štirih lokacijah v Mitrovici. Poleg policista Dragiša Markovića, ki je sodeloval 
pri preiskavi umora, so priprli tudi policista Nedeljka Spasojevića ter Sašo Ćurčića in Marka Rošića. Tri od teh so prijeli 
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zaradi povezav z umorom, enega pa zaradi oviranja policije pri opravljanju dolžnosti. S kosovskega tožilstva so medtem 
sporočili, da še vedno iščejo namestnika župana Mitrovice Milana Radojčića, podpredsednika glavne stranke kosovskih 
Srbov Srbske liste. 
Racijo so sicer izvedli na podlagi ocene, da obstajajo realne možnosti, da bi na teh lokacijah našli "pomembne dokaze" o 
Ivanovićevem umoru. Policija je sporočila, da je našla dokaze, poleg tega pa so po poročanju kosovskih medijev našli tudi 
določeno količino orožja. Župan severnega, pretežno srbskega dela Kosovske Mitrovice Goran Rakić je dejal, da so policisti 
aretirane med aretacijo tudi pretepli. Po akciji kosovske policije se je srbska vlada sestala na izredni seji, predsednik države 
Aleksandar Vučić pa se sestaja z vodstvi vojske in policije. 
Uboj znanega politika 
Spomnimo, neznani napadalec oziroma napadalci so sredi januarja v Kosovski Mitrovici ubili 64-letnega Oliverja Ivanovića, 
enega najbolj znanih srbskih politikov na Kosovu. Bil je tudi odkrito kritičen do politike Beograda do Kosova. 
Carine razburile Srbijo 
B92.net še poroča, da so odnosi med Prištino in Beogradom dodatno zaostreni, odkar Kosovu 20. novembra še tretjič ni 
uspelo postati član Interpola. Dan po zanj neuspešnem glasovanju v Dubaju se je tako Priština odločila povišati carine na 
uvoz izdelkov iz Srbije in Bosne in Hercegovine na kar 100 odstotkov. 
Srbsko blago na Kosovo ne prihaja več, tovornjaki pa se vračajo z mejnih oziroma administrativnih prehodov. Srbski portal 
blic.rs poroča, da se bodo opoldne v Kosovski Mitrovici, Gračanici in Štrpcu odvili enourni protesti zaradi uvedbe visokih 
carin. 

• Vzgojiteljice v tržaških občinskih vrtcih po novem brez znanja slovenščine? Al. Ma. Trst - MMC RTV SLO, STA. 24. 
november 2018  

Slovenski organizaciji zaskrbljeni 
http://www.rtvslo.si/slovenija/vzgojiteljice-v-trzaskih-obcinskih-vrtcih-po-novem-brez-znanja-slovenscine/472787 
Občina Trst pripravlja nov osnutek pravilnika za tržaške občinske vrtce, v katerem za vzgojitelje ni predpisano obvezno 
znanje slovenščine. 
Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO) sta ob tem izrazila zaskrbljenost in 
zahtevala ustrezen odziv pristojnih organov. Organizaciji sta najbolj zaskrbljeni nad usodo treh slovenskih vrtcev – enega, ki 
deluje v sklopu Dijaškega doma, in vrtcev Oblak Niko in Modri delfin.  
Prvotni predlog novega pravilnika za tržaške občinske vrtce, ki ne vključuje obveznega znanja slovenščine za vzgojitelje, 
namreč s tem dejansko ukinja te slovenske občinske vrtce v Trstu, sta organizaciji opozorili v skupnem sporočilu za javnost. 
Po njihovih navedbah je v osnutku pravilnika sporen tudi morebiten položaj slovenskih vrtcev v tržaški občini v prihodnosti. 
Doslej so namreč delovali kot ločene slovenske sekcije vrtcev s specifičnimi predpisi. Predlog novega pravilnika pa naj bi 
ukinjal njihovo avtonomijo, saj so v njem izpostavljene le nekatere slovenske sekcije, za katere niso predpisani nobeni 
pogoji. 
Kot je pojasnil Julijan Čavdek s SSO-ja, bi sprejetje takšnega pravilnika poleg tega kršilo pravice Slovencev v Trstu in 
zmanjšalo možnost otrok za pogovor v maternem jeziku. 
Čavdek je še povedal, da bosta občinska uprava in občinski svet Trsta o morebitnih popravkih obstoječega pravilnika 
razpravljala prihodnji teden, slednji pa ima pri tej odločitvi tudi zadnjo besedo. Dodal je, da bi se sicer lahko zadeva z 
ustrezno politično voljo rešila v zelo kratkem času. 
S predstavniki avtohtone slovenske narodne skupnosti se bo pred srednim obiskom v Italiji v ponedeljek sestal zunanji 
minister Miro Cerar. Pogovori bodo osredotočeni na aktualna vprašanja slovenske manjšine v Italiji. 

• NSi poziva Pahorja, naj skliče politični vrh o migracijskem referendumu. Al. Ma. Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 
24. november 2018  

"Moteče stalno napotilo k multikulturalizmu".  
http://www.rtvslo.si/slovenija/nsi-poziva-pahorja-naj-sklice-politicni-vrh-o-migracijskem-referendumu/472777  
Predsednik NSi Matej Tonin je predsedniku republike Borutu Pahorju predlagal sklic vrha parlamentarnih strank, na 
katerem bi preverili, ali so pripravljene spoštovati izid migracijskega referenduma.  
 

 
Slika: Tonin in Pahor v DZ-ju, ko je bil Tonin izvoljen za predsednika parlamenta. Foto: BoBo 
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Predsednik NSi-ja Matej Tonin je potezo napovedal že v četrtek, ko so v poslanski skupini SDS-a predstavili predlog za razpis 
posvetovalnega referenduma o dogovoru Združenih narodov o migracijah. 
Pod predlog za referendum je sicer poleg največje poslanske skupine v DZ-ju podpisana še poslanska skupina SNS-a. Ti 
predlagata naslednje referendumsko vprašanje: "Ali ste za to, da Slovenija pristopi h Globalnem dogovoru o varnih, urejenih 
in zakonitih migracijah, ki izenačuje legalne in ilegalne migracije?" 
V opozicijskem NSi-ju, ki sicer nasprotuje dogovoru ZN-a, referenduma niso podprli. "NSi napovedani posvetovalni 
referendum o globalnem migrantskem sporazumu ocenjuje kot drago anketo, ki je nepotrebna," je povedal poslanec Jernej 
Vrtovec. 
Predsednik stranke Tonin je nato na Twitterju zapisal, da so v NSi-ju posvetovalni referendum pripravljeni podpreti, če se 
vlada politično zaveže, da bo rezultat spoštovala. "Če volja ljudi ne bo spoštovana, pa referendum ni smiseln," je poudaril in 
napovedal pismo predsedniku države Borutu Pahorju glede tega. 
Tonin: Odprte meje dolgoročno ne rešujejo problemov 
Pismo je v petek tudi poslal. V njem je zapisal, da je na svetu zagotovo veliko krivic, saj je na svetu po podatkih ZN-a kar 800 
milijonov lačnih, podnebne spremembe ogrožajo 200 milijonov ljudi, okoli 60 milijonov pa jih beži pred posledicami vojn. V 
NSi-ju se tudi zavedajo, da je v človeški naravi iskati mir in možnosti za človeka dostojno življenje. 
"A ena stvar je pri vseh zadevah bistvena, da politika odprtih mej dolgoročno ne rešuje vseh omenjenih problemov," je 
poudaril Tonin. Politika odprtih mej po njegovem prepričanju povzroča nove in nove krivice, saj razviti svet na ta način tudi 
srka najustvarjalnejše ljudi. 
Pogovore o svetovnem dogovoru glede migracij, ki bo decembra sprejet v Marakešu v Maroku, je treba po mnenju NSi-ja 
postaviti tudi v širši kontekst, da mu sosednje države nasprotujejo, zato lahko podpora Slovenije dogovoru "pomeni 
povabilo številnim migrantom, ki čakajo na nadaljevanje poti na balkanski poti". "Prepričan sem, da takega pritiska 
Slovenija na dolgi rok ne bo zdržala," je pristavil Tonin. 
"Moteče stalno napotilo k multikulturalizmu" 
Kot najbolj moteče v svetovnem dogovoru v NSi-ju vidijo stalno napotilo in spodbujanje k multikulturalizmu, čeprav se je po 
njihovem v številnih zahodnoevropskih državah pokazalo, da ta ne deluje in povzroča številne težave. V dogovoru, tako 
Tonin, tudi ni jasno poudarjeno, da se migranti morajo prilagoditi "našim običajem, naši kulturi, našim zakonom in ustavi, in 
ne obratno". "Tega enostavno ne moremo sprejeti," so jasni v NSi-ju. 
»V tem dogovoru ni jasno povedano, da migranti prihajajo v goste v Slovenijo, in ker prihajajo v goste v našo hišo, v našo 
domovino, v našo državo, so se oni dolžni prilagoditi našim običajem, naši kulturi, našim zakonom, in če želite, tudi naši 
ustavi, in ne obratno. V tem dokumentu je ogromno točk, kjer nas spodbujajo, da bi se dobesedno mi morali začeti 
prilagajati kulturi migrantov, sprejemati njihove navade, tradicije in podobne stvari. In tega enostavno ne moremo 
sprejeti.« 
Matej Tonin, predsednik NSi-ja 
Ker je slovenska javnost pri vprašanju migracij zelo razdeljena, prav tako kot parlamentarna politika, Tonin predsedniku 
republike predlaga, da skliče srečanje predsednikov parlamentarnih strank, na katerem bi preverili, ali so te pripravljene 
sprejeti politično zavezo, da bodo "rezultat referenduma spoštovale in ga tudi udejanjile". 
V zakonu o referendumu je namreč zapisano, da DZ lahko razpiše posvetovalni referendum o vprašanjih iz svoje pristojnosti, 
ki so širšega pomena za državljane. Dogovor ZN-a o migracijah je mednarodni akt, ki ni mednarodna pogodba, in v skladu z 
zakonom o zunanjih zadevah se vlada s takšnimi akti seznani, postopek v DZ-ju pa ni predviden. 
Tudi zato se pojavljajo vprašanja glede upravičenosti posvetovalnega referenduma o tem vprašanju. V poslanski skupini 
SDS-a sicer ocenjujejo, da se lahko posvetovalni referendum razpiše o čemer koli, kar je pozneje tudi predmet odločanja v 
DZ-ju. Gre za vso zakonodajo, ki bi jo na podlagi odločitve za množične migracije ali proti njim sprejemali. Ta zakonodaja pa 
se bo sprejemala na podlagi svetovnega dogovora ZN-ja o migracijah. 
Premier Marjan Šarec je v četrtek po seji vlade dejal, da se mu posvetovalni referendum na to temo ne zdi smiseln, zato 
zanj ne vidi potrebe. 

• Na Siciliji iz nestabilnega čolna izkrcali več kot 230 prebežnikov. Pozzallo - MMC RTV SLO, STA, Televizija 
Slovenija. 25. november 2018  

Italijanska vlada Malto krivi neodzivnosti 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/na-siciliji-iz-nestabilnega-colna-izkrcali-vec-kot-230-prebeznikov/472869  
Na Sicilijo je v soboto zvečer priplul čoln z več kot 230 prebežniki, ki so jih tudi zaradi nestabilnosti čolna že izkrcali in 
napotili v sprejemne centre. 
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Slika: Čoln s prebežniki je vplul v pristanišče Pozzallo na Siciliji. Foto: EPA 
 
Italijanska obalna straža je iz čolna, ki je vplul v pristanišče Pozzallo, rešila prebežnike. Na čolnu je bilo skupno 236 ljudi, 
med njimi 12 otrok in skoraj 50 žensk, izjavo italijanskega notranjega ministrstva povzema nemška tiskovna agencija DPA. 
Oblasti so izkrcanje sprva dovolile le ženskam in otrokom, nato pa zaradi nestabilnosti plovila izkrcali vse potnike. 
Med njimi je bila tudi 19-letnica s svojo le 15 dni staro hčerko. Mlada ženska je dojenčico, ki je na telesu še imela sledove 
krvi in popkovino, ovito okoli vratu, rodila sama in trdi, da je bila posiljena v centru za pridržanje v Libiji, navaja italijanska 
tiskovna agencija Ansa. 
Večina migrantov prihaja iz Eritreje, oblasti pa so na čolnu identificirale tudi Tunizijca in Libijca, ki sta upravljala plovilo. 
Najverjetneje ju čaka obtožnica zaradi tihotapljenja ljudi. 
Salvini znova rohni nad Malto 
Italijanski notranji minister Matteo Salvini je zaradi novega čolna s prebežniki v italijanskem pristanišču znova udaril po 
neodzivnosti malteške vlade pri obravnavi tega vprašanja. Kot je dejal, je malteška patruljna ladja "zapustila plovilo z od 150 
do 200 migranti sredi Sredozemskega morja" in ga pustila, "da nadaljuje pot proti Italiji". "Valletta je prevzela vlogo 
koordinatorja reševalne operacije, vendar kot vedno poskuša odvreči migrante v našo državo," je še zapisal na družabnih 
omrežjih. 

• Boris Pahor: Slovenija večkrat stisne rep med noge kot pes, ki se boji. N. Š. Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 26. 
november 2018  

Ob predstavitvi knjige Boris Pahor – najini pogovori 
http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/boris-pahor-slovenija-veckrat-stisne-rep-med-noge-kot-pes-ki-se-boji/472970  
Pisatelj Boris Pahor je danes v dvorani Slovenske matice ob predstavitvi knjige Boris Pahor – najini pogovori med drugim 
povedal, da "bo šlo brez nacionalne zavesti vse po gobe, kot že gre", da "Slovenija večkrat stisne rep med noge kot pes, ki 
se boji", in da "pred tujci klečeplazi, doma pa se obnaša hohštaplersko". 
 

 
Slika: Knjigo Boris Pahor priporoča v branje mladim, dijakom in študentom, v njej pa po njegovih besedah ni toliko 
pomembno, kaj je rekel on, pač pa časovni kontekst, ki ga je dodala avtorica. Foto: BoBo 
 
Nova knjiga je delo Darke Zvonar Predan, ki je v njej zbrala intervjuje in prispevke, nastale ob srečanjih s tržaškim 
pisateljem – ta je letos dopolnil 105 let. Avtorico je Pahor očaral s provokativnostjo, s katero včasih tudi za ceno politične 
korektnosti naravnost pove, kar misli. 
Fašizem, upor, nacionalna zavest 
Pahor je pohvalil avtoričino delo, sicer pa se je dotaknil več tematik, ki so večinoma zajete tudi v knjigi – vprašanj fašizma, 
upora, taborišč, Edvarda Kocbeka, nacionalne zavesti in ljubezni. 
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Strah pred izginotjem 
V uvodu je poudaril, da se je "tragedija vbrizgala v njegov mozeg in povzročila psihično motnjo, s katero se je bojeval vrsto 
let", ko je bil pri njegovih sedmih letih požgan Narodni dom v Trstu. 
Požigu je pripisal poznejšo praznino, ki jo je doživljal, kot tudi strah pred izginotjem in posledično izginotjem naroda. 
Spomnil je na svoj boj pri t. i. nacionalnem vprašanju, ki je zanj "temeljno vprašanje vsakega naroda z zdravo nacionalno 
zavestjo", v Sloveniji pa je bil večkrat opredeljen kot nacionalizem. Knjigo priporoča v branje mladim, dijakom in študentom, 
v njej pa po njegovih besedah ni toliko pomembno, kaj je rekel on, pač pa časovni kontekst, ki ga je dodala avtorica. 
"Eden najbolj kulturnih narodov na svetu" 
Obenem pa je poudaril, da imamo Slovenci pravico biti ponosni, saj da smo eden najbolj kulturnih narodov na svetu, ki se 
lahko primerja z Judi. 
Knjigo uvaja intervju, ki je pod naslovom Že Dante jih je ožigosal kot šlape leta 2003 izšel pri Novi reviji, Pahor pa mu je za 
pričujočo knjigo dopisal 15 opomb, končuje pa lanski pogovor za Večer Brez ljubezni ne moremo nič. Med pogovoroma 
najde bralec še vrsto drugih intervjujev in krajših prispevkov novinarke Darke Zvonar Predan, knjigi pa sta dodana še časovni 
pregled pomembnejših Pahorjevih dogodkov in fotobiografija, je v uvodu povedal tržaški publicist Ivo Jevnikar. 
Provokativnost, ki pa ni nikoli žaljiva 
Avtorico je, kot je poudarila na predstavitvi, Pahor očaral na več ravneh. Nagovorili so jo njegov izjemen intelekt, pokončna 
drža in provokativnost, ki pa ni nikoli žaljiva. Ta lastnost je po njenem mnenju v današnjem svetu redka. Opozorila je tudi na 
Pahorjevo življenje, ki ni le dolgo, pač pa tudi bogato, zanimivo in prežeto s trpljenjem in ljubeznijo. Izpostavila je še 
Pahorjevo hudomušnost, ki jo je prepoznal že italijanski pisatelj Claudio Magris. 
Pahor je po avtoričinem mnenju "človek, ki ga je vredno poslušati, tudi če se ne strinjaš v celoti z vsem, kar pove", ter oseba, 
ki "veliko da na Slovence". S svojega "jambora" vidi veliko stvari, ki jih drugi ne, pri čemer ne varčuje s kritiko, zlasti matice s 
središčem v Ljubljani, "ki se ima za popek sveta", je še povedala Darka Zvonar Predan. 

• Zoisovi nagradi za življenjsko delo prejela Žekš in Kacin Wohinzeva. Al. Ma. Ljubljana - MMC RTV SLO, STA.  
                 27. november 2018  
Podelitev Zoisovih nagrad 
http://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/zoisovi-nagradi-za-zivljenjsko-delo-prejela-zeks-in-kacin-wohinzeva/473114  
Za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti sta Zoisovo nagrado za življenjsko delo prejela 
Boštjan Žekš in Milica Kacin Wohinz. 
 

 
Slika: Prejemniki 11 Zoisovih nagrad in dveh Puhovih. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml. 
 
Slavnostni govornik na podelitvi v Cankarjevem domu je bil predsednik republike Borut Pahor, ki je poudaril, da je narodni 
razvoj in obstoj bistveno bolj odvisen od znanstvenih iskanj in podvigov, kot se tega običajno zavedamo. 
"Za Slovence kot nacijo in za Slovenijo kot državo so vrhunski znanstveni dosežki elementarnega, življenjskega značaja in 
pomena. Mi smo narod slavnih športnikov, umetnikov, generalov, a tudi narod slavnih znanstvenic in znanstvenikov. Njihov 
pomen seže daleč čez naše meje in njihovi izsledki, dognanja in izumi so del svetovne znanstvene dediščine," je dejal. 
Zoisovi nagradi za življenjsko delo 
Boštjan Žekš je prejel Zoisovo nagrado za življenjsko delo na področju teorijske fizike, Milica Kacin Wohinz pa za življenjsko 
delo na področju zgodovinopisja. 
Žekš je bil raziskovalec na odseku za teoretično fiziko Instituta Jožef Stefan, profesor biofizike na Medicinski fakulteti 
Univerze v Ljubljani ter profesor in dekan na Univerzi v Novi Gorici, leta 1987 so ga sprejeli v Slovensko akademijo znanosti 
in umetnosti. 
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Slika: Boštjan Žekš je znan tudi kot nekdanji minister za Slovence po svetu v času vlade Boruta Pahorja. Foto: BoBo/Žiga 
Živulović ml. 
 
Na raziskovalnih področjih, na katerih je deloval, je veliko prispeval k napredku znanosti, obiskoval svetovne centre ter imel 
predavanja in uvodna predavanja na največjih mednarodnih konferencah. 
Znanstvena svetnica Milica Kacin Wohinz, ki je bila do upokojitve zaposlena na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani, je  
posvetila svoje raziskovalno delo zgodovini Primorske. 
 

 
Slika: Milica Kacin Wohinz je zgodovinarka, ki se je ukvarjala predvsem s Primorsko. Foto: BoBo 
 
Svoja spoznanja je objavila v številnih znanstvenih člankih in v več znanstvenih monografijah, v katerih je predstavila 
primorske Slovence in istrske Hrvate pod italijansko zasedbo 1918–1920, njihovo dejavnost v rimskem parlamentu ter 
primorski upor fašizmu v letih 1920–1941. 
Prvič Puhove nagrade 
Franc Vodopivec je Puhovo nagrado za življenjsko delo prejel s svojim delom na področju metalurgije – letos so v skladu z 
novim pravilnikom prvič sploh podelili Puhove nagrade, do zdaj so podeljevali le Puhova priznanja. 
Vodopivec že več kot pet desetletij deluje v metalurški stroki, kjer je pustil velik pečat tako v industriji kot v akademskem 
svetu, v katerem je usmerjal svoje znanstveno in strokovno delo k povezovanju teh dveh segmentov družbe. 
Pomembno je vplival na razvoj metalurške industrije, saj je zagovarjal in utemeljeval številne in potrebne spremembe, ki so 
se izkazale za nujne in nepogrešljive pri razvoju slovenske in jugoslovanske metalurgije. Tako je imel odločilen vpliv pri 
nekaterih investicijah v jeklarstvu in proizvodnji aluminija ter predvsem znanstvenem razvoju kovinskih materialov. 
Odbor za podelitev nagrad in priznanj, ki mu predseduje Janez Plavec, je poleg tega podelil še tri Zoisove nagrade za 
vrhunske dosežke, eno Puhovo nagrado za vrhunske dosežke, šest Zoisovih priznanj za pomembne dosežke, eno Puhovo 
priznanje za uvajanje novih znanstvenih dosežkov v gospodarsko in družbeno prakso ter eno priznanje ambasador znanosti 
Republike Slovenije. 
Podeljenih še več nagrad 
Raziskovalec Marko Noč je prejel Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju intenzivne interne medicine, Matjaž 
Perc Zoisovo nagrado za vrhunske znanstvene dosežke na področju fizike kompleksnih sistemov, Robert Dominko pa 
Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju materialov za razvoj novih baterijskih konceptov. 
Marjan Pipenbaher iz projektantskih podjetij Ponting Pipenbaher Consulting Engineers je dobil Puhovo nagrado za 
vrhunske dosežke na področju projektiranja mostov. 
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Tadeju Rojacu z Instituta Jožef Stefan in Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana so podelili Zoisovo priznanje za 
pomembne dosežke na področju raziskav sinteze in karakterizacije visokotemperaturne piezoelektrične keramike na osnovi 
bizmutovega ferita. 
Mojca Benčina s Kemijskega inštituta je prejela Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju imunologije in 
sintezne biologije, Saša Prelovšek Komelj, ki je zaposlena na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, Institutu 
Jožef Stefan in Univerzi v Regensburgu, pa je Zoisovo priznanje prejela za pomembne dosežke na področju teoretične fizike 
osnovnih delcev. 
Andreja Kutnar z Univerze na Primorskem in raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE je prejela Zoisovo priznanje za 
pomembne znanstvene dosežke na področju lesarstva, Nina Gunde Cimerman z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani 
pa Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju ekstremofilnih mikroorganizmov – gliv. 
Zoisovo priznanje je prejel tudi Janez Košmrlj s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, in sicer za 
inovativnost v razvoju novih trajnostnih katalitskih sistemov za sinteze zdravilnih učinkovin. 
Direktor podjetja GOAP Leon Kralj je prejel Puhovo priznanje za pomembne dosežke na področju razvoja in implementacije 
krmilnika za klimatizacijo luksuznih križark. 
Priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije pa je prejel Bogdan Povh, ki je pomembno prispeval k razvoju slovenske 
fizike, za samo priznanje pa je posebno pomembno med drugim utiranje poti za uporabo sinhrotronske svetlobe slovenskim 
raziskovalcem. 

• V Italiji potrdili sporno zakonodajo o migracijah. T. J.  Rim - MMC RTV SLO, STA. 27. november 2018 
Tudi ostrejši boj proti mafiji 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/v-italiji-potrdili-sporno-zakonodajo-o-migracijah/473113  
Italijanska poslanska zbornica je potrdila sporno zakonodajo o varnosti in priseljevanju, ki omogoča hitrejši izgon 
prosilcev za azil in lažji odvzem državljanstva prebežnikom.  
 

 
Slika: Notranji minister Matteo Salvini pravi, da bodo z novo zakonodajo italijanska mesta varnejša. Foto: Reuters 
 
Za zakonodajni sveženj, ki ga je spodnji dom italijanskega parlamenta potrdil z glasovanjem o zaupnici vladi, je glasovalo 336 
poslancev, 249 jih je bilo proti. Senat ga je potrdil že 7. septembra. Pripravil ga je notranji minister Matteo Salvini iz skrajno 
desne Lige, ki je povedal: "Zakonodaja zagotavlja več reda in varnosti v italijanskih mestih." Dejal je še, da gre za mejnik 
tako pri reformi priseljenske zakonodaje kot tudi v boju proti mafiji. 
Tako kot v senatu je tudi v poslanski zbornici vlada zakonodajo vezala na glasovanje o zaupnici, da bi pospešila postopek in 
se izognila glasovanjem o številnih amandmajih, ki jih je vložila opozicija. Nova zakonodaja med drugim zaostruje pogoje za 
pridobitev dovoljenja za humanitarno zaščito, in sicer določa šest strogih kriterijev. Medtem ko jo je lani dobilo 25 
odstotkov prosilcev za azil v Italiji, bo odslej ta status med drugim omejen na žrtve naravnih nesreč, tiste, ki nujno 
potrebujejo zdravniško pomoč, ali tiste, ki so v Italiji storili "herojsko dejanje". 
Prosilci za azil v večjih sprejemnih centrih 
Tujci, ki so pridobili italijansko državljanstvo, ga bodo lahko izgubili, če bodo pristojne oblasti ugotovile, da predstavljajo 
grožnjo nacionalni varnosti. Nova zakonodaja tudi širi nabor kaznivih dejanj, zaradi katerih lahko begunci izgubijo pravico do 
azila v Italiji. Tako bodo lahko odvzeli dovoljenja za bivanje beguncem, za katere bodo ugotovili, da so zagrešili kaznivo 
dejanje, kot sta posilstvo ali trgovina z mamili. Osumljenim terorizma pa bodo lahko odvzeli italijansko državljanstvo. 
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Slika: Konec lanskega leta je bilo v sprejemnih centrih po Italiji 183.000 prebežnikov. Trenutno jih je okoli 146.000. Foto: 
EPA 
 
Prosilce za azil bodo po novi zakonodaji namestili v večje sprejemne centre, v različnih delih države pa bodo le mladoletni 
prebežniki in begunci. Združenje italijanskih županov nameščanju prebežnikov v večje centre nasprotuje, saj pravijo, da 
bodo veliki centri z več sto brezposelnimi prebežniki negativno vplivali predvsem na manjše kraje. 
Ostrejši boj proti mafiji 
Nova zakonodaja predvideva tudi ostrejši boj proti mafiji. V ta namen bodo povečali število zaposlenih na uradu za 
upravljanje z nepremičninami, ki so jih zasegli mafijcem. V občinah z več kot 100.000 prebivalci bodo v poskusni fazi 
opremili po dva policista z električnimi paralizatorji. 

• Odnosi med Prištino in kosovskimi Srbi so se zaostrili. T. J. Priština - MMC RTV SLO, STA. 27. november 2018 
Odstop župani utemeljili z diskriminatorno politiko vlade 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/odnosi-med-pristino-in-kosovskimi-srbi-so-se-zaostrili/473110  
Župani štirih večinsko srbskih občin na Kosovu – severna Mitrovica, Leposavić, Zubin Potok in Zvečan – so odstopili s 
svojih položajev. Protestu so se pridružila tudi sodišča in lokalne skupščine.  
 

 
Slika: Kosovski Srbi odločno protestirajo proti odločitvi Prištine. Foto: EPA 
 
Po odločitvi kosovskih oblasti o velikem zvišanju carin na blago iz Srbije ter Bosne in Hercegovine se je odnos med Prištino in 
severnim delom Kosova dodatno zaostril. Sodišča na severu Kosova, kjer živi večinsko srbsko prebivalstvo, so prenehala 
delati. Prav tako so se lokalne skupščine v vseh štirih občinah na severu Kosova odločile za prekinitev komunikacij z uradno 
Prištino. 
Ukrep bo veljal do umika odločitve o uvedbi 100-odstotnih carin na uvoz srbskega blaga, so odločile skupščine občin v 
skupni izjavi. Župan večinsko srbske severne Mitrovice Goran Rakić je na izredni seji lokalne skupščine potrdil, da je odstopil 
zaradi zvišanja carin in petkove operacije kosovskih policijskih sil, v kateri so aretirali tri kosovske Srbe, osumljene 
vpletenosti v umor zmernega politika kosovskih Srbov Oliverja Ivanovića, in še enega kosovskega Srba zaradi oviranja 
policijske operacije. Ivanovića so iz mimo vozečega avtomobila 16. januarja letos z več streli ubili neznanci pred sedežem 
njegove stranke v Mitrovici. 
Odstop utemeljili z diskriminatorno politiko vlade 
Župani vseh štirih občin so po poročanju srbskih medijev svoj odstop utemeljili z diskriminatorno politiko kosovske vlade. V 
Mitrovici so nato kosovski Srbi danes pripravili miren protest, na katerem so sporočili, da ne bodo dovolili, da bi jih Priština s 
svojimi diskriminatornimi ukrepi prisilila v odhod. Sporočili so tudi, da bodo samo enotni obstali in ostali na Kosovu. Od 
Prištine zahtevajo, da odpravi carine na srbsko blago in da izpustijo v petek prijete Srbe, poroča Tanjug. 
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Slika: Priština je zvišala carine za Srbijo in BiH na 100 odstotkov. Foto: EPA 
 
Kosovska vlada je v sredo sprejela odločitev o povišanju carin na blago iz Srbije in BiH-a na 100 odstotkov. Zaradi te 
odločitve je bil dejansko prekinjen uvoza iz obeh držav. Po navedbah direktorja kosovske carine Adriatika Stavilecija sta v 
sredo srbsko-kosovsko mejo prečkala zgolj dva tovornjaka. Predtem jih je bilo običajno od 70 do 100. 

• ZDA: Thaciju poziv k odpravi carin na blago iz Srbije in BiH-a. K. Št. Washington - MMC RTV SLO, STA. 27. 
november 2018  

Priština zvišalo carine za Srbijo in BiH na 100 odstotkov 
http://www.rtvslo.si/svet/s-in-j-amerika/zda-thaciju-poziv-k-odpravi-carin-na-blago-iz-srbije-in-bih-a/473039  
Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je v Washingtonu predsedniku Kosova Hashimu Thaciju izrazil podporo na poti 
do neodvisnosti in ga hkrati pozval k odpravi carin na blago iz Srbije in BiH-a. 
 

 
Slika: Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je v ponedeljek sprejel predsednika Kosova Hashima Thacija in mu spet 
izrazil trdno podporo ZDA suverenosti in neodvisnosti Kosova. Foto: Reuters 
 
Kosovo je v sredo kar za desetkrat zvišalo carine na blago iz Srbije in BiH-a, kot so pojasnili, zaradi nepravične obravnave in 
oviranja Kosova. Prepovedali so tudi uvoz blaga iz Srbije z oznako "Kosovo in Metohija", "Kosovo UNMIK" ali "Kosovo 
resolucija (ZN) 1244". Kosovski minister za trgovino Endrit Shala je odločitev Prištine pojasnil z besedami, da Srbija in BiH na 
regionalnem trgu Kosova še vedno ne obravnavata enakopravno 
Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je predsedniku Kosova Hashimu Thaciju, ki se je mudil v Washingtonu, in drugim 
državljanom Kosova čestital za velik napredek v desetletju od razglasitve neodvisnosti in poudaril pomen vladavine prava za 
trdno gospodarsko rast, ki bo zagotovila prihodnje uspehe Kosova. 
Poziv k sodelovanju s Srbijo 
Pompeo je pozval Kosovo, naj zagrabi priložnost za zgodovinsko celovito normalizacijo odnosov s Srbijo v procesu dialoga 
pod pokroviteljstvom EU-ja. Pozval ga je tudi k odpravi carin na uvoz blaga iz Srbije in Bosne in Hercegovine ter k 
sodelovanju s Srbijo za izogibanje provokacijam in zmanjšanje napetosti. 
"Normalizacija odnosov s Srbijo je edina pot do priključitve zahodni skupnosti narodov za obe državi," je dodal. ZDA so pri 
doseganju trajne in izvedljive rešitve vprašanja Kosova, ki izboljšuje stabilnost, pripravljene pomagati in nuditi podporo 
obema stranema, je še dejal ameriški zunanji minister. 
Tretji spodleteli poskus članstva v Interpolu 
Kosovo je prejšnjo sredo zaostrilo trgovinsko vojno s Srbijo in BiH-om, saj je sprva 10-odstotne carine na blago iz obeh držav 
zvišalo na kar 100 odstotkov. Priština je odločitev pojasnila s tem, da Srbija in BiH škodita pobudam Kosova za članstvo v 
mednarodnih mehanizmih. Odločitev je sprejela dan po tem, ko je Kosovu spodletel že tretji poskus včlanitve v Interpol. V 
Prištini krivdo za to pripisujejo Beogradu, ki je članstvu vseskozi odločno nasprotoval. 
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• Cerar v Rimu in Vatikanu o dobrih gospodarskih odnosih in migracijah. J. R. Vatikan, Rim - MMC RTV SLO, STA. 
28. november 2018  

Zunanji minister izpostavil slovensko narodno skupnost 
http://www.rtvslo.si/slovenija/cerar-v-rimu-in-vatikanu-o-dobrih-gospodarskih-odnosih-in-migracijah/473202  
Zunanji minister Miro Cerar se je v Vatikanu na splošni avdienci srečal s papežem Frančiškom, v torek pa sta se na delovni 
večerji sešla z italijanskim kolegom Enzom Moaverom Milanesijem. 
 

 
Slika: Pri vprašanju migracij "delimo skupna stališča z Italijo in zagotovo si bomo tudi v prihodnje pomagali, skupaj z 
drugimi državami, saj nobena država ne more sama uspešno reševati izziva množičnih nezakonitih migracij", je dejal 
zunanji minister po srečanju z italijanskim kolegom. Foto: MZZ 
 
Cerar in Milanesi sta ugotovila, da so odnosi med državama zelo dobri, zlasti na gospodarskem področju, večino pogovora 
pa sta namenila vprašanju migracij. Kot je dejal Cerar v izjavi za RTV Slovenija, blagovna menjava in investicije rastejo, da bi 
se ta trend nadaljeval, pa bodo že februarja pripravili v Italiji poseben poslovno-investicijski dogodek, ki se ga bodo iz 
Slovenije udeležili na ministrski ravni. Italija je druga največja trgovinska partnerica Slovenije in peta po naložbah. 
Pri vprašanju migracij "delimo skupna stališča z Italijo in zagotovo si bomo tudi v prihodnje pomagali, skupaj z drugimi 
državami, saj nobena država ne more sama uspešno reševati izziva množičnih nezakonitih migracij", je dejal zunanji 
minister. Opozoril je tudi, da Slovenija zelo intenzivno varuje schengensko mejo s Hrvaško, kar je po Cerarjevih besedah 
pomemben dokaz, da je Slovenija pomembna država znotraj schengenskega območja, in to "Italija tudi ceni". 
Cerar izpostavil slovensko narodno skupnost  
Ministra sta spregovorila tudi o položaju slovenske narodne skupnosti v Italiji. Cerar je opozoril, da bi bilo primerno, da se 
znova vzpostavi t. i. omizje za slovensko narodno skupnost, kjer se njeni predstavniki neposredno pogovarjajo s predstavniki 
italijanske vlade. Kot je povedal, je dobil zagotovilo, da bo to omizje zagotovo oživelo in da ga bodo organizirali v 
prihodnjem letu. 
Cerar je opozoril tudi na zavezo Italije, da bo narodni skupnosti vrnila Narodni dom v Trstu, pri čemer je nakazal, da bi bilo 
to najprimerneje ob stoti obletnici požiga Narodnega doma, torej leta 2020. Izpostavil je še financiranje medijev slovenske 
narodne skupnosti in pri tem izrazil pričakovanje, da bo vodja italijanske diplomacije opozoril svoje kolege v vladi, kako 
pomembna je izdajateljska dejavnost za manjšino in ohranjanje njene identitete. 
Ministra sta govorila tudi o zastopstvu slovenske narodne skupnosti v italijanskem parlamentu. Cerar je poudaril, da je 
pozitivno, da italijanska zakonodaja predvideva zastopstvo manjšine v parlamentu, vendar Slovenija pričakuje nekatere 
izboljšave tega sistema, da bi bilo v prihodnje to zastopstvo zagotovljeno. 
Slovenija ne pričakuje recipročnosti, saj bi bila po Cerarjevih besedah to v tem trenutku politično nerealna zahteva, je pa 
opozoril, da je treba upoštevati te pobude kot zelo legitimne, saj Slovenija zagotavlja visoko raven zaščite italijanski 
manjšini. 
Tudi v Vatikanu o migracijah 
V okviru obiska pri Svetem sedežu se je Cerar nato pogovarjal z gostiteljem, tajnikom za odnose z državami, nadškofom 
Paulom Richardom Gallagherjem, sprejel pa ga je tudi državni tajnik Svetega sedeža, kardinal Pietro Parolin. 
Sogovorniki so izmenjali stališča do nekaterih aktualnih mednarodnih tem, kot so migracije, vprašanj trajnostnega razvoja in 
odprave revščine. Poudarili so pomen celostne obravnave migracij na svetovni ravni in se strinjali, da je treba to vprašanje 
reševati v državah izvora, in sicer s pomočjo pri njihovem razvoju. EU bi moral še posebno pozornost posvetiti afriškim 
državam. 
Minister Cerar je sogovornikom predstavil tudi pogled na razmere v jugovzhodni Evropi. Visoki predstavniki svetega sedeža 
se strinjajo s podporo nadaljevanju širitve EU-ja v regiji. 
Nadgradnja podpore Pedru Opeki 
V okviru razprave o dvostranskih odnosih sta zunanji minister Cerar in državni tajnik Gallagher omenila nadgradnjo 
dobrodelnega projekta v podporo dejavnostim misijonarja Pedra Opeke na Madagaskarju, ki predstavlja zelo učinkovito 
obliko razvojne pomoči v nerazvitih državah. 

http://www.rtvslo.si/slovenija/cerar-v-rimu-in-vatikanu-o-dobrih-gospodarskih-odnosih-in-migracijah/473202
javascript:void(photos.show(1));


Kot so sporočili z zunanjega ministrstva, je Cerar zagotovil, da bo dialog med Cerkvijo in državo tudi pod novo vlado potekal 
redno. Sogovorniki so nekaj pozornosti namenili tudi razstavi Plečnikovih del, ki bo na ogled prihodnje leto v Vatikanskih 
muzejih. 
Državni tajnik kardinal Parolin je ministra Cerarja zaprosil, da prenese iskrene čestitke novi načelnici Generalštaba 
Slovenske vojske, generalmajorki Alenki Ermenc. 

• Italija: Odločitev o globalnem migracijskem dogovoru šele po konferenci v Marakešu. J. R. Rim - MMC RTV SLO, 
STA. 28. november 2018  

Conte: "Dogovor v Italijanih vzbuja močna čustva" 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/italija-odlocitev-o-globalnem-migracijskem-dogovoru-sele-po-konferenci-v-
marakesu/473204  
Italijanski premier Giuseppe Conte je sporočil, da Italija v Marakešu ne bo podpisala globalnega dogovora Združenih 
narodov za upravljanje migracij, saj je vlada odločitev prepustila parlamentu. 
 

 
Slika: Odločitev o podpori globalnemu dogovoru je v rokah italijanskega parlamenta. Foto: Reuters 
 
"Globalni dogovor za migracije obravnava teme in vprašanja, ki v državljanih vzbujajo močna čustva," je dejal Conte in 
dodal, da vlada debato prestavlja v parlament, ki bo po zgledu Švice podal končno odločitev, poroča italijanska tiskovna 
agencija ANSA. 
Vendar bo italijanski parlament o dogovoru spregovoril šele po mednarodni konferenci v Marakešu 10. in 11. decembra. 
 

 
Slika: Italijanska vlada v Marakešu ne bo podpisala globalnega dogovora za upravljanje migracij, je sporočil premier 
Conte. Foto: Reuters 
 
"Zato italijanska vlada v Marakešu ne bo prisotna in bo dogovor podprla ali zavrnila, ko parlament poda svoje mnenje," je še 
dejal Conte. 
Conte je sicer še septembra v govoru v Združenih narodih povedal, da Italija dogovor podpira. "Fenomen migracij, s katerim 
se spoprijemamo, zahteva strukturiran, večnivojski in kratko-, srednje- ter dolgoročen odgovor mednarodne skupnosti kot 
celote," je tedaj povedal italijanski premier. 
Salvini absolutno proti dogovoru 
Vendar pa je v torek italijanski notranji minister Matteo Salvini, ki je znan po ostrih stališčih do priseljevanja, dejal, da je 
"absolutno proti" dogovoru. Poudaril je, da ta omejuje nacionalno suverenost in daje "ekonomske migrante na enako raven 
kot politične begunce", poroča nemška tiskovna agencija DPA. 
Do zdaj je že več držav sporočilo, da ne bo pristopilo h globalnemu dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki 
določa 23 ciljev za varnejši in bolj urejen pretok ljudi. Med temi so ZDA, Madžarska, Avstrija, Češka, Bolgarija, Poljska in 
Izrael. 

http://www.rtvslo.si/svet/evropa/italija-odlocitev-o-globalnem-migracijskem-dogovoru-sele-po-konferenci-v-marakesu/473204
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/italija-odlocitev-o-globalnem-migracijskem-dogovoru-sele-po-konferenci-v-marakesu/473204
javascript:void(photos.show(1));


• V Skopju na pobudo opozicije protesti proti spremembi imena. J. R. Skopje - MMC RTV SLO, STA. 28. november 
2018  
VMRO-DPMNE pretresa obsodbe članov stranke 

http://www.rtvslo.si/svet/evropa/v-skopju-na-pobudo-opozicije-protesti-proti-spremembi-imena/473239 
 

 
Slika: Med protestnim shodom so se sprehodili od sedeža stranke VMRO-DPMNE do stavbe parlamenta. Foto: Reuters 
 
Več tisoč ljudi se je zbralo na protivladnih protestih v Skopju, ki jih je sklicala največja opozicijska stranka VMRO-DPMNE 
in so uperjeni proti načrtom o spremembi imena države v Severno Makedonijo. 
Vlada pod vodstvom socialdemokrata Zorana Zaeva si prizadeva uresničiti sporazum z Grčijo in spremeniti ime države, za 
kar pa mora spremeniti tudi ustavo. 20. oktobra je makedonski parlament podprl ustavne spremembe, 2. novembra pa je 
vlada v parlament poslala predloge ustavnih amandmajev, ki potrebujejo absolutno večino. 
"Pokazali vam bomo vaše mesto v zgodovini – na temni strani zgodovine, na naslednjih predčasnih ali rednih volitvah," je 
proti vladi spregovoril voditelj VMRO-DPMNE-ja Hristijan Mickoski in pozval k "splošni revoluciji" proti vladi. 
Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so se protestov v prestolnici udeležili predvsem starejši ljudje. Med protestnim 
shodom so se sprehodili od sedeža stranke do stavbe parlamenta. 
VMRO-DPMNE pretresajo obsodbe 
Največja opozicijska stranka, ki je bila na oblasti v državi vse do lanskega leta, je sicer v precejšnjih težavah, saj je bilo več 
njenih visokih članov, tudi nekdanji predsednik stranke in premier Nikola Gruevski, obsojenih na zaporne kazni zaradi 
zlorabe položaja in korupcije. Poleg tega se je več poslancev te stranke zoperstavilo vodstvu in podprlo sporazum o imenu 
ter sodeluje pri oblikovanju ustavnih sprememb. 

• Nemški parlament podprl dogovor ZN-a o migracijah. Slovaška proti. J. R. Berlin, Bratislava - MMC RTV SLO, 
STA. 29. november 2018  

Vse več držav nasprotuje dogovoru 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/nemski-parlament-podprl-dogovor-zn-a-o-migracijah-slovaska-proti/473338  
Nemški parlament je z veliko večino podprl dogovor Združenih narodov o migracijah. Na drugi strani ga je slovaški 
parlament z veliko večino zavrnil. 
 

 
Slika: Nemški parlament je podporo dogovoru izglasoval s precejšnjo večino. Foto: Reuters 
 
Nemški parlament je s 372 glasovi za in 153 proti izglasoval podporo dogovoru o migracijah, ki ga je že predtem podpirala 
nemška vlada. 141 poslancev se je glasovanja vzdržalo. Nemški zunanji minister Heiko Maas je v razpravi pred glasovanjem 
dogovor označil za občudovanja vreden uspeh mednarodnega sodelovanja. 
Nemška vlada je pojasnila, da v tem mednarodnem dogovoru, ki ga bodo potrjevali na konferenci 10. in 11. decembra v 
Maroku, ni pravno obvezujočih pravic ali dolžnosti in da za seboj ne bo potegnil kakršne koli spremembe zakonodaje. 
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S tem so zavrnili kritiko skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) in bolj konservativnega krila krščanske unije CDU/CSU, v 
katerih so opozarjali, da se bo s potrditvijo dogovora spremenila nemška zakonodaja, v državo pa bo prišlo še več 
prebežnikov. 
Doslej je že več držav sporočilo, da ne bo pristopilo k mednarodnemu dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki 
določa 23 ciljev za varnejši in bolj urejen pretok ljudi. Med njimi so ZDA, Avstralija, Madžarska, Avstrija, Češka, Bolgarija, 
Poljska, Izrael in Italija. 
Slovaška proti dogovoru 
Ravno danes so se proti dogovoru izrekli tudi v Bratislavi. Slovaški parlament je z veliko večino glasoval proti, saj dogovor v 
svoji trenutni obliki ni v skladu z varnostno in migracijsko politiko države. S tem so podprli stališče vlade, proti kateremu je 
glasovalo le 15 poslancev. 
 

 
Slika: Slovaški zunanji minister Miroslav Lajčak, donedavni predsednik Generalne skupščine Združenih narodov, je po 
navedbah zunanjega ministrstva odstopil. Foto: Reuters 
 
Slovaško zunanje ministrstvo je sporočilo, da se je zunanji minister Miroslav Lajčak po zavrnitvi dogovora odločil odstopiti. 
Ko so Združeni narodi julija sprejeli dogovor o migracijah, je bil Lajčak predsednik Generalne skupšćine ZN-a. Odstop je v 
primeru zavrnitve dogovora napovedal že pred dnevi. 
Za zdaj sicer še ni znano, ali bo Slovaška na konferenco v Marakeš kljub umiku podpore dogovoru poslala svojega 
predstavnika. Italija je udeležbo odpovedala včeraj. 
Slovenska vlada je kljub nasprotovanju opozicije sredi meseca potrdila, da se bo dogovoru pridružila. Besedilo dogovora v 
slovenščini si lahko preberete tukaj. 
 

 

• Pahorja povabili na slavje ob 45-letnici poimenovanja. (iž). MMC RTV SLO. 26. november 2018  
http://svsd.rtvslo.si/svsd/italija/pahorja-povabili-na-slavje-ob-45-letnici-poimenovanja/472904  
Učence in učitelje OŠ Alojza Gradnika s Cola sprejel slovenski predsednik. Sprejem si je šola prislužila s posebnim 
priznanjem, doseženim na natečaju o arhitekturni dediščini. 
 

  
Slika: Učenci in učitelji Osnovne šole Alojza Gradnika s Cola in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Foto: 
Primorski dnevnik  
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LJUBLJANA - Učenci in učitelji Osnovne šole Alojza Gradnika s Cola so bili včeraj deležni velike časti in sicer sprejema pri 
predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju ob prazničnem dnevu Rudolfa Maistra. Sprejem si je šola prislužila, potem 
ko je prejela posebno priznanje na četrtem natečaju Centra arhitekture Slovenije z naslovom Arhitekturna dediščina okoli 
nas. Kot smo pretekli teden že pisali, se je OŠ Gradnik prijavila na natečaj z maketo Tabra, ki je končni rezultat procesa, ki se 
je začel s predavanjem v šoli, nadaljeval z raziskavo na terenu in končal z izdelavo makete in pripravo likovnega gradiva, pri 
tem pa so učencem pomagale še mentorice - arhitektka Vesna Škabar, krajinska arhitektka Erika Škabar in likovna 
ustvarjalka Annalisa Metus. Za to je, kot že rečeno, prejela posebno priznanje na natečaju, ki se ga je udeležilo 30 osnovnih 
šol (29 iz Slovenije in ena iz zamejstva) s 45 izdelki. 
Včerajšnji ljubljanski dan se je za učence in učitelje šole Gradnik, ki so jih spremljali še krajinska arhitektka Erika Škabar, 
župnik Anton Bedenčič in dijakinja liceja Slomšek Erika Ivancich, ki opravlja prakso na Colu, začel z ogledom ljubljanskih 
arhitekturnih znamenitosti pod vodstvom predstavnikov Centra arhitekture Slovenije, nato pa je napočil čas za sprejem pri 
predsedniku Pahorju. Vsak otrok je ob vstopu v predsedniško palačo prejel slovensko in evropsko zastavico, predsednik pa 
jih je sprejel v svoji pisarni, kjer so mu predstavniki šole izročili razglednici, ki sta izšli ob 50-letnici smrti Alojza Gradnika ter 
ob 50-letnici Kraške hiše in Kraške ohceti, dalje sliko s prireditve ob 70-letnici priključitve Primorske matični domovini, na 
kateri so nastopili tudi učenci šole s Cola, pa tudi knjigo Narobe svet in knjižico ob 100-letnici prve svetovne vojne. Povabili 
so ga tudi na bližnje praznovanje 45-letnice poimenovanja šole, ki bo 30. novembra in za katero je Pahor dejal, da rade volje 
pride, seveda če ne bo drugih zadržkov. 
Skratka, zelo lepa izkušnja za učence, ki so si drugače ogledali tudi predsedniško palačo, popoldne pa so obiskali še Knjižni 
sejem v Cankarjevem domu, kjer so se med drugim srečali tudi s pisateljem Primožem Suhodolčanom in ilustratorjem 
Urošem Hrovatom.  

• Za slovenščino v vrtcih. (sč). MMC RTV SLO. 27. november 2018  
http://svsd.rtvslo.si/svsd/italija/za-slovenscino-v-vrtcih/473045  
Najglasnejši vzkliki proti 30-odstotnemu pragu tujih otrok - Dobrila, Blažina, Prinčič in mame o slovenskem vprašanju 
 

  
Slika: Za slovenščino v vrtcih.  Foto: Primorski dnevnik  
 
»Rasizem ven iz šole. Hočemo laično, javno in nediskriminatorno šolo!« To so bili najglasnejši vzkliki na sinočnjem 
protestnem shodu proti osnutku novega pravilnika o občinskih vrtcih. Pred mestno hišo na Velikem trgu se je zbralo okoli 
200 ljudi (po približnih ocenah policije), ki so želeli sporočiti občinski upravi, da se ne strinjajo z njeno vzgojno-izobraževalno 
politiko. 
Najglasneje so nastopili proti določitvi 30-odstotnega praga za otroke tujcev. Transparent z napisom »V našem vrtcu si 
želimo, da slovensko govorimo« pa je eksplicitno kazal na to, da se tudi slovenske družine z novim pravilnikom počutijo 
ogrožene. 
Zbrano množico, nad katero so plapolale zastave različnih sindikatov in združenj, je uvodoma nagovorila Maria Luisa Paglia 
iz rajonskega sveta Sv. Jakob – Stara mitnica, ki ima največje število tuje vrtčevske populacije. Govornica je glasno 
protestirala proti izključevanju otrok tujcev. Opozorila je, da gre za otroke priseljencev, ki imajo v Trstu dom in službo in 
državi plačujejo davke, zato imajo vso pravico do javnih storitev. Po njenih besedah bi v primeru prevelikega števila otrok 
priseljencev občinske uprave morale ukrepati z mediatorji, ne pa z izključevanjem. Nastopili so tudi predstavniki Mladih 
demokratov, skupine United cultures in še nekaterih združenj. Vsi so proti rasizmu v šolah. 
Problema, da v slovenske vrtce pošiljajo nadomestno osebje, ki ne govori slovenščine, javno nihče ni predstavil, se je pa o 
njem govorilo med protestniki. Med njimi je bila tudi predsednica paritetnega odbora Ksenija Dobrila, ki je poudarila, da so 
seznami slovenskih vzgojiteljev zares prekratki, a to ne more biti izgovor, da v vrtce pošiljajo vzgojiteljice, ki ne obvladajo 
slovenščine. »V državnih vrtcih si pomagajo tako, da poiščejo osebe, ki sicer nimajo ustreznega naziva, a ravnatelju kljub 
temu nudijo določena jamstva, da za določen čas lahko suvereno opravljajo delo v vrtcih. Ponavadi so to absolventi v 
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pričakovanju strokovnega izpita. Gre za osebe iz stroke. Občinski upravi smo že pred časom priporočili, da bi si tudi oni 
lahko pomagali na ta način,« je povedala Ksenija Dobrila in dodala, da bi kazalo pogledati tudi v Slovenijo in tam po potrebi 
iskati ustrezne profile. 
Joško Prinčič, tajnik Sindikata slovenske šole, se je shoda udeležil iz solidarnosti do vzgojiteljev. Po njegovih besedah je 
manifestacija pomembna zato, da se poudari, da imajo v državnih šolah zajamčeno, da morajo zaposleni obvladati slovenski 
jezik. To bi po njegovih besedah moralo veljati za vse javne izobraževalne ustanove, tudi za občinske vrtce. V množici ljudi je 
bila tudi nekdanja senatorka in poslanka Tamara Blažina, ki je prepričana, da osnutek novega pravilnika o občinskih vrtcih 
pomeni korak nazaj za otroke slovenskih in priseljenških družin. »Nedopustno je, da v slovenske vrtce pošiljajo italijansko 
govoreče vzgojitelje. V prejšnjem mandatu smo v parlamentu izglasovali zakonsko uredbo 06, v katero smo vključili člen, ki 
zadeva pravico slovenskih otrok do izobraževanja v maternem jeziku,« je spomnila Tamara Blažina, ki je na protestnem 
shodu pričakovala malo več družin z otroki. 
Na sinočnjem shodu so bile aktivne tudi nekatere mame, ki imajo otroke v slovenskih vrtcih. Tanja Tomaselli je tako 
spomnila, da so Občini Trst že večkrat predložili alternativne sezname, iz katerih bi lahko črpali osebje. A njihovi predlogi so 
naleteli na gluha ušesa. Micaela Stibiel, ki že leta in leta protestira proti občinski politiki nadomeščanja vzgojiteljev, je kot 
nujno izpostavila, da se v pravilnik vpiše pogoj, da morajo tudi nadomestni vzgojitelji v slovenskih občinskih vrtcih obvladati 
slovenski jezik.  

 

Mladina, Ljubljana 
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• Orbanova človečnost. Borut Mekina. Mladina 47. Ljubljana, 23. 11. 2018   
Madžarska podelila azil obsojenemu politiku 
https://www.mladina.si/188355/orbanova-clovecnost/ 
 

 
Slika: Velika prijatelja: Victor Orban in upravičenec do mednarodne zaščite Nikola Gruevski. Foto: © Profimedia 
 
Nekdanji makedonski premier Nikola Gruevski je bil pomemben politični zaveznik Viktorja Orbana – in tudi Janeza Janše. 
Pred leti se je trojica – sicer mednarodno bolj ali manj izoliranih politikov – obiskovala in se podpirala pred vsemi 
pomembnejšimi dogodki ali volitvami. Finančno in medijsko pomoč, kakršno je SDS prejela od Orbana, je v Makedoniji, celo 
prek istih posrednikov, prejela tudi stranka Nikole Gruevskega VMRO. 
Kljub temu Janša in Orban političnega padca makedonskega zaveznika nista mogla preprečiti. Začel se je leta 2016, ko se je 
opozicija dokopala do dokazov, da je stranka VMRO nezakonito prisluškovala več kot 20 tisoč Makedoncem. Objava 
prisluškovanih pogovorov, ki so med drugim dokazovali celo, da je VMRO poskušala prikriti umor in da je ponarejala volilne 
izide, je bila za marsikoga v Makedoniji kronski dokaz, da je Gruevski vodil državo v pravem totalitarnem slogu. 
Zaradi afere je bil na volitvah poražen in je zapustil politiko, proti njemu in članom njegove stranke pa je posebna tožilska 
skupina začela nekaj procesov, ki še trajajo. V eni od prvih pravnomočnih obsodb je sodišče Gruevskega obsodilo zaradi 
zlorabe položaja z nakupom avtomobila mercedes, vrednega 600 tisoč evrov. Vozilo naj bi bili leta 2012 na skrivaj kupili s 
proračunskimi sredstvi, čeprav je bilo namenjeno zgolj za njegovo osebno rabo. Skupaj Gruevskemu grozi do 20 let zapora. 
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A nekdanji politik, ki bi moral ta teden na prestajanje dvoletne zaporne kazni, se je za zdaj zaporu izognil. Ob pomoči 
Madžarske in njenih konzularnih služb je prek Srbije pobegnil na Madžarsko in tam zaprosil za politični azil. Tega mu je urad 
za imigracije ta teden že podelil, saj je verjel trditvam nekdanjega politika, da je njegovo življenje ogroženo in da ga želi 
makedonska vlada »zapreti na nedemokratičen način«. 
Orban je v primeru Gruevski zanikal temeljna načela svoje protimigrantske politike. Na Madžarskem mora biti prosilec za 
azil nastanjen v sprejemnem centru, Gruevskega pa so zaradi »varnostnih razlogov« namestili v hotelu s petimi zvezdicami. 
Poleg tega Madžarska Srbijo, od koder je Gruevski prišel v državo, ocenjuje za »varno deželo«, zaradi česar prosilce za azil, ki 
prihajajo iz nje, tja vrača. A seveda to nekako ne velja za Gruevskega. 
Makedonija, od katere v času pristopnih pogajanj za članstvo v EU druge članice zahtevajo temeljite reforme, vse do 
spremembe ustave in imena, je nad takšno zlorabo azilnega prava zgrožena. Marsikdo pa v tem Orbanovem dejanju kljub 
vsemu vidi znake človečnosti. Kaže, da madžarska vlada vendarle razume človekovo stisko. Seveda zgolj, če se ta pokaže pri 
Orbanovih prijateljih. 

• Kdo je pravi Evropejec? Borut Mekina. Mladina 47. Ljubljana, 23. 11. 2018   
Evropska desnica je na razpotju: med človekoljubjem in domoljubjem 
https://www.mladina.si/188346/kdo-je-pravi-evropejec/  
 

 
Slika: Janez Janša in SDS sta pozvala k protestnemu shodu proti sprejemu Marakeške deklaracije. Demonstracije so 
potekale med izredno sejo o deklaraciji, ki jo je zahtevala SDS. Med demonstrante je stopil tudi Božo Predalič, predsednik 
Odbora za notranje zadeve pri Strokovnem svetu SDS. Foto: © Borut Krajnc 
 
Marakeška deklaracija ali Globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki jo bodo države članice v OZN v 
začetku decembra podpisale v Maroku, je dokument, ki je nastajal več let. V preambuli deklaracije je recimo omenjen Dialog 
o mednarodnih migracijah in razvoju iz let 2006 in 2013 ali pa Svetovni forum o migracijah in razvoju, ki se je začel leta 
2007. Če bi hoteli bistvo tega dogovora strniti v en sam stavek, bi si verjetno lahko pomagali z besedami Louise Arbour, 
nekdanje tožilke mednarodnega kazenskega sodišča za območje Jugoslavije, ki je pred leti obtožila Slobodana Miloševića 
genocida in so jo države članice OZN imenovale za posebno poročevalko pri tem projektu. Prisilno omejevanje migracij se je 
izkazalo za brezplodno, je dejala pred letom in pol, ekonomski vpliv migracij na zmanjšanje neenakosti med državami in na 
reševanje demografskih problemov pa naj bi bil splošno pripoznan. »To je nova realnost, ki jo je treba sprejeti.«  
Slovenska parlamentarna desnica, stranke SDS, NSi in SNS, ki so ta teden spodbudile protest proti Marakeški deklaraciji pred 
parlamentom in organizirale izredno sejo, v kateri so zahtevale odstop Slovenije od te deklaracije, je sicer deklaracijo 
predstavila precej bolj dramatično. Slovenija naj bi bila recimo zaradi te deklaracije celo »življenjsko ogrožena«. Janez Janša, 
prvak SDS, je ta mesec v svojem govoru na kongresu Evropske ljudske stranke (EPP) v Helsinkih, v intervjujih in v svojem 
govoru v parlamentu poudarjal, da je Marakeška deklaracija danes točka delitve na tiste, »ki se zavedamo realnosti 
trenutka«, in tiste, »ki vidijo v uvažanju čim večjega števila migrantov iz tujega okolja nadaljevanje projekta iz 
komunističnega manifesta«. Naša civilizacija je od znotraj »podvržena pritiskom različnih oblik kulturnega marksizma, ki 
poskušajo razgraditi družino, nacionalno in evropsko identiteto, zasebno lastnino, zasebno šolstvo ter religijo«, je dejal. 
K temu stališču so se nato enotno priključili še v NSi in SNS ter preostalih satelitskih strankah. Ljudmila Novak tokrat ni 
sledila politiki Angele Merkel, ki je spodbudila nastanek Marakeške deklaracije, ampak je poudarila, da je dokument 
nesprejemljiv »za vsako suvereno državo, ki želi varovati svoje meje, ohranjati svojo kulturo, tradicijo in vrednote«. Kakšno 
je stališče Zmaga Jelinčiča, verjetno ni dvoma. Dokument po njegovem pomeni izdajo kulture Evrope, njegov namen pa je 
uničevanje evropske civilizacije. In seveda so se temu taboru pridružili tudi v stranki Aleša Primca: »Stranka Glas za otroke in 
družine spoštuje krščanske temelje Evrope in njeno krščansko identiteto, ki pa ne sme biti zlorabljena z lažnim 
človekoljubjem … Slovenk in Slovencev ne smejo nadomestiti priseljenci, ki naše katoliške kulture, tradicije in običajev ne 
poznajo ter jih celo zavračajo.« Tako smo v Sloveniji spet dobili enoten blok »desnih« strank, ki nasprotujejo »levim« 
strankam. 
A slovenske »desne« stranke so pri tem nekaj spregledale. Marakeške deklaracije namreč niso pisale zgolj države, ampak so 
pri njenem snovanju sodelovale tudi mnoge nevladne organizacije. Če naštejemo nekatere iz Evrope: Združena 
protestantska cerkev v Belgiji. Protestantski socialni center (Belgija). Evangeličansko-luteranska cerkev Finske. Nemško 
ekumensko gibanje Azil v Cerkvi. Jezuitski begunski servis z Malte. Jezuitski begunski servis iz Portugalske. Karitas Barcelona. 
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Španski jezuitski center iz Madrida. Evropski jezuitski begunski servis, Evropska federacija St. Egido. Katoliško mednarodno 
mirovno gibanje Pax Christi. Kako to, da vse te dobro znane evropske krščanske organizacije podpirajo dokument, s katerim 
naj bi spodkopali krščansko jedro Evrope? Kako to, da je med slovenskimi desnimi strankami kljub temu takšna enotnost? 
 

 
Slika: Podporo je demonstrantom izkazal tudi Franc Breznik, poslanec SDS. Foto: © Gašper Lešnik 
 
Jordi Vaquer, regionalni direktor Zavoda za odprto družbo za območje Evrope, ene največjih nevladnih organizacij, ki v 
Evropi podpira projekte s področja varovanja človekovih pravic, pravi, da zelo pogosto politične stranke ne odsevajo 
dejanskih razmer na terenu: »Stališča, ki so bolj odprta do migracij, v evropski politični razpravi pogosto pripisujemo 
liberalnemu ali levemu delu politike, stališča, ki nasprotujejo beguncem ali migracijam ali ki so zaprta do tujcev, pa 
povezujemo s konservativizmom. V resnici pa tudi mi ugotavljamo, da je veliko ljudi, ki so verni ali ki verjamejo v krščanske 
vrednote, prav zaradi teh svojih religioznih ali moralnih prepričanj najbolj aktivnih pri neposredni podpori in pomoči 
beguncem, njihovi integraciji ali reševanju njihove težke situacije. Stališča papeža in mnogih duhovnikov so bila ključna pri 
aktivaciji mnogih nevladnih organizacij in posameznikov v Evropi, ki so aktivni na humanitarnem področju s svojimi dejanji 
ali donacijami.« 
Evropska desnica se odloča med Angelo Merkel in politiko Viktorja Orbána. In zdi se, da so se zdaj slovenske desne 
stranke raje odločile za Orbána. 
In to ni zgolj subjektivni vtis, to potrjujejo tudi zadnje raziskave političnih stališč v Italiji in Franciji, ki so jih recimo opravili na 
inštitutu More in Common. Čeprav je večina na zadnjih volitvah v Italiji izvolila evroskeptično koalicijo strank, ki do 
beguncev zavzema najbolj skrajna stališča, velika večina Italijanov zavrača skrajna stališča glede migrantov in verjame, da je 
tujstvo pomemben del italijanske identitete. Ena večjih skupin v Italiji, z okoli 20-odstotnim deležem, naj bi recimo bili 
»katoliški humanitarci« ki, kot pišejo avtorji raziskave, sledijo papežu Frančišku, »čutijo močan občutek dolžnosti, da 
pomagajo beguncem, ker sta solidarnost in sočutje del italijanske identitete«. Podobno je v Franciji. V Franciji naj bi se 
sodeč po raziskavi tega istega inštituta 54 odstotkov ljudi izrekalo za katoličane. Katoličani v Franciji pa naj bi bili kljub vsem 
dilemam glede globalizacije med najbolj aktivnimi na humanitarnem področju. Kar vsak drugi naj bi v zadnjem letu tako ali 
drugače, z donacijami ali političnimi dejanji, pomagal beguncem. 
Podobno je tudi v Sloveniji. Čeprav v NSi ali SDS kujejo politične točke na protibegunski in protimigrantski retoriki, čeprav so 
v SDS organizirali protibegunske proteste in čeprav je murskosoboški škof Peter Štumpf pred leti svaril pred islamizacijo, je 
vloga katoliških organizacij, kot je Jezuitsko združenje za begunce Slovenije ali Karitas velika. V Sloveniji sicer ni toliko 
beguncev kot v Nemčiji, kjer cerkev migrantom, ki jim je država zavrnila prošnjo za azil, daje zatočišče. So pa pred tremi leti 
katoliške organizacije, kot se spominja tedanji župnik iz župnije sv. Frančiška v Šiški, Bogdan Knavs, tudi v Sloveniji 
beguncem ponudile zatočišče: »Leta 2015 smo imeli za begunce rezerviranih nekaj sob v Frančiškovem študentskem domu, 
v sami župniji pa so bile nekatere družine pripravljene sprejeti in nuditi oskrbo otrokom, ki so prišli brez spremstva.« V 
slovenski Karitas pojasnjujejo, da so leta 2015 opravili 24 tisoč delovnih ur z begunci, poleg slovenskih so gostili 250 
prostovoljcev iz Nemčije, Češke in Madžarske, državi pa so ponudili zmogljivosti za nastanitev 20 begunskih družin. Danes 
skrbijo za integracijo ene štiričlanske begunske družine v svoji nepremičnini v Logatcu in materialno pomagajo skupaj 4300 
ekonomskim migrantom, večinoma z območja nekdanje Jugoslavije, ki so jih slovenski delodajalci pustili na cedilu. 
Prav ta teden je Karitas skupaj s preostalimi 20 nevladnimi organizacijami na vlado naslovila javno pismo, v katerem 
pozivajo vlado k čimprejšnjemu sprejemu migracijske strategije. In še več: Slovenska Karitas danes skupaj z 11 sestrskimi 
organizacijami sodeluje pri projektu ozaveščanja slovenske javnosti glede povezanosti med migracijami in razvojem oziroma 
o tem, »kako migranti s svojim vključevanjem lahko prispevajo pozitivno k razvoju naše družbe in njihove izvorne države ter 
ljudi spodbuditi k odprtosti in sprejemanju«, so nam sporočili iz Karitas. Ta program, drugače imenovan tudi MIND, pa je 
zasnovan na Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030, slednja pa je eno od izhodišč procesa pisanja Marakeške deklaracije. 
Stranka NSi – krščanski demokrati torej, nasprotuje nečemu, kar v Karitas že izvajajo. 
Ta mesec sta oba glavna evropska konservativca, Emmanuel Macron in nemška Angela Merkel, imela odmevna govora. 
Merklova je v govoru evropskim poslancem dejala, da evropski parlament ni samo največji demokratični organ na svetu, ki 
predstavlja sedem odstotkov svetovne populacije, ampak je s svojimi 24 uradnimi jeziki tudi največji simbolni predstavnik 
raznolikosti. »Raznolikost,« je dejala Merklova »je največja moč Evrope.« Toleranca, sprejemanje drugačnosti je »duša 
Evrope«. Solidarnost je zgrajena na toleranci, je ponavljala. Podobno univerzalno, humanistično sporočilo je imel Macron ob 



praznovanju stote obletnice konca prve svetovne vojne, kjer je državnike posvaril, da se stari demoni ponovno dvigajo, 
pripravljeni, da končajo svoje delo kaosa in smrti: »Nacionalizem je izdaja patriotizma. Če rečete, naši interesi so na prvem 
mestu, ne glede na to, kaj se zgodi drugemu, izbrišete najdragocenejšo stvar, ki jo narod lahko ima, ki ga ohranja pri 
življenju in ki ga dela velikega: to pa so moralne vrednote.«  
Dileme glede Marakeške deklaracije dandanes ne kažejo na razliko med evropsko levico in desnico, ampak predvsem tarejo 
evropsko desnico samo. Francoski predsednik Emmanuel Macron je pred nekaj meseci to lepo opisal v sporočilu novemu 
kandidatu EPP za predsednika evropske komisije Manfredu Webru, ko je dejal, da je prišel čas za razjasnitev položaja: EPP, 
je poudaril Macron, ne more hkrati podpirati politike Angele Merkel in politike Viktorja Orbána. Slovenska SDS je ta teden 
še bolj jasno in javno kot kadarkoli prej zavrnila politiko Merklove. Janša je ta mesec na kongresu EPP Merklovo celo okrivil, 
da je odgovorna za krizno stanje v Evropi, brexit in začetek »strateške katastrofe«, ker je leta 2015 v Nemčijo povabila 
begunce. In ker naj bi domnevno Nemčija imela »slabo vest« zaradi leta 2015, zdaj tudi podpira Marakeško deklaracijo. 
Dodajmo, da je Merklova že večkrat pojasnila, zakaj je leta 2015 odprla svoja vrata: Dobila je namreč klic na pomoč od 
Viktorja Orbána. 
 

 
Slika: Nič več Juncker, nič več Merklova, vzor slovenski desnici so Kolinda, Trump in Orbán. Foto: © Borut Krajnc 
 
Evropska desnica je danes na razpotju. Na eni strani so vlade ali stranke, ki ostajajo zavezane spoštovanju človekovih pravic, 
na drugi pa so populistične vlade ali stranke, ki jim je malo mar za posledice njihovih dejanj. Levi volivci se recimo s 
številnimi rešitvami Merklove ali Macrona, predvsem z njunim liberalnim ekonomskim programom, ne strinjajo, kar pa ne 
pomeni, da njuna stališča niso legitimna in jih je mogoče na splošno sprejeti ali z njimi polemizirati v demokratični debati. 
Tudi v Sloveniji, tako kot v Nemčiji ali Franciji, moralne vrednote slovenske Karitas ali slovenskega Jezuitskega združenja za 
begunce niso nič kaj drugačne od tistih, ki jih ima Jezuitski begunski servis z Malte ali Karitas iz Barcelone. Tudi v Sloveniji 
obstajajo ljudje, ki bi jih raziskovalci lahko umestili na primer v kategorijo »katoliških humanitarcev«. To je del evropske 
tradicije in identitete. Le da vsi ti, ki tem vrednotam sledijo, v tukajšnji politiki nimajo svojega predstavnika. Slovenske desne 
stranke so se zdaj raje odločile za Orbána kot za Merklovo. Namesto humanističnih vrednot ali pa recimo skoka na 
francosko-nemški vlak so jim ta teden slovenski desni politiki ponudili celo ideje, ki jih je nekoč propagiral norveški skrajnež 
Breivik. 
Kaj je Marakeška deklaracija? 
Migracije so nova realnost, ki jo je treba sprejeti  
Leta 2016 se je generalna skupščina OZN zaradi naraščajočega števila beguncev in migrantov, ki bežijo zaradi političnih ali 
gospodarskih razmer, odločila za »bolj koordiniran in human« pristop k migracijam. Prisilno omejevanje migracij naj bi se 
namreč izkazalo za brezplodno, ekonomski vpliv migracij na zmanjšanje neenakosti med državami in na reševanje 
demografskih problemov pa naj bi bil splošno pripoznan. Marakeška deklaracija ni nič drugega kot odgovor na novo 
postglobalizacijsko realnost: sprva je plaha ptica postal kapital, zdaj so se temu prilagodili tudi ljudje. 
Leta 2016 so se države v Newyorški deklaraciji o beguncih in migrantih sporazumele glede nekaterih glavnih načel, kot je 
recimo, da morajo otroci beguncev in migrantov dobiti dostop do izobraževanja, da je treba preprečevati spolno nasilje, da 
je treba pomagati državam, ki se srečujejo z velikim številom beguncev ali migrantov, da je treba preprečevati razrast 
ksenofobije, rasizma in diskriminacije ter krepiti pozitivni prispevek migracij k ekonomskemu in socialnemu razvoju držav. 
OZN je nato organizirala več konferenc po vsem svetu, od Sirije do Kanade, strokovnjaki so pregledali migracijske tokove po 
celinah, čemur so sledila tematska posvetovanja z državami in nevladnimi organizacijami. 
Med februarjem in julijem letos so v šestih krogih potekala pogajanja med državami. Na njih so posamezne države poskušale 
na proces vplivati s svojimi predlogi. Bahami so recimo druge države pozvali k temeljitejšim raziskavam podnebnih 
sprememb. Vatikan in Bolgarija sta v imenu skupine držav Prijatelji otrok želela v zaključni dokument vključiti posebne 
določbe glede zaščite otrok in družin. Afriške države so v skupni deklaraciji poudarile, da so nujno potrebni razvojni 
programi, saj so prav velike razvojne razlike največja spodbuda za migracije. Na predlog EU pa so države članice v zaključni 
dokument vključile določilo o okrepljenem sodelovanju med državami, ki vključuje tudi dolžnost držav, da sprejmejo vrnjene 
begunce in da se borijo proti tihotapljenju migrantov. 
Tako je nastala politična deklaracija glede migracij, ki jo bodo države v začetku decembra podpisale v Maroku. Deklaracija 
na 18 straneh je pravno nezavezujoč dokument, ki izpostavlja 23 ciljev. Najpomembnejši cilj, ki so si ga zastavile države, je 



odprava težav, zaradi katerih ljudje sploh zapuščajo svoje države ali zaradi katerih ljudje v svojih domačih okoljih »ne morejo 
graditi in vzdrževati svojih življenj«. V dokumentu je zapisano, da »nobena migracija ne sme biti posledica obupa«. Če pa do 
migracij že prihaja, se države obvezujejo k spoštovanju človekovih pravic migrantov, pomoči in skrbi za njih. Države 
obljubljajo, da bodo doma poskušale vzpostavljati takšne razmere, v katerih bodo lahko ljudje, ki se preselijo k njim, bogatili 
življenja s pomočjo njihovih »človeških, ekonomskih in družbenih zmožnosti«. Prav tako se države zavezujejo k boju proti 
širjenju ksenofobije. 
Podpis deklaracije so doslej zavrnile predvsem države, katerih vlade vodijo populistične stranke. To so Bolgarija, Poljska, 
Češka, Avstrija, Madžarska – in seveda tudi ZDA, pa tudi Avstralija.  

• »Preplet rasizma, antisemitizma in antifeminizma se danes ponuja zgolj v novi preobleki«. Intervju. Dr. Marta 
Verginella. Pogovarjala se je: Lara Paukovič. Foto: Uroš Abram. Mladina 47.  23. 11. 2018   
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Slika: Dr. Marta Verginella, zgodovinarka. Foto: Uroš Abram 
 
Tržaška zgodovinarka Marta Verginella ima marsikaj skupnega z ženskami, ki so pred leti v njenem domačem tržaškem 
okolju začele ustvarjati prvi slovenski ženski časopis Slovenka – odločnost, ambicioznost, vztrajnost; zanimanje za 
družbena in politična vprašanja. Najbrž zato ni naključje, da je prav ona uredila knjigo o Slovenki, ki je ravno te dni 
doživela ponatis, pripravlja pa se tudi italijanski prevod, niti da je korakala med udeleženci shoda proti neofašizmu, ki je 
pred kratkim v Trstu potekal sočasno s shodom pripadnikov skrajno desničarskega gibanja CasaPound. Vzpon neofašizma 
in populizma v Evropi spremlja z zaskrbljenostjo, meni pa, da je močno povezan s širšo politično in družbeno krizo, v 
kateri je Evropa. »Poleg procesa retradicionalizacije je zelo skrb zbujajoče tudi približevanje levosredinskih strank 
desničarskemu diskurzu – z drugimi besedami, levosredinsko prevzemanje desne politične agende,« pravi. 
Vaša knjiga Slovenka govori o prvem ženskem časopisu, ki je, zanimivo, začel izhajati ravno v Trstu, od koder prihajate 
tudi sami. So bile tržaške Slovenke naprednejše od »tovarišic« iz osrednjega dela države? Zakaj so prevzele pobudo?  
Pobudo so res prevzele tržaške Slovenke, zlasti Marija Skrinjar in kasneje Marica Nadlišek, ki sta bili pomembni figuri v 
slovenskih nacionalnih vrstah. Slovensko okolje v Trstu na prehodu iz 19. v 20. stoletje je bilo sicer prav zato, ker je bilo 
manjšinsko in ker se je zavzemalo za pridobivanje nacionalnih pravic v sicer večjezičnem, a hkrati tudi proitalijansko 
naravnanem mestu, liberalnejše in bolj dovzetno za žensko javno delovanje. A če primerjamo krog, ki se je oblikoval okoli 
Slovenke, z ženskimi krogi – zlasti ženskimi saloni –, katerih pobudnice so bile tržaške Italijanke, vidimo, da je bil slovenski 
ženski krog radikalnejši v pogledu na žensko in tudi na socialna vprašanja – sploh kasneje, s prihodom Ivanke Anžič. Ženske, 
ki so delovale znotraj slovenskega kroga, so bile bolj emancipirane in sposobne radikalnejših idej, v italijanskem krogu je 
podpora Risorgimentu hkrati pomenila tudi podporo ženski figuri, ki je obstajala znotraj meja družine – torej ženski, ki je v 
podporo moškemu, v javnem prostoru pa ne deluje avtonomno. 
Ker so bile sposobne radikalnejših idej, so bile deležne marsikatere kritike. Škof Anton Mahnič, ki je odločno nasprotoval 
ženskim društvom, je Marici Nadlišek že pred urednikovanjem Slovenke očital marsikaj.  
Polemika med Marico Nadlišek in škofom Mahničem, takrat vodilnim slovenskim teologom, je paradigmatična in je bila 
dolgo pomanjkljivo interpretirana – v Maričino škodo. A Maričin odgovor je v resnici zelo smel in inteligenten, saj je 
uglednemu teologu naravnost povedala, naj pride na dan z argumenti, ne pa z diskvalifikacijo njene osebe. To se javno 
delujočim ženskam, zlasti v politiki, v resnici še vedno dogaja. Pogosto jih ne diskvalificirajo zaradi besed in idej, pač pa vse 
prevečkrat zaradi videza, telesa, oblačil, ki jih nosijo, in tako dalje. 
Prva, ki mi pade na pamet, ko to omenite, je Alenka Bratušek, ki je bila kritik med drugim deležna zaradi čevljev in kril z 
živalskimi vzorci. Kako se sploh odzvati na to?  
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Tako kot se je Marica Nadlišek. Kljub številnim normativom, ki jamčijo enakopravnost spola, smo marsikdaj na isti točki, kot 
je bila ona. Preostane nam torej le, da z argumenti izpodbijamo trditve sogovornikov, ne da se podredimo diskurzu in 
stigmatizaciji. 
Marica Nadlišek se je po poroki postopoma umaknila iz javnega življenja. Odpovedala se je urednikovanju, pa tudi 
pisateljevanju, s čimer se je prav tako ukvarjala ...  
Drži. Ostajala je sicer aktivna v nekaterih organizacijah, zlasti v ženski sekciji Družbe svetega Cirila in Metoda, še naprej je 
obiskovala nekatere kulturne prireditve in tečaje ter se nekaj malega ukvarjala s prevajanjem, toda družinsko življenje jo je 
povsem posrkalo vase. V njenem času je materinstvo, sploh če je bilo otrok več, pomenilo celovito ukvarjanje z družino in 
vzgojo. Njen družbeni stan ni bil tak, da bi dovoljeval veliko hišnega osebja, ki bi olajšalo materinjenje in opravljanje tipično 
ženskih del. Ta Marice prav gotovo niso veselila. Ko beremo njene spomine, v njih zaznamo nostalgijo po preteklosti, ko je 
živela kot emancipirano dekle, in obžalovanje zaradi tega, ker se je morala prilagoditi tradicionalnemu slogu življenja, ki ga 
ni podpirala.  
Danes se ženske, pa naj bodo znanstvenice, pisateljice, akademičarke, kot je bila ona, lahko odločijo, da bodo v ospredje 
postavile poklicno kariero in zaradi tega za nekaj časa odložile materinstvo. A zdi se, da zaradi takšne odločitve kljub 
vsemu še vedno dobijo neko stigmo.  
Družba je vendarle še zdaj oblikovana po pravilih, ki jih določa moški del populacije. Čeprav se je z nastopom socialne 
države veliko spremenilo – zakonodaja olajšuje materinjenje, pa tudi hišna opravila so se zelo porazdelila med spoloma, 
posebej pri mlajši generaciji. Toda še vedno stoji nad nami stekleni strop in raziskave še vedno potrjujejo, da se ženske 
veliko več ukvarjamo s hišnimi deli kot pa naši partnerji. 
Čedalje več je znakov, ki kažejo na proces retradicionalizacije, tudi glede temeljnih civilnih pridobitev, kakršne so pravica do 
splava, kontracepcije, celo razveze. 
Spremembe v zakonodaji, ki jih omenjate, so deloma gotovo tudi posledica prizadevanj naprednih žensk, kakršni sta bili 
že pred sto leti Marica Nadlišek in Ivanka Anžič. 
Res je, a če ne bomo pazljivi, nam te pridobitve lahko odvzamejo. Čedalje več je znakov, ki kažejo na proces 
retradicionalizacije. V marsikateri evropski državi desničarske in populistične sile vsiljujejo vračanje preteklosti, tudi glede 
temeljnih civilnih pridobitev, kakršne so pravica do splava, kontracepcije, celo razveze. Vse to lahko s seboj prinese tudi 
zahtevo po drugih prilagoditvah oziroma po odpravljanju pridobitev iz 20. stoletja, ki se zdijo ženskam v sodobni družbi 
nekako samoumevne. 
A danes se nekatere veje feminizma oziroma domnevnega feminizma ukvarjajo tudi s trivialnimi vprašanji, kakršno je to, 
ali se ženska z uporabo ličil podreja patriarhatu, poleg tega pa mlada dekleta, ki o zgodovini feminizma ne vedo prav 
veliko, s ponosom nosijo Diorjeve majice z napisom »We should all be feminists« (Vsi/-e bi morali/e- biti feministi/-ke).  
Res je, da smo priča banalizaciji in spektakularizaciji feminizma, hkrati pa postavljanju pomembnih vprašanj, ki so povezana 
s praksami nasilja in spolnega nadlegovanja – z drugimi besedami, s temeljnimi strukturami in praksami patriarhata. 
Posamična feministična okolja so v preteklosti odigrala vlogo avantgarde. Brez feminističnega angažmaja v šestdesetih in 
sedemdesetih letih, zlasti na Zahodu, tudi zakonskih pridobitev, ki so tako pomembne za celotno žensko populacijo, ne bi 
bilo. 
Na primer?  
Ko na primer govorimo o tem, kako so po prvi in drugi svetovni vojni ženske v številnih evropskih državah pridobile volilno 
pravico, ne smemo pozabiti, da ta ni bila samo posledica tega, kar se je zgodilo med vojno, in prispevka žensk v posamezni 
vojskujoči se državi. Nasprotno, pridobitev teh pravic je bila zelo povezana tudi s feminističnim bojem, ki je potekal pred 
samo veliko vojno in med obema vojnama. 
Položaj žensk v povojnem obdobju z večje časovne oddaljenosti preučujete pri petletnem projektu ERC Eirene Povojne 
tranzicije iz perspektive spola: severovzhodna jadranska regija. Čemu je tako lotevanje svari namenjeno?  
V zgodovini se prepletajo kontinuitete in diskontinuitete in vojne so nedvomno prelomna obdobja, vendar je njihovo 
prelomnost treba vselej izmeriti. Prva in druga svetovna vojna sta bili izjemno pomembna prelomna dogodka, a ne moremo 
ju obravnavati samo kot povzročiteljici novega. Prva vojna je zapustila veliko nasilja, ki se je v družbi začelo stopnjevati že 
pred začetkom spopadov. Po drugi svetovni vojni se je oblikovala nova Evropa, a so se marsikje ohranile predvojne 
strukture in prakse. Tudi v Sloveniji in Jugoslaviji, ki ju je zajel revolucionarni val, politiki ni uspelo takoj radikalno spremeniti 
družbe in mentalitete. Podobno se je zgodilo po osamosvojitvi, kajti čas politike ni čas družbe. 
Vaš projekt je pravzaprav prvi pri nas, ki si je na razpisu Evropskega raziskovalnega sveta zagotovil financiranje v 
vrednosti dveh milijonov evrov.  
Veliko zadovoljstvo je, da je financiran projekt, ki se osredotoča na zgodovino žensk, saj je ta prepogosto zanemarjena. 
Poleg tega projekt uveljavlja transnacionalni način obravnave, za katerim stojim in se z njim ukvarjam že kar nekaj desetletij. 
To dvoje me lahko nedvomno navdaja samo z velikim zadoščenjem. 
 



 
Slika: Dr. Marta Verginella, zgodovinarka. Foto: Uroš Abram 
 
Kakšna je metodologija vašega dela?  
Kar se tiče metod dela, to tedensko večinoma teče v arhivih – v Sloveniji in na Hrvaškem, v Avstriji in Italiji. Prvi simpozij, ki 
smo ga posvetili povojnim tranzicijam in politiki, je bil namenjen oblikovanju splošne predstave o tem, kaj se je v politiki 
dogajalo po letu 1918 in 1945. K sodelovanju smo povabili mednarodno uveljavljene znanstvenice in znanstvenike, ki so 
doslej preučili ta vprašanja in ki so nam lahko ponudili sintezni in poznavalski vpogled v posamezno tematiko. 
Slovenski politiki so v devetdesetih letih še nagovarjali slovenske državljane in državljanke, v zadnjem času pa čedalje bolj 
nagovarjajo izključno Slovenke in Slovence. 
Koliko je v znanosti danes sploh prostora za take humanistične znanstvene projekte?  
Humanistični projekti se pri razrezu sredstev tako rekoč vedno znajdejo v deprivilegiranem položaju. Glavnina financ je 
namenjena naravoslovnim projektom. To ni dobro, saj politična kriza in velike tehnološke spremembe, ki potekajo okoli nas, 
zahtevajo tudi kritično refleksijo in iskanje rešitev, oboje pa lahko ponudita le humanistika in družboslovje. Večje 
izkoriščanje evropskih sredstev bi lahko v Sloveniji nadomestilo zmanjšanje sredstev, ki so jih zadnje vlade dodelile znanosti 
in univerzi, vendar zaradi zelo konkurenčnih pogojev marsikateri slovenski kandidat izpade. Razmere za raziskovalno delo v 
Sloveniji so slabe, neprimerljive s tistimi v okoljih, prijaznih do znanosti, kjer je poskrbljeno za redna in pogosta tako 
imenovana sobotna leta, v katerih je denimo šolski koledar oblikovan tako, da ima lahko univerzitetni učitelj daljša obdobja 
za raziskovanje in pisanje. Vpeti smo v toge okvire, ki ne olajšujejo raziskovalnega dela, ki raziskovalce omejujejo, zlasti 
prekarce pa silijo k temu, da so prepogosto angažirani v pisanju prijav. Sicer nisem zagovornica sistema, ki je bil značilen 
pred reformo raziskovalne sfere – ko je nekdo vstopil v raziskovalni prostor, je v njem ostal ne glede na storilnost in 
kompetenco. To je bila druga skrajnost, ki si je ne želim, vendar sta tudi izjemna prekarnost in siljenje k hiperprodukciji 
nekaj kvarnega in ne omogočata kakovosti. Predvsem pa mislim, da bi – za to sta si prizadevala ARRS in svoj čas tudi 
ministrstvo za znanost – morale biti ustvarjene boljše razmere za kakovostno raziskovalno delo, obstajati pa bi moralo tudi 
nagrajevanje za vse raziskovalce, od mlajših do že uveljavljenih. Kajti to, da obstaja neka uravnilovka, ki ne upošteva vložka 
zelo angažiranega posameznika, je resnično slabo. To ne spodbuja napredka. Zakaj bi si kdo, ki je na primer že uveljavljen 
univerzitetni profesor, prizadeval za pridobivanje evropskih sredstev, če pa ve, da se njegova plača ne bo spremenila niti, če 
jih prejme? 
So ženske na polju domače znanosti kdaj tudi tarča diskriminacije?  
V nekaterih okoljih so. Zakonodaja gotovo ne daje argumentov za to, da bi bile, a stvarnost je vedno kompleksnejša. 
Obstajajo bolj prikriti načini diskriminacije, ki jo tudi težko prepoznamo. Uveljavljanje žensk v znanstveni sferi je počasnejše, 
podobno tudi njihov prodor na vodilna mesta v raziskovalni in akademski sferi, ki so še vedno trdno v moških rokah. Gre za 
dejstvo, ki veliko pove o še vedno obstoječih razmerjih moči na tem področju. 
Pa gre na bolje, na splošno?  
Če bi me to vprašali pred dvajsetimi leti, bi rekla, da zagotovo, danes pa nisem več tako prepričana. Če analiziramo odstotek 
žensk v zadnji slovenski vladi, temu dodamo odstotek italijanskih ministric in si ogledamo položaj še v kateri drugi evropski 
vladi, bomo videli, da se je prav v zadnjem času odločno zmanjšala ženska zastopanost in se oddaljuje od tistega, za kar smo 
si že pred petimi leti mislili, da je neka norma. 
Udeležili ste se tudi shoda proti neofašizmu v Trstu, ki je potekal v odziv na shod skrajnega desničarskega gibanja 
CasaPound.  
Vzpon neofašizma je močno povezan s širšo politično in družbeno krizo, v kateri je Evropa. Že prej sem omenjala 
retradicionalizacijo, skrb zbujajoče pa je tudi približevanje levosredinskih strank desničarskemu diskurzu – z drugimi 
besedami, levosredinsko prevzemanje desne politične agende. Primer takega prilagajanja je lepo viden v Italiji, kjer se 
Gibanje petih zvezd kljub številnim levičarskim glasovom, ki jih je prejelo na državnih volitvah, podreja populistični politiki 
Mattea Salvinija in jo z Di Maiem celo zaostruje. Bistvo desničarskega diskurza je danes širjenje sovraštva proti Drugemu. 
Drugi je v današnjih razmerah najprej pribežnik, begunec, nato pripadnik druge veroizpovedi, na primer musliman ali jud, na 



tretjem mestu pa so že ženske. Preplet rasizma, antisemitizma in antifeminizma je zgodovinsko znan in danes se ponuja v 
novi preobleki, namen obračuna z Drugim pa ostaja nespremenjen. 
Kje pa je po vašem mnenju temeljni vzrok za vzpon populističnih strank in neofašističnih organizacij? Je poziv k vrnitvi k 
»pravim vrednotam« posledica strahu pred vedno večjim kaosom na svetu, ki ga ne znamo več obvladovati; ljudje se zato 
zapirajo v neke svoje kocke in se bojijo vsega, kar je drugačno, neznano, se oddaljuje od njihovih predstav o svetu?  
Zygmunt Bauman je ponudil zelo dobra izhodišča za odgovor na to vprašanje. Negotovost, likvidnost družbe, rahljanje 
družbenih, družinskih vezi, individualnost, retrotopija; da ne omenjamo niti čedalje čvrstejšega neoliberalizma in posledic 
finančno-gospodarske krize, ki se je zgodila leta 2008. To pomeni povečevanje negotovosti, oslabitev srednjega razreda, 
potiskanje najrevnejših v bedo in odvzem sanj o boljšem jutri. V takšnem položaju ima velik učinek vera v močnega človeka, 
v politični diskurz, ki obljublja blaginjo v prihodnosti, vrnitev vsega tega, kar so širše plasti izgubile in za kar naj bi bila kriva 
multikulturna in do tujcev odprta družba. Prodajanje teh parol najšibkejše čedalje trdneje prepriča, ker so se medtem 
zgodile še druge zelo pomembne spremembe. 
Kako se to zgodi?  
Danes to vemo: digitalizacija medijev, zmanjšanje pomena tradicionalnih medijev, družabna omrežja igrajo čedalje večjo 
vlogo, z njimi pa seveda tudi možnost širjenja lažnih novic in manipuliranja javnosti. In to pri čedalje večji krhkosti in 
nepripravljenosti politike, da bi se suvereno spoprijemala s kapitalom in da bi preprečila širjenje fašističnega diskurza, ki je 
do nedavnega obstajal na obrobju družbe, danes pa dobiva čedalje večjo legitimnost in ponekod tudi prost dostop do 
parlamenta. 
Zakaj je politika pri tem sama nemočna?  
Legitimacija fašistoidnega diskurza je posledica oslabitve strank, ki so po drugi svetovni vojni gojile antifašistične vrednote in 
poskrbele za to, da je Evropa kljub ideološki pregradi, nastali med Vzhodom in Zahodom, živela v miru več kot tri četrt 
stoletja. 
Pomemben element populističnih strank je poudarjanje domoljubja. A meja med domoljubjem in nacionalizmom je zelo 
tanka. Tudi pri nas se zadnje čase pogosto sliši fraza »ponosen, da sem Slovenec« – vprašanje, kaj je lepšega kot to, da si 
ponosen Slovenec, je bilo izrečeno tudi v oddaji Utrip na nacionalni televiziji, to pa je sprožilo val nezadovoljnih odzivov. 
Ta stavek v izhodišču ni napačen, a ko se zlorabi za namigovanje na to, da je samo slovenstvo nekaj, na kar je mogoče biti 
ponosen, hitro postane sovražni govor.  
V zadnjih dvajsetih letih sledim zdrsu, ki se dogaja v politični govorici. Slovenski politiki so v devetdesetih letih še nagovarjali 
slovenske državljane in državljanke, v zadnjem času pa čedalje bolj nagovarjajo izključno Slovenke in Slovence. Ta premik se 
ni dogodil le v Sloveniji, ampak tudi drugod, in k njemu sodi gojenje ideje o neki »našosti«, o pripadnosti naciji, to pa 
pomeni izključitev vseh tistih, ki so denimo pripadniki nacionalnih manjšin in so prav tako slovenski državljani in državljanke. 
Odmik od koncepta državljanstva k nacionalnosti obnavlja vse tiste čustvene značilnosti nacionalizma, ki so se aktivirale v 
19. stoletju, ko je domoljubje začelo prehajati v gojenje nacionalističnih čustev in z njimi v sovraštvo do pripadnikov druge 
nacije. To je tudi nevarnost današnjega časa, ko se pozablja na ustavo in bobna s hotenjem ljudstva, ko se politika iz sle po 
oblasti odpoveduje gojenju državljanskih vrednot, ki so integrativne in ki so pogoj demokracije, ter se prepušča najnižjim 
strastem. 
Legitimacija fašistoidnega diskurza je posledica oslabitve strank, ki so po drugi svetovni vojni gojile antifašistične vrednote in 
poskrbele za to, da je Evropa živela v miru več kot tri četrt stoletja. 
Če se še malo vrneva k samemu gibanju CasaPound. To je sicer skrajno desničarsko gibanje, a se hkrati zavzema za zelo 
socialne ideje. Kdo bi dejal, da pri njem zaradi tega ne gre za popolnoma negativno delovanje.  
CasaPound je bila do nedavnega obrobna politična skupina, kjer so domovali nekdanji protagonisti italijanskega neofašizma 
iz sedemdesetih in osemdesetih let. Danes postaja stranka, ki ima predstavnike v upravnih telesih, se zavzema za večjo 
socialno pomoč najrevnejšim in v svoje programe vključuje tudi nekatere ideje, ki so bile lastne socialdemokraciji ali 
komunizmu. Toda mar ni nacizem koreninil v nacionalsocializmu? Neizpodbitno dejstvo je, da je realizacija Hitlerjevega 
političnega programa privedla do druge svetovne vojne in množične morije ter holokavsta. Privrženci CasaPounda si 
prizadevajo pomagati najrevnejšim, kupujejo hrano zanje, približno tako, kot to počnejo pripadniki Zlate zore v Grčiji, a gre 
pri tem za instrumentalno pridobivanje konsenza, potrebnega za to, da se povečajo njihove vrste. Kajti neofašizem, ki je v 
Italiji obstajal po drugi svetovni vojni, vendarle ni imel množične ljudske podpore. 
Od kod to nezadovoljstvo? Kdo ga predstavlja?  
Najprej velja omeniti eno od značilnosti gibanja CasaPound, to, da ga sestavljajo praviloma moški, pogosto tudi brezposelni. 
V sedemdesetih in osemdesetih letih so bile v italijanskih neofašističnih skupinah prisotne tudi ženske. Iz njihovih vrst 
prihajajo nekatere sedanje političarke, denimo Gioia Meloni. Na tržaškem shodu je bilo žensk izredno malo, manj kot 
desetina, in postavljene so bile na konec sprevoda, brez večje aktivne vloge. 
Del imena so si nadeli po pesniku Ezri Poundu, za katerega – neodvisno od izjemnega umetniškega opusa – vemo, da je 
bil fašist. Ali umetnikov negativni politični angažma zmanjša kredibilnost njegovega ustvarjanja?  
To je precej kompleksno vprašanje, še posebej danes, ko so na javni pranger postavljena številna znana filmska imena. Po 
svoje nisem zagovornica tega, da bi zaradi političnih in ideoloških drž v smetnjak odvrgli velika umetniška in teoretska dela 
posameznikov – pomislimo samo na Heideggerja! Hkrati pa menim, da ne gre zamolčevati ali pa se sprenevedati, kot 
denimo ravno pri Heideggerju in njegovi podpori nacizmu, kar med drugim potrjujejo njegovi dnevniki. Podobno velja za 
primere slikarjev z zagonetnimi življenjepisi, kot je Caravaggiev, pri katerih je treba ločiti človeka od umetnine. Drugače 
bomo močno osiromašeni za dobršen del kulturne zgodovine, v tem trenutku predvsem filmske, in se bomo »vrnili« v čas, 
ko je politično preganjanje umetnika pomenilo tudi prepoved širjenja njegovih del.  
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• Orban brani Gruevskega: "Poznam tega človeka, dolgo časa je bil moj kolega". STA. Reporter, Ljubljana, 23. nov. 
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Madžarski premier Viktor Orban je danes branil odločitev madžarskih oblasti, da bivšemu makedonskemu premierju 
Nikoli Gruevskemu, ki je bil v domovini obsojen na zaporno kazen, odobrijo azil. Orban je Gruevskega označil za svojega 
zaveznika, makedonskemu pravosodju pa očital, da sodeluje v političnih igricah. 
Orban je dejal, da sta si z Gruevskim, ki je Makedonijo vodil v letih 2006-2016, stala z ramo ob rami, da bi zaustavili 
množične migracije čez Balkan. Zaradi tega je Makedonija, in Gruevski osebno, postala Orbanova zaveznica. 
"Poznam tega človeka, dolgo časa je bil moj kolega," je dejal madžarski premier v pogovoru za radijsko postajo mr1. "Bilo bi 
veliko težje, če ne nemogoče, braniti madžarsko mejo brez njega," je zatrdil. 
"Do zaveznikov se je treba obnašati pravično. Če se obrne na nas, lahko pričakuje pošten postopek. Ne moremo ga postaviti 
nad zakon, lahko pa mu zagotovimo pošten postopek," je poudaril Orban. 
Madžarski premier meni, da je bilo sojenje Gruevskemu politično motivirano, zato ne more vplivati na madžarske oblasti. "V 
Makedoniji se dogajajo zapleteni politični boji in igrice in pravosodni sistem je del tega," je dejal Orban. 
"Makedonski postopki na nas nimajo vpliva. Zanima nas samo, ali je prošnja za azil pravno utemeljena," je dodal. 
Gruevski bi moral sredi novembra začeti prestajati dveletno zaporno kazen, na katero je bil obsojen zaradi zlorabe položaja, 
vendar je pobegnil na Madžarsko. Madžarske oblasti so mu v torek odobrile azil, kar je izzvalo kritike iz Makedonije, 
Evropske unije in ZDA. Makedonske oblasti so Budimpešti poslale uradno zahtevo za izročitev bivšega premierja, proti 
kateremu v domovini poteka še nekaj sodnih postopkov. 
Orban zavrača mednarodne kritike zaradi pomoči Gruevskemu, češ da gre za delo organizacij in ljudi, povezanih z ameriškim 
filantropom madžarskega rodu Georgeom Sorosem. 

• Gruevski ostal brez poslanske imunitete. STA. Reporter, Ljubljana, 28. nov. 2018  
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Makedonski parlament je včeraj na plenarnem zasedanju odvzel poslansko imuniteto nekdanjemu premierju Nikoli 
Gruevskemu, ki je pred prestajanjem zaporne kazni pobegnil na Madžarsko in tam dobil azil, poroča makedonska 
tiskovna agencija MIA. 
Odvzem imunitete je predlagal pristojni parlamentarni odbor. O tem na plenarnem zasedanju ni bilo razprave, za pa je 
glasovalo 62 poslancev. 
Na seji parlamenta ni bilo poslancev iz opozicijske VMRO-DPMNE, katere častni predsednik je Gruevski. Poslanci te stranke 
so že pred tem bojkotirali včerajšnjo sejo odbora za poslovnik ter vprašanje mandatov in imunitete, ki je predlagal odvzem 
imunitete. 
Gruevski bi moral sredi novembra začeti prestajati dveletno zaporno kazen, na katero je bil obsojen zaradi zlorabe položaja, 
vendar je pobegnil na Madžarsko. Madžarske oblasti so mu prejšnji teden odobrile azil, kar je izzvalo kritike iz Makedonije, 
Evropske unije in ZDA. Makedonske oblasti so Budimpešti poslale uradno zahtevo za izročitev bivšega premierja, proti 
kateremu v domovini poteka še nekaj sodnih postopkov. 
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Avstrija zaostruje pogoje za državno socialno pomoč. V skladu z novimi pravili bodo morali upravičenci do azila najprej 
dovolj dobro govoriti nemško in dokazati svojo željo po integraciji v družbo, šele nato pa bodo upravičeni do celotne 
socialne pomoči, je pojasnila avstrijska vlada. Združeni narodi so do predloga kritični. 
Kot sta na novinarski konferenci povedala avstrijski kancler Sebastian Kurz in podkancler Heinz-Chrisitan Strache, bodo 
celotno pomoč v višini 863 evrov na mesec prejemali zgolj tisti upravičenci do azila, ki bodo dovolj dobro govorili nemško in 
bodo z obiskovanjem tečajev o vrednotah izkazali željo po integraciji. 
Ljudje s statusom begunca, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, pa bodo v skladu z novimi pravili prejemali 300 evrov 
mesečno, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Pravila bodo predvidoma začela veljati aprila prihodnje leto. 
V avstrijski izpostavi Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) so do tega ukrepa kritični. Po njihovem 
mnenju bodo namreč begunci padli pod prag revščine, kar pa bo slabo za njihovo integracijo. 
S tem, ko je tečaj nemškega jezika predviden šele po odobritvi prošnje za azil, bodo begunci dlje čakali na odobritev pomoči, 
so pojasnili. To pa je v nasprotju z ženevsko konvencijo o beguncih, ki predvideva enakopravno obravnavo beguncev z 
Avstrijci, so poudarili na UNHCR Avstrija. 
Koalicijski Avstrijska ljudska stranka (ÖVP) in stranka svobodnjakov (FPÖ) želita s temi ukrepi povečati zaposlenost 
prejemnikov pomoči. Teh je trenutno okoli 310.000, od tega približno polovica tujcev. Gre sicer za enega ključnih projektov 
avstrijske konservativne vlade. 
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http://hrcak.srce.hr/met  
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=16741 
 

https://reporter.si/clanek/svet/prosilci-za-azil-v-avstriji-bodo-morali-za-socialno-pomoc-dokazati-da-se-zelijo-integrirati-v-druzbo-673182
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• International Journal of the Sociology of Language, Ed. by Fishman, Joshua A. / Garcia Otheguy, Ofelia 
                 Volume 2018, Issue 254 (Nov 2018) 
                 Singles Issue: Domains, hierarchies and ideologies of language use, Issue Editor: Florian Coulmas 
https://www.degruyter.com/view/j/ijsl.2018.2018.issue-254/issue-files/ijsl.2018.2018.issue-254.xml  
 

• Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 2019 
https://www.mohorjeva.it/knjige/koledar-goriske-mohorjeve-druzbe-za-leto-2019/    
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