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BILTEN – pregled člankov iz časopisja     [07. dec. -  13. dec. 2018]           [188]  

Skupnost, Infolist -  Skupnost koroških Slovencev in Slovenk, Celovec 

• „Meja ne sme biti ovira za sodelovanje“. Intervju: Ljudmila Novak. Pogovarjalo se je: Uredništvo Infolista 
Skupnost, Infolist Skupnost -  Skupnost koroških Slovencev in Slovenk, Celovec, december 2018, številka 2  

http://www.skupnost.at/sl/infolist.html 
Ljudmila Novak, nova predsednica Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, se je s Skupnostjo pogovarjala o 
načrtih v zvezi z novo politično funkcijo. 
 

 
Slika: Ljudmila Novak. Foto: Primorski dnevnik 
 
SKS: Kot bivša ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu ste zdaj prevzeli funkcijo predsednice Komisije za odnose s 
Slovenci v zamejstvu in po svetu v Državnem zboru Republike Slovenije. Glede na dejstvo, da zelo dobro poznate položaj 
koroških Slovencev, se postavlja vprašanje, ali bo komisija v tem mandatu aktivneje posegala v reševanje odprtih 
vprašanj slovenske narodne skupnosti na Koroškem in v kateri obliki? 
Ljudmila Novak: Komisija bo aktivno in budno spremljala dogajanje in problematiko v zamejstvu in po svetu. Vlado bo 
na to opozarjala in jo spodbujala k aktivnemu reševanju odprtih vprašanj, ki se pojavljajo na tem področju. Poleg 
načrtovanih obiskov za boljše poznavanje problematike bomo posamezne tematike in problematiko obravnavali na rednih 
in nujnih sejah komisije ter sprejemali ustrezna priporočila Vladi. 
SKS: Katere vsebine so za vas v tem mandatu prednostne? 
Novak: Področje izobraževanja, ohranjanja slovenskega jezika, vključevanje mladih v delo slovenskih organizacij v zamejstvu 
in sodelovanje s Slovenijo, slovenski mediji v zamejstvu, opozarjanje na aktualno problematiko. 
SKS: Ali bo možno tudi izboljšati zakonske akte, ki urejajo odnose s Slovenci izven Slovenije tako, da se bodo v prihodnje 
še lažje izvedli skupni čezmejni projekti in državna meja ne bo več ovira za sodelovanje? 
Novak: Meja ne sme biti ovira za sodelovanje. Vprašanje pa je, ali je potrebno spremeniti zakone, da bo to sodelovanje 
boljše. Zakon o odnosih RS s Slovenci zunaj njenih meja je bil sprejet aprila 2006. V dvanajstih letih se je dobro uveljavil, 
kljub temu pa ga je potrebno aktualizirati, na kar opozarjajo uporabniki tega zakona. Na prvi redni seji komisije je bilo to 
izpostavljeno, minister je to slišal in upam, da na Uradu že pripravljajo nove rešitve. 
SKS: Kakšni so vaši pogledi na razvoj slovenske narodne skupnosti na Koroškem in na razvoj v deželi sami? 
Novak: Z veseljem prihajam na Koroško na različne prireditve in v ustanove, ki delajo za Slovence in za ohranjanje slovenstva 
na Koroškem. Kljub dobremu delu in prizadevanjem številnih ljudi in organizacij pa je večkrat začutiti skrb, kako pritegniti 
mlade, da bodo to delo še nadaljevali in ohranjali slovenski jezik in kulturo tudi v prihodnje. Zato je področju dela z mladimi, 
za mlade in ustrezno jezikovno izobraževanje potrebno nameniti veliko pozornosti. 
SKS: Ali načrtujete s člani obisk komisije na Koroškem in s kakšnim namenom oz. ciljem? 
Novak: Na začetku prihodnjega leta načrtujemo obisk komisije na Koroškem z namenom, da se poslanci seznanimo z 
aktualno problematiko na terenu. Posebno pozornost bomo namenili izobraževalnim ustanovam na Koroškem z namenom, 
da bi po možnosti skupaj iskali nove možnosti in rešitve. 
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• Ferku nagrada za liriko. ORF, Celovec, 07.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2951822/  
Celovško komunalno podjetje Stadtwerke (STW) je podelilo nagrade za liriko. Glavno nagrado so izročili Katharini 
Kaufmann, drugo nagrado je prejela Eva Possnig, tretjo pa Christine Strobl-Oman. Nagrado dežele v tem sklopu je prejel 
pisatelj in pravnik Janko Ferk. 
 

 
Slika: Celovško komunalno podjetje Stadtwerke (STW) je podelilo nagrade za liriko. Glavno nagrado so izročili Katharini 
Kaufmann, drugo nagrado je prejela Eva Possnig, tretjo pa Christine Strobl-Oman. Nagrado dežele v tem sklopu je prejel 
pisatelj in pravnik Janko Ferk.orf 
 
Literarni večer s slovesno podelitvijo nagrad je bil v četrtek v velikem javnem studiu ORF v Celovcu. 

• Pomembna povezovalna dejavnost. ORF, Celovec, 07.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2951915/  
Zadnje delovno srečanje odborov SGZ iz Celovca je podčrtalo vlogo čezmejnega posrednika in povezovalno noto, katero 
bo organizacija vsebinsko zapolnjevala tudi v prihodnje. Dva stebra-svetilnika sta projekta v izvajanju - Connect SME Plus 
in MAJ. 
 

 
Slika: Zadnje delovno srečanje odborov SGZ iz Celovca je podčrtalo vlogo čezmejnega posrednika in povezovalno noto, 
katero bo organizacija vsebinsko zapolnjevala tudi v prihodnje. Dva stebra-svetilnika sta projekta v izvajanju - Connect 
SME Plus in MAJ. Foto: ORF 
 
Projekta Connect SME Plus in MAJ 
Usmerjeno v izvajanje projektov, med katerimi sta dva stebra-svetilnika v izvajanju - Connect SME Plus za pospeševanje 
internacionalizacije obmejnih malih in srednjih podjetij s potencialom za inovacije in rast, ter MAJ kot začetek pomembne 
zgodbe za skupni gospodarski prostor -, je bilo leto pri Slovenski gospodarski zvezi (SGZ) tudi v soju žarometov ob 30. 
obletnici obstoja. Praznovanja so minila, dogodek še odmeva, kar odseva iz zapisa, ki ga na svojem spletnem mestu objavlja 
Območna obrtno–podjetniška zbornica Celje. O SGZ poudarja, da se je razvila v izvrstnega čezmejnega posrednika, s to 
povezovalno noto pa je potekalo tudi nedavno praznovanje. 
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2951822/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2951915/
http://www.ooz-celje.si/2018/12/30-obletnice-delovanja-slovenske-gospodarske-zveze-v-celovcu/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2951915/
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Slika: Predsednik Slovenske gospodarske zveze iz Celovca Benjamin Wakounig. Foto: ORF 
 
Takšne oznake vsekakor izražajo priznanje, predsednik Benjamin Wakounig v nadaljevanju zapisa omenjeno gradnjo mostov 
med narodi in skrb za dolgoročne in trajnostne odnose zapolnjuje na vsebinski ravni. V pogovoru po zadnjem delovnem 
srečanju vseh odbornic in odbornikov pa Wakounig priklicuje v spomin, kar prinaša korist tako organizatorjem športnih 
dejavnosti, kot tudi ustvarjalcem v kulturi. Marsikatera pobuda bi brez te pozornosti obtičala v svoji zasnovi. 

• Bandelj naprej na čelu SSO. ORF, Celovec, 07.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2951925/  
Walter Bandelj je bil potrjen za predsednika Sveta slovenskih organizacij (SSO). Dobro sodelovanje z drugo krovno 
organizacijo in enotno nastopanje pri pogajanjih z deželno upravo Furlanije in Rimom ostajata tudi naprej zelo 
pomembni točki pri uveljavljanju odprtih vprašanj. 
 

 
Slika: Walter Bandelj je bil potrjen za predsednika Sveta slovenskih organizacij (SSO). Foto: ORF 
 
Druga mandatna doba na čelu SSO 
Walter Bandelj bo še naprej predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO), ene od krovnih organizacij slovenske narodne 
skupnosti v Italiji. 48-letni bančnik je bil z veliko večino volilnih upravičencev potrjen za predsednika minulo sredo v Gorici. 
Svet slovenskih organizacij (SSO) je bil ustanovljen leta 1976 kot protiutež drugi krovni organizaciji, Slovenski kulturno-
gospodarski zvezi (SKGZ). Sodelovanje obeh organizacij ni bilo vedno brez težav, v zadnjih letih - odkar je prevzel 
predsedniško mesto SSO Walter Bandelj - pa sta si organizacij le približali: vsaka je obdržala svoja načela, v vprašanjih, ki so 
bistvena za celotno narodno skupnost, pa sta se SSO in SKGZ odločili za skupno, enotno nastopanje, kar da se je obneslo, 
ugotavljajo v obeh organizacijah. Bandelj stopa torej v drugo mandatno dobo na čelu SSO. 

• Predstavitev slovenskega športa. ORF, Celovec, 07.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2951965/  
V petek je bila v Ljubljani tradicionalna novinarska konferenca o zamejskem športu v organizaciji Olimpijskega komiteja 
Slovenije (OKS) in komisije za zamejski šport pri OKS. Za Slovensko športno zvezo (SŠZ) iz Celovca je spregovoril 
predsednik Marijan Velik. 
 

 
Slika: V Ljubljani je bila tradicionalna novinarska konferenca o zamejskem športu v organizaciji Olimpijskega komiteja 
Slovenije (OKS) in komisije za zamejski šport pri OKS. Za Slovensko športno zvezo (SŠZ) iz Celovca je spregovoril 
predsednik Marijan Velik. Foto: ORF 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2951925/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2951965/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2951925/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2951965/


4 
 

4 
 

 
Bilanca in pogled naprej 
Glavni temi sta bili 70-letnica organiziranega slovenskega športa na Koroškem leta 2019, saj se je 19. junija 1949 povezalo 
devet slovenskih športnih društev z dvojezičnega ozemlja južne Koroške v Slovensko fizkulturno zvezo (SFZ) -, in 
povezovanje med Slovenijo in Koroško na športnem področju. Ob tem so se predstavili trije športniki, ki prihajajo iz 
Slovenije in igrajo pri koroških klubih košarko, nogomet in odbojko: Jan Razdevšek, igralec KOŠ-a, Kristjan Kondič, vratar 
SAK, ter Nejc Pušnik, kapetan Doba. 
 

 
Slika: predstavitve slovenskega športa na Koroškem v Ljubljani se je udeležila tudi Romana Zablatnik, ki je letos postala 
osebnost leta na počastitvi najboljših avstrijskih športnic in športnikov v kategoriji za ljudi z motnjami v telesnem in/ali 
duševnem razvoju - Special Olympics. Foto: ORF 
 
Poleg tega se je udeležila predstavitve slovenskega športa na Koroškem v Ljubljani tudi Romana Zablatnik, ki je letos postala 
osebnost leta na počastitvi najboljših avstrijskih športnic in športnikov v kategoriji za ljudi z motnjami v telesnem in/ali 
duševnem razvoju - Special Olympics. 

• Dvojezični pobudi nagrajeni. ORF, Celovec, 10.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2952243/  
Letošnjo koroško nagrado za človekove pravice sta v soboto prejeli dve dvojezični pobudi: Poletna šola Bovec pod 
vodstvom Vladimirja Wakouniga in dobrodelno društvo IniciativAngola s predsednikom Hanzejem Rosenzopfom. 
Ob mednarodnem dnevu človekovih pravic 
Vsako leto 10. decembra ob obletnici sprejetja Splošne deklaracije o človekovih pravicah zaznamujemo svetovni dan 
človekovih pravic. Letos od sprejema deklaracije mineva že sedem desetletij. Ob mednarodnem dnevu človekovih pravic 
odlikuje dežela Koroška osebnosti in pobude, ki se posebej zavzemajo za enakopravnost, sožitje in pomoč drugim. 
Šentprimoška solidarnost nagrajena 
Mladinski zbor Slovenskega prosvetnega društva Danica je prinesel glasbene pozdrave ob vročitvi nagrade za človekove 
pravice društvu IniciativAngola. Pred 22 leti so v Šentprimožu na pobudo Salezijanca Hanzeja Rozenzopfa začeli širiti 
solidarnostno delovanje za mladinske projekte v Angoli. 
 

 
Slika: Letošnjo koroško nagrado za človekove pravice sta v soboto prejeli dve dvojezični pobudi: dobrodelno društvo 
IniciativAngola s predsednikom Hanzejem Rosenzopfom. Foto: ktn.gv.at/fritzpress 
 
Z raznimi projekti dajejo ljudem v tem delu Afrike pomoč in pomoč za samopomoč. S temi projekti so nabrali že več kot 
milijon evrov in zagotovili mladim ljudem v Angoli boljšo prihodnost. 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2952243/
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Slika: Letošnjo koroško nagrado za človekove pravice sta v soboto prejeli dve dvojezični pobudi: Poletna šola Bovec pod 
vodstvom Vladimirja Wakouniga. Foto: ktn.gv.at/fritzpress 
 
Kraj srečanja, učenja jezikov in politične vzgoje 
Poletna šola Bovec je zaživela pred 25 leti kot kraj druženja mladih iz alpsko-jadranskega prostora. 50 mladih iz alpsko-
jadranskega prostora se drug od drugega učijo jezike sosedov. Bovec je tudi kraj politične vzgoje, pa tudi kraj socialnega 
učenja, je dejal organizator Vladimir Wakounig in poudaril, da so v poletni šoli nastala prijateljstva produktivni zametki za 
poznejše čezmejno sodelovanje. 
Deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) je v svojem govoru izpostavil pomen takih organizacij in iniciativ, ki so še kako potrebne in 
nikakor niso samoumevne. 

• Svetovni dan človekovih pravic. ORF, Celovec, 10.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2952272/  
Letošnji Svetovni dan človekovih pravic 10. decembra je v znamenju 70. obletnice podpisa Splošne deklaracije o 
človekovih pravicah leta 1948. Človekovo dostojanstvo je nedotakljivo, je zapisano v 1. členu Listine EU o temeljnih 
pravicah. Mreža za boj proti revščini pripravlja v ponedeljek tozadevno prireditev. 
 

 
Slika: Letošnji Svetovni dan človekovih pravic 10. decembra je v znamenju 70. obletnice podpisa Splošne deklaracije o 
človekovih pravicah leta 1948. Foto: ORF 
 
Prireditev mreže za boj proti revščini 
„Človekovo dostojanstvo je nedotakljivo“ se glasi tudi vodilo Koroške mreže v boju proti revščini in socialnemu izključevanju 
(Kärntner Netzwerk gegen Armut und soziale Ausgrenzung), ki prireja za Svetovni dan človekovih pravic ob 10. uri dopoldne 
na dvorišču deželnega dvorca dogodek, s katerim želi poudariti, kako pomembne so človekove pravice za demokratično, 
človeškega dostojanstva vredno in solidarno družbo. Soprireditelji so Amnesty International iz Beljaka, deželni šolski svet, 
Platforma za politično vzgojo, ter predsednik koroškega deželnega zbora. 
Dijaki celovških višjih šol oblikujejo spored 
Sodelujejo dijaki Evropske gimnazije, poklicne šole II, Višje šole za gospodarske poklice - veja socialni management in Višje 
šole za modo WiMo Celovec. S portreti aktivistk in aktivistov bodo počastitev oblikovali dijaki gimnazije Ingeborg 
Bachmann. 

• Za varne, urejene in zakonite migracije. ORF, Celovec, 10.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2952362/  
V maroškem Marakešu so v ponedeljek predstavniki držav-članic Združenih narodov (ZN) potrdili dogovor o varnih, 
urejenih in zakonitih migracijah. K dogovoru je med drugim pristopila tudi Slovenija, avstrijska vlada se je že pred tedni 
umaknila iz dogovora. 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2952272/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2952362/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2952272/
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Slika: V maroškem Marakešu so v ponedeljek predstavniki držav-članic Združenih narodov (ZN) potrdili dogovor o varnih, 
urejenih in zakonitih migracijah. K dogovoru je med drugim pristopila tudi Slovenija, avstrijska vlada se je že pred tedni 
umaknila iz dogovora. Foto: EPA 
 
Dogovor o migracijah vključuje 23 ciljev za boljše upravljanje migracij v interesu držav, prebežnikov in skupnosti, ki jih 
gostijo. Okoli 180 držav ga je potrdilo. 
Dogovor ZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah je prvi medvladni dogovor o migracijah na mednarodni ravni. Julija ga 
je podprlo vseh 193. članic ZN, razen ZDA, ki so se iz pogajanj umaknile že decembra lani. Da k dogovoru ne bodo pristopile, 
je doslej potrdilo še nekaj več kot deset držav, med katerimi so predvsem evropske. Kot razloge za umik so navedli 
predvsem to, da izenačuje zakonite in nezakonite migracije ter posega v suverenost držav pri migracijski politiki. 
Edini protestnik v Marakešu je po poročanju RTV SLovenija bil poslanec skrajne desničarske stranka Hrvaška rast (Hrast) v 
hrvaškem parlamentu Hrvoje Zekanović, ki je pred poslopjem, v katerem poteka konferenca ZN-a, izobesil napis „Proti 
marakeškemu sporazumu“. Kot je pojasnil hrvaškim novinarjem, je s tem izrazil svoje nezadovoljstvo, ker hrvaška vlada, kot 
je dejal, „ni dovolila razprave o spornem dokumentu“. 

• „To bo ojačilo naš koncept“. ORF, Celovec, 10.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2952344/  
Vigredi bodo začeli s sanacijo Rozalske votline, kmalu pa naj bi bil končan tudi koncept za energetski park. Potrebna 
finančna sredstva so skorajda že v celoti zagotovljena. Pa tudi „najstarejša svetnica“ Avstrije naj bi dala občini nov zagon, 
upa župan Bernard Sadovnik. 
Našli okostje „najstarejše svetnice“ 
Pred 27 leti so arheologi na gori svete Heme pri Globasnici odkrili relikvijo. Znanstvenice so ugotovile, da so žensko, katere 
okostje so našli, častili kot svetnico in je po vsej verjetnosti živela v prvem stoletju po Kristusu. 
 

 
Slika: Bernard Sadovnik. Foto: ORF 
 
Nastaja romarski center 
Novo odkritje je edinstvenega pomena, tako za arheologe, zgodovinopisje in seveda sij morebitne najstarejše svetnice 
obseva tudi občino Globasnico, ki bi s tem lahko dobila tudi s turističnega vidika nov zagon, pravi župan Globasnice Bernard 
Sadovnik. 

• „Dnevi slovenskega filma“ v Srbiji. ORF, Celovec, 11.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2952469/  
V Beogradu, Pančevu, Nišu, Vršacu in Novem Sadu bodo od torka do petka potekali Dnevi slovenskega filma. V 
Jugoslovanski kinoteki v Beogradu jih bo odprl film „Cankar“ Amirja Muratovića. Kot uvod pa so od 6. do 8. decembra že 
kazali mdr. dokumentarni film „Sine legibus - po poteh 1976“ koroške režiserke Milene Olip. 
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2952344/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2952469/
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Slika: V Beogradu, Pančevu, Nišu, Vršacu in Novem Sadu bodo od torka do petka potekali Dnevi slovenskega filma. V 
Jugoslovanski kinoteki v Beogradu jih bo odprl film „Cankar“ Amirja Muratovića. Kot uvod pa so od 6. do 8. decembra že 
kazali mdr. dokumentarni film „Sine legibus - po poteh 1976“ koroške režiserke Milene Olip. Foto: ORF 
 
V Domu kulture Studentski grad so ob tem tudi že predvajali kratke filme. Pred zdajšnjim uradnim odprtjem Dnevov 
slovenskega filma v Srbiji pa si bo občinstvo lahko ogledalo filme Karola Grossmanna „Odhod z maše v Ljutomeru“ (1905), 
„Sejem v Ljutomeru“ (1905) in „Na domačem vrtu“ (1906), predvajali pa bodo tudi digitalno restavrirano različico prvega 
slovenskega zvočnega celovečernega igranega filma Na svoji zemlji (1948). To bo prva projekcija obnovljenega filma v tujini, 
so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC), ki je omogočil restavracijo. 
Dnevi slovenskega filma potekajo v organizaciji Društva Slovencev v Beogradu - Društvo Sava pod pokroviteljstvom 
ministrstva kulture in informiranja Republike Srbije, urada RS za Slovence v zamejstvu in tujini, slovenskega ministrstva za 
zunanje zadeve, Nacionalnega sveta slovenske nacionalne manjšine, SFC, Filmskega centra Srbije, Jugoslovanske kinoteke in 
Slovenske kinoteke. 
Predstavitve slovenskega filma so letos že bile v Sarajevu, Sombotelu, Pulju in Osijeku, Budimpešti, Rigi, v Minsku, Moskvi 
ter v Berlinu. 

• Zahteva po opravičilu Italije za fašizem. ORF, Celovec, 11.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2952467/  
Strelci „Schützen“ so znova zahtevali od Italije, da se opraviči za zlo, ki ga je Južnim Tirolcem po prvi svetovni vojni 
povzročil fašizem, poroča Primorski dnevnik in dodaja, da se je približno 2.000 pripadnikov tega gibanja zbralo v narodnih 
nošah v kraju St. Paul in Eppan. 
 

 
Slika: Strelci „Schützen“ so znova zahtevali od Italije, da se opraviči za zlo, ki ga je Južnim Tirolcem po prvi svetovni vojni 
povzročil fašizem, poroča Primorski dnevnik in dodaja, da se je približno 2.000 pripadnikov tega gibanja zbralo v narodnih 
nošah v kraju St. Paul in Eppan. Foto: ansa/primorski.eu 
 
Predstavniki domovinske zveze Heimatbund da so na prireditvi sicer pozdravili besede italijanskega predsednika Sergia 
Mattarelle, ki je ob nedavni 100-letnici konca prve svetovne vojne v Trstu in Redipulji obsodil - kakor je dejal - „italijanski 
agresivni nacionalizem“. 
Za Heimatbund predstavljajo te besede korak naprej, Italija pa bi se morala vseeno jasneje opravičiti zaradi fašizma, o 
zahtevi piše Primorski dnevnik. 

• Jubilejna izdaja političnega zbornika. ORF, Celovec, 11.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2952546/  
Izšel je Koroški politični zbornik 2018. Osrednja tema letos so deželnozborske volitve, nadaljnje težišče pa gospodarska 
vprašanja. Aktualna publikacija je jubilejna izdaja, saj zbornik izhaja neprekinjeno že 25 let. Karl Hren opozarja na vidno 
dvojezično knjigo. 
Sodelovalo je 23 avtorjev 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2952467/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2952546/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2952469/


8 
 

8 
 

V Tischlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu so v torek dopoldne predstavili Koroški politični zbornik za leto 2018. V zborniku 
2018, ki obsega 304 strani, je sodelovalo 23 avtoric in avtorjev. 
Težišče letošnjih znanstvenih in novinarskih analiz so koroške deželnozborske volitve, ki jim je namenjeno kar devet 
prispevkov. Kakor v vseh ostalih doslejšnjih zbornikih pa avtorji tudi v letošnjem obravnavajo pomembne družbenopolitične 
in gospodarske teme, kakor tudi teme s področja narodne skupnosti. 
 

 
Slika: Izšel je Koroški politični zbornik 2018. Osrednja tema letos so deželnozborske volitve, nadaljnje težišče pa 
gospodarska vprašanja. Aktualna publikacija je jubilejna izdaja, saj zbornik izhaja neprekinjeno že 25 let. Karl Hren 
opozarja na vidno dvojezično knjigo. Foto: orf 
 
„Quo vadis Posojilnica Bank“ 
V aktualni izdaji je osrednja tema z narodnostnega vidika gospodarska tema in vprašanje „Quo vadis Posojilnica Bank“. To 
perečo temo osvetljuje Karl Hren. Obširno publikacijo zaokroža letna kronika, ki dokumentira vse pomembne dogodke leta 
2018. 
Izdajatelji zbornika so Karl Anderwald, Peter Filzmaier, ki se zdaj iz osebnih razlogov umika, in Karl Hren. Vsi trije so tudi 
stalni avtorji posameznih prispevkov. 
 

 
Slika: Karl Hren. Foto: ORF 
 
 „Tudi na prvi strani slovenščina“ 
Direktor Mohorjeve Karl Hren je že 15 let član tima izdajateljev in že 15 let obravnava teme s področja narodne skupnosti. 
Politični zbornik Koroške pa se je z leti uveljavil tudi kot vidno dvojezična publikacija, ugotavlja Hren. 
Zvečer uradna predstavitev 
Koroški politični zbornik 2018 je izšel pri Mohorjevi založbi v Celovcu in stane 27 evrov. Zbornik bodo predstavili v torek 
zvečer še enkrat, in sicer ob 18. uri v prostorih dvorane zrcal koroške deželne vlade. 
 

 
Slika: Izšel je Koroški politični zbornik 2018. Foto: ORF 
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Po predstavitvi bo sledila okrogla miza na temo „Četrt stoletja deželne politike na Koroškem“. Med diskutanti bosta tudi 
deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) in bivši deželni glavar Christof Zernatto (ÖVP). V njegovem času je zbornik izšel prvič. 

• Dežela počastila ustvarjalnost. ORF, Celovec, 11.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2952534/  
Koroška je v ponedeljek podelila letošnje kulturne nagrade. Glavno nagrado, deželno kulturno nagrado 2018, je prejel 
upokojeni univerzitetni profesor Klaus Ottomeyer. Med prejemniki pospeševalnih nagrad sta umetnici Nataša Sienčnik in 
Andrina Mračnikar. Tudi SPD Rož je prejelo priznanje. 
 

 
Slika: Koroška je v ponedeljek podelila letošnje kulturne nagrade. Glavno nagrado, deželno kulturno nagrado 2018, je 
prejel upokojeni univerzitetni profesor Klaus Ottomeyer. Med prejemniki pospeševalnih nagrad sta umetnici Nataša 
Sienčnik in Andrina Mračnikar. Tudi SPD Rož je prejelo priznanje. Foto: ORF 
 
Polna dvorana, 13 nagrajencev in nagrajenk 
Koroška je v ponedeljek zvečer počastila svoje najbolj kreativne in ustvarjalne glave. V Domu glasbe v Celovcu je bila 
slovesna podelitev kulturnih nagrad in priznanj za leto 2018. Deželni glavar in kulturni referent Peter Kaiser (SPÖ) je skupaj s 
predsednikom koroškega kulturnega gremija Erichom Schwarzem in vodjo deželnega kulturnega oddelka Igorjem Puckerjem 
podelil skupno 13 odlikovanj: osem pospeševalnih nagrad za mlade ustvarjalce in ustvarjalke z različnih področij v vrednosti 
po 3.600 evrov, tri priznanja za dolgoletno izvrstno kulturno ustvarjanje v deželi in za deželo, ki so finančno ovrednotena s 
po 6.000 evrov, 5.000 evrov vredno priznanje za posebne zasluge na področju svobodnega kulturnega ustvarjanja, ter 
glavno odlikovanje, deželno kulturno nagrado 2018, ki jo je za delo na področju družbenih in socialnih ved prejel Klaus 
Ottomeyer. 
 

 
Slika: Koroška je v ponedeljek podelila letošnje kulturne nagrade. Glavno nagrado, deželno kulturno nagrado 2018, je 
prejel upokojeni univerzitetni profesor Klaus Ottomeyer. Foto: ORF 
 
Socialni psiholog in psihoterapevt Ottomeyer je do svoje upokojitve bil dolgoletni vodja oddelka za socialno psihologijo na 
univerzi Alpe-Jadran v Celovcu. Leta 2011 je izšla pri nemški založbi Klett-Cotta njegova knjiga z naslovom „Die Behandlung 
der Opfer“ o zdravljenju žrtev. Mnogo prahu pa so v - predvsem desno usmerjeni - koroški javnosti dvignile njegove 
publikacije, ki so izšle v založbi Drava in v katerih je analiziral desni populizem nekdanjega deželnega glavarja Jörga Haiderja, 
pa tudi znanstvene obravnave tako imenovanega „koroškega prastrahu“. 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2952534/
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Slika: Socialni psiholog in psihoterapevt Ottomeyer je do svoje upokojitve bil dolgoletni vodja oddelka za socialno 
psihologijo na univerzi Alpe-Jadran v Celovcu. Foto: ORF 
 
Da je kulturni gremij za letošnjega prejemnika deželne kulturne nagrade imenoval prav Ottomeyerja, je zato predvsem v 
svobodnjaški stranki naletelo na ostro nasprotovanje. Nagrajenec se na ponedeljkovi slovesnosti očitkov iz desnih vrst ni 
dotaknil. V pogovoru za Slovenski spored ORF je ponovil svojo tezo, da je rak rana koroške stvarnosti zanikanje slovenskih 
korenin. 
V zahvalnem govoru je Ottomeyer pozval vse kulturne ustvarjalce, da se ne prilagajajo tokovom časa in naj ostanejo budni 
in odporni, kadar grozi demontaža demokracije. 
 

 
Slika: Med odlikovanimi je bila tudi Andrina Mračnikar. Foto: ORF 
 
Ob tem je posebej kot zgled omenil svojo „priženjeno“ slovensko družino, ženo Helgo Mračnikar in njeno hčerko Andrino 
Mračnikar, ki je bila tokrat tudi med odlikovanimi. Režiserka in scenaristka, nazadnje uspešna s filmom „Ma Folie“, je prejela 
pospeševalno nagrado v kategoriji elektronski mediji, fotografija in film. 
Med prejemniki pospeševalnih nagrad za mlade ustvarjalce je bila tudi Nataša Sienčnik, ki je odlikovanje prejela za področje 
likovne umetnosti. Medijska umetnica iz Dobrle vasi - z življenjskim središčem na Dunaju - poučuje na dunajskim Akademiji 
za likovno umetnost in na Univerzi za likovno umetnost v Linzu. V njenem umetniškem ustvarjanju se prelivajo mediji in 
področja od inštalacij do raznih interaktivnih procesov, fotografij, knjig in filmov. 
 

 
Slika: Med prejemniki pospeševalnih nagrad za mlade ustvarjalce je bila tudi Nataša Sienčnik, ki je odlikovanje prejela za 
področje likovne umetnosti. Foto: ORF 
 
Leta 2015 je na Predarlskem zmagala natečaj za pomnik v spomin na vse oblike upora proti nacizmu, kjer je prepričala žirijo 
s prikazovalnikom flip-flop, ki prikazuje imena in zgodbe vseh na Predarlskem živečih ljudi, ki so bili med nacistično 
strahovlado pregnani ali pa so se ji uprli. V istem letu je v Celovcu dobila še umetnostno nagrado Bank Austria. Odlikovanje 
uradne Koroške pa bo imelo posebno častno mesto, je dejala. 
Družbeno-kritični poudarki še posebej zaznamujejo tudi kulturno delo Slovenskega prosvetnega društva Rož iz Šentjakoba: 
nazadnje so pripravili rastavo „Geodetski urad“, na kateri se kritično soočajo z meritvami po rasnih kritetrijih, ki so jih nacisti 
izvedli po anšlusu pri vseh prebivalci občine Šentjakob v Rožu. 
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Slika: Družbeno-kritični poudarki še posebej zaznamujejo tudi kulturno delo Slovenskega prosvetnega društva Rož iz 
Šentjakoba. Foto: ORF 
 
Izstopajo tudi tematski koncerti zbora Rož v 1980-ih in 1990-ih letih - npr. „Ponižani in razžaljeni“, kritične gledališke 
predstave Teatra Zora in Teatra Trotamora, pa tudi skrbno izbrani glasbeni repertoar ženskega pevskega zbora Rož, o čemer 
so se na slovesosti v Domu glasbe lahko prepričali tudi obiskovalci dogodka. 
 

 
Slika: Predsednik SPD Rož Karli Krautzer. Foto: ORF 
 
Društvo je bilo odlikovano s priznanjem za posebne zasluge na področju svobodnega kulturnega ustvarjanja. Za predsednika 
SPD Rož Karlija Krautzerja je priznanje uradne Koroške za kulturno delo posebno odlikovanje in spoštovanje vzrasle 
dvojezičnosti v deželi. 
Slavnostni govornik na podelitvi deželnih kulturnih nagrad je bil kabaretist, avtor, gledališki igralec in režiser Werner 
Schneyder, moderatorka pa je bila Katja Gasser. 
 

 
Slika: Moderatorka prireditve je bila Katja Gasser. Foto: ORF 
 

• Nov zakon o simbolih. ORF, Celovec, 12.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2952683/  
Avstrijski parlament je v torek sprejel nov zakon o simbolih, ki med drugim prepoveduje simbole skrajnih organizacij. 
Poleg simbolov terorističnih organizacij, kot sta Islamska država (IS) in mreža Al Kaida, bodo pri nas poslej prepovedani 
tudi simboli in geste drugih skrajnih organizacij. 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2952683/
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Slika: Avstrijski parlament je v torek sprejel nov zakon o simbolih, ki med drugim prepoveduje simbole skrajnih 
organizacij. Foto: ORF 
 
Opozicija kritizira izbor 
Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA, je opozicija opozorila, da niso na seznam vključili skrajno desnih skupin. Na 
novo bo prepoved veljala za Muslimansko bratovščino, Sive volkove, Kurdsko delavsko stranko (PKK), Hamas, vojaško krilo 
Hezbolaha, pa tudi za hrvaške ustaše. Ni pa na seznamu npr. simbolov Generacije Identitete ali pripadnikov gibanj, ki ne 
priznavajo državne oblasti. 
Notranji minister Herbert Kickl iz vrst svobodnjakov (FPÖ) je na kritike opozicije dejal, da so na seznamu skupine, ki so „tukaj 
in zdaj dejavne na avstrijskem ozemlju in so usmerjene proti našim temeljnim vrednotam in pravni državi“. 
Seznam so po njegovih navedbah izdelali strokovnjaki zveznega urada za zaščito ustave in boj proti terorizmu. Opoziciji je 
tudi ponudil, da bi jih o tem podrobno seznanili na seji parlamentarnega pododbora za zaprtimi vrati, še navaja APA. 

• Tržaški občinski svet podprl manjšinski tisk. ORF, Celovec, 12.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2952685/  
Občinski svet v Trstu je v torek izglasoval resolucijo v podporo slovenskemu tisku v Italiji, italijanskemu v Istri ter 
krajevnemu tržaškemu tisku. Resolucija izraža zaskrbljenost zaradi napovedanega krčenja sredstev za te medije in poziva 
tržaškega župana, naj pri vladi in parlamentu v Rimu posreduje, da bi to preprečili. 
 

 
Slika: Občinski svet v Trstu je v torek izglasoval resolucijo v podporo slovenskemu tisku v Italiji, italijanskemu v Istri ter 
krajevnemu tržaškemu tisku. Foto: ORF 
 
V besedilu resolucije, ki jo je po pisanju spletne izdaje Primorskega dnevnika podprlo 28 občinskih svetnikov, pet pa se jih je 
vzdržalo, so izrecno omenjeni Primorski dnevnik, Novi glas, tržaški škofijski tednik Vita nuova in dnevnik italijanske manjšine 
v Sloveniji in na Hrvaškem La Voce del Popolo. Resolucijo so podprli tako svetniki desnosredinske večine kot levosredinske 
opozicije, vzdržali so se le predstavniki Gibanja petih zvezd, ki so nasprotovali vključitvi škofijskega tednika v besedilo. 
Predstavniki vladajoče koalicije v Italiji, zlasti populističnega Gibanja pet zvezd, si prizadevajo za postopno ukinitev javnih 
prispevkov za založništvo, ki trenutno omogočajo izhajanje zlasti manjšim krajevnim časnikom in časnikom narodnih 
manjšin, kot je slovenska. Gibanje pet zvezd je v pristojni parlamentarni komisiji najprej vložilo, potem pa 3. decembra 
umaknilo popravek proračuna, ki bi za 90 odstotkov znižal prispevke za vse časopise, kar bi resno ogrozilo obstoj tiskovin 
slovenske manjšine v Italiji. 
Vlada v Rimu zdaj napoveduje svoj pravek proračuna v senatu, na podlagi katerega naj bi v letu 2019 znižali prispevek za 
založništvo za 25 odstotkov, v letu 2020 za 50 odstotkov, v letu 2021 za 75 odstotkov, v letu 2022 pa naj bi ga popolnoma 
ukinili. Kar se slovenske manjšine v Italiji tiče, bi bil to hud udarec zlasti za Primorski dnevnik, ki iz naslova italijanskega 
zakona za založništvo črpa pomembno vsoto za svoje izhajanje. 

• Slovenija kritična do španskih odzivov. ORF, Celovec, 12.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2952923/  
Nekdanji predsednik Slovenije Milan Kučan, ki je pred nedavnim v Ljubljani gostil katalonskega predsednika Quima 
Torro, je v sredo poudaril, da gre v Kataloniji za politični problem, ki se lahko reši samo s političnimi sredstvi, slovenska 
pot je morda lahko zgled. 
V luči španskih odzivov na Torrove izjave bo na slovenskem zunanjem ministrstvu pogovor s španskim veleposlanikom. 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2952685/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2952923/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2952683/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2952685/
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Pri katalonski krizi gre za politični problem, ki ga je mogoče rešiti samo s političnimi sredstvi v odkritem, strpnem in 
argumentiranem dialogu z vlado v Madridu, še posebej zdaj, po katalonskem plebiscitu in pred napovedanim sodnim 
procesom proti priprtim katalonskim politikom, je v izjavi zapisal Kučan. 
Po njegovem mnenju sta neodvisnost Katalonije in njen položaj v Španiji vprašanje, ki ga morata razrešiti vlada v Madridu in 
vlada v Barceloni po demokratični in mirni poti ter ob odgovornosti obeh strani, slovenska pot mirnega uveljavljanja pravice 
do samoodločbe pa je pri tem morda lahko dober zgled. 
Kučan je še zatrdil, da so o tem potekali pogovori s predsednikom Katalonije Torro ob njegovem obisku v Sloveniji prejšnji 
teden. Torra je po koncu obiska v Sloveniji Katalonce pozval, naj uberejo podobno pot v neodvisnost, kot jo je Slovenija. 
 

 
Slika: Quim Torra med privrženci katalonske neodvisnosti. Foto: dpa/sta 
 
Izjava je sprožila ostre odzive v Madridu. „Očitno je pozabil na številne mrtve in ranjene v Sloveniji“, je izjavila uradna 
govorka španske vlade Isabel Calaa, sicer ministrica za izobraževanje. 
Slovensko zunanje ministrstvo (MZZ) je po poročanju časnika Delo zaradi burnih odzivov v Madridu na pogovor povabilo 
španskega veleposlanika v Sloveniji, da bi mu pojasnili, da slovenska osamosvojitev ni bila nasilno dejanje, temveč se je 
Slovenija branila pred agresijo. 
Z MZZ so sicer v sredo na vprašanje Slovenske toiskovne agencije sporočili, da se bo veleposlanik Španije Jose Luis de la 
Pena Vela v četrtek srečal z generalnim direktorjem direktorata za zadeve EU Davidom Brozino. Kot so poudarili, gre za že 
vnaprej dogovorjeno srečanje, za „reden diplomatski pogovor in običajno izmenjavo mnenj o aktualnih zadevah, kot je to 
ustaljena praksa med prijateljskimi državami in partnericami v EU“. 
Nekdanji predsednik RS Kučan, ki je skupaj z evropskim poslancem Ivom Vajglom gostil katalonskega predsednika, je v 
sporočilu poudaril, da interpretacija, da se je Slovenija osamosvojila z nasiljem, nima realne podlage in govori o 
nepoznavanju dejstev. 
Na podlagi svoje izkušnje pa je Slovenija podprla pravico Kataloncev, da po demokratični poti odločajo o svoji prihodnosti, 
ter obsodila policijsko nasilje, s katerim je prejšnja španska vlada to pravico želela zatreti, je še zapisal. 
Torro sta na neuradnem pogovoru sprejela tudi državni predsednik Borut Pahor in predsednik državnega zbora RS Dejan 
Židan. 

•  ZKP na antifašistični konferenci v Rimu. ORF, Celovec, 12.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2952795/  
O antifašizmu danes v Evropi bo na povabilo italijanske partizanske zveze ANPI stekla beseda na konferenci ob koncu 
tedna v Rimu. Celovško izjavo, sprejeto ob 70-letnici Zveze koroških partizanov, bo predstavil tajnik ZKP Andrej Mohar. 
Ob tem poudarja pomen sodelovanja vseh antifašističnih sil. 
 

 
Slika: Tajnik Zveze koroških partizanov in prijateljev antifašističnega odpora Andrej Mohar. Foto:  ORF 
 
V petek in v soboto bo v palači Merulana v Rimu potekala konferenca o položaju antifašizma dandanes v Evropi. Med 
predavatelji in predavateljicami iz številnih evropskih držav, od sindikalistov iz Velike Britanije do veteranov iz Rusije, bo tudi 
tajnik Zveze koroških partizanov in prijateljev antifašističnega odpora Andrej Mohar, ki poudarja pomen vse tesnejšega 
sodelovanja. 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2952795/
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Nastaja evropska antifašistična povezava 
Na zborovanju v Rimu želijo položiti tudi temelj za vseevropsko antifašistično povezavo. Evropsko mreženje odporniških in 
antifašističnih zvez in društev se nadaljuje potem 22. decembra, ko bo v Zagrebu strokovni posvet o tveganjih političnega, 
gospodarskega in vojaškega razvoja v Evropi. 

• Finance za Europeado pod streho. ORF, Celovec, 13.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2953074/  
Evropsko nogometno prvenstvno narodnih skupnosti Europeada 2020 na Koroškem je finančno v veliki meri 
zagotovljeno. Potem, ko je deželna vlada soglasno sprejela finančno podporo za izvedbo tekmovanja, so podpisali še 
pogodbo za sofinanciranje tega enotedenskega dogodka. 

 
Slika: Evropsko nogometno prvenstvno narodnih skupnosti Europeada 2020 na Koroškem je finančno v veliki meri 
zagotovljeno. Foto: ORF 
 
Pa tudi pogovori s predstavniki nove slovenske vlade so v teku, poudarja predsednik organizacijskega komiteja društva 
Europeada Marko Loibnegger. 
V petek naj bi se z vodstvom Federalistične unije evropskih narodnih skupnosti (FUENS) sklenila pravila za tekmovanje, v 
prvem četrtletju prihodnjega leta pa naj bi bil objavljen razpis, pravi Loibnegger. 
Društvo Europeada je nositelj Europeade leta 2020 na Koroškem, ki ga bo izvedla Slovenska športna zveza (SŠZ) s pomočjo 
Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS). 

• Prednovoletno gospodarsko srečanje. ORF, Celovec, 13.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2952982/  
Slovenski generalni konzulat v Celovcu je skupaj s SGZ vabil gospodarstvenike z obeh strani meje na prednovoletno 
srečanje v Celovec. Dobrodošlico so gostom izrekli generalni konzul Milan Predan, predsednik SGZ Benjamin Wakounig in 
minister RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Česnik. 
 

 
Slika: Predsednik SGZ Benjamin Wakounig, podpredsednica koroške gospodarske zbornice Carmen Goby, minister Peter 
J. Česnik, generalni konzul Milan Predan in deželni svetnik Daniel Fellner (z leve).Foto: sgz.at 
 
Gospodarsko sodelovanje, čezmejno povezovanje 
Kakor piše Slovenska gospodarska zveza (SGZ), je predsednik Benjamin Wakounig ob tej priložnosti izpostavil dobro 
gospodarsko sodelovanje med deželo Koroško in Republiko Slovenijo, predvsem glede na rastajočo blagovno menjavo. 
Gostom je nanizal nekaj statističnih podatkov, ki so kazalniki za gospodarsko uspešnost. Tudi minister Česnik da je poudaril 
pomen čezmejnega povezovanja ter takih srečanj, kot je to prednovoletno gospodarsko srečanje na generalnem konzulatu 
RS v Celovcu. 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2953074/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2952982/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2953074/
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Slika: Po nagovorih je sledila kratka predstavitev knjige „Slovenske prave ideje“, ki je zbirka 50 zgodb o uspehu in je izšla 
v slovenskem in angleškem jeziku v založbi revije Start up Kapital ter v sodelovanju z ministrstvom za gospodarski razvoj 
in tehnologijo Republike Slovenije ter Slovenskim podjetniškim skladom. V knjigi so opisani tudi nekateri člani Slovenske 
gospodarske zveze. Foto: sgz.at 
 
Prezentacija knjige o primerih poslovne uspešnosti 
Po nagovorih je sledila kratka predstavitev knjige „Slovenske prave ideje“, ki je zbirka 50 zgodb o uspehu in je izšla v 
slovenskem in angleškem jeziku v založbi revije Start up Kapital ter v sodelovanju z ministrstvom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Republike Slovenije ter Slovenskim podjetniškim skladom. V knjigi so opisani tudi nekateri člani Slovenske 
gospodarske zveze. 
S predstavniki programa Connect SME Plus 
Med gosti na generalnem konzulatu sta bila tudi deželni svetnik Daniel Fellner (SPÖ) in podpredsednica koroške 
gospodarske zbornice Carmen Goby. Prednovoletnega gospodarskega srečanja pa so se udeležili tudi predstavniki podjetij 
programa Connect SME Plus, katerega namen je tudi mreženje, nabiranje novih kontaktov in iskanje sinergij z drugimi. 
Prireditev v torek zvečer sta glasbeno popestrila vokalistka Amina Majetić in Tadej Gruškovnjak na pianu, še dodaja SGZ. 

• „Odgovorni za vzpon, a tudi za krizo“. ORF, Celovec, 13.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2953063/  
„Tisti, ki so bili odgovorni za glavni vzpon Posojilnic v 70-ih in 80-ih letih, so bili odgovorni tudi za krizo v zadnjih 15-ih 
letih“, ugotavlja v svoji analizi pod naslovom „Quo vadis Posojilnica Bank“ v Koroškem političnem zborniku 2018 avtor 
Karl Hren. 
 

 
Slika: Koroški politični zbornik 2018. Foto: ORF 
 
Koroški politični zbornik 2018 
V zborniku, ki so ga izdajatelji predstavili javnosti v torek, se kar enajst avtoric in avtorjev posveča letošnjim 
deželnozborskim volitvam. Volitve so tudi težiščna tema publikacije, ki izhaja neprekinjeno že 25 let. Izdajatelj prve ure je 
Karl Anderwald, pred petnajstimi leti pa sta se mu pridružila v tej funkcije še Peter Filzmaier in Karl Hren. Vsi trije so tudi 
stalni avtorji posameznih člankov. 
 

 
Slika: Karl Hren, direktor Mohorjeve v Celovcu. Foto: ORF 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2953063/
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Karl Hren, direktor Mohorjeve v Celovcu, tokrat analizira nastanek in razvoj Posojilnic. Zgodovinskemu pregledu sledi analiza 
aktualnega položaja in poskus prikaza slike, kdo je bil in je odgovoren za pozitivni kakor tudi kritični razvoj Posojilnice, ki se 
je znašla v hudi krizi in sedaj stopa v novo obdobje. 
Hren: „Sovpada z biografijami oseb“ 
 

Primorski dnevnik, Trst 

• Vladna večina za postopne reze prispevkov časopisom : Rim - t.i. maksi proračunski popravek bo vložen v senatu. 
Primorski dnevnik, št. 287 (7. dec. 2018), str. 1, 2 

• Zapostavljeni, brez ogrevanja in brez razvojnega načrta: Trst – težave v uredništvu Il Piccolo. Primorski dnevnik, št. 
287 (7. dec. 2018), str. 4 

• (maj) Človečnost je lahko nalezljiva: Trst – male zgodbe človečnosti Jadranskega zavoda združenega sveta. 
Primorski dnevnik, št. 287 (7. dec. 2018), str. 7 

• Peter Verč. Tehtanje argumentov brez sklepa (in Slokarja): manjšina – razprava o zastopanosti Slovencev v 
italijanskem parlamentu in deželnem svetu. Primorski dnevnik, št. 288 (8. dec. 2018), str. 4 

• Matejka Grgič. "Šolnikom ne zavidam, saj so med tnalom in nakovalom" : pogovor - Matejka Grgič o potrebi po 
spremembi metode poučevanja slovenščine/ Ivan Žerjal. Primorski dnevnik, št. 288 (8. dec. 2018), str. 5 

• Norina Bogatec.  Ni izjema, je družbeni pojav : SLORI - rubrika Primorskega dnevnika o izseljevanju mladih v tujino 
spodbudila anketo in raziskavo Pomaturi. Primorski dnevnik, št. 289 (9. dec. 2018), str. 3 

• Izvajanje Evropske listine o regionalnih jezikih ali manjšinskih jezikih zagotavlja medkulturni dialog, razumevanje 
in mir v Evropi: parlamentarna skupščina Sveta Evrope tudi letos sprejela resolucijo o manjšinah. Primorski 
dnevnik, št. 289 (9. dec. 2018), str. 11.  

• Matej Caharija. Naša zgodovina v 45 minutah: multimedijska predstava – projekt Zveze cerkvenih pevskih zborov 
Gorica. Primorski dnevnik, št. 289 (9. dec. 2018), str. 12 

• Bojan Brezigar. »Slovenska pot je naša pot«: Bruselj – katalonski Svet za republiko. Primorski dnevnik, št. 290 (11. 
dec. 2018), str. 4 

• Sandor Tence. Slovenska manjšina doslej ni imela sreče z vladnimi omizji in sosveti: Trst – ob robu nedavnega 
srečanja SKGZ. Primorski dnevnik, št. 291 (12. dec. 2018), str. 4 

• Tržaški občinski svet podprl manjšinski tisk : Trst - desna in leva sredina izglasovali resolucijo ob vzdržanju G5z. 
Primorski dnevnik, št. 291 (12. dec. 2018), str. 5 

• (iž). »Antisemitizem ni nujen«: Trst – Demokratska stranka razočarana nad zadržanjem svetnikom večine. V 
občinskem svetu zavrnili značaj nujnosti resolucije o kraji spominskih tlakovcev v Rimu. Primorski dnevnik, št. 291 
(12. dec. 2018), str. 5 

• (dav) Na Goriškem SKGZ prvič s predsednico: Gorica – obračun Davida Peterina in izvolitev Maje Humar. Primorski 
dnevnik, št. 292 (13. dec. 2018), str. 12 

 
 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• »Pridi, pridi, sveti Miklavž…«. Marijana Sukič. Foto: N. Vajda Nagy in Valerija Perger. Porabje, časopis Slovencev 
na Madžarskem, Monošter, 13. decembra 2018 - Leto XXVIII, št. 50, str. 2 

Tak so spejvali mlajši iz porabski vrtcov na programi, steroga njim je organizirala organizirala Slovenska zveza. Spejvali 
so, da bi čimprva vidli Miklauša pa zvedli, ka njim je prineso te dober možak.  
 

 
Slika: Sakalauvski, varaški pa senčarski mlajši gledajo igrico Miškinoga gledališča KU-KUC. Foto: N. Vajda Nagy in Valerija 
Perger 
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5. novembra se je Slovenski dom v Varaši napuno z malimi mlajši pa njinimi vzgojiteljicami iz vsej naši vesnic, prišli so malčki 
iz sakalauvskoga, števanovskoga, gorenjeseničkoga pa varaškoga vrtca. 
 

 
Slika: Vsi mlajši kauli Miklauša. Foto: N. Vajda Nagy in Valerija Perger 
 
Dapa prva kak bi jim Miklauš razdelijo dare, so od Slovenske zveze dobili za dar gledališko igro Babica zima gre na jug, stero 
je zašpilalo Miškino gledališče KU-KUC. 
 

 
Slika: Tak je prišo sveti Miklauš. Foto: N. Vajda Nagy in Valerija Perger 
 
Zgodba je bila tak pripravlena, ka naj bi bila primerna za porabske mlajše, sterim – če smo iskreni – je eške ta prausna 
zgodbica delala (jezikovne) težave težave, so go težko razmeli, kakkoli dobro sta špilala mlada igralca. Dapa zatok s 
pomočjauv vzgojiteljic pa asistentk so uživali v štoriji, stera je pripovejdala o tom, kak je babica zima odišla v toplejše kraje, 
ka prej njej tö odijo počitnice. Zatok so se gormenili letni časi pa je namesto zime gratala sprtolejt, steri se je najbole veselijo 
mladi pujcek, steri se je spravo sončit. Dapa miška, stera se je že pripravlala na božične svetke, je zavolo toga žalostna 
gratala pa si je želejla, ka bi babica zima nazaj prišla. Dapa svetki prej samo te baudejo, gda de pujcka zeblo v tace pa de ma 
toplo pri srcej. Samo, ka za tau, naj se zima vrne, trbej napraviti več akcij. Najprva okinčati krispan, potistim vužgati na njem 
posvejte. Pri tom so miški pomagali mlajši tö, dapa tau je eške nej dojšlo, zimske radosti (sankanje) so bile na vrsti. Pa se 
zima ešče itak nej vrnila, vej so pa ešče nej spekli svetešnji bejgli (praznično potico). Pri tom je pujcek najbole pomago, ka je 
že komik čako, naj ga leko kaušta. Gda so zgotauvili z vsejmi pripravami na svetke, je poštaš Ledenko prineso nauve cajtine,   
steraj je pisalo, ka je babica Zima nazaj prišla, tak je pa vse prišlo na pravi čapaš. Če je zima nazaj prišla, te leko pride dober 
mož, steri ma svoj god 6. decembra. 
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Slika: »Pa ešče kolač moramo spečti, ka bi babica zima nazaj prišla…«. Foto: N. Vajda Nagy in Valerija Perger 
 
Ka bi sv. Miklauš ležej najšo mlajše, so ga trikrat poklicali, svigdar bole naglas. Pa rejsan se je na vrataj dvorane pokazo stari, 
dober mož, z dugo bejlo kecov, v rokej je pa noso püšpekovo palico. Pomalek je stapo, pozdravlo deco, stera ma je  opejvala 
Pesem »Pridi, pridi sveti Miklavž/ sveti Miklavž, sveti Miklavž./ Tukaj smo se zbrali,/da bi te čakali,/ pesmice se učili,/te  
razveselili./ Pridi, pridi, sveti Miklavž.« Sveti Miklauš nji je najprva lepau pozdravo pa pravo, ka je čüjo, ka so dobri bili, zatok 
so njegvi parklji (krampusz) gnes doma ostali. Vsakšomi deteti je prineso dar (steroga je za nji pripravila Slovenska zveza), 
dapa najprva so ma morale skupine spejvati pa recitirati. Ništrni mlajši so ga gledali z odprejtimi  lampami, ništrnim se je  
vido straj v očaj, dapa malo vekši so ga radovedno gledali pa čakali, gda njim prejkda vrečke, v steraj so se skrivale 
sladkarije. Na konci eške skupna slika pa se je dober stari možak posloviu od porabski mlajšov s tejm, ka njim je obečo, kleta 
pa pride, dapa samo te, če do dobri.  
 

 
Slika: Zadovolni mlašeči obrazi. Foto: N. Vajda Nagy in Valerija Perger 
 
Mi tö samo vüpamo, ka do dobri, pa do več znali slovenski, vej se pa eno cejlo leto dosta leko navči. Nej samo pesmic, liki  
Prausnoga guča tö. Seveda s pomočjauv odraslih. 

• Nedokončana literarna pot Milana Vincetiča. Tekst in fotografije: Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 13. decembra 2018 - Leto XXVIII, št. 50, str. 3 

Murska Sobota: Ta veseli dan kulture v Sloveniji 
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je leta 2000 ob 200-letnici rojstva Franceta Prešerna proglasilo 3. december, 
pesnikov rojstni datum, za Ta veseli dan kulture, ko skoraj vse slovenske kulturne ustanove povabijo na svoje dogodke 
ljubitelje umetnosti, še posebej pa tiste, ki so redkejši obiskovalci hramov kulture. Odločitev ministrstva je bila odlična, kajti 
na ta dan se v Sloveniji zvrsti okoli 300 različnih prireditev, na katerih se, tako statistika, zbere vsakokrat čez 30 tisoč 
obiskovalcev. Letos je bil Ta veseli dan kulture v Sloveniji povezan tudi z zaključkom Evropskega leta kulture. V Ta veseli dan 
kulture (ime je izpeljano iz Linhartove komedije Ta veseli dan ali Matiček se ženi) so se vse od začetka uspešno vključile tudi 
pomurske kulturne ustanove. 
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Slika: Milana Vincetiča in njegov umetniški opus so predstavili Franci Just, Janez Balažic in Zdenko Huzjan, katerega slike, 
posvečene pesniku, so popestrile dogodek. Foto: Ernest Ružič. 
 
Osrednje murskosoboške kulturne ustanove so se izkazale tudi letos. Srednja poklicna in tehniška šola in Pokrajinska in 
študijska knjižnica sta pripravili literarno-likovni večer v spomin pesniku Milanu Vincetiču. V Pomurskem muzeju so 
odprli razstavo del prvega prekmurskega akademskega slikarja Ludvika Vrečiča z naslovom Slike, v Galeriji, kjer je na ogled 
pregledna razstava del Franca Mesariča, pa so imeli več strokovnih vodenj, na katerih so predstavili ustvarjalni opus tega 
slikarja, uveljavljenega doma in na tujem. 
 
 

 
Slika: Z razstave del akademskega slikarja Franca Mesariča. Foto: Ernest Ružič. 

Prireditve niso pripravili samo zato, da bi ohranjali spomin na pesnika in pisatelja Milana Vincetiča, ampak tudi z namenom 
na novo premisliti in osvetliti njegovo literarno pot. Akademski slikar in profesor Zdenko Huzjan mu je namenil posebno 
razstavo za to priložnost in se spominjal njunega dolgoletnega sodelovanja od ljubljanskih let naprej. Zdenko Huzjan tudi 
hrani na razglednice napisanih nekaj Vincetičevih pesmi, ki doslej niso bile objavljene. Umetnostni zgodovinar Janez 
Balažic je ravno tako več desetletij prijateljeval z Milanom Vincetičem in se spomnil njegovih iskrivih domislic skozi besede, 
kako ni nič resnično in vse dovoljeno, kar velja tako za poezijo kot za likovno ustvarjanje. 
Literarni zgodovinar in srednješolski profesor Franci Just pa je tenkočutno predstavil za uvod dva prostora, v katerih še 
naprej ostajamo z Milanom Vincetičem. »Prvi je prostor osebnega spomina, v njem se družimo z Milanom in dotikamo 
njegove večnosti vsi, ki smo z njim delili skupne trenutke. Drugi je prostor skupnega kulturnega spomina, oblikujemo in 
ohranjamo ga vsi Slovenci, ki nas nagovarjajo sporočila in občutki lepega, misli in občutja, ki jih je Milan vtkal v svoje tri 
romane, osem knjig kratke proze in v svoje pesniške zbirke.« Franci Just je predstavil tudi Vincetičevo pesniško pot, ki se je 
začela med študijem slavistike v Ljubljani in tam ob nasvetih Petra Božiča, Toneta Pavčka, Cirila Zlobca, Kajetana Koviča, 
Nika Grafenauerja, samih vrhov slovenske poezije, literarno zorel. »Svojo vajeniško dobo je leta 1979 zaključil s pesniško 
knjižico Papirnate ladjice, ki jo je sam natipkal, dal fotokopirati, liste obrezati in zvezati med trde platnice, nato pa je sam 
izdelal še ovitek. 
Dve leti pozneje pa je izšla njegova prva ta prava pesniška knjiga – Kot slutnja radovedno. Ta pesniška zbirka, ki jo je izdala 
Pomurska založba in sta se v njej ob Milanu predstavila še Feri Lainšček in Valerija Perger, je pomenila generacijski nastop 
novega pesniškega rodu iz slovenskega panonskega prostora.« 
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Slika: Predica slikarja Ludvika Vrečiča na razstavi v Pomurskem muzeju v Murski Soboti; izjemno zanimiva in kakovostna 
razstava, za katere ogled je potrebno nekaj ur, če se želimo približati umetnikovim delom. Foto: Ernest Ružič. 
 
Franci Just je spomnil tudi na dejstvo, da je trajalo kar nekaj časa, preden so literarni kritiki in literarna veda doumeli  
izpovedne in izrazne posebnosti Vincetičeve poezije. »A ker je v svetu besedne umetnosti na koncu koncev vendarle tako, 
da na literarno-estetskem situ časa ostajajo polna zrna, tudi Milanove samosvoje in izvirne poti v sodobnem slovenskem 
pesništvu kulturna javnost ni mogla spregledati in jo je potrdila z literarnimi nagradami ter priznanji.«  
Vincetič je bil večkrat med nominiranci za Jenkovo in Veronikino nagrado, za zbirko Lakmus pa je leta 2005 prejel nagrado 
Prešernovega sklada in leta 2007 še nagrado čaša nesmrtnosti za vrhunski desetletni pesniški opus. 
Milan Vincetič je avtor pesniških zbirk Zanna (1983) Arka (1987), Finska (1998), Tajmir (1991), Divan (1993), Tanin (1998), 
Balta (2001), Lakmus (2003), Raster (2005), Retuše (2007), Vidke (2009), Stajanke (2012), Pristave (2014) in Kalende 
(2016). 
Franci Just tudi izpostavi, da se Vincetičeva poezija zdi zahtevna in primerna le za razgledanega bralca, kar pa ni nujno, 
ker je njegova moč prav v večplastnosti in večpomenskosti, »tako da bralcu ni treba nujno poznati literarnega konteksta, 
na katerega se Milan pri ustvarjanju pesmi navezuje, in lahko pesem upomeni sam brez tega konteksta. Lahko pa se 
enostavno prepusti atmosferi pesmi, ki jo Milan zna sugestivno ustvariti z besedno zvočnostjo, stavčno melodiko in verznim 
ritmom.« 
Milan Vincetič je pustil v računalniku pesmi za pesniško zbirko, ki jo je tudi zasnoval in razvrstil v cikle. Sicer pa je Franci Just 
med zadnjimi pesmimi omenil cikle Kantilene, Komplimenti, Postile, Pastirska luna, Vinjete in Polaroidi, ter napovedal, da bo 
skupna zbirka pesmi Milana Vincetiča izšla pri mariborski Založbi Litera (2022).  
Pesmi Milana Vincetiča so na prireditvi recitirali njegovi kolegice in kolegi: Branko Berdnik, Gabrijela Granfol Peurača, 
Zdenka Holsedl Pertoci, Robert Košar, Darja Pojbič Kovačič, Vito Rožman in Tina Zver. Naklonjenost pesniku in njegovemu 
delo so izkazali tudi obiskovalke in obiskovalci, ki so do zadnjega kotička napolnili prireditveni prostor v Pokrajinski 
in študijski knjižnici. 

• Medija, ki spodbujata dvojezičnost in narodnostno identiteto. Tekst: E. Ružič; foto: STA. Porabje, časopis 
Slovencev na Madžarskem, Monošter, 13. decembra 2018 - Leto XXVIII, št. 50, str. 4 

Lendava: Obletnici narodnostnih medijev 
Z gala prireditvijo so v lendavski gledališki in koncertni dvorani proslavili 60-letnico Pomurskega madžarskega radia in 40-
letnico TV oddaje Mostovi-Hidak. Po nagovorih pomočnice generalnega direktorja RTVS za program v madžarskem jeziku 
Helene Zver, ki tudi vodi lendavski RTV center (z blizu 50 zaposlenimi), poslanca v madžarskem parlamentu Zoltána 
Fenyvesija, generalnega direktorja RTVS Igorja Kadunca, ki je zagotovil nadaljnji razvoj radijskega in TV programa v Lendavi, 
je zbrane nagovoril predsednik vlade Republike Slovenije Marjan Šarec. 
 

 
Slika: Matej Žunkovič, RTV center Maribor; József Végi, odgovorni urednik Pomurskega madžarskega radia, Helena Zver, 
pomočnica generalnega direktorja RTV Slovenija za program v madžarskem jeziku, premier Marjan Šarec in Ferenc 
Horvát, poslanec madžarske narodnosti v Državnem zboru Republike Slovenije. Foto: STA 
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Slovenski premier je poudaril, da danes praznujemo častitljivi obletnici, ki spodbujata dvojezičnost, informiranost in 
ohranitev narodne identitete. »Tudi Slovenci smo narod, ki ve, kako je, če si izven svoje domovine. Oba naroda, tako 
madžarski kot slovenski, se dobro zavedata, da je potrebno poskrbeti za tiste izven meja in da jih matični državi ne smeta 
pozabiti.« Premier je izpostavil, da je Slovenija vedno bila in vedno bo naklonjena narodnostnim skupnostim, tako 
madžarski kot italijanski na drugi strani. Nenazadnje imamo v ustavi zapisano, da imata obe narodni skupnosti svoja 
poslanca. Z obema, je po besedah premiera, sodelovanje zelo dobro, saj se vsi skupaj zavedajo, da je v današnjih časih, ko 
nekateri skušajo razdvajati, skušajo vnašati prepir in nemir, sodelovanje še toliko bolj pomembno. 
»Živimo v časih, ko je pomembno vedeti, kam spadaš, ko je pomembno, da smo vsi skupaj odgovorni za sožitje in da smo vsi 
poklicani, da združujemo različno misleče in spoštujemo drug drugega. Dva medija sta doslej opravila veliko delo,« je dejal 
predsednik slovenske vlade Marjan Šarec, ki je v nadaljevanju spomnil na oddajo Hidak – Mostovi, ki jo je spremljal kot 
otrok in je že takrat prinašala informacije, jezik in kulturo z vzhoda po vsej Sloveniji. 
Za obiskovalce - ljubitelje kulturnega in imetniškega izročila v glasbi, petju, so nastopile izjemne kulturne skupine iz 
Madžarske in karpatskega bazena. Spremljanje skoraj dveurnega programa z atraktivnimi in nepozabnimi narodnimi nošami 
je bil izjemen užitek in nepozaben dogodek. 

• 125 let monoštrske gimnazije. M. Sukič. Foto: F. Bana. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 
13. decembra 2018 - Leto XXVIII, št. 50, str. 4 

Monoštrska gimnazija kot najstarejša posvetna gimnazija v Železni županiji je 1. Decembra praznovala 125. Obletnico 
svojega delovanja. Slovenska zagovornica Erika Köleš Kiss je v svojem pozdravnem nagovoru med drugim poudarila: 
»Monošter kot obmejno mesto je bil tudi v prejšnjih stoletjih območje, na katerem so sobivale razne narodnosti. V tistem 
obdobju sta bila nemški in slovenski jezik v premoči v primerjavi z madžarskim. Povečanje števila madžarskega prebivalstva, 
skrb za madžarski jezik in nacionalno identiteto sta prav tako botrovala pri ustanavljanju gimnazije kot želja po številčnejši, 
močnejši inteligenci … V dokumentih takratne občine lahko preberemo: …” ustanovitev državne gimnazije na 
obmejnem območju Železne županije ima nacionalni in kulturni pomen. Svoje kulturno poslanstvo bo opravljala med 
večinoma narodnostnim prebivalstvom treh okrajev, güssinškega (51 vasi), murskosoboškega  (114 vasi) in monoštrskega 
(80 vasi).« 
 

 
Slika: Slovenska zagovornica Erika Köleš Kiss. Foto: F. Bana 
 
Slovenska zagovornica je izpostavila tudi to, da je v monoštrski ustanovi končal nižjo gimnazijo tudi dr. Avgust Pavel. Tudi 
sama je bila dijakinja in kasneje profesorica gimnazije, ki so jo leta 1947 poimenovali po pesniku Mihályu Vörösmartyju. V 
ustanovi je šolanje končalo kakih 5000 dijakov, med njimi tudi znani znanstveniki in umetniki. 

• Listina o prijateljstvu. L.R.H. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 13. decembra 2018 - Leto 
XXVIII, št. 50, str. 4 

 

 
Slika: Listino prijateljstva sta podpisala Društvo porabskih slovenskih upokojencev in Kulturno društvo Mala vas. Foto: 
Porabje 
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Listino prijateljstva sta podpisala Društvo porabskih slovenskih upokojencev in Kulturno društvo Mala vas. Predsednica Klara 
Fodor in predsednik Konrad Kostanjevec se veselita nadaljnjega kulturnega sodelovanja. 

• »Zlatá vrejdni ste za nas«. Klara Fodor, predsednica. Foto: Márta Kovács. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 13. decembra 2018 - Leto XXVIII, št. 50, str. 5 

Drüštvo porabski slovenski penzionistov je 2016. leta na svojom poletnom pikniki na Verici melo večfele programov za 
izbrati, med tejmi skupno spejvanje domanji lüdski naut pod vodstvom članice Vere Gašpar. Tak smo dobili idejo, ka bi 
dobro bilau méti svojo pevsko skupino, vej pa naša generacija zna najbole originalne pa največ pesmi iz svoji mlašeči pa 
mladi lejt. Tau želenje se nam pršikalo spuniti, za spejvanje se nam je podalo 13 žensk pa hvala Baugi, 3 moški tü, največ z 
Varaša pa Slovenske vesi, drugi pa z vasnic Sakalauvci, Dolejnji Senik pa Gorejnji Senik. Za včiti pevce smo zaprosili našo 
penzionistko Vero Gašpar, vej pa nejga tašne porabske lüdske naute pa cerkvene pesmi, stere bi ona nej znala. Vera 
néni je kak oprejta knjiga, kak „pesmarica”. Ona spejva na starom (alt), na tenkom (sopran), zmore vse, ka je z izredno 
dobrim glasom nadarjena, njeno živlenje je spejvanje. Za zbor vküper držati, vaje vküper spravlati smo zaprosili Marijano 
Kovač, stera tau od tistoga mau pošteno pa z redno brigov opravla. Prvo priliko za gora staupit smo zbori včasik vüjpali 
poniditi djeseni 2016. leta na jubilantni razstavi našoga dröjštva v Slovenskom daumi.  
 

 
Slika: Na oblejtnici društva v Slovenskom daumi. Foto: Márta Kovács 
 
No, potistim so na rejdko meli vajo, povejmo pred tistim, kak smo šli na prauško, gda so nam pri slovenskoj meši pa med 
potjauv spejvali cerkvene pesmi. Radi bi bili, če bi na té pevski zbor gdakoli leko računali pri svoji programaj, sledkar pa gda 
de že emo zavole dobro pripravleni, vekši repertoar, bi se leko pri drügi Porabski ali prejkmurski Slovencaj tü nota pokazali 
naše stare pesmi. Tau smo tü vedli z njimi vred, ka k tomi ne dojde dar-dar meti probo, liki morajo vküp pridti po dva kedna, 
ali če je sila, kedensko. Tau je že nej malo časa pa tröjda, priznamo pa vejmo. Aj pevci bola dobijo volo, smo njim letos gora 
ponidili dvej vekši priliki pri drüštvi, zakoj so se z veseldjom vzeli. 
 

 
Slika: V cerkvi v Traušči na adventnom koncerti. Foto: Márta Kovács 
 
Prvi pauv svojga dela so leko poželi 11. septembra na našom programi vküper z ZDUS iz Lublane, na »Srečanji slovenski 
rokodelcov« v Slovenskom daumi, gda so zapopejvali 5 domanji pesmi. Potistim pa so se pevci kumar začnili pripravlati 
na adventni koncert, je zbor brezi svoje lerence austo, ka je Vera neni pauleg nesreče v špitale prišla na dukši čas. No, kak 
pa zdaj tadale? Velko pijtanje, koga domanjoga Slovenca leko dobimo, sto pozna nautline, sto vej sploj pa sto se poda včiti 
vözraščene lidí pa tau šenki, z dobre vaule? Baug nam pamet presvejto!  
Na pamet nam je prišla leranca, novinarka Margita Mayer, stera s svojim lejpim, gvüšnim glasom fejs rada spejva, je svoj čas 
včila glasbo na seničkoj šauli, gnes pa spejva v več zboraj. Baug moj, kak smo radi bili njej, ka nas nej nazaj opautila, liki se 
vzela, ka nas vöpomore pa de včila zbor, dočas Vera néni ne pride vred pri zdravdji. Ja pa nej, pa so se vcuj vzeli eden k 
drügomi.  
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Etak so leko gora staupili na adventnom koncerti na našom letošnjom zadnjom srečanji »Advent v Porabji«, 25. novembra v 
Slovenskom daumi. Lepau svetešnjo so se pripravili, s svojimi pesmimi »Angel je prineso«, »Je angel gospodov« pa »Poslan 
je angel«, so nas odpelali v adventni čas. Gvüšno, ka so meli malo straja, nej njim bilau vseeno pred prejk stau lidi vöstaniti, 
de so pa vsi na tejm bili, kelko vejo, aj tisto najbaugše leko vöprinesejo s sébe. Radi so bili, če nji je stoj pohvalo pa cejno 
njivo spejvanje. Tau niške ne more čakati pa želeti, ka bi tej pevci, steri kumar par mejsecov majo redno probe, že tak dobro 
znali popejvati, kak steri spejvajo že več lejt. Če bi tak bilau, te bi več deset lejt starim pevskim skupinam nej trbelo eške 
gnesden vsakši keden probe meti.  
Radi so bili za pozvanja male varaške samouprave v Traušči, gde so pod vodstvom mentorice Margite Mayer za keden dni 
domanje vernike leko podarili s tejmi lejpimi pesmimi, gde sta popejvala eške varaški zbor pa cerkveni zbor mladine tü. Skur 
mi je na djoj šlau, gda je na konci koncerta svetnik (képviselő) varaške samouprave Haragh László eške posaba tü pohvalo 
 aš zbor, se radüvo, ka so leko meli narodnostni program tü, ka si je on že doudji čas želo. 
Tau je s tejm tü svedočo, ka je naše pevce že zdaj zagvüšno pozvo na adventni koncert na drügo leto v Traušča, vej pa pri 
samoupravi (önkormányzat) v Monoštri on má prejk té tau varaša. Potistim so pa domanje ženske pod vodstvom Margite 
Korpič z gospaudom vred vse skupine trno lepau goraprijale, pogostile na lejpoj domanjoj fari, zakoj se njim zdaj tü lepau 
zahvalimo. 
Pevke in pevci našoga zbora si zdaj malo spočinejo, tau so si rejsan že zaslöjžili. Želimo si, ka do drügo leto z nauvo močtjauv 
pa dobro volauv tak lepau tadale delali za porabsko lüdsko pa cerkveno pevsko kulturo. S tejm trno lejpo peldo kažejo tak 
mladim kak srejdnjim generacijam. 
Vüjpam(o) pa trno lepau prosim(o), aj vcuj pridejo mlajši naši penzionisti dočas, ka mamo med seov te ženske, od stere se 
dosta starinskoga leko navčijo. Ne najdem reči, s sterimi bi se tak lepau pa s toploga srca leko zavalila za vse trüde, 
porazmenje vsejm pevcom zbora, posaba mentoricama Veri Gašpar pa Margiti Mayer, kak so tau vrejdni. Vüjpam pa, ka tau 
čütijo, poznajo. V imeni vsej pevcov pa aj ob tej priliki zaželimo mentorici Veri Gašpar, aj ji gospaud Baug vseprvin povrne 
dobro zdravdje, aj vseprvim leko tadale slüži pevsko poslanstvo z našim zborom. 

• Letošnje zadnje zasedanje občnega zbora DSS. F. Sütő. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 
13. decembra 2018 - Leto XXVIII, št. 50, str. 7 

29. novembra je imel letošnje zadnje zasedanje občni zbor Državne slovenske samouprave, le-to je potekalo na sedežu 
organizacije na Gornjem Seniku.  
 

 
Slika: 29. novembra je imel letošnje zadnje zasedanje občni zbor Državne slovenske samouprave, le-to je potekalo na 
sedežu organizacije na Gornjem Seniku. Foto: Porabje 
 
Med točkami dnevnega reda so člani občnega zbora prisluhnili poročilu o celoletnem delu slovenske zagovornice v 
madžarskem parlamentu Erike Köleš Kiss in ga tudi sprejeli. Slovenska zagovornica je obširno predstavila svojo dejavnost, 
posamezne naloge in akcije, ki jih je speljala s soglasjem občnega zbora DSS in njenega predsednika, lokalnih slovenskih 
samouprav oziroma slovenskih inštitucij in civilnih organizacij v interesu ohranjanja in krepitve slovenske identitete ter 
razvoja slovenske skupnosti. Občni zbor je soglasno sprejel njeno poročilo. 

• Svetovni dnevi Ivana Cankarja tudi na Madžarskem. -dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 13. decembra 2018 - Leto XXVIII, št. 50, str. 7 

Od 3. do 9. decembra so se na več kot 50 univerzah po svetu odvijali Svetovni dnevi Ivana Cankarja, in sicer ob stoti 
obletnici smrti vidnega slovenskega pisatelja. Dogodke so učenci in sodelavci programa Slovenščina na tujih univerzah 
skupaj s študenti slovenskega jezika priredili v sodelovanju s tujimi univerzami in diplomatsko-konzularnimi predstavništvi 
Republike Slovenije. 
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Slika: Slovenska lektorica Lea Lehner (desno) interpretira Cankarjevo črtico pred študentkami slovenskega jezika. Foto: 
Porabje 
 
Profesorji in študentje slovenske katedre na budimpeštanski Univerzi ELTE so med 3. in 5. decembrom priredili projekcijo 
letošnjega dokumentarno - igranega filma »Cankar« režiserja in scenarista Amirja Muratovića ter se s sodelovanjem 
pisatelja  Toneta Partljiča poklonili spominu vélikega pisatelja. 
Na sombotelski Univerzi ELTE SEK so obletnico Cankarjeve smrti obeležili 7. decembra v dopoldanskih urah. Slovenska 
lektorica na Oddelku za slovenistiko Lea Lehner je predstavila knjigo »Antologija literature Ivana Cankarja«, ki s prevodi v 21 
jezikov predstavlja delo uglednega slovenskega pisatelja, dramatika in pesnika. Je zbirka študentskih prevodov, ki so nastali 
v študijskem letu 2017/2018 na univerzah po vsem svetu. 
Od 30 knjig Ivana Cankarja so v prevajalski projekt zajeli približno 30 strani njegovega ustvarjanja. Pri pripravi je sodelovalo 
43 univerz, 45 učiteljev, 52 jezikovnih pregledovalcev in 218 prevajalcev. V nekaterih jezikih so objavljena vsa besedila, v 
drugih pa le tista, ki so ustrezala prevajalskim zmožnostim študentov; prevajanje Cankarjeve književnosti je namreč zelo 
zahtevno delo zaradi več kot stoletne časovne oddaljenosti besedil od sodobne slovenščine. 
»Antologija« ima tridelno zasnovo: poglavja v prvem delu strokovno osvetljujejo posamezna področja Cankarjeve literature, 
drugi del predstavlja zbirka besedil iz pisateljevih del, tretji, najobširnejši del pa je sestavljen iz prevodov besedil v 17 
evropskih jezikov in še v ameriško angleščino, argentinsko španščino, japonščino in kitajščino. Madžarske prestavitve so 
delo Beáte Dancsecs, Dalme Perák in Dorotee Perák z budimpeštanske univerze pod mentorstvom Mladena Pavičića 
ter Klaudie Földvári-Nagy, Dóre Korán, Judit Őze in Szilvie Szabó s sombotelske univerze pod mentorstvom Ibolye Dončec 
Merkli. Med besedili najdemo odlomke med drugimi iz Cankarjevih del »Za narodov blagor«, »Kralj na Betajnovi«, »Na 
klancu« in »Pohujšanje v dolini Šentflorjanski«. Predstavitev antologije se je v Sombotelu zaključila s spoznavanjem 
družabne igre o Ivanu Cankarju z imenom »Klanec«, lektorica Lea Lehner pa je prebrala Cankarjevo morda najbolj znano 
črtico »Skodelica kave«. 
Ob kozarčkih te vroče črne pijače so se študentje in profesorji sombotelske slavistike dogovorili, da si čez teden dni ogledajo 
tudi najnovejši celovečerni film o enem največjih slovenskih pisateljev. 

• Adventna prireditev v Števanovcih. Agica Holec, predsednica. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 13. decembra 2018 - Leto XXVIII, št. 50, str. 7 

Slovenska narodnostna samouprava Števanovci je 1. Decembra organizirala adventno prireditev, ki je že tradicionalna. 
Dvorana kulturnega doma se je napolnila z vaščani. Na začetku srečanja sem kot predsednica slovenske samouprave 
na kratko povedala, kaj vse smo uresničili v tem letu, katere programe smo imeli in kaj bomo imeli do konca leta.  
 

 
Slika: Pletenje in okraševanje adventnih vencev. Foto: Porabje 
 
Potem smo si lahko ogledali igro, ki jo je napisal župnik Ferenc Merkli z naslovom Mati. V treh delih smo si ogledali 
življenje kardinala Mindszentyja od rojstva do smrti. Igra je bila zelo zanimiva, ni bilo takšnega gledalca, ki ga ne bi 
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polile solze. Vsak je lahko pomislil na svojo mater. Vsebina je bila primerna za adventno pripravo na praznike. 
Potem smo začeli plesti in okraševati adventne vence. Ženske so zelo pridno delale. Vence je v nedeljo blagoslovil 
župnik pri maši. Na koncu smo malo poklepetali, nekaj malega pojedli in spili. Upam, da so se vsi dobro počutili. 

• Obletnica Radia Agora: svež veter v koroški in štajerski eter. Tekst in foto: Ernest Ružič. Porabje, časopis 
Slovencev na Madžarskem, Monošter, 13. decembra 2018 - Leto XXVIII, št. 50, str. 10 

Celovec/Potrna 
Avstrijsko-koroški pa tudi štajerski svobodni radio Agora, ki ga zadnja tri leta (od 25. septembra 2015) lahko poslušajo 
tudi v okolici avstrijske Radgone, kjer živi največ slovensko govorečih Avstrijcev, je v Celovcu 17. novembra praznoval 
dvajsetletnico. Radio  Agora je začel oddajati 26. oktobra 1998 pod geslom „Svež veter v koroški eter“ in tedaj si nihče ni 
upal napovedati, koliko časa bo pihal svež veter. Minilo je 20 let in Agora še vedno oddaja z nezmanjšanim žarom: za 
narodno skupnost, za priseljence, za nemško govoreče na Koroškem in po postavitvi pretvornika na gornjeradgonskem 
gradu tudi za Slovence na avstrijskem Štajerskem in čez mejo v severovzhodno Slovenijo.  
Radio Agora je začel oddajati na zasebni frekvenci, kjer je tedaj oddajal še Radio dva in slovenski radijski program javne ORF 
Koroška. Oddajanje so si delili po urah in tako je še danes, z razliko, da Radia dva ni več. Program je večjezičen, z glasbo 
iz vsega sveta. Med drugim oddaja v španščini, angleščini, slovenščini, nemščini, in bosansko - hrvaško-srbščini. Pri 
nastajanju programa sodeluje 88 zunanjih sodelavcev, ki pripravljajo 66 stalnih oddaj v osmih jezikih. 
 

 
Slika: “Radgonska deca“, - prenos za Radio Agora, v katerem so sodelovale učenke in učenci Osnovne šole Gornja 
Radgona. Foto: Ernest Ružič 
 
Poslovodkinja Angelika Hödl poudarja: „Že nekaj let lahko poslušate radio Agora tudi na južnem Štajerskem, prav tako kot za 
Koroško pa nam je dostop do lokalne radijske ponudbe za slovensko govoreče prebivalstvo ena od glavnih skrbi tudi za 
področje onstran Sobote. Vse to je mogoče zaradi sodelovanja in skupnega nastopa svobodnih ustvarjalcev in ustvarjalk 
radijskih oddaj, za to se trudi tudi predsedstvo in najrazličnejše iniciative.“ 
Lojze Wieser, predsednik nadzornega odbora radia, ki se slovesnosti ni mogel udeležiti, je zbranim sporočil: „Dvajset let je 
kratko obdobje. Toda v tem času je v naši deželi civilna družba z nekaterimi političnimi dejavniki dosegla veliko sprememb. 
Te smo sooblikovali tudi sodelavci radia. Naj spomnim le, da smo zbrali 40 tisoč podpisov za dvojezične krajevne table, ki 
danes na južnem Koroškem v veliki večini že stojijo. Brez poznavanja kultur, tudi manjšinske, ni mogoče ustvariti sodobne 
demokratične družbe. Radio je tukaj odigral veliko vlogo.“  
Teodor Domej pa je imel na slovesnosti predavanje o 500-letni zgodovini slovenske narodne skupnosti v Celovcu. 
Naslednje dni se je zvrstilo pet oddaj, v katerih so predstavili življenje slovenske narodne skupnosti v deželnem glavnem 
mestu na področju kulture, gospodarstva, pa tudi mednarodno uveljavitev mesta z zgodovinskega vidika. S tem je radio 
Agora dodal svoj prispevek na temo 500-letnice glavnega mesta Celovec.  
Znanje slovenskega jezika in narečja je na južnem Štajerskem zelo različno. So vasi, v katerih ni mogoče najti slovensko 
govorečih vaščank in vaščanov, bodisi da jezika sosedov (kot pravijo slovenščini) ne govorijo ali v javnosti ne želijo nastopati, 
zlasti ne v medijih. 
 

 
Slika: Antena oddajnika, ki so ga slavnostno vklopili 25. septembra 2015 in ki omogoča poslušanje programa Radia Agora 
v okolici avstrijske Radgone in v delu Prekmurja. Foto: Ernest Ružič 
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Še zmeraj nekaj podobnega, kot je bilo med Slovenci v Porabju pred štiridesetimi, petdesetimi leti. Med Porabskimi 
Slovenci so se razmere v toliko spremenile, da slovensko govorijo z obiskovalci iz Prekmurja in tudi za medije, če vedo 
govoriti, v vaseh okoli avstrijske Radgone pa, vsaj pri nekaterih prebivalcih, predsodki iz preteklosti izginevajo prepočasi. 
Kljub velikim političnim spremembam, zelo aktivnemu Kulturnemu društvu Člen 7 in Pavlovi hiši z velikim številom 
najrazličnejših dogodkov, odprti meji in številni dnevni migraciji iz Slovenije v Avstrijo. Kako ocenjuje in doživlja 
razmere v okolju, v katerem pretežno dela, sem povprašal tudi Jasmino Godec, novinarko radia Agora in koordinatorko 
programa za Štajersko. 
„Radio Agora 105,5 se na južnem Štajerskem s frekvenco na območju obeh Radgon (92,6) uveljavlja v narodnostnem 
življenju z dnevno enourno oddajo Pozdravljena Štajerska, ki je na sporedu ob trinajstih. V njej so zajeti prispevki, ki 
se nanašajo na delovanje slovenske manjšine s tega območja, med drugim tudi Lučane/Leutschach (98,4) in Sobota/Soboth 
(101,9). 
Gre za različna aktualna poročila, komentarje in reportaže ter nekajkrat na leto tudi s prenosi v živo iz Pavlove hiše. Na ta 
način želimo krepiti most med slovensko in avstrijsko radijsko publiko. Glede na poslanstvo radia, tako kot na Koroškem 
tudi na Štajerskem, sledimo tako imenovanemu „prostemu dostopu.“ Gre za osnovni princip vseh svobodnih radiev, v 
Avstriji jih je 14. Kar pomeni, da vsem zainteresiranim omogoča dostop do radijskega medija, da lahko širijo in izrazijo svoje 
mnenje. Predvsem tistim, ki se jih drugače presliši na robu družbe. Radio pri tem daje na voljo tehnično opremo in potrebno 
znanje. Tako z nami med drugim sodelujejo številne osnovne šole: Gornja Radgona, Sladki Vrh, Šentilj, avstrijska 
Radona/Bad Radkersburg, poklicna šola Halbenrein, gimnazija Borg in drugi, ki s svojimi oddajami opozarjajo nase in na 
aktualno dogajanje v njihovem ožjem okolju. Sodelovali smo tudi s prebežniki iz Cmureka, ki so mesečno ustvarjali svojo 
oddajo Platforma dobrodošlice.“ 

• Pridi, pridi, Miklavž… Zapisala: vzgojiteljica asistentka Andreja Serdt Maučec. Foto: Izabella Petres. Porabje, 
časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 13. decembra 2018 - Leto XXVIII, št. 50, str. 12 

Tako so otroci povabili Miklavža v Vrtec Gornji Senik. 
 

 
Slika: Tako so otroci povabili Miklavža v Vrtec Gornji Senik. Foto: Izabella Petres 
 
Miklavž jih je slišal in jih razveselil s svojim prihodom. 
 

 
Slika: Miklavž jih je slišal in jih razveselil s svojim prihodom. Foto: Izabella Petres 
 
Na njegov prihod so se otroci dolgo pripravljali z učenjem pesmic in deklamacij. Zato so bili njegovega obiska še posebej 
veseli. Miklavž je otrokom rad prisluhnil, jih opozoril, če morda niso bili pridni ter tudi obdaroval. 

• Ustvarjali smo skupaj s starši. Zapisala: Andreja Serdt Maučec. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 13. decembra 2018 - Leto XXVIII, št. 50, str. 12 

27. novembra smo vzgojiteljice v Vrtcu Gornji Senik pripravile popoldansko predbožično delavnico z otroki in njihovimi 
starši.  
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Slika: Otroške roke ustvarjajo. Foto: Porabje 
 
Delavnica je bila odlična priložnost za naše druženje in skupno ustvarjanje, in veseli nas, da se je je lahko udeležila večina 
otrok s straši. Izdelali smo veliko lepih prazničnih izdelkov. Nekaj čudovitih izdelkov, ki smo jih naredili na tej delavnici, bo  
razstavljenih na božičnem sejmu v gornjeseniškem parku in jih bo tam tudi mogoče kupiti. 

 

Delo, Ljubljana 

• Zakaj se v Evropi ne pogovorimo o Španiji. Mimi Podkrižnik, Delo, Ljubljana, 07. december 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/zakaj-se-v-evropi-ne-pogovorimo-o-spaniji-121219.html  
Sporočilo, ki ga s spornim pristopom daje španska stran, lahko razumemo vsi.  
 

 
Slika: Protestnik se pred vladno palačo v Barceloni zavzema za izpustitev političnih zapornikov. Foto: Mimi Podkrižnik 
 
Barcelona – Katalonija se dogaja čisto blizu nas, v Evropi, a kar se zdi, da morda gane ljudi, ne premakne tudi evropskih vlad, 
vsaj za zdaj jih ni. Toda Evropejcem ni vseeno za politične zapornike, za kratenje pravice do samoodločbe ... Katalonsko plat 
katalonske krize te dni v Sloveniji pojasnjuje delegacija iz Barcelone s predsednikom Quimom Torro na čelu (intervju z njim 
je mogoče prebrati v zadnji Sobotni prilogi), kakor jo je za Delo podal tudi novi zunanji minister Alfred Bosch. 
Z Boschom sva se v večstoletnih prostorih zunanjega ministrstva v Barceloni srečala prejšnji ponedeljek, na prvi dan 
njegovega ministrovanja, ko je zamenjal predhodnika Ernesta Maragalla; ta se je podal v predvolilno bitko za županski 
stolček.  
Izvorno za katalonsko republiko 
Alfred Bosch – znan je kot esejist in pisec po večini zgodovinskih romanov, v politiki deluje zadnjih sedem let – strankarsko 
prihaja iz Republikanske levice Katalonije, v kateri se zavzemajo za neodvisnost in ji javnomnenjske ankete kažejo vse bolje. 
Še več, če bi bile volitve jutri, bi si lahko obetali zmago. »Naklonjenost je znamenje, da se iz dneva v dan krepi 
independentistično gibanje. Veliko ljudi istoveti našo stranko z začetki independentizma ... In v resnici smo prepričani, da bi 
bila katalonska republika najboljša rešitev za probleme, ki jih imamo. Sploh po vsem, kar se je zgodilo lani, verjamemo, da je 
tako. Saj veste, da je predsednik stranke Oriol Junqueras v zaporu in generalna sekretarka Marta Rovira v eksilu. A čeprav 
poskušajo španske oblasti obglaviti naše vodstvo, ostajamo močni in še naprej v vladni koaliciji independentističnih strank. 
V regionalni vladi delujemo kot lojalen partner, pa tudi od vlade v Madridu si želimo, da bi sedli za skupno mizo, se 
pogovorili in pogajali o situaciji v Kataloniji in Španiji.«  
Malo upanja in zaupanja 
 

https://www.delo.si/novice/svet/zakaj-se-v-evropi-ne-pogovorimo-o-spaniji-121219.html
https://www.delo.si/sobotna-priloga/nova-drzava-potrebuje-odlocenost-ljudi-da-bi-bili-samostojni-118783.html
https://www.delo.si/sobotna-priloga/nova-drzava-potrebuje-odlocenost-ljudi-da-bi-bili-samostojni-118783.html
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Slika: Alfred Bosch je pisatelj in politik. Foto: Jordi Bedmar Pascual  
 
Upanja, da bi se to zgodilo, je malo, kakor je pičlo zaupanje v nacionalno vlado, pravi Alfred Bosch. Kako bi lahko obstajala, 
»ko pa nas španska stran hromi že leta, da ne rečem stoletja, in še nazadujemo. Saj kdo pa bi si pred dobrim letom ali 
dvema predstavljal, da bomo imeli politične zapornike – za zapahi so zaradi stališč in ker so organizirali referendumsko 
glasovanje. Mislili smo, da živimo v Evropi, zahodni Evropi, v 21. stoletju, potem pa spoznali, da smo še vedno kakor v 18. 
stoletju.« Podobno zmotno so si menda predstavljali, da je dialog lahko povod za demokratično napredovanje in da 
besedam sledijo dejanja ... (Katalonski predsednik Torra in španski socialistični premier Pedro Sánchez sta se srečala poleti, 
napovedanega jesenskega sestanka pa še vedno ni bilo.) »Sáncheza dobro poznam še iz časov, ko sem bil v kongresu v 
Madridu, saj je sedel ob meni. Sporočilo, ki nam ga dajejo socialisti, je ves čas enako: ničesar ni ponuditi, o ničemer se ni niti 
pogovarjati, saj sploh ni političnih zapornikov, ampak so katalonski voditelji za zapahi zato, ker so prišli v navzkrižje z 
zakonodajo.« In zato ni političnega dialoga. 
A po Boschovem videnju ne more biti problem katalonski independentizem, ki je zdaj v prvi vrsti zahteva za pravico do 
samoodločbe, ampak je »problem španski nacionalizem«. »V Evropi veliko govorimo o nacionalističnih grožnjah, 
pomanjkanju dialoga in porastu nestrpnosti. Zakaj se ne pogovarjamo tudi o razmerah v Španiji, če pa že toliko 
izpostavljamo Marine Le Pen v Franciji ali Viktorja Orbána na Madžarskem in poudarjamo, kaj se dogaja v Braziliji in ZDA?« 
Dvoličnost po evropsko da je očitna, kajti podobne elemente kot v omenjenih tujih nacionalizmih je menda prepoznati prav 
tako v španskem. »Ker so Španci v večini, verjamejo, da lahko vsilijo svoja merila preostalim. Za zdaj tega ni mogoče 
presekati, a gotovo je treba razložiti svetu: recimo o nasilju španske policije nad katalonskimi volivci« ali o pravosodnem 
preganjanju umetnikov, kot je katalonski komik Dani Mateo, potem ko se je useknil v špansko zastavo. 
Obisk v Sloveniji 
Kazalo je drugače, a slovenski predsednik Borut Pahor je včeraj sprejel na neuradni pogovor katalonskega predsednika 
Quima Torro. Iz predsednikovega urada so sporočili, da se je tako odločil po tem, ko ga je Torra najprej osebno pisno in 
pozneje še v telefonskem pogovoru zaprosil za sprejem. Na srečanju na štiri oči, ko sta spregovorila o tradicionalno dobrih 
odnosih med Slovenijo in Katalonijo, je predsednik Pahor glede prizadevanj za večjo samostojnost Katalonije poudaril, da so 
stvar Kataloncev in Španije, v kar se uradna Ljubljana ne vmešava. Torra, ki se še danes mudi pri nas na povabilo evropskega 
poslanca Iva Vajgla, se je včeraj sestal prav tako s poslancem SD Matjažem Nemcem, predsednikom odbora za zunanjo 
politiko, pozdravil ga je tudi predsednik DZ Dejan Židan. Včeraj so ga gostili še v Društvu slovenskih pisateljev in nastopil je v 
ljubljanski mestni hiši, danes pa se bo sestal z gospodarstveniki v Gospodarski zbornici Slovenije.  
A če si katalonski zunanji minister Bosch od nacionalne vlade nič kaj ne obeta, »stavimo več upov na mednarodno skupnost, 
tudi medije. Zaradi njih se mnenje o Kataloniji spreminja, vedno več ljudi ve za nas, kakor narašča zavedanje, da nas oblasti 
v Madridu ne obravnavajo pravično; pa čeprav samo prosimo, da bi demokratično glasovali na referendumu, tako kot so 
izbirali na Škotskem in Quebecu. Prosimo za dialog in izpustitev političnih zapornikov, ki so za zapahi že več kot leto dni, 
čeravno se sojenje še ni začelo.«  
Spreminjajoče se gibanje 
Po Boschovem razmišljanju se independentistično gibanje v Kataloniji gotovo preobraža. »Medtem ko je pred pol stoletja 
temeljilo na kulturi in jeziku pa na ekonomskih temah, se zdaj, kakšna ironija, spreminja tudi s pomočjo vlade v Madridu. 
Zaradi nasilja, ko se je španska policija znesla nad volivci, Katalonci vidijo, da prizadevati si za neodvisnost v resnici pomeni 
bíti se za državljanske pravice, temeljne pravice, kot so svoboda izražanja in glasovanja.« V tem smislu je katalonsko gibanje 
po ministrovem mnenju vse manj nacionalistično, zato pa vse bolj boj za demokracijo, evropski boj. »Vsakdo v Sloveniji in 
drugod razume, kaj pomeni biti politični zapornik in kako ni pošteno, da so voditelji za zapahi zaradi stališč in organiziranja 
glasovanja. Mislim, da je razumevanje univerzalno.« Kar že dojemajo Evropejci, vse bolj solidarni do Katalonije, naj bi 
sčasoma vendarle prepoznale tudi vladne politike. Za zdaj te resda bolj kot ne molčijo, »rekel bi, da zaradi interesov, ki so 
povezani z ekonomskimi odnosi in razmerji med državami. Evropska unija je klub držav, ki jih predstavljajo vlade. Stežka 

https://www.delo.si/images/slike/2018/12/06/408602.jpg
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nastopijo druga proti drugi, a to ne pomeni, da ne razumejo, kako nepravična je situacija v Kataloniji in da bo slej ko prej 
treba nekaj ukreniti.« 
 

 
Slika: Protesti v Kataloniji. Foto: Albert Gea/Reuters  
 
Prošnje za pomoč 
Zato uradna Barcelona ves čas prosi za mednarodno mediacijo in opaža »spodbudne odzive neodvisnih inštitutov«, kar ni 
zanemarljivo, saj so »vplivni. A doseči moramo, da bi še vlade po Evropi spremenile držo. Ne le zaradi naših zahtev po 
neodvisnosti, s katero se morda ne strinjajo, ampak tudi zaradi javnega mnenja pri sebi doma in predvsem zaradi 
univerzalnih vrednot. Tega ne morejo kar prezreti.« Gotovo obstajajo meje tudi za vlado v Madridu in za španski 
nacionalizem, še pravi Alfred Bosch, kar se je menda razkrilo »po Sáchezovem nacionalističnem nastopu, ko so poskusili 
zavreti ločitveni sporazum med EU in Združenim kraljestvom zaradi zahtev po Gibraltarju, po odzivu evropskih partnerjev, 
da je dosje treba zapreti, pa so stopili korak nazaj«. Zgodovina bo enkrat morda pojasnila še marsikatero omejitev Španije, 
nemara tudi to, zakaj se je na referendumski 1. oktober lani španska policija dopoldne znašala nad volivci, potem pa se je 
nasilje nenadoma ustavilo. Nekdo je moral pritisniti na Madrid ... »Nekoč bo nekdo pojasnil, kaj se je zgodilo. Evropa gotovo 
omejuje ekscese španskega nacionalizma in mislim, da bo tega še več. Mi moramo medtem samo nadaljevati svoje delo: 
pojasnjevati pravico.« 

• »Znanstvenik nisem več, politik pa še nisem«. Intervju: Akad. prof. dr. Boštjan Žekš. Pogovarjala se je: Jasna 
Kontler Salamon. Delo, Ljubljana, 07. december 2018  

Akad. prof. dr. Boštjan Žekš, letošnji dobitnik Zoisove nagrade za življenjsko delo v teoretični fiziki 
https://www.delo.si/novice/znanoteh/znanstvenik-nisem-vec-politik-pa-se-nisem-120676.html  
Akad. prof. dr. Boštjan Žekš je po štirih desetletjih znanost zamenjal za delovanje v politiki.  
 

 
Slika: Boštjan Žekš je bil dva mandata predsednik SAZU, predstojnik novogoriške politehnike, član vlade Boruta Pahorja, 
zdaj je njegov nepoklicni svetovalec. Foto: Jože Suhadolnik 
 
Letošnji dobitnik Zoisove nagrade za življenjsko delo v teoretični fiziki, 78-letni akademik Boštjan Žekš, že vrsto let sodi med 
najbolj znane Slovence. Poleg spoštovanja vrednih raziskovalnih dosežkov – z njihovo predstavitvijo v člankih in 
monografijah si je prislužil 6500 citatov – so k prepoznavnosti pripomogle njegove funkcije v tem in prejšnjem desetletju. 
Dva mandata je bil predsednik SAZU (vzporedno tudi predstojnik novogoriške politehnike, ki se je pod njegovim vodstvom 
preoblikovala v Univerzo v Novi Gorici), nato član vlade Boruta Pahorja. Odkar je Pahor predsednik države, pa je akad. Žekš 
njegov nepoklicni svetovalec.  
Na vaši znanstveni poti je verjetno najbolj nenavaden začetek, saj sploh niste nameravali postati fizik. Kaj vas je torej 
usmerilo v vedo, kjer ste se nato tako izkazali? 
Do konca klasične gimnazije se nisem odločil, kaj naj študiram. Bilo mi je popolnoma vseeno. Za nasvet sem vprašal očeta, ki 
je bil zdravnik na Vrhniki. Svetoval mi je medicino, a nisem bil sprejet. Kot sem kasneje slišal, takratna politika ni hotela, da 

https://www.delo.si/novice/znanoteh/znanstvenik-nisem-vec-politik-pa-se-nisem-120676.html
https://www.delo.si/novice/znanoteh/za-zivljenjsko-delo-nagrajena-zgodovinarka-in-fizik-117952.html
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bi medicino študirali otroci zdravnikov, češ da bi tako ustvarjali zdravniške klane. Zame je to pomenilo, da moram pri priči 
najti študij, kjer je še kaj prostih mest. Prijatelj je ugotovil, da je prostor na fiziki, toda jaz o njej nisem vedel nič. Na gimnaziji 
nas je namreč profesor matematike in fizike v glavnem učil samo matematiko, za fiziko pa je rekel, da se je lahko tisti, ki jo 
bo potreboval, sam nauči. Prijatelj me je vseeno prepričal in tako sem prišel na fiziko. Na začetku sem imel hude težave, na 
prvem testu nisem razumel niti vprašanj. Ampak sem se zagrizel, kmalu dohitel druge in že v prvem letu mnoge prehitel. 
Fizika me je začela zanimati in to me je vleklo naprej. 
Pri doktoratu, ki ste ga pripravljali na inštitutu Jožefa Stefana, je bil vaš mentor akad. Robert Blinc, za mnoge 
najuspešnejši znanstvenik v svojem obdobju. Kakšno vlogo je imel v vašem znanstvenem razvoju? 
Z akad. Blincem sva dolgo intenzivno sodelovala, nikoli pa nisem bil formalni član njegove raziskovalne skupine. Ta vloga mi 
je ustrezala. Blinc je bil izvrsten mentor, imel je tudi zelo dobre povezave s svetom. Zato nas je lahko usmerjal na 
raziskovalna področja, ki so bila najbolj perspektivna.  
V štirih desetletjih raziskovalnega dela ste zamenjali več področij, najprej ste se ukvarjali s feroelektričnimi kristali, nato s 
tekočimi kristali in feroelektričnimi tekočimi kristali, nazadnje pa z biofiziko bioloških in modelnih fosfolipidnih 
membran. Katero je bilo najpomembnejše za vašo kariero? 
Vsa se mi zdijo bolj ali manj enakovredna. Menjaval sem jih, ker sem menil, da ne smem delati kar naprej enega in istega. 
Toda menjave niso pomenile, da sem prejšnja področja kar pozabil. Sam sebi štejem za velik dosežek, da sem bil na vseh teh 
različnih področjih dovolj uspešen, da sem, na primer, imel uvodna predavanja na mednarodnih konferencah.  
Z Blincem ste avtor veliko citirane monografije v angleščini Soft Modes in Ferroelectrics and Antiferroelectrics, ki je bila 
prevedena v kitajščino in ruščino. Čemu pripisujete tolikšen uspeh? 
Morda nam je uspelo zato, ker nismo poskušali biti preveč učeni pri predstavljanju feroelektričnih kristalov z vodikovimi 
vezmi in različnih lastnosti teh kristalov. To znanstveno področje je bilo v času izida knjige, leta 1974, zelo aktualno, še zlasti 
v takratni Sovjetski zvezi, a tudi v Ameriki. Domnevalo se je, da bodo ti kristalni sistemi uporabni kot elektronski elementi, 
kar se je delno potrdilo. Zdaj sicer ni več tako aktualno, se pa, to dokazujejo tudi citati, še vedno raziskuje. 
Najbolj moteče je dejstvo, da že dolgo goljufamo, ko navajamo, koliko za industrijske raziskave daje naša industrija.  
Čeprav ste Zoisovo nagrado dobili za delo v teoretični fiziki, je znano, da podpirate uporabo raziskav. Zakaj slovenski 
znanstveniki niso bolj uspešni pri prenosu novega znanja v gospodarstvo? 
To je pri nas večen problem; enostavno nismo razvili potrebnih mehanizmov za prenos znanja. Verjetno nam manjka 
miselnosti, kakršno v izobilju premorejo na primer znanstveniki v ZDA. Tam tudi tisti, ki se ukvarjajo z osnovnimi 
raziskavami, ob vsakem odkritju že tuhtajo, kako bi se ga dalo uporabiti. Seveda pa nam manjkajo tudi finančne spodbude 
pri uporabi raziskav.  
Če že niste ustanovili podjetja, ste pa sodelovali pri ustanavljanju politehnike v Novi Gorici, ki je pod vašim vodstvom 
prerasla v univerzo. Kako bi opisali to izkušnjo? 
Od začetka smo vztrajali, da bo to drugačna ustanova, in sprva je tudi bila. Pridobili smo odlične profesorje, večino z 
uglednih ameriških univerz. Ti so k nam v glavnem prišli v okviru sobotnega leta, doma so dobivali plačo in skoraj niso 
bremenili proračuna politehnike. Žal se je izkazalo, da Nova Gorica ni najboljša lokacija za dodiplomski študij, ker si 
študentje želijo še marsikaj poleg predavalnic in laboratorijev. Mislim, da je prihodnost te univerze podiplomski študij, razen 
če bo pridobila pravi kampus. Sem pa bil pred nekaj leti zelo vesel dosežka, ki je bil pri nas skoraj popolnoma spregledan. V 
EU so analizirali raziskovalno delo evropskih univerz in novogoriška se je uvrstila med štiri najboljše. Druge tri so Oxford, 
Cambridge in ETH.  
V času, ko je nastala novogoriška univerza, ste bili že nekaj let predsednik SAZU. Kako je to vplivalo na vaše raziskovalno 
delo? 
Hitro sem ugotovil, da je prenaporno hkrati voditi takšni ustanovi in biti raziskovalec. Zato sem leta 2007 končal znanstveno 
pot in se nameraval upokojiti. Toda potem me je poiskal Borut Pahor, ki ga pred tem osebno nisem poznal; sestavljal je 
vlado in povabil me je, da postanem minister brez listnice za Slovence po svetu. Ponudbo sem sprejel, ker mi je področje 
ugajalo. Tudi zaradi politične neobremenjenosti. Slovencem po svetu so namreč naklonjene vse stranke, denarja za delitev, 
ki bi lahko povzročil razprtije, pa tako in tako nismo imeli.  
Takrat ste napovedali, da boste ustanovili svet uglednih slovenskih znanstvenikov iz tujine, ki bo deloval pri uradu za 
Slovence po svetu. Zakaj vam ni uspelo? 
Z razpadom vlade se je ustavila tudi ta akcija. Zdaj pa se nekaj podobnega pojavlja na pobudo samih znanstvenikov iz tujine, 
predvsem mlajših, ki se povezujejo med seboj. Nastala je mreža, ki je nekoliko drugačna, kot smo si jo pred leti zamislili, 
ampak važno je, da obstaja in deluje. Njene predstavnike vsako leto sprejme tudi predsednik Pahor. 
Mislim, da sem nekaj prispeval k Pahorjevemu posluhu za znanost.  
Zdaj že dobro desetletje delujete v politiki. Bi lahko to primerjali z delovanjem v znanosti? 
Ne bi rekel, da sem trenutno v politiki. Tudi zato, ker nisem član nobene stranke. Eden od vaših kolegov me je te dni vprašal, 
ali sem bolj znanstvenik ali bolj politik. Odgovoril sem, da znanstvenik nisem več, politik pa še nisem.  
Ali predsednik upošteva vaše nasvete za področje znanosti? 
Kot veste, so možnosti predsednikovega delovanja na tem področju precej omejene. Mislim pa, da sem nekaj prispeval k 
Pahorjevemu posluhu za znanost, morda sem tudi pripomogel, da se je povečal delež znanstvenikov in promotorjev 
znanosti med dobitniki državnih priznanj. 
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Slika: Boštjan Žekš: Znanstvenik nisem več, politik pa še nisem. Foto: Jože Suhadolnik  
 
Kaj menite o zahtevah akademske sfere po povečanju državnega proračuna za znanost? Bi jim ustregli, če bi bili v vlogi 
političnega odločevalca? 
O tem bi povedal več stvari, najprej to, da vsekakor ni prav, da se je v zadnjih letih močno zmanjšal delež BDP za osnovne 
raziskave. Zdaj vlada obljublja postopen dvig. Bilo bi prav, da s tem pohiti. Najbolj moteče je, da že dolgo goljufamo, ko 
navajamo, koliko za industrijske raziskave daje naša industrija. Namreč odstotek BDP. To je čista laž! V resnici je bistveno 
manj. Pozvati je treba resorno ministrstvo, da pride do pravih številk. 
Drugo je, da je nesmiselno dati več za znanost in to nato enakomerno razdeliti vsem področjem znanstvenih raziskav 
oziroma vsem raziskovalcem. Bistveno več bi morali dobiti najboljši. Prepričan sem, da si vsak mladi raziskovalec zasluži 
svojo priložnost, da mora dobiti projekt, toda če se ne izkaže, potem ne dobi nič več. 
Poleg tega bi morali pretehtati, ali je smiselno, da tako majhna država razvija vsa znanstvena področja. Bi se bilo bolje 
posvetiti le nekaterim, ki bi postala zvezde? V spominu mi je ostala izjava Duncana Haldana, nobelovca slovenskega rodu, ki 
je bil letos v Sloveniji: rekel je, naj damo denar samo najboljšim. Zveni mikavno, toda ali si res lahko privoščimo, da mnogih 
pomembnih znanosti ne razvijamo in tudi njihove študije prepustimo tujini? To so zahtevne dileme, vendar bi se jih morali 
lotiti z vso resnostjo. Težko je dajati vsem, ker imajo potem vsi premalo, in težko je dajati le nekaterim, ker lahko čez nekaj 
let ugotovimo, da smo slabo izbrali.  
Zadnja leta si prizadevate tudi za odpravo prisilne upokojitve znanstvenikov. Kaj vas je spodbudilo k temu? 
Prepričan sem, da je Zujf nacionalna katastrofa. Moti me, da so edino merilo za upokojitev leta, ne delovna sposobnost. 
Poznam primere iz tujine, ko so nekateri znanstveniki v polnem pogonu v pozni starosti, tudi po 90. letu še raziskujejo in 
objavljajo v najuglednejših znanstvenih revijah. Poznam primer našega uglednega znanstvenika, ki se je moral čez noč 
upokojiti, kljub polni znanstveni moči. Na srečo je nato našel občasno delo v Ameriki. Tam univerze in inštituti ne presojajo 
let, temveč rezultate dela, in tako bi moralo biti tudi pri nas. 

• Predor Karavanke: v Avstriji na delu gradbinci, pri nas pravniki. Nejc Gole. Delo, Ljubljana, 08. december 2018  
Sosedi so zvrtali več kot 300 metrov predora, Dars pregleduje ponudbe gradbenih podjetij.  
https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/predor-karavanke-v-avstriji-na-delu-gradbinci-pri-nas-pravniki-121729.html  
 

 
Slika: Swietelsky je zvrtal več kot 300 metrov predora na avtrijski strani. Foto: Dars 
 
Ljubljana – V torek je godovala sveta Barbara, zavetnica rudarjev. Ob tej priložnosti so Avstrijci postavili njen kip v novo cev 
predora Karavanke, ki jo gradijo od septembra. Zvrtali so jo že 310 metrov. Medtem na južni strani Karavank po razveljavitvi 

https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/predor-karavanke-v-avstriji-na-delu-gradbinci-pri-nas-pravniki-121729.html
https://www.delo.si/images/slike/2018/12/04/407399.jpg
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Darsovega izbora izvajalca, slovenska avtocestna družba pregleduje preostale ponudbe gradbincev. Kdaj in za kakšno ceno 
bodo začeli vrtati, ne ve nihče. 
Asfinag in Dars, avstrijski in slovenski upravljalec avtocest, sta konec leta 2017 hkrati objavila razpis za izvajalca gradnje 
vzhodne cevi karavanškega predora. Asfinag je dela oddal družbi Arge Swietelsky Tunnelbau, ki je z deli začela septembra. 
Na izbor se je menda pritožil neizbrani ponudnik, a je po pogovoru s predstavniki Asfinaga pritožbo umaknil. Dars pa je 
poleti med devetimi prispelimi ponudbami izbral turško družba Cengiz İnşaat, ki je ponudila najnižjo ceno. Na izbor so se 
pritožila tri neizbrana gradbena podjetja, ki so bila uspešna na državni revizijski komisiji (DKOM). Ta je odločitev Darsa, da je 
izgradnjo druge cevi karavanškega predora oddala turški družbi Cengiz Inşaat, razveljavila. 
S tem se je vrtanje predorske cevi zamaknilo v nedoločeno prihodnost. Dars zdaj pregleduje in ocenjuje ostale ponudbe, v 
90 dneh pa mora sprejeti odločitev, kako naprej. V Darsu predvidevajo, da bi do odločitve strokovne komisije lahko prišlo 
prej. 
Kakšne možnosti ima zdaj Dars? Ta lahko po pregledu ponudb te vse zavrne bodisi kot nedopustne bodisi iz razlogov na 
njegovi strani ter ponovi razpis. To bi začetek gradnje druge cevi bistveno zamaknilo. Lahko pa sprejme novo odločitev o 
oddaji javnega naročila ponudniku, ki je oddal dopustno ponudbo. Nedopustne ponudbe mora naročnik namreč zavrniti. 
Najbolj realno je, da bo Dars ponudbo oddal drugemu najugodnejšemu ponudniku za Cengiz İnşaat, čigar ponudba bo 
dopustna. Cengiz İnşaat se je prijavil z najnižjo ponudbo 89,3 milijona evrov. Drugo najnižjo ponudbo 104,4 milijona evrov 
sta oddala Gorenjska gradbena družba in Metroslav Češka, sarajevski Euro asfalt in CP Ptuj bi predor zgradila za 106,3 
milijona evrov, Kolektor CPG, Riko in turški Yapi Merkezi pa za 109,4 milijona evrov. 
 

 
Slika: Nova cev bo desno od sedanjega vhoda v predor. Foto:  Jože Suhadolnik  
 
Kaj DKOM očita Darsu? 
Darsov izbor podjetja Cengiz İnşaat za glavnega izvajalca ni bil v skladu z zakonom o javnem naročanju in pravili konkretnega 
javnega naročila. Da je izbrani izvajalec po poteku roka za oddajo ponudb to dopolnil in spremenil je v nasprotju z zakonom 
o javnem naročanju, je ugotovil DKOM. 
Po oddaji ponudbe je Dars pozval Cengiz İnşaat k dopolnitvi nekaterih prilog k javnemu naročilu, v katerih so zapisani ceniki 
gradbene mehanizacije, delovne sile, materiala in opreme. Cene v prilogah tudi niso bile skladne s cenami iz predračuna; 
Cengiz İnşaat je denimo v prilogah navedel višje cene kot v ponudbenem predračunu. Te cene v prilogah pa so eden 
bistvenih podatkov pri oblikovanju ponudbenega predračuna, poudarja DKOM. 
Po pozivu Darsa so Turki priloge spremenili in dopolnili, pri tem pa denimo v povprečju za 58 odstotkov znižal cene 
transporta, za 99,9 odstotka cene mehanizacije in cene materiala v povprečju za 40 odstotkov. Ponudnik je po poteku roka 
za oddajo ponudb dopolnjeval in spreminjal podatke, ki so osnova za oblikovanje in utemeljitev cene na enoto, ki 
predstavlja ponudbeno ceno. Takšno dopolnjevanje in spreminjanje ponudbe je v nasprotju z zakonom o javnem naročanju, 
so v sklepu zapisali v DKOM. 
Kaj Dars očita DKOM? 
V Darsu so glede na dosedanjo preučitev sklepa kritični do DKOM, češ da njihova praksa ni enotna, kar predstavlja težave 
tudi velikim naročnikom, kot je Dars: »To kaže na pomanjkanje pravne predvidljivosti, ki je temeljni element pravne 
varnosti, kar samo po sebi predstavlja eno ključnih tveganj v sistemu javnega naročanja v Sloveniji.« 
Poudarili so, da je dopolnjevanje ponudb zakonito in v naročnikovem interesu, saj lahko s tem doseže oddajo ponudbe 
najugodnejšemu ponudniku. Praksa DKOM pa ni enotna in ustaljena, zato je pogosto težko postaviti mejo med dopustnim 
in nedopustnim dopolnjevanjem ponudb: »V konkretnem primeru ni prišlo do nedopustne dopolnitve ponudbe, saj se 
dopolnitev ni nanašala na ponujeno ceno ali tehnično specifikacijo predmeta javnega naročila oziroma kakšen drug 
element, ki bi lahko vplival na drugačno razvrstitev ponudb, ampak se je nanašala na del ponudbe, ki je opredeljeval 
kalkulativne osnove za vrednotenje morebitnih dodatnih del v projektu.« Te kalkulativne osnove iz omenjenih prilog se niso 
seštevale v skupno ponujeno ceno in niso bile del meril za oceno najugodnejše ponudbe. Z dopolnitvijo ponudbe ni šlo za 
spreminjanje ponudbene cene, poudarjajo v Darsu. 
Gradnja bo dražja 
Kot kaže, se bo z odločitvijo DKOM slovenski del vzhodne predorske cevi podražil vsaj za dobrih 14 odstotkov, kolikor je 
ponudba Gorenjske gradbene družbe višja od ponudbe družbe Cengiz İnşaat. Gradbinci turško ponudbo označujejo za 
nerealno nizko. Nekateri ocenjujejo, da je družba turškega mogotca Mehmeta Cengiza, tesnega prijatelja turškega 
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predsednika Recepa Tayyipa Erdoğana, takšno ceno postavila v želji vstopa na trg EU, kjer se napoveduje kar nekaj večjih 
projektov. Med njimi tudi gradnja drugega tira med Koprom in Divačo. 
 

 
Slika: Avstrijci slavijo postavitev kipa svete Barbare v novi cevi predora Karavanke. Foto Dars  
 
Ocenjena vrednost za slovenski del cevi je 121,5 milijona evrov, medtem ko je bila za avstrijski del ocenjena 108 milijonov 
evrov, sklenjena pogodba z družbo Swietelsky pa je bila 89,9 milijona evrov. In to kljub temu, da je avstrijski del 7948 
metrov dolge predorske cevi daljši za približno kilometer. V Darsu so pojasnili, da so geološko-geomehanske razmere na 
slovenskem delu zahtevnejše ter da projekt na slovenski strani poleg predora zajema še 620 metrov manjkajoče avtoceste, 
med ko avstrijski zgolj predor. 
Drugo cev predora naj bi predrli leta 2022. Vendar lahko morebitne dodatne pritožbe ali nov razpis v Sloveniji ta mejnik še 
premakne. Tako da »Avstrijcem nič ne pomaga, če pridejo samo do sredine predora«, je prejšnji mesec v intervjuju za Delo 
dejala infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek. 

• V Ljubljani raste kriminaliteta prosilcev za azil. Manja Pušnik. Delo, Ljubljana, 08. december 2018  
https://www.delo.si/lokalno/ljubljana-in-okolica/v-ljubljani-raste-kriminaliteta-prosilcev-za-azil-121771.html  
Policisti so letos v MOL obravnavali več kot 500 kaznivih dejanj, katerih osumljenci so državljani tretjih držav  
 

 
Slika: Ker se število beguncev v sosednjih državah, predvsem na Hrvaškem in v BiH, povečuje, se Slovenija na morebitni 
begunski val pripravlja z registracijskimi centri ob meji. Foto: Jure Eržen 
 
Parlamentarna komisija za nadzor varnostnoobveščevalnih služb je sredi novembra preverjala informacije o domnevnem 
povečanju števila kaznivih dejanj, povezanih s povečanim številom migrantov, tudi v prestolnici. Na Policijski upravi 
Ljubljana so potrdili, da je kaznivih dejanj državljanov tretjih držav v prestolnici čedalje več. Predvsem so to tatvine, velike 
tatvine ter neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami. 
Matej Tonin, poslanec NSi in predsednik komisije za nadzor varnostnoobveščevalnih služb, je po zadnji novembrski seji 
povedal, da policija na obmejnem območju bistvenega povečanja števila kaznivih dejanj ni zaznala, a je hkrati opozoril, da 
se je nekoliko povečala kriminaliteta prosilcev za azil v Ljubljani. »Pojavlja se namreč več tatvin in kaznivih dejanj, povezanih 
z drogami, pri čemer prevladujejo državljani Alžirije,« je povedal Tonin. 
Policija je opozorila, da so ilegalne migracije velik posel, saj so policisti letos zasačili že 169 organizatorjev, od tega 29 
Slovencev in 140 tujcev. Zato je policija napovedala krepitev aktivnosti za večjo varnost oziroma povečanje navzočnosti 
policistov na varnostno obremenjenih območjih. V Ljubljani so takšna območja okolica azilnih domov, Trubarjeva ulica, 
nekdanja tovarna Rog ter okolica Parlament puba in železniške postaje. Na parlamentarni komisiji je med drugim policija 
podprla predlog poslancev, da bi se statistika kaznivih dejanj vodila tudi glede na državljanstvo kršitelja in njegov status.  
Kaj pravijo ljubljanski policisti 

https://www.delo.si/lokalno/ljubljana-in-okolica/v-ljubljani-raste-kriminaliteta-prosilcev-za-azil-121771.html
https://www.delo.si/images/slike/2018/12/07/o_393152_1024.jpg


34 
 

34 
 

»Policisti so do 10. novembra v Ljubljani obravnavali 572 kaznivih dejanj, katerih osumljenci so bili državljani tretjih držav. 
Tako v prestolnici ugotavljamo predvsem rast števila tatvin (s 27 na 67), velikih tatvin (z dveh na 20) ter neupravičene 
proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami (z nič na štiri),« so pojasnili na PU Ljubljana. Število kaznivih dejanj na 
območju PU Ljubljana in tudi na območju MOL se zadnja leta sicer zmanjšuje. 
V letošnjih prvih desetih mesecih je bilo na ljubljanskem območju obravnavanih 16.032 kaznivih dejanj, leto prej 16.935, 
pred dvema letoma pa 19.349. Na vprašanje, ali je policija v prestolnici zaradi kaznivih dejanj prosilcev za azil tudi že 
povečala svojo navzočnost, so na kratko odgovorili: »Policija prilagaja svoje aktivnosti glede na trenutne varnostne razmere, 
ki jih obvladuje z različnimi oblikami dela, kot so opazovanje, patruljiranje, poostreni nadzori, interveniranje ipd.«  
Sodexo bo skrbel za prehrano migrantov 
Po podatkih vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM) je bilo konec novembra v državi 277 prosilcev za 
mednarodno zaščito, od tega največ v prestolnici. V Azilnem domu Ljubljana je bilo nastanjenih 106, v izpostavi azilnega 
doma na Kotnikovi pa 66. V omenjenem obdobju je bilo v državi nastanjenih tudi 546 oseb s priznano mednarodno zaščito. 
V ljubljanski integracijski hiši sta nastanjeni dve osebi z omenjenim statusom, v mariborski integracijski hiši jih je 29, v 
velenjski pa 13. 
V Ljubljani je bilo samo letos skoraj 600 kaznivih dejanj prosilcev za azil. 
Največ kriminala je v okolici azilnih domov, Parlament puba in železniške postaje, na Trubarjevi ulici, v nekdanji tovarni 
Rog. 
Sodexo bo preskrboval migrante v registracijskih centrih, če bodo vzpostavljeni. 
Vrednost pogodbe znaša skoraj 3,1 milijona evrov (z DDV).  
Glede na to, da se število beguncev v sosednjih državah, predvsem v Bosni in Hercegovini pa tudi na Hrvaškem, povečuje, se 
očitno naša država že pripravlja na morebitni večji begunski val. Vladni urad za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM) je 
namreč konec avgusta objavil javno naročilo za izvajanje preskrbe migrantov s prehrano. Na portalu javnih naročil je 20. 
novembra objavil odločitev o oddaji naročila, iz katerega je razvidno, da so prejeli le eno ponudbo in izbrali družbo Sodexo. 
Pogodbena vrednost znaša 2,8 milijona evrov brez DDV oziroma skoraj 3,1 milijona evrov skupaj z davkom.  
Registracijskih centrov (za zdaj) ni 
»Okvirni sporazum [z družbo Sodexo] se sklepa za dve leti z možnostjo podaljšanja za eno leto. Glede na to, da gre za 
sklepanje okvirnega sporazuma, bo naročilo za dobavo prehrane izvedeno zgolj, če bi bil na potencialni lokaciji v resnici 
vzpostavljen sprejemno-registracijski center, kjer bi bila posledično za potrebe preskrbe dobava prehrane tudi izvedena,« 
pojasnjujejo na vladnem uradu, ki ga od septembra lani vodi Mojca Špec Potočar. 
Na notranjem ministrstvu pa pojasnjujejo, da nikjer v državi (še ni) vzpostavljenih sprejemno-registracijskih centrov. 
»Policija vse postopke s tujci izvaja v svojih obstoječih prostorih (gre za policijske postaje) in trenutno ni potrebe po širitvi 
teh prostorov. Če bi se število ilegalnih prehodov meje povečalo, pa bi policija postavila le dodatne prostore policijske 
postaje za potrebe izvajanja postopkov s tujci,« dodajajo na notranjem ministrstvu. Vendar pa smo pred dnevi v Delu 
razkrili, da namerava država že januarja ob mejnem prehodu v Metliki postaviti sprejemno-registracijski center za 
pribežnike in migrante, ki naj bi bil celo vzorčni primer za vse druge podobne objekte v državi. 
Kako se pripravljamo na morebitni begunski val 
Na vladnem uradu so nam dodatno pojasnili, zakaj se odločajo za tovrstna javna naročila glede na to, da begunskega vala za 
zdaj ni. »Razpise objavljamo zaradi potreb ob morebitnem vzpostavljanju sprejemno-registracijskih centrov na določenih 
lokacijah v državi. Vlada je namreč uradu naložila, naj ob morebitnem povečanju števila prihodov migrantov v državo 
poskrbi, da bi ti centri začeli delovati. 
UOIM je zaradi teh obveznosti dolžan vse postopke izpeljati pravočasno in urediti vse potrebno, če bi se kadarkoli v 
prihodnjih dveh letih ocenilo, da bi bili takšni centri potrebni za zagotavljanje miru in varnosti v državi,« pravijo na uradu. Pri 
tem dodajajo, da je iz razpisne dokumentacije razvidno, da lahko predčasno prekinejo okvirni sporazum, če sprejemni centri 
ne bodo vzpostavljeni. 
Sodexo bo v sprejemnih centrih skrbel za zdravo prehrano 
»Pogodbe še nismo sklenili, prejeli smo le sklep o izbiri, s katerim smo bili izbrani kot najugodnejši ponudnik. Tako še 
nimamo podatka, ali se bo pogodba sklepala že v tej fazi ali šele, če bo aktiviran registracijski center za begunce,« pravi 
Cvetka Franko, direktorica Sodexa. Na javni razpis so bili izbrani za tretji sklop, torej, če bi bil registracijski center 
vzpostavljen v posavski statistični regiji. Iz dokumentacije javnega naročila pa je razvidno, da bo moral Sodexo s prehrano 
preskrbovati do 320 ljudi na dan, ki bodo prejeli tri obroke na dan, sladkorni bolniki pa pet. Dva obroka morata biti topla 
(kosilo in večerja), otroci do enega leta bodo dobili enkrat na dan tudi sadno ali zelenjavno kašico, zagotovljena pa bo še 
dietna hrana za kronične bolnike. »Jedilnik ne sme biti enoličen, sestavine morajo biti sezonske, zagotovljena mora biti 
uravnotežena hrana. Sadje in zelenjava morata biti kakovostna, sveža, nepoškodovana, brez gnilobe in poškodb,« še piše v 
javnem naročilu.  

• V zunanji politiki ni pomembno samo, kaj počneš, ampak tudi, kako. Intervju: Roman Kirn. Pogovarjala se je: 
Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 08. december 2018 

Roman Kirn, diplomat  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/v-zunanji-politiki-ni-pomembno-samo-kaj-pocnes-ampak-tudi-kako-120752.html  
Diplomat Roman Kirn o slovenski zunanji politiki, ki je polna faux pasev. Poleg tega išče dokončne rešitve - in teh ni.  
 

https://www.delo.si/sobotna-priloga/v-zunanji-politiki-ni-pomembno-samo-kaj-pocnes-ampak-tudi-kako-120752.html
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Slika: Roman Kirn, diplomat, premierov svetovalec za zunanjo politiko.  Foto: Jože Suhadolnik/Delo 
 
Več desetletij je bil v službi diplomacije, med drugim veleposlanik v Washingtonu, vodja misije ZN v New Yorku, nazadnje 
ambasador v Haagu. Jeseni se je preselil na Gregorčičevo 25, postal premierov svetovalec za zunanjo politiko. Iz četrtega 
nadstopja ima lep razgled na Ravnikarjevi modernistični stolpnici, pravi, da ga pogled spominja na tistega iz 32. 
nadstropja newyorške veleposlaniške pisarne. 
Napisali ste razmeroma kritično knjigo o zunanji politiki, odraža frustracije, ki ste jih doživljali kot veleposlanik. Vaše misli 
so se kasneje prelile v program stranke aktualnega predsednika vlade. Kaj opažate zdaj, kot njegov svetovalec? Koliko so 
spremembe možne, koliko zaželene? 
Najprej naj povem, da tisto, kar sem pisal v knjigi, ni bilo projicirano za namen politične uporabe. Če bi hotel to, bi bil bolj 
eksakten. Logičen zaključek knjige je bil tudi premislek, kakšna naj bo slovenska zunanja politika. Splet okoliščin je vodil v to, 
da sem bil sestavni del političnih procesov, kjer sem ponudil svoje znanje in izkušnje; seveda ob polnem zavedanju – toliko 
že poznam mednarodne odnose in diplomacijo –, da se stvari ne dajo čez noč spreminjati. Eno od mojih izhodišč je bilo, da 
ne potrebujemo novih strategij. Slovenska zunanja politika je solidno začrtana, problem je njena implementacija. V zunanji 
politiki in diplomaciji ni pomembno samo to, kaj počneš, ampak tudi, kako počneš. In naša zunanja politika je polna faux 
pasev, počeli smo prave stvari, vendar na neprav način, včasih tudi iz nepravih motivov. To lahko nova vladna garnitura 
popravi, temu posveti več pozornosti, ladjo naravna na stabilen kurz, kjer je, tudi ob predpostavki dobre profesionalne 
diplomacije, možno uresničevati zunanjepolitične interese. Če me vprašate, ali to že počnemo – smo v fazi, ko smo ladjo 
usidrali, da je ne premetava, zaznali, kaj je naš osnovni kurz.  
Koliko je mogoče stvari spremeniti v koaliciji, ki jo sestavlja pet strank, je velika, heterogena, že po naravi nestabilna? 
Problem ni heterogenost, številčnost sama po sebi ni ovira, ta koalicija je v osnovi kompatibilna. Če pogledate nekatere 
druge koalicije, na primer v Belgiji, na Danskem ali pa na Slovaškem, zadnja je tipičen primer, vlada ne more spraviti skozi 
marakeške deklaracije, ker je koalicijska partnerica populistično desničarska stranka. Stranke, ki vnaša možno disonanco na 
področju zunanje politike, v tej vladi ne vidim. To je dobra iztočnica. 
Če se strinjamo, da vsaka zunanja politika temelji na interesih in vrednotah, potem ni bistvenih težav pri izvajanju. Tisto, kar 
je ta vlada bolj jasno naredila, je nedvoumno stališče, da je mednarodni položaj Slovenije določen s članstvom v EU in Natu. 
To je bilo pozabljeno, v implementaciji je očitno prišlo do takih neravnovesij, da je bilo treba korigirati kurz ladje.  
Zunanja politika pod dolgoletnim ministrom Karlom Erjavcem je bila, če uporabim vaš izraz, zavožena. Kakšna 
sprememba se lahko obeta zdaj, ko je na njegovem položaju nekdanji premier Miro Cerar, in on je v celoti odgovoren za 
zunanjo politiko v preteklih štirih letih? Tu je torej določena kontinuiteta, mar ne? 
Malce nehvaležno je primerjati prejšnjo in zdajšnjo vlado, še zlasti če dobršen del članov sedi v novi vladi. V zunanji politiki 
je šlo za neko disfunkcionalnost v načinu delovanja, ki je imela seveda tudi politične podtone in s tem tudi posledice. Ne bi 
dajal enačaja, da taka politika generira slabosti tudi v novi vladi. Drznil bi si reči, da mogoče takrat predsednik vlade v svojih 
rokah ni imel dovolj nadzora nad izvajanjem zunanje politike. Po definiciji je predsednik vlade precej vpet v evropske 
politike, in to se je zgodilo tudi premieru Cerarju. Vlogo je opravljal, ampak s tem se spekter zunanje politike ne zaključuje. 
Zgodil se je zdrs, napaka, predsednik vlade ni imel celovitega vpogleda v zunanjo politiko. Zdaj smo stvari drugače zastavili 
in svojo funkcijo vidim v bedenju nad tem, da ima zunanja politika rep in glavo, da pluje v stabilni strateški smeri. To je 
popotnica, ki bo vnesla nekatere spremembe. Ena mojih glavnih nalog je, da moramo povečati zunanjepolitično usklajenost, 
ne moremo si privoščiti, da ima vsak svojo. To ni nedosegljivo, je predvsem zdravorazumski pristop, kjer se skozi dialog 
zasleduje skupni interes.  
Kaj je bila prva tema, ki ste jo dobili na mizo, prvi nasvet, ki ga je od vas želel premier? 
No, seveda neuravnoteženost, to, da je treba popraviti odnose z ZDA. Šlo je v dveh smereh: po eni pošiljanje nedvoumnih 
političnih sporočil Washingtonu, da gre za novo vlado, ki želi stvari postaviti na mesto, kjer so že bile. In seveda je 
pomembno, da se politična sporočila tudi primejo, večkrat povem, v diplomaciji ni dovolj, da imaš dobro sporočilo, moraš 
tudi prepričati sogovornika. Mislim, da smo pri tem bili uspešni, po raznih kanalih smo Američanom povedali, da nova vlada 
vnaša drugačno dinamiko. 
Druga stvar je bila usmerjena v transatlantsko zavezništvo, povezana je z intenzivnostjo bilateralnih odnosov, vendar tudi 
širša. Še zmeraj mi je nerazumljiv antiamerikanizem, ki je globoko zasidran v slovenski javnosti. Nisem ga mogel dojeti pred 
desetimi leti, ko smo predsedovali EU in sem bil odgovoren za transatlantske odnose, in tudi ne v času, ko sem bil štiri leta v 
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Washingtonu. To je enigma, povezana je s predsodki, ki so usmerjeni v velikega igralca na svetovni sceni, ta je seveda kot 
konj, za katerim se zelo kadi. Včasih nam je to zelo všeč, včasih pa ne. Toda gledati moramo realistično. Bolj se bojim 
Amerike, ki ne bi bila prisotna, kot pa sveta z Ameriko, ki bi se zaprl za svoje ograje.  
Ker naslednji hegemon ne bo tako benevolenten. 
Ne. V slovenskem prostoru je zanimivo še to, da smo bili z Američani vedno na pravi strani zgodovine, nikoli v situacijah, ko 
bi se gledali z nasprotne strani. Bili smo zavezniki, Američani so bili hkrati instrumentalni za Balkan, prinesli so mu mir in 
stabilnost, kakršna koli ta že je. Pomagali so porušiti tudi zidove po Evropi. Ravno te dni je umrl Bush starejši, njegova 
zgodovinska vloga bo še morala biti pravilno ovrednotena. Mislim, da je bil zadnji veliki ameriški predsednik, ki je doumel 
globalnost in vzajemno povezanost sveta, in to v kritičnih trenutkih, ko je svet razpadal. To je vloga Amerike ...  
Bile so tudi nekatere manj prijetne epizode. 
Vse mogoče smo imeli. Obama me je navdihnil in me je razočaral. Navdihnil me je s svojo vizijo, odprtostjo na začetku 
mandata, z napovedjo, kaj vse bo naredil, razočaral me je potem, ko se je prehitro vdal.  
Pričakovanje je bilo zelo veliko, razočaranje je bilo še večje, je rekel pokojni Jurij Gustinčič. 
Obama je stvari zastavil zelo ambiciozno, celo malce profesorsko, z govorom v Kairu o koncu spopada civilizacij, z napovedjo 
v Pragi o svetu brez jedrskega orožja. Napovedoval je stvari, od katerih smo tudi mi prej bežali, če se spomniva na pobudo o 
svetu brez jedrskega orožja. To je bila brez potrebe zelo kontaminirana tema, od tega Slovenija ne bi smela bežati. Obama 
ni od nje bežal, gre vendar za stvarnost jutrišnjega dne, za vizijo sveta. Nič ni narobe, če državniki oblikujejo vizije, kjer vidijo 
svet v boljši, varni perspektivi.  
Te ideje so se kasneje zelo razvodenele. Če se vrneva k Sloveniji, je zanimiva epizoda obisk na najvišji ravni, ki ga 
opisujete v knjigi. Med mandatom Obame ste z velikim razočaranjem kot veleposlanik opazovali, kako slabo je obisk v 
Beli hiši izkoristila Slovenija, kako nezainteresirana je bila, kako slabo pripravljen je bil predsednik Pahor. Kako se nam 
lahko to zgodi? 
To vse so slabosti naših politik, ki izvirajo iz pomanjkljive državotvornosti. Te slabosti so čisto oprijemljive, da se jih preseči s 
poslušanjem, posvetovanjem. Čas bi bil, da se tehnologije procesiranja mednarodnih obiskov, pogovorov in formuliranja 
ciljev, kako priti do njih, priučimo. Imamo že tolikšno kilometrino, da bi lahko to naredili. Namen mojega pisanja ni bilo 
izpostavljanje nekih ocvirčkov, ampak da na konkretnih primerih opozorim na to, kakšna bi morala biti zunanja politika v 
svoji izvedbi. Ko govorimo o tako pomembnih obiskih, kot je obisk v Washingtonu, stvari niso opravljene, ko dobiš datum in 
potem malo na letalu pogledaš opomnike. To je stvar resnih priprav na obeh straneh: kaj želiš povedati in kaj predpostaviš, 
da boš slišal, da se na to pripraviš. Za obisk sem moral Američanom ponuditi argumente, zakaj naj Obama sprejme 
slovenskega predsednika, o tem moraš že na prvi stopnici prepričati uradnike v svetu za nacionalno varnost. Razmišljal sem, 
kaj bi ponudil, in ker se je to dogajalo po sklenitvi arbitražnega sporazuma, sem rekel, da sta dva predsednika vlad vložila 
ogromno političnega kapitala v nekaj, kar presega pomen za državi in je pomembno za regijo; kot zgled, kako pristopiti k 
reševanju težkih vprašanj, ki so posledica razpada nekdanje Jugoslavije. Američani vedno razmišljajo širše in to so razumeli, 
odprlo je vrata. Ko gledamo odnose z Združenimi državami, pa je dejstvo, da nismo imeli nobene velike investicije od 
Westinghousa naprej.  
Kakšna ovira je to za odnose? 
Naloga veleposlanika ni, da se ukvarja s prodajo pomaranč, vedno sem gledal, kaj bi lahko bil večji projekt, spodbujal sem k 
takšnemu razmišljanju doma. Celo Obama je rekel, da potrebujemo v odnosih udaren projekt, ki bo dal signal poslovnežem 
na nižji ravni, gre za vzpostavljanje mreže gospodarskega sodelovanja. Pozornost Amerike se pritegne z velikim kapitalom, 
ta spremlja politične odnose, poveča se politična pozornost. In če smo recimo imeli ranljiv, slaboten položaj, ne samo v 
odnosu do Hrvaške, bi bilo logično razmišljanje, da z Luko Koper ali neko drugo investicijo pritegnemo pozornost ameriškega 
kapitala in s tem tudi pozornost ameriške politike. Mi na vse to nismo bili pripravljeni, nismo videli izziva, da se na ta način 
pogovarjamo. 
Ne govorim o konkretnem, ampak o visokem obisku nasploh, ki predpostavlja tehten razmislek, kaj je tisto, kar lahko 
postane predmet resnega pogovora in rezultira v dogovoru, ki krepi vzajemne odnose. Takšne priložnosti se ne ponavljajo 
hitro. Zdaj, ko gre Cerar v Združene države, bo minilo osem let od zadnjega obiska, pogovor bo zahteven, ker mora 
vključevati komponente, ki lahko potrdijo strateško naravnanost za dobre odnose.  
Prej ste omenili strategijo. Odsotnost zunanjepolitične strategije je večna hiba slovenske zunanje politike. Ne govorim o 
papirju, temveč o strateškem razmisleku v glavah, pri ključnih odločevalcih. Se zdaj dogaja kak strateški razmislek? 
Zunanji minister je oblikoval strateški svet, kar je dobro, je sicer malce drugače zastavljen in v ožji sestavi, namenjen bo 
predvsem temu, da osmisli operativne vidike in strateška izvajanja zunanje politike. To bo tista prava ost in upam, da bo 
dala prave priložnosti, da bo zunanje ministrstvo kot poglavitni organ usposobil za učinkovitejše izvajanje zunanje politike. 
Že zdaj jih spodbujam, da so pri tem malo bolj ambiciozni, da se tudi destigmatizira Jable kot odlagališče kadrov. Službe za 
analize in strateško načrtovanje so glavno orodje zunanjega ministra pri sprejemanju tehtnih odločitev. Upam, da bo težišče 
tega premisleka v okviru strateškega sveta.  
Konkreten primer pomanjkanja strateškega razmisleka se zdijo odnosi z Madžarsko. Orbánova Madžarska zelo dobro ve, 
kaj hoče, ko prodira v slovenski prostor z investicijami, načrti. Slovenija, na drugi strani, je nebogljena, ne ve, kaj hoče. 
Kaj vi mislite o madžarskem prodoru? 
Z Madžarsko, če začnem s pozitivne plati, delimo družbo v EU in Natu, je naša soseda, s katero smo obsojeni na sodelovanje, 
če pogledamo druge sosede, na mizi niti ni težkih vprašanj, je del srednje Evrope, ta vedno ponuja potencial sodelovanja. Na 
drugi strani ni skrivnost, da imamo drugačne politike, in nič ni narobe, da to povemo. To ni ovira za sodelovanje, vendar 
zamejuje možen krog skupnega nastopanja, tudi odnosi v EU se odvijajo z ad hoc zavezništvi in seveda trenutno ni veliko 
podlag za tesno zavezništvo. Kar je škoda. Škoda je tudi, da s Hrvaško nimamo več podlag za takšno zavezništvo, ampak 
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vsaka zunanja politika temelji na jasni opredelitvi interesov in vrednot, če slednje ne gre skupaj, ni mogoče razvijati 
pristnega, globokega odnosa. Ne bi govoril o težnjah, gre za legitimni interes Madžarske, da pride do transportnih poti, ki so 
pomembne za njeno gospodarstvo. Seveda pa mora biti vsaka zunanja politika toliko previdna, da prepozna možne 
elemente, ki lahko posegajo na področje njenih interesov. Ne poznam podrobnosti pogodbe o drugem tiru, osebno sicer 
menim, da bi tak projekt lahko sfinancirali sami, je pa tudi za nas pametno pritegniti druge partnerje, s tem zagotoviš 
trajnost, stabilnost prevozov, ki opravičujejo investicijo v infrastrukturni objekt.  
Ampak Slovenija se je pred leti otepala nemške investicije. Kar je v kontekstu aktualnega dogajanja z Madžarsko težko 
razumljivo. 
Tudi meni nekaj stvari ni najbolj jasnih. In tudi Kitajska, denimo, ima svoje interese, a v tem moramo prepoznati svoj lastni 
interes, ga servisirati na način, ki vzdrži vse možne disonance in pasti, se odločiti na podlagi lastnega interesa. Poglejmo na 
primer mariborsko letališče: če ga lahko naredimo skupaj s Kitajci, zakaj ne; ali z Madžari, če poteka sofinanciranje pod 
normalnimi pogoji. V tem ne vidim vnaprejšnje bojazni, res pa je, da je sestavni del vsake zunanje politike izčrpna, temeljita 
analiza stanja, to je podlaga za politično odločanje. Če se neka politika izvaja v okoliščinah, da ima definirane, anticipirane 
cilje, ki niso kompatibilni, potem moramo to znati prepoznati. To je funkcija službe za strateške analize. V preteklosti smo to 
znali, ko smo se osamosvajali, smo razumeli, kaj se dogaja, kaj so omejitve, kaj nam gre v prid in kaj ne. Ne moreš z glavo 
skozi zid. 
Svet ni statičen, stalno se spreminja, temu se je treba prilagajati in ustrezno reagirati, to je eden od postulatov uspešne 
zunanje politike. In tudi zavezništva niso trajna. Ena od naših slabosti je, da smo vedno želeli dokončne rešitve. To je nekaj 
neverjetnega, v svetu geopolitike ni dokončnih rešitev. Članstvo v EU in Natu ni dokončna rešitev, to je velika iluzija. 
Verjetno izhaja iz našega značaja, da se čutimo varno zasidrane nekje in potem delegiramo odgovornost za lastno suvereno 
odločanje na nekoga drugega. To je nevarna iluzija, za lastne interese moramo skrbeti sami. Zato moraš biti v stalnem 
gibanju, zavezništvom se moraš prilagajati.  
Ravno članstvo v EU je ta država razumela kot končni cilj, po petnajstih letih se Slovenija še vedno ni pozicionirala v Uniji, 
ni prepoznavna, ni vidna. 
Točno to. To sem imenoval prvi, najbolj očitni zdrs, bolj sem ga začutil kot videl. Kot da smo s članstvom na varnem. Kasneje 
sem opazil, da je naš odnos do EU nedefiniran, na ravni nedorečenega, v skladu z nekritično platformo »več Evrope«. To je 
puhlica, nevredna neke strategije, vemo, kam nas je pripeljala. Ta vlada se zavzema za močno, učinkovito Evropsko unijo. 
Med stvarmi, ki jih je treba z EU narediti, je nujno potrebna okrepitev njene funkcije zaščite zunanjih meja, to je prva 
prioriteta in Slovenija ne bi smela imeti resnih zadržkov ne glede koncepta ne glede številk. Hkrati pomeni vračanje k 
ustavni pogodbi. Drugo je udejanjanje skupne zunanje in varnostne politike, ki mora vključevati tudi obrambno dimenzijo. 
Tretja pomanjkljivost lizbonske pogodbe je, da se je monetarna unija ustavila tam, kjer se je. Evro je velika stvar, ampak 
brez fiskalne unije stvari preprosto ne funkcionirajo. In to bo najtežji zalogaj. 
Treba se je spomniti, kako so Američani prišli do skupne fiskalne politike. Mednarodni sistem je izredno težko spreminjati in 
tudi prilagajati v mirnodobnih razmerah, to se je na primer zgodilo v času Busha, ko je svet razpadel. Bil je edini primer v 
zgodovini, da se je en imperij sam odrekel svoji vlogi, to je bil ruski, in da se je ameriški odrekel svoji prevladi. Kolikor vem, 
pa so Američani prišli do skupne fiskalne politike tako, da je bil po državljanski vojni jug tako obubožan, da jim je sever 
obljubil odpis vseh dolgov, če privolijo v skupno politiko. To je postalo vezivo. Zamislite si, kako to narediti v Evropski uniji. 
Brez večjih pretresov, brez nekih okoliščin, ki se lahko pojavijo, ko bodo države prisiljene, ne bo šlo.  
Zakaj Slovenija ni sposobna enakopravnega razpravljanja za evropsko mizo? 
To je nekaj, kar bo treba filigransko zgraditi, tega preprosto ne moreš narediti čez noč. Žal pa mi je, da v petindvajsetih letih 
nismo znali gnesti in graditi zavedanja, da naš glas šteje, da je mogoče sodelovati pri oblikovanju politik, da so potrebni 
državniško obnašanje, osebna motiviranost in zavedanje, da nekaj prispevaš – in konec koncev tudi samo zavedanje, da 
moraš biti zraven. Saj vidite, naša hiba je bila, upam, da se bo popravila, frekventnost sodelovanja članov naše vlade na 
razpravah v EU. Svet je danes tako zelo globaliziran, da se ni mogoče zamejiti v domače dvorišče, potrebno je sodelovanje in 
to poteka v več koncentričnih krogih: evropskem, regionalnem, globalnem ... Moraš biti zraven in moraš prepoznati 
koristnost in nujnost aktivnega udejstvovanja, ker je to v tvojem interesu.  
Nazadnje ste bili veleposlanik na Nizozemskem, v knjigi lepo opisujete njeno merkantilistično zunanjo politiko. Zakaj 
države, kot je Nizozemska, ne zanima Slovenija? 
Ker na svet in na EU gleda skozi zelo pragmatične oči. Zanimivo mi je bilo priti do razumevanja nacionalne biti te države, ki 
je petsto let nazaj bila po številu manjša od Slovenije, ni imela niti dveh milijonov ljudi, pa je bila pomorska velesila, ki je 
celo dvakrat porazila Britance. Zaradi majhnosti ni mogla vzdržati imperija, a je bila država, ki je imela dvesto let prve 
multinacionalke in te so imele lastne vojske, ki so delovale v imenu krone in izvajale svojo kolonialno politiko. Nizozemsko je 
vedno vodil njen lastni interes, so trgovski narod, vedno so iskali poti, vedno so rekli, da je vojna slaba za posel, in to je 
osnova njihove politike. Zato so bili v prvi svetovni vojni nevtralni, to so poskušali tudi v drugi, pa jim ni uspelo, ker ne moreš 
samoprojicirati nevtralnosti, če druga država tega ne spoštuje. V tem je tudi razlog njihove močne transatlantske usmeritve. 
Ko se je EU širila, so mnogi, poenostavljeno rečeno, v tem videli samo večji trg. Nizozemci so bili izredno učinkoviti v 
skeniranju poslovnih priložnosti. Ko sem bil v Haagu, v Slovenijo ni več hotel nihče priti, tedaj so že skenirali Srbijo, gledali 
naprej v Moldavijo. V glavah in v politiki še vedno obstajata dve Evropi, precej časa bo potrebnega, da se bo ta meja 
zabrisala. Kar se je v zadnjih letih dogajalo z novo Evropo, ne vpliva pozitivno na to, da bi se povečali propustnost in 
vezljivost obeh delov Evrope. Nizozemska je tipičen primer države, kjer prihaja do izraza potreba po ad hoc zavezništvih. 
Tam, kjer imajo skupni interes in cilj, lahko skupaj delaš, ampak brez iluzij in sentimentalnosti. Prijateljstva temeljijo na 
vzajemnih interesih, tega ne smemo pozabiti, oziroma kot je rekel Kissinger, če hočeš prijatelja, si kupi psa.  
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Redka sveža zunanjepolitična ideja prejšnje vlade je bilo zbliževanje z Beneluksom, čeprav pomnimo en sam obisk; javno 
ni bilo videti, da bi se to kaj razvijalo. 
No, mogoče je bil tak vtis, ampak slovenska zunanja politika bo nadaljevala v tej smeri. Beneluks je grupacija, s katero nas v 
veliki meri povezujejo skupni interesi in vrednote, slučajno tudi v okviru politične skupine Alde, kar samo pomaga. To je 
povsem logičen pojav v okviru družine političnih skupin v Evropi, taka povezovanja se udejanjajo v praksi in naša politika bo 
z Beneluksom iskala skupne stične točke, ki že obstajajo. Lahko iščemo sinergije, to je čas, ko je treba ustvarjati sinergije. 
Gre za skupino držav, ki so majhne in srednje velike in pri oblikovanju vizij bodoče Evrope primerljive države lažje oblikujejo 
kompatibilne strategije, ker izhajajo iz predpostavke, da mora biti zgradba takšna, da bo v osnovi zaščitila majhne države. Ta 
hip niti nima velikega smisla polarizirati in soočati dva koncepta, komunitarnega in medvladnega, nobeden od njiju ni 
popoln, ampak Slovenija ne more biti sama v iskanju teh odgovorov. Mora se povezovati, zato so takšna zavezništva 
primerna. V tej skupini ima najbolj jasne poglede Nizozemska, ki ima dolgoletno zgodovinsko izkušnjo, počuti se nebogljeno 
v družbi velikih in superiorno v družbi malih. Ima čuden položaj, pomemben pa je njihov pragmatizem – ne iščejo rešitev in 
poti samo zato, ker naj bi zvenelo dobro, oni vedo, da je to nečemu namenjeno. Njihova sofisticiranost zunanje politike je 
res izjemna, multilateralne politike ne izvajajo iz svetega občutka moralnosti, ampak ker to vgradijo v svoje nacionalne 
strategije, se angažirajo zato, ker vedo, da lahko gradijo nacionalne politike. Vedno sem se spraševal, kam mi dajemo 
razvojni denar. Nizozemci ga dajejo v Afriko, ampak razvojni denar sledi razvojni in ekonomskim strategijam, ne vlagajo 
zato, ker je neka država revna, ampak tam, kjer mislijo razvijati bolj intenzivne ekonomske odnose.  
Težko se ogneva Hrvaški. Pravite, da v diplomaciji ni dovolj, če imaš prav – sogovornika moraš prepričati. Slovenija v zvezi 
z arbitražo pri tem ni bila uspešna. Vas je presenetila zadržanost evropske komisije? 
Ne. Že v nastopu na zadnjem diplomatskem posvetu na Brdu in potem v knjigi sem izhajal iz tega, da moramo bolj kot o 
implementaciji razmišljati o interpretaciji. Z današnjega vidika bi to lahko bilo narobe razumljeno, takrat je bilo ključni 
problem. Napačno smo razumeli, in to je tisto osnovno merilo uspešnosti diplomacije, ni pomembno samo, da imaš sodbo, 
pomembno je, ali jo lahko uveljaviš. In vedeli smo, da Hrvati sporazuma nočejo, sprejemajo ga iz nuje, pod prisilo. Če to veš, 
je predpostavka, da se bodo skušali izogniti, zato moraš oblikovati strategije, kako to preprečiti. Pomanjkanje interpretacije 
nas je privedlo do tega, da sicer imamo razsodbo, v praksi pa je prostor za implementacijo še vedno odprt. 
Pri implementaciji sodbe nisem nikoli zagovarjal potrebe po posredovanju EU ali ZDA. Vsako posredovanje nosi v sebi klice 
možnih novih kompromisov, ki pomenijo manj od že doseženega dogovora. Narava mednarodne politike je taka, da če 
zaprosiš za posredovanje, iščeš skupni imenovalec – in ta je rezultat kompromisa, ki znižuje raven tistega kompromisa, ki je 
že dosežen. Zdaj moramo biti pripravljeni, da bo lahko vprašanje dolga leta odprto, kar seveda bremeni odnose. To izhaja iz 
preproste definicije Hrvaške, da je njihova odločitev dokončna in da je nad tem samo bog. Kako naprej? Če bi bil na vašem 
mestu, bi rekel, počakajmo, da se bo nebo nad hrvaškim saborom vsaj malce odprlo. Kot diplomat pa bi rekel malce 
drugače, da je treba počakati na znake dobre volje, ki lahko obnovijo zaupanje do mere, da lahko pristopimo k reševanju 
spornih vprašanj. Če tega ni, potem je stvar v mirovanju, ki – in to Hrvaška podcenjuje – bo imelo posledice.  
Kaj mislite o tožbi zoper Hrvaško? Ta vlada jo je seveda dobila na mizo. 
Tožba je na mizi, o tem nima veliko smisla polemizirati. Seveda izpostavlja v večji meri pravni vidik reševanja. Vemo, da so 
tovrstna vprašanja v osnovi vedno politična. Če bi pravni vidik imel tendenco zmanjševanja političnega vidika, potem to ne 
bi bilo dobro. Pravni vidik nam bi moral samo služiti, da na tej osnovi okrepljeno delujemo v političnem pristopu k 
reševanju. 

• Slovenija ni nikogaršnji satelit. Anton Bebler, Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 08. december 2018 
Slovenija je od razglasitve samostojnosti na zunanjepolitičnem parketu dosegla nekaj uspehov, niso pa manjkali niti 
neuspehi.  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/slovenija-ni-nikogarsnji-satelit-115130.html  
 

 
Slika: Predsednik države Borut Pahor na obisku v Grčiji pri Aleksisu Ciprasu Foto: AP 
 
V 27 letih od razglasitve samostojnosti in zagotovitve suverenosti na svojem celotnem ozemlju se je Republika Slovenija 
uspešno uveljavila kot članica svetovne skupnosti nacij. Med naše dosežke poleg članstva v najpomembnejših mednarodnih 
organizacijah lahko prištejemo še članstvo v varnostnem svetu OZN ter predsedovanja v svetu Evropske unije, Svetu Evrope 
in v Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi. 

https://www.delo.si/sobotna-priloga/slovenija-ni-nikogarsnji-satelit-115130.html
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Ob dosežkih pa smo imeli tudi zunanjepolitične neuspehe. Taka so bila različna neuspešna kandidiranja, recimo drugo 
kandidiranje za nestalno članico varnostnega sveta OZN. Še vedno ostaja nerešen, ne po naši krivdi, zemljepisno miniaturni, 
a za nas pomemben obmejni spor s Hrvaško. Tako predsednik evropske komisije kot uradni Washington, vsak po svoje, v 
tem sporu dejansko nista politično podprla nas, temveč hrvaško zavračanje arbitražne razsodbe. 
V mednarodnem delovanju naše države so bili tudi senčni pojavi, ki so zmanjševali doseg mednarodnih dosežkov Slovenije. 
V tem zapisu bom razpravljal predvsem o teh pojavih. Slovenijo kot odgovorno članico mednarodne skupnosti obvezuje 
dosledno delovanje v skladu z mednarodnim pravom in standardi spoštovanja človekovih pravic. Našemu mednarodnemu 
ugledu pa je zelo škodoval »izbris« 25 tisoč državljanov drugih jugoslovanskih republik s stalnim bivališčem v Sloveniji. Ta 
ukrep Demosove vlade je imel poleg negativnih posledic, kar zadeva spoštovanje človekovih pravic, tudi tehtne gmotne 
posledice za državno blagajno. Objektivno odgovorni za to ravnanje so bili takratni predsednik vlade, notranji minister in 
vlada kot celota. 
Mednarodnemu ugledu naše države še vedno škoduje dejstvo, da je Slovenija glede na število prebivalcev ena izmed članic 
Sveta Evrope z najvišjim številom tožb svojih državljanov pred Evropskim sodiščem za človekove pravice in z visokim 
odstotkom za državo izgubljenih postopkov. Zaradi kratenja človekovih pravic in večkrat tudi zaradi malomarnosti in 
nesposobnosti uradnikov je morala naša država doslej izplačati odškodnine v višini 375 milijonov evrov. Odgovornost za te 
izgube pogosto nosijo praviloma nesankcionirani državni uradniki, za večletne zamude pri sojenju ter za zgrešene razsodbe 
redna slovenska sodišča, za razsodbe v neskladju z evropsko konvencijo o človekovih pravicah pa tudi slovensko ustavno 
sodišče. 
Finančna škoda 
Ugledu naše države v mednarodnih organizacijah je škodovala, med drugim, dokazana vpletenost v koruptne posle dveh 
naših predstavnikov – nekdanjega zunanjega ministra in poslanca evropskega parlamenta ter prvaka SNS in člana delegacije 
DZ v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Enak učinek na ugled države ima blatenje uradnih kandidatov RS za visoke 
položaje v OZN, evropski komisiji, Svetu Evrope, Evropskem sodišču za človekove pravice idr., ki so ga najpogosteje izvajali 
poslanci in drugi predstavniki naših političnih strank, ki sodijo v Evropsko ljudsko stranko. 
Slovenija mora izpolnjevati svoje mednarodne obveznosti tudi, kadar so nekatere izmed njih, recimo v zvezi z 
obravnavanjem beguncev in nezakonitih migrantov, notranjepolitično kontroverzne in ne uživajo večinske podpore našega 
prebivalstva. Glede na članstvo v več mednarodnih organizacijah odgovorno ravnanje vključuje izpolnjevanje izrecno 
določenih obveznosti članstva in primerno raven podpore in sodelovanja v dogovorjenih skupinskih dejavnostih, ki jih je 
podprla tudi Slovenija, in namenjenih zagotovitvi smotrov svetovnega miru, odpravljanju groženj in izboljševanju varnosti v 
širšem mednarodnem okolju. Odgovorno pa je tudi nesodelovanje v skupinskih akcijah, kadar gre za nedokazane, lažne ali 
dvomljive razloge in kadar se s skupinskimi ukrepi krši mednarodno pravo in škoduje interesom Slovenije. 
Družbeno odgovorno ravnanje najvišjih predstavnikov naše države narekuje usklajeno nastopanje v mednarodnih forumih, 
v stikih z visokimi predstavniki drugih držav, v javnih nastopih in izjavah v tujih in domačih množičnih medijih. Varovanje 
ugleda naše države terja od naših visokih predstavnikov tudi, da se zadržano in spodobno obnašajo v stikih z najvišjimi 
predstavniki tujih držav in da med uradnimi obiski svojih gostiteljev ne spravljajo v zadrego z neprimernim vedenjem. To pa 
ni bilo vedno tako. 
V odnosih z drugimi državami je bila zaradi zgrešenih odločitev ali neukrepanja slovenskih vlad povzročena velika škoda 
slovenskemu gospodarstvu in državnemu premoženju, med drugim z nepotrebno prepustitvijo Hrvaški polovice JE Krško in z 
nereševanjem problema deviznih vlog hrvaških in bosanskih državljanov v podružnicah Ljubljanske banke. Neposredna 
škoda zaradi slednjega presega 300 milijonov evrov, utegne pa se povečati za dodatnih 460 milijonov evrov. Posredna škoda 
našemu gospodarstvu pa je zanesljivo nekajkrat večja. 
V odnosih s tujimi kupci in dobavitelji je od leta 1992 prišlo do več primerov verjetnega ali zelo verjetnega korupcijskega 
oškodovanja države, v katerih je sodelovalo ali jih dopustilo več ministrov in državnih sekretarjev. Ti primeri so vključevali v 
nekaj knjigah dokumentirane orožarske posle – prodajo orožja in streliva iz zalog JLA ter preprodajo kupljenega in prek luke 
Koper uvoženega orožja na Hrvaško ter v Bosno in Hercegovino. Slednje je pomenilo kršitev mednarodnega prava. Nihče od 
teh zaslužkarjev na račun države ni bil v procesu zaradi te nezakonite trgovine.  
Resni sumi 
Resni sumi in indici korupcije so se nanašali tudi na nabave orožja iz Izraela in helikopterjev iz Kanade; nabave finskih 
osemkolesnikov Patria, nabave indonezijskega premoga in ameriškega uparjalnika za JEK; prodaje Slovenske industrije jekla 
ruskemu tajkunu, hrvaškemu tajkunu Mercatorja in nekaterih drugih podjetij v večinski državni lasti; na negospodarno pa 
tudi drugače neprimerno nabavo francoskega letala falcon; na najemanje nekaterih mednarodnih posojil idr. Naši državni 
blagajni je škodovalo pretirano zapravljanje denarja več ministrov. To je vključevalo uporabo na stroške države letal, vozil in 
osebja za zasebna potovanja v tujino, uporabo navideznega uradnega sodelovanja na mednarodnih zborovanjih kot 
pretveze za zadovoljevanje osebnih potreb itn. Nepotrebno in negospodarno trošenje državnega denarja v mednarodnih 
odnosih v obliki uradniškega turizma se je pojavljalo v delovanju več državnih organov, tako izvršilnih kot tudi zakonodajnih 
(državni zbor). 
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Slika: Predsednik vlade Marjan Šarec si je za prvi uradni obisk izbral Dunaj in tamkajšnjega predsednika vlade Sebastiana 
Kurza Foto: AFP  
 
Našim državnim interesom in državni blagajni je škodovalo nedopustno vedenje našega arbitra in uradne pooblaščenke MZZ 
za arbitražo o meji s Hrvaško. Škodljiva so bila politično, strankarsko, sorodstveno ali prijateljsko motivirana imenovanja na 
več veleposlaniških položajev v tujih prestolnicah oseb, ki niso izpolnjevale pogojev za te položaje in/ali so bile strokovno, 
osebnostno, psihično ali kako drugače neprimerne za dostojno predstavljanje naše države. Nekatere izmed teh oseb so bile 
odpoklicane, so predčasno zapustile svoj položaj in so se po vrnitvi v domovino znašle v disciplinskih ali sodnih postopkih 
zaradi zlorabe položaja, škandalov, finančnih malverzacij, povzročitve v vinjenem stanju prometne nesreče s smrtnim 
izidom, zaradi nasilja v družini itn. Nekateri pa so ostali nekaznovani, čeprav so kršili naše predpise in tuje zakone. Tovrstno 
škodljivo kadrovanje s plasiranjem v diplomacijo in na visoke položaje v državnih organih, vključno z vlado svojih članov, 
podpornikov, prijateljev in sorodnikov voditeljev, so počele vse slovenske koalicijske stranke, še zlasti tiste, ki so 
obvladovale položaje predsednika vlade in/ali zunanjega ministra. 
V stikih s tujimi državami morajo naši visoki predstavniki spoštovati tudi vsaj približno ustrezno raven tujih sogovornikov. 
Teh sogovornikov ne bi smeli uradno sprejemati tako in tedaj, ko se ti očitno skušajo mešati v naše notranje zadeve, vplivati 
na glasovanje v državnem zboru ali oblikovanje koalicijske vlade, na odločanje naših organov glede odnosov Slovenije s 
tretjimi državami itd. Kadar se taki poskusi tujih predstavnikov dogajajo, jih morajo naši predstavniki zavračati, tako kot je to 
svojčas javno storil zdaj že nekdanji predsednik republike. Zavračanje takega mešanja tujih državnikov in diplomatskih 
predstavnikov mora veljati tudi za voditelje parlamentarnih strank, z opozicijskimi vred. Omenjena načela pa je očitno kršilo 
kar nekaj visokih predstavnikov naše države ter voditeljev in vidnih predstavnikov opozicijskih strank.  
Neusklajenost 
Samo nedavni primeri medsebojno neusklajenih, a javno izrečenih stališč predsednika republike, tedanjih predsednika 
državnega zbora, predsednika vlade in zunanjega ministra so se nanašali na t. i. ljubljansko pobudo glede reforme EU, na 
ravnanje v zvezi z arbitražno razsodbo o meji s Hrvaško, na priznanje Palestine, na notifikacijo avstrijske državne pogodbe, 
na nadaljevanje gospodarskih in drugih sankcij EU zoper Rusko federacijo, na uvedbo dodatnih sankcij zoper Rusko 
federacijo (z izgonom ruskih diplomatov) po britanskih obtožbah, brez slehernega dokaza v zvezi z enim od dveh podobnih 
incidentov v bližini glavnega britanskega laboratorija za strupe. 
Bilo je več primerov politične izrabe solidarnosti članic EU in Nata za vsiljevanje interesov posameznih vidnih članic dveh 
organizacij drugim članicam, interesov, ki se ne skladajo ali so celo v nasprotju z interesi Republike Slovenije. Samo eden od 
teh primerov je izvajanje gospodarskih in drugih ukrepov EU zoper Rusko federacijo. Raznovrstne protiruske (in 
protiiranske, protikubanske, protisevernokorejske, protikitajske itn.) sankcije so razumljivi del globalne strategije ZDA, saj 
Rusko federacijo obravnavajo kot nasprotnico, če že ne kot sovražnico. Raznovrstna razmerja med Evropsko unijo in Rusko 
federacijo pa so občutno manj konfliktna in bodo zelo verjetno še manj po izstopu Velike Britanije. Tudi zato so delno 
podobne ameriškim protiruske ekonomske sankcije EU nerazumne, saj škodovanje ruskemu prebivalstvu in gospodarstvu ni 
v interesu Evropske unije in njenih članic. Protiruske gospodarske sankcije EU v ničemer ne prispevajo in celo škodujejo 
uresničitvi njihovega uradno razglašenega smotra – uveljavitvi sporazuma Minsk 2 o vzhodni Ukrajini. Po štirih letih 
izvajanja so ti ukrepi dokazano politično neučinkoviti in hkrati, v nasprotju z ZDA, občutno škodljivi tudi za gospodarstva EU, 
vključno z našim gospodarstvom. Predstavniki RS v organih EU pa se jim kar naprej priklanjajo in naši organi jih izvajajo. 
V našem interesu je, da imamo dobre odnose s čim več državami, tudi s takimi, ki so v konfliktnih in celo sovražnih razmerjih 
s posameznimi članicami EU in Nata in o katerih lahko imamo kritično mnenje.  
Že samo dejstvo, da je Slovenija članica EU in Nata, večkrat povzroča neuravnoteženost in nenačelnost v naših odnosih s 
tretjimi državami. To se kaže, med drugim, v dejstvu, da naši predstavniki vedno molčijo ali se ne distancirajo, kadar 
mednarodno pravo kršijo članice EU in Nata, pridružujejo pa se protestom in obsodbam, kadar to počne neka nečlanica teh 
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organizacij. Izjava novega zunanjega ministra, da bo zunanjepolitična usmerjenost sedanje vlade bolj uravnotežena, kot je 
bila prej, pa pomeni predvsem priznanje pomanjkljivega vodenja prejšnje vlade. 
Vzdrževanje uravnoteženih odnosov z drugimi državami, tudi pri najboljši volji, pa ni odvisno samo od nas. Za to so potrebni 
tudi uravnoteženi, pošteni in verodostojni tuji partnerji. Takih pa ni ravno veliko. Že samo v naših sosednjih državah so 
problemi z izvrševanjem sklenjenih dogovorov in sporazumov, s spoštovanjem mednarodnega prava ter načel in vrednot, na 
katere prisega Evropska unija. Težko je uravnotežiti našo zunanjo politiko tudi v odnosih z globalno velesilo, katere 
nepredvidljivi državni poglavar je v nekaj mesecih preklical ali napovedal preklic vrste pomembnih, tudi pogodbenih 
mednarodnih obveznosti svoje države. S temi dejanji krši in spodkopava multilateralni sistem mednarodne trgovine, 
škoduje rasti svetovnega gospodarstva, boju zoper negativne podnebne spremembe, nadzoru nad jedrsko oborožitvijo ter 
varnosti tako v evroatlantskem prostoru kot na Bližnjem vzhodu. Vse to je zanesljivo v nasprotju z našimi interesi. 
Od leta 2015, po petnajstih letih od sprejetja prejšnjih tovrstnih dokumentov, imamo uradno deklaracijo in strategijo 
zunanje politike Republike Slovenije. Dokumenta naštevata enajst ciljev in sedem prednostnih področji mednarodnega 
delovanja naše države. Ne vsebujeta pa tehtne in objektivne analize položaja Slovenije ter temeljnih problemov in izzivov 
pred nami. Strateškemu dokumentu manjkata ključna opredelitev in uskladitev razmerja med smotri, sredstvi in 
objektivnimi možnostmi za uresničitev teh smotrov. Zato je predvsem popis pobožnih želja.  
Samozavest 
Naši državi še ni uspelo oblikovati svoje samozavestne, stabilne in prepoznavne drže na zemljepisnem in kulturnem 
presečišču osrednje, jugovzhodne in mediteranske Evrope ter ene od pravnih naslednic neuvrščene Jugoslavije. Slednje pa 
je koristna lastnost v odnosih s številnimi azijskimi, afriškimi in latinskoameriškimi državami. Tudi med članicami EU in Nata 
Slovenija nima samosvojega profila in tudi pravih zaveznikov ne. V odnosih z drugimi državami nam ni uspelo kapitalizirati 
naših zgodovinskih izkušenj, poznavanja in še vedno številnih živih človeških vezi z Balkanom. Ljubljana zato ni postala 
politično in ekonomsko vozlišče za povezovanje zahodnih držav s to regijo. 
Razloge za te pomanjkljivosti lahko najdemo v nedoslednosti vlad, v nihanjih njihovih prioritet in taktičnih usmeritev, v 
neodločnosti in izogibanju kontroverznim, a potrebnim odločitvam, v trenjih znotraj različno oblikovanih vladajočih koalicij, 
pomanjkljivem konstruktivnem in profesionalnem nadzoru državnega zbora ter v objektivnih in subjektivnih omejitvah naše 
diplomacije, ki je še vedno premalo profesionalno kakovostna. Tudi zaradi zelo šibke ali nikakršne strokovne podprtosti 
mednarodnega delovanja RS naši predstavniki v mednarodnih organizacijah pogosto ne dobivajo pravočasno ali sploh ne 
jasnih uradnih stališč. Tudi zato pogosto nekritično sledijo vodilnim članicam EU in Nata, nikoli ne glasujejo proti in ne 
izrabljajo možnosti konstruktivne vzdržanosti, kadar se interesi naše države razlikujejo od interesov vodilnih in močnejših 
članic. 
V našem interesu je, da imamo dobre odnose s čim več državami – tudi s takimi, ki so v konfliktnih in celo sovražnih 
razmerjih s posameznimi članicami EU in Nata in o katerih lahko imamo kritično mnenje. Odgovorna in uspešna zunanja 
politika Slovenije zahteva od njenih izvajalcev strokovnost, diplomatsko spretnost ter sposobnost povezovanja in 
sodelovanja s podobno zainteresiranimi tujimi partnerji. Bistveno pa je, da dosledno in vztrajno uveljavljajo naše nacionalne 
interese. Žal se dogaja, da naši politiki in diplomatski predstavniki pozabljajo, da se Republika Slovenija nikoli, tudi po vstopu 
v EU in Nato, ni odrekla svoje suverenosti, niti v zunanji politiki ne, in da ni nikogaršnji satelit. 

• Življenje v Plemetini, vasi na obrobju Prištine. Uredništvo. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 08. december 2018 
Romi na Kosovu  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/zivljenje-v-plemetini-vasi-na-obrobju-pristine-115185.html 
 

 
Slika: Stanovanjska bloka, namenjena Romom, Aškalijam in Egipčanom. Foto: Delo 
 
Pred vojno je bila Plemetina preprosta vas na obrobju Prištine. Življenje je potekalo zelo običajno: otroci so hodili v šolo, 
večina ljudi je bila zaposlenih v bližnji termoelektrarni. S prvimi begunci, ki so začeli prihajati iz Hrvaške leta 1992, se je 
struktura vasi začela spreminjati, porušila se je leta 1999. Sestavila se ni več. Brezposelnost v skupnosti Romov, Aškalij in 
Egipčanov je danes na Kosovu 98-odstotna. Prav nič drugače ni v Plemetini. 
Do devetdesetih let prejšnjega stoletja so bili Romi na Kosovu, ki so šteli pet odstotkov skoraj dvemilijonske populacije, 
pisana manjšina: govorili so romsko, albansko ali srbsko, po večini so bili muslimani ali ortodoksni kristjani. Razdiralni pohod 

https://www.delo.si/sobotna-priloga/zivljenje-v-plemetini-vasi-na-obrobju-pristine-115185.html
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srbskih vojaških in paravojaških sil po Kosovu je romsko skupnost razdelil v tri majhne etnične skupine: Rome, Aškalije in 
Egipčane. 
Aškalije in Egipčani, ki do leta 1999 na Kosovu uradno niso obstajali, so po vojni dobili status etnije. Štetje prebivalcev leta 
2011 je pokazalo, da živi na Kosovu nekaj manj kot 9 tisoč Romov, 15 tisoč Aškalij in nekaj več kot 11 tisoč Egipčanov. Zdaj 
predstavljajo le še 2 odstotka vseh prebivalcev. Prvi jezik Aškalij in Egipčanov je večinoma albanski in ponavadi živijo skupaj 
z Albanci na urbanih območjih in v vaseh. Romi na splošno govorijo romsko ali srbsko in živijo v mešanih romsko-srbskih ali 
samo romskih vaseh predvsem severno od reke Ibar na severu Mitrovice in srbskih enklavah, razpršenih po Kosovu. 
V poročilu Evropske organizacija za pravice Romov (ERRC) so zapisali, da se je v dolgem vojnem obdobju na območju 
Jugoslavije največ manipuliralo prav z Romi, pa čeprav bi jih večina najraje ostala nevtralna. Politično se niso želeli vezati, 
zares so le obupano iskali niše, kjer bi bili varni pred prihajajočim etničnim viharjem. 
 

 
Slika: Romi na Kosovu. Foto Jošt Franko  
 
»Nisi izbiral, enostavno so te prisilili, da si se odločil. Na območju, kjer je bila večinska skupnost srbska, smo bili na strani 
Srbov. Tako je bilo tudi v moji vasi. Tam, kjer so bili Albanci večinski narod, smo stopili na njihovo stran. Biti Rom med vojno 
je bilo zelo težko. Albanska skupnost nas je obtoževala, da smo zelo povezani s srbsko skupnostjo, Srbi so nam očitali, da 
smo na strani albanske skupnosti,« razloži Avni Mustafa. 
Avni Mustafa, ki je vse življenje živel v Plemetini, se je albansko začel učiti šele leta 2008, ko je začel delati v Prištini. 
»Pravzaprav se še vedno učim. Albansko razumem popolnoma, ne znam pa pisati in slabo govorim. Zares sem znal le 
vprašati, koliko je burek. Sa kushton një burek? Moja težava je, da govorim knjižno albanščino. Zato ljudje mislijo, da nisem 
od tu.« 
V družini se pogovarjajo v romščini. 
»Na srečo je moji družini uspelo ohraniti romski jezik, ki ga sicer mešamo s srbščino. Recimo, v srbščini rečejo, da koristim, 
mi pa, te koristiza. Pri jeziku veliko improviziramo. Zato se naš jezik zelo razlikuje od jezika Romov, ki živijo v albanski 
skupnosti. Ko sem začel delati v nevladni organizaciji Roma Versitas Kosovo, nisem razumel njihovega romskega jezika. 
Potreboval sem več kot eno leto, da sem se ga naučil. Kot bi začel govoriti nizozemsko.« 
Hčerka Tina, ki je stara osem let, obiskuje vaško šolo, kjer pouk poteka v srbščini. Tako bo lahko v vasi dokončala osnovno in 
srednjo šolo. Osnovna šola za albansko skupnost je namreč le do četrtega razreda. V srbski šoli se albanščine ne učijo. Niti 
ene učne ure na teden nimajo. 
»Uradno smo si na Kosovu še vedno sovražniki.« 
Moje ime je Mirko, sem rekel 
Življenjepis Avnija Mustafe govori o njegovi zagrizenosti, zagnanosti in prepričanju, da te sistemski zidovi in ovire ne smejo 
ustaviti. Še več: moraš jih podirati, niti ne preskakovati. Že leta sodeluje z nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo 
predvsem z izobrazbo. Zdaj je izvršni direktor Roma Versitas Kosovo, nevladne organizacije, ki v svoje projekte vključuje 
študente romske, aškalijske in egipčanske skupnosti. V produkcije nevladne organizacije BSF (Balkan Sunflowers Kosovo) je 
naredil številne novinarske prispevke o življenju romske skupnosti na Kosovu in v Makedoniji. Ampak to je le del njegove 
angažiranosti. 
Avni se je šolal v srbskem sistemu. Osnovno in srednjo šolo je končal v Plemetini, študirati je začel v severni Mitrovici. A 
Mitrovica je v razdeljenem Kosovu zanj neskončno daleč. Zato se je vpisal na prištinsko univerzo, kjer posluša predavanja iz 
menedžmenta in marketinga v albanščini, piše v angleščini. 
»Sliši se noro, ampak ko sem bil star pet let, sem se odločil, da bom usodo vzel v svoje roke. V tem času je bila ogromna 
inflacija. Jugoslavija je podivjala. Oče, ki je končal srednjo električno šolo, je imel mizerno plačo, mama ni bila zaposlena, 
bila je nepismena. Torej, bil je novoletni večer. Oče je prišel iz službe. Prinesel je vrečko smokijev, steklenico sode in škatlo 
piškotov. To imamo za novo leto, nam je rekel. Mama je začela jokati. Smokiji so bili za Džimija, mojega mlajšega brata. Za 
mene, mojo sestro in še za dva brata niso imeli daril. Takrat sem spoznal, kako boleče je, ko nimaš ničesar. Nikoli nisem imel 
denarja, da bi si kupil knjige, delovne zvezke. Učiteljica Dobrila mi je kupovala zvezke. Od drugega do četrtega razreda sem 
hodil v šolo z dvema različnima čevljema. V prvi razred nas je bilo vpisanih 24 romskih otrok in 20 srbskih. Srečen sem bil, da 
nas je bilo toliko Romov. Ampak leto za letom so odpadali. V četrtem razredu smo bili samo še trije, srbski otroci so bili še 
vsi. Na žalost je tudi moja sestra pustila šolo, ko je končala četrti razred. Pa ne zato, ker bi to moji starši želeli, ampak ker se 
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je žrtvovala za nas, brate. To je največja sramota, ki smo jo dovolili v družini. Šola je bila za mene pekel. Moral sem se 
prilagajati. Velikokrat sem se sramoval svoje identitete, še zlasti v srednji šoli. Včasih sem se zlagal, da sem Srb. Moje ime je 
Mirko, sem rekel. Potem ko navežeš prijateljstvo, socialne stike, je lažje.« 
Ko je bil Avni v petem razredu, je Nato bombardiral Beograd. Pouk je za dolgo časa odpadel. Ko je spet nadaljeval šolanje, je 
bilo zanj lažje. Prišle so humanitarne organizacije, dobili so obleke, torbe, tudi jakne, včasih celo čevlje, pomagali so tudi z 
denarjem. Mednarodna skupnost je imela zelo veliko vlogo v njegovem življenju. 
Mimogrede: absurd je, da je danes na Kosovu, v državi, ki ima dva milijona prebivalcev, skoraj 12.000 registriranih nevladnih 
organizacij. Recimo, za mednarodni dan Romov, 8. aprila, se lahko vse prijavijo s projekti na najrazličnejše razpise na 
lokalnem, občinskem, državnem ali mednarodnem nivoju. Ker jih je toliko, mogoče vsaka dobi nekaj sto evrov. Tako večina 
med njimi deluje pravzaprav le en dan v letu, denar se razprši brez učinka. Zelo redki so aktivisti, ki delajo profesionalno. 
Ampak vrnimo se k Aviju. »Počutil sem se bolje. Počutil sem se dobro. Bil sem dober učenec. Imel sem štipendijo.« Od 
šestega razreda do univerze je bil edini Rom v razredu. 
 

 
Slika: Kosovo. Foto: Jošt Franko  
 
»Moje otroštvo je bilo popolnoma noro. Vse sem preživel.« 
Danes je drugače. Ministrstvo za šolstvo poskrbi za šolske potrebščine. Le redki ne dokončajo osnovne šole, med njimi je vse 
več deklet, ki nadaljuje izobraževanje. Ramiza, Avdijeva žena, je bila prva med dekleti v Plemetini, ki je dokončala srednjo 
šolo. Njena mama, rojena leta 1967, jo je pri tem ves čas podpirala, tudi zaradi svojih prezrtih hotenj; prav takrat, ko se je 
vpisala na srednjo frizersko šolo, jo je oče prodal kot nevesto. 
»Zato me je vedno prepričevala, naj se ne poročim mlada.« A se je. Tik pred koncem šolskega leta, ko je bila v četrtem 
razredu srednje šole, se je Ramiza poročila. 
 
»Hotela sem delati, a na koncu sem pristala doma. Gospodinja!« pravi. 
Avni se vključi v pogovor. Mogoče se počuti malce ogroženega. 
»Kaj pa jaz? Kljub otrokoma študiram, hodim v službo ...« 
»Ampak ti ne paziš otrok, ne kuhaš …« 
 

 
Slika: Pripadnik romske manjšine na reki Ibar. Foto: Delo  
 
Ramiza na varuško, ki jo Avni omeni kot rešitev, niti ne pomisli. »Najini otroci so drugačni. Navajeni so, da jedo samo 
domače stvari. Ko bodo zrasli, potem bi se z veseljem zaposlila. Ampak le kje,« retorično vpraša. 
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Samo ena njena prijateljica iz Plemetine je našla službo, in sicer v nevladni organizaciji BSF. Nekaj sovaščank sicer dela v 
vrtcih, a vse le sodelujejo pri začasnih projektih. 
»Koliko žensk je v tvoji organizaciji?« vpraša Avnija ne brez ciničnega tona. 
»Zaposleni smo štirje moški in ena ženska. Med tutorji imamo veliko deklet, ker težimo k uravnoteženi zastopanosti spolov. 
Od 80 študentov je 42 žensk. Največji problem je, da dekleta prvo, drugo leto še študirajo, potem pa se poročijo in počasi 
zginejo.« 
 

 
Slika: Kosovo. Foto: Jošt Franko  
 
V Plemetini bi pravzaprav težko izpostavili problem uravnoteženosti spolov. Redki romski vaščani se lahko sploh pohvalijo s 
službo. Ramiza meni, da jih je mogoče deset. Tudi njena brata sta brezposelna. 
»Služb ni ne v zasebnem, še manj v državnem sektorju. Nihče v moji družini ne dela. Vsi samo čakajo vsak mesec, kdaj bodo 
nakazali socialno pomoč. Mama dobiva 70 evrov pokojnine, njih pa je toliko. To je katastrofa. Bratu pripadajo otroški 
dodatki v višini 95 evrov, ima pa tri otroke. Včasih najde priložnostno delo pri kmetih. Za okopavanje koruze zasluži deset 
evrov na dan, za krompir petnajst evrov. Včasih je bilo krasno. Če si končal šolo ali ne, si dobil delo.« 
»Pet jih dela v BCF za 140 evrov na mesec, kot tutorji jih sedem, mogoče osem dobi 30 evrov na mesec,« razloži Avni. 
»Saj pravim,« mu odgovori Ramiza. »Vsi delajo v nevladnih organizacijah.« 
Mahale v Plemetini 
Avni je v Plemetini staroselec. Njegov stari oče Alija se je udinjal kot pastirček pri albanski družini v vasi že pred drugo 
svetovno vojno. In v Plemetini je tudi ostal. 
»Pred začetkom razpadanja Jugoslavije je bilo 420 Romov v Plemetini, zdaj nas je več kot 1000. Veliko jih je iz Makedonije, 
Srbije in Črne gore. Celo iz Nemčije prihajajo k nam in si gradijo hiše. Zakaj prav tu? Razlog je zelo preprost. Pri nas lahko 
kupijo zemljo, in če imajo status notranje razseljenih oseb in so lastniki zemljišč, jim UNHCR pomaga zgraditi hišo.« 
Vas je razdeljena v tri mahale, tri četrti. Hiše, večinoma barake, so v Plemetini nagnetene druga ob drugo; brez domačina je 
hoja skozi vas nemogoča. Mimogrede se zapleteš v labirintu slepih uličic, pristaneš nepovabljen na tujem tesnem dvorišču, 
ki ga v toplejših dnevih družine spremenijo v dnevni prostor, kuhinjo, mogoče celo spalnico. Za vrtove ni prostora. 
Pokopališče na robu vasi je nekaj posebej odbijajočega, tujega. Elias Canetti je v knjigi Glasovi Marakeša zapisal, da so 
pokopališča po svetu urejena tako, da žive razveseljujejo. Na njih marsikaj tega živi, rastline in ptice, kar obiskovalca, 
edinega človeka med tolikerimi mrtveci, spodbuja in krepi (prevod: Stanka Rendla). Ne, pokopališče Plemetine je lunina 
pokrajina, kot bi mogoče rekel Canetti. Iz močvirja, praznine, ne raste nič drugega kot redki posejani nagrobni kamni. Od 
sosednjega polja ga loči zarjavela žičnata ograja. Kdo ve, zakaj! Le kdo bi hotel vstopiti v ta ledeni, brezčutni prostor. 
 

 
Slika: Pokopališče v Plemetini. Foto: Delo  
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In tako kot so brez reda prihajali in odhajali ljudje na ta del sveta, tako so brez reda, včasih tudi brez smisla, rasle hiše, 
kolibe, celo stanovanjski bloki, in ostajale ruševine. 
Avni že ve, da mu samo z besedo ne bo uspelo razložiti grotesknega razvoja vasi, zato se postavi pred šolsko tablo in začne 
risati načrt vasi. Vseeno je težko slediti razvoju kampov med staro vasjo in termoelektrarno. 
Torej, takole je potekalo: še preden so v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja položili temeljni kamen za termoelektrarno, 
je gradbeno podjetje Rad Beograd postavilo barake za svoje delavce, ki so bili, vsaj tako se spomni Sadri Mustafa, Avnijev 
oče, večinoma iz Niša in Smedereva. Kasneje so zgradili še dodatne barake, samske domove za delavce, zaposlene v 
termoelektrarni. 
»Mogoče je bilo v njih prostora za sto ljudi. Leta 1994 so Srbi iz Hrvaške in Bosne in Hercegovine pripeljali prve srbske 
begunce in jih nastanili v te prostore. Najprej so bile dve hrvaški družini in ena bošnjaška. Potem je prihajalo vse več družin. 
Delavci so se začeli izseljevati, večinoma so dobili stanovanja v sosednjem Obiliću. A begunci so še naprej zgrinjali v 
Plemetino. Do začetka vojne 1999 so v teh barakah živele številne srbske, romske in bošnjaške družine. Albanske družine so 
se razbežale po bližnjih in daljnih evropskih državah.« 
Varnostni svet Združenih narodov je junija 1999 uvedel Unmik, civilno misijo ZN za Kosovo, Nato mirovne sile Kfor, da bi 
zagotovili varnost in mir na Kosovu. Napetosti, spori, spopadi so se nadaljevali. 
»Ko so ljudje začeli vračati iz Albanije, Makedonije in drugih držav, na Kosovu ni bilo varno. Kfor in Unmik in mednarodna 
policija – v tem času nismo imeli lokalne policije –, so se odločili, da bodo razširili kamp v Plemetini z izgovorom, da bodo 
skupnosti Romov, Aškalij in Egipčanov pod njihovo zaščito. Postavili so še dve naselji, z enakimi barakami, kot so bile v 
prvotnem tovarniškem samskem domu. Nikoli nismo vedeli, koliko ljudi je zares živelo v teh treh kampih. Najprej jih je bilo 
okrog 1000, a številka je ves čas naraščala. Ljudje so prihajali, odhajali, prebivalcev v naselju pa je bilo še vedno okrog 5000. 
Tudi do 5800.« 
Avni išče besede, misel, s katero bi opisal razmere v kampih. Boji se, da bi ga drugače preslišala. »Ste bili v Auschwitzu? 
Večkrat sem ga obiskal. Enake barake. Ti ljudje, o moj bog, ne vem, s čim naj sploh primerjam njihovo življenje, ker nikoli v 
življenju nisem videl česa tako groznega.« 
In potem, pravi Avni Mustafa, je kosovska vlada ugotovila, da se lahko ljudje varno vrnejo na domove, kjer so živeli pred 
vojno. 
Odločili so se, da bodo zaprli dva kampa. Veliko beguncev, predvsem hrvaških, je odšlo v tujino: Kanado, Avstralijo … Za 
tiste, ki so ostali v kampih, so leta 2007 in 2008 zgradili dve stanovanjski hiši s socialnimi stanovanji. Vertikalni kamp ju 
imenujejo. 
Vertikalni kamp 
Mračna stanovanjska bloka se dvigata iz praznine le streljaj od termoelektrarne. Nobenega drevesa, zgolj pustinja. Tesnoba. 
Že mimobežen pogled potrdi, da je to ena največjih napak, ki jo je naredila kosovska administracija ob veliki pomoči 
mednarodnih donatorjev in organizacij. Približno 450 ljudi se stiska na tem majhnem prostoru. 
Stavbi si delita dvorišče, ki stanovalcev ne povezuje. Dve stavbi, dva svetova. 
Prva, v katerem so poleg redkih romskih, aškalijskih in egipčanskih družin tudi hrvaške, bosanske in albanske, je tihotna, 
stanovanja za zaprtimi vrati so svetovi sami za sebe. Stavba nasproti, kjer se stiskajo le romske, aškalijske in egipčanske 
družine, je vreščeče nasprotje. Film, ki ne potrebuje besed. Umazane, uničene stopnice, ki se pnejo v nadstropja, so zapis o 
neprilagojenostih življenj njenih stanovalce na omejene, zaprte prostore, o disharmoniji med noro birokratsko idejo in 
resničnostjo. Pri večini stanovanj so vrata izruvana z opaži vred. V sobah se gnetejo otroci. 
Branka Mustafa, Avnijeva sorodnica, nas prijazno sprejme v svoje stanovanje. Eno redkih je, ki ima vrata in okna. Zdrenjamo 
se na sedežno garnituro med številne družinske člane, srkamo sladko kavo, jemo še bolj sladke napolitanke. Skozi gosti dim 
se težko vidimo. Cigarete, mokra drva naredijo svoje. Govorimo en čez drugega, jaz sprašujem, starejši člani družine 
pripovedujejo mimo mene svoje zgodbe. Nekaj le ujamem. 
Poleti, pravzaprav od konca maja pa vse do septembra, oktobra, priteče voda v pipe le ob redkih nočnih urah. Pozimi včasih 
poči vodovodna cev, in preden jim uspe ustaviti vodo, poplava že zalije klet, stene v spodnjih stanovanjih se prepojijo z 
vodo. Kanalizacijski sistem je bil že v osnovi narobe projektiran, priznavajo zdaj poznavalci. Ledene, slabo izolirane stene 
stanovalci segrevajo z drvmi in ogljem. Trikrat je požar zajel stavbo, trikrat so jo obnovili. Pri zadnjem požaru, ki se je 
razplamtel v šestem nadstropju, je umrl tudi otrok. Težave z drogami omenijo le mimogrede. »Cenejše so kot alkohol in 
večji učinek imajo,« pravijo. 
Gospa Branka je trenutno skregana s petnajstletnim sinom. Zameri ji, ker ga je prisilila v poroko z dekletom, ki jo je sama 
izbrala. Koliko jih že zdaj živi na 50 kvadratnih metrih, mi ni uspelo ugotoviti. Več kot deset gotovo. Če bi pred vhodnimi vrat 
le bilo dvorišče, da bi lahko vsaj čez dan zadihali. Tako pa so v stanovanju v drugem nadstropju prisiljeni, da večino časa 
prebijejo skupaj. Še pri psu, ki nepremično zre v steno, je čutiti tesnobo pred zaprtim prostorom. 
Le zakaj so se odločili za življenje v bloku, vprašam Avnija? Izbirali bi lahko med stanovanjem v bloku ali individualno hišo. 
Obljubili so jim, da se bodo v stanovanje lahko hitro vselili, na hišo, hiško, bi morali čakati nekaj let, razloži Avni. Zaradi 
neučakanosti, ki pa je gotovo razumljiva, saj številni še vedno čakajo na pomoč pri gradnji hiš, so dobro kaznovani. 
Delo v termoelektrarni KEK 
»Slišala sem, da noben Rom ne dela več v KEK,« vprašam Sadrija Mustafo. 
»Nobeden,« mi odgovori. »Včasih je bil v EF, tako smo ji rekli, zaposlen skoraj vsak prebivalec in prebivalka, ki je bil 
sposoben delati in ki je bil pripravljen hoditi v službo. Ampak zdaj noben moški, nobena ženska iz Plemetine ne dobi službe v 
KEK.« 
Razlog vidi v brezposelnost večinskega naroda v Kosovu, ki se zadnja leta giblje med 50 in 60 odstotki. Država se čuti 
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obvezano, da daje prednost pri zaposlovanju vojnimi veteranom. 
»Tako kot se stvari razvijajo, nimam nobenega namena ostati na Kosovu. Niti ne v Plemetini,« reče Avni. »Ampak veliko ljudi 
je investiralo v mojo izobrazbo, moje znanje, moje življenje, in to želim vrniti skupnosti. Ko bom videl, da nekdo opravlja 
moje delo dobro in da mu resnično ni vseeno, kaj se dogaja z našo skupnostjo, prisežem, da bom šel.« 
Kam? 
»Kamorkoli.« 
Mislim si, da v Slovenijo najbrž ne. Ob njegovem sočnem pripovedovanju o izkušnjah, ki si jih je nabral v nekaj dnevih pri 
nas, se sicer zabavamo, ampak zares nam anekdota ni v ponos. Kot predstavnika kosovskih Romov so ga pred leti povabili 
na srečanje Romov iz vzhodne Evrope v Krško. Nenavadno se mu je zdelo, da so imeli predavanja v lovski koči, spali pa so v 
šotorih. Življenjski standard Romov v Sloveniji se mu je sicer zdel visok, vendar pa ga je prizadelo, ker jih je policija med tem 
kratkim obiskom večkrat preverila, po njegovo le zato, ker so temnejše polti. 
»Emigriral bom iz Kosova,« nadaljuje Avni. »Ljudje, sistem, način življenja se vrtijo v krogu in se nikoli nič ne spremeni. To je 
moj največji problem. Nisem prepričan, ali si želim, da bi moji otroci imeli isto zgodbo, kot jo imam jaz. Moj največji problem 
je, kako da država samo z dvema milijonoma prebivalcev ne more imeti dobrega sistema? Ne pričakujem, da bo vse v redu, 
ampak želim si, da bi vsaj elementarne stvari funkcionirale. Kako lahko država dovoli, da je brezposelnost pri eni skupnost 
98,2-odstotna? Kako je možno, da je še vedno segregacija v šoli? Ne vem, ali ljudje niso pripravljeni na spremembe ali pa so 
tako neumni? In zato hočem migrirati s Kosova. In potem je tu še onesnaženje zraka. Priština je med najbolj onesnaženimi 
mesti na svetu! Mogoče celo najbolj onesnaženo,« našteva skrbi, ki ga mučijo. 
Priština tekmuje v onesnaževanju zraka s Pekingom, Mumbajem in New Delhijem. Glavni vir je zastarela termoelektrarna na 
premog zraven Plemetine. Po podatkih Svetovne banke gre za največji posamični vir onesnaženja v Evropi. Ampak Kosovo je 
na petem mestu po zalogah premoga na svetu in vlada je že podpisala sporazum z ameriškim podjetjem Contour Global za 
gradnjo in upravljanje nove elektrarne, prav tako na premog, ki bi nadomestila staro. Januarja, ko je onesnaženje zraka 
preseglo že vse meje, so prepovedali vožnjo z avtomobili v središču mesta. Opaznega učinka res ni bilo, saj je večina grelnih 
sistemov v mestu in sploh v državi seveda na premog in drva. Prebivalci Prištine se zares niti niso zavedali, kako umazan zrak 
dihajo, dokler ni pred dvema letoma ameriška ambasada začela meriti kakovosti zraka v realnem času. Včasih podatki 
pokažejo, da je strupenih snovi v zraku tudi trikrat več, kot imajo znanstveniki še za sprejemljivo. Prebivalci lahko zdaj 
sledijo kakovosti zraka na aplikacijah na pametnih telefonih. Kaj naj počno s temi podatki, pa je že drugo vprašanje. 
Sadri Mustafa, bi svoje otroke poslal v svet z blagoslovom, če bi le našli službo. Najstarejši sin je že 15 let v Nemčiji. 
»V EF nas je bilo 7000. Skupaj smo delali Albanci, Srbi, Romi. Sodelavci so me spoštovali. Bil sem član Zveze komunistov, član 
delavskega sveta, član komisije za zaposlitev novih delavcev, bil sem tako rekoč v vseh strukturah. Ker smo prebivalci 
Plemetine izpostavljeni dimu, prahu, smo imeli včasih prednost pri zaposlitvi. Zdaj noben Rom ne dela več, tudi jaz ne. Od 
konca vojne so v elektrarni samo še delavci albanske skupnosti.« 
Pokojnine so mizerne, okrog 50 evrov. Mladi živijo od socialne pomoči. Sadri Mustafa se s sistemom ne strinja: »Nikoli ne bi 
dal mladim ljudem socialne pomoči, nikoli, tudi če imajo otroke. Potrebujejo delo, zaposlitev.« 

• Neovestfalski svet ne potrebuje človekovih pravic. Ddr. Rudi Rizman: Delo, Ljubljana, 10. december 2018 
Ddr. Rudi Rizman je zasl. prof. Univerze v Ljubljani profesor na Univerzi v Bologni 
https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/neovestfalski-svet-ne-potrebuje-clovekovih-pravic-121563.html  
Živimo v preveč resnih časih, da bi si lahko privoščili praznovanje ob jubileju človekovih pravic.  
Na današnji svetovni dan človekovih pravic, ko vidno kopni spomin na sprejetje splošne deklaracije o človekovih pravicah v 
Organizaciji združenih narodov pred sedemdesetimi leti, prihaja na misel asociacija na roman Oscarja Wilda Slika Doriana 
Graya. 
Začnimo na primeru človekovih pravic z opisom njihove »mladostne«, privlačnejše slike. Deklaracija je prvič v zgodovini 
človeštva z zapisanimi tridesetimi pravicami in svoboščinami, pod katere se je podpisalo oseminpetdeset držav, 
implementirala progresivno vizijo globalnih norm in pravil o tem, kakšen bi moral biti svet po drugi svetovni vojni. V 
naslednjih desetletjih je prispevala k nadaljnji institucionalizaciji človekovih pravic, napredovanju mednarodnega 
kazenskega prava, ne nazadnje tudi k temu, da lahko državljani v večjem delu sveta uveljavljajo približno štiristo posebnih 
pravic. 
Civilizacijski branik pred barbarstvom 
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja sta se deklaraciji pridružila še ad hoc tribunala za sojenje zločinom v Ruandi in 
nekdanji Jugoslaviji ter podpis rimskega statuta o ustanovitvi Mednarodnega kazenskega sodišča, ki ju je nekdanji generalni 
sekretar OZN Kofi Anan označil za »velik korak na poti k univerzalnim človekovim pravicam in vladavini prava«. Za tribunal 
za Jugoslavijo je precedenčno, da mu je kot prvi predsedoval mednarodni pravnik Antonio Cassese, pred tem zadnji 
predsednik civilnodružbenega gibanja z imenom Russllovo razsodišče, ki ni imelo mandata držav. Skoraj štiri desetletja se je 
zdelo, da so človekove pravice učinkovit civilizacijski branik pred (političnim) barbarstvom. 
Ko so po drugi svetovni vojni tako kapitalistične kot tudi komunistične države razvile svoje distinktivne modele socialne 
države, je vse kazalo, da jih pri snovanju novih oblik družbenega življenja navdihujejo načela in ideje iz deklaracije. Toda kot 
je v letos objavljeni knjigi Ni dovolj – človekove pravice v svetu neenakosti opozoril Samuel Moyn, profesor prava in 
zgodovine na Univerzi Yale, so se taka pričakovanja izkazala za nerealna. 
Na mestu, kjer človekove pravice izgubijo svoj mladostni šarm, je treba dati priložnost opisu starejše, grše Wildove slike. 
Moyn ima prav, da v deklaraciji ni zaslediti izrecne zaveze materialni enakosti, ki bi na družbeno sprejemljivo razmerje 
omejila danes enormni in tudi ekonomsko ter etično nesprejemljiv prepad med bogatimi in revnimi. Človekove pravice sicer 
jamčijo statusno enakost, ne pa tudi distributivne. Še več, tudi popolnoma uresničene človekove pravice so kompatibilne z 
neenakostjo, ki jih spodkopava. Namesto da bi gibanja za človekove pravice zasledovala cilj materialne enakosti in širšo 
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socialno ter ekonomsko pravičnost, te nemočno sobivajo s tržnim fundamentalizmom, ki je danes vodilna sila v nacionalni in 
globalni ekonomiji ter generator globalne ekonomske neenakosti. 
Odsotnost egalitarnega pritiska 
Resnici na ljubo je treba povedati, da so se nekatera med njimi v zadnjem času posvetila problemom zagotavljanja 
ekonomskih in socialnih pravic, ki jih je deklaracija sicer napoved(ov)ala. Brez tega ta gibanja ne morejo računati na uspeh in 
preživetje. S tem, ko se številna med njimi počutijo doma v svetu plutokracije, ko se torej ne konfrontirajo z družbeno 
rušilno neenakostjo, dajejo priložnost drugim bolj ambicioznim, tudi morbidnim, ki so nezadovoljna z neznosnimi razmerami 
v njihovih družbah. Obojemu, radikalnemu populizmu in skrajni desnici, smo priča ne samo v najbolj razvitih kapitalističnih 
državah, še posebej v Evropi, temveč tudi na njihovi periferiji. 
Svet danes žanje sadove političnega enoumja o vsemogočnem trgu in »novem mednarodnem ekonomskem redu«, ki ju je 
opolnomočila globalizacija ekonomskega socialdarvinizma po meri političnih in ekonomskih elit. Ta je po hladni vojni poleg 
kapitalističnih potegnila s seboj tudi nekdanje komunistične države. Če bodo hotela gibanja za človekove pravice preživeti, 
se bodo morala vrniti k svojim generičnim izhodiščem in ponuditi alternativno agendo pogubni in lažni alternativi. 
Podobno lahko rečemo tudi za druga progresivna gibanja in alternative, ki bodo morali preiti od obsojanja simptomov 
prejšnje in prihajajoče krize k spopadanju z njihovimi vzroki, med katerimi sta na prvem mestu nevzdržna in še naprej 
razraščajoča se družbena atrofija in disfunkcionalnost. V odsotnosti egalitarnega pritiska ne bo moglo zaradi napredujoče se 
hierarhizacije družb in materialne stagnacije nič zaustaviti besa in jeze ponižanih in prezrtih množic, kot to dokazuje te dni 
gibanje v »rumenih srajcah« v Franciji. 
Ironija zgodovine 
Z očitki na račun gibanj in še manj aktivistov za človekove pravice ni treba predaleč. S tem mislimo na posameznike, ki pri 
zavzemanju za elementarne človekove pravice tvegajo svoja življenja. Po podatkih neprofitne organizacije Frontline 
Defenders s sedežem v Dublinu, ki je letos prejela nagrado OZN za človekove pravice, je bilo lani umorjenih 300 (!) aktivistov 
za človekove pravice na področju varovanja okolja, delavskih pravic, razkrivanja korupcije in zlorab (politične) moči, medtem 
ko jih je še mnogokrat več skupaj z njihovimi družinami utrpelo hujše psihološke, ekonomske in socialne posledice. 
To, da so postali žrtve političnega nasilja, lahko pripišemo globalnemu nazadovanju demokracije. Po podatkih referenčne 
ameriške ustanove Freedom House smo to leto že trinajstič zapored priča upadu političnih in državljanskih svoboščin. Samo 
leta 2016 je 67 držav nazadovalo v tem pogledu. Ta čas, ko so namesto človekovih pravic lingua franca netolerantnost, 
izražanje sovraštva in ekstremna neenakost, se je svet znašel v natančno tistem položaju, ki so ga hoteli pobudniki 
deklaracije preprečiti. Ironija zgodovine je, da je danes na čelu države, ki je odigrala ključno vlogo pri njenem nastajanju 
(Eleanor Roosevelt) in se je tudi pozneje ponašala z »izvozom« človekovih pravic, politik, ki ne skriva svojega zaničevanja 
človekovih pravic in občudovanja avtokratov v svetu, poleg tega pa verjame, da je nad zakoni. »Avtoritarno os« danes poleg 
ameriškega sestavljajo tudi predsedniki v preostalih največjih in manjših državah, kot so Xi Jinping, Putin, Modi, Bolsonaro, 
Sisi, Kaczyński, Orbán, Erdoğan, Maduro, Kim Džong Un in drugi. 
Živimo v preveč resnih časih, da bi si lahko privoščili praznovanje ob jubileju človekovih pravic. Namesto tega je čas za 
angažiranje za njihovo implementacijo in nadgradnjo v trenutku, ko vsiljeni neovestfalski svet prisega na absolutni 
suverenizem in etnonacionalistično enoumje. 

• Dogovor o migracijah potrjen, pred DZ protest proti sporazumu. Mo. B. Delo, Ljubljana, 10. december 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/dogovor-o-migracijah-potrjen-122165.html  
H globalnemu dogovoru je kljub nasprotovanju dela opozicije pristopila tudi Slovenija. Slovensko delegacijo vodi državni 
sekretar Sandi Čurin.  
 

 
Slika: Tudi nemška kanclerka Angela Merkel se je doma soočala z očitki o dogovoru. Foto: Fethi Belaid/AFP 
 
Marakeš – Predstavniki 164 držav so danes v Marakešu potrdili globalni sporazum Združenih narodov o varnih, urejenih in 
zakonitih migracijah, od katerega so odstopile ZDA in kar nekaj evropskih držav. Razburjal je tudi v Sloveniji, kjer del 
opozicije zahteva posvetovalni referendum. 
Predsednik vlade Marjan Šarec je poudaril, da v Marakešu danes nismo ničesar podpisali. »Tisti, ki mi danes že cel dan 
sporočajo, da sem izdal državo, jim sporočam, da naj vendarle včasih preberejo še kaj drugega, kot le tisto, kar so vajeni,« je 
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povedal. Ob tem pričakuje, da bo sporazum tudi v prihodnje razburjal. »A če je Slovenija država, ki želi sodelovati in skupaj 
reševati vprašanja, potem se ne moremo zavijati samo v svoj svet. Moramo tvorno sodelovati in vse tiste države, ki so 
izstopile, so to storile iz notranjepolitičnih vzrokov. To kar se dogaja v javnosti te dni, je povsem nerealno in so vse te 
konotacije nepotrebne.« 
 

 
Slika: Proti sporazumu, ki je bil danes potrjen v Marakešu, so tudi danes protestirali pred državnim zborom. Prvi protest 
je potekal ob izredni seji državnega sporazuma na to temo. Izredno sejo je zahtevala stranka SDS, k protestom je tedaj 
pozval Janez Janša. Foto: Delo  
 
Sporazum je bil na slovesni seji ZN v Marakešu sprejet brez podpisa. Države so že s svojo prisotnostjo potrdile, da pristopajo 
k njemu. Slovensko delegacijo vodi državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Sandi Čurin. Na vprašanje, zakaj v 
Maroko nismo poslali višjega predstavnika vlade, je Marjan Šarec odgovoril: »Želeli smo sporočiti, da to jemljemo resno in 
smo tja poslali človeka, ki se operativno ukvarja s tem.« 
Generalni sekretar Združenih narodov António Guterres je sporazum označil za »zemljevid, ki bo preprečil trpljenje in 
kaos«. Ponovil je, da sporazum ni pravno zavezujoč in da ZN državam, ki so k njemu pristopile, ne morejo narekovati 
migrantske politike. 
Dejal je, da je od leta 2000 na poti v boljše življenje umrlo 60.000 migrantov, kar je, kot pravi, »kolektivna sramota«. 
Opozicijski stranki SDS in SNS sta zahtevali posvetovalni referendum. Del slovenske opozicije trdi, da sporazum odpira vrata 
migrantom in da izenačuje nezakonite in zakonite migracije. To je odločno zanikal zunanji minister Miro Cerar, ki je večkrat 
poudaril, da gre za pravno nezavezujoč dokument in da posamezne države ne morejo same iskati odgovorov na vprašanje 
globalnih migracij. 
 

 
Slika: AFP Generalni sekretar ZN António Guterres. Foto: Fethi Belaid/AFP  
 
Globalni sporazum o migracijah je nastajal 18 mesecev. Že med pogajanji so od njega odstopile ZDA, sledile so Avstralija, 
Avstrija, Češka, Madžarska, Latvija, Poljska, Slovaška, Italija, Švica, Dominikanska republika ... 
Globalni dogovor določa 23 ciljev, s katerimi naj bi pristopnice poskrbele za bolj organizirane in varne migracije. Ukrepi se 
nanašajo tako na podporo državam, od koder ekonomski migranti izvirajo, kot tudi na boj proti tihotapcem z ljudmi, 
odpiranje zakonitih poti do dela v tujini, zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev, boj proti diskriminaciji in drugo. Dogovor, 
katerega pripravo je Slovenija podprla, je pravno nezavezujoč. 

• Sporazum potrjen, v pričakovanju novih polemik. Mojca Boštele. Delo, Ljubljana, 10. december 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/sporazum-potrjen-v-pricakovanju-novih-polemik-122303.html  
Varnost zaradi pristopa h globalnemu sporazumu o migracijah ni in ne bo ogrožena, je zatrdil predsednik Borut Pahor.  
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Slika: Globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah je spodbudil burne razprave v skrbi za suverenost držav 
na področju migracij in tudi zahteve po razpisu posvetovalnega referenduma. Foto: Jure Eržen/Delo 
 
Ljubljana – Žolčno se je na mednarodni in nacionalni razpravljalo o sporazumu ZN o migracijah, a na koncu ga je podprlo 
164 držav, tudi Slovenija. »Dejstvo, da nekatere države niso pristopile, ne vpliva na njegovo bistvo. Sporazum je pomemben 
za celostno reševanje migrantskega vprašanja,« pravi Sandi Čurin, vodja slovenske delegacije v Marakešu. 
Varnost zaradi pristopa h globalnemu sporazumu o migracijah ni in ne bo ogrožena, je včeraj zatrdil predsednik Borut 
Pahor. Gre za sporočilo, ki odmeva že od sredine novembra, ko je slovenska vlada napovedala, da bo v Marakeš poslala 
svojega predstavnika in s tem podprla deklaracijo. Slovensko delegacijo je v Maroko vodil državni sekretar na notranjem 
ministrstvu Sandi Čurin. Na vprašanje, zakaj Slovenija ni poslala višjega predstavnika, predsednik vlade Marjan Šarec 
odgovarja, da gre za jasno sporočilo, da mislimo resno, saj smo poslali človeka, ki se s tem operativno ukvarja. 
Katera bo njegova prva naloga, razvidna iz sporazuma, Sandi Čurin odgovarja, da je ni, saj je večina standardov, ki so 
opredeljeni v deklaraciji, že del slovenske in evropske zakonodaje. Se pa, kot pravi, ločeno od sporazuma pripravlja 
nacionalna strategija s področja migracij. Kot enega pomembnejših delov sporazuma za Slovenijo je poudaril lažje vračanje 
nezakonitih migrantov v matične države.  
Ničesar nismo podpisali 
K varnejšim, bolj urejenim in zakonitim migracijam naj bi deklaracija – 19. decembra jo mora potrditi še generalna skupščina 
ZN – vodila v 23 točkah, ki obravnavajo tako boj proti trgovini z ljudmi, zagotavljanje ustrezne dokumentacije za vse 
migrante, kot tudi celovito in varno upravljanje meja. Deset držav, tudi ZDA, se je odločilo, da k sporazumu, ki je bil sprejet z 
aklamacijo in ne podpisom, ne pristopijo. V šestih razprava še vedno poteka. Očitki, ki jih je bilo slišati tudi v Sloveniji, so bili, 
da sporazum posega v suverenost držav in izenačuje nezakonite in zakonite migracije. 
Predsednik vlade Marjan Šarec je za vse tiste, ki strašijo, kaj se bo zgodilo ob podpisu, poudaril, da v Marakešu včeraj nismo 
podpisali ničesar. Strinjal se je s predsednikom republike, da je deklaracija sveženj priporočil in nikakor dogovor. »Tistim, ki 
me že ves dan obtožujejo, da sem izdal državo, sporočam, naj vendarle včasih preberejo še kaj drugega, kot le tisto, česar so 
vajeni. Glede Marakeša pričakujem še veliko polemik.« To napovedujejo tudi protesti, ki so včeraj spet potekali pred 
državnim zborom. K prvim, ki so spremljale burno razpravo na izredni seji državnega zbora 21. novembra, je pozval Janez 
Janša, predsednik stranke SDS, ene od pobudnic posvetovalnega referenduma o sporazumu. Na vladi so včeraj potrdili, da 
se do predloga še niso opredelili. Odbor za zunanjo politiko naj bi v sredo na nujni seji obravnaval zahtevo SDS, ki vsebinsko 
vključuje to vprašanje, a kot so nam zatrdili, takrat ne bo odločal o referendumu. 
Posvetovalni referendum bi bil nezakonit 
Na ministrstvu za zunanje zadeve so nam že pred časom pojasnili, da je globalni sporazum o migracijah mednarodni akt, ki 
ni mednarodna pogodba, zato vlada ne potrebuje soglasja državnega zbora. Temu pritrjuje tudi pravni strokovnjak Samo 
Bardutzky z ljubljanske pravne fakultete. Pravi, da bi, če bi se parlamentarne skupine odločile za posvetovalni referendum, 
naletele na oviro zakona o referendumih in ljudski iniciativi, v katerem piše, da se takšnega referenduma ne sme izvesti, saj 
ni v pristojnosti državnega zbora. Se pa pri tem postavlja vprašanje, ali obstaja višja instanca, ki bi to lahko preprečila. 
Praksa ustavnega sodišča je, ko gre za zakonodajni referendum, zelo razvita, s posvetovalnim pa skoraj nimamo izkušenj. 
»Je pa po drugi strani res, da če želi poslanec delovati skladno z zakoni in ustavo, ne bo naredil nečesa, za kar ve, da ni 
skladno z zakonom. Zdaj pa se morajo odločiti, ali bodo podprli tak posvetovalni referendum. In načelna odločitev, da 
spoštujejo pravni red, je tudi močan argument, da ne podprejo takšnega posvetovalnega referenduma.« 
Opomnil je, da je sprememba ustave leta 2013 onemogočila, da bi o katerikoli mednarodni pogodbi odločali na 
zakonodajnem referendumu. »Torej, tudi če bi to bila mednarodna pogodba – a poudarjam, da ni – in bi državni zbor sprejel 
zakon o ratifikaciji – pa ga ne bo – ne bi bil možen zakonodajni referendum.« 
Ob vsem tem pa opozarja še na nesmiselnost za zdaj predlaganega referendumskega vprašanja: Ali ste za to, da Slovenija 
pristopi h globalnemu dogovoru o urejenih, varnih in zakonitih migracijah, ki izenačuje legalne in ilegalne migracije? »Nikjer 
v tem sporazumu noben soliden pravnik ne bo našel ničesar, kar izenačuje zakonite in nezakonite migracije. Ne vidim, kako 
bi nekdo, ki je študiral pravo, lahko prišel do takega sklepa.« Ob takem vprašanju bi se torej znašli v še večji zagati. Samo 
Bardutzky, ki vodi modul Jeana Monneta, namenjen prav pravu migracij in azila, opozarja, da to področje urejata obsežna 
zakonodaja in sodna praksa, oziroma drugače: »Tega se ne da spremeniti na tako preprost način – z enim referendumom ali 
pa s podpisom sporazuma.« 
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• Evropa prepušča prebežnike tihotapcem in morju. Boštjan Videmšek. Delo, Ljubljana, 10. december 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/evropa-prepusca-prebeznike-tihotapcem-in-morju-121567.html  
Ladja Aquarius: Evropska protibegunska in protimigrantska politika je iz Sredozemlja pregnala še zadnjo reševalno ekipo.  
 

 
Slika: Reševalna ladja Aqaurius. Foto: AFP 
 
Humanitarni organizaciji Zdravniki brez meja (MSF) in SOS Méditerranée sta po tem, ko je postalo jasno, da ladje Aquarius 
noče registrirati nobena država, pred dnevi dokončno prekinili reševalne akcije. V Sredozemlju zdaj ni več niti ene 
nedržavne ali zunajinstitucionalne ladje, ki bi begunce in migrante na poti z obal Severne Afrike proti Evropi lahko rešila 
skoraj gotove smrti. 
Reševalna ladja Aquarius je že od septembra, ko ji je Italija prepovedala pluti pod njeno zastavo, Španija in Francija pa se 
nista odločili, da bi lahko plula po eno izmed njunih, zasidrana v Marseillu. V tem času so Zdravniki brez meja in SOS 
Méditerranée navezali stike s številnimi evropskimi državami in tudi Panamo, toda zaradi političnih pritiskov iz Bruslja in 
predvsem Rima se nobena država ni odločila, da reševalno ladjo, ki je v treh letih sama rešila 30.000 ljudi, v sodelovanju z 
drugimi reševalnimi ekipami pa 80.000, sprejme v svojo pomorsko floto. Panama je Aquarius najprej celo registrirala, a bila 
kmalu prisiljena preklicati odločitev. Nekaj tednov je ladja MV Aquarius 2 plula tudi pod zastavo Gibraltarja. Zadnja 
možnost, ki jo je imela na voljo reševalna ekipa, je bila Švica, toda tudi ta se je premislila. Da je plovba zakonita, mora biti 
vsaka ladja uradno registrirana – pluti mora pod eno izmed državnih zastav. Lani ob takem času je bilo v Sredozemlju 
prisotnih pet reševalnih ladij.  
Umiranje brez prič 
V pomorskem oddelku Zdravnikov brez meja (MSF Sea), kjer so se več mesecev soočali s pritiski več evropskih držav z Italijo 
na čelu, so zgroženi. Preprečitev reševalnim ladjam, da opravljajo svojo nalogo, bo po njihovem mnenju »pomenila več 
smrti na morju; več nepotrebnih smrti, ki ne bodo imele prič in bodo ostale nezabeležene. »To je črn dan. Ne le da Evropi ni 
uspelo zagotoviti možnosti reševanja, celo aktivno je sabotirala poizkuse tistih, ki smo reševali življenja. Zdaj bodo moški, 
ženske in otroci izginjali stran od naših oči,« je v petek povedala generalna direktorica Zdravnikov brez meja Nelke Manders. 
Odločitev Zdravnikov brez meja, ki jim kaj drugega sploh ni preostalo, je, ironično, pozdravil skrajnodesničarski italijanski 
notranji minister Matteo Salvini, ki je italijanska pristanišča že junija zaprl za reševalne ladje. »Manj plovbe, manj 
pristankov, manj smrti. To je dobro,« je v petek zapisal na twitterju. 
Zaradi Salvinijeve prepovedi, ki je bila v nasprotju s pomorskim pravom, je več ladij, ki so iz morja ravno rešile ljudi – tudi 
Aquarius – moralo več dni pluti do prvega varnega pristanišča. V primeru ladje, ki sta jo skupaj upravljala MSF in SOS 
Méditerranée, je bila – kmalu po zamenjavi vlade v Madridu – to španska Valencia. Nekaj časa je kazalo, da bo ravno 
Španija, kamor je letos prispelo trikrat več beguncev in migrantov kot v istem obdobju lani, ladjo Aquarius vzela pod svoje 
okrilje, a se to ni zgodilo.  
Dogovor s padlo Libijo 
Sredozemlje, v katerem je od leta 2000 življenje izgubilo okoli 35.000 ljudi (po podatkih Mednarodne organizacije za 
migracije letos 2133), tako ostaja brez reševalnih ekip – ladje evropske obmejne agencije Frontex in plovila državnih obalnih 
straž v Grčiji, Italiji, Španiji in na Malti so namenjene »branjenju zunanjih meja EU«, ne pa reševanju ljudi, ki na begu pred 
vojnami, revščino, nasiljem in posledicami podnebnih sprememb zaradi pohlepa tihotapskih združb ostanejo sredi morja. Še 
huje: Evropska unija je pred meseci po »zgledu« evropsko-turškega dogovora z libijskimi milicami, ki vodijo tako tihotapske 
posle kot obalno stražo, sklenila dogovor o vračanju beguncev in migrantov v Libijo, padlo in nevarno državo, kjer tisoče 
ljudi na begu živi v suženjskih taboriščih, za stotinami pa so se izgubile vsakršne sledi. Letos je – pod »finančnim« 
patronatom Bruslja – libijska obalna straža na obale svoje države nasilno vrnila več kot 14.000 ljudi. To je eklatantna kršitev 
mednarodnega prava – leta 2015 se je EU v varnostnem svetu Združenih narodov zavezala, da nihče, ki bo rešen na morju, 
ne bo prisilno vrnjen v Libijo.  
Kriminalizacija humanitarnega dela 
»Evropa neposredno podpira prisilno vračanje ljudi, medtem pa govori o uspešnosti migrantske politike. Bodimo jasni, kaj 
to pomeni: to, da ne rešujejo življenj na morju. Otroci, ženske in moški so porinjeni nazaj v arbitrarni pripor. Ni upanja za 
beg. Vzpostavljanje razmer, ki vse ladje na morju odvračajo od spoštovanja njihovih obveznosti do tistih, ki so v težavah,« je 
bila v soboto jasna Karline Kleijer, ki pri MSF skrbi za urgentne situacije. Obenem je EU na valu diktature populizma sprožila 
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kampanjo kriminalizacije humanitarnega dela, kar je čutiti na vsakem koraku begunskih in migrantskih poti – od 
solidarnostnih gibanj na grških egejskih otokih do poskusov reševanja utapljajočih se ljudi v Sredozemlju. 

• Tujci pogosteje opravljajo slabo plačana dela. Barbara Hočevar. Delo, Ljubljana, 10. december 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/tujci-pogosteje-opravljajo-slabo-placana-dela-122020.html  
V večini članic OECD in EU napredek v politikah za integracijo migrantov, a je še ogromno izzivov.  
 

 
Slika: Sirski priseljenec Joseph Saliba v mizarski delavnici v Berlinu. Foto: Reuters 
 
 »Države so naredile pomembne izboljšave za integracijo migrantov in njihovih otrok v izobraževanje, na trg dela in v 
družbeno življenje. A vendar je še veliko izzivov in neizkoriščenega potenciala, ki ga lahko migranti ekonomsko in družbeno 
prispevajo državam gostiteljicam,« je Angel Gurria, generalni sekretar OECD, pospremil objavo poročila Settling In 2018, na 
predvečer potrjevanja globalnega dogovora o migracijah v maroškem Marakešu. 
Marakeški sporazum: osem dejstev in nič mitov  
Delež visoko izobraženih tujcev se je zvišal v praktično vseh članicah OECD in EU, v povprečju za sedem odstotnih točk v 
zadnjem desetletju, piše v več kot 300 strani dolgem poročilu, ki sta ga pripravila OECD in evropska komisija, obravnava pa 
74 indikatorjev integracije. Med ugotovitvami je tudi ta, da kljub napredku številni priseljenci s svojo izobrazbo niso dobili 
boljše zaposlitve – kar 42 odstotkov državljanov tretjih držav v EU je preveč kvalificiranih za delo, ki ga opravljajo. 
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Slika: Delež državljanov tretjih držav. Delo Infografika  
 
Slabše izhodišče 
Tudi relativna revščina je danes med imigranti bolj razširjena, kot je bila leta 2007, s tem da se razkorak med njimi in 
domačini pri tem indikatorju še povečuje. Približno 14 odstotkov prebivalcev EU, ki so bili rojeni drugje, poroča o izkušnjah 
diskriminacije zaradi etnične pripadnosti, državljanstva ali rase. Skoraj tretjina tujcev iz tretjih držav v Evropi pravi, da je 
večina prebivalcev njihovega naselja istega etničnega porekla, kot so oni. Ta segregacija je najbolj opazna v Belgiji in na 
Nizozemskem. 
Tudi v šolanju mladi v zadnjem desetletju dosegajo boljše rezultate, manj jih predčasno zapusti šolske klopi in več jih doseže 
višjo stopnjo izobrazbe, a v Evropi kljub temu še zaostajajo za vrstniki, ki nimajo migrantskega ozadja. Med tujci iz tretjih 
držav v EU, starimi med 15 in 64 let, jih je 19 odstotkov oziroma 2,6 milijona končalo le osnovno šolo, kar je štirikrat več, kot 
je ta indikator med rojenimi v EU. 
Medtem ko je delež zaposlenih moških v OECD približno enak med domačini in priseljenci, je pri ženskah v Evropi opazna 
razlika – med tistimi, ki so prišle od drugod, je v povprečju šest odstotkov manj zaposlenih v primerjavi s tam rojenimi, 
razkorak pa je posebej velik v Franciji in Belgiji (14 odstotkov) ter na Nizozemskem (17 odstotkov). Za priseljenke je značilno, 
da pogosteje delajo za krajši delovni čas oziroma na slabše plačanih delovnih mestih, posebej v južni Evropi in Sloveniji, kjer 
je 30 odstotkov tujk, ki imajo službo, v nizko kvalificiranih poklicih. Tudi nasploh migranti pogosteje opravljajo dela, za 
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katera se zahteva manj usposabljanja – v Avstriji, Nemčiji, na Švedskem in Norveškem zasedajo več kot 40 odstotkov 
tovrstnih delovnih mest, v Švici in Luksemburgu pa kar 60 odstotkov. 
Delež visoko izobraženih tujcev se je v zadnjem desetletju zvišal. 42 odstotkov državljanov tretjih držav je preveč 
kvalificiranih za delo, ki ga opravljajo. V EU 39 odstotkov tujcev iz tretjih držav živi v relativni revščini.  
Veliki izzivi v EU 
V EU živi 58 milijonov migrantov, od tega je 21,6 milijona državljanov tretjih držav. Ti predstavljajo 4,2 odstotka prebivalstva 
EU, skoraj četrtina živi v Nemčiji, 16 odstotkov v Italiji, 14 odstotkov v Franciji, v Španiji in Veliki Britaniji pa po 11 odstotkov. 
V zadnjih desetih letih se je delež tujcev najbolj povečal na Švedskem in v Sloveniji, najbolj zmanjšal pa v Latviji in Estoniji. 
Skoraj polovica državljanov tretjih držav biva v EU že vsaj deset let. 
V državah EU je v povprečju zaposlenih 55 odstotkov priseljencev, delež zaposlenih domačinov pa je 68 odstotkov. Skupaj je 
v EU zaposlenih 8,8 milijona ljudi, ki niso državljani EU, več kot 10,5 milijona pa je delovno aktivnih. Več kot devet odstotkov 
vseh brezposelnih v EU je iz tretjih držav, en milijon pa je samozaposlenih. 
Kar 5,7 milijonov tujcev iz tretjih držav živi v EU v relativni revščini, kar pomeni 39 odstotkov. V Belgiji, Španiji, na 
Nizozemskem in Švedskem pa ta delež doseže skoraj polovico. 

• Slovenski Judje v Ljubljani zaključili praznovanje hanuke. Janez Kušar. Delo, Ljubljana, 10. december 2018  
https://www.delo.si/lokalno/ljubljana-in-okolica/slovenski-judje-v-ljubljani-zakljucili-praznovanje-hanuke-122188.html  
Dogodek vsako leto v sodelovanju z Judovsko skupnostjo Slovenije organizira Judovski kulturni center   
 

 
Slika: Prižiganje sveč na Križevniški ulici. Foto: Miha Fras 
 
Judje po vsem svetu so v nedeljo še zadnjič prižgali sveče na posebnem deveteroramnem svečniku in se spomnili ponovne 
vzpostavitve jeruzalemskega templja pred več kot 2200 leti. 
Zbrane pred Judovskim kulturnim centrom so nagovorili direktor JKC Ljubljana Robert Waltl, dramska igralka Polona Vetrih, 
glavni slovenski rabin Ariel Haddad in glavni rabin Hrvaške in Črne Gore Luciano Moše Prelević. Med prižigalci so bili letos 
tudi nadškof dr. Stanislav Zore, Robert Waltl, družine slovenskih Judov Nadav, Kreft, Rash in izraelski pevec Dudu Zakai s 
soprogo. 
V glasbenem programu so sodelovali izraelski pevec Dudu Zakai, slovenska pevka Ina Shai in voditeljica Mojca Mavec. 
Med večstoglavo množico, ki se je zbrala na Križevniški ulici, so bili tudi letos veleposlaniki., diplomati in številni predstavniki 
slovenskega političnega, kulturnega, akademskega in verskega življenja. 
V Judovskem kulturnem centru so tudi muzej, knjižnica, spominsko obeležje za slovenske žrtve holokavsta in edina delujoča 
sinagoga v Sloveniji, kjer je spravljena tudi Sefer Tora Slovenske judovske skupnosti. 
Judovski kulturni center služi družabnemu življenju mestnih Judov in obiskovalcev, predstavlja inovativne, zabavne in 
izobraževalne vsebine skozi gledališče in lutkovne predstave, koncerte, predavanja, judovske praznike in ostala družabna 
srečanja. Je epicenter kritičnih dogodkov in festivalov in spodbuja strpnost, vključenost, zgodovino in izobraževanje.  
O hanuki 
Hanuka, imenovana tudi praznik luči, je judovski praznik, ki obuja spomin na obnovo in ponovno vzpostavitev delovanja 
jeruzalemskega templja v 2. stoletju pred našim štetjem v času makabejskih vojn. 
Po legendi naj bi bilo zalog oljčnega olja, ki je bilo nujna sestavina za pravilno opravljanje bogoslužja v templju, za oljenke na 
menori, dovolj le za en dan. Kot po čudežu pa je olje zadostovalo za osem dni. 
Ravno danes Judje po vsem svetu obujajo spomin na ta dogodek tako, da vsak večer praznika prižgejo dodatno svečko na 
posebnem deveteroramnem svečniku, imenovanem hanukija ali hanuka menora. Najprej prižgejo svečo, ki stoji na sredini, 
za njo pa nato prižigajo vse ostale. 
Ob prižiganju zrecitirajo blagoslov. Včasih so na ta praznik otrokom dajali simbolično žepnino, danes pa večinoma darila. V 
času tega praznika jedo večinoma krofe in hrano, ocvrto v olivnem olju, kar naj bi simboliziralo olje v templju. Poleg tega 
plešejo, igrajo družabne igre in pojejo.  
2. stoletje pr. n. št., ponovna vzpostavitev jeruzalemskega templja, je počelo praznika luči, hanuke  

• Nemčija za multilateralizem pri reševanju vprašanja migracij. Barbara Kramžar. Delo, Ljubljana, 11. december 
2018  

https://www.delo.si/novice/svet/nemcija-za-multilateralizem-pri-resevanju-vprasanja-migracij-122299.html  
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Kanclerka Angela Merkel med redkimi državniki v Marakešu – Nemško popuščanje glede pravične razdelitve bremen.  
 

 
Nemška kanclerka je z udeležbo na konferenci pokazala privrženost globalnemu dogovoru o migracijah. Foto: FADEL 
SENNA / AFP 
 
Berlin - Nemška kanclerka Angela Merkel je privrženost globalnemu sporazumu o varnih, urejenih in zakonitih migracijah 
izkazala z udeležbo na medvladni konferenci članic OZN v Marakešu, številni drugi državniki so ostali doma. Dogovor je 
sporen tudi za nekatere evropske države, za uradno Nemčijo, ki se zaradi migrantske krize spopada s politično, pa je dobro 
znamenje multilateralizma. 
Migrantski naval po letu 2015 je nacionalistično Alternativo za Nemčijo dvignil na položaj tretje največje in prve opozicijske 
stranke v bundestagu, medsebojna obtoževanja v konservativni uniji ter veliko slabih volilnih rezultatov so kanclerko prisilili 
celo k odstopu s predsedstva svoje CDU. To je visoka cena za zavrnitev potencialno nasilnega obračuna z »neregularnimi« 
migranti, ki jih je bilo po podatkih zveznega statističnega urada konec lanskega leta v državi 1,7 milijona. V OECD navajajo, 
da jih ima trinajst odstotkov le osnovno šolo ali pa še to ne. Tako kot številne druge razvite države se tudi Nemčija hitro 
stara in gospodarstvo potrebuje delovno silo, a kot visoko razvita industrijska država predvsem kvalificirano, nekateri 
prišleki iz drugih kultur in navad so obtoženi tudi več zločinov in terorističnih dejanj. 
A kanclerka vsemu navkljub poudarja krščanski del naziva svoje unije, uradni Berlin pa med rešitvami vidi tudi globalni 
dogovor o migracijah. Za socialdemokratskega zunanjega ministra Nemčije Heika Maasa je zavračanje pakta voda na mlin 
tistih, »ki vodijo zlonamerne dezinformacijske kampanje«, saj so po njegovem prepričanju zdaj prvič na voljo mednarodni 
okviri za aktivno usmerjanje in urejevanje migracij. Večina nemških sredinskih strank je med razpravo v bundestagu 
poudarjala, da pakt ne prinaša nobenih pravnih obvez. 
 

 
Slika: AFP Nemška kanclerka med nastopom na medvladni konferenci ZN v Marakešu. Foto: FETHI BELAID / AFP  
 
Druge vrste solidarnosti 
Nekateri strokovnjaki vseeno opozarjajo na mednarodno »mehko pravo«, ki se lahko uveljavi tudi brez obvezujočih pravil, a 
je zaščita tistih, ki bežijo pred vojnami in preganjanjem, že zdaj sestavni del nemške ustave in zakonodaje EU. Vnetljivost 
migrantske problematike pa je dokazal tudi eden od kandidatov za strankarskega naslednika Angele Merkel, ki je predlagal 
kar razpravo o temeljni pravici do azila. Friedrich Merz sicer ni prevladal, a bo morda tudi nova predsednica CDU Annegret 
Kramp Karrenbauer ostrejša kot kanclerka. Nova močna političarka nemške vladajoče stranke se tudi sama priznava h 
krščanstvu, a kot ministrska predsednica Posarja ni oklevala pred rentgenskim preverjanjem domnevno mladoletnih 
migrantov, pri katerih so obstajali utemeljeni sumi laganja o pravi starosti. 
Takšna izmikanja skupaj s številnimi tožbami neupravičenih do azila delujejo v prid politični agendi domačih nacionalistov in 
jezijo druge evropske države. Po pisanju revije Der Spiegel in časopisa Financial Times naj bi Nemčija tudi zdaj tem prihajala 
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naproti. Skupaj s Francijo naj bi v prihodnosti državam EU, ki se iz upravičenih razlogov branijo deleža beguncev, priznavala 
možnost »drugih vrst solidarnosti«. 

• Španski veleposlanik po katalonski »slovenski poti« pride v Mladiko. Novica Mihajlovič. Delo, Ljubljana, 11. 
december 2018  

https://www.delo.si/novice/svet/spanski-veleposlanik-po-katalonski-slovenski-poti-pride-v-mladiko-122719.html  
Zunanje ministrstvo bo španski vladi poskušalo dopovedati, da se Slovenija ni osamosvojila z uporabo nasilja.  
 

 
Slika: Na sedežu zunanjega ministrstva bodo španskega veleposlanika seznanili s slovenskimi stališči do Katalonije, 
predvsem pa mu bodo skušali pojasniti, da slovenska pot do osamosvojitve ni bila pot do oboroženega spopada. Foto: 
Delo 
 
Ljubljana – Buren odziv španskih oblasti na obisk katalonskega predsednika v Sloveniji prejšnji teden je pripeljal tako daleč, 
da je španski veleposlanik v Sloveniji jutri vabljen na ministrstvo za zunanje zadeve, kjer mu bodo poskušali pojasniti, da 
slovenska osamosvojitev ni bila nasilno dejanje, ampak se je bila Slovenija ob osamosvojitvi prisiljena braniti pred agresijo 
zvezne vojske. 
Katalonski predsednik Quim Torra je po po vrnitvi z dvodnevnega obiska v Ljubljani katalonskim nacionalistom v soboto 
predlagal izbiro slovenske poti za razglasitev neodvisne države. Ta izjava je v velikem delu španske javnosti dvignila veliko 
prahu, ker slovensko pot razumejo kot pot v oborožen spopad. »Velika neodgovornost je za Katalonijo predlagati 'slovensko 
pot' z vsemi posledicami in ob pripravljenosti na vse. Je poziv k nasilni rešitvi, ki je bila sprožilec vojne v Jugoslaviji, najhujšo 
na evropskem ozemlju po letu 1945,« je v dveh zaporednih objavah na družbenem omrežju twitter v ponedeljek zapisal 
Josep Borrell Fontelles, zunanji minister Španije. 
Serijo petih zaporednih objav je Borell sicer končal s stavkom: »Samo s skrajno nevednostjo je mogoče primerjati Slovenijo v 
Jugoslaviji leta 1990, ki je bila takrat še vedno enostrankarska, s Katalonijo v Španiji leta 2018.« Izključil je tudi primerjave 
Katalonije s Kosovom ter Torro posvaril, naj ne govori v imenu vseh Kataloncev, ker se jih polovica z njim ne strinja. 
Zunanje ministrstvo, ki ga vodi Miro Cerar, smo vprašali, kako se bodo odzvali na besede šefa španske diplomacije, ki 
slovenski poti pripisuje nasilen značaj. Pojasnili so, da veleposlanik Španije jutri pride pogovor, kjer bodo ponovno pojasnili 
stališča Slovenije. 
Pri tem so na Mladiki zapisali, da je minister Borrell po ponedeljkovem zasedanju sveta za zunanje zadeve skliceval tudi na 
izjavo Mira Cerarja o neprimerljivosti slovenske in katalonske izkušnje iz oktobra lani: »Jugoslavija ni bila demokratična 
država, zato je bil cilj slovenske osamosvojitve postati demokratična država in zaščititi človekove pravice, ki takrat niso bile 
varovane, vzpostaviti pravno državo in postati nekoč članica EU. S teh vidikov so razmere ta trenutek v Kataloniji 
popolnoma drugačna. Španija, vključno s Katalonijo, je demokratična država.« 
 

Dnevnik, Ljubljana 
 

• Orban: Evropski parlament potrebuje »svežo kri«. STA. Dnevnik, Ljubljana, 7. december 2018  
https://www.dnevnik.si/1042849433/svet/orban-evropski-parlament-potrebuje-svezo-kri-  
Madžarski premier Viktor Orban je v luči evropskih volitev, ki bodo maja prihodnje leto, dejal, da Evropski parlament 
potrebuje “svežo kri”. 
 

https://www.delo.si/novice/svet/spanski-veleposlanik-po-katalonski-slovenski-poti-pride-v-mladiko-122719.html
https://www.dnevnik.si/1042849433/svet/orban-evropski-parlament-potrebuje-svezo-kri-
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Slika: Madžarski premier Viktor Orban. Foto: Reuters 
 
»Vidim znake utrujenosti ob koncu mandata,« je povedal o trenutnih poslancih Evropskega parlamenta. Vendar pa je 
prepričan, da se bo z novimi evropskimi poslanci izboljšala kakovost demokracije, je povedal v pogovoru za madžarski radio 
Kossuth. Poudaril je, da nobena demokracija, vključno z madžarsko, ni popolna, pri čemer pa je tista v Bruslju še bolj 
oddaljena od popolne, je menil po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI. 
O kampanji evropskih liberalcev proti njemu je povedal, da to kaže na razliko med demokracijami v zahodni in vzhodni 
Evropi. »Imajo utrujeno institucionalno demokracijo,« je povedal. »Nikoli nismo imeli udobja, da ne bi bili napadeni. 
Poslanec sem od leta 1990, premier pa 13 let in vsako jutro se zbudim v pričakovanju, da bom prejel udarec,« je povedal. 
Poročilo evropske poslanke iz vrst Zelenih Judith Sargentini, ki Budimpešti očita hude kršitve demokracije in evropskih 
vrednot, je označil za napad na Madžarsko, pri tem pa napovedal, da bo Budimpešta odgovorila »z vsaj takšno močjo«. Ne 
bodo dopuščali poskusov uničevanja madžarskega ugleda in časti, je izpostavil. Evropski poslanci so sicer s potrditvijo tega 
poročila prvič v zgodovini začeli postopek za sprožitev 7. člena pogodbe EU. Ta v skrajnem primeru predvideva odvzem 
glasovalnih pravic. 

• Nemškost kočevskih Nemcev: »Is ahou in ordnung?«. Uroš Škerl Kramberger. Dnevnik, Ljubljana, 8. december 
2018  

https://www.dnevnik.si/1042849444/lokalno/dolenjska-in-bela-krajina/nemskost-kocevskih-nemcev-is-ahou-in-
ordnung  
Ob obisku premierja Marjana Šarca na Dunaju se je v javnosti ponovno pojavilo vprašanje, ali bi morala Slovenija z 
vpisom v ustavo priznati obstoj nemške manjšine. Nemci v Sloveniji so to zahtevali kar z deklaracijo. Odkar je Slovenija 
samostojna, pa je to tudi nenehna zahteva Avstrije. Kdo naj bi bili pripadniki nemške manjšine v Sloveniji, sicer ni 
povsem jasno. Gre za relativno slabo raziskano področje, ki ga obremenjujejo travme obeh svetovnih vojn, nacionalizmov 
in totalitarizmov. Ni pa dvoma, da so na slovenskih tleh od nekdaj obstajali Kočevarji, staronemško govoreča skupnost, ki 
je do leta 1941 zapolnjevala ogromen prostor na jugu Slovenije. Bilo jih je več kot dvajset tisoč. Danes jih je manj kot 
trideset. 
 

 
Slika: Domačija Jaklitschevih pred drugo svetovno vojno. Oče Franz Jaklitsch je bil uspešen mizar. Foto: Luka Cjuha 
 
»Söl I den leuten epos aufbuorten?« 
»Gib im epos zu trinken. O gib im lei möšt.« 
»Is ahou in ordnung?« 
»Nim liebar a glažla.« 
Gospod Hans Jaklitsch in njegova sestra Marica Jaklitsch sta nas v sredo, na dan, ko je bil premier Šarec na obisku pri 
avstrijskem kanclerju Kurzu, gostila v svoji domačiji v Mitterdorf, Srednji vasi, pri Tschemoschnitz, Črmošnjicah. Med seboj 
sta govorila v kočevarskem narečju, starodavni obliki nemščine, ki ima korenine v 13. in 14. stoletju. Kočevarji so se na 
ozemlje današnje Slovenije, na območje med Babnim poljem, Belo krajino in Novim mestom, z upravnim oziroma 

https://www.dnevnik.si/1042849444/lokalno/dolenjska-in-bela-krajina/nemskost-kocevskih-nemcev-is-ahou-in-ordnung
https://www.dnevnik.si/1042849444/lokalno/dolenjska-in-bela-krajina/nemskost-kocevskih-nemcev-is-ahou-in-ordnung


57 
 

57 
 

gosposkim središčem v Kočevju, priselili leta 1330. »Od tedaj se naša nemščina ni veliko spreminjala,« je dejal gospod 
Jaklitsch med natakanjem jabolčnega soka v debel glaž. Zadišalo je po sadju, od štedilnika je vel vonj po ognju. 
Gospod in gospa Jaklitsch sta med zadnjimi govorci kočevarskega narečja. »Šestnajst nas je ostalo tu, v naši dolini, drugod 
na Kočevskem pa jih je še par,« pravi Jaklitsch. Raziskovalci menijo, da danes v Sloveniji ni več kot trideset pravih 
Kočevarjev. Večina jih sodi v starejšo generacijo, najmlajša govorka je sredi štiridesetih. Mlajša generacija in otroci poznajo 
le posamezne kočevarske besede. Kočevarsko narečje, v katerega so se skozi stoletja primešale tudi slovanske besede, nima 
standardizirane slovnice. V pisani obliki ne obstaja. Jaklitsch je prepričan, da bo v nekaj desetletjih izumrlo. 
Vendar se ne obremenjuje. Zadovoljen je s tem, da je svoje življenje – poleg uspešne inženirske in poklicne poti, pred 
upokojitvijo je bil direktor v novomeški Adrii Mobil – posvetil beleženju izginjajoče kočevarske kulture. »Prebral sem vse 
dostopne knjige in opravil veliko intervjujev s Kočevarji, ki so se odselili,« pripoveduje. »Prepotoval sem vso Evropo, najbolj 
seveda Avstrijo in Nemčijo, pa tudi v Ameriko sem šel.« Kočevarji so kočevsko deželo, kjer je do druge svetovne vojne v sto 
sedemdesetih vaseh živelo med dvajset in trideset tisoč ljudi, dokončno zapustili leta 1941. Časi so bili negotovi, razplamtela 
se je vojna, pojavile so se politične manipulacije, ki so jih podpihovali nacisti. Hitlerjev režim je prek nekaterih kočevarskih 
pomagačev prebivalstvo prepričal, da je bolje, če se umaknejo v rajh. S sto tridesetimi vlaki so jih preselili najprej v Posavje 
in Obsotelje, nato so se ob koncu vojne umaknili v Avstrijo, Nemčijo, Ameriko… Poznavalec kočevarske situacije, zgodovinar 
Mihael Petrovič, opozarja, da je bila pri tem nacistični ideologiji privržena le peščica. »Kot vedno v tovrstnih demografskih 
situacijah so bili ljudje razporejeni po Gaussovi krivulji – nekaj jih je bilo gorečih nacistov, na drugi strani so bili izraziti 
nasprotniki nacizma, večina vmes pa je bila do politike nevtralna,« pravi Petrovič. 
Materino mleko 
V povsem izpraznjenih vaseh jih je ostalo komaj za vzorec, približno trije odstotki. Med njimi je bil Jaklitschev oče, dobro 
stoječi tišler Franz Jaklitsch z družino. Jeseni leta 1941 sta v Mitterdorf/Srednji vasi poleg Jaklitschev ostali le še ena 
kočevarska in ena slovenska družina. Potem so prišli partizani. »V naši hiši so bili stalni gostje. Spomnim se, kako smo se 
otroci stiskali pod mizo, medtem ko so partizani jedli večerjo, ki jo je oče skuhal za nas. Partizani niso veliko spraševali. 
Orožje so prislonili tjakaj in to je bilo to,« pokaže Jaklitsch k vratom. Oče Franz pa se ni pritoževal. Vojno je sprejemal z 
veliko mero optimizma, se spominja naš sogovornik. Med partizani, ki so jih obiskovali, sta bila tudi slikar Božidar Jakac in 
pisatelj Juš Kozak. »Zgoraj, v naši kamri, pa je nekaj časa živela tudi Alma Karlin. Prek tukajšnjega partizanskega vodstva je 
skušala najti zvezo za pot v Italijo,« se spominja Jaklitsch. »Kot veste, je bila posebna ženska. Otrok ni imela preveč rada in 
nikoli ne bom pozabil njene silhuete, ko je stala med tistimi vrati,« je pokazal na prehod, ki vodi v notranje prostore. »Še 
zdajle jo imam pred očmi.« Mali Hans je imel tedaj tri leta in podoba Alme Karlin je eden njegovih redkih spominov na 
vojno. 
Ne spomni se niti usodnega dogodka, ki je zaznamoval njegovo družino. Zanj je izvedel šele pred kratkim, od starejšega 
brata. »Nekega dne so partizani prišli po naše tri prašiče. Oče, ki je sicer vse sprejemal, jim je tokrat skušal nasprotovati. 
Rekel je, naj pustijo vsaj kakšnega prašiča, da bo družina preživela. Partizane pa je to razbesnelo. Vso družino so zajeli in 
gnali so nas iz hiše gor v gozd, da bi nas postrelili.« Očeta, tri majhne otroke ter mater, ki je imela v naročju trimesečnega 
dojenčka. »Bližal se je konec. A ko so nas tako gnali, nam je nasproti prišla druga skupina partizanov, v kateri je bil poveljnik 
očetov prijatelj. Tega, ki nas je gnal, je nadrl, da smo vendar partizanska družina. V zadnjem hipu so nas vrnili nazaj v vas,« 
pripoveduje Jaklitsch. Dogodek pa je bil tako stresen, da si mati ni nikoli več opomogla. Izgubila je mleko, dojenček je začel 
hirati, mater pa so, zlomljeno od skrbi, odpeljali v bolnišnico. Hospitalizirana je ostala vse do smrti leta 1986. »Oče je ostal 
sredi vojne sam z nami in z dojenčkom. Ker ni bilo mleka, je kuhal bob in mezgo iz lupine iztiskal dojenčku v usta…« Otrok je 
preživel. 
Družina je v revščini dočakala konec vojne, ko pa se je začela nova kalvarija. Slovenske oblasti so jih imele za »švabe«, v šoli 
so otroke, ki niso govorili slovensko, obkladali z »nemškutarji«. Vendar so imeli srečo v nesreči – marsikatero kočevarsko 
družino, ki se ni izselila, so tudi pobili. Hansu so sprva preprečili, da bi se vpisal v poklicno srednjo šolo, kasneje pa so mu 
očitali, da je »moralno-politično neprimeren« za službo. Sledila mu je Udba, zlasti ob telefonskih klicih in poteh v tujino. V 
Udbinem dosjeju je o sebi našel več informacij, kot jih je poznal sam. Nagon po preživetju, špartanska vzgoja in življenjski 
optimizem, ki ga je prevzel od očeta, pa so ga prek inženirskih inovacij in povezav, ki jih je z znanjem nemščine vzpostavil v 
tujini, pripeljali v vodstvo Adrie Mobil, enega najuspešnejših podjetij v Evropi. 
»Težka usoda naše družine in kočevarske kulture me je res utrdila in tako mi je v življenju uspelo. A bi mi bilo ljubše, da se 
politična situacija ne bi obrnila tako, kot se je,« zmajuje z glavo Jaklitsch. »O nemški ideji nočem niti slišati, z njo se ne 
strinjam. Kočevarji nismo Nemci, smo Kočevarji,« pravi. »Ravno velikonemška ideja je kriva za to, da sta naša družina in 
kočevarska zgodba razpadli.« 
Kasneje, ko smo se odpravili na ogled ostankov nekaterih kočevarskih vasi na obrobju Kočevskega roga, nam je Jaklitsch 
zaupal, da ga je izguba matere – krivdo za izgubo pa posredno pripisuje posledicam velikonemške politike – močno 
zaznamovala. »Beseda mama mi je bila vse življenje tuja. Predstavljajte si, kaj je to pomenilo zame, ko sva z ženo sama 
dobila otroke…,« se je zagledal v kamne ene od kočevarskih hiš. Misli ni nadaljeval. 
Dvojna identiteta 
»Poglejte, tule je nekoč stala šola,« je Jaklitsch skozi okno avtomobila pokazal na grič, kjer so bili ostanki zidov in vodnjaka. 
Pripeljali smo se v nekdanjo vas Štale/Stalldorf, visoko nad dolino. Med zidovi dveh razredov, kjer so nekoč sedeli kočevarski 
otroci, danes rastejo visoke smreke. »Pred leti sem očistil podrast in vhod v šolo,« se je Jaklitsch ljubeče ozrl po ruševinah. 
Parkirali smo pri zidovih nekdanje gostilne. Tamle spodaj pa je bil gasilski dom, je pokazal na dva stebra, ki še stojita v 
gozdu. 
Zgodovinar Petrovič pravi, da je nepojmljivo, kako je lahko v Sloveniji pripoved o Kočevarjih ostala na obrobju. Na 
Kočevskem je stoletja živelo desettisoče ljudi, za njimi je ostalo tisoče zapuščenih hiš, ki so jih prekrili gozdovi. Le še na 
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redkih ostalinah, kot je domačija Jaklitschevih, je mogoče prepoznati značilno kočevarsko arhitekturo, zlasti umetelno 
oblikovane zračnike, ki prebadajo ostrešja. Pod njimi so Kočevarji sušili mesnine. Za njimi so ostale tudi skope informacije o 
kočevarski tradiciji. Ohranila se je denimo podoba tradicionalnih noš, z elementi tirolske in poljanske noše, in pa spomin na 
praznično navado, po kateri so moški z bregov, kot nekakšen ognjemet, spuščali goreče deske… »Navsezadnje pa se je treba 
zavedati, da so bili Kočevarji tesno prepleteni s slovensko identiteto. Iz kočevarskega okolja so izhajali pomembni 
intelektualci. Kdo, mislite, je za Slovenijo določil barve slovenske narodne zastave? To je bil Kočevar Peter Kozler (pravnik in 
geograf, avtor znamenitega Zemljovida slovenske dežele, op. p.), ki do sedmega leta ni govoril drugega jezika kot 
kočevarsko,« je 'manjkajoči člen' v slovenski zgodovini ponazoril Petrovič. 
Res je vrsta priznanih raziskovalcev na tem področju že izdala veliko knjig, a zgodovina Kočevarjev še ni tako temeljito 
raziskana, kot bi glede na obsežnost in težo lahko bila. Razlog za relativno odmaknjenost Kočevarjev od slovenskega 
kulturnega in družbenopolitičnega prostora je mogoče iskati v politiki in ideologiji povojnih razmer. Hans Jaklitsch nam je 
denimo povedal, da ga je k raziskovanju napeljal hčerin poskus leta 1993, da bi izdelala gimnazijsko raziskovalno nalogo o 
Kočevarjih. Še tedaj so nekateri profesorji in ocenjevalna komisija njeno »kontroverzno« raziskovanje blokirali. To je 
Jaklitscha spodbudilo, da se je sam predal raziskovanju. 
Vprašanje, ki se ves čas odpira pred njim in drugimi raziskovalci, zlasti profesionalnimi zgodovinarji, etnologi in družboslovci, 
pa je, kolikšen del kočevarske identitete je nemški. Je Kočevarje mogoče šteti za del enotne podobe slovenskih Nemcev, ki 
so sicer živeli v Ljubljani, Celju, Mariboru, na Apaškem polju… Iz teh preostalih okolij, in ne iz skupine redkih preživelih 
Kočevarjev, namreč izvira trenutna pobuda za spremembo ustave in državno priznanje obstoja nemške manjšine. 
Učenje nemščine 
»Naj vam vprašanje Kočevarjev in njihove 'nemškosti' predstavim z jezikovno zanimivostjo,« pove Anja Moric, politologinja 
in etnologinja z oddelka za etnologijo ljubljanske filozofske fakultete, ki raziskuje kulturno dediščino in položaj Kočevarjev. 
»Kdor je znal kočevarsko narečje, ni nujno znal tudi nemščine. Po nekaterih šolskih poročilih z začetka 20. stoletja so se 
otroci Kočevarjev nemščine morali priučiti šele v šolah (v tedanjih nemških šolah, op. p.). Kočevarji so nekaj posebnega 
ravno zato, ker so elementi njihove kulture povezani tako z nemško govorečim okoljem kot tudi s slovenskim. V tej 
perspektivi je treba njihovo kulturno dediščino ohranjati, saj je pomemben del kulturne dediščine Republike Slovenije,« 
pojasni Anja Moric. »Odraža namreč večetničnost oziroma večjezičnost, ki je bila nekoč na našem prostoru stalnica. Šele 
kasneje smo na to dejstvo zaradi teženj po unifikaciji pozabili.« 
Anja Moric pravi, da smo v kulturnih identitetah, kot so oblačila ali arhitektura, vajeni iskati elemente nacionalnosti. Vendar 
se ravno pri Kočevarjih pokaže, da to ni smiselno, saj so se kulturne identitete oblikovale na presečišču različnih identitet. 
Navsezadnje se je ob izselitvi prebivalstva s kočevskega območja leta 1941 izkazalo, da »nemškost« ali »kočevarstvo« pri 
tem nista bila odločilna dejavnika. Iz vasi, ki so bile narodno mešane, so se namreč skupaj s Kočevarji izselile tudi slovenske 
družine. Tako se niso ohranili niti slovenski sosedje, ki bi kasneje lahko pričali o prisotnosti Kočevarjev. 
Anja Moric se strinja z raziskovalci nemške identitete na Slovenskem, ki opozarjajo, da bi bilo priznanje nemške manjšine v 
slovenski ustavi nesmiselno. »Postavlja se vprašanje številnosti te manjšine, pa tudi teritorialne poseljenosti,« pravi. 
Raziskovalci štejejo, da je pripadnikov nemško govoreče narodne skupnosti na Slovenskem nekaj sto. Predstavniki skupnosti 
sicer trdijo, da jih je nekaj tisoč, a da ljudje identiteto prikrivajo. Kočevarjev pa je – objektivno – nekaj deset. In na 
vprašanje, ali so Nemci, je težko dobiti enoten odgovor. Nekateri Kočevarji in nekateri raziskovalci pravijo, da so, drugi, da 
niso oziroma da niso zgolj Nemci. 
Res pa je, pravi Anja Moric, da bi bili po načelu »avtohtonosti« ravno Kočevarji najbolj upravičeni do manjšinskega statusa. 
»Vendar ali je smiselno, da pravice, ki so v ustavi določene za italijansko in madžarsko manjšino, kot je denimo predstavnik 
v parlamentu ali dvojezične table, dobi tako majhno število ljudi?« se sprašuje raziskovalka. Res je sicer, da pripadniki 
(nepriznane) kočevarske manjšine niso krivi za to, da so tako maloštevilni. »A vendar bi bilo smiselno to potem urejati s 
posebnim zakonom, ne pa s spremembo ustave,« meni Anja Moric. »Po mojem mnenju pa bi moralo predvsem ministrstvo 
za kulturo močno povišati znesek, ki ga trenutno daje za nemška društva (tudi kočevarska, op. p.).« Po sporazumu z 
Republiko Avstrijo trenutno Slovenija za nemška društva – teh je okrog deset, sedem med njimi pa jih je združenih v krovno 
»nemško zvezo« – nameni komaj dvaindvajset tisoč evrov na leto. 
»Is ahou in ordnung?« (v narečju Kočevarjev): Je tako v redu  
Nagrobniki kot knjige 
Gospod Jaklitsch nas je na poti do opuščenih, razrušenih in z gozdom preraslih kočevarskih vasi – 
Untertappelwerch/Toplega vrha, Muckendorf/Komarne vasi, že omenjenih Štal – peljal še v nekdanji Neutabor/Novi tabor. 
Nekdanje hiše so tudi tam posejane kot skale med drevesa. Pokončno stoji le še kapela sv. Križa. Po vojni so jo razrušili 
ljudje, ki so odnašali gradbeni material za nove gradnje. Le njen zvonik je obstal v gozdu. »Vidite, to cerkev sem moral 
obnoviti z lastnimi sredstvi in s sredstvi sosedov,« pravi Jaklitsch. »Podrli smo gozd, prenovili notranjost. Le denar za streho 
je prispevala novomeška enota zavoda za kulturno dediščino,« je dodal. 
Na pokopališču pod cerkvijo leži grob Jaklitschevega očeta in matere. »Tu bom pokopan tudi jaz,« je rekel. Ozrl se je okrog 
po grobovih. Večina priimkov je bila kočevarskih, napisi pa so bili nemški. »Nagrobni napisi so seveda v nemščini,« pravi 
Jaklitsch. Kočevarsko narečje pisne oblike ne pozna. 
Ob pokopališki zid je Jaklitsch pred leti z avtodvigalom zložil vrsto kočevarskih nagrobnikov, ki nimajo več lastnikov. Tam 
zdaj stojijo, zloženi kot knjige. Berejo se kot zgodba. 

• V Rimu provladne demonstracije privržencev Lige.  STA. Dnevnik, Ljubljana, 8. december 2018 
https://www.dnevnik.si/1042849571/svet/v-rimu-provladne-demonstracije-privrzencev-lige  
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Več deset tisoč privržencev vlade stranke Liga iz celotne Italije se je danes zbralo na provladnih demonstracijah. 
Demonstracij v središču Rima se med drugim udeležujejo italijanski notranji minister Matteo Salvini ter več članov 
italijanske vlade, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. 
 

 
Slika: V Rimu provladne demonstracije privržencev Lige. Foto: AP 
 
»Poskušajo strmoglaviti to vlado, a če držimo skupaj, nas nihče ne more zaustaviti,« je dejal Salvini. Glede proračunskega 
spora z Brusljem je še dodal, da če so mogočne skupine oblastnikov proti italijanski vladi, to pomeni, da delajo prav v dobro 
60 milijonov Italijanov. »Ne bomo odnehali,« je še dejal podpredsednik italijanske vlade. 
Salvini se je tudi odzval na izgrede, ki spremljajo proteste rumenih jopičev v Franciji, a hkrati pokazal razumevanje za 
proteste. »Sem proti kakršnikoli obliki nasilja. A moramo reči, kdor seje revščino, žanje proteste,« je še dejal in dodal, da je 
Bruselj »izdal evropske sanje«. 
»Trdo bomo delali za novo evropsko družbo, ki bo temeljila na zaposlovanju, gospodarski rasti in družbeni enakosti,« je še 
napovedal. Kot največji dosežek sedanje italijanske vlade je omenil velik upad prihoda migrantov po zaslugi zaprtja 
italijanskih pristanišč. 
Italijanska poslanska zbornica potrdila proračun 
Italijanska poslanska zbornica je danes v Rimu potrdila italijanski proračun, ki mu nasprotuje Evropska komisija v Bruslju. Za 
proračun je glasovalo 312 poslancev, 146 jih je bilo proti. Še pred božičem bo glasovanje o proračunu v italijanskem senatu, 
poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
Italijanska vlada, v kateri sta stranki Liga in Gibanje pet zvezd, je v petek zvečer v poslanski zbornici že dobila zaupnico, ki so 
jo vezali na proračun. Na tak način so se izognili sprejemu več amandmajev, ki jih je predlagala opozicija. 

• Katalonija premagala virus nezameritis. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 8. december 2018  
https://www.dnevnik.si/1042849440/mnenja/komentarji/katalonija-premagala-virus-nezameritis  
»Sledite svojim sanjam. Nobene sanje niso izpolnjene brez težav.« Tako je katalonskemu predsedniku Quimu Torri med 
njegovim obiskom v Sloveniji dejala državna sekretarka na pravosodnem ministrstvu Dominika Švarc Pipan. Bila je 
najvišja predstavnica izvršne veje oblasti, ki se je bila med njegovim iskanjem solidarnosti s katalonsko željo po 
neodvisnosti pripravljena videti z visokim gostom. Tudi sama je sprva kolebala, ali naj pride. A se je pravnici, 
strokovnjakinji za mednarodno pravo, po tehtanju načela ozemeljske celovitosti in načela samoodločbe odgovor ponudil 
kot na dlani. Prišla je pozdravit Torra, kajti – tako Pipanova – pravica do ozemeljske celovitosti držav podpira umetne 
tvorbe, medtem ko pravica do samoodločbe podpira ljudi. Državna sekretarka je zbrala pogum, da s civilno in 
civilizacijsko pokončno držo naredi, kar je prav. 
Takšne pokončnosti pri slovenskem političnem vrhu sprva ni bilo mogoče opaziti. Med vodilnimi politiki se je namreč spet 
širil virus manjvrednosti, ki se pojavi, ko je treba sprejemati odločitve, s katerimi bi se utegnili komu zameriti. Gre za 
klasično težavo slovenske politike, da želi ugajati vsem, kar seveda na koncu lahko povzroči, da države ne ceni nihče. Virus 
»nezameritis« se je v minulih tednih nevarno razširil po sobanah predsedniške palače, premierjevega kabineta, ministrskih 
sobanah na Mladiki in predsedniških prostorih v državnem zboru. Med političnim vrhom je povzročil neprespane noči ob 
spraševanju, kakšen španski srd se bo usul na Slovenijo, če si bo kdo izmed njih drznil sprejeti demokratično izvoljenega 
katalonskega predsednika, s katerim želi, čeprav malce s figo v žepu, dialog voditi tudi španski socialdemokratski premier 
Sanchez. Borut Pahor, Marjan Šarec, Dejan Židan in Miro Cerar so s tresočo roko brskali po svojih koledarjih in olajšano 
ugotavljali, da se Španiji in Evropski uniji ne bodo uspeli zameriti, ker se jim zaradi službene odsotnosti v tujini ali drugih 
delovnih obveznosti sploh ne bo uspelo srečati s Torro. Povrhu vsega je bil katalonski predsednik tukaj tako ali tako na 
zasebnem obisku, je bilo med širjenjem virusa nezameritis slišati še v minulih dneh. Za naše politične legaliste je bil to 
zadosten razlog, da so se lahko izognili državnemu protokolu in Torre niso sprejemali tudi zato, ker sta vabila za srečanje 
pošiljala neka nebodijutreba: evropski poslanec Ivo Vajgl in bivši predsednik države Milan Kučan. V Pahorjevem kabinetu so 
pojasnjevali, da so prošnjo za srečanje resno proučili, potem ko je Torra, predsednik devetmilijonske regije Katalonije, 
predsednika pisno in v telefonskem pogovoru zaprosil za sestanek. Oprostite, vendar to ni diplomatska olika, za to se mora 
kljub virusu nezameritis najti samo ena beseda – ošabnost. 
Ta potreba, da se nikomur ne zamerimo, je imela še en stranski učinek, ki je za identiteto slovenskega naroda in s tem tudi 
za poistovetenje s katalonskim precej bolj pomemben. Med političnim vrhom je povzročila zgodovinsko amnezijo. Podobno 
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kot se mladi generaciji v EU očita, da sploh ne ve, kako dobro ji gre, ko pa na evropskih tleh že sedemdeset let ni bilo vojne, 
je tako ne več povsem mlad politični vrh Slovenije ob Torrovem obisku pozabil na manj oddaljeno slovensko zgodovino. 
Pred slabimi tremi desetletji so tudi slovenski osamosvojitelji, podobno kot Torra danes, hodili od vrat do vrat in v podobno 
prelomnih časih iskali mednarodno podporo za uresničitev tisočletnih slovenskih sanj. Če takratni slovenski prijatelji zaradi 
podobnih zadreg, kot so se nakazovale pri slovenskem političnem vodstvu, ne bi bili pripravljeni sprejeti in prisluhniti celim 
četam formalnih in neformalnih poslanikov slovenske osamosvojitve, verjetno s slovensko državnostjo ne bi bilo nič. Usoda 
Slovenije bi lahko bila podobna današnji katalonski realnosti: organizatorji lanskega osamosvojitvenega referenduma so za 
zapahi ali v izgnanstvu, osrednja oblast v Madridu pa razen deklarativne pripravljenosti za dialog ne odstopa od načela 
nedeljivosti države. 
Šele oster Vajglov, Kučanov in Ruplov politični opomin, da so na tnalu tudi vrednote osamosvojitve, je za javnomnenjski 
utrip dovzetnega Pahorja pripravil do tega, da najde tisti majhen kanček državniškega poguma ali notranjepolitične 
preračunljivosti in dvigne telefonsko slušalko. Ob začetku Torrovega obiska v Sloveniji je v svojem rokovniku vendarle odkril 
dobre pol ure za sprejem katalonskega gosta. Pahor je s tem drobnim sprejemom v salonu, kjer sta ob popolni politični 
korektnosti vihrali zgolj slovenska in evropska zastava, v četrtek oral evropsko ledino. Borut Pahor je postal faca, čeprav 
proti svoji volji, kar je za kralja Instagrama še toliko bolj neverjetno! Je namreč prvi predsednik kakšne članice Evropske 
unije, ki je sprejel katalonskega predsednika, pa čeprav neuradno. 
Tudi predsednik državnega zbora Židan je v zadnjem hipu našel 15 minut za kavico s katalonskim predsednikom, potem ko 
mu ga je v pisarno po obisku pri članih parlamentarnega odbora za zunanjo politiko pripeljal strankarski kolega Matjaž 
Nemec. Slovenija se je tudi s tem sprejemom utrdila na čelu največjih prijateljic Katalonije. Začuda najden državniški pogum 
zdaj velja prenesti še v izvršilno vejo oblasti, kjer virus nezameritis še kar naprej kljubuje. Ko Marjan Šarec in Miro Cerar od 
sosednje Avstrije zahtevata, da padejo nadzori na notranjih schengenskih mejah, nakazujeta, da mora biti Evropa prostor 
uresničevanja temeljnih evropskih svoboščin in da ni prostora za meje v glavah, ki se po nepotrebnem prenašajo na teren. 
Ko Evropska unija s Srbijo in Kosovom vodi pogovore o prenosu ozemlja, se sama odreka domnevno zveličavni resnici, da se 
meje v Evropi ne bodo več spreminjale. Pametna politika lahko v teh evropskih okvirjih najde številne ideje za podporo 
Kataloncem.  

• V Marakešu potrdili dogovor ZN o migracijah. STA. Dnevnik, Ljubljana, 10. december 2018  
https://www.dnevnik.si/1042849741/Svet/1042849741  
V maroškem Marakešu so danes predstavniki več kot 150 držav članic Združenih narodov potrdili dogovor ZN o varnih, 
urejenih in zakonitih migracijah. K dogovoru je pristopila tudi Slovenija. 
 

 
Slika: V Marakešu potrdili dogovor ZN o migracijah. Foto: Eric Lalmand/dpa 
  
Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v uvodnem nagovoru poudaril, da je "ta trenutek navdihujoč rezultat bolečih 
prizadevanj", so sporočili ZN. Predstavnikom držav je dejal, da so v Marakešu zato, ker priznavajo pomen tega dogovora kot 
načrta za preprečevanje trpljenja in kaosa ter za zagotovitev sodelovanja, ki bo koristilo vsem. K dogovoru je pristopila tudi 
Slovenija, ki jo na konferenci zastopa državni sekretar na notranjem ministrstvu Sandi Čurin. 
Dvodnevne konference se sicer udeležujejo predstavniki več kot 150 držav članic ZN, več jih zastopajo voditelji držav. Med 
njimi so nemška kanclerka Angela Merkel, španski premier Pedro Sanchez in grški premier Aleksis Cipras. 
Dogovor ZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah je prvi medvladni dogovor o migracijah na mednarodni ravni, ki 
vsebuje 23 ciljev za boljše upravljanje migracij v interesu držav, migrantov in skupnosti, ki jih gostijo. 
Julija ga je podprlo vseh 193 članic ZN, razen ZDA, ki so se iz pogajanj umaknile že decembra lani. K dogovoru med drugim 
danes po napovedih niso pristopile ZDA, Avstrija, Češka, Latvija, Poljska in Madžarska. Kot razloge za umik so navedli 
predvsem to, da izenačuje zakonite in nezakonite migracije ter posega v suverenost držav pri migracijski politiki. 
Dogovor bo 19. decembra z resolucijo potrjen še na Generalni skupščini ZN. 

• Šarec ni šel v Marakeš, a je bil vseeno tarča protestov. ušk. Dnevnik, Ljubljana, 10. december 2018  
https://www.dnevnik.si/1042849741/svet/1042849741  
Dogovor Združenih narodov o urejanju migracij je bil danes v Marakešu sprejet, podprla ga je tudi Slovenija. V Ljubljani 
pa je pred parlamentom potekal protest proti marakeškemu dogovoru. Med protestniki je bilo videti tudi “rumene 
jopiče”. 

https://www.dnevnik.si/1042849741/Svet/1042849741
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Slika: Ne prav množičen protest proti podpisu globalnega dogovora ZN o migracijah je potekal pred parlamentom. Foto: 
Luka Cjuha 
 
Dogovor Združenih narodov o varnih, urejenih in zakonitih migracijah je danes potrdilo 164 držav, med njimi tudi Slovenija. 
Našo državo je v Maroku zastopal državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Sandi Čurin. Na srečanju so sicer 
nastopili nekateri vidni voditelji, med njimi nemška kanclerka Angela Merkel. Ta je v nastopu dejala, da migracije po eni 
strani res lahko vzbujajo strah, kar populisti izkoriščajo za razširjanje laži. Vendar je mednarodni dogovor o migracijah nujen, 
saj jih bo le tako, s sodelovanjem držav, mogoče urejati. Na drugi strani Sredozemskega morja so ostale države, ki so 
dogovor povsem zavrnile in v Marakeš niso poslale nikogar, med njimi Avstrija, Madžarska, Poljska, ZDA… Države, ki so se 
zaradi občutljivosti tematike želele nekoliko distancirati, pa so po »vroči kostanj« poslale predstavnike, uvrščene na nižje 
politične stopničke, kot je državni sekretar Čurin. 
 

 
Slika: Dogovor Združenih narodov o urejanju migracij je bil danes v Marakešu sprejet, podprla ga je tudi Slovenija. Foto: 
Eric Lalmand/dpa  
 
Vendar to premierja Marjana Šarca in njegovih koalicijskih kolegov ni obvarovalo pred srdom protestnikov. Nasprotniki 
marakeškega dogovora, ki so s protestom pred parlamentom začasno tudi blokirali promet, so namreč prst usmerili 
predvsem v politični vrh. »Gre za strahopetje slovenske vlade. Če bi bil predsednik vlade mož, bi se sam odpravil v Marakeš 
in podpisal veleizdajo,« je dejal eden od voditeljev protestnikov Bernard Brščič. Nasprotniki marakeškega dogovora so se 
naslonili na politične izjave predstavnikov strank SDS, NSi in SNS, ki trdijo, da je dogovor za Slovenijo škodljiv, saj da jo 
migranti ogrožajo. Te trditve so strokovnjaki za mednarodno pravo že večkrat ovrgli, a kot se je izkazalo danes, je marakeški 
dogovor predvsem priročen izgovor za revolt proti vladni koaliciji. Med protestniki so si nekateri nadeli tudi rumene 
varnostne jopiče, kakršne nosijo protestniki v Franciji. Slišati je bilo, da protestirajo zaradi »Marakeša« pa tudi zaradi drugih 
problemov, ki pestijo državljane. Protestnike so iz parlamentarne zgradbe prišli podpret tudi nekateri poslanci opozicijskih 
strank.  

• Protestniki pred parlamentom ohromili promet in blokirali vhod v DZ. STA. Dnevnik, Ljubljana, 10. december 
2018  

https://www.dnevnik.si/1042849760/slovenija/protestniki-pred-parlamentom-ohromili-promet-in-blokirali-vhod-v-dz  
Na ljubljanskem Trgu republike potekajo protesti, ki so ohromili promet pred državnim zborom, protestniki blokirajo tudi 
vhod v parlament, ki je trenutno zaprt. Po ocenah se je zbralo skupno med 200 in 250 ljudi, je pa njihovo število težko 
oceniti, ker se jim pridružujejo vedno novi. 
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Slika: Na ljubljanskem Trgu republike potekajo protesti, ki so ohromili promet pred državnim zborom, protestniki 
blokirajo tudi vhod v parlament. Foto: Luka Cjuha 
 
Ker protestniki prečkajo cesto v zastavami ter se vozijo z avtomobili, so ustavili promet pred parlamentom. 
Sodeč po transparentih so se zbrali tako nasprotniki dogovora ZN o migracijah, ki so ga danes sprejeli v maroškem 
Marakešu, kot tudi protestniki po vzoru rumenih jopičev v Franciji. 
Ob 12. so bili na trgu tudi predstavniki sindikatov, ki so z mirno manifestacijo opozorili, da so tudi delavske pravice sestavni 
del človekovih pravic, nato pa jih je sprejel predsednik DZ Dejan Židan. 

• V Španiji vihar zaradi napovedi, da gre Katalonija po poti Slovenije. Simon Tecco. Dnevnik, Ljubljana, 10. 
december 2018  

https://www.dnevnik.si/1042849770/svet/madrid-kritizira-katalonskega-predsednika-zaradi-slovenske-poti  
V Španiji se je usul plaz kritik na katalonskega voditelja Quima Torro, ki je po obisku Ljubljane dejal, da bo šla njegova 
regija pri osamosvajanju po poti Slovenije. 
 

 
Slika: Predsednik Katalonije Quim Torra je razjezil uradni Madrid z napovedjo, da bo šla Katalonija po poti Slovenije. 
Foto: Matjaž Rušt 
 
Katalonski predsednik Quim Torra je po dvodnevnem obisku v Ljubljani katalonskim nacionalistom v soboto predlagal izbiro 
slovenske poti za razglasitev neodvisne države. Njegove izjave so v političnih strankah zunaj nacionalističnih krogov in v 
španskih medijih naletele na buren odziv, češ da ta pot vodi v oborožen konflikt. Mediji so tudi omenjali, da je Borut Pahor 
prvi predsednik države članice EU, ki je Torro sprejel, čeprav neuradno, a vendarle. 
»Naredimo še mi tako kot oni« 
Na sobotnem sestanku sveta katalonske vlade v Bruslju je Torra hvalil slovensko strategijo, ki je pripeljala do neodvisne 
države, ne oziraje se na posledice. Po njegovem prepričanju bi tako pot morala ubrati tudi Katalonija, rekoč: »Katalonci smo 
izgubili strah. Ne bojimo se več (španske oblasti), to je zelo močan krik po svobodi in ni poti nazaj. Slovenci so se odločili iti 
naprej z vsemi posledicami. Naredimo še mi tako kot oni, bodimo pripravljeni na vse, da bi svobodno zaživeli.« Dodal je: 
»Slovenska pot je naša pot.«  
Sestanki katalonskega vladnega sveta potekajo v Bruslju, ker so njegovi člani tudi odstavljeni katalonski predsednik Carles 
Puigdemont in peterica članov nekdanjega njegovega kabineta, ki so se pred aretacijo zatekli v Belgijo. Po navedbah 
španskih medijev je nagovor Torre na sestanku v soboto podprl bivši katalonski minister za zdravstvo Toni Comin in pri tem 
opozoril na dramatične posledice zaključnega dela te bitke. Pripomnil je: »Prišel je čas, da plačamo visoko ceno, sicer 
nepravično, toda neizogibno za našo svobodo.«  

https://www.dnevnik.si/1042849741
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Sledil je plaz kritik in obsodb z vseh strani, tudi iz levih političnih krogov, ki podpirajo pravico do referenduma. Domala vsi, 
vključno z večino medijev, so prepričani, da pomeni »slovenska pot« oborožen spopad ter posledično človeške žrtve in 
uničenje. Večina jih tudi meni, da je šlo v primeru Slovenije za povsem drugačne okoliščine in kontekst, ki s sedanjim 
katalonskim nimajo nič skupnega. Jose Luis Abalos, minister za razvoj v španski vladi, je Torrovo ravnanje obsodil z 
besedami, da je nespodobno in strašno predlagati pot, ki se igra s sožitjem ljudi, in ga označil za neodgovornega politika, ki 
potiska ljudi na pot trpljenja. 
Obtožbe o pozivu k vstaji 
Španski minister za zunanje zadeve Josep Borrell je danes Torrove besede označil za »poziv k vstaji«, kar naj ne bi bilo prvič, 
in spomnil, da je pred tem predlagal »kosovsko pot«. Omenil je tudi zavzemanje nekdanjega voditelja nacionalistične 
stranke ERC in odstavljenega podpredsednika vlade Oriola Junquerasa za »irsko pot, ki se je končala s strašno vojno«. 
Čeprav je Borrell označil Torrove izjave za skrb vzbujajoče, pa ni podprl zahteve desnih opozicijskih strank, Ljudske stranke 
in Ciudadanos, da naj premier Sanchez ponovno uporabi 155. člen ustave v Kataloniji in tako odstavi pokrajinsko vlado. 
Najostrejši ter za Torro in Puigdemonta verjetno najbolj boleč pa je odziv voditeljice leve stranke Catalunya en Comu in 
županje Barcelone Ade Colau. Ta je Torro po twitterju pozvala, naj nemudoma prekliče svoje skrajno neodgovorne izjave. 
»Družbena kohezija v Kataloniji mora biti nad vsem, kar jim pride na pamet za zamegljevanje vladnih problemov«, s čimer 
županja namiguje na obstoječe ekonomske in socialne probleme regije.  
Gladovna stavka 
Torra bo danes končal dvodnevno gladovno stavko, ki jo je začel v nedeljo. Z njo izraža solidarnost s štirimi od devetih 
priprtih katalonskih politikov, ki gladovno stavkajo 12 dni, in želi nanje opozoriti mednarodno javnost. 
Mediji: slovenska pot pomeni vojno 
Španski mediji poudarjajo, da »slovenska pot« pomeni vojno in da je Slovenija leta 1991 dosegla neodvisnost po desetih 
dneh spopadov z jugoslovansko vojsko, pri čemer navajajo različno število žrtev, od 62 do več kot 70. El Pais piše, da 
okoliščine, v katerih je potekal tamkajšnji proces, nimajo nič skupnega s katalonskim procesom. »Tam je bil referendum s 
93,3-odstotno volilno udeležbo, neodvisnost pa enostransko razglašena 25. junija 1991 s podporo 94 odstotkov poslancev,« 
piše časnik in dodaja, da se je končalo tragično z balkansko vojno.  

• Antisemitizem: tretjina evropskih Judov razmišlja o selitvi, težave tudi pri naših sosedih. Alp. Dnevnik, 
Ljubljana, 10. december 2018  

https://www.dnevnik.si/1042849772/svet/antisemitizem-tretjina-evropskih-judov-razmislja-o-selitvi-tezave-tudi-pri-
nasih-sosedih  
Zaradi rastočega antisemitizma vse več evropskih Judov razmišlja o selitvi v druge države. Zaskrbljeni so predvsem tisti, ki 
živijo v Veliki Britaniji, Nemčiji in na Švedskem. 
 

 
Slika: Fotografija je simbolična. Foto: Pixabay  
 
Raziskava Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) je razkrila zaskrbljujoč trend. Glede na ankete, ki jih je opravila 
agencija, ima kar 90 odstotkov evropskih Judov občutek, da je v njihovi državi prisotnega vse več antisemitizma. Raziskava je 
sicer največja te vrste doslej in je zajela 16 tisoč Judov iz 12 držav. Slovenije med državami, ki so bile zajete v raziskavo, ni. 
Okoli 90 odstotkov anketiranih pravi, da je še posebej hudo na spletu, medtem ko 70 odstotkov antisemitizem zazna na 
javnih površinah, v medijih in v politiki. Skoraj 30 odstotkov anketiranih je povedalo tudi, da so že bili tarče nadlegovanja. 
Ob tem kar 80 odstotkov vprašanih resnih primerov antisemitizma ne prijavlja policiji, saj menijo, da se s tem ne bo nič 
spremenilo. Več kot tretjina se jih izogiba judovskih dogodkov in prizorišč, ker se ne počutijo varno. Podoben odstotek 
razmišlja o selitvi drugam. 
Težave z antisemitizmom tudi pri naših sosedih 
FRA je podobno raziskavo opravila že leta 2013, najbolj zaskrbljujoč trend med državami pa gre v tem obdobju opaziti v 
Nemčiji. Leta 2013 je zaradi antisemitizma o selitvi iz te države razmišljalo 25 odstotkov anketiranih. V letošnji raziskavi je 
delež narasel že na 44 odstotkov. 
Enak odstotek so zabeležile ankete v Franciji, kjer se je stanje sicer izboljšalo za dve odstotni točki. V Belgiji o selitvi razmišlja 
42 odstotkov, na Madžarskem pa 40 odstotkov. Pred šestimi leti je bil delež sicer pri kar 48 odstotkih. 

https://www.dnevnik.si/1042849772/svet/antisemitizem-tretjina-evropskih-judov-razmislja-o-selitvi-tezave-tudi-pri-nasih-sosedih
https://www.dnevnik.si/1042849772/svet/antisemitizem-tretjina-evropskih-judov-razmislja-o-selitvi-tezave-tudi-pri-nasih-sosedih
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Huda skoka sta zabeležili tudi Švedska in Velika Britanija. Pred šestimi leti je o selitvi od tam razmišljalo 18 odstotkov 
vprašanih, danes pa bi Švedsko zapustilo 35 odstotkov, Veliko Britanijo pa 29 odstotkov vprašanih. 
Stanje je slabo tudi v sosedni Avstriji in Italiji. V naši severni sosedi prejšnje raziskave niso opravljali, v letošnji pa o selitvi 
razmišlja 31 odstotkov. V Italiji se je od zadnje raziskave delež teh dvignil z 20 na 23 odstotkov.  

• Predor Karavanke: Dars zmeden zaradi spreminjajoče se prakse revizijske komisije. Anja Hreščak. Dnevnik, 
Ljubljana,  11. december 2018  

https://www.dnevnik.si/1042849818/posel/novice/predor-karavanke-dars-zmeden-zaradi-spreminjajoce-se-prakse-
revizijske-komisije  
V turškem podjetju Cengiz Insaat zatrjujejo, da bi predor Karavanke lahko zgradili za 89 milijonov evrov in brez dodatnih 
stroškov, ki bi se pojavili z morebitnimi dodatnimi deli, pa tudi, da lahko nadoknadijo vso doslej pridelano zamudo. 
 

 
Slika: Avstrijci so 90 milijonov evrov vredno pogodbo za gradnjo 4,5 kilometra predora podpisali s podjetjem Swietelsky 
(na sliki). Slovenska stran predora je kilometer krajša, a z zahtevnejšo geološko strukturo, razpis pa vključuje še gradnjo 
600 metrov avtoceste. Foto: Luka Cjuha  
 
Medtem ko so v Družbi za avtoceste (Dars) začeli ponovno presojati ponudbe podjetij, ki so se prijavila na razpis za gradnjo 
druge cevi karavanškega predora, v turškem podjetju Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret brez dvoma pričakujejo, da bodo 
ponovno izbrani. Družba Cengiz Insaat je z 89,3 milijona evrov (brez DDV) najcenejši ponudnik, zato jo je Dars prvič izbral za 
gradnjo predora, nato pa je državna revizijska komisija (DKOM) po pritožbi treh neizbranih ponudnikov to odločitev 
razveljavila.  
V nedeljskem televizijskem Dnevniku je namreč član uprave Darsa Vili Žavrlan dejal, da je bilo pri grobem pregledu že 
ugotovljeno, da pri drugih ponudbah obstajajo pomanjkljivosti v tabelah, ki opredeljujejo kalkulativne osnove za morebitna 
dodatna dela. Te naj bi Cengiz po pozivu Darsa naknadno dopolnil, to pa je ključen razlog, da je DKOM razveljavil Darsov 
izbor Cengiza. V Darsu včeraj Žavrlanove izjave niso želeli natančneje pojasniti, so pa že v svojem odgovoru DKOM navedli, 
da noben ponudnik ni dosledno sledil zahtevam naročnika glede dopolnjevanja ponudbe. To smo preverili pri drugih 
ponudnikih. V Euro-Asfaltu informacije zanikajo, preostali ponudniki pa nam niso neposredno odgovorili.  
Ponudbo Kolektorja CPG, turškega podjetja Yapi Merkezi in Rika so denimo v Kolektorju opisali kot »ustrezno, to pomeni v 
skladu z razpisno dokumentacijo in zakonom o javnem naročanju«. V GGD so ocenili, da je »naša ponudba popolna in da so 
v naši ponudbi zajeti vsi stroški, ki so v skladu s predpisi«.  
Cengiz: naša cena je realna 
»Pričakujemo, da bo Dars to stališče zastopal in uporabil v postopku ponovnega presojanja prejetih ponudb in posledično 
dodelil pogodbo Cengizu,« so v družbi zapisali v pozivu, ki so ga naslovili na predsednika Boruta Pahorja, kabinet 
predsednika državnega zbora Dejana Židana, kabinet predsednika vlade Marjana Šarca, kabinet ministrice Alenke Bratušek 
in druge. »V nasprotnem primeru bi moralo biti javno naročilo razveljavljeno in ponovljeno,« so sklenili. Obstaja tudi 
možnost, da Dars izbere (novega) izvajalca del z neposrednimi pogajanji, je v nedeljo omenil Žavrlan. »Obstaja pa tudi 
možnost, da ne bomo izbrali nikogar,« je dodal. Odločitev bo znana najkasneje marca prihodnje leto.  
Turki zagotavljajo, da bi to zamudo, ki nastaja, lahko nadoknadili in – skorajda neverjetno – da »Cengiz za izvedbo del ne bo 
zaračunal več, kot je navedeno v naši ponudbi«. Takega zagotovila bržkone ni zmožen dati nihče od preostalih ponudnikov, 
četudi so njihove osnovne pogodbene cene najmanj 15 milijonov evrov višje od Cengizove. »Cena je realna in je nastala na 
osnovi nekajmesečnih analiz terena, postopkov in materialov,« so razliko pojasnili v Cengizu.  
Določilo zakona kot stvar interpretacije 
V Cengizu in na Darsu sicer ves čas zagotavljajo, da niso počeli nič nedopustnega, še manj protizakonitega (Dkom se ne sme 
opredeljevati do navedb Cengiza, so izpostavili za STA). Do nekaterih nesoglasij je prišlo tudi zaradi napak v prevodu, sicer 
pa domnevno sporne priloge sploh niso sestavni del ponujene cene.  
Dopolnjevanje, pojasnjevanje in spreminjanje ponudb je po zakonu o javnem naročanju dopustno, razen če se dopolnitev 
nanaša na končno ceno ali tehnično specifikacijo, ki bi lahko vplivala na drugačno razvrstitev ponudb. V zadevnem primeru 
so se Cengizove dopolnitve nanašale na osnove za vrednotenje morebitnih dodatnih del, ki so, še zlasti pri tako velikih 
projektih, malodane ustaljena praksa. Ponudbena cena je medtem določena v ločenem obrazcu predračuna. »Ravnanje 
naročnika je bilo s tega vidika običajno in ga uporabljajo vsi gospodarni naročniki,« zatrjujejo na Darsu.  

https://www.dnevnik.si/1042849818/posel/novice/predor-karavanke-dars-zmeden-zaradi-spreminjajoce-se-prakse-revizijske-komisije
https://www.dnevnik.si/1042849818/posel/novice/predor-karavanke-dars-zmeden-zaradi-spreminjajoce-se-prakse-revizijske-komisije
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Toda, če je dopolnjevanje zakonito, zakaj je Dkom razveljavil izbor? Poenostavljeno, ker je zakon (tokrat) interpretiral 
drugače kot Dars. A če je naročnikovo pozivanje k dopolnitvam običajno in ustaljeno, pa se praksa Dkom pogosto spreminja. 
»Praksa Dkom glede tega vprašanja ni enotna in ustaljena, zato je težko postaviti mejo med dopustnim in nedopustnim 
dopolnjevanjem,« menijo na Darsu.  
»Odločitev, ali bo naročnik pozval k dopolnitvi ponudbe, je po zakonu diskrecijska pravica naročnika, kriteriji pa v zakonu 
niso natančno opredeljeni,« dodajajo na Darsu, kjer si ne predstavljajo, da bi pri tako pomembnem javnem naročilu lahko 
ravnali drugače. Priznavajo tudi, da so zaradi prakse Dkom zmedeni. »To ne prispeva k predvidljivosti sistema, saj niti veliki 
naročniki, kot je Dars, ne znajo pravilno predvideti odločitev Dkom. Pravna predvidljivost je temeljni element pravne 
varnosti in njeno pomanjkanje samo po sebi predstavlja eno ključnih tveganj v sistemu javnega naročanja v Sloveniji.«  
Kaj glede dopolnitev veleva ZJN-3? 
“Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne 
oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti predložijo manjkajoče 
dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo informacije, pod pogojem, da je to skladno z načeloma enake obravnave in 
transparentnosti. Naročnik zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo le, kadar določenega dejstva ne more 
preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo se lahko nanaša izključno na 
elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka za predložitev ponudbe je mogoče objektivno preveriti. Če 
gospodarski subjekt ne dopolni, popravi ali pojasni informacije, mora naročnik gospodarski subjekt izključiti. 
Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik 
ne sme dopolnjevati ali popravljati: 1. svoje cene na enoto, skupne vrednosti ponudbe, 2. tehnične specifikacije predmeta 
javnega naročila, 3. elementov ponudbe, ki bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev ponudb.” 

• Ne morete reči: nahranil vas bom, a vam ne bom dovolil govoriti. Uroš Škerl Kramberger. Dnevnik, Ljubljana,  
                  11. december 2018  
https://www.dnevnik.si/1042849791/svet/vse-vec-voditeljev-drzav-se-sploh-ne-pretvarja-vec-da-jim-je-mar-za-
clovekove-pravice  
Nekdanja predsednica Čila Michelle Bachelet Jeria je septembra letos postala visoka komisarka Združenih narodov za 
človekove pravice. Med njenimi prvimi nalogami je promoviranje splošne deklaracije človekovih pravic, ki je včeraj 
praznovala sedemdeset let obstoja. Deklaracija velja za najvišji dokument človeštva, ki varuje najbolj temeljne pravice 
vseh ljudi. 
 

 
Slika: Nekdanja predsednica Čila Michelle Bachelet Jeria je septembra letos postala visoka komisarka Združenih narodov 
za človekove pravice (Foto: AP)  

Visoka komisarka Bachelet-Jeriajeva ve, kako je, ko ti oblast te pravice odvzame. V Čilu je njo in njeno družino vojaška hunta 
pod vodstvom generala Pinocheta zaprla, zasliševala in mučila. Zatočišče je našla v Avstraliji in Evropi. Po nekaj letih se je 
vrnila domov, kjer je kljub pritiskom opravljala zdravniško službo. Po Pinochetovem padcu se je politično vzpenjala in je bila 
v kar dveh mandatih (nazadnje v letih 2014 do 2018) izvoljena za predsednico Čila. V intervjuju za Dnevnik, za katerega smo 
se dogovorili s pomočjo slovenskega ministrstva za zunanje zadeve, je povedala, da jo je njena življenjska zgodba dobro 
pripravila na opravljanje enega najzahtevnejših poklicev na svetu – »vrhovne« zagovornice človekovih pravic. Te so namreč 
danes napadene z vseh strani. 
Gospa Michelle Bachelet Jeria, eden poglavitnih namenov vzpostavitve celovitega sistema ščitenja človekovih pravic leta 
1948 je bil, da bi preprečili, da bi ljudje vzeli pravico v roke kar sami. Zlasti tisti, ki nimajo več kaj izgubiti in na koncu 
branijo le še svoje življenje. So takšne »revolucije« danes še mogoče?  
Povezava med človekovimi pravicami ter mirom in varnostjo je zelo jasna. Krize, kot jih imate v mislih, se razraščajo po 
dolgih letih kršenja človekovih pravic. To pa ima lahko hude posledice za celotne regije. Človekove pravice lahko 
pripomorejo k odpiranju pogovorov o preprečevanju nasilja. Vključujoč dialog in utemeljeno sodelovanje civilne družbe, 
vseh delov družbe, z oblastmi je edini način za vzdrževanje miru, varnosti in napredka za vse. Vladam držav se ni treba bati 
upora. Namesto tega naj raje spodbujajo prebivalstvo, da izrazi svoje stiske. Potem pa je treba z ljudmi sodelovati, da se 
stiske razrešijo. 

https://www.dnevnik.si/1042849791/svet/vse-vec-voditeljev-drzav-se-sploh-ne-pretvarja-vec-da-jim-je-mar-za-clovekove-pravice
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Kako vidite problem razporeditve svetovnega bogastva? So odnosi med bogatimi in revnimi še vedno ključ za 
razumevanje izvorov nestabilnosti in trpljenja?  
Splošna deklaracija človekovih pravic je v tridesetih povsem jasnih členih pokazala, s katerimi ukrepi je mogoče izkoreniniti 
skrajno revščino in kako zagotoviti hrano, bivališča, zdravje, izobrazbo, delovna mesta ter priložnosti za vse prebivalce sveta. 
Pravica do posesti in ustreznega bivališča je absolutno temeljna. A vendar v nekaterih zahodnih državah ostri finančni ukrepi 
povzročajo izginjanje teh pravic za najrevnejše. Ljudje po vsem svetu zapuščajo svoje domove in postajajo migranti ali 
begunci, ker njihove pravice doma niso spoštovane. Vse pravice, ki jih določa splošna deklaracija človekovih pravic, so 
ključne, soodvisne in neločljive. Ko so avtorji deklaracije sestavljali ta dokument, so imeli v mislih prav zaščito revnih, lačnih, 
razseljenih in odrinjenih. 
Petindvajseti člen deklaracije na primer govori o širokem naboru pravic, tudi pravici do ustrezne hrane, vode, bivanjskih 
razmer, oblačil, prebivališča in zdravniške oskrbe. Prva zahteva v tem členu, ki »zagotavlja zdravje in blaginjo«, pa je hrana. 
Veliko strokovnjakov pravi, da na svetu proizvedemo dovolj hrane, da bi prehranili vse ljudi. A vendar okrog 815 milijonov 
ljudi še vedno trpi kronično lakoto zaradi neenake porazdelitve bogastva in virov. Revščina je oboje – vzrok in posledica 
kršenja človekovih pravic. Zaradi tega pa tudi mnoge druge pravice, zapisane v deklaraciji, niso dosegljive. 
Ali vidite nasprotje med varovanjem človekovih pravic in zahtevo po nenehni ekonomski rasti?  
Pomembno je, da vlade razumejo, da so človekove pravice nedeljive. Pravica do hrane in pravica do razvoja sta ključni. A ju 
je treba doseči brez diskriminiranja na podlagi rase, spola in drugih okoliščin. Ne morete reči svojim ljudem: nahranil vas 
bom, a vam ne bom dovolil svobode govora ali izražanja vere in kulture. Resnično verjamem, da nobene človekove pravice 
ni mogoče postaviti pred drugo. Nobena ni pomembnejša. Zagotoviti moramo ščitenje vseh. 
Kateri globalni fenomen – vojne, okoljske spremembe, migracije, politični populizem ali neofašizem – vas trenutno 
najbolj skrbi? Ali zaradi tega trpi tudi sistem človekovih pravic?  
Skrb vzbujajoče je spremljati kršenje človekovih pravic. Nekatere države, ki dolgo niso izvajale smrtne kazni, jo zdaj spet 
izvajajo. V nekaterih državah, ki imajo tradicijo strpnosti, politiki izvajajo volilne kampanje na plečih manjšin ter s 
spodbujanjem diskriminacije in strahu pred »Drugimi«. 
Hudo nevarni so poskusi spodkopavanja in celo ukinjanja celotnega multilateralnega okvirja, ki je bil ustvarjen za zaščito 
človekovih pravic in preprečevanje konfliktov. Vse več voditeljev držav se sploh ne pretvarja več, da jim je mar za človekove 
pravice. Odkrito napadajo civilno družbo, pri tem pa nacionalno varnost predstavljajo kot izgovor za svoja dejanja. Pozabili 
so na močne in preroške besede, zapisane v deklaraciji. Spominjati se jih moramo, ne le ob dnevu človekovih pravic, ampak 
vsak dan. 
Je demokracija pravi sistem za zaščito človekovih pravic? Kaj, če ljudje sami nočejo ohranjati človekovih pravic, ker se jim 
zdijo škodljive? Res je paradoksno, a zdi se, da se na volitvah dogaja prav to.  
Četudi ni idealna, je demokracija najboljši način, da ljudje razvijajo in ohranjajo pravice in priložnosti. Splošno deklaracijo 
človekovih pravic lahko vidimo kot ključen del prizadevanja vsega sveta, da se zaščiti pred vsemi bodočimi diktatorji. Treba 
je priznati, da nam je po sprejetju splošne deklaracije to tudi uspelo: leta 1948 je bilo na svetu zgolj dvajset ali petindvajset 
pravih demokracij. Danes jih je mnogo več. 
Pa vendar, ali menite, da večina ljudi prepozna pomen človekovih pravic šele, ko jih sami izgubijo?  
Marsikje po svetu ljudje jemljejo svoje pravice za samoumevne. A zgodovina in trenutni dogodki kažejo, da pravice lahko 
hitro tudi izginejo. Splošna deklaracija nas navdihuje, da se za človekove pravice nenehno borimo. Vsi imamo v sebi moč, da 
dosežemo spremembo. Svoje domove, skupnosti in države lahko spremenimo na boljše ali pa na slabše – za druge. Zato 
pozivam vse, da naj se postavijo za svoje pravice pa tudi za pravice nekoga drugega. Če ste budist, se zavzemite za pravico 
muslimana do molitve. Muslimani naj se postavijo za hindujce. Večine za manjšine. 
Kaj se je spremenilo v sedemdesetih letih, ki so minila od sprejema splošne deklaracije?  
Svet se je od leta 1948 zelo spremenil, a naše človeške potrebe in stremljenja ostajajo enaki. Mnogi problemi, s katerimi se 
soočamo danes, bi bili avtorjem deklaracije poznani: nekaznovanost zločincev, oboroženi konflikti in avtoritarni režimi so še 
vedno tu. Boj za človekove pravice se ne bo nikoli končal. Medtem ko proslavljamo dosežke splošne deklaracije, moramo 
torej ostati nenehno pozorni in se še naprej zavzemati za pravice vseh. 
Se vam zdi, da Organizacija združenih narodov izgublja položaj najvišje svetovne moralne avtoritete?  
Nezmožnost, da bi se odločno odzvali na celo vrsto kriz, je zamajala zaupanje v Združene narode. Storilci zločinov imajo tako 
več možnosti, da nadaljujejo kršenje človekovih pravic. Prav to lahko denimo opazujemo v Siriji in v vsej bližnjevzhodni 
regiji. Nekatere države oporekajo položaju človekovih pravic v okviru resolucij varnostnega sveta. A vendar nas izkušnje 
učijo, da človekove pravice lahko prispevajo k doseganju in vzdrževanju miru.  
Kot visoka komisarka iščem načine za ustvarjanje močnejšega partnerstva za mir in varnost z državami članicami Združenih 
narodov. Če vsak dan spremljate poročila o konfliktih, stradanju, nasilju, diskriminaciji in drugih kršitvah, zlahka obupate. A 
upanja ne smemo izgubiti – vsak med nami se mora z majhnimi koraki truditi za izboljšanje situacije. 
Kako vaša osebna zgodba in trpljenje vaše družine vplivata na vašo predanost človekovim pravicam?  
Vse, kar sem v življenju doživela, me je pripravilo na to zahtevno funkcijo: moje zdravniške izkušnje, kršenje človekovih 
pravic, zaradi katerega sem morala pobegniti iz domovine, moje materinstvo, moja vloga voditeljice, predsednikovanje in 
moje zagovorništvo človekovih pravic. Na položaj visoke komisarke Združenih narodov za človekove pravice prinašam 
mnogotere perspektive. Upam, da mi bo na tej podlagi uspelo doseči dialog z vladami, žrtvami kršitev človekovih pravic, 
civilno družbo in drugimi – na način, ki nam bo omogočal še boljšo promocijo in ščitenje človekovih pravic.  

• Madrid Barceloni grozi z napotitvijo španske policije v Katalonijo. STA. Dnevnik, Ljubljana, 11. december 2018 
https://www.dnevnik.si/1042849926/svet/madrid-barceloni-grozi-z-napotitvijo-spanske-policije-v-katalonijo  

https://www.dnevnik.si/1042849926/svet/madrid-barceloni-grozi-z-napotitvijo-spanske-policije-v-katalonijo
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V Kataloniji se pred začetkom procesa proti 18 vodjem prizadevanj za neodvisnost stopnjuje napetost. Španska vlada je 
napovedala, da bo v pokrajino poslala špansko policijo, če regionalna vlada Quima Torre ne bo ukrepala proti 
udeležencem protestov za neodvisnost. Ti za 21. december načrtujejo nove proteste, ki bi ohromili Barcelono. 
 

 
Slika: Španski policisti. Foto: Reuters 
  
Španska vlada z ukrepanjem grozi po sobotnih protestih okoli 200 zagovornikov neodvisnosti Katalonije, ki so južno od 
letoviškega mesta Tarragona več kot 15 ur z deskami in avtomobilskimi pnevmatikami blokirali avtocesto. Aktivisti so preko 
družbenega omrežja Twitter zagrozili, da bo Katalonija ohromljena, dokler ne bo samostojna republika. Katalonska policija 
Mossos d'Esquadra ni ukrepala. 
Španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska je po poročanju tujih tiskovnih agencij v pismu katalonskemu kolegu v 
ponedeljek pozno zvečer opozoril, da bo vlada v Madridu ukazala državnim varnostnim silam, naj posredujejo v primeru, da 
katalonska policija ne bo ukrepala, bo pa potrebno. 
»V sodobni in civilizirani državi ni normalno, da so avtoceste zaprte 15 ur, ker nekaj sto ljudi želi protestirati,« je v 
ponedeljek v Bruslju dejal španski zunanji minister Josep Borrell. 
Protesti na dan obiska Pedra Sancheza 
Aktivisti so medtem danes sporočili, da za 21. december načrtujejo množične proteste, ki bi ohromili Barcelono. Protesti bi 
potekali na dan, ko je napovedan obisk španskega premierja Pedra Sancheza v katalonski prestolnici. 
Gre za datum simbolnega pomena, ker bo 21. decembra prva obletnica predčasnih volitev, ki jih je ukazal Madrid, potem ko 
je španska vlada v odgovor na referendum o neodvisnosti razpustila katalonski parlament, pokrajina pa je prešla pod nadzor 
španskih oblasti. 
Regionalna vlada v Barceloni in borci za neodvisnost so znova v ospredju pozornosti, ker se bo kmalu začel sodni proces 
proti 18 vodjem prizadevanj za neodvisnost, ki so jih prijeli po referendumu za neodvisnost 1. oktobra lani in razglasitvi 
neodvisnosti Katalonije ter so tako priprti že več kot leto dni. Vrhovno sodišče v Madridu je sicer danes sporočilo, da je 
treba pred začetkom procesa rešiti tehnična vprašanja. Kot piše časnik El Pais, je eno od vprašanj, ali je vrhovno sodišče 
sploh pristojno za proces. 
Več priprtih voditeljev, ki jim zaradi uporništva in zlorabe javnih sredstev grozi do 25 let zapora, je v začetku decembra 
začelo gladovno stavko, da bi opozorili na to, da jim špansko pravosodje onemogoča pritožbe na Evropsko sodišče za 
človekove pravice. Proces proti njim se bo predvidoma začel v začetku januarja prihodnje leto. 

• Na nujni seji zavrnili predloge sklepov SDS za razpis posvetovalnega referenduma o globalnem dogovoru ZN o 
migracijah. STA. Dnevnik, Ljubljana, 12. december 2018  

https://www.dnevnik.si/1042850095/Slovenija/na-nujni-seji-zavrnili-predloge-sklepov-sds-za-razpis-posvetovalnega-
referenduma-o-globalnem-dogovoru-zn-o-migracijah  
Odbor za zunanjo politiko je na današnji nujni seji, ki jo je zahtevala opozicijska SDS, zavrnil predlagane sklepe SDS za 
razpis posvetovalnega referenduma o globalnem dogovoru Združenih narodov o migracijah. V skoraj tri ure dolgi razpravi 
so člani OZP iz vrst SDS zagovarjali nujnost izvedbe referenduma, vladajoča koalicija je bila proti. 
 

https://www.dnevnik.si/1042850095/Slovenija/na-nujni-seji-zavrnili-predloge-sklepov-sds-za-razpis-posvetovalnega-referenduma-o-globalnem-dogovoru-zn-o-migracijah
https://www.dnevnik.si/1042850095/Slovenija/na-nujni-seji-zavrnili-predloge-sklepov-sds-za-razpis-posvetovalnega-referenduma-o-globalnem-dogovoru-zn-o-migracijah
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Slika: Branko Grims. Foto: Jaka Gasar  
 
Poslanec Branko Grims je v imenu predlagatelja nujne seje med občasno burno razpravo večkrat ponovil, da bi morali 
ljudem s posvetovalnim referendumom o globalnem dogovoru ZN o migracijah omogočiti, da sami odločajo o lastni usodi. 
Ob tem se je tudi zavzel, da bi se v naprej obvezali k doslednemu spoštovanju odločitve, ki bi bila sprejeta na morebitnem 
posvetovalnem referendumu. 
V globalnem dogovoru ZN o migracijah po njegovem mnenju ni nobenih koristi ter da nasprotno, ogroža varnost Slovenije in 
povzroča nepotrebne »ogromne stroške«. Dogovor po njegovem mnenju tudi ogroža temeljne vrednote tako Slovenije in 
Evrope in daje prednost migrantom pred lastnimi državljani. 
Janez Janša (SDS) je med drugim izpostavil, da omenjeni globalni dogovor migracije opredeljuje tudi kot človekovo pravico. 
Okrcal je medije, da ne objavljajo anket glede dogovora, saj po njegovem mnenju večina Evropejcev temu dogovoru 
nasprotuje. 
Koalicija: Gre za poskus sejanja strahu 
Člani odbora iz vrst vladajoče koalicije so med drugim menili, da gre pri referendumski pobudi SDS za poskus sejanja strahu 
in povzročanja delitev med Slovenci ter tudi opozorili, da bi z razpisom posvetovalnega referenduma nastali nepotrebni 
stroški, ta sredstva pa bi lahko Slovenija porabila koristneje. 
Aljaž Kovačič (LMŠ) je SDS tudi očital populistično razpravo, podobnega mnenja je bil tudi Robert Pavšič (LMŠ), ki je ocenil, 
da gre pri pobudi SDS za demagogijo in trivialnost tematike. Milan Brglez (SD) je med drugim dejal, da je globalni dogovor 
ZN edini okvir, ki je globalen, globalne probleme, kot so migracije, pa je moč reševati zgolj na globalen način. SDS je očital 
sistematične zlorabe, tudi instituta referenduma. 
Državna sekretarka MZZ Simona Leskovar je ponovila že znana stališča vlade, ki jih je ta že večkrat pojasnila DZ. Globalni 
dogovor ZN tako določa seznam skupnih ciljev za varne, urejene in zakonite migracije, ne vzpostavlja nobenih pravnih 
obveznosti na podlagi nacionalnega ali mednarodnega prava in tudi ne posega v nacionalno suverenost na področju 
migracijskih politik. 
Globalni dogovor ZN ni pravno zavezujoč akt in tudi eksplicitno poudarja suvereno pravico držav, da določajo lastno 
nacionalno migracijsko politiko, pogoje za vstop, prebivanje in delo ter da v okviru svoje suverene jurisdikcije ločujejo med 
legalnimi in nelegalnimi migracijskimi statusi, je še zagotovila državna sekretarka MZZ. 
Kot je danes še dejala pred člani OZP, bo globalni dogovor ZN o migracijah formalno potrjen v Generalni skupščini Združenih 
narodov prihodnji teden. 
Slovenija je sicer v ponedeljek v maroškem Marakešu ob sprejemu globalnega dogovora ZN o migracijah podala svojo 
nacionalno izjavo, v kateri je pojasnila svoja stališča. V New Yorku bo danes bo besedah Leskovarjeve potekalo usklajevanje 
morebitne skupine evropske izjave, ki naj bi jo članice EU podale po potrditvi v GS ZN prihodnji teden. Prav tako se 
pripravljajo morebitne izjave, ki bi združile podobno misleče države. Slovenija bo po napovedih Leskovarjeve sodelovala 
tako na evropski koordinaciji, pogovarja pa se tudi z drugimi, enako mislečimi državami. Slovenija je tudi pripravljena na 
svojo obrazložitev v GS ZN, je še dejala državna sekretarka. 
Jožef Horvat je med današnjo razpravo na redni seji OZP, ki je bila namenjena vprašanjem in pobudam članov odbora in je 
bila tik pred današnjo nujno sejo, menil, da bi moral slovensko interpretativno izjavo ob globalnem dogovoru ZN o 
migracijah predhodno obravnavati in sprejeti tudi OZP. 

• Kučan Madridu očita nepoznavanje dejstev o slovenski osamosvojitvi, španski veleposlanik na pogovor na MZZ  
                 alp, STA. Dnevnik, Ljubljana, 12. december 2018  
https://www.dnevnik.si/1042850078/Slovenija/kucan-madridu-ocita-nepoznavanje-dejstev-o-slovenski-osamosvojitvi-
spanski-veleposlanik-na-pogovor-na-mzz  
Nekdanji slovenski predsednik Milan Kučan, ki je pred dnevi v Ljubljani gostil katalonskega predsednika Quima Torro, je 
danes poudaril, da gre v Kataloniji za politični problem, ki se lahko reši samo s političnimi sredstvi, slovenska pot je 
morda lahko zgled. V luči španskih odzivov na Torrove izjave je MZZ danes na pogovor povabilo španskega veleposlanika. 
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Slika: Prvi predsednik Slovenije Milan Kučan. Foto: Jaka Gasar  
 
Slovensko zunanje ministrstvo je po poročanju časnika Delo zaradi burnih odzivov v Madridu danes na pogovor povabilo 
španskega veleposlanika v Sloveniji, da bi mu pojasnili, da slovenska osamosvojitev ni bila nasilno dejanje, temveč se je 
Slovenija branila pred agresijo. 
Katalonski predsednik Torra je po koncu obiska v Sloveniji Katalonce namreč pozval, naj uberejo podobno pot v 
neodvisnost, kot jo je Slovenija, izjava pa je sprožila ostre odzive v Madridu. »Očitno je pozabil na številne mrtve in ranjene 
v Sloveniji,« je izjavila uradna govorka španske vlade Isabel Calaa, sicer ministrica za izobraževanje. 
Kučan Madridu očita nepoznavanje dejstev o slovenski osamosvojitvi 
Nekdanji predsednik Slovenije Milan Kučan, ki je skupaj z evropskim poslancem Ivom Vajglom gostil katalonskega 
predsednika, je danes v sporočilu poudaril, da interpretacija, da se je Slovenija osamosvojila z nasiljem, nima realne podlage 
in govori o nepoznavanju dejstev. 
V izjavi je Kučan zapisal tudi, da gre pri katalonski krizi za politični problem, ki ga je mogoče rešiti samo s političnimi sredstvi 
v odkritem, strpnem in argumentiranem dialogu z vlado v Madridu, še posebej zdaj, po katalonskem plebiscitu in pred 
napovedanim sodnim procesom proti priprtim katalonskim politikom. 
Po njegovem mnenju sta neodvisnost Katalonije in njen položaj v Španiji vprašanje, ki ga morata razrešiti vlada v Madridu in 
vlada v Barceloni po demokratični in mirni poti ter ob odgovornosti obeh strani, slovenska pot mirnega uveljavljanja pravice 
do samoodločbe pa je pri tem morda lahko dober zgled. 
Bivši predsednik je še zatrdil, da so o tem potekali pogovori s predsednikom Katalonije Torro ob njegovem obisku v Sloveniji 
prejšnji teden. 
Torro sta v Sloveniji na neuradnem pogovoru sprejela tudi predsednik republike Borut Pahor in predsednik DZ Dejan Židan.  

• Judje zaznavajo prebujanje temačne preteklosti stare celine. Dejan Kovač. Dnevnik, Ljubljana, 12. december 
2018 

https://www.dnevnik.si/1042849984/svet/judje-zaznavajo-prebujanje-temacne-preteklosti-stare-celine- 
V Evropi živeči Judje zaznavajo opazno razraščanje antisemitizma, rasnega nadlegovanja in sovražnega govora v svojem 
okolju v ducatu držav, ki jih je zajela raziskava Agencije EU za temeljne pravice. Dobra tretjina anketirancev je tudi že 
razmišljala o selitvi s stare celine. 
 

 
Slika: Fotografija je simbolična. (Foto: Pixabay)  
 
Sedeminsedemdeset odstotkov anketiranih evropskih Judov v raziskavi Agencije EU za temeljne pravice (FRA) je 
prepričanih, da je antisemitizem v zadnjih letih v »močnem porastu«, kar 90 odstotkov pa jih zaznava njegovo razraščanje v 
zadnjih petih letih. Podoben odstotek jih je navedlo, da so slišali negativno naravnane izjave o Judih na javnih krajih. V maja 
in junija opravljeni spletni anketi je sodelovalo več kot 16.000 samoopredeljenih Judov iz dvanajstih evropskih držav, 
starejših od 16 let, podobno raziskavo, ki jo je uporabila kot primerjalno, pa je FRA opravila leta 2012.  

https://www.dnevnik.si/1042849984/svet/judje-zaznavajo-prebujanje-temacne-preteklosti-stare-celine-
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Najbolj zaskrbljeni so v Franciji, najbolj problematična je Nemčija 
Najbolj zaskrbljeni so Judje v Franciji, kjer jih živi skoraj pol milijona. Antisemitizem je tam kot največji družbeni in politični 
problem opredelilo 95 odstotkov anketirancev. Medtem ko v Avstriji, Belgiji, Danski, Nemčiji, Italiji, Nizozemski, Poljski, 
Španiji ter na Madžarskem, Švedskem in Nizozemskem opažajo močan porast antisemitizma na spletu in družbenih 
omrežjih, so v Franciji zaznali alarmantno pogostost neposrednega javnega izražanja sovraštva do Judov.  
V celoti se je kot najbolj problematična pokazala Nemčija, kjer je 41 odstotkov sodelujočih v anketi navedlo, da so v zadnjih 
petih letih občutili neko od oblik antisemitizma, pri čemer je šlo največkrat za osebno nadlegovanje oziroma sovražne 
komentarje. Nekoliko vprašljiv je podatek, da Judje, živeči v Nemčiji, doživljajo nadlegovanje s strani »muslimanskih 
ekstremistov«. Ta anketni rezultat je namreč v popolnem nasprotju z lansko nemško kazensko statistiko, po kateri so po 
navedbah Felixa Kleina, posebnega vladnega predstavnika za vprašanja antisemitizma, 94 odstotkov antisemitskih kaznivih 
dejanj zagrešili skrajni desničarji, opredeljeni muslimani pa manj kot pet odstotkov. Nemčija nekoliko izstopa tudi s 
podatkom, da je v zadnjih petih letih kar 44 odstotkov tamkajšnjih anketirancev razmišljalo o izselitvi, medtem ko je takšnih 
med vsemi anketiranci približno tretjina.  
Streznitveno branje 
Direktor FRA Michael O'Flaherty je rezultate doslej najobsežnejše ankete med evropskimi Judi ocenil za »streznitveno 
branje«, saj ne razkrivajo zgolj prodora antisemitizma v EU, ampak na več načinov kažejo, da ta postaja normaliziran pojav. 
»Ko stopate mimo katere od številnih prelepih sinagog v Evropi, opazite pred njo oborožene stražarje?« sprašuje v uvodu v 
ponedeljek predstavljene raziskave in opozarja, da gre za v nebo vpijočo podobo, ki pa osem desetletij po začetku 
holokavsta postaja vse preveč običajna. A ne gre samo za zastražene sinagoge, saj se podobna slika ponavlja pred številnimi 
judovskimi centri in šolami. O'Flahertyja ne preseneča, da večina anketirancev zato ne le opaža skrb vzbujajoč porast 
antisemitizma, ampak v odgovorih navaja, da zaradi lastne varnosti puščajo kipo (simbolno pokrivalo) doma, mezuzo (svitek 
z odlomki iz Mojzesove knjige) pa diskretno skrivajo in se tudi izogibajo judovskih prireditev.  
Pomanjkljivosti ankete ne zmanjšujejo skrbi 
Opozorila so na mestu, čeprav je anketi mogoče očitati precejšnje pomanjkljivosti pri zahtevah družboslovnega 
raziskovanja. Izvedena je bila prek spleta, brez opredeljenega vzorca in zgolj s samoopredelitvijo anketirancev. Teh je bilo 
res največ iz držav z najštevilčnejšim judovskim življem – iz Francije 3869, iz Velike Britanije 4731, več kot tisoč pa še iz 
Nemčije, Nizozemske in Švedske – praviloma pa je še vedno v precejšnjem razkoraku z dejanskim številom tam živečih 
Judov. V uvodoma omenjenih državah sicer živi okoli 96 odstotkov oziroma več kot milijon evropskih Judov.  
Za FRA je bil tako kot v leta 2012 opravljeni raziskavi, ki je zajela 5847 anketirancev, oporna točka pri ocenjevanju 
primernosti vzorca znova le številčni odziv v posameznih državah; pred šestimi leti so tako zaradi preskromnega odziva 
izločili Romunijo, tokrat pa Latvijo.  
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• Predor Karavanke: Dars bi moral k dopolnitvi ponudbe pozvati vse. Anja Hreščak. Dnevnik, Ljubljana, 13. 
december 2018  

https://www.dnevnik.si/1042850146/posel/novice/predor-karavanke-dars-bi-moral-k-dopolnitvi-ponudbe-pozvati-vse  
Očitki upravljalca avtocest, uperjeni zoper državno revizijsko komisijo oziroma njeno odločitev o razveljavitvi izbora 
izvajalca izkopa druge cevi karavanškega predora, predsednika komisije Boruta Smrdela niso presenetili. “To razumemo 
kot poskus diskreditacije organa,” odgovarja.  
 

 
Slika: V turškem podjetju Cengiz Insaat in Darsu zagotavljajo, da ob dopolnjevanju ponudbe niso počeli nič nedopustnega 
ali protizakonitega. Foto: Luka Cjuha 
 
Potem ko so v ponedeljek v Družbi za avtoceste (Dars) kritično pospremili odločitev državne revizijske komisije (DKOM) v 
zvezi z razveljavitvijo izbora gradbinca za izkop druge cevi karavanškega predora ter dodali, da so prakse revizijske komisije 
neenotne in se pogosto spreminjajo, se je na očitke odzval predsednik revizijske komisije Borut Smrdel. »Lahko zatrdim, da 
je praksa DKOM glede dovoljenih posegov v ponudbene cene oziroma njihove elemente enotna in da tudi odločitev v 
konkretni zadevi, ki je ne morem podrobneje komentirati, od ustaljene prakse v ničemer ne odstopa in tako ne more 
povzročati nikakršne zmede,« je odgovoril. Tako njihova zadnja odločitev kot tudi vse druge temeljijo na zakonskih določilih 
pa tudi na relevantni sodni praksi sodišča EU. 
Tako Smrdel očitke Darsa zavrača kot neutemeljene, vendar ga niso presenetili. »Ni neobičajno, da se DKOM sooča s 
tovrstnimi pritiski. To razumemo kot poskus diskreditacije organa. Taki poskusi se še zlasti pojavljajo ob revizijah v primerih 
večjih javnih naročil, v zadnjem času sta bili to denimo še reviziji v primeru javnega naročila za gradnjo škofjeloške 
obvoznice in za izbor izvajalca za vzpostavitev sistema elektronskega cestninjenja,« je dejal. »Skrb vzbujajoč pa je občutek, 
da so takšni pritiski vse pogostejši, da se izvajajo kot načrtovane PR-strategije udeležencev v postopkih revizije in da 
postajajo kar nekako splošno sprejemljivi – tudi nihče od odgovornih jih ne obsodi.« 
Prelaganje odgovornosti za pomanjkljivosti 
Spomnimo, da so v Darsu v teh dneh začeli ponovno presojati ponudbe podjetij, ki so se prijavila na razpis za gradnjo druge 
cevi karavanškega predora, potem ko je revizijske komisije po pritožbi treh neizbranih ponudnikov izbor družbe Cengiz 
Insaat, ki je bila z 89,3 milijona evrov (brez DDV) vredno ponudbo najcenejša, razveljavil. V upravi Darsa so ob tem zapisali: 
»Praksa DKOM glede tega vprašanja (dopolnjevanja ponudb, op. a.) ni enotna in ustaljena, zato je težko postaviti mejo med 
dopustnim in nedopustnim dopolnjevanjem ponudb (ključen problem, zaradi katerega je DKOM razveljavil Darsov izbor, op. 
a.).«  
Smrdel je prepričan, da je Darsov odziv zgolj poskus razbremenitve odgovornosti za pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene, 
pa tudi neprimeren poskus vplivanja na morebitno nadaljnje odločanje revizijske komisije v zvezi s tem javnim naročilom. 
»Naša praksa pri sprejemanju odločitev je enotna. Se pa ta praksa seveda spreminja z vsakim novim oziroma posodobljenim 
zakonom o javnem naročanju,« je razložil. Zgolj ZJN-2 je doživel pet novelacij, aktualni ZJN-3 iz leta 2015 pa eno. »Zato je 
jasno, da v posameznih obdobjih DKOM sprejema mestoma različne odločitve, ki pa vselej temeljijo na prav tako različnih 
določbah zakona,« je dejal Smrdel. 
Če ponudbo dopolnjuje eden, jo morajo vsi 
S tem se strinja tudi Vesna Cukrov, nekdanja predsednica revizijske komisije, sodna izvedenka in odvetnica, ki se ukvarja z 
javnimi naročili. Tudi sama že nekaj časa opaža, da se zakoni in predpisi, ki so podlaga za odločanje, nenehno spreminjajo, 
kar poraja vedno nova vprašanja in potrebo po vnovični interpretaciji določb. »Področje javnih naročil ni izjema in le upamo 
lahko, da bo v prihodnje sprememb javnonaročniške zakonodaje manj kot v preteklosti. Če pa bodo, da bodo jasne, 
nedvoumne in predhodno usklajene z vsemi deležniki,« je dejala.  
Drži Darsova ugotovitev, da je v diskreciji naročnika, ali in v kolikšnem obsegu bo ponudnike pozval k dopolnitvi ponudbe. 
»A ob tem mora naročnik spoštovati temeljna načela javnega naročanja, med drugim tudi načelo enakopravne obravnave 
ponudnikov, kar v praksi pomeni, da če pozove enega od ponudnikov k dopolnitvi ponudbe, mora smiselno enako postopati 
tudi pri drugih. Ni namreč v diskreciji naročnika, da k dopolnitvi ponudbe pozove samo nekatere ponudnike, če se pojavijo 
podobne pomanjkljivosti pri več ponudnikih,« je poudarila Vesna Cukrov.  

https://www.dnevnik.si/1042850146/posel/novice/predor-karavanke-dars-bi-moral-k-dopolnitvi-ponudbe-pozvati-vse
https://www.dnevnik.si/1042849818/posel/novice/predor-karavanke-dars-zmeden-zaradi-spreminjajoce-se-prakse-revizijske-komisije
https://www.dnevnik.si/1042849010/posel/novice/predor-karavanke-turki-so-nezakonito-dopolnjevali-svojo-ponudbo-in-cudno-popravljali-cene
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Prepričana je, da so pravila glede dopolnjevanja in popravljanja ponudb jasna, še zlasti če jih beremo ob upoštevanju 
relevantne sodne prakse sodišča EU. Prav na slednji svojo odločitev utemeljuje tudi senat, ki je z revizijo razveljavil Darsov 
izbor turškega gradbinca.  
Vesna Cukrov hkrati opaža, da so razpisne dokumentacije, na podlagi katerih se oddajajo javna naročila, pogosto 
pomanjkljive ali nerazumljive in dopuščajo različne interpretacije ali postavljajo nerazumne zahteve. Tako tudi ponudniki 
oddajajo pomanjkljive ponudbe in jih je treba dopolnjevati. »Naročnik je tisti, ki vodi vsak posamezen postopek javnega 
naročanja ter je kot tak najbolj odgovoren za pravilno, pravočasno in zakonito izvedbo postopka oddaje javnega naročila,« 
je sklenila strokovnjakinja. 
Podatki v grafu sicer kažejo, da je le majhen, tako rekoč neznaten delež vseh javnih naročil razveljavljen (ali je razveljavljen 
izbor ponudnika kot v primeru karavanškega predora), so pa to pogosto prav javna naročila v infrastrukturnih projektih 
velikih vrednosti.  
Kakšen epilog lahko pričakujemo? 
Dars mora do marca odločiti, kateremu gradbincu bo oddal javno naročilo za gradnjo druge cevi karavanškega predora. 
Podjetje Cengiz Insaat ostaja v igri in Dars ga lahko tudi v drugo izbere, še več, ta izbor bi celo obstal, če se nihče izmed 
neizbranih ponudnikov ne bi pritožil. Seveda pa mora pri preverjanju ponudbe upoštevati revizijo. A ta epilog je vendarle 
manj pričakovan, bolj verjetno je, da bo Dars izbral drugega najcenejšega ponudnika oziroma razpis celo razveljavil.  
 
 

 
Foto: Dnevnik 
 

• Kosovo v petek o lastni vojski, središče Prištine okrašeno z ameriškimi zastavami. STA. Dnevnik, Ljubljana, 13. 
december 2018  

https://www.dnevnik.si/1042850559/svet/kosovo-v-petek-o-lastni-vojski-sredisce-pristine-okraseno-z-ameriskimi-
zastavami  
Kosovski parlament naj bi po napovedih iz Prištine v drugem in zadnjem branju v petek potrdil tri zakone, s katerimi bi 
sedanje varnostne sile (KSF) preoblikovali v vojsko. S potrditvijo bodo zakoni stopili v veljavo, kar bo po prepričanju 
Prištine nov korak pri utrditvi državnosti. Vzpostavitvi vojske ostro nasprotujejo Beograd in kosovski Srbi. 
 

https://www.dnevnik.si/1042850559/svet/kosovo-v-petek-o-lastni-vojski-sredisce-pristine-okraseno-z-ameriskimi-zastavami
https://www.dnevnik.si/1042850559/svet/kosovo-v-petek-o-lastni-vojski-sredisce-pristine-okraseno-z-ameriskimi-zastavami
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Slika: Kosovski parlament naj bi po napovedih iz Prištine v drugem in zadnjem branju v petek potrdil tri zakone, s 
katerimi bi sedanje varnostne sile (KSF) preoblikovali v vojsko. Foto: AP 
 
S preoblikovanjem se ne strinja niti zveza Nato, ki vodi okoli 4000-članske mednarodne sile Kfor, ki od junija 1999 na Kosovu 
skrbijo za varnost po skoraj dvoletnem konfliktu. Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je nedavno opozoril, da do 
namere prihaja ob nepravem času, da je v nasprotju z nasvetom zaveznic in da ima lahko resne posledice za prihodnost 
Kosova v evroatlantskih povezavah. 
Ima pa Priština podporo veleposlanika ZDA Philipa Kosnetta. Po poročanju medijev je središče Prištine danes okrašeno z 
ameriškimi zastavami. 
Medtem z območij z večinsko srbskim prebivalstvom danes poročajo o prihodu okrepljenih enot Kforja. Za francosko 
tiskovno agencijo AFP so sicer v Kforju zagotovili, da gre za običajne vojaške vaje, ki potekajo po vsej državi. »Danes je eden 
od konvojev na severu Kosova, včeraj je bil v Prizrenu na jugu,« je dejal tiskovni predstavnik Kforja Vincenzo Grasso. AFP 
poroča o okoli 50 vozilih Kforja v razdeljeni Mitrovici, več deset naj bi jih bilo na poti na mejo s Srbijo pri mejnem prehodu 
Jarinje. 
Predlogi zakonov, ki jih je parlament brez glasov poslancev vladne stranke srbske manjšine Srbske liste podprl v prvem 
branju oktobra, predvidevajo postopno preoblikovanje varnostnih sil v vojsko, ki bo »varovala suverenost in ozemeljsko 
celovitost Kosova«, katerega neodvisnost Beograd, niti stalni članici Varnostnega sveta ZN Rusija in Kitajska, ne priznavajo. 
Varnostne sile vzpostavili leta 2009 
Varnostne sile Kosova so vzpostavili leta 2009 v skladu z ustavo, potem ko je Kosovo 17. februarja 2008 razglasilo 
neodvisnost. V celoti so postale operativne leta 2013. Gre za profesionalne varnostne sile, ki so oborožene samo z lahkim 
orožjem in so pod civilnim nadzorom. Imajo 2500 aktivnih članov in do 800 rezervistov, dejavne pa so ob naravnih nesrečah 
in drugih kriznih dogodkih. Sodelujejo lahko tudi v mirovnih misijah in pri pomoči v tujini. Po poročanju srbskih medijev naj 
bi imela vojska okoli 5000 aktivnih vojakov in 3000 rezervistov, preoblikovanje pa naj bi trajalo deset let, poroča avstrijska 
tiskovna agencija APA. 
Beograd Prištino obtožuje, da bo z oblikovanjem vojske kršila lastno ustavo, ki za vzpostavitev vojske določa dvotretjinsko 
podporo v parlamentu, tudi srbske manjšine. V parlamentu pa bodo o zakonih v petek odločali z navadno večino, tako kot 
že v prvem branju oktobra. Takrat je neimenovan predstavnik Nata za agencijo Reuters povedal, da zavezništvo podpira 
kosovske varnostne sile s sedanjim mandatom in da bo v primeru "razvoja njihovega mandata" moralo znova preučiti raven 
svojega angažmaja na Kosovu. V Natu pa so poudarili da ostajajo zavezani ohranjanju varnosti in stabilnosti na Kosovu s 
silami Kfor. 
Odločitev za oblikovanje vojske bo še dodatno zaostrila odnose med Srbijo in Kosovom, pa tudi v regiji, saj do nje prihaja v 
času že tako napetih odnosov med Prištino in Beogradom zaradi 100-odstotnih kosovskih carin na srbsko blago. Do 
odločitve prihaja tudi v času, ko Beograd pod vodstvom srbskega predsednika Aleksandra Vučića krepi svojo vojsko in njeno 
opremljenost. 
Vučić: Srbija bo naredila vse za ohranitev miru 
Vučić je danes opozoril, da bo Srbija naredila vse za ohranitev miru in stabilnosti, da pa se bodo razmere bistveno 
poslabšale po tem, ko bo Priština v nasprotju z mednarodnim pravom sprejela odločitev o oblikovanju vojske. Po uvedbi 
kosovskih carin je to namero označil kot nov, provokativen in enostranski ukrep, zaradi katerega je Srbija zelo zaskrbljena za 
usodo kosovskih Srbov, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Poudaril je, da je Kfor tisti, ki ima v skladu z resolucijo VS ZN 
1244 mandat za »razorožitev nezakonitih oboroženih sil kosovskih Albancev«. Napovedal je posvete s prijatelji Srbije v VS 
ZN o akcijah, ki bi jih lahko izvedli kot odziv na oblikovanje kosovske vojske. 
Srbski dnevnik Večernje Novosti pa je pred časom poročal, da je Vučić pod pritiskom sodelavcev, da bi v primeru oblikovanja 
kosovske vojske Srbija Kosovo razglasila za zasedeno ozemlje, navaja nevladna medijska organizacija BIRN na svoji spletni 
strani Balkaninsight. 
Kosovske oblasti so v minulih letih že večkrat neuspešno skušale spremeniti mandat kosovskih varnostnih sil v vojsko. 
Nazadnje spomladi lani, ko pa sta koraku nasprotovala tako Nato kot ZDA. 
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Večer, Maribor 

• Je to sprejemljivo? Kristina Božič. Večer, Maribor, 07.12.2018 
https://www.vecer.com/je-to-sprejemljivo-6625420  
 

 
Slika: Katalonski predsednik Quim Torra. Foto: Robert Balen  
 
Nekateri pravijo, da gre za dilemo. Bomo spoštovali pravice, ki pripadajo državam, ki so umetne tvorbe? Ali bomo na prvo 
mesto postavili pravice, ki pripadajo resničnim ljudem? Tako je včeraj pojasnila vprašanja, ki naj bi se postavljala mnogim 
politikom v Evropi, državna sekretarka na pravosodnem ministrstvu Dominika Švarc Pipan. Govorila je katalonskemu 
predsedniku Quimu Torri, ki je na obisku v Sloveniji, a ga uradno ni sprejel noben državni politični predstavnik. Dvorana 
Društva slovenskih pisateljev je bila pravi kraj srečanja, poln simbolike: prostor skupnosti ljudi, ki so republika kulture in 
spoštovanja enakopravnosti, ki jih povezuje želja biti svoboden ne glede na politične ovire zamejenosti. 
Ustave, ki vsebujejo človekove pravice, so v sodobni Evropi pomembni dokumenti. A že nesrečna in nesojena ustava EU je 
na pravice ljudi pozabila. Zapisali so jih v ločeno listino temeljnih pravic. Katalonska izkušnja govori, da se tudi vse več držav 
polašča tega temeljnega dokumenta, ki naj bi z načeli demokratičnosti in vladavine prava v prvi vrsti ščitil pravice ljudi. 
Ustava, kot jo berejo novodobne oblasti, naj bi v prvi vrsti varovala obstoječi sistem oblasti. Ne glede na ceno – in četudi je 
zato treba poteptati človekove pravice in svoboščine posameznikov. 
O teh modernih evropskih političnih trendih govori tudi včeraj predstavljen seznam dobitnikov državnih odlikovanj, ki jih bo 
predsednik države Borut Pahor danes podelil za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v letih 2015 in 2016. Med njimi ni 
običajnih ljudi. So le državni funkcionarji, evropske vojske in policije – med drugim poljska mejna straža in madžarska 
policijska enota za obvladovanje izgredov. 
Predsednik republike je včeraj zgolj neformalno sprejel katalonskega predsednika, ki se je vprašanju, ali je v slovenskem 
kolegu našel prijatelja, izognil z diplomatskim odgovorom, da misli, da ima v Sloveniji veliko prijateljev, in je vesel, da je tu, 
kjer je našel številne ljudi, ki podpirajo prizadevanja Katalonk in Kataloncev. Slovenska zgodovina in izkušnje so zanje tako 
navdih kot zgled, kaj vse so še naloge, ki so pred njimi. 
Ker dileme na koncu ni, je bila včeraj jasna tudi strokovnjakinja za mednarodno pravo. Pokazati moramo, da spoštujemo in 
postavljamo ljudi pred države, ko pride do temeljnih vrednot in pravic, je dejala Švarc Pipanova, da bi pri tem tudi med 
politiki ne smelo biti izjem. Teritorialna celovitost demokratične države ne more poteptati pravice ljudi do samoodločbe. 
Drugače ostane le teritorialna celovitost. Varovana z mejami in s policijo in z vojsko in - z ustavo. Izgubljeni pa sta tako 
pravica do samoodločbe kot demokracija. Ne država ne državni organi nimajo te pravice. Svojih pravic ne morejo uveljavljati 
s kršenjem pravic ljudi. To bo treba ne le ponavljati, ampak tudi zahtevati. 
Ne država ne državni organi ne morejo svojih pravic uveljavljati s kršenjem pravic ljudi 

• Quim Torra: Če so krivi politični zaporniki, smo krivi vsi. Intervju: Quim Torra. Pogovarjala se je: Kristina Božič. 
Večer, Maribor, 09.12.2018 

Quim Torra  - Katalonski predsednik  
https://www.vecer.com/intervju-quim-torra-ce-so-krivi-politicni-zaporniki-smo-krivi-vsi-6626749 
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Slika: ”Svet bo videl katalonske demokrate in politike, ki se bodo obrnili k svetu s pozivom, naj se spoštuje človekove 
pravice,” pravi katalonski predsednik Quim Torra o prihajajočih sojenjih katalonskim političnim obtožencem. Foto: 
Robert Balen  
 
O svobodi, upanju, demokraciji in tem, kje so se skrivali fašisti, smo se med obiskom Slovenije pogovarjali s katalonskim 
predsednikom. 
Katalonski predsednik Quim Torra, ki je to postal letos maja, opisuje priprave odvetnikov in nevladnih organizacij, da bodo 
nadzirali in poročali svetu o sojenju katalonskim političnim zapornikom - devet jih je v priporu, dodatnih devet jih na 
procese čaka na prostosti, sedem jih je v azilu v državah EU. Špansko tožilstvo zahteva tudi po 25 in 17 let zapora za 
obtožene. A Quim Torra pripoveduje, kako se podpora Kataloniji po svetu med ljudmi krepi - in verjame, da bo zavezanost 
svobodi, demokraciji in spoštovanju človekovih pravic na koncu zmagala. 
Kakšni so vaši spomini na lanski 1. oktober, ko ste v Kataloniji glasovali za neodvisnost na referendumu, ki ga je 
zaznamovalo nasilje španske policije? 
"Kot številni sem branil šolo, kjer smo glasovali. Tam sta prespala moja sin in hčerka, z ženo sva tja odšla prvič dan prej in se 
nato vrnila ob petih zjutraj prvega oktobra. K sreči naša šola ni bila napadena, napadli pa so druge v soseščini. Cel dan smo 
praznovali z veliko napetostjo in polni čustev. Na koncu tudi z veliko upanja. Uspelo nam je ubraniti volišče in zmagali smo: 
Španija ni mogla izničiti naše odločitve. Ker smo glasovali, smo zmagali." 
A nato ... 
"Ko sem se vrnil zvečer domov, sem videl podobe od drugod. Tedaj sem začel jokati. Cel dan sem skrbel za volilno mizo, kjer 
so ljudje glasovali in vsi smo morali biti zbrani. Slišal sem, da so napadli druga volišča, a šele ko sem videl posnetke, sem 
razumel, kaj je španska država naredila." 
Se je spremenilo vaše razumevanje odnosa med Španijo in Katalonijo? 
"Takega nasilja nismo pričakovali, a hkrati smo videli, da je v Katalonijo prišlo stotine in nato tisoče španskih policistov. V 
zraku je bil strah, da bodo na koncu poskušali ustaviti referendum. Po eni strani smo nekaj pričakovali, a vendar ne takšnih 
napadov na volivce. V tem smislu se je nekaj spremenilo. A najbolj nas je ob vsem, kar se je zgodilo, presenetila tišina večine 
članic EU. Slovenski parlament je bil izjema in tega ne bomo nikoli pozabili. A tišina se nas je dotaknila." 
V Barceloni so ljudje lani govorili, da se čutijo okupirane. Ste delili ta občutek? 
"Ko ne moreš svobodno glasovati, ko je demokracija pod nadzorom policije in napadena, ko želi tisoče policajev preprečiti 
referendum o samoodločbi ... Ne vem, ali je prava beseda ta, ki ste jo omenili, a verjetno bi bila zelo podobna." 
Člen ustave o izrednem stanju in prevzemu regionalnih organov iz Madrida je veljal za nekaj, kar je tam, a se ne more 
zares uporabiti. V Kataloniji se ga nato je. Kaj to pomeni?  
"Od samega začetka, ko smo se odločili za referendum, sem bil prepričan, da bo Španija reagirala proti. A ko sta se španska 
vlada in parlament odločila ukiniti katalonski parlament in vlado, je bilo to nekaj, kar je veljalo za nemogoče. Sedaj slišimo 
številne španske politike, ki dnevno govorijo, kako bi spet uporabili 155. člen proti Kataloniji. Kot da je to nekaj lahkotnega 
in ukinitev katalonskega parlamenta neproblematična. A se motijo." 
Zakaj? 
"Ker sam ne bi mogel sprejeti uporabe 155. člena španske ustave." 
Zakaj ne? 
"Ker ostajam zavezan katalonskemu parlamentu in ljudem, ne pa španski državi. Naredil bom, kar bo katalonski parlament 
tedaj odločil. Če bo katalonski parlament vame položil zaupanje, bom še naprej katalonski predsednik. Potem se bo španska 
vlada morala odločiti, kaj bo naredila." 
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Slika: Protest v podporo katalonskim političnim zapornikom 3. decembra letos v Barceloni. Neodločanje španskega 
ustavnega sodišča o pritožbi katalonskih aktivistov in politikov preprečuje, da bi lahko začeli postopek pred evropskim 
sodiščem za človekove pravice Sveta Evrope. Foto: EPA 
 
Lani je bilo veliko preračunavanja in oklevanja. Madrid je čakal na napačno potezo Katalonije in katalonski voditelji do 
zadnjega niso želeli opustiti možnosti dialoga. Bi danes postopali drugače? 
"Zagotovo. Po enem letu je prišlo do refleksije številnih izkušenj. Marsikaj smo se naučili. Morda zveni paradoksno, a 
prepričan sem, da je gibanje za neodvisnost danes močnejše. Močnejši smo tudi zaradi zaprtih in pregnanih kolegov - svet 
sprašujemo, ali je v 21. stoletju v demokratični državi možno imeti demokratične politike v zaporu že leto dni brez sodbe, ob 
tem, ko so tuja sodišča odločila, da se ni zgodilo nobeno kaznivo dejanje. Predsednik Katalonije Carles Puigdemont je 
svoboden, živi v Belgiji, svobodni so ostali kolegi v Švici in na Škotskem - lahko gredo kamorkoli, le v Španijo ne. Na eni strani 
imamo odločitve Škotske, Belgije, Nemčije in Švice, na drugi strani odločitev Španije - kdo ima prav? Imamo veliko več 
argumentov za prizadevanja in cilje Katalonk in Kataloncev. Govorimo o kršitvah človekovih, političnih in državljanskih 
pravic, trenutno govorimo o gladovni stavki, ki jo že več kot teden dni vodijo štirje od devetih katalonskih političnih 
zapornikov. Naš boj ima danes večjo tako pravno kot moralno moč." 
A odgovor Evrope na vaše vprašanje, ali je to možno v 21. stoletju v demokratični državi, je jasen - da. Se zavedamo, kaj 
pomeni situacija v Kataloniji za celotno EU? 
"Kamorkoli grem, čutim naklonjenost in simpatijo ljudi. Podpirajo Katalonce in Katalonke. Ker nosim rumeno pentljo, znak 
solidarnosti s katalonskimi političnimi zaporniki, me ustavljajo, rečejo, naj vztrajamo, da nas podpirajo. V Sloveniji je bilo 
zelo očitno, da so ljudje Katalonkam in Kataloncem naklonjeni. Ta naklonjenost se krepi povsod. Ko rečem, da smo danes 
močnejši, imam v mislih tudi to, da je po španski ukinitvi katalonske ustave, Španija organizirala nove volitve. V tistem 
kritičnem trenutku smo spet zmagali - stranke, ki zagovarjajo neodvisnost, so ponovno dobile absolutno večino." 
"Ne gre za meje, zastave ali himne. Gre za to, da se ljudem da glas" 
V Sloveniji je veliko naklonjenosti, a hkrati kar nekaj pridig, da bi morali stvari narediti drugače, da večina, ki podpira 
neodvisnost, ni zadostna. Poskušate okrepiti naklonjenost neodvisnosti tudi znotraj Katalonije? 
"V Kataloniji je veliko soglasje štirih petin ljudi, da gre za vprašanje, ki bi ga morali rešiti politično. In prav toliko ljudi meni, 
da bi bila ta rešitev lahko ponoven referendum, ki bi bil priznan in mednarodno nadzorovan. Ankete kažejo, da je večina še 
vedno naklonjena neodvisnosti, okoli 55 odstotkov. A za nas je pomembnih 80 odstotkov, ki pravijo, da na koncu ne gre za 
neodvisnost, ampak za demokracijo. Zahtevajo spoštovanje vrednot demokracije in enakopravnosti, na katerih je 
utemeljena Evropa. Problem, s katerim smo soočeni, je, da Španija ni pripravljena dopustiti in priznati katalonskega 
referenduma. To daje na mizo vprašanje: zakaj Katalonke in Katalonci ne moremo imeti enakih pravic, kot so jih imele 
Škotinje in Škoti, ki so lahko praznovali referendum o neodvisnosti, ne da bi jih britanska policija pretepla. To je evropsko 
vprašanje. Bomo v Evropi spoštovali pravico ljudi do samoodločbe ali ne. Vse evropske družbe bi se morale to vprašati." 
Pa razumete strah EU? Do želja po samoodločbi lahko pride v Belgiji, na Balkanu - mnogi so Slovenijo videli kot sokrivo za 
vojne, ki so v devetdesetih sledile ob razpadu Jugoslavije. 
"Zame je odgovor, da je kriv le tisti, ki ne spoštuje demokracije. Ne gre za meje, zastave ali himne. Gre za to, da se ljudem da 
glas. Za to, da lahko svojim prebivalkam in prebivalcem v republiki zagotoviš boljše javne usluge, boljšo infrastrukturo, 
izobraževanje ... Neodvisnost je to. Neodvisnost ni stvar meja - še posebej v 21. stoletju, ko je svet globaliziran, ljudje pa 
povezani. Gre za to, ali spoštuješ demokracijo in voljo ljudi." 
A kaj se zgodi, če volja ljudi pomeni izvolitev predstavnikov skrajno desne stranke kot je Vox v Andaluziji? 
"Tu gre za boj proti skrajni desnici, proti fašističnim strankam. Tudi to je evropsko vprašanje. Evropejke in Evropejci, ki se 
borimo za svobodo, vrednote demokracije in solidarnosti, človekovih pravic in socialne države, smo lahko zaskrbljeni." 
Vox bolj ali manj poziva v ukinitvi Katalonije. Še lani je bila Španija ponosna, da nima skrajno desnih strank. Kaj se je 
zgodilo? 
"Te skupine so bile vedno tam, a skrite pod ogrinjalom drugih desničarskih strank. Danes je žal tako, da ti to, da si proti 
Kataloniji, prinese številne politične glasove. Vse stranke, od levice do desnice, govorijo proti nam. A nas to le krepi v 
prepričanju, da moramo ostati odločni v zahtevah po demokraciji in neodvisnosti." 
Omenili ste, da je bilo v Kataloniji lansko leto gospodarsko dobro. Vas je strah normalizacije - da se bodo ljudje sprijaznili 
s situacijo, se utrudili in rekli, saj ni tako slabo? 
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"Ne. Na nacionalni dan Katalonije, 11. septembra, je bilo na ulicah več kot milijon ljudi. Jasno so sporočali, da želijo biti 
neodvisni. Ljudje so tu. In tudi gospodarske številke nam kažejo, da smo močni. Pred letom dni smo poslušali katastrofične 
napovedi, da bodo zlomili naše gospodarstvo, da nam preprečijo neodvisnost. Vidimo, da gre za prazne grožnje. To lahko s 
številkami pokažemo tudi tujim investitorjem. To je pomembno." 
Mnogi, ki so za demokracijo, a ne podpirajo neodvisnosti, opozarjajo, da drobitev ni rešitev, če se želimo ljudje 
zoperstaviti globalnemu kapitalu. Kako odgovarjate? 
"Potem ni prav niti, da imamo države, ki so manjše od Katalonije, denimo Slovenijo. Vaša izkušnja kaže, da je bila 
neodvisnost nekaj dobrega in lepega, da smo tudi mali lahko konkurenčni. Vse študije o neodvisni Kataloniji nam kažejo, da 
se naš ekonomski položaj s tem ne bi ošibil." 
 

 
Slika: Quim Torra: ”Zakaj Katalonke in Katalonci ne moremo imeti enakih pravic, kot so jih imele Škotinje in Škoti?” Foto: 
Robert Balen 
 
Ste tudi ko pride do institucij države močnejši kot pred enim letom? 
"Če je želja po neodvisnosti, če smo pripravljeni na določeno požrtvovalnost in imamo upanje, ki ga daje ideal svobode, 
potem bomo na koncu zmagali. A odvisno je od odločenosti ljudi. Zato govorimo o samoodločbi - uresničitev te pravice bo 
odvisna od volje ljudi. Če bo večina glasovala za, bomo neodvisni." 
Vas je volje ljudi kdaj strah? Da bodo ljudje glasovali drugače? 
"Ne, demokrati smo. Če bo referendum pokazal, da želi biti večina še naprej del Španije, bom odstopil še isto noč in se 
umaknil iz politike. V tem ni problema. Zato dajmo ljudem glas; problem bo rešen. Gre za demokracijo in za spoštovanje 
volje naroda. Na koncu je rešitev zelo preprosta. Mi bomo rezultat sprejeli - problem je, ali je to pripravljena narediti tudi 
španska vlada. Zato tudi pozivamo k mednarodni mediaciji, saj ne vemo, kako doseči, da bi se s Španijo usedli za isto mizo in 
odločili, kako lahko Katalonke in Katalonci uresničimo svojo pravico do samoodločbe." 
Le volja ljudi v Kataloniji ne bo dovolj? 
"Volja ljudi je bila jasna lani oktobra in 27. oktobra smo razglasili neodvisnost. Sedaj še naprej iščemo politično rešitev. To - 
razglasitev republike - je naše izhodišče. A še vedno preverjamo, ali obstaja možnost, da Španija, Katalonija in svet najdemo 
politično rešitev. Naš predlog je ponoven referendum. Kaj je predlog Španije? Ni ga. Ne glede na barvo stranke, ki vlada. 
Edino, kar slišimo, je ne. In ne." 
Kaj vam pomeni dediščina Carlesa Puigdemonta in drugih, ki jo nadaljujete? 
"Carles Puigdemont je še vedno legitimni predsednik Katalonije, ki je v azilu v tujini, in vodja gibanja za neodvisnost. V tujini 
poskuša doseči čim večjo internacionalizacijo situacije v Kataloniji in z njim govorim tako rekoč vsak dan. Svet je globaliziran, 
komunikacije obstajajo, smo v 21. stoletju - smiselno bi bilo, da naredimo stvari na preprost in smiseln, soglasen način, ob 
spoštovanju volje in glasov ljudi." 
V mestni hiši je udeleženec pogovora spomnil, da ima Katalonija pristojnost nad zapori, ne pa nad pravosodjem. Kaj to 
pomeni za politične zapornike, ki so bili prestavljeni v katalonske zapore? Jih lahko izpustite? 
"Ne, saj obstaja zakonodaja, ki je ne moremo enostransko spremeniti. Nalaga nam naše obveznosti. Obstaja škatla, a ne 
moremo odločiti, kaj je v njej in kako z njo upravljamo. S kletko, v tem primeru. Z ustavo." 
V začetku naslednjega leta se bodo začeli procesi proti katalonskim političnim zapornikom. Na kaj se ne sme pozabiti, da 
se bo ubranilo demokracijo in človekove pravice? 
"Svet bo videl katalonske demokrate in politike, ki se bodo obrnili k svetu s pozivom, naj se spoštuje človekove pravice, 
opozorili bodo na vse, kar se je zgodilo v zadnjem več kot letu dni, kako so španska sodišča prekršila in napadla človekove 
pravice. Ker gre za politične zapornike, bo njihova obramba politična - branili ne bodo le svojih pravic, ampak bodo obtožili 
špansko državo zaradi vseh kršitev in nezakonitosti. Gre za ljudi, ki so nedolžni. Edino, kar so naredili, je bilo to, da so 
zagovarjali referendum. Nihče ne čuti, da je naredil karkoli narobe. Ravno obratno. Katalonska vlada je izglasovala, da so 
naredili, kar so - organizirali referendum. Če bi bili oni krivi, potem sem kriv tudi jaz in krivi smo vsi ljudje Katalonije. In na 
sojenju se bo odločalo o tem." 

• Turški Cengiz pričakuje, da bo dobil posel Karavanke, sicer pa ponovitev razpisa. STA, M.R. 10.12.2018 
https://www.vecer.com/turski-cengiz-pricakuje-da-bo-dobil-posel-karavanke-sicer-pa-ponovitev-razpisa-6627085  
 

https://www.vecer.com/turski-cengiz-pricakuje-da-bo-dobil-posel-karavanke-sicer-pa-ponovitev-razpisa-6627085
https://static.vecer.com/images/slike/2018/12/10/o_961555_1024.jpg
https://static.vecer.com/images/slike/2018/12/09/5507985.jpg


79 
 

79 
 

 
Slika: Predor Karavanke ima sedaj le eno cev, v prihodnje pa bo imel dve. Arhiv: Tenzor  
 
Turška gradbena družba Cengiz pričakuje, da ji bo Dars dodelil pogodbo za gradnjo druge cevi predora Karavanke ali pa 
razveljavil javno naročilo in ga ponovil. Poudarja, da lahko zamudo, ki je nastala zaradi postopkov, pri gradnji še vedno 
nadoknadi, so danes sporočili iz družbe. 
Dars je družbo Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret, ki je z 89,3 milijona evrov brez DDV oddala najcenejšo ponudbo, izbral za 
gradnjo druge cevi predora, a je državna revizijska komisija po pritožbi treh neizbranih ponudnikov izbor razveljavila. V 
Cengizu poudarjajo, da niso bili izločeni iz postopka in da revizijska komisija ni razveljavila postopka. 
Kot so zapisali v današnjem pismu - ki so ga naslovili med drugim na predsednika vlade in DZ, ministra za infrastrukturo in 
gospodarstvo, nadzorni svet Darsa, Komisijo za preprečevanje korupcije in komisijo DZ za nadzor javnih financ - se odločitev 
državne revizijske komisije ukvarja le z vprašanjem, ali je sprejemljivo, da je Cengiz ob ponudbi oddal nejasno izpolnjene 
priloge, ki vsebujejo podatke o opremi, sredstvih in materialih, uporabljenih pri izračunu ponudbene cene, ter jih na poziv 
Darsa naknadno dopolnil, pri čemer pa se končna ponujena cena ni spremenila. 
Poudarjajo, da so omenjene priloge korigirali in uskladili z enotnimi cenami, kar je po zakonu dovoljeno. "Priloge C1, D in D1 
niso sestavni del ponujene cene, temveč predstavljajo zgolj podatke, izračune ipd., ki temeljijo na izkušnjah, domnevah in 
nezavezujočih ponudbah ponudnikov storitev in blaga, na podlagi katerih je Cengiz pripravil svojo ponudbo," so zapisali. 
Tudi državna revizijska komisija je po navedbah Cengiza ugotovila, da ni prišlo do spremembe ponujene cene in da 
spremembe zneskov v prilogah ne bodo imele vpliva na morebitna dodatna dela. Cengiz je tudi zagotovil, da ne bo 
zaračunal več, kot je ponudil na razpisu. 
Ponovna presoja vseh ponudb 
Dars bo moral pri ponovnem odločanju še enkrat presojati ustreznost prejetih ponudb, tudi Cengizove, pri čemer bo dolžan 
upoštevati napotke revizijske komisije, pravijo v turški družbi. 
Cengiz glede na odločbo državne revizijske komisije, iz katere izhaja, da je najugodnejši ponudnik z lastnimi ustreznimi 
referencami, in glede na javno ugotovitev Darsa v predrevizijskem postopku, da nobeden od vlagateljev "ni dosledno sledil 
zahtevam naročnika v zvezi z izpolnjevanjem prilog", pričakuje, da bo Dars to stališče uporabil tudi v postopku ponovnega 
presojanja prejetih ponudb in mu posledično dodelil pogodbo. "V nasprotnem bi moralo biti javno naročilo razveljavljeno in 
ponovljeno," so prepričani. 
Poudarjajo, da bi ponovitev razpisa Sloveniji povzročila gospodarsko škodo, za katero pa ni odgovoren Cengiz, ampak 
ponudniki, ki "so z bistveno dražjimi ponudbami, skupaj z državno revizijsko komisijo, razveljavili izbor". 
Cengiz tudi zagotavlja, da lahko sedanjo zamudo, ki je nastala zaradi poteka postopkov, med gradnjo še vedno nadoknadi. 
Dars: Morda ne bodo smeli nastopiti na ponovljenem razpisu 
Član uprave Darsa Vili Žavrlan je v nedeljo v oddaji Dnevnik na TV Slovenija dejal, da ponudba v vsebini, kot jo je Cengiz na 
poziv Darsa dopolnil, "ne more biti več v igri". Lahko pa ostane v igri "pod pogojem, da bomo enake pomanjkljivosti ugotovili 
tudi pri drugih ponudnikih". 
Strokovna komisija je po njegovih besedah že začela podrobno pregledovati tudi druge ponudbe, je pa grob pregled ponudb 
tudi pri teh pokazal na pomanjkljivosti. "Lahko pridemo do točke, ko bodo tudi te ponudbe nedopustne," je dodal. O 
morebitni razveljavitvi razpisa ni želel ugibati, dejal je, da zakon daje tudi druge možnosti, npr. pogajanja s ponudniki. 
Če bo katera od ostalih ponudb dopustna in ne bo novih pritožb, bi lahko izvajalca izbrali v nekaj mesecih, to zamudo pa bi 
se dalo med gradnjo nadoknaditi, je povedal Žavrlan. 
Državna revizijska komisija je minulo sredo povedala, da se ne sme opredeljevati do navedb Cengiza. Lahko razveljavi 
nezakonita ravnanja in odločitve naročnika, nima pa pristojnosti namesto naročnika sprejemati odločitev v postopku oddaje 
javnega naročila, so navedli. 
Revizijska komisija je izbiro Darsa razveljavila na podlagi pritožb Kolektorja CPG, sarajevskega Euroasfalta in kranjske 
Gorenjske gradbene družbe skupaj z Metrostavom iz Prage. 
Naslednjo najugodnejšo ponudbo na Cengizom je podala Gorenjska gradbena družba v sodelovanju s češkim Metrostavom 
za 104,4 milijona evrov. Sarajevski Euroasfalt je s Cestnim podjetjem Ptuj ponudil gradnjo za 106,3 milijona, Kolektor CGP z 
Rikom in turškim Yapi Merkezijem za 109,4 milijona, Implenia Österreich v konzorciju z Implenia Švica in CGP Novo mesto za 
114,8 milijona, grški J&P Avax za 115 milijonov, italijanski Astaldi s partnerjema Cipa in GIC gradnje za 117,5 milijona evrov, 
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GH Holding v sodelovanju z avstrijskim Hochtiefom za 118,6 milijona ter Pomgrad v konzorciju z Marti Avstrija in Marti Švica 
za 140,3 milijona evrov. Vse ponudbe so brez DDV. 

• V Marakešu potrdili dogovor ZN o migracijah, hrvaški poslanec edini protestnik. STA, B.P. Večer, Maribor, 
10.12.2018 

https://www.vecer.com/v-marakesu-potrdili-dogovor-zn-o-migracijah-6626983  
 

 
Slika: V Marakešu potrdili dogovor ZN o migracijah. Foto: Epa  
 
V maroškem Marakešu so danes predstavniki držav članic Združenih narodov potrdili dogovor ZN o varnih, urejenih in 
zakonitih migracijah. K dogovoru je pristopila tudi Slovenija. 
Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v uvodnem nagovoru poudaril, da je "ta trenutek navdihujoč rezultat bolečih 
prizadevanj", so sporočili ZN. Predstavnikom držav je dejal, da so v Marakešu zato, ker priznavajo pomen tega dogovora kot 
načrta za preprečevanje trpljenja in kaosa ter za zagotovitev sodelovanja, ki bo koristilo vsem. 
 

 
Slika: K dogovoru je pristopila tudi Slovenija, ki jo na konferenci zastopa državni sekretar na notranjem ministrstvu Sandi 
Čurin. Foto: Epa 
 
K dogovoru je pristopila tudi Slovenija, ki jo na konferenci zastopa državni sekretar na notranjem ministrstvu Sandi Čurin. 
Dvodnevne konference se sicer udeležujejo predstavniki več kot 150 držav članic ZN, več jih zastopajo voditelji držav. Med 
njimi so nemška kanclerka Angela Merkel, španski premier Pedro Sanchez in grški premier Aleksis Cipras. 
Dogovor ZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah je prvi medvladni dogovor o migracijah na mednarodni ravni, ki 
vsebuje 23 ciljev za boljše upravljanje migracij v interesu držav, migrantov in skupnosti, ki jih gostijo. 
Edini protestnik 
Edini poslanec skrajno desne stranke Hrvaška rast (Hrast) v hrvaškem parlamentu Hrvoje Zekanović je bil po poročanju 
hrvaških medijev tudi edini protestnik pred poslopjem v maroškem Marakešu, v katerem je danes več kot 150 držav članic 
Združenih narodov potrdilo dogovor ZN o migracijah. 
Zekanović je pred poslopjem, v katerem poteka konferenca ZN, izobesil napis "Proti marakeškemu sporazumu". Kot je 
pojasnil hrvaškim novinarjem, ki spremljajo konferenco, je izrazil svoje nezadovoljstvo, ker hrvaška vlada, kot je dejal, "ni 
dovolila razprave o spornem dokumentu". 
Kot je dodal, je prispel v Marakeš, da bi nasprotoval "spornemu dokumentu o migracijah" in "liberalizaciji migracij". Ocenil 
je, da je "čudno", ker je edini protestnik, čeprav tudi nekatere druge države nasprotujejo dogovoru ZN. Potrdil je, da je 
stranka Hrast plačala njegove stroške za pot v Marakeš.  
Julija ga je podprlo vseh 193 članic ZN, razen ZDA, ki so se iz pogajanj umaknile že decembra lani. K dogovoru med drugim 
danes po napovedih niso pristopile ZDA, Avstrija, Češka, Latvija, Poljska in Madžarska. Kot razloge za umik so navedli 
predvsem to, da izenačuje zakonite in nezakonite migracije ter posega v suverenost držav pri migracijski politiki. 
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Dogovor bo 19. decembra z resolucijo potrjen še na Generalni skupščini ZN. 

• Pahor poudaril pomen pristopa k Marakeški deklaraciji, Merklova o širjenju lažnih informacij, pred državnim 
zborom pa protest. STA, B.P. Večer, Maribor, 10.12.2018 

https://www.vecer.com/v-marakesu-potrdili-dogovor-zn-o-migracijah-6626983  
 

 
Slika: Dvodnevne konference se sicer udeležujejo predstavniki več kot 150 držav članic ZN, več jih zastopajo voditelji 
držav. Med njimi so nemška kanclerka Angela Merkel, španski premier Pedro Sanchez in grški premier Aleksis Cipras. 
Foto: Epa  
 
V maroškem Marakešu so danes predstavniki držav članic Združenih narodov potrdili dogovor ZN o varnih, urejenih in 
zakonitih migracijah. K dogovoru je pristopila tudi Slovenija. 
Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v uvodnem nagovoru poudaril, da je "ta trenutek navdihujoč rezultat bolečih 
prizadevanj", so sporočili ZN. Predstavnikom držav je dejal, da so v Marakešu zato, ker priznavajo pomen tega dogovora kot 
načrta za preprečevanje trpljenja in kaosa ter za zagotovitev sodelovanja, ki bo koristilo vsem. 
 

 
Slika: V maroškem Marakešu so danes predstavniki držav članic Združenih narodov potrdili dogovor ZN o varnih, urejenih 
in zakonitih migracijah. Foto: Epa 
 
Nemška kanclerka Angela Merkel, ki se je osebno udeležila konference v Marakešu, je poudarila, da je probleme, kakršen 
so migracije, mogoče reševati le z mednarodnim sodelovanjem, ne pa vsaka država po svoje. Vprašanja migracij je treba 
pravno urediti, naše državljane pa zaščititi z bojem proti nezakonitim migracijam, je dejala, kot poroča nemška tiskovna 
agencija dpa. 
Merklova je tudi ocenila, da gre pri nasprotovanjih, ki smo jim bili priča pred sklenitvijo tega dogovora, za poskus 
nasprotovanja mednarodnemu reševanju kriz. Nezakonite migracije po eni strani res vzbujajo velike strahove, ki jih zdaj 
nasprotniki tega dogovora izkoriščajo za širjenje lažnih informacij, je dejala. "A v bistvu gre pri tem nasprotovanju dogovoru 
in njegovemu pomenu za nasprotovanje načelu multilateralnega sodelovanja," je poudarila nemška kanclerka. 
Izpostavila je še, da ta dogovor predstavlja mejnik v iskanju rešitev na problem migracij v svetu. Po njenih besedah krepi boj 
proti nezakonitim migracijam in tihotapljenju ljudi. Po drugi strani pa so migracije povsem normalne, "in če so legalne, 
toliko bolje", je dejala in dodala, da Nemčija na ta način dobiva tudi potrebno delovno silo. 
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Slika: Nemška kanclerka Angela Merkel, ki se je osebno udeležila konference v Marakešu, je poudarila, da je probleme, 
kakršen so migracije, mogoče reševati le z mednarodnim sodelovanjem, ne pa vsaka država po svoje. Foto: Epa 
 
K dogovoru je pristopila tudi Slovenija, ki jo na konferenci zastopa državni sekretar na notranjem ministrstvu Sandi Čurin. 
Dvodnevne konference se sicer udeležujejo predstavniki več kot 150 držav članic ZN, več jih zastopajo voditelji držav. Med 
njimi so nemška kanclerka Angela Merkel, španski premier Pedro Sanchez in grški premier Aleksis Cipras. 
Državni sekretar na MNZ Sandi Čurin pojasnjuje 
Dogovor Združenih narodov o migracijah, h kateremu je danes v Marakešu skupaj z nekaj več kot 150 državami ZN pristopila 
tudi Slovenija, vsebuje priporočila za oblikovanje nacionalnih politik na področju migracij, je za STA povedal državni sekretar 
na MNZ Sandi Čurin. Da okoli 40 držav ni pristopilo, pa ne pomeni nič drastičnega, je poudaril. 
"Dogovor je nek okvir, ki daje napotke, priporočila, kako bo oblikovati nacionalne politike na področju migracij. V veliki meri 
pa evropske politike in evropske zakonodaje že upoštevajo standarde, ki so zavedeni v tem dogovoru," je povedal Čurin, ki 
se v imenu Slovenije udeležuje konference v Marakešu. 
Dogovor je po Čurinovih besedah posledica obširnih in kompleksih pogajanj med več kot 180 državami, mednarodnimi 
organizacijami in civilno družbo. Sicer ni popoln dokument, je pa dober kompromis, katerega ključni namen je predvsem 
okrepiti mednarodno sodelovanje glede vseh vidikov migracij, je še povedal. 
"Dogovor je sprejet s soglasjem, kar je dobra podlaga za mednarodno sodelovanje, ki je več kot potrebno, če želimo 
celostno in učinkovito pristopiti k migracijski problematiki," je še izpostavil.  
Dogovor ZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah je prvi medvladni dogovor o migracijah na mednarodni ravni, ki 
vsebuje 23 ciljev za boljše upravljanje migracij v interesu držav, migrantov in skupnosti, ki jih gostijo. 
Protest pred DZ 
Na ljubljanskem Trgu republike je potekal protest, ki je ohromil promet pred državnim zborom, protestniki so blokirali tudi 
vhod v parlament. Po ocenah se je zbralo skupno med 200 in 250 ljudi, je pa bilo njihovo število težko oceniti, ker so se jim 
pridruževali vedno novi. 
Ker so protestniki prečkali cesto z zastavami ter se vozili z avtomobili, so ustavili promet pred parlamentom. Sodeč po 
transparentih so se zbrali tako nasprotniki dogovora ZN o migracijah, ki so ga danes podprli v maroškem Marakešu, kot tudi 
protestniki po vzoru rumenih jopičev v Franciji.  
Pahor poudaril pomen pristopa k Marakeški deklaraciji za Slovenijo 
Predsednik republike Borut Pahor je po srečanju štirih predsednikov pojasnil, da so se s predsedniki DZ, vlade in DS strinjali, 
da je Slovenija še naprej varna država in da trend gospodarskega okrevanja omogoča zlasti v letu 2019 priložnosti za 
strukturne reforme. Obenem je poudaril pomen pristopa k Marakeški deklaraciji za Slovenijo. 
Pahor je prepričan, da varnost zaradi pristopa k Marakeški deklaraciji ni in ne bo ogrožena. V izjavi za medije po 
tradicionalnem srečanju štirih predsednikov je pojasnil, da so se v pogovoru strinjali, da je Slovenija majhna, a ima zelo 
pomemben geopolitičen položaj. 
Slovenija po njegovih besedah spada med države, ki niso pomembne velesile, zato je za nas multilateralizem tako zelo 
pomemben. Tudi zaradi tega je Slovenija pristopila k svežnju usmeritev, kot bi po njegovih navedbah morali imenovati 
omenjeni dokument. Če namreč ne bo skupnega dogovora, bodo tiste države, ki so manj močne, "prve žrtve tudi takih 
varnostnih komplikacij, ne samo humanitarnih", je posvaril Pahor.  
Julija ga je podprlo vseh 193 članic ZN, razen ZDA, ki so se iz pogajanj umaknile že decembra lani. K dogovoru med drugim 
danes po napovedih niso pristopile ZDA, Avstrija, Češka, Latvija, Poljska in Madžarska. Kot razloge za umik so navedli 
predvsem to, da izenačuje zakonite in nezakonite migracije ter posega v suverenost držav pri migracijski politiki. 
Dogovor bo 19. decembra z resolucijo potrjen še na Generalni skupščini ZN. 
Edini protestnik 
Edini poslanec skrajno desne stranke Hrvaška rast (Hrast) v hrvaškem parlamentu Hrvoje Zekanović je bil po poročanju 
hrvaških medijev tudi edini protestnik pred poslopjem v maroškem Marakešu, v katerem je danes več kot 150 držav članic 
Združenih narodov potrdilo dogovor ZN o migracijah. 
Zekanović je pred poslopjem, v katerem poteka konferenca ZN, izobesil napis "Proti marakeškemu sporazumu". Kot je 
pojasnil hrvaškim novinarjem, ki spremljajo konferenco, je izrazil svoje nezadovoljstvo, ker hrvaška vlada, kot je dejal, "ni 
dovolila razprave o spornem dokumentu". 
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Kot je dodal, je prispel v Marakeš, da bi nasprotoval "spornemu dokumentu o migracijah" in "liberalizaciji migracij". Ocenil 
je, da je "čudno", ker je edini protestnik, čeprav tudi nekatere druge države nasprotujejo dogovoru ZN. Potrdil je, da je 
stranka Hrast plačala njegove stroške za pot v Marakeš.  

• V Mariboru o grehih in blagodatih Marakeša. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 10.12.2018 
https://www.vecer.com/v-mariboru-o-grehih-in-blagodatih-marakesa-6627451 
 

 
Slika: Deklaracijo o migracijah je v Marakešu sprejelo 164 držav. Foto: EPA  
 
Na 70. obletnico sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic so se na Pravni fakulteti pogovarjali o Sloveniji in Evropski 
uniji v prihodnjem letu in dlje. 
Na mariborski Pravni fakulteti je študentski svet ob 70. obletnici sprejetja deklaracije Združenih narodov o človekovih 
pravicah v Parizu pripravil okroglo mizo z naslovom Slovenija v letu 2019, kam naprej. Pred polno dvorano, pretežno 
študentov, je razpravo vodil odgovorni urednik Večera Matija Stepišnik. Že uvodoma jo je umestil v širši okvir, saj medtem 
ko v Evropi odštevamo čas do evropskih volitev, se v svetu srečujemo z vse več in bolj avtoritativnimi režimi, ne pa z 
obljubljenim koncem zgodovine po Francisu Fukuyami. 
EU kot zadnji branik demokracije 
Kakšna bo po evropskih volitvah prihodnost Evropske unije (EU), je odgovarjala evropska poslanka Tanja Fajon: "Človekove 
pravice so neodtujljive ne glede na okoliščine, v katerih živimo. EU spremljam že 18 let, najprej kot novinarka v Bruslju. Smo 
v precej turbulentnem času. Po vrsti kriz v zadnjem desetletju, ki smo jih zgolj gasili, dolgoročni, strateški interes pa se je 
nekje izgubil, so izzivi drugačni. V marsikateri evropski vladi že sedijo populisti in ekstremisti. Evropske volitve čez pet 
mesecev bodo velik napor za tradicionalne stranke in odločitev za normalno pot ali za pot v izolacijo ter razkroj svoboščin. 
Sloveniji ne sme biti vseeno, saj potrebujemo močno in enotno EU." Mednarodni politolog s Fakultete za družbene vede v 
Ljubljani Boštjan Udovič, je ugotavljal, da Slovenija ne najde pravega mesta v EU. "Nekako lebdi. Najnaravnejša zaveznica bi 
ji bila Hrvaška, a zavoljo spora o arbitraži državi to nista. EU bi po gospodarski in migrantski krizi potrebovala prepih, 
pogovor o temeljnih vrednotah, saj ima z njimi problem. Slovenija bi morala zagovarjati človekove pravice, pravno državo in 
evropsko pravo, a teh tem ne zna poudariti. Evropska komisija je pri sporu Slovenije in Hrvaške padla pri izpitu, kot da nam 
je dala vedeti, da temelj EU ni vladavina prava, marveč politika." Janja Hojnik, prorektorica Pravne fakultete, je menila, da 
se v EU že ves čas pogovarjajo "s figo v žepu": "Od tod vse te izjeme, prehodna obdobja, ker se išče soglasje. Zato madžarski 
premier Viktor Orban lahko izsiljuje, da mu ni treba pristati na nekaj, s čimer se ne strinja. A je EU vseeno zadnji branik 
demokracije. V ZDA se namreč dogajajo prav neverjetne stvari." 
Mučni izpad poslušalca 
Med okroglo mizo na Pravni fakulteti se je zgodil incident, ko je eden od zunanjih obiskovalcev, ni bil študent, javno napadel 
evropsko poslanko Tanjo Fajon, češ da laže in da je Soroseva plačanka. Vodja pogovora Matija Stepišnik ga je moral večkrat 
pozvati, naj z žaljivkami in sovražnim govorom preneha. Po dolgih mučnih minutah, ko so ga vodile osebne okoliščine, ga je 
umiril šele opis Fajonove, kako je pred Novinarskim častnim razsodiščem že dobila zadoščenje za te grde laži, ki so jih 
objavili nekateri mediji, Nova TV in Demokracija, v Sloveniji. In da ji ne bi bilo težko za javno izrečene laži tožiti tudi pred 
pravim sodiščem.  
Veliko napačnih izjav o Marakešu 
Ker so v maroškem Marakešu predstavniki več kot 150 držav članic Združenih narodov skupaj s Slovenijo potrdili dogovor o 
varnih, urejenih in zakonitih migracijah, je bilo o tem prvo vprašanje iz občinstva. Češ, kako da naša vlada ni upoštevala, po 
mnenju spraševalca, volje ljudstva. Besedo je povzel Udovič: "Marakeš je nesrečna zgodba naše notranje politike. 
Deklaracije OZN ni treba ratificirati v našem državnem zboru, zato tudi ni prišla na mizo odbora za zunanjo politiko. V 
mednarodnih odnosih državo lahko zavezuje že beseda predsednika države ali vlade, zunanjega ministra ali veleposlanika. 
Naj vendarle povem, da deklaracija v Marakešu postavlja zgolj neki okvir na globalni ravni, implicitno pa je bil zastavljen že v 
vladi Janeza Janše leta 2012. Od tedaj je bila Slovenija pri tem vendarle konsistentna." Fajonova je dodala: "V javnosti je bilo 
o Marakešu veliko napačnih in zavajajočih informacij. Kako je treba pristopiti h globalnemu izzivu? Predsedujoča EU Avstrija 
se je zavzemala za multilateralni pristop. Pri Marakešu si je pa premislila, zamajala temelje mednarodne politične ureditve 
in ubrala unilateralno pot. Zanjo zdaj plačuje 20 milijonov evrov, ko nadzira notranje schengenske meje, ujela pa je letos le 
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deset migrantov. Bolj kot problem migracij vidim krizo institucij. Migracije so zato postale orodje nacionalizmov in 
populizmov, saj EU po letu 2015 še nima učinkovite migracijske politike." 
Pravila so civilizacijska pridobitev 
Ali deklaracija iz Marakeša "legalizira ilegalne migracije", je Stepišnik po vsem tem neposredno izzval sogovornike. 
Hojnikova je menila, da če bi upoštevali 13., 14., 15. in tudi 24. ter 25. člen Splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 
1948, potem: "Marakeša sploh ne bi potrebovali. Bojim pa se, da tudi z Marakešem ne bo kaj bolje, čeprav so migracije 
pravzaprav stalnica, na pravila pa bi morali gledati kot na civilizacijske pridobitve." Evropska poslanka vidi naše temeljne 
vrednote v človekovih pravicah, solidarnosti in strpnosti: "Mi pa se ukvarjamo samo še z varnostjo, ograjami, zidovi ter 
nadzorom, pa sploh nismo učinkoviti. Bolje bi bilo upravljati migracije in več storiti z razvojno pomočjo pri viru migracij." 
Udovič je bodočim intelektualcem položil na dušo, naj preverjajo informacije in ločijo zrnje od plev. Ter dodal: "Osebno 
imamo problem z vrednotami. Recimo s slovenstvom. Ali pa z vrednoto pridnosti, zaradi katere sem končal fakulteto. Če bi 
mi privzgojili vrednoto iznajdljivosti, bi morda bil bogat podjetnik. Edina osnovna vrednota je, da v drugem vidim človeka, 
ecce homo. To je človek z vsemi svojimi pozitivnimi in negativnimi platmi. To so begunci in niso živali, so ljudje. Drugo je, 
kakšno komunikacijo bomo razvili. Če jih nočemo imeti v svoji sredi ... No, ja, tudi oni morda ne bi radi ostali z nami." 
Na koncu so se vsi strinjali, da največ šteje ne le inkulturacija, pač pa integracija prišlekov v družbo ob dolžnem 
medsebojnem spoštovanju, kar pa je že večkrat spodletelo. Ali pa tudi ne, če se spomnimo okoli 70 tisoč bosanskih 
beguncev iz devetdesetih let pri nas. 

• (V spomin) Slovenka na balkonu županske palače v Trstu. Darka Zvonar Predan. Večer, Maribor, 11.12.2018 
https://www.vecer.com/v-spomin-slovenka-na-balkonu-zupanske-palace-v-trstu-6627328  
 

 
Slika: Vlada Bidovec – Morana. Foto: Janko Rath  
 
Mariborčanka Vlada Bidovec - Morana (1920-2018) je bila prva in zadnja Slovenka, ki je govorila množici z balkona 
tržaške mestne hiše. Dan prej so jo izpustili iz zapora v zameno za esesovskega generala 
Vlada Bidovec, z ilegalnim imenom Morana, je bila Mariborčanka, ki je del svojega srca pustila v Trstu, kamor jo je ponesel 
vrtinec zgodovine. Zdaj se je to srce, nedolgo za tem, ko je dopolnila 98 let, izmučeno od številnih preizkušenj, ustavilo, v 
Moranini domači hiši na desnem bregu Drave pa so ostali skrbno zapisani spomini. "Vedno znova se vračam v Trst, tam sem 
občutila bolečino in veliko trpljenja, imela pa sem tudi veliko zadoščenja," mi je pred leti, ob prvem pogovoru za "njen" 
Večer, pripovedovala ta živa priča zgodovine, ki je 1. maja 1945, na prvi dan osvobojenega Trsta, spregovorila množici z 
balkona mestne hiše na tržaškem Velikem trgu (Piazza Unita). V slovenščini, kot prva in edina Slovenka; pred njo in za njo s 
tega balkona v slovenskem jeziku ni govoril nihče. 
Pot, ki je temnolaso mladenko vodila na tržaški balkon, je bila vse prej kot zložna. Začela se je v Mariboru, kjer je Vlada, 
rojena Šebek, obiskovala znamenito predvojno klasično gimnazijo; njeni profesorji so, kakor je rada rekla, negovali 
pokončnost in vztrajnost kot človeški vrlini. Po maturi je v Ljubljani vpisala pravo, a so jo leta 1942, absolventko, izključili, 
ker se ni hotela vpisati v GUF, organizacijo, v kateri se je zbirala univerzitetna fašistična mladina. Odšla je v Trst k stricu, 
maminemu bratu Antonu Piščancu, župniku na Katinari, zavednemu Slovencu, ki je pod fašizmom na skrivaj poučeval 
slovenske otroke. Od tam je krenila najprej v partizane v Brkine, a so jo kmalu poslali nazaj v Trst, da bi tam vodila 
mladinsko odporniško organizacijo. Postala je, tako kot, denimo, Boris Pahor in Žarko Petan, del tržaške ilegale. Živela je v 
nenehni nevarnosti, iskali so jo fašisti, Nemci, domobranci. Večkrat so jo ujeli, a je ušla. Nekega dne so jo v čakanju na 
kurirko sredi Trsta znova ujeli, jo zaprli v samico in jo po mučenju, med katerim ni ničesar in nikogar izdala, končno izpustili v 
zameno za izročitev ujetega esesovskega generala. Bil je zadnji april, prvega maja pa je temnolasa mladenka iz Maribora že 
stala na balkonu županske palače in zrla na množico, ki je napolnila najlepši tržaški trg. Najavili so jo kot govornico v imenu 
Osvobodilne fronte, njen govor, prežet z močnimi čustvi, je ostal v spominu Tržačanov vse do danes. 
Po vojni je Vlada Bidovec - Morana, ki je sodelovala pri predaji oblasti med vojaško upravo in civilnim osvobodilnim svetom, 
ostala v Trstu. Vodstvo OF jo je napotilo k Primorskemu dnevniku, tam je bila urednica notranjepolitične in kulturne strani, 
na noge je postavljala tudi Slovensko prosvetno zvezo. Poročila se je s Stanetom Bidovcem, bratom heroja Ferda Bidovca, ki 
so ga na prvem tržaškem procesu leta 1930 obsodili na smrt in čigar ime je vklesano na spomeniku na bazoviški gmajni. 
Rodili so se jima štirje otroci. Ko je leta 1948 resolucija Informbiroja tragično posegla v slovensko manjšino na Tržaškem in jo 
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razklala na titovce, ki so bili za Jugoslavijo, in vidalijevce (za Stalina), je njen mož, predvojni komunist, ki se je vrnil iz 
Dachaua, ostal zvest Vidaliju, Morana pa možu. Cena ni bila majhna. Ostala je brez službe in se leta 1956, ko Bidovčevi v 
Trstu niso imeli več od česa živeti, z otroki vrnila k materi v Maribor. Mož v Trstu je težko živel, Vlada z otroki v Mariboru pa 
še težje. Čeprav ji je bil tržaški konzul, njen tovariš iz vojne, obljubil, da se ji ne bo v Sloveniji nič zgodilo, ni mogla uiti 
zasliševanju Udbe, in ko je na Vekšu diplomirala, dolgo ni mogla dobiti dela. Končno je našla službo kot urednica 
tovarniškega časopisa v Metalni in ob delu vpisala študij novinarstva na ljubljanski FSPN. Toda brez sporov z vodstvom 
oziroma partijo zaradi njenih člankov, v katerih je bila na strani delavcev, ni šlo. Celo ob službo je skoraj bila. Iz Metalne je 
odšla v Jeklotehno. Tam je v začetku osemdesetih, tik pred odhodom v pokoj, od Zveze jugoslovanskih novinarjev dobila 
celo odlikovanje za najboljši jugoslovanski tovarniški časopis. Bila ga je vesela, toda v največje zadoščenje ji je vse do smrti 
bilo, da so jo delavci cenili kot pokončno urednico, ki je ni bilo strah niti direktorjev niti partijskih funkcionarjev. 

• Svet za republiko. Bojan Brezigar, Trst. Večer, Maribor, 12.12.2018 
https://www.vecer.com/svet-za-republiko-6628156 
 

 
Slika: Štiri gesla so označevala zbor Sveta za republiko, ki ga je odstavljeni katalonski predsednik Puigdemont v soboto 
sklical v Bruslju. Gesla, ki so jih udeleženci - več kot tisoč Kataloncev, ki so se zbrali v belgijski in evropski prestolnici, 
politikov, aktivistov in tudi navadnih državljanov -, glasno skandirali pred dogodkom, z njimi poudarjali posamezne 
posege in jih glasno ponavljali tudi po koncu srečanja. Foto: Epa  
 
Štiri gesla so označevala zbor Sveta za republiko, ki ga je odstavljeni katalonski predsednik Puigdemont v soboto sklical v 
Bruslju. Gesla, ki so jih udeleženci - več kot tisoč Kataloncev, ki so se zbrali v belgijski in evropski prestolnici, politikov, 
aktivistov in tudi navadnih državljanov -, glasno skandirali pred dogodkom, z njimi poudarjali posamezne posege in jih 
glasno ponavljali tudi po koncu srečanja. Ta gesla so svoboda političnim jetnikom, neodvisnost, Puigdemont predsednik in 
enotnost. Kataloncem so ta gesla jasna, preostalim morda malo manj, tudi glede na dejstvo, da je Katalonija dejansko 
obrobna tema medijskega sveta v Evropi in svetu. Ne pa v Španiji in seveda še manj v Kataloniji. Svet za republiko, ki 
nastaja, bo nekakšen vzporedni parlament s svojo vlado, ki bo opravljal tisto, česar zaradi togosti španske zakonodaje ne 
more početi vlada v Barceloni. 
Vendar pojdimo h geslom. 
Jasno ostaja, da Katalonci ne nameravajo odnehati 
Svoboda političnim jetnikom. To je trn v peti Katalonije. V zaporu je sedem odstavljenih politikov in dva predsednika velikih 
nevladnih organizacij. Štirje od teh so v prvih dneh decembra začeli gladovno stavko, ker ustavno sodišče odlaša z 
odločanjem o njihovem prizivu; Katalonci, ki so se že v določeni meri sprijaznili z dejstvom, da devet ljudi čaka (nekateri že 
eno leto) v zaporu na proces, ker so dovolili izvedbo referenduma in je zanje tožilstvo zahtevalo od 16 do 25 let zapora, so 
že cel teden v šoku. Gladovna stavka je tema dneva in je okrepila dejavnosti v podporo zapornikom. 
Neodvisnost ostaja temeljna zahteva. Rezultat lanskega referenduma je po njihovem prepričanju zgovoren dokaz volje 
ljudstva. V govorih na bruseljskem zasedanju je bilo veliko sklicevanja na svobodo in demokracijo, veliko poudarkov, da je 
Španija dejansko totalitarna država, veliko je bilo sklicevanja na Škotsko, na Quebec in na Novo Kaledonijo, kjer so ljudje 
demokratično odločali o svoji prihodnosti in so se odločili, da ne zahtevajo samostojnosti. Tako možnost bi želeli tudi 
Katalonci v Španiji, ki pa jim tega ne priznava. 
In potem sta tu gesli, ki zadevata notranjost katalonskega gibanja. Puigdemont predsednik, torej zavrnitev legitimnosti 
ukrepa španske vlade, ki je pred letom razpustila parlament in razpisala predčasne volitve v prepričanju, da bo s tem zatrla 
gibanje za neodvisnost. Puigdemont je v izgnanstvu postal simbol tega gibanja, sodišči v Belgiji in Nemčiji sta razsodili, da so 
obtožbe španskega sodstva, ki ga bremenijo, neobstoječe. Zato je za Katalonce Puigdemont še vedno predsednik in to vlogo 
mu priznava tudi poslovodeči predsednik Quim Torra; skupaj sta stala na bruseljskem odru. 
In potem enotnost. Skrhala se je, predvsem zaradi nesoglasja med Puigdemontovo stranko Junts per Catalunya in 
katalonsko republikansko levico ERC, ki jo vodi Oriol Junqueras, slednji je že eno leto v zaporu. Takrat je Puigdemont 
predlagal umik celotne vlade v tujino in bojkot katalonskih volitev, Junqueras pa je privolil v španski diktat in se javil 
sodnikom v Madridu, čeprav je katalonski parlament formalno že razglasil neodvisnost. Razpoka je bila velika in rana še ni 
zaceljena. Ljudje pa tega ne razumejo in poziv k enotnosti je izzvenel tudi v Bruslju. 

https://www.vecer.com/svet-za-republiko-6628156
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Slika: Bojan Brezigar, Trst. Foto: Arhiv Večera 
 
Tako se je, ob petju katalonske himne, končal tudi bruseljski zbor. Svet za republiko že nastaja, v nekaj dneh se je vanj 
vključilo že 40.000 ljudi. Počakati bo treba na njegove pobude in šele nato bo mogoča ocena političnega dometa tega telesa. 
Jasno pa ostaja, da Katalonci ne nameravajo odnehati. 
Računajo seveda na podporo. Quim Torra je na prvo mesto narodov, ki podpirajo katalonsko gibanje, postavil Slovence. V 
Bruselj je prišel iz Ljubljane, kjer sta ga sprejela predsednik republike in predsednik parlamenta, pa tudi ljubljanski župan, 
srečal se je s kulturniki in gospodarstveniki, predvsem pa je zabeležil "brezpogojno podporo" naroda, ki enako kot katalonski 
ceni svobodo. In dodal je, da so vse te dejavnosti možne prav zaradi dela, ki ga opravljajo politiki v izgnanstvu. 
Internacionalizacija katalonskega vprašanja bo poslej naloga Sveta za republiko. 
 

Vestnik, Murska Sobota 

• Župani spravno v nov mandat. Timotej Milanov. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 50, 13. decembra 2018, 
str. 8-9 

Prve ustanovitvene seje 
Na soboški seji prva nesoglasja - Svetniki izrazili pomisleke nad romskim svetnikom kot članom komisije 
»Želim, da med sabo vzpostavimo zavezništvo,« je v svojem nagovoru novoizvoljenim svetnikom med drugim povedal 
soboški župan Aleksander Jevšek, ki je še poudaril, da si bo prizadeval tudi za povezovanje med občinami v regiji, predvsem 
glede na priložnosti, ki bodo po njegovih besedah za Pomurje v prihodnosti na voljo glede koriščenja evropskih sredstev. 
Kot pravi, je tekom kampanje slišal tudi glasove tistih, ki z njegovim delom v prejšnjem mandatu niso bili zadovoljni in se 
počutijo zapostavljene. 
 

 
Slika: Aleksander Jevšek si v novem mandatu želi sodelovanja z opozicijo pri ključnih projektih. Fotografija: Nataša 
Juhnov 
 
Ob robu seje je za Vestnik navedel tudi prve poteze vodstva občine v prihajajočem letu. »Nadaljevali bomo s projekti, ki smo 
jih začeli v prejšnjem mandatu, najprej bomo začeli z urejanjem mestnega središča, vključno s Slomškovo ulico, zaključili 
bomo tudi gradnjo krožišča pri bolnišnici. Sledilo bo odprtje paviljona Expano v marcu in postavitev vseh potrebnih objektov 
na urejeni plaži, vključno z gostinsko ponudbo. Prav tako želimo urediti že začete projekte v krajevnih skupnostih. Pogoj za 
vse to je proračun, ki ga že pripravljamo, o pripravi proračuna se bomo posvetovali z vsemi svetniki in predstavniki krajevnih 

https://static.vecer.com/images/slike/2018/12/12/1605779.jpg
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skupnosti. Že v začetku leta pa bomo predlagali tudi sprejetje odloka, po katerem bodo krajevne skupnosti del sredstev 
lahko uporabljale same.« 
Na letošnjih lokalnih volitvah so sicer Socialni demokrati, ki jim pripada tudi Jevšek, v Murski Soboti dosegli svoj največji 
uspeh doslej, saj so dobili kar 11 mandatov v 26-članskem občinskem svetu, v prejšnjem mandatu so jih imeli šest. 
»Pričakujem boljšo politično kulturo, kulturo dialoga, in upam, da se bomo znali povezati z opozicijo v projektih, ki so dobri 
za občane mestne občine. Kljub temu, da imamo 11 svetnikov, ne bomo povozili predlogov tistih, ki niso volili za nas,« 
pravi Jevšek. 
Romski svetnik nezaželen v kadrovski komisiji 
Jevšek je mestnemu svetu predlagal, da bi devetčlansko občinsko kadrovsko komisijo, ki med drugim sprejema odločitve o 
imenovanjih vodstvenih oseb v občinskih javnih zavodih, sestavljali štirje svetniki Socialnih demokratov (Miloševič kot 
predsednik, Perhavec, Cajnko, Bencik), dva svetnika SDS (Petrijan, Mešič), predstavnika SMC (Gujt) in DeSUS (Šadl) ter 
romski svetnik Darko Rudaš. 
O imenovanju slednjega je najprej izrazil pomisleke svetnik Levice Romeo Varga, ki je povedal, da je Rudaš sicer zaupanja 
vreden človek, »a mehka romska duša, pripravljena na kompromise«. Kasneje je sicer svojo izjavo dopolnil z besedami, da ni 
želel, da bi izpadla v negativnem pomenu, in da bi si Rudaš, ki je po stažu eden najbolj izkušenih mestnih svetnikov, zaslužil, 
da že pred leti postane član kadrovske komisije. Kljub temu pa Varga meni, da bi morala biti sestava komisije drugačna, sam 
je predlagal, da bi v njej imeli Socialni demokrati tri člane, vse ostale stranke in liste pa po enega člana, s čimer bi po 
njegovem mnenju zadostili proporcionalni zastopanosti vseh strank in list iz občinskega sveta tudi v kadrovski komisiji. 
Pomisleke glede Rudaša so imeli tudi svetniki SDS, ki so izpostavili, da poslovnik murskosoboškega mestnega sveta določa, 
da se pri sestavi komisije upošteva proporcionalna zastopanost političnih strank in list v mestnem svetu. Svetnika SDS 
in Jevškovega županskega protikandidata Bojana Petrijana je tako zanimalo, ali je glede na to Rudaš kot romski svetnik, tudi 
predstavnik stranke oziroma liste v mestnem svetu in/ali ima lahko kot član kadrovske komisije pravico glasovanja. 
Za svetnika SDS Andreja Mešiča pa je imenovanje Rudaša sporno, saj, kot pravi, je v prejšnjem mandatu v mestnem svetu 
podprl vse predloge Socialnih demokratov. Direktor mestne uprave Srečo Đurov je povedal, da so v mestni upravi 
pričakovali tak očitek, zato so že pred sejo zaprosili za mnenje službo vlade za lokalno samoupravo, ki je bila po njegovih 
besedah glede vprašanja zelo jasna, in sicer, da ima romski svetnik, enako kot vsi ostali mestni svetniki, pravico sodelovanja 
in soodločanja v vseh organih. 
Rudaš je predlog župana označil za dobrega in kot priložnost za sodelovanje, na očitke pa je odvrnil z vprašanjem: »Maloprej  
sem kot svetnik glasoval za potrditev vaših mandatov. Smo torej takrat glasovali kot 25 svetnikov plus eden ali pa je 
glasovalo 26 svetnikov?«  
Sestava kadrovske komisije je bila nato potrjena z 22 glasovi za in enim proti.  
Sestava mestnega sveta  
V mestnem svetu bodo v novem mandatu sedeli Goran Miloševič, Daniela Mörec, Robert Žižek, Brigita Perhavec, Zoran 
Hoblaj, Vlasta Veren, Nives Cajnko, Dušan Bencik, Matjaž Durič, Bernardka Ružič (vsi SD), Bojan Petrijan, Drago Vigali, 
Andrej Mešič, Nada Kuhar (vsi SDS), Boštjan Berlak, Marjan Gujt (oba SMC), Slavica Meglič, Jože Šadl (oba DeSUS), 
Marjan Žekš (MLAŠ), Drago Rajbar (NSi), Miran Forjanič (Lista Za 2020), Anton Slavic (NSP), Romeo Varga (Levica), Zoran 
Kos 
(LMŠ) in romski svetnik Darko Rudaš. 
Župana Aleksandra Jevška bo v mestnem svetu nadomestil Nikolaj Hochstetter. 

• Lirične strune. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 50, 13. decembra 2018, str. 34 
Glasbeno-literarni večer v lendavski sinagogi 
Nastopili sta Mala vokalna skupina Lirika iz Lendave in Guitar trio iz Čakovca 
V lendavski sinagogi sta na glasbenem večeru, ki so ga poimenovali Lirične strune, nastopila Mala vokalna skupina Lirika iz 
Lendave in Guitar trio iz Čakovca. Ob glasbenih nastopih so lirični večer dopolnile še recitacije pesmi v slovenskem, 
madžarskem in srbskem jeziku. 
 

 
Slika: Mala vokalna skupina Lirika iz Lendave z umetniškim vodjem Jožefom Gerenčerjem. Fotografija: Jože Gabor 
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Dogodek je organiziralo Kulturno - turistično društvo Novi Sad Lendava ob sodelovanju Knjižnice-kulturnega centra Lendava 
in Galerije-Muzeja Lendava. Glasbeno-literarni večer so pripravili v okviru aktivnosti ob kandidaturi Lendave za Evropsko 
prestolnico kulture leta 2025, pri kateri je partner tudi mesto Čakovec, iz katerega je bila gostujoča zasedba. 
Mala vokalna skupina Lirika, v kateri je deset pevk in pevcev, je nastopila s skladbami Resonet in Laudibus, katere avtor je 
Jakob Gallus, prekmursko ljudsko San se šetao, Meglica Oskarja Deva, hrvaško ljudsko Lipe li su Zadranke divojke in drugimi. 
V skupini Lirika so se pred dobrim letom zbrale pevke in pevci, ki so v preteklosti nastopali že v različnih zborih in vokalnih 
skupinah ter začeli vaditi pod vodstvom umetniškega vodje Jožeta Gerenčerja. Nastopajo na različnih prireditvah v občini 
Lendava in drugje po Pomurju, kjer pojejo pesmi renesanse, prekmurske ljudske pa tudi slovenske in tuje popularne 
skladbe. 
Guitar trio, ki je sicer tokrat zaradi bolezni enega člana zasedbe nastopil kot duo, pa je zaigral skladbe Vehni, vehni fijolica, 
Guardian angel, While my guitar gently weeps in druge. V zasedbi na kitare igrajo Branimir Novak, Mario Igrec in Nenad 
Srpak, ki izvajajo avtorske skladbe, priredbe medžimurskih ljudskih pesmi ter skladbe svetovno znanih avtorjev.  
Ob zaključku prireditve so Lirika in Guitar trio skupaj zapeli in zaigrali skladbo Franca Shuberta Sanctus. 
 

Primorske novice, Koper 

• Jana Krebelj. Pozimi se bodo migranti vračali: Krnjača, Obrenovac – življenje v srbskih migrantskih centrih. 
Primorske novice, št. 282, 7.12.2018, str. 5 

• Andraž Gombač, Igor Grdina. »Opazil je marsikaj, česar drugi niso«: o našem prvem pisatelju pred 100. obletnico 
njegove smrti z ddr. Igorjem Grdino, avtorjem nove knjige Ivan Cankar: portret genija. Primorske novice, št. 282, 
7.12.2018, str. 12-14 

• Vesna Humar. Premikanje ljudi ostaja izziv: čez nekaj dni bo v Marakešu globalna konferenca o migracijah, a 
predlagani sporazum je bolj predmet spora kot konsenza. Primorske novice, št. 282, 7.12.2018, str. 18 

 

MMC RTV SLO   
 

• Posameznikom in 20 ustanovam medalje za zasluge pri obvladovanju migrantske krize. A. S., G. K. 7. december 
2018  

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA  
Medalje za zasluge je prejelo pet posameznikov in številne ustanove 
https://www.rtvslo.si/slovenija/posameznikom-in-20-ustanovam-medalje-za-zasluge-pri-obvladovanju-migrantske-
krize/474122 
 

 
Slika: Migrantska kriza v med letoma 2015 in 2016 predstavlja eno izmed najtežjih preizkušenj na humanitarnem in 
varnostnem področju v času njene samostojnosti, so navedli v utemeljitvi za podelitev medalj. Foto: BoBo  
 

https://www.rtvslo.si/slovenija/posameznikom-in-20-ustanovam-medalje-za-zasluge-pri-obvladovanju-migrantske-krize/474122
https://www.rtvslo.si/slovenija/posameznikom-in-20-ustanovam-medalje-za-zasluge-pri-obvladovanju-migrantske-krize/474122
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Slika: Nekdanji državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Boštjan Šefic je že v nagovoru na slovesnosti poudaril, 
da je današnje odlikovanje pravzaprav odlikovanje vseh tistih, ki so sodelovali v procesu obvladovanja migrantske krize. 
Foto: BoBo  
 
Predsednik Borut Pahor je podelil medalje za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015–2016, in sicer 
posameznikom in institucijam iz Slovenije ter držav Evropske unije. 
Medalje za zasluge je prejelo pet posameznikov, in sicer nekdanja državna sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve 
Boštjan Šefic in Andrej Špenga, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But, nekdanji generalni direktor 
policije Marjan Fank in vodja sektorja v uradu za operativo na ministrstvu za obrambo Stanislav Lotrič. 
"Tako državne institucije 12 držav kot nevladne organizacije številnih držav so pripomogle k temu, da smo bolj humano 
reševali to krizo, čeprav je v tistem času našo mejo prestopilo skoraj pol milijona migrantov, beguncev, prosilcev za azil," je v 
izjavi novinarjem po slovesnosti v predsedniški palači pojasnil predsednik Borut Pahor. 
Podelitev medalj za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v letih 2015 in 2016 je po njegovih navedbah sporočilo 
solidarnosti in želje, da se kaj takega ne bi več ponovilo. Tudi zato se zavzema, da bi na ravni mednarodne skupnosti in na 
ravni EU-ja sprejeli dogovore, ki bodo preprečili položaj, v katerem bi se znova znašle države, če bi se taka kriza ponovila in 
bi morale same odločati. 
Spomnil je, da je podprl pristop Slovenije k mednarodnemu dogovoru ZN-a glede migracij, ob katerem bi bilo treba po 
njegovem mnenju dati nekaj pojasnil in uradnih zadržkov glede nekaterih vprašanj v dogovoru. Obenem Pahor izraža skrb, 
da se od migrantske krize na ravni EU-ja zadeve niso veliko premaknile. 
Povedal je še, da je bilo tedaj najtežje določiti značaj tega dogajanja, saj je šlo za humanitarno krizo, ki je začela prehajati v 
varnostno. Pridružili so se običajni ekonomski migranti. "Po eni strani smo videli ljudi, ki so bežali pred vojno ali pred 
revščino. Po drugi strani pa smo bili dolžni vzdrževati red. To iskanje prave mere je bilo zelo težko," je dejal Pahor. 
Šefic poudaril skupinsko delo in prostovoljce 
Nekdanji državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Šefic je že v nagovoru na slovesnosti poudaril, da je današnje 
odlikovanje pravzaprav odlikovanje vseh tistih, ki so sodelovali v procesu obvladovanja migrantske krize. Skupinsko delo je 
prineslo rezultat, je pojasnil in poudaril prispevek prostovoljcev. 
Zahvalil se je številnim, tudi nekdanji ministrici za notranje zadeve Vesni Györkös Žnidar, ki je po njegovih besedah s svojo 
držo, odločnostjo in velikim zaupanjem do vseh, ki so bili vključeni v operativno izvajanje nalog, zagotovila, da so lahko 
odločali in premagovali dnevne izzive. Šefic tudi upa, da se bodo razmere v prihodnjem obdobju stabilizirale in omogočile 
odstranitev tehničnih ovir oz. žice na meji, ki je ostala iz obdobja največje krize. 
Tehnične ovire bodo ostale 
Po besedah ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja bodo tehnične ovire ostale, dokler bodo varnostne razmere v 
regiji takšne, da bodo z njimi preprečevali nezakonite prehode meje. Spomnil je, da je šlo v času največje migrantske krize, 
ki se je spominja po učinkovitosti slovenske nacionalne varnosti, za velik tok prebežnikov, ki so prihajali po balkanski poti, 
danes pa smo soočeni z nezakonitimi migracijami. A je dodal, da so številke prehodov veliko manjše kot pred nekaj leti. 
Tudi v. d. generalnega direktorja policije Tatjana Bobnar je povedala, da tedanja in današnja situacija glede prihoda 
prebežnikov nista primerljivi, saj je pred tremi leti šlo za obsežno varnostno problematiko. Danes se soočajo s problematiko 
tihotapljenja ljudi prek državne meje, a policija v sodelovanju z drugimi akterji obvladuje položaj in varuje schengensko 
mejo, je zatrdila. 
"Velikokrat smo prebedeli cele noči z mislijo, da zjutraj ne bomo več obvladali zadev. Včasih so bile razmere na meji ali čez 
njo," pa je razkril nekdanji generalni direktor policije Marjan Fank, ki je danes prav tako prejel medaljo. Po njegovih 
navedbah so delali v izrednih razmerah, čeprav te niso bile razglašene. Najtežji pa je bil po njegovih besedah občutek, da 
tega nikoli ne bo konec. 
Srebrni red za zasluge 
Predsednik republike Borut Pahor bo prihodnji teden podelil odlikovanja tudi skladatelju in glasbeniku Ernestu Urbanu 
Kodru, nevrologu Zvezdanu Pirtošku in predsednici društva Spominčica Štefaniji Lukič Zlobec. 
Kot izhaja iz ukazov, objavljenih v današnjem uradnem listu, bo Kodra odlikoval s srebrnim redom za zasluge za njegov 
"izjemen ustvarjalni opus, s katerim je odločilno zaznamoval slovenski gledališki, filmski, radijski in glasbeni prostor". Druga 
dva prejemnika odlikovanj pa je Pahor sklenil odlikovati za njun prispevek na področju demence. Pirtošek bo red za zasluge 
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dobil za "izjemno prodorno, visoko strokovno in človekoljubno delovanje na področju demence", Zlobčeva pa "za izjemno 
požrtvovalno delo z obolelimi in njihovimi svojci v okviru Slovenskega združenja za pomoč pri demenci – Spominčica". 
Medalje za zasluge je prejel tudi Štab civilne zaščite za Posavje, Štab civilne zaščite za Vzhodno Štajersko, policijski upravi 
Maribor in Novo mesto, 1., 72. in logistična brigada Slovenske vojske, Avstrijska zvezna policija, Ministrstvo za notranje 
zadeve Republike Bolgarije, Policija Češke republike, Vojska Češke republike, Estonski urad za policijo in varovanje meje, 
francoska policija, latvijska državna policija, litovska policija, Policijska enota za obvladovanje izgredov, Madžarska, Poljska 
mejna straža, romunska mejna policija in romunska policija, Urad mejne in tujske policije Slovaške republike in Zvezna 
nemška policija. 
"Slovenija je pokazala učinkovitost" 
V utemeljitvi medalj so pojasnili, da je Slovenija priprave na številen prihod migrantov začela že v prvi polovici leta 2015, 
intenzivneje pa se je nanj začela pripravljati julija 2015. Vlada je osrednjo usklajevalno vlogo dodelila ministrstvu za notranje 
zadeve, ki je v ožji operativni del vključilo policijo. Ta je po navedbah urada predsednika republike z načrtnim delom in 
preudarnimi ukrepi obvladovala varnostne razmere ter zagotavljala nadzor na slovenskem ozemlju. Vključena je bila tudi 
Uprava RS za zaščito in reševanje s štabi in enotami civilne zaščite, številne humanitarne in druge organizacije, veteranska 
združenja, podjetja, župani z vodstvi občin in službe nujne medicinske pomoči, predvsem pa izjemno veliko prostovoljk in 
prostovoljcev. 
Obenem so poudarili, da Slovenija pri tem ni bila sama. Gmotno pomoč ji je v obliki opreme ali finančnih sredstev 
posredovalo 13 držav in šest mednarodnih organizacij in institucij. Z aktivno udeležbo policistov je sodelovalo 11 držav, še 
ena pa s sodelovanjem vojakov. 
"Slovenija je v tem času pokazala učinkovitost, odločnost in enotnost pri sprejemanju odločitev in pri izvajanju ukrepov. 
Pokazala pa je tudi človeški obraz ljudem, ki jih je usoda poslala na pot za boljšim življenjem tisoč kilometrov od njihovih 
domov," so še navedli v predsednikovem uradu. 

• Ladja Aquarius v Sredozemlju ne bo več reševala prebežnikov. A. P. J.  Marseille - MMC RTV SLO, Reuters. 7. 
december 2018  

"Pritiski držav so bili prehudi" 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/ladja-aquarius-v-sredozemlju-ne-bo-vec-resevala-prebeznikov/474099  
Mednarodna človekoljubna organizacija Zdravniki brez meja je sporočila, da je bila prisiljena končati reševalne akcije v 
Sredozemlju z ladjo Aquarius. 
 

 
Slika: Poleti so v Marseillu ljudje na protestih podprli delovanje ladje. Foto: AP 
 
Kot so pojasnili, so bili "pritiski in napadi evropskih držav" na njihovo delo prehudi. Ladja je vse od sredine novembra v 
pristanišču v Marseillu, saj so ji preklicali dovoljenje za plovbo. Aquarius je bil do takrat zadnja ladja kakšne dobrodelne 
organizacije, ki je pomagala v Sredozemlju reševati prebežnike. 
"Države Evropske unije na čelu z Italijo niso zagotovile dovolj zmogljivosti za reševanje, poleg tega so sabotirale ves trud 
drugih, ki so skušali v morju reševati življenja. Zaradi konca delovanja Aquariusa bo še več nepotrebnih žrtev na morju," so 
Zdravniki brez meja zapisali v tvitu. 
Podatki Mednarodne organizacije za migracije kažejo, da je na nevarni poti čez osrednji del Sredozemskega morja letos 
umrlo že več kot 2.000 prebežnikov, kar je veliko več kot v istem obdobju lani – glede na to, da je število ljudi, ki skušajo 
doseči Evropo, trikrat manjše. 
Ladja Aquarius je svoje delo začela leta 2015, poleti pa se je zapletla v spor predvsem z Italijo, saj je ta država za reševalne 
ladje zaprla svoja pristanišča, zato je več kot 50 ljudi obtičalo na krovu ladje. Po več dneh na morju je prebežnike takrat nato 
sprejelo pristanišče v Valencii. 

• Katalonija premagala virus nezameritis. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 8. december 2018  
https://www.dnevnik.si/1042849440/mnenja/komentarji/katalonija-premagala-virus-nezameritis  
»Sledite svojim sanjam. Nobene sanje niso izpolnjene brez težav.« Tako je katalonskemu predsedniku Quimu Torri med 
njegovim obiskom v Sloveniji dejala državna sekretarka na pravosodnem ministrstvu Dominika Švarc Pipan. Bila je 
najvišja predstavnica izvršne veje oblasti, ki se je bila med njegovim iskanjem solidarnosti s katalonsko željo po 
neodvisnosti pripravljena videti z visokim gostom. Tudi sama je sprva kolebala, ali naj pride. A se je pravnici, 
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strokovnjakinji za mednarodno pravo, po tehtanju načela ozemeljske celovitosti in načela samoodločbe odgovor ponudil 
kot na dlani. Prišla je pozdravit Torra, kajti – tako Pipanova – pravica do ozemeljske celovitosti držav podpira umetne 
tvorbe, medtem ko pravica do samoodločbe podpira ljudi. Državna sekretarka je zbrala pogum, da s civilno in 
civilizacijsko pokončno držo naredi, kar je prav. 
Takšne pokončnosti pri slovenskem političnem vrhu sprva ni bilo mogoče opaziti. Med vodilnimi politiki se je namreč spet 
širil virus manjvrednosti, ki se pojavi, ko je treba sprejemati odločitve, s katerimi bi se utegnili komu zameriti. Gre za 
klasično težavo slovenske politike, da želi ugajati vsem, kar seveda na koncu lahko povzroči, da države ne ceni nihče. Virus 
»nezameritis« se je v minulih tednih nevarno razširil po sobanah predsedniške palače, premierjevega kabineta, ministrskih 
sobanah na Mladiki in predsedniških prostorih v državnem zboru. Med političnim vrhom je povzročil neprespane noči ob 
spraševanju, kakšen španski srd se bo usul na Slovenijo, če si bo kdo izmed njih drznil sprejeti demokratično izvoljenega 
katalonskega predsednika, s katerim želi, čeprav malce s figo v žepu, dialog voditi tudi španski socialdemokratski premier 
Sanchez. Borut Pahor, Marjan Šarec, Dejan Židan in Miro Cerar so s tresočo roko brskali po svojih koledarjih in olajšano 
ugotavljali, da se Španiji in Evropski uniji ne bodo uspeli zameriti, ker se jim zaradi službene odsotnosti v tujini ali drugih 
delovnih obveznosti sploh ne bo uspelo srečati s Torro. Povrhu vsega je bil katalonski predsednik tukaj tako ali tako na 
zasebnem obisku, je bilo med širjenjem virusa nezameritis slišati še v minulih dneh. Za naše politične legaliste je bil to 
zadosten razlog, da so se lahko izognili državnemu protokolu in Torre niso sprejemali tudi zato, ker sta vabila za srečanje 
pošiljala neka nebodijutreba: evropski poslanec Ivo Vajgl in bivši predsednik države Milan Kučan. V Pahorjevem kabinetu so 
pojasnjevali, da so prošnjo za srečanje resno proučili, potem ko je Torra, predsednik devetmilijonske regije Katalonije, 
predsednika pisno in v telefonskem pogovoru zaprosil za sestanek. Oprostite, vendar to ni diplomatska olika, za to se mora 
kljub virusu nezameritis najti samo ena beseda – ošabnost. 
Ta potreba, da se nikomur ne zamerimo, je imela še en stranski učinek, ki je za identiteto slovenskega naroda in s tem tudi 
za poistovetenje s katalonskim precej bolj pomemben. Med političnim vrhom je povzročila zgodovinsko amnezijo. Podobno 
kot se mladi generaciji v EU očita, da sploh ne ve, kako dobro ji gre, ko pa na evropskih tleh že sedemdeset let ni bilo vojne, 
je tako ne več povsem mlad politični vrh Slovenije ob Torrovem obisku pozabil na manj oddaljeno slovensko zgodovino. 
Pred slabimi tremi desetletji so tudi slovenski osamosvojitelji, podobno kot Torra danes, hodili od vrat do vrat in v podobno 
prelomnih časih iskali mednarodno podporo za uresničitev tisočletnih slovenskih sanj. Če takratni slovenski prijatelji zaradi 
podobnih zadreg, kot so se nakazovale pri slovenskem političnem vodstvu, ne bi bili pripravljeni sprejeti in prisluhniti celim 
četam formalnih in neformalnih poslanikov slovenske osamosvojitve, verjetno s slovensko državnostjo ne bi bilo nič. Usoda 
Slovenije bi lahko bila podobna današnji katalonski realnosti: organizatorji lanskega osamosvojitvenega referenduma so za 
zapahi ali v izgnanstvu, osrednja oblast v Madridu pa razen deklarativne pripravljenosti za dialog ne odstopa od načela 
nedeljivosti države. 
Šele oster Vajglov, Kučanov in Ruplov politični opomin, da so na tnalu tudi vrednote osamosvojitve, je za javnomnenjski 
utrip dovzetnega Pahorja pripravil do tega, da najde tisti majhen kanček državniškega poguma ali notranjepolitične 
preračunljivosti in dvigne telefonsko slušalko. Ob začetku Torrovega obiska v Sloveniji je v svojem rokovniku vendarle odkril 
dobre pol ure za sprejem katalonskega gosta. Pahor je s tem drobnim sprejemom v salonu, kjer sta ob popolni politični 
korektnosti vihrali zgolj slovenska in evropska zastava, v četrtek oral evropsko ledino. Borut Pahor je postal faca, čeprav 
proti svoji volji, kar je za kralja Instagrama še toliko bolj neverjetno! Je namreč prvi predsednik kakšne članice Evropske 
unije, ki je sprejel katalonskega predsednika, pa čeprav neuradno. 
Tudi predsednik državnega zbora Židan je v zadnjem hipu našel 15 minut za kavico s katalonskim predsednikom, potem ko 
mu ga je v pisarno po obisku pri članih parlamentarnega odbora za zunanjo politiko pripeljal strankarski kolega Matjaž 
Nemec. Slovenija se je tudi s tem sprejemom utrdila na čelu največjih prijateljic Katalonije. Začuda najden državniški pogum 
zdaj velja prenesti še v izvršilno vejo oblasti, kjer virus nezameritis še kar naprej kljubuje. Ko Marjan Šarec in Miro Cerar od 
sosednje Avstrije zahtevata, da padejo nadzori na notranjih schengenskih mejah, nakazujeta, da mora biti Evropa prostor 
uresničevanja temeljnih evropskih svoboščin in da ni prostora za meje v glavah, ki se po nepotrebnem prenašajo na teren. 
Ko Evropska unija s Srbijo in Kosovom vodi pogovore o prenosu ozemlja, se sama odreka domnevno zveličavni resnici, da se 
meje v Evropi ne bodo več spreminjale. Pametna politika lahko v teh evropskih okvirjih najde številne ideje za podporo 
Kataloncem.  

• Marakeš: 164 držav uradno podpisalo mednarodni dogovor o migracijah. A. P. J., B. V. Marakeš - MMC RTV SLO, 
STA, Televizija Slovenija, 10. december 2018  

ZDA in nekatere evropske države dogovoru nasprotujejo 
http://www.rtvslo.si/svet/marakes-164-drzav-uradno-podpisalo-mednarodni-dogovor-o-migracijah/474318  
V Marakešu je 164 članic Združenih narodov uradno podpisalo svetovni dogovor o migracijah, ki vključuje 23 ciljev za 
boljše upravljanje migracij v interesu držav, prebežnikov in skupnosti, ki jih gostijo. Med podpisnicami je tudi Slovenija. 
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Slika: Dogovor je podpisalo 164 držav. Foto: Reuters 
 
Generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres je v uvodnem nagovoru poudaril, da je "ta trenutek navdihujoč rezultat bolečih 
prizadevanj", so sporočili iz ZN-a. Predstavnikom držav je dejal, da so v Marakešu zato, ker priznavajo pomen tega dogovora 
kot načrta za preprečevanje trpljenja in kaosa ter za zagotovitev sodelovanja, ki bo koristilo vsem. 
 

 
Slika: Podpis dogovora je generalni sekretar ZN-a označil za "navdihujoč rezultat bolečih prizadevanj". Foto: Reuters 
 
Dogovor ZN-a o varnih, urejenih in zakonitih migracijah je prvi medvladni dogovor o migracijah na mednarodni ravni. Julija 
ga je podprlo vseh 193. članic ZN-a, razen ZDA, ki so se iz pogajanj umaknile že decembra lani. Da k dogovoru ne bodo 
pristopile, je do zdaj potrdilo še nekaj več kot deset držav, med katerimi so predvsem evropske, večinoma z vzhoda. Kot 
razloge za umik so navedli predvsem to, da izenačuje zakonite in nezakonite migracije ter posega v suverenost držav pri 
migracijski politiki. Še šest držav, med njimi Izrael in Bolgarija, še razpravljajo, ali naj od dogovora odstopijo, so sporočili iz 
ZN-a. Tiskovni predstavnik te organizacije ni dejal, ali bodo od dogovora odstopile tudi preostale države, ki niso prisotne na 
konferenci v Marakešu. 
Edini protestnik v Marakešu je poslanec skrajne desničarske stranke Hrvaška rast (Hrast) v hrvaškem parlamentu Hrvoje 
Zekanović, ki je pred poslopjem, v katerem poteka konferenca ZN-a, izobesil napis "Proti marakeškemu sporazumu". Kot je 
pojasnil hrvaškim novinarjem, je s tem izrazil svoje nezadovoljstvo, ker hrvaška vlada, kot je dejal, "ni dovolila razprave o 
spornem dokumentu". 
Slovenija se je dogovoru pridružila; slovensko delegacijo v Maroku vodi državni sekretar na notranjem ministrstvu Sandi 
Čurin. 
Na medvladni konferenci, ki bo potekala še v torek, so besedilo sprejeli s soglasjem prisotnih. Predsedujoči je na slavnostni 
seji predstavil besedilo dogovora in – ker nihče od sodelujočih ni izrazil nasprotovanja – razglasil dogovor za sprejetega. 
Dogovor je sicer pravno nezavezujoč akt, ki ne bo vplival na priseljensko zakonodajo posameznih držav. Dogovor bo 19. 
decembra z resolucijo potrjen še na Generalni skupščini ZN-a. 
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Slika: Dogovor govori o varnih in urejenih migracijah. Foto: EPA 
 
Na svetu je rekordnih 21,3 milijona beguncev, poroča Reuters. ZN je začel delo na nezavezujočem dogovoru po tem, ko je 
leta 2015 v Evropo prišlo več kot milijon ljudi, med katerimi so številni bežali pred vojno v Siriji in revščino v Afriki. Po 
ocenah ZN-a pa je bilo leta 2017 v svetu okoli 258 milijonov prebežnikov. Gre za ljudi, ki so v skladu z definicijo Mednarodne 
organizacije za migracije (IOM) tisti, ki zapustijo svoj domači kraj – ne glede na razlog, trajanje in ali to storijo prostovoljno 
ali neprostovoljno. 
Angela Merkel za mednarodno sodelovanje 
Nemška kanclerka Angela Merkel, ki se je udeležila konference v Marakešu, pa je poudarila, da je težave, kakršne so 
migracije, mogoče reševati le z mednarodnim sodelovanjem, ne pa vsaka država po svoje. Vprašanja migracij je treba 
pravno urediti, državljane ciljnih držav pa zaščititi z bojem proti nezakonitim migracijam, je dejala, kot poroča nemška 
tiskovna agencija DPA. 
 

 
Slika: Migracije se da reševati le z mednarodnim sodelovanjem, je dejala nemška kanclerka Angela Merkel. Foto: Reuters 
 
Angela Merkel je še ocenila, da gre pri nasprotovanjih, ki smo jim bili priča pred sklenitvijo tega dogovora, za poskus 
nasprotovanja mednarodnemu reševanju kriz. Nezakonite migracije po eni strani res vzbujajo velike strahove, ki jih zdaj 
nasprotniki tega dogovora izkoriščajo za širjenje lažnih informacij, je dejala. "A v bistvu gre pri tem nasprotovanju dogovoru 
in njegovemu pomenu za nasprotovanje načelu večstranskega sodelovanja," je poudarila nemška kanclerka. 
Poudarila je še, da ta dogovor predstavlja mejnik v iskanju rešitev na problematiko migracij v svetu. Po njenih besedah krepi 
boj proti nezakonitim migracijam in tihotapljenju ljudi. Po drugi strani pa so migracije povsem normalne, "in če so legalne, 
toliko bolje", je dejala in dodala, da Nemčija tako dobiva tudi potrebno delovno silo. 
Kritike sporazuma 
Med državami, ki dogovora ne podpirajo, se je v nedeljo znašel še Čile, saj je njihovo notranje ministrstvo sporočilo, da 
migriranje ni človekova pravica. Kot poroča RTV-jev dopisnik Janko Petrovec, podobno menijo tudi druge nasprotnice – da 
dogovor izenačuje zakonite in nezakonite migracije, da zmanjšuje suverenost držav ali da ni v skladu z njihovimi varnostnimi 
interesi. Toda globalni dogovor izrecno ločuje med begunci, zakonitimi in nezakonitimi migranti. 

• Protest pred DZ-jem zaradi podpisa marakeške deklaracije ohromil promet. G. C. Ljubljana - MMC RTV SLO, 
STA. 10. december 2018  

Nekateri protestniki menijo, da gre za veleizdajo, ker je Slovenija podpisala dogovor ZN-a o migracijah  
http://www.rtvslo.si/slovenija/protest-pred-dz-jem-zaradi-podpisa-marakeske-deklaracije-ohromil-promet/474372  
Na Trgu republike pred DZ-jem poteka protest, ki je ohromil promet, protestniki pa blokirajo tudi vhod v parlament, ki je 
trenutno zaprt. Po ocenah se je zbralo skupno od 200 do 250 ljudi. 
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Slika: Po ocenah se je na protestu zbralo skupno od 200 do 250 ljudi. Foto: BoBo 
 
Ker protestniki prečkajo cesto z zastavami in se vozijo z avtomobili, so ustavili promet pred parlamentom. Sodeč po 
transparentih, so se zbrali tako nasprotniki dogovora ZN-a o migracijah, ki so ga podprli v Marakešu v Maroku, kot tudi 
protestniki po vzoru rumenih jopičev v Franciji. 
Eden izmed protestnikov, ki se je predstavil kot član odbora za demokracijo in enake možnosti, je pojasnil, da se bojujejo za 
to, "da bi imeli vsaj približno enake možnosti na volitvah, da je slišan glas malega človeka. Smo v solidarnosti tudi s 
protestniki po Evropi, ki imajo podobne težave – njihov glas v uradnih institucijah ni slišan." "Tudi v Franciji niso samo 
protesti proti dvigu davkov zoper gorivo, ampak je kopica vzrokov, zakaj je tako. Fronta za narodno suverenost in 
osvoboditev družbe pa zajema vse politične barve in stranke," je pojasnil. 
Zatrdil je tudi, da ne ustavljajo prometa. "Vem pa, da so bili pozivi, naj se izvede spontani protest na malce drugačen način 
in ne le z izjavami. Protestiramo že dlje časa, pa nimamo pravega sogovornika pri nobeni instituciji," je pojasnil in ocenil, se 
je na protestu, ki da ga je organiziralo gibanje Osveščeni prebivalci Slovenije, zbralo okoli 300 ljudi. 
Marakeš: 164 držav uradno podpisalo mednarodni dogovor o migracijah 
Med protestniki pred državnim zborom, ki nasprotujejo podpisu dogovora ZN-a o migracijah, je tudi Vili Kovačič, ki je 
povedal, da protestirajo zaradi dogovora, vendar tudi zaradi drugih težav, med katerimi je poudaril demokracije in volitve. 
Predsednik NSi-ja Matej Tonin je danes dejal, da v stranki obžalujejo, da se je konference v Marakešu, kjer so danes potrdili 
dogovor Združenih narodov o migracijah, udeležila tudi slovenska delegacija. Znova je izrazil nasprotovanje dogovoru, ki po 
njegovih besedah "precej agresivno promovira multikulturalizem, kjer se zdi, da bi se morali skoraj mi prilagajati tistim, ki 
prihajajo k nam, in ne obratno". 
"Štiri predsednike sem v pismu pozval, naj resno vzamejo odločitev ustavnega sodišča, ki je določilo, da je treba narediti 
sanacijo demokratičnih standardov, zakonov o demokraciji in volitvah. Dalo je rok eno leto, a od takrat se še nihče v 
parlamentu ni dotaknil te teme. Rok bo potekel 15. januarja," je dejal. 
"Najprej moramo vzpostaviti nazaj nacionalno suverenost te države in nato prek nje osvajati ta liberalizacijski element te 
družbe, da ljudje postanejo svobodni, da lahko odločajo o pomembnih vprašanjih z lastno voljo. Zdaj ni tako, volja ljudi se 
prezira, referendumska določila se prezirajo, 99 odstotkov ljudi je preziranih. Naše zahteve so, da se uredi referendumska in 
volilna zakonodaja. Predsednika države Boruta Pahorja sem opozoril, da če se sama država ne bo reorganizirala, bodo 
nastale alternativne institucije," je poudaril član odbora za demokracijo Gašper Ferjan. 
Protestniki: Gre za veleizdajo 
Nekateri protestniki menijo, da gre za veleizdajo, ker je Slovenija podpisala dogovor ZN-a o migracijah. "Tega se zavedajo 
tudi najvišji politiki, ki so stisnili rep med noge in podpis deklaracije zaupali nepomembnemu državnemu uradniku. Če želite, 
da marakeška deklaracija postane del slovenskega pravnega reda, bi moral to ratificirati državni zbor. Te ratifikacije ne bo, 
ker bi bilo mogoče pred drugim branjem vložiti pobudo za referendum," meni Bernard Brščič, ki kljub drugačnim dejstvom 
vztraja, da gre pri dogovoru za mednarodno pogodbo, ki ne bo ratificirana, bo pa imela pravne posledice. 
"Gre za strahopetje slovenske vlade. Če bi bil predsednik vlade mož, bi se sam odpravil v Marakeš in podpisal veleizdajo," je 
dejal Brščič. Pritegnili so mu tudi drugi protestniki, ki so bili kritični do politike in medijev. 
Dogovor ZN-a o varnih, urejenih in zakonitih migracijah je pravno nezavezujoč prvi medvladni dogovor o migracijah na 
mednarodni ravni, ki vsebuje 23 ciljev za boljše upravljanje migracij v interesu držav, prebežnikov in skupnosti, ki jih gostijo. 

• Kosovo naj bi v petek dobilo svojo vojsko. B. V. Priština - MMC RTV SLO, STA. 13. december 2018  
Srbija napoveduje odziv na ustanovitev vojske 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/kosovo-naj-bi-v-petek-dobilo-svojo-vojsko/474694 
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Slika: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poudarja, da je oblikovanje kosovske vojske v nasprotju z mednarodnim 
pravom. Foto: Reuters  
 
Kosovski parlament naj bi v petek v drugem in zadnjem branju potrdil tri zakone, s katerimi bi sedanje varnostne sile 
(KSF) preoblikovali v vojsko. Vzpostavitvi kosovske vojske ostro nasprotujejo Beograd in kosovski Srbi, ne strinja se niti 
Nato. 
 

 
Slika: Kosovske varnostne sile so oborožene samo z lahkim orožjem in so pod civilnim nadzorom. Foto: EPA  
 

 
Slika: Kfor je okrepil enote na severu in jugu Kosova. Prizor iz leta 2013. Foto: EPA  
 
S potrditvijo bodo zakoni stopili v veljavo, kar bo po prepričanju kosovskih oblasti nov korak pri utrditvi državnosti. 
Predlogi zakonov, ki jih je parlament brez glasov poslancev vladne stranke srbske manjšine Srbske liste podprl v prvem 
branju oktobra, predvidevajo postopno preoblikovanje varnostnih sil v vojsko, ki bo "varovala suverenost in ozemeljsko 
celovitost Kosova", katerega neodvisnost niti Beograd niti stalni članici Varnostnega sveta, ZN-a Rusija in Kitajska, ne 
priznavajo. 
Varnostne sile Kosova so vzpostavili leta 2009 v skladu z ustavo, potem ko je Kosovo 17. februarja 2008 razglasilo 
neodvisnost. V celoti so postale operativne leta 2013. Gre za profesionalne varnostne sile, ki so oborožene samo z lahkim 
orožjem in so pod civilnim nadzorom. Imajo 2.500 aktivnih članov in do 800 rezervistov, dejavne pa so ob naravnih nesrečah 
in drugih kriznih dogodkih. Sodelujejo lahko tudi v mirovnih misijah in pri pomoči v tujini. 
Po poročanju srbskih medijev naj bi imela vojska okoli 5.000 aktivnih vojakov in 3.000 rezervistov, preoblikovanje pa naj bi 
trajalo deset let, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. 
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Proti Srbija, Srbi, Nato, za ZDA 
Poleg Srbije in Srbov na Kosovu se s preoblikovanjem ne strinja niti zveza Nato, ki vodi okoli 4000-članske mednarodne sile 
Kfor, ki od junija 1999 na Kosovu izvajajo nadzor po skoraj dvoletnem konfliktu. 
Generalni sekretar vojaške zveze Jens Stoltenberg je nedavno opozoril, da do namere o preoblikovanju prihaja ob 
nepravem času, da je v nasprotju z nasvetom zaveznic in da ima lahko resne posledice za prihodnost Kosova v 
evroatlantskih povezavah. 
Ima pa Priština podporo veleposlanika ZDA Philipa Kosnetta. Po poročanju medijev je središče Prištine danes okrašeno z 
ameriškimi zastavami. 
Beograd Prištino obtožuje, da bo z oblikovanjem vojske kršila lastno ustavo, ki za vzpostavitev vojske določa dvotretjinsko 
podporo v parlamentu, tudi srbske manjšine. V parlamentu pa bodo o zakonih v petek odločali z navadno večino, tako kot 
že v prvem branju oktobra. 
Takrat je neimenovan predstavnik Nata za Reuters povedal, da zavezništvo podpira kosovske varnostne sile s sedanjim 
mandatom in da bo v primeru "razvoja njihovega mandata" moralo znova preučiti raven svojega angažmaja na Kosovu. V 
Natu pa so poudarili, da ostajajo zavezani ohranjanju varnosti in stabilnosti na Kosovu s silami Kforja. 
Okrepljene enote Kforja na severu in jugu 
Medtem z območij z večinsko srbskim prebivalstvom poročajo o prihodu okrepljenih enot Kforja. Za francosko tiskovno 
agencijo AFP so pri Kforju sicer zagotovili, da gre za običajne vojaške vaje, ki potekajo po vsej državi. "Danes je eden od 
konvojev na severu Kosova, včeraj je bil v Prizrenu na jugu," je dejal tiskovni predstavnik Kforja Vincenzo Grasso. Francoska 
tiskovna agencija AFP poroča o okoli 50 vozilih Kforja v razdeljeni Mitrovici, več deset naj bi jih bilo na poti na mejo s Srbijo 
pri mejnem prehodu Jarinje. 
Dodatna zaostritev 
Odločitev za oblikovanje vojske bo še dodatno zaostrila odnose med Srbijo in Kosovom, pa tudi v širše, saj do nje prihaja v 
času že tako napetih odnosov med Prištino in Beogradom zaradi 100-odstotnih kosovskih carin na srbsko blago. Do 
odločitve prihaja tudi v času, ko Beograd pod vodstvom srbskega predsednika Aleksandra Vučića krepi svojo vojsko in njeno 
opremljenost. 
Vučić je opozoril, da bo Srbija naredila vse za ohranitev miru in stabilnosti, da pa se bodo razmere bistveno poslabšale, ko 
bo Priština v nasprotju z mednarodnim pravom sprejela odločitev o oblikovanju vojske. Po uvedbi kosovskih carin je to 
namero označil kot nov, provokativen in enostranski ukrep, zaradi katerega je Srbija zelo zaskrbljena za usodo kosovskih 
Srbov, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. 
Poudaril je, da je Kfor tisti, ki ima v skladu z resolucijo Varnostnega sveta ZN-a 1244 mandat za "razorožitev nezakonitih 
oboroženih sil kosovskih Albancev". Napovedal je posvete s prijatelji Srbije v Varnostnem svetu o akcijah, ki bi jih lahko 
izvedli kot odziv na oblikovanje kosovske vojske. 
Srbski dnevnik Večernje novosti pa je pred časom poročal, da je Vučić pod pritiskom sodelavcev, naj v primeru oblikovanja 
kosovske vojske Srbija Kosovo razglasi za zasedeno ozemlje, navaja nevladna medijska organizacija BIRN na svoji spletni 
strani Balkaninsight. 
 

Mladina, Ljubljana 

• Zmaga izbrisanih? : višje odškodnine za peščico izbrisanih /Peter Petrovčič. – št. 49, 07.12.2018, str. 10-11 

• Zadelo bo nas : okolje in (slovenska) glava v pesku /Janko Lorenci. – št. 49, 07.12.2018, str. 17 

• »Je v Sloveniji biti Bošnjak nekaj manj vrednega kot biti Madžar?« : dr. Vera Kržišnik Bukić : zgodovinarka in 
politologinja Vera Kržišnik Bukić je ena izmed najvztrajnejših bork za pravice manjšin iz nekdanje Jugoslavije 
/Peter Petrovčič. – št. 49, 07.12.2018, str. 30-32 

• »Včasih jih je bilo strah pokazati, kako zelo nas ne trpijo, zdaj pa ne več.« : Suha Araf, palestinska režiserka : 
intervju /Ksenija Horvat. – št. 49, 07.12.2018, str. 37-41 

• Made in USA : kako nastane begunec /Marcel Štefančič jr. – št. 49, 07.12.2018, str. 44-47  
 

• Zmaga izbrisanih? : višje odškodnine za peščico izbrisanih /Peter Petrovčič. – št. 49, 07.12.2018, str. 10-11 
Zmaga izbrisanih?. Peter Petrovčič. Mladina 49.  7. 12. 2018    
Višje odškodnine za peščico izbrisanih  
https://www.mladina.si/188566/zmaga-izbrisanih/ 
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Slika: Izbrisani. Foto: © Arhiv Mladine 
 
Februarja prihodnje leto bodo izbrisani »praznovali« 27. obletnico izbrisa – največje sistematične kršitve človekovih pravic v 
novejši slovenski zgodovini, s katero je država 25.671 ljudem protizakonito odvzela dovoljenje za stalno prebivanje. V 
ponedeljek pa je vlada v zakonodajni postopek vložila spremembe zakona o odškodninah za izbrisane, ki naj bi pomenile 
nov korak k pravičnejši popravi krivic. 
Gre za dolžnost, ki jo je vladi že pred časom zapovedalo ustavno sodišče. To je razsodilo, da odškodnine, ki jih izbrisani lahko 
dokazujejo v sodnem postopku, ne smejo biti omejene. Doslej veljavni zakon je namreč določal, da lahko izbrisani 
posameznik v upravnem postopku dobi 50 evrov odškodnine za mesec izbrisa, v sodnem pa lahko poskusi dobiti še največ 
trikratnik celotnega zneska. Povedano preprosteje, za deset izbrisanih let je posameznik lahko dobil 6000 evrov odškodnine 
in tožil še za največ dodatnih 18 tisoč evrov. 
Vlada zdaj predlaga odpravo omejitve »sodnih« odškodnin, hkrati pa omejitev zamudnih obresti, in sicer na enkratnik 
glavnice. To bi recimo pomenilo, da bi prej omenjeni izbrisani lahko v sodnem postopku iztožil več, recimo še enkrat več, 36 
tisoč evrov, poleg tega pa dobil ravno toliko v zamudnih obrestih. Bi lahko rekli super, še ena od preštevilnih sodnih zmag 
izbrisanih, med katerimi so tudi slovite zmage na ustavnem sodišču in evropskem sodišču za človekove pravice? 
Vlada je bila prisiljena omejiti zamudne obresti prav zato, ker izbrisani še niso »zmagali«, saj država že skoraj tri desetletja 
še vedno ni uzakonila pravične poprave krivic – posledično bi dejanske, torej neomejene zamudne obresti pomenile tudi 
večdesetkratnik glavnice. Poleg tega pa se (zavestno) ves čas pozablja, da Slovenija statusa ni vrnila vsem izbrisanim, pač pa 
le približno polovici, čeprav so bili izbrisani vsi enako nezakonito. Povrnila ga je le tistim, ki so v Sloveniji dolga leta vztrajali v 
brezpravnem položaju, navkljub strahu pred deportacijo in navkljub odsotnosti delavskih, zdravstvenih, socialnih in drugih 
pravic. Z dodatnimi omejitvami je dosegla, da je le dobrih 8000 izbrisanih vložilo zahtevke za odškodnino, od tega pa jim je 
ugodila le v 5800 primerih. Še bolj pa je otežila dokazovanje dodatne škode pred sodišči, ki predvideva nerealno 
dokazovanje stroškov z računi izpred skoraj treh desetletij, zaradi česar je zahtevek za povišanje odškodnine doslej uspelo 
vložiti le 440 izbrisanim. 
Po vseh teh letih bo torej država z zakonom omogočila nekoliko pravičnejšo popravo krivic slabima dvema odstotkoma 
izbrisanih. Čista zmaga. Za državo. 

• »Je v Sloveniji biti Bošnjak nekaj manj vrednega kot biti Madžar?« : dr. Vera Kržišnik Bukić : zgodovinarka in 
politologinja Vera Kržišnik Bukić je ena izmed najvztrajnejših bork za pravice manjšin iz nekdanje Jugoslavije 
/Peter Petrovčič. – št. 49, 07.12.2018, str. 30-32 

 
Dr. Vera Kržišnik Bukić: Je v Sloveniji biti Bošnjak nekaj manj vrednega kot biti Madžar?. Intervju. Dr. Vera Kržišnik Bukić. 
Pogovarjal se je: Peter Petrovčič.  Foto: Borut Krajnc. Mladina 49. 7. 12. 2018  
https://www.mladina.si/188556/dr-vera-krzisnik-bukic-je-v-sloveniji-biti-bosnjak-nekaj-manj-vrednega-kot-biti-madzar/ 
Zgodovinarka in politologinja Vera Kržišnik Bukić je ena izmed najvztrajnejših bork za pravice manjšin iz nekdanje 
Jugoslavije  
»Je v Sloveniji biti Bošnjak nekaj manj vrednega kot biti Madžar?« 
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Slika: Dr. Vera Kržišnik Bukić s knjigo »Kdo so narodne manjšine v Sloveniji«, ki jo je vsebinsko zasnovala in uredila. Foto: 
Borut Krajnc 
 
V Sloveniji poleg ustavno varovanih manjšin, madžarske in italijanske, obstajajo tudi precej številčnejše manjšine iz 
nekdanje Jugoslavije. To so Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci, Srbi, ki pa skoraj tri desetletja po 
osamosvojitvi niso bili deležni ureditve še nikakršnega pravnega statusa v Sloveniji. 
Kaj vas žene v prizadevanjih za pravice manjšin iz nekdanje Jugoslavije?  
Zelo preprosto. Zavezana sem načelu, da se v življenju zavzemam za tisto, kar sodim, da je prav. In ker sem znanstvenica, mi 
je resnica, ki je ali naj bi bila pogoj za pravico, dostopnejša. 
Slovenski politiki se radi pohvalijo, da ima Slovenija dobro manjšinsko politiko, manjšine pa imajo zagotovljeno ustrezno 
varstvo.  
Glejte, ob vstopu v EU leta 2004 je nekako obveljalo, da ima Slovenija tudi za evropska merila zgledno urejeno varstvo 
manjšin. A to je bilo, pogojno rečeno, le pol resnice. Namreč to varstvo se je nanašalo samo na tri manjšine, italijansko in 
madžarsko ter romsko etnično skupnost. Nekatere druge dejanske, celo znatno številnejše manjšine, ki pa so bile 
sistematično izvzete iz kakršnekoli pravne normiranosti, so ostale seveda zunaj vsakršnega manjšinskega obzorja ter s tem 
obveznosti države. Tak položaj imamo še danes in po skoraj treh desetletjih njegovega dejanskega trajanja je postal pač 
»normalna« stvar, kot se, po logiki stalnega vzdrževanja monopolno vsiljenih predstav, dogaja še z več drugimi neetično 
obravnavanimi zadevami v slovenski družbi. 
Izbris je bil naklepno dejanje, usmerjeno k redukciji števila stalnih prebivalcev Slovenije, pripadnikov manjšinskih populacij z 
območja razpadle SFRJ. 
Odklonilen odnos do urejanja vprašanj narodnih manjšin iz nekdanjih republik SFRJ nas ne bi smel presenečati, 
navsezadnje je prav zoper to družbeno skupino Slovenija v svoji (naj)novejši zgodovini storila največjo sistematično 
kršitev človekovih pravic – izbris. 
Da, ta največji moralni zdrs, ki nam ga je državljanom Republike Slovenije priredila naša država in ga je, da bi bila sramota še 
večja, sodno obravnavalo in ga obsodilo celo evropsko sodišče za človekove pravice, je bil, se z vami strinjam, tako dejanje, 
da odklonilen odnos do urejanja vprašanj narodnih manjšin iz nekdanjih republik SFRJ pravzaprav sploh ne bi smel 
presenečati. A dovolite, da se dotaknem neposrednega dogajanja pred »izbrisom«, ki je bistveno povezano s procesom 
državnega osamosvajanja Slovenije in lahko ta zdrs še dodatno osvetli. To kratko, vendar zgodovinsko zelo zgoščeno 
prelomno obdobje 1990–1992 kaže analizirati kot čas pred plebiscitom in po njem. Na začetku devetdesetih let je v Sloveniji 
močno prevladoval negativni naboj do Jugoslavije in vsega z njo povezanega. Toda slovenska osamosvojitvena politična elita 
vseh ideoloških usmeritev se je zavedala, da je uspešna ustanovitev samostojne države projekt, ki ga mora podpreti čim 
številnejše državljansko telo. V jesenskem obdobju priprav na decembrski plebiscit so zato različne politične stranke in 
struje ter uradna država soglasno sprejele vsaj tri dolgoročno zavezujoče dokumente, s katerimi naj bi za glasovanje na 
plebiscitu za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo pridobile čim več tudi razmeroma zelo številnih v Sloveniji živečih 
pripadnikov narodov po izvoru z območja takratne Jugoslavije. Vsebinsko bistvo teh dokumentov je bilo, da se njihov 
položaj v novi državi, samostojni Republiki Sloveniji, ne bo spremenil oziroma ne bo poslabšal. Skratka, kljub zadržanosti 
glede opredelitve kolektivnega statusa teh potencialno nastajajočih manjšinskih skupnosti so bile populacije ex-YU v 
Sloveniji obravnavane nedvomno vključevalno. 
Kar pa ni trajalo dolgo …  
Da, nepričakovano velik plebiscitarni uspeh je sprožil slovensko nacionalno evforijo, tako da je v samo nekaj naslednjih 
mesecih uradni predplebiscitarni naklonjeni odnos do teh skupnosti hitro splahnel. V temeljni ustavni listini o samostojnosti 
in neodvisnosti Republike Slovenije sredi leta 1991 in konec tega leta v ustavi Republike Slovenije o njih nenadoma ni več 
nobenih sledi. Prava »kazen« pa je te ljudi doletela samo dva meseca po sprejetju ustave, februarja 1992, z izvirnim izumom 
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države, izbrisom. To dejanje je bilo naklepno usmerjeno v zmanjšanje števila stalnih prebivalcev Slovenije, pripadnikov 
manjšinskih populacij z območja tik pred tem razpadle SFRJ. 
Ostaja vprašanje, do kdaj še stigmatizirati Nemce v Sloveniji, ko so jih kot manjšine v zakonodajo že vključile druge evropske 
države. 
A tri desetletja kasneje bi vendarle pričakovali ureditev vprašanja teh manjšin v ustavi in zakonodaji. Zakaj po vašem 
mnenju kljub trudu nekaterih to še ni urejeno?  
Desetletje po osamosvojitvi je bilo iz 101 razloga čas, ki je bil nekako res malo primeren za urejanje narodnomanjšinskih 
razmer v Sloveniji. Naslednje desetletje pa se je le že zaključil pomembni politični dokument državnega zbora, ki je na 
prvotno pobudo združenja predstavnikov šestih manjšin iz ex-YU z več kot dvetretjinsko večino poslancev sprejel posebno 
deklaracijo, s katero so te vsebinsko opredeljene kot narodne skupnosti in njihovi pripadniki v Sloveniji so poimensko 
navedeni: Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci, Srbi. Žal pa je res, da kljub v tej deklaraciji zapisani ustrezni 
sugestiji in kljub velikim in stalnim prizadevanjem tega združenja še do danes ni urejen njihov pravni status oziroma so še 
danes, pravno gledano, manjšine, ki jih ni. Razlogov za to je več, glavni pa vsekakor izvirajo iz že povedanega, in če hočete 
konkretneje, iz razlogov konservativne zadržanosti ali nekega imaginarnega strahu vladajočih političnih struktur, prav tako iz 
precej razširjenega kompleksa slovenske narodne večvrednosti. Nemalo krivde pa pripisujem tudi oportunistično strokovni 
srenji v Sloveniji. 
V čem se strokovna mnenja razlikujejo?  
Zastopam mnenje, da so zgodovinsko tradicionalno, sociološko, politološko, pravno in mednarodnopravno te narodne 
skupnosti v Sloveniji narodne manjšine oziroma manjšinske narodne skupnosti, ki so posledica družbene realnosti razpadle 
SFRJ. Moji strokovni nasprotniki pa te populacije opredeljujejo in označujejo za priseljence, kar je mainstreamovski politiki v 
Sloveniji seveda bolj povšeči. S tem se nekako celotna zadeva zapre. V širši javnosti se na pojem in izraz priseljenci kaj hitro 
dodajo še izrazi prišleki, pritepenci, priskledniki in še kakšen prilastek z negativno konotacijo. Bistvo narodne manjšinskosti 
pa ni razmeroma kompaktna ozemeljska poselitev populacije, ki jo karakterizirajo manjšinski jezik in druge etnološke 
posebnosti ter narodnomanjšinska zavest, temveč sta odločilna subjektivna volja in javno prizadevanje manjšine za 
ohranjanje narodne identitete, ki se v neki državi razlikuje od narodnovečinske in od drugih družbeno prisotnih 
narodnomanjšinskih entitet. To je tisto, kar bi morala država razumeti in spoštovati ter ustrezno, seveda predvsem pravno, 
upoštevati pri urejanju družbenih odnosov na tem področju. 
Kakšne manjšinske pravice bi po vašem morale uživati te narodne skupnosti, recimo v primerjavi z italijansko in 
madžarsko?  
Stalno se poudarja to primerjanje, zato je že samo po sebi problem, nepotreben problem, predvsem pa problemska točka, 
ki javnost, žal, uspešno le zavaja. Glavna razlika med ustavno priznanima avtohtonima narodnima skupnostma in delno še 
romsko skupnostjo na eni strani ter tu obravnavanimi na drugi je v tipu ozemeljske poselitve. In le ta bistvena značilnost naj 
bi določala različen, pogojno rečeno »tehničen« odnos države do njenih narodnih manjšin. Sam tip poseljenosti, teritorialno 
kompaktnejši ali bolj disperziran, ne spremeni odgovornosti večinskega naroda in »njegove« države do dejanskih narodnih 
manjšin v državi, vse so naseljene znotraj iste države. Se bo šla država meritev, kateri narodni manjšini je njena pripadnost 
pomembnejša, je večja ali kaj podobnega? Naj bi bilo v Sloveniji biti recimo Bošnjak nekaj manj vrednega kot biti Madžar? 
Kako pa je z nemško govorečo skupnostjo v Sloveniji, ki si že leta prizadeva, da bi ji priznali status manjšine. Bi tudi ta 
morala biti deležna enake stopnje varstva in priznanja kot omenjene in zakaj? Položaj te skupnosti je vendarle specifičen, 
tudi številsko pa gre za manjšo in zelo heterogeno skupino …  
Izhajam iz okvirne definicije narodne manjšine, ki jo načeloma sestavljata dva sklopa elementov: objektivni in subjektivni. 
Nemško govoreča narodna skupnost v Sloveniji je danes majhna in ozemeljsko razpršena. Sama številnost po mednarodnih 
merilih ne sme biti ovira. Kot veste, so bili Nemci na Slovenskem v obdobju pred drugo svetovno vojno daleč najštevilnejša 
in marsikje tudi ozemeljsko razmeroma kompaktna manjšina. Po drugi svetovni vojni je ta manjšina skoraj izginila, pa tudi 
stigma zaradi medvojnega dogajanja se je je držala ali se je drži še danes. V teh povojnih že dolgih desetletjih se je v Evropi 
glede Nemcev in njihovih manjšin marsikaj zelo spremenilo, da ne omenjam že zgodovinskega poslanstva Willyja Brandta, 
tudi današnje Angele Merkel in zelo restriktivnih uradnih dokumentov Nemčije in Avstrije, ki današnjim generacijam strogo 
prepovedujejo kakršnokoli obujanje vezi z nacistično preteklostjo in njeno dediščino. Vsekakor je glede nemško govoreče 
skupnosti v Sloveniji nujna časovna distanca. Nisem strokovnjakinja za nemško manjšino na Slovenskem, vendar ostaja 
vprašanje, do kdaj še stigmatizirati Nemce v Sloveniji, ko so jih kot manjšine že vključile v sedanjo zakonodajo druge 
evropske države, leta 2010 na primer Hrvaška tudi v ustavo. 
Ko je bila pred nekaj dnevi ponovno objavljena posebna resolucija zveze nemških društev v Sloveniji z zahtevo po 
ustavnem priznanju nemške manjšine kot avtohtone narodne skupnosti, je zunanji minister Cerar dejal, da je položaj 
nemško govorečih v Sloveniji že dobro urejen.  
O upravičenosti ustavnega priznanja nemške manjšine v Sloveniji kot avtohtone narodne skupnosti sama težko sodim, 
dejstvo je, da je njena subjektivna prizadevanja – gotovo ne brez razloga – nedavno podprla Federalistična unija evropskih 
narodnosti. Se mi je pa kot poznavalki narodnomanjšinske problematike v Sloveniji nasploh porodilo tole morda obetavno 
spoznanje. Če bi v ustavo vključili šest ex-YU narodnih skupnosti in nemško manjšino, bi Slovenija manjšinsko problematiko 
lahko celovito in zaokroženo uredila ter jo za vsaj recimo pol stoletja pospravila z delovne mize, saj glede na splošno 
sprejeto okvirno definicijo narodne manjšine drugih narodnih manjšin v Sloveniji ni. Ko pa omenjate dr. Cerarja in njegovo 
stališče, ki ga je podal nemudoma po omenjeni objavi, ne morem mimo primerjave. Ko je bil predsednik vlade – pri čemer 
vemo, da je tudi ustavni pravnik –, je bil na začetku leta 2015 natančno in široko argumentirano seznanjen s predlogom 
ustavnega dopolnila 64 a, s katerim bi v ustavo uvrstili narodne skupnosti, ki jim je državni zbor leta 2011 namenil 



100 
 

100 
 

posebno deklaracijo. Toda ne tedaj ne vse do danes, ko je spet na odgovorni funkciji, ki je neposredno povezana z 
manjšinsko tematiko, se ni nikoli javno odzval, kaj šele, da bi javno strokovno argumentirano zavrnil ta predlog. 
Menite, da je v sedanjih razmerjih moči v državnem zboru, torej v tem mandatu, mogoče pričakovati resnejši napredek 
na tem področju? Obstajajo stranke oziroma poslanske skupine, ki načelno ali celo odločno podpirajo vaše predloge?  
Vaše retorično vprašanje je gotovo primerno. Seveda je res, da v tem mandatu ni realnih upov za optimalno pravno ureditev 
narodnega manjšinstva v Sloveniji, to pomeni, da na tem področju ni mogoče pričakovati ustavnih sprememb. Še s 
sprejetjem zakona o kulturnih pravicah narodnih skupnosti iz nekdanje Jugoslavije, ki je sicer uspešno prestal vso potrebno 
parlamentarno proceduro in mu ni aprila letos uspelo preskočiti le zadnje stopnice, ne bo šlo gladko. Natančna analiza 
pokaže, da so obeti lahko celo slabši kot v prejšnjem mandatu, kajti novi koalicijski sporazum drugače od dosedanjega te 
tematike med svojimi nalogami niti ne omenja. Omenjeni nesprejeti osnutek zakona obravnava to tematiko seveda le na 
sekundarni ravni, ureja področje kulturnih pravic v ožjem smislu, ne pa celovitega manjšinskega statusa. A ker se je za velik 
del poslancev že izkazal kot sprejemljiv, bo ob morebitni dodelavi v doglednem času le sprejet, saj je, kot kaže, navadna 
večina poslancev vendarle že zagotovljena. Drugačna je zgodba z ustavo, za spremembo katere je potrebna sedaj 
nedosegljiva dvotretjinska večina. Bila bi pa, po mojem uvidu, lahko uspešna uradna vloga za spremembo ustave, ki bi jo 
podpisalo vsaj 20 poslancev. Že sama ta vloga in z njo povezan predvideni proces vsebinske presoje predlagane ustavne 
spremembe bi bila dovolj dobra popotnica za nadaljnja zunajparlamentarna prizadevanja v smeri polne, tj. družbenim 
razmeram ustrezne in pravične ureditve za vse dejanske narodne manjšine v Sloveniji.  
 

Reporter,  Ljubljana 
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• Torra pozval k mednarodnemu posredovanju v katalonski krizi. STA. Reporter, Ljubljana, 07. dec. 2018  
https://reporter.si/clanek/svet/torra-pozval-k-mednarodnemu-posredovanju-v-katalonski-krizi-674665 
 

 
Slika: Quim Torra. Foto: Bobo   
 
Katalonski predsednik Quim Torra je danes v Ljubljani pozval k mednarodnemu posredovanju za politično rešitev 
katalonske krize. Evropski poslanec Ivo Vajgl (Alde/DeSUS) in nekdanji predsednik republike Milan Kučan, ki gostita 
Torro, pa sta bila ob tem kritična do neodzivnosti, nenačelnosti in sprenevedanja evropskih institucij. 
"Potrebujemo mednarodno posredovanje, potrebujemo tretjo stran, ki bo špansko vlado prisilila v prava poglobljena in 
svobodna pogajanja" med katalonskimi in španskimi oblastmi, je povedal Torra na pogovoru, ki sta ga v ljubljanski mestni 
hiši gostila Vajgl in Kučan. "Ob vzponu protikatalonskih skrajnih strank je jasno, da bomo samo z mednarodnim 
posredovanjem prepričali španski establišment, da mora politična rešitev za Katalonijo temeljiti na demokratični volji 
Kataloncev," je poudaril. 
S tem, da je edina možna rešitev krize politična, se po njegovih besedah strinja 80 odstotkov Kataloncev. Prav toliko 
prebivalcev te španske regije je proti uporabi represije in proti monarhiji. Tako je Torra zavrnil navedbe, da so Katalonci 
razdeljeni na pol. Pojasnil je, da so razdeljeni zgolj pri tem, ali so za ali pa proti neodvisnosti. 
Kot je še dejal, je več katalonskih voditeljev, ki so sodelovali pri pripravi referenduma, v izgonu, več pa v zaporu. Štirje od 
teh političnih zapornikov, kot jih je označil Torra, pa so v zadnjih dneh začeli gladovno stavkati. Evropo je zato pozval, "naj 
ne razočara, naj ukrepa, če še vedno ljubi demokracijo". 
Kučan in Vajgl sta bila ob tem v pisni izjavi, ki sta jo podala ob obisku katalonskega predsednika, kritična do neodzivnosti, 
nenačelnosti in sprenevedanja evropskih institucij, ki molčijo tudi ob najnovejši zaostritvi razmer v Kataloniji. Vse, ki imajo 

https://reporter.si/clanek/svet/torra-pozval-k-mednarodnemu-posredovanju-v-katalonski-krizi-674665
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vpliv na evropskem političnem prizorišču, sta pozvala, da se zavzamejo za politično rešitev katalonske krize in za usodo 
političnih zapornikov in vseh katalonskih politikov, ki so se pred represijo španskih oblasti umaknili v druge države. 
Zapisala sta, da "zagovorniki človekovih pravic in demokratičnih vrednot EU zavračamo ravnanje španskih oblasti in 
utemeljeno dvomimo v upravičenost in pravičnost napovedanega sojenja katalonskim političnim zapornikom". 
"Prepričani smo, da so španska družba in njene demokratične državne institucije sposobne dialoga, v katerem bosta obe 
strani s polno odgovornostjo soočili svoja stališča in v katerem bo spoštovana pravica Kataloncev do razmisleka o 
prihodnosti Katalonije in da o tem demokratično odločajo". Zato sta špansko vlado pozvala k dialogu. 

• V Marakešu potrjevanje globalnega dogovora ZN o migracijah. STA. Reporter, Ljubljana, 10. dec. 2018  
https://reporter.si/clanek/svet/v-marakesu-potrjevanje-globalnega-dogovora-zn-o-migracijah-675081  
 

 
Slika: Tudi v slovenskih opozicijskih strankah, ki so vlado pozvale k odstopu od dogovora, trdijo, da dogovor enači 
nezakonite in zakonite migracije. Izpostavljajo še, da dogovor ne naslavlja vzrokov migracij v izvornih državah. Foto: Bobo  
 
V maroškem Marakešu bodo danes članice Združenih narodov potrjevale globalni dogovor Združenih narodov o 
migracijah, ki je razdelil evropske države in slovensko javnost. Nekaj več kot deset držav, večinoma evropskih, ne bo 
pristopilo k dogovoru, saj da enači nezakonite in zakonite migracije. Slovenija se mu bo pridružila. 
Dogovor ZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah je prvi medvladni dogovor o migracijah na mednarodni ravni, ki 
vsebuje 23 ciljev za boljše upravljanje migracij v interesu držav, migrantov in skupnosti, ki jih gostijo. 
Julija ga je podprlo vseh 193 članic ZN, razen ZDA, ki so se iz pogajanj umaknile že decembra lani. Da k dogovoru ne bodo 
pristopile, je doslej potrdilo še nekaj več kot deset držav, med katerimi so predvsem evropske. Kot razloge za umik so 
navedli predvsem to, da izenačuje zakonite in nezakonite migracije ter posega v suverenost držav pri migracijski politiki. 
Tudi v slovenskih opozicijskih strankah, ki so vlado pozvale k odstopu od dogovora, trdijo, da dogovor enači nezakonite in 
zakonite migracije. Izpostavljajo še, da dogovor ne naslavlja vzrokov migracij v izvornih državah. 
Slovenska vlada je trditve opozicije zavrnila in podprla dogovor. Odločila je, da bo k dogovoru v Marakešu pristopila tudi 
Slovenija. Slovensko delegacijo bo vodil državni sekretar na notranjem ministrstvu Sandi Čurin. 
Na medvladni konferenci, ki bo danes in v torek, bodo besedilo sprejeli s soglasjem prisotnih. Predvidoma bo predsedujoči 
na današnji slavnostni seji predstavil besedilo dogovora in - če nihče od sodelujočih ne bo izrazil nasprotovanja - razglasil 
dogovor za sprejetega. 

• V Marakešu potrdili razvpiti dogovor ZN o migracijah. STA. Reporter, Ljubljana, 10. dec. 2018  
https://reporter.si/clanek/svet/v-marakesu-potrdili-razviti-dogovor-zn-o-migracijah-675157  
 

 
Slika: Prizor iz leta 2015 - kolona migrantov pri Dobovi. Foto: Bobo  
 
V maroškem Marakešu so danes predstavniki več kot 150 držav članic Združenih narodov potrdili dogovor ZN o varnih, 
urejenih in zakonitih migracijah. K dogovoru je pristopila tudi Slovenija. 

https://reporter.si/clanek/svet/v-marakesu-potrjevanje-globalnega-dogovora-zn-o-migracijah-675081
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Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v uvodnem nagovoru poudaril, da je "ta trenutek navdihujoč rezultat bolečih 
prizadevanj", so sporočili ZN. Predstavnikom držav je dejal, da so v Marakešu zato, ker priznavajo pomen tega dogovora kot 
načrta za preprečevanje trpljenja in kaosa ter za zagotovitev sodelovanja, ki bo koristilo vsem. 
K dogovoru je pristopila tudi Slovenija, ki jo na konferenci zastopa državni sekretar na notranjem ministrstvu Sandi Čurin. 
Dvodnevne konference se sicer udeležujejo predstavniki več kot 150 držav članic ZN, več jih zastopajo voditelji držav. Med 
njimi so nemška kanclerka Angela Merkel, španski premier Pedro Sanchez in grški premier Aleksis Cipras. 
Dogovor ZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah je prvi medvladni dogovor o migracijah na mednarodni ravni, ki 
vsebuje 23 ciljev za boljše upravljanje migracij v interesu držav, migrantov in skupnosti, ki jih gostijo. 
Julija ga je podprlo vseh 193 članic ZN, razen ZDA, ki so se iz pogajanj umaknile že decembra lani. K dogovoru med drugim 
danes po napovedih niso pristopile ZDA, Avstrija, Češka, Latvija, Poljska in Madžarska. Kot razloge za umik so navedli 
predvsem to, da izenačuje zakonite in nezakonite migracije ter posega v suverenost držav pri migracijski politiki. 
Dogovor bo 19. decembra z resolucijo potrjen še na Generalni skupščini ZN. 

• Prepiri v madžarski narodni skupnosti v Prekmurju. A. Ž. Reporter, Ljubljana,  11. dec. 2018  
https://reporter.si/clanek/slovenija/prepiri-v-madzarski-narodni-skupnosti-v-prekmurju-675423 
 

 
Slika: Ferenc Horvath. Foto: STA  
 
Že nekaj mesecev znotraj madžarske narodne skupnosti v Prekmurje poteka prepir, ki se je preselil v sodne dvorane. 
Vse se je, kot v svojem sporočilu za javnost piše dr. Attila Kovács iz Dobrovnika, začelo zaradi članka predsednika Pomurske 
madžarske samoupravne skupnosti in poslanca madžarske narodne manjšine v DZ Ferenca Horvátha Po poteh Svetega 
Štefana, ki je bi objavljen avgusta lani v Népújságu, glasilu madžarske narodne skupnosti v Prekmurju. 
V članku je Horváth v zvezi z dolgom Zavoda za kulturo madžarske narodne (ZKMN) skupnosti zapisal, da je bilo praktično 
brez izostanka pomembnejših programov mogoče prihraniti 40 tisoč evrov. 
Na ta članke se je želel odzvati pripadnik madžarske narodne skupnosti Attila Kovács, ki je napisal članek Po poteh Svetega 
Štefana – vendar brez ideologije svetega Štefana (izvirnk: Szent István útján járva – de a szent király eszmeisége nélkül). 
V njem je Kovács zapisal, da Horváth globoko molči, da je ZKMN v bistvu ukinil izdajo knjig, kar je v prejšnjih letih za 
proračun ZKMN predstavljalo okrog 25 tisoč evrov visok zalogaj. Kovács je v odgovoru tudi zapisal, da Horváth ne govori niti 
o tem, od kod izvira dolg ZKMN, in sicer da dolg ne  izvira iz dejavnosti javnih sfer (torej iz organizacije kulture), temveč s 
tržne dejavnosti (kavarna in knjigarna). 
A odgovora urednica Népújsága Jutka Meszelics Király ni želela objaviti, zaradi česar jo je Kovács na sodišču tožil in se obrnil 
tudi na varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer. Sodišče – najprej okrajno, nato tudi višje – je dalo prav Kovácsu, tako 
da je Népújság na koncu 29. novembra letos objavil njegov odgovor. 
Kovács je v svojem sporočilu za javnost še zapisal, da politik Horváth še naprej objavlja v tedniku Népújság, ki je financiran iz 
javnega denarja, hkrati pa Obvestilo bralcem, na podlagi katerega je vsem manjšinskim politikom (razen Horváthu) in 
posredno tudi vsem bralcem časopisa Népújság onemogočena pravica do odgovora, še vedno velja, oziroma ga 
uredništvo Népújsága in odgovorna urednica Jutka Meszelics Király še nista razveljavila. 

• EU spet o vladavini prava na Poljskem in Madžarskem. STA. Reporter, Ljubljana, 11. dec. 2018  
https://reporter.si/clanek/svet/eu-spet-o-vladavini-prava-na-poljskem-in-madzarskem-675314 
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Slika: Orban je poročilo o kršitvah evropskih vrednot na Madžarskem zavrnil kot. Foto: Reuters "žalitev", "izsiljevanje" in 
"obsodbo" Madžarov, ker ne želijo živeti v "državi migrantov". 
Ministri EU za evropske zadeve bodo danes v Bruslju razpravljali o večletnem evropskem proračunu za obdobje 2021-
2027 ter očitanih kršitvah načela vladavine prava na Poljskem in Madžarskem. Posebni sestanek sedemindvajseterice o 
brexitu za zdaj ni predviden, a ga ni mogoče izključiti, saj se še preučuje, ali je potreben. 
Britanska premierka Theresa May je v ponedeljek zaradi pomislekov o varovalu glede irske meje predlagala preložitev 
glasovanja o dogovoru o brexitu v britanskem parlamentu in napovedala, da se bo o tem znova posvetovala na vrhu EU. 
Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je nato za četrtek sklical vrh o brexitu, ki sicer ni bil predviden. Poudaril je, da 
novih pogajanj o dogovoru ne bo, da so pa pripravljeni razpravljati o tem, kako olajšati britansko ratifikacijo. Glede na to, da 
se čas izteka, bodo razpravljali tudi o pripravljenosti na scenarij brez dogovora. 
Običajno razpravo voditeljev pripravijo ministri za evropske zadeve, a za zdaj posebno ministrsko srečanje o brexitu v 
sestavi sedemindvajseterice ni sklicano. Ni pa ga mogoče izključiti. Trenutno se še preverja, ali je takšno srečanje potrebno. 
Ministri vseh 28 članic bodo sicer danes obravnavali vrsto tem, med njimi kršitve načela vladavine prava na Poljskem in 
Madžarskem ter priprave na vrh ta konec tedna, na katerem bo ena od tem večletni evropski proračun. 
Na vrhu ta teden ni pričakovati drugega kot potrditev okvirnega načrta, da članice dogovor o večletnem proračunu dosežejo 
jeseni prihodnje leto, čeprav Evropska komisija poziva k dogovoru do evropskih volitev maja prihodnje leto. 
Tudi Slovenija se zavzema za zgodnji dogovor o večletnem evropskem proračunu, saj hitro sprejetje dogovora zanjo pomeni 
več kohezijskih sredstev, je novembra v Bruslju povedal državni sekretar na zunanjem ministrstvu Dobran Božič, ki Slovenijo 
zastopa tudi na današnjem zasedanju. 

• (POPRAVEK) Prepiri v madžarski narodni skupnosti v Prekmurju. Jutka Király Meszelics. Reporter, Ljubljana, 12. 
dec. 2018  

https://reporter.si/clanek/slovenija/popravek-prepiri-v-madzarski-narodni-skupnosti-v-prekmurju-675681  
 

 
Slika: Ferenc Horvath Foto: STA  
 
Popravek članka Prepiri v madžarski narodni skupnosti v Prekmurju, ki je bil objavljen 11. 12. 2018 na spletni strani 
Reporter.si. 
V uredništvu tednika madžarske narodne skupnosti v Sloveniji, Népújság opozarjamo na netočnosti, ki ste jih enostransko 
povzeli iz sporočila Attile Kovácsa in botrujejo zavajanju glede uredniške politike časopisa. 
Tednik madžarske narodne skupnosti Népújság nikomur ne onemogoča pravice do odgovora, popravka ali pojasnila. 
Uredništvo je vselej bilo in je odprto za pobude, mnenja, javno oglašanje bralcev oziroma civilne družbe in zagotavlja 
prostor tudi nenaročenim prispevkom, pismom bralcev. In jih tudi objavlja. 
V Obvestilu bralcem (6. 7. 2017),  ki ga Attila Kovács  netočno in zavajajoče interpretira,  smo zapisali, da zaradi tendence, ki 
se je izoblikovala (z odgovori na članke s strani članov narodnostnih svetov poskusi vsiljevanja in reguliranja vsebine 
časopisa) v prihodnje ne objavljamo nenaročenih  prispevkov v politične organe izvoljenih predstavnikov v takšnih političnih 
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temah, za katere so politikom na voljo drugi forumi (seje, tiskovne konference itd.). Ni pa točno, kot trdi(te), da vsem 
manjšinskim politikom in posredno vsem bralcem onemogočamo pravico do odgovora. Sodišče obvestila ni razveljavilo. 
V časopisu  že deset let izhaja redna mesečna rubrika  Parlamentarni dnevnik, ki ga vedno piše aktualni poslanec madžarske 
narodne skupnosti v Sloveniji. Je del letnega programskega načrta časopisa, ki ga na podlagi statuta Zavoda za informativno 
dejavnost madžarske narodnosti (založnik tednika Népújság) sprejema tudi Svet zavoda.  
Ferenc Horváth je na letošnjih državnozborskih volitvah izvoljen poslanec narodne skupnosti in vsled tega piše kolumno, ne 
pa kar prosto publicira v časopisu, kot navajate v članku.   
Jutka  Király Meszelics, odgovorna urednica Népújsága  
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