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Novice – slovenski tednik na Koroškem, Celovec  

 

• Pomemben je pozitiven odnos do narečij. Intervju: Janko Zerzer. Pogovarjal se je: Janko Kulmesch. Novice, slovenski 
tednik za Koroško, Celovec, št. 3, 25.1.2019, str. 2-3 

Danes, 25. januarja zvečer, bo častni predsednik KKZ Janko Zerzer (82) prejel 40. Tischlerjevo nagrado. Pevsko jo bo 
popestril cerkveni zbor Sveče, lavdator pa bo predsednik NSKS Zdravko Inzko. Pogovarjali smo se s Tischlerjevim 
nagrajencem, ki izhaja iz Adamove rodbine v Svečah. 
http://www.novice.at/featured/pomemben-je-pozitiven-odnos-do-narecij/ 
 

 
Slika: 25. januarja zvečer, bo častni predsednik KKZ Janko Zerzer (82) prejel 40. Tischlerjevo nagrado. Foto: Novice 
 
Joško Tischler si ni samo kot »oče« Slovenske gimnazije pridobil neminljive zasluge. Bil je tudi pomemben narodni politik. 
Katere Tischlerjeve politične zasluge za slovensko narodno skupnost najbolj cenite? 
Janko Zerzer: Joško Tischler je še posebej zato važna politična osebnost, ker se je zavzemal za samostojno nastopanje ter 
neodvisnost od večinskih strank. Zato tudi ne moreš trditi, da gre pri Narodnem svetu koroških Slovencev (NSKS) za 
desničarsko organizacijo. Prav tako pa je bil Joško Tischler zelo zavzet kulturnik. Spominjam se, kako je prihajal na kulturne 
prireditve vaških prosvetnih društev in sem ga srečaval mdr. na prireditvah sveške »Kočne«.  
Prihajate iz Adamove hiše v Svečah, ki je bila desetletja slovenski kulturni center občine Bistrica v Rožu. Se še spominjate 
vaših prvih nastopov v dvorani svoje rojstne hiše? 
Kmalu po koncu 2. svetovne vojne, že v letih 1945/46, je Oitzlnova Pavla prevzela skrb za otroško petje. Kot zbor-ček smo 
seveda nastopali pri Adamu, šli pa smo na lojtrniku »gostovat« tudi v Šentjanž, k Cingelcu na Trati, h Gabrielu v Leše ter celo 
k Prangarju v Zmotiče.  
Bili ste med leti 1981 in 1989 predsednik sveškega prosvetnega društva »Kočna«. V času vašega predsedovanja je 
obstajal moški zbor, pri katerem ste peli tudi sami in so se pri Adamu prirejale številne kulturne prireditve, npr. ob 
materinskem dnevu. Medtem že nekaj let ni več moškega zbora in tudi kulturnih prireditev ni več pri Adamu. S kak-šnimi 
občutki sprejemate ta razvoj?  
Da je zdaj v Svečah taka tišina, je zame naravnost bolest. Adamova hiša ni več Adamova. Gostilne ni več in utihnilo je tudi 
kulturno življenje, ki je bilo svojčas izredno živahno in bogato. Prirejali smo npr. gledališke predstave ter otroške prireditve. 
Od leta 1965 naprej je izredno uspešno deloval moški zbor, s katerim smo leta 1985 gostovali tudi v Kanadi ter Združenih 
državah Amerike in dokazali povezanost z zdomstvom. Gostovanje je posredovala celovška Mohorjeva, ki je imela ude tudi v 
zdomstvu. Bili smo zelo lepo sprejeti. Že prvi nastop v Torontu, kjer smo peli pred 600 obiskovalci, je bil veliko doživetje. 
Veljate tudi za pobudnika Sveškega slikar-skega tedna. Kako je prišlo do te pobude? 
S Sveškim slikarskim tednom sem začel v času, ko je predsedoval društvu »Kočna« pokojni šolski nadzornik Valentin Inzko. 
Pobuda sama pa je prišla s strani Franca Kattniga, kateremu je Valentin Oman predlagal, da bi tudi na Koroškem izvedli 
slikarsko prireditev »Extempore«, kakršne se je rad udeleževal v Piranu. Kattnig ni videl možnosti, da bi ta Omanov predlog 
uresničil v Rožeku. Predlagal mi je, da bi ga začela uresničevati »Kočna«. »Extempore« se meni ni zdel idealen projekt. Moja 
zamisel je bila slikarski teden, ki bi združeval umetnike iz alpsko-jadranskega prostora oz. iz Slovenije, Primorske in Koroške. 
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Ker nam  je Oman pri štartu zelo pomagal, je že kar prva prireditev leta 1981 izredno dobro uspela. Umetniki so pri Adamu 
stanovali, dobivali hrano in se družili z domačini. Razstava ob zaključku slikarskega tedna je bila zelo dobro obiskana, 
obiskovalci pa slik niso samo ogledovali, temveč so jih tudi kupovali.  
Legendarna je bila nekoč tudi Sveška filharmonija.  
Poleg kulturnih prireditev smo prirejali tudi zabavne, npr. Pust s »Kočno«, kjer so bile na sporedu tudi kabaretistične točke. 
Največji uspeh pa je bila Sveška filharmonija, saj smo imeli celo vrsto instrumentalistov. Pri tem sta najbolj vžgala šolski 
nadzornik Valentin Inzko in zobozdravnik Hanzi Waldhauser, ki sta perfektno igrala na gosli.     
V obdobju, ko ste bil podpredsednik (1971-1983) in nato do leta 2010 predsednik Krščanske kulturne zveze (KKZ), se je 
uresničila vrsta pomembnih projektov, mdr. Tischlerjeva in Einspielerjeva nagrada, literarni in govorniški natečaj, 
lutkarstvo in jezikovne počitnice. Tudi kot publicist in avtor, mdr. kulturno-zgodovinskega turističnega vodnika »Po 
koroških poteh« in knjige »Dobri pastirji« z življenjepisi koroških slovenskih duhovnikov, ki so umrli v letih med 1968 in 
2005, ste bili zelo produktivni. Iz katerih virov črpate vso to energijo in katera je bila vaša najpomembnejša »narodna 
šola«? 
Res je, da sem približno štiri desetletja igral odgovorno vlogo pri KKZ. Moram pa poudariti, da je bilo to, kar se je novega 
pojavilo v naši organizaciji, timsko delo. Predvsem si ne morem predstavljati teh dosežkov brez tajnika Nužeja Tolmaierja, ki 
je opravljal tajniške posle celih 39 let. Tretji v tem krogu, ki ga je neki časopis imenoval »trojico«, je bil Franc Kattnig. Bil je 
33 let blagajnik in podpredsednik KKZ. Skupaj smo se podajali na pot in med potjo se je porodila marsikatera ideja. Glede 
svoje »narodne šole« pa bi poudaril: začel sem se kulturno udejstvovati kot dijak na Plešivcu. Imeli smo nedeljske sestanke, 
redno so prihajali mentorji, med njimi prelat Aleš Zechner, Joško Tischler ter predvsem Vinko Zwitter, ki je neverjetno znal 
navduševati mladino za narodno zavest. Začeli smo izdajati tudi dijaško glasilo »Kres«, pri katerem so naši literati, ki so se 
pozneje zbirali okoli »Mladja«, med njimi Florjan Lipuš, Erich Prunč in Gustav Januš, začeli delati prve korake. Pozneje pa 
smo bili aktivni tudi v dunajskem študentskem klubu, kjer smo imeli zbor in seveda redno prirejali tudi sestanke.    
Zelo vam je pri srcu tudi narodna politika. Od leta 1968 do 1970 ste bili tajnik NSKS, vendar ste pred-časno odstopili, kot 
se sliši iz protesta. Leta 1993 ste bili pobudnik povpraševanja med odborniki vseh slovenskih društev in organizacij, ali so 
za skupno zastopstvo. Leta 2000 ste bili izvoljeni v predsedstvo NSKS pod Sadovnikovim vodstvom, nakar je leta 2003 
prišlo do razkola med Sadovnikovo skupino in NSKS. Kako gledate danes na vse te dogodke?  
Kot tajnik NSKS nisem bil bogve kako srečen, ker ni bilo pravega soglasja v vodstvu organizacije. Sem pa v tej funkciji 
pripravljal Koroške kulturne dneve skupaj z znanstveniki iz Slovenije. Sicer pa se mi ni zdelo prav, da smo politično 
razcepljeni. Zdelo se mi je bolj perspektivno, da bi navzven nastopali kot skupno zastopstvo. Sadovnika sem, ko je postal 
predsednik NSKS, zelo cenil. Žal se je stvar obrnila. Da je bila ustanovljena tretja organzacija, namesto da bi imeli eno, to pa 
me dejansko boli.    
In kako ocenjujete trenutni narodnopolitični polo-žaj na Koroškem?  
  Z velikim zadoščenjem opažam, kako se je vzdušje v deželi obrnilo na boljše. Ne morem pozabiti, kako so nas na cesti 
zmerjali, ko sem z dijaki Slovenske gimnazije šel na kako prireditev v mesto. V slabem spominu imam tudi pogovor dveh 
Celovčanov, ki sta menila: mir v deželi bo šele, ko »teh« ne bo več.  
Danes vedno bolj prevladuje v deželi prepričanje, da koroški Slovenci niso sovražniki, temveč obogatitev. Slovensko kulturno 
ustvarjanje ni več nekaj manj vrednega, temveč enakopraven del koroškega kulturnega prizorišča. 
Koroška vladajoča politika zelo ceni konsenzno skupino pod vodstvom Marjana Sturma in Josefa Feldnerja, medtem ko jo 
NSKS odklanja. Vaše mnenje? 
Konsenz ne more biti nekaj napačnega ob sožitju obeh narodnih skupnosti. Ne morem pa pozabiti, kako je Feldner pred leti 
na zborovanju na Novem trgu hujskal proti »velikemu strupu« (»Das große Gift«).    
Kako gledate kot Tischlerjev nagrajenec, ki je domala vse življenje sooblikoval kulturno-politični razvoj koroških 
Slovencev, na njihovo prihodnost? 
Kot narodna skupnost ne bomo preživeli, če se bo nekaj več sodeželanov v šoli učilo slovensko, kajti za take sosede bo 
slovenščina ostala jezik, ki ga uporabljajo po potrebi. Preživeli bomo samo takrat, če bo slovenski jezik živ v družinah in ostal 
temeljni del vsakdanjega življenja. Zelo pomemben je tudi pozitiven odnos do narečja. Pred očmi imam svoje vnuke: vsi 
štirje so se rodili na Dunaju. Najstarejša vnukinja je obiskovala vse šole in univerzo  na Dunaju brez slovenskega pouka. Njen 
brat je obiskoval vrtec in ljudsko šolo na Dunaju in znal samo slovensko narečje. Ko je prišel na Slovensko gimnazijo, ni imel 
nobenih problemov s slovenskim knjižnim jezikom. Mlajši dve vnukinji sta obiskovali dvojezični vrtec in ljudsko šolo v 
Ledincah – med seboj pa se vsi štirje radi pogovarjajo v brnškem narečju, da je pravo veselje. 

• Lipa Težko je najti takšno ekipo, a nekako so se našli. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 3, 25.1.2019, str. 4 

Ljudska šola Lipa - Štirijezična lipska ljudska šola se bo ta konec tedna predstavila na največjem evropskem drsališču na 
prostem. Pedagoški program dopolnjujejo starševska šola in obšolske dejavnosti. 
http://www.novice.at/novice/mladina/lipa-tezko-je-najti-taksno-ekipo-a-nekako-so-se-nasli/ 
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Slika: Ljudska šola Lipa - Štirijezična lipska ljudska šola se bo ta konec tedna predstavila na največjem evropskem 
drsališču na prostem. Pedagoški program dopolnjujejo starševska šola in obšolske dejavnosti. Foto: Novice 
 
Lipa pri Vrbi.  Od finančnih vprašanj do disleksije (legastije) in vseh vrst vzgojnih vprašanj – razpon tematik, ki jih ljudska 
šola v Lipi pri Vrbi na predavanjih ponuja staršem šolark in šolarjev, je širok. Obšolski izobraževalni program poteka že peto 
leto in medtem pritegne obiskovalce tudi iz sosednjih in celo bolj oddaljenih krajev.  
V aktualnem šolskem letu je težišče šolskih in obšolskih dejavnosti ljudske šole, ki poleg dvojezične slovensko-nemške 
vzgoje otrokom daje dodatno možnost poglobljenega spoznavanja angleškega in italijanskega jezika, na preprečevanju 
nasilja. Strokovnjaki so v starševski šoli predavali med drugim o nevarnostih digitalnih medijev za razvoj otrok in o razvoju 
osebnosti za preprečevanje nasilja, 27. februarja bo na sporedu naslednje predavanje o rabi konj za lajšanje učnih težav 
otrok, kot novost in posebnost pa bodo maja staršem o svojih težnjah in interesih predavali nekdanji gojenci lipske šole.  
Za šolarje je pripravil beljaški igralec, režiser in kaskader (stuntman) Haris Bilajbegoviç učne enote za ravnanje v primeru 
telesnega in duševnega nasilje. »Otroci naj niso pozorni le na svoje sposobnosti, na timskost, strpnost in pravičnost, temveč 
morajo znati postavljati tudi meje in reči ne.« V sodelovanju z mladinskim gledališčem beljaške Studiobühne pripravljajo 
gledališko predstavo o preprečevanju nasilja in o integraciji, ki jo bodo uprizorili maja letos, skupaj z umetnikom Jensom 
Avgustom nastaja umetniški projekt, 15. marca pa bodo lipski šolarji z domačimi umetniki v Dolgi noči šol »slikali proti 
nasilju.« 
»Odziv na starševsko šolo je odličen, pri predavanjih imamo do 60 obiskovalcev,« pravi ravnatelj ljudske šole Lipa Christian 
Zeichen. Posebej ponosen je na svoj učiteljski zbor, ki veliko zavzetosti in kreativnosti kaže tudi zunaj šolskih obveznosti in 
tako omogoča pester in bogat program šole nad Vrbskim jezerom. »Težko je najti takšno ekipo, a nekako smo se našli,« 
hvaležnosti ne skriva Zeichen. 
Dejaven član te učiteljske ekipe je tudi Mirko Lepuschitz, ki se te dni z otroki pripravlja na razstavo na prostem z naslovom 
Slike na ledu (Bilder am Eis), ki jo bodo odprli v nedeljo, 27. januarja, ob 13. uri na Belem jezeru. Pri projektu sodeluje vrsta 
šol iz Koroške (Loče, Borovlje, Železna Kapla. Pliberk idr.) ter iz Slovenije in Italije. Lipska šola bo razstavo na največjem 
evropskem drsališču na prostem odprla z nastopom svojega zbora in s performansom z drsanjem na ledu. »Naši drsalci 
bodo nosili posebej za to priložnost sešite kostume s temo slik na ledu,« napoveduje Lepuschitz.  

• Povodni mož v Živovem bvat. Avtor: Sebastjan Trampusch. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 3, 
25.1.2019, str. 5 

Peta zgoščenka narečnih pripovedk, basni in pesmi - Povodni mož v Živovem bvat je peta zgoščenka narečnih pripovedk, 
basni in pesmi, ki je izšla v sklopu iniciative Slovenščina v družini. Zgoščenko v šentprimoškem narečju so pripravili 
društveniki SPD Danica. 
http://www.novice.at/kultura/literatura/povodni-moz-v-zivovem-bvat/ 
 

 
Slika: Povodni mož v Živovem bvat je peta zgoščenka narečnih pripovedk, basni in pesmi, ki je izšla v sklopu iniciative 
Slovenščina v družini. Foto: Novice 
 
Celovec.  Devet hosvov ali Zec in medved sta le dve od skupaj dvanajst pripovedk in pesmi, ki jih vsebuje nova zgoščenka. 
Društveniki so jo predstavili šentprimoški publiki že decembra. Minuli četrtek pa je na sedežu Krščanske kulturne zveze 
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sledila predstavitev za medije. »S to serijo smo uspeli uresničiti en lep dokument koroških slovenskih narečij. Vsaka 
zgoščenka vsebuje zvočni in pisni zapis pesmi, slovarček manj znanih in nenavadnih besed. Zgoščenke pa so dobra podlaga 
za našo iniciativo Slovenščina v družini. Z njimi lahko starši od prvega dne začnejo posredovati slovenščino preko teh 
zgoščenk,« je pozdravil Martin Kuchling.  
Za Martino Piko-Rustia s Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik, kjer so pregledovali narečne zapise in pomagali 
pri slovarju narečnih besed, je vsaka nova zgoščenka »svojevrsten praznik žive narečne besede na Koroškem.« 
Pri SPD Danica so Sonja Kert–Wakounig, Samo Wakounig in Stanko Wakounig pripravili in zapisali basni in pripovedke v 
narečju. Poudarek so Šentprimožani dali na domače pripovedke in pripovedke, ki so povezne s krajem je povedal 
predsednik društva Samo Wakounig. Te so dopolnili s slovenskimi basnimi in  drugimi pripovedkami, prepesnili so domače 
reke in celo podomačili narodno pesem »Zajček bi se  
ženil rad.« Samoumevno, da so pri društvu z bogato otroško dejavnostjo le- te tudi vključili. Tako so pesmi zapeli člani lut-
kovne skupine Danica, risbe pa so prispevali Zvezdice Danice in Otroški zbor Danica. Kot pravi Wakounig, so potem, ko so 
zbrali domače govorce, kmalu spoznali, da tudi narečje ni tako enotno, in, da so gotova razhajanja. 
 

 
Slika: Povodni mož v Živovem bvat je peta zgoščenka narečnih pripovedk, basni in pesmi, ki je izšla v sklopu iniciative 
Slovenščina v družini. Foto: Novice 
 
Kot so poudarili na predstavitvi, pa je posebnost pete zgoščenke prav gotovo rap hišnih imen, ki ga je prispeval pesnik 
Stanko Wakounig. Rap hišnih imen se začne takole: »So híšam ħiméne lid zmiәrm že dajál, da so se v ꝁraj sámem mav ħúže 
spoznál. Pr Fráncej, pr Máric, pr Pép bolj pr Lén, táꝁ prišle so híše du svójeh ħimén …« Pesnik je poudaril, da ga hišna imena 
že dolgo zanimajo, in je nagovoril tudi nekaj posebnosti le-teh. Kot ciljno publiko pa ni imenoval samo otrok, temveč tudi 
upokojence, ki še poznajo zgodbe in pogosteje govorijo narečje kot mlajše generacije, ki govorijo knjižno slovenščino. 
Sonja Kert-Wakounig je dodala, da se nekatere zgodbe na zgoščenki pojavljajo po vsem slovenskem in slovanskem prostoru. 
Tako so Povodni mož in Žalik žene gotovo širši pojav, lokalno raven pa gotovo tudi presega zgodba o Lihardi Kamenski. 
»Veseli smo, da lahko s tem pokažemo neko širšo slovensko kulturno dediščino, ki je ohranjena še pri nas v narečjih v ljudski 
pripovedi.« Kot je poudarila Kert-Wakounig, pa je zgoščenka medgeneracijski projekt in zasluga celotnega društva.  
Zgoščenko dobite pri društvenikih, pri KKZ in v obeh slovenskih knjigarnah v Celovcu. 
Ostale narečne zgoščenke, ki so izšle v sklopu iniciative Slovenščina v družini 
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• Petje čmrlja. Intervju: Petra Schnabl-Kuglitsch. Pogovarjala se je: Ana Grilc. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 3, 25.1.2019, str. 6-7 

Zborovodkinja Petra Schnabl-Kuglitsch sodeluje v operi s svojimi dijaki in dijakinjami iz glasbene šole Gustava Mahlerja v Celovcu. 
Opero, ki jo prireja »Orgelland« in jo podpirajo društva ob obletnici in spominskem letu 1938 (pokroviteljstvo bivši zvezni 
predsednik Heinz Fischer), dežela Koroška, koroške Glasbene šole in celovški konservatorij, bodo krstno uprizorili 5. februarja v 
Domu glasbe v Celovcu. 
http://www.novice.at/novice/intervju/petje-cmrlja/  
Brat in sestra gresta na trg, da bi kupila mleko za bolno mamo, toda primanjkuje jima denarja. Ko zaslišita pesem »lajne«, 
jima pride na misel, da bi lahko zapela in si na ta način zaslužila denar, ki ga potrebujeta. Toda, ko ju zasliši hudobni 
lastnik lajne – Brundibár, otroka napodi s trga. Ponoči se prikažeta pes in mačka, ki otrokoma ponudita podporo. 
Naslednjega dne se združijo vsi vaški otroci in s pomočjo živali mladini uspe pregnati Brundibárja. Brat in sestra nato s 
svojo pesmijo zbereta zadosti denarja. Ko Brundibár potem poskusi denar ukrasti, se otroci skupno branijo in 
prijateljstvo zmaga. Tako pripoveduje Petra Schnabl-Kuglitsch o dogajanju v otroški operi »Brundibár« Hansa Kráse.  
 

 
Slika: Zborovodkinja Petra Schnabl-Kuglitsch sodeluje v operi s svojimi dijaki in dijakinjami iz glasbene šole Gustava 
Mahlerja v Celovcu. Foto: Novice 
 
Zborovodkinja Petra Schnabl-Kuglitsch sodeluje v operi s svojimi dijaki in dijakinjami iz glasbene šole Gustava Mahlerja v 
Celovcu. Opero, ki jo prireja »Orgelland« in jo podpirajo društva ob obletnici in spominskem letu 1938 (pokroviteljstvo bivši 
zvezni predsednik Heinz Fischer), dežela Koroška, koroške Glasbene šole in celovški konservatorij, bodo krstno uprizorili 5. 
februarja v Domu glasbe v Celovcu.  
Opera zame ni le zanimiva zaradi glasbe. Delo že s svojo genezo in v okoliščinah, pod katerimi bo uprizorjeno, prinaša toliko 
zgodovine. Pomembno je bilo, da se je to upoštevalo pri inscenaciji. Še posebej, ker je zgodba opere popolnoma namenjena 
otrokom. 
Hans Krása, komponist opere, je bil Pražan in je imel tako češke kot tudi nemške-judovske korenine. Delo je nastalo leta 
1938 in lahko ga tudi beremo kot parabolo na skupni boj proti fašizmu, pri čemer lik Brundibárja predstavlja Adolfa Hitlerja. 
Po vkorakanju nacionalsocialistov v Češkoslovaško se je zaradi prepovedi igranja glasbe judovskih komponistev, praizvedba 
odvijala tajno v judovski sirotišnici v Pragi. Krása ni bil prisoten. Že prej so ga nacisti deportirali v koncentracijsko taborišče 
Theresienstadt. Tam, v koncentracijskem taborišču Theresienstadt, so v letih 1943 in 1944 izvajali opero 55 krat. Mnogo 
vlog je bilo treba zaradi usmrtitev vedno spet dodeliti na novo. Kasneje je propaganda NS izkoriščala igro, da bi v filmu 
pokazali omalovaževalno sliko Theresienstadta. Po snemanju je bila večina sodelujočih deportirana v Auschwitz.  
Da bi to zgodovinsko ozadje posredovali otrokom na primeren način, stoji na začetku igre intervju z dijakinjo Michaelo Frey, 
katere babica je preživela tri leta v koncentracijskem taborišču Theresienstadt, razlaga zborovodkinja. 
V intervjuju Schnabl-Kuglitsch nagovori tudi trpljenje slovenske manjšine pod nacionalsocialističnim režimom.  
Adolf Hitler je izkoriščal nebogljenost obubožanega prebivalstva za širitev svoje destruktivne ideologije – pri nas na 
Koroškem so nacionalsocialisti del slo-vensko govoročega prebivalstva od danes na jutri izselili. Pregnali so jih z domačij, na 
katerih so družine bivale že več generacij.  
Tudi Petra Schnabl-Kuglitsch izhaja prvotno iz koroško-slovenske družine. Doraščala je kot hčerka gostilničarja pri 
»Šuəsmonu«.  
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Moja glasbena osnova pride iz gostilne. Če ne bi doma peli naših pesmi, nikoli ne bi začutila takšne povezanosti z narodno 
pesmijo. 
Njena babica je govorila le slovensko, še besede nemško ni znala povedati. Tudi starša sta govorila slovensko, toda jezika 
nista posredovala hčerki. Ampak oče jo je naučil mnogo slovenskih pesmi. 
Kot otrok sem čutila to razcepljenost v odnosu do slovenskega jezika. Ko sem postala mama, mi je bilo važno, da se moja 
otroka ne naučita tega delnega odklanjanja slovenščine, ki sem ga kot otrok opažala v družb. Mislim, da mi je to uspelo. Zelo 
sem ponosna, kako dobro moj sin Simon govori slovensko. 
Čeprav so Petro Schnabl-Kuglitsch v času njenega otroštva okoliščine bolj odtujevale od slovenščine, je dekle vendarle slišala 
drugi deželni jezik. 
Če mati in babica nista hoteli, da otroci vemo, o čem razpravljata, sta govorili po slovensko. Mati je sicer pogosto odgovorila 
po nemško, toda razumela pa je vse. 
Tudi petje očeta ji je približalo jezik. Sicer pa se je v gostilni pelo slovenske narodne pesmi šele v jutranjih urah. 
Če so nekaj kozarcev popili, so začeli peti in govoriti po slovensko. Ta prvotni materni jezik je prišel na dan, ker so se ga 
potem naenkrat upali govoriti. 
Danes zborovodkinja pogosto nauči otroke in mladince ter mladinke, ki jih poučuje v glasbeni šoli, slovenskih pesmi. Večina 
dijakov in dijakinj pa ima nemščino kot materni jezik. 
Slovenske pesmi sem vedno nosila v srcu. Četudi se nisem smela naučiti jezika. Rada jih pojem v svojih zborih, ker so tako 
posebne. Petje pesmi v drugih jezikih je majhen prispevek k večjem razumevanju, ki ga jaz lahko naredim. Četudi nekaterih 
besed ne izgovorim perfektno, se trudim. Petje slovenskih pesmi na Koroškem mi je še posebej važno. Tako otroci 
spoznavajo jezik. Hočem, da se malo zaljubijo vanj. Ko sem jaz bila otrok, so vedno rekli, da je jezik grd. Takšna misel otroku 
samemu nikoli ne bi prišla. Še manj pa, če je že zapel kakšno pesem v njem. Glasba lahko povezuje, reče Petra Schnabl-
Kuglitsch. 
To se tudi vidi v vsebini opere »Brundibár« in v zgodovini, ki jo spremlja.  
Glasba ima moč. Glasba je tem ljudem, ki so jih mučili, dajala moč, da so za kratek trenutek lahko pozabili svoj strašni 
vsakdan. 
V nedeljo, 27. 1. 2019, obhajajo obletnico holokavsta. Spominjajo se trpljenja in žrtev nacionalsocializma, med njimi 
usmrčenih v koncentracijskem taborišču Theresienstadt.                                    

• Uspešna premiera otroške gledališke skupine z Dunaja. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 3, 25.1.2019, 
str. 8 

Slovenska iniciativa na Dunaju - Lani, sredi decembra je otroška gledališka skupina z Dunaja uprizorila igro Franeta 
Puntarja »Drezanje v kamen«. 
http://www.novice.at/kultura/oder/uspesna-premiera-otroske-gledaliske-skupine-z-dunaja/  
 

 
Slika: Slovenska iniciativa na Dunaju - Lani, sredi decembra je otroška gledališka skupina z Dunaja uprizorila igro Franeta 
Puntarja »Drezanje v kamen«. Foto: Novice 
 
Dunaj. Lani poleti se je otroška gledališka skupina z Dunaja z mentorico Nataljo Pinter in režiserko Petro Lopert udeležila 
gledališke delavnice Krščanske kulturne zveze v Ankaranu. V tem tednu so se na igriv način urili v slovenskem jeziku, se igrali 
stare otroške igrice in učili izštevanke.  
Septembra so se vaje nadaljevale v najetih prostorih Slovenske iniciative na Dunaju, v Cup of Cultures, v četrtem dunajskem 
okraju. Vsako sredo popoldan so imeli zelo sproščene, otrokom primerne gledališke vaje. Za skupino enajstih otrok je 
režiserka Petra Lopert izbrala igro Franeta Puntarja »Drezanje v kamen«.  
 
Deklica s kamnom (Ajda) iskreno želi, da bi njen kamen spet spregovoril. Sreča mamo (Mira), kamnoveda (Adam), 
vrvohodko (Elena), poskakovalca (Noa in Jasin), vrtavki (Milena in Mila), požiralko besed (Ela), klovna (Namu in Lino) in 
klepetulji (Mira in Elena). Nihče ji ne verjame in ji ne zna pomagati. Toda deklica ne izgubi zaupanja v kamen. Na koncu 
kamen zažari in vsi skupaj se z deklico veselijo. 
Na predstavi, v soboto, 15. decembra, se je zbrala množica prijateljev in sorodnikov. Navdušeno so sledili malim igralcem, ki 
so svoje vloge predstavili prepričljivo in lahkotno.  
Najmlajši so stari komaj štiri leta, najstarejša igralka, ki je imela glavno vlogo, pa devet let. Nekateri so že lani stali na odru in 
so vedeli, kaj jih čaka, drugi pa so se letos prvič soočili s čarom gledališča. 
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Avtorska glasba, luč, decentna scenografija in zelo lepi kostumi (Eva Moschitz) so podprli uspešno predstavo.  

• Vedno je treba družino gledati od otrok navzgor. Intervju: Katarina Kompan Erzar. Pogovarjal se je: Bojan Wakounig. 
Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 3, 25.1.2019, str. 9 

Intervju: Katarina Kompan Erzar, družinska terapevtka - V soboto, 2. februarja, bosta družinska terapevta Katarina in 
Tomaž Kompan Erzar, v Domu prosvete v Tinjah pripravila dopoldan za starše, vzgojitelje in vse, ki jih družinska in 
vzgojna vprašanja zanimajo. 
http://www.novice.at/novice/intervju/vedno-je-treba-druzino-gledati-od-otrok-navzgor/  
 

 
Slika: Katarina Kompan Erzar, družinska terapevtka. Foto: Novice 
 
Tinje. Katarina Kompan Erzar je docentka za zakonsko in družinsko terapijo na Teološki fakulteti in predavateljica fakulteti 
za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda in na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Z možem Tomažem, izrednim 
univerzitetnim profesorjem za zakonsko in družinsko terapijo, svetujeta družinam in pripravljata delavnica za krepitev 
medosebnih odnosov. V Tinjah bosta prihodnjo soboto od 9. do 12. ure govorila o družinskih izzivih (prijave zaželene na 
0676 8772 3400). 
Človeštvo ima tisočletne izkušnje z družino in vzgojo. Zakaj ravno danes raste potreba po družinskih svetovanjih in 
terapijah? 
Katarina Kompan Erzar: Ne bi rekla, da jih bolj potrebujemo, ampak da jih prej sploh ni bilo. Razmere niso bile take, da bi se 
pozornost lahko usmerila na globino odnosov. Bolj je bila v osredju bitka za preživetje in osnovno ohranjanje družine. 
Povečala se je zavest, da je potrebno imeti sogovornika, ki lahko pomaga spregovoriti o stvareh, jih rešiti, jih razumeti. To 
ne pomeni, da bi se družina poslabšala, ampak da je človeštvo končno prišlo do senzitivnosti do otrok, do žensk. Če hočemo 
to senzitivnost ohraniti in krepiti družino, pa se moramo še marsičesa naučiti. 
Kaj torej storiti za krepitev te senzitivnosti in za boljše odnose? 
Prva stvar je, da si sploh priznamo, da živimo v odnosih. Da nismo samozadostni. Kolikor prispevamo v odnose, toliko tudi 
dobivamo – težkega in lahkega. Prva je zavest, da smo povezani v mrežo in da smo vsi odgovorni za to, da bo ta mreža bolj 
tenkočutna, bolj delujoča, bolj fleksibilna in tudi čustveno bolj prijazna in rodovita.  
Idealna podoba družina je prisotnost matere in očeta ob otrocih. V realnosti pa so številne družine ločene ali sestavljene. 
Kako vseeno ohranjati zavest za poglobljene odnose? 
Precej pozornosti je treba usmeriti v vprašanje, zakaj odnos ni deloval. Ni pa samo idealno, da je otrok s svojim biološkim 
očetom in svojo biološko mamo, to je tudi naravno in normalno. To ni ideal, ampak higienski minimum. Marsikje pa zaradi 
različnih razlogov odnosi razpadejo in tega higienskega minimuma ne moremo ohraniti. Če se družina ponovno sestavi iz 
dveh zgodb, je potrebno absolutno sočutje do otrok. Vedno gledati družino od otrok navzgor. Kje so, kaj doživljajo, kaj 
potrebujejo, na kakšen način se bodo vpeli v novi sistem in kako jim bomo ohranili njihovo izvorno družino. Kadar oba starša 
lepo ohranjata starševstvo, otrok predela žalost, da nikoli ne bo več živel skupaj z obema na enkrat. V novi družini je 
potrebno spoštovati izvorno družino vseh otrok, ki so tam. Otrok mora imeti to zavest, da ni zamenjal družine, ampak da 
ima starše na določen način prisotne ali odsotne. Druga stvar pa je, kako se postavita nova zakonca. Koliko lahko drug ob 
drugem izjokata svoje razočaranje in koliko lahko kot moški in ženska zrasteta globlje in bolj temeljito kakor v svojem 
primarnem odnosu.  
Kaj pripravljata z možem za tinjski dopoldan? 
Govorila bova o družini, kako krepiti odnose, kako biti vesel. Vedno govorimo, na kaj vse je treba v odnosih paziti – kdo pa si 
bo potem še želel v odnosih živeti? Želiva pokazati, da so odnosi najbolj preprosta in naravna stvar in po drugi strani 
prostor, kjer lahko stalno presegaš samega sebe. Da ob drugem razviješ nekaj, kar je neskončno lepše od same skrbi za 
lastno preživetje. V praktičnem delu bomo z dialogi, vajami, pogovori, delom v skupini bolj podrobno razdelali starševstvo, 
zakonske ali medgeneracijske odnose. Vsekakor namerava narediti pester dopoldan, kjer bo lahko vsak od udeležencev 
izkusil delček tega veselja, ki ga prinaša življenje v odnosih z vso pestrostjo.     

• V kulturnih centralah ne sedijo samo na stolih, ampak delajo. O tem sem prepričan. Intervju: Janko Malle. Pogovarjal se 
je: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 3, 25.1.2019, str. 14-15 

Intervju: Janko Malle, bivši poslovodja SPZ - Na nedavnem občnem zboru SPZ je Janko Malle po 37 letih uradno predal 
funkcijo poslovodje Mitji Rovšku. S kritičnimi pogledi kulturi ostaja zvest. 
http://www.novice.at/novice/intervju/v-kulturnih-centralah-ne-sedijo-samo-na-stolih-ampak-delajo-o-tem-sem-
preprican/ 
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Slika: Janko Malle, bivši poslovodja Slovenske prosvetne zveze. Novice 
 
Celovec.  Janko Malle je bil tajnik in poslovodja Slovenske prosvetne zveze od leta 1982. Po maturi na Slovenski gimnaziji v 
Celovcu je na Dunaju študiral filozofijo in zgodovino, iz katere je tudi doktoriral. Po študiju je bil krajši čas zaposlen na 
Slovenskem znanstvenem inštitutu. 15 let je bil tudi predsednik avstrijske delovne skupnosti ARGE Region Kultur, združenja 
regionalnih kulturnih iniciativ. Doma je v Holbičah, kjer je član Slovenskega prosvetnega društva Edinost v Škofičah. Od leta 
2017 je poklicno upokojen.  
Na občnem zboru ste dejali, da ne bo napovedane menjave generacij, ker ni potrebna. »Ne bomo menjavali generacij, ki 
so dobro in uspešno delale.« Samozavesten pogled, ni kaj. Bilanca vašega dela je torej zadovoljiva? 
Janko Malle: Z delom v kulturi sem zadovoljen. V njej sem prisoten desetletja in bom tudi ostal, ker se s kulturnim 
ustvarjanjem koroških Slovencev zelo močno identificiram. Zadovoljen sem tudi zaradi tega, ker sem bil ob začetku službe 
pri SPZ na začetku 80. let kritičen. Zelo močno sem tedaj opozarjal na folklorizacijo kulture koroških Slovencev, ker sem 
videl, da je bila kultura tedaj na razmeroma nizkem nivoju. Prednjačilo je zborovsko petje, drugih zvrsti ni bilo zaznati. Menil 
sem, da se nam piše slabo, če koroški Slovenci ne bomo zmogli več zvrsti kulture in dvignili kvalitete kulturnega dela. Vendar 
sem začel spoznavati, da je to, kar je bilo ustvarjeno v slovenskih prosvetnih društvih, dobra podlaga, da ustvarimo še nekaj 
več. V zborovstvu sem videl osnovo, na kateri je mogoče razviti tudi druge kulturne dejavnosti. Zato sem to kritiko nekoliko 
relativiral in se zavzemal za to, da bi se uveljavljali tudi na drugih področjih. Na prvo mesto sem postavil gledališko 
dejavnost, ker sem prav tam videl največ možnosti tako za jezikovni kot za umetniški razvoj. Ugotavljam, da je to kar uspelo. 
Če se ozrem nazaj, vidim, da temu vprašanju obe kulturni organizaciji, tako SPZ kot KKZ, dajeta veliko pozornost in veliko 
investirata, kar se mi zdi zelo dobro. 
Ni se pa uresničila vaša želja po slovenskem poklicnem gledališču na Koroškem.  
Tako je. Josip Vidmar, pomembni slovenski kulturnik, je vedno govoril o tem, da Celovec potrebuje profesionalno slovensko 
gledališče. Spomnim se seminarja z njim v Podravljah leta 1984, ko je ponovil to zahtevo in dejal, da je teater tudi kulturna 
izkaznica manjšine in da bi profesionalno gledališče dalo marsikatero pozitivno opcijo in stimulacijo kulturemu življenju 
koroških Slovencev. Vendar so se vsi poskusi razblinili, ker ni bilo nobene politične podpore s strani Avstrije in tudi v tedanji 
Jugoslaviji je to bilo bolj mnenje posameznih kulturnikov kot stališče politične srenje v Sloveniji. 
Je želja že zamrla ali še tli? 
Mislim, da je želja bolj ali manj zamrla, saj se kakšnih 10, 15 let ne pojavlja več v besednjaku kulturnih funkcionarjev 
koroških Slovencev. Pa tudi iz Slovenije ni več takih namigov, da bi do tega lahko prišlo. Kljub temu so ta gledališka 
prizadevanja zelo pozitivna. Rezultati se vidijo tudi pri gledališkem abonmaju, ki ga je uvedla SPZ leta 2001 z evropskimi 
sredstvi. Odziv pri publiki je dober, želel bi si seveda še večjega, ker je edini način čezmejnega sodelovanja, ki kaže na 
programsko in sistemsko rešitev. In to me pri čezmejnem sodelovanju z Republiko Slovenijo tudi moti. Na vseh ravneh 
kulture in tudi na drugih področjih bi morali imeti sistem sodelovanja, ki nas bi izkazoval v skupnem slovenskem kulturnem 
prostoru kot celoto, v kateri so razvejene različne kulturne dejavnosti, vendar povezane v slovenski kulturi.   
Na občnem zboru ste zelo ostro ocenili, da slovenska država s svojim vrhovnim kulturnopolitičnim organom, torej z 
ministrstvom za kulturo, »prezira kulturo tistega dela slovenskega naroda, ki živi zunaj njenih meja.« 
Točno to. In za tem tudi stojim. Če se slovenskemu kulturnemu ministrstvu ne zdi potrebno, da bi v svojo kulturno strategijo 
vključevalo tudi Slovence, ki živimo v sosednjih državah, potem tako imenovani skupni slovenski kulturni prostor ne pomeni 
nič drugega kakor puhlo frazo, iz katere ni nastalo nič. Do leta 2006 je ministrstvo za kulturo še podpiralo kulturne projekte 
Slovencev v sosednjih državah, potem pa to nalogo preložilo na Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. To se mi zdi 
neprimerno, ker so nas getoizirali v državni organ, ki nima take veljave kot jo ima ministrstvo za kulturo. Tudi tega ranga 
nima, ker je urad vlade Republike Slovenije. To je podcenjevalni odnos do Slovencev, ki živimo v sosednjih državah. 
Komu na obeh straneh državne meje je danes sploh še do skupnega kulturnega prostora? Danes niti šolstvo v Sloveniji ne 
namenja več pozornosti Slovencem zunaj države, pa tudi koroški Slovenci imajo pogosto distanciran odnos do širšega 
slovenskega prostora. Vprašljiv je postal celo pojem naroda. 
Če mi ne bomo pospeševali čezmejnega sodelovanja na vseh ravneh z Republiko Slovenijo, potem bo substanca slovenskega 
jezika in slovenske kulture pri nas na Koroškem padla. Če jo hočemo okrepiti in izboljšati, vidim v čezmejnem sodelovanju na 
vseh ravneh tisto opcijo, ki nam daje največ moči in je strateško najbolj pomembna. Tako kakor je prav, da na kulturni ravni 
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sodelujemo s kulturnimi ustanovami in ustvarjalci v Republiki Sloveniji v odgovornosti ministrstva za kulturo, tako naj bo 
tudi na drugih področjih, v šolstvu, izobraževanju, gospodarstvu, tako selekcionirano, da bo vsak sektor sodeloval z 
ustreznimi partnerji v Sloveniji. Na žalost ugotavljamo, da ni tako in da je danes v praksi vse odvisno od posamezne iniciative 
– nekateri so bolj uspešni, drugi manj –, ni pa za tem programa in sistema. To navsezadnje tudi pomeni, da slovenska država 
v svoj nacionalni program nima vključenih tudi koroških Slovencev, ampak to prepušča posameznim idejam, kar pa za 
državo ni dobro.  
Pri RTV Slovenija ste predsednik komisije za programske vsebine, namenjene Slovencem v zamejstvu. Kakšne so vaše 
izkušnje? 
V komisiji sem ponovno predsednik od leta 2018. Funkcijo sem prevzel v upanju, da bom lahko kaj premaknil. Zadal sem si 
nekaj časa, leto, dve. Če se v tem času nič ne bo zgodilo, potem ne mislim voditi debatnega kluba, v katerem ni nobenih 
rezultatov. Sem pa optimističen, ker se je v zadnjem deseletju delovanja te komisije le nekaj premaknilo. Ko sem postal 
predsednik pred desetimi leti, na Koroškem ni bilo več ko 30 satelitskih kartic za spremljanje RTV Slovenija. V nekaj letih 
smo to pomnožili in danes je številka že blizu tisoč. To je seveda zelo pozitivno. Naprej se bom zavzemal, da se bo čim več 
koroških Slovencev posluževalo te možnosti. Druga pomembna zadeva je, da v komisiji skušam vplivati na to, da bi 
poročanje o Slovencih v sosednjih državah slonelo manj na senzacionalizmu, ampak bolj na pozitivni konotaciji. Imamo 
dobro projekte in programe v kulturi in ti naj bodo ustrezno predstavljeni. Medijska hiša RTV Slovenija je predestinirana za 
to, da s tem ustvari pozitivno konotacijo o kulturnem življenju koroških Slovencev. Tretje, za kar mi gre, pa je, da bi prišlo v 
sodelovanju med Slovenskim sporedom ORF, radiom Agora in RTV Slovenija do več sinergiji.  
Do teh sinergij ne prihaja? 
Ne prihaja do sinergij v zadostni meri. Če se nam nekaj ponuja, naj te možnosti tudi izkoristimo. Zato je potrebno več 
sodelovanja in pogovorov s partnerji. V komisiji bom predlagal določene konkretne zadeve, za katere imam tudi podporo. 
Potem pa pričakujem, da se bodo vsi te ponudbe posluževali, ker gre v obojestransko korist. Četrto, na kar bi rad opozoril je, 
da pri nas na Koroškem upada jezikovna substanca. RTV Slovenija že leta ponuja možnost brezplačnega šolanja naših 
novinarskih in drugih kadrov. To bomo ponovno ponudili in upam, da se bodo nagovorjeni te možnosti tudi poslužili. 
Kakovost jezika transportira tudi medij in če ge veliko ljudi posluša, potem je tem bolj pomembno, da se kakovost jezika 
sliši. Summa summarum je možnosti za sodelovanje med medijskimi hišami veliko, v prihodnje bo tudi veliko konkretnih 
možnosti in če jih bomo znali izkoristiti, bo komisija, ki jo vodim, tudi imela svoj smisel. 
Stalno vprašanje pri slovenskih organizacijah je pomanjkanje denarja. Če vprašam malo bolj izzivalno: od Prešerna do 
Goetheja so veliki kulturniki imeli civilne poklice in ob njih ustvarili vrhunsko umetnost. Danes pa očitno brez javnih 
sredstev ne gre več? 
Tudi mi imamo Majo Haderlap, Florjana Lipuša, nekaj obetavnih slovenskih pesnikov in pisateljev, ki prihajajo iz drugih 
poklicev in so postali literarne korifeje. Je pa res, da kulturne ustanove ne morejo delati brezplačno. To nikjer na svetu ni 
mogoče. Če pa je včasih gmotnih sredstev premalo, je to lahko stimulacija za dobro idejo, ki se izcimi v krizah in se drugače 
morda ne bi. O finančni krizi Glasbene šole se je tarnalo desetletja, hvala Bogu se je to sedaj rešilo, čeprav upam na še 
boljšo rešitev, ker želim več učnih enot pri Slovenski glasbeni šoli dežele Koroške. Želim, da bi prišli na isto ali celo boljšo 
raven, kot smo jo imeli prej v naši privatni Glasbeni šoli. Povsod tarnamo o financah, a kljub temu nismo ustvarjali 
malodušja znotraj manjšine, ampak smo delali naprej. To velja vsaj za kulturo, ne bom govoril za politiko. Če sta obe kulturni 
organizaciji dobivali manj denarja, predvsem v zadnjem desetletju iz Slovenije, se to navzven ni tako močno občutilo. 
Dejavnosti niso bile ukinjene, vidno slabše ali pomanjkljive. To priča o tem, da imamo v naših kulturnih centralah ljudi, ki ne 
sedijo samo na stolih, ampak delajo. O tem sem prepričan. In za to delo je prav, da so plačani. Seveda se lahko pojavi 
polemika, da v kulturnih centralah zaslužijo, v društvih, ki so razvila v zadnjih desetletjih neverjetno bogato dejavnost, pa 
delajo brezplačno. Toda ta diskusija je večna in obstaja tudi drugod. Na občnem zboru pa sem tudi povedal, da sem izredno 
vesel, da se je kakovost dela v društvih dvignila, če primerjam to z obdobjem, ko sem sam začel službo pri SPZ. Zato sem na 
te ljudi ponosen. Pri osrednjih kulturnih organizacijah skušamo omogočati, da ta dejavnost lahko raste. Vplivati skušamo po 
svojih močeh tudi na to, da društva dobivajo iz Avstrije in Slovenije več denarja kakor prej. Dejstvo je, da so se finančne 
subvencije za kulturna društva v zadnjem desetletju rahlo povečale. To je pozitvna vloga, ki jo igrata obe kulturni 
organizaciji v usklajevalnem gremiju koroških Slovencev, ki daje svoje predloge za razdelitev vsakoletnih subvencij tako v 
Avstriji kot v Sloveniji. Je pa funkcija kulturnih organizacij danes nekoliko drugačna. Prej smo društva servisirali, raz-
množevali in organizirali smo gledališke tekste, pridobivali režiserje, društva so bila bolj odvisna od pomoči. Danes so se 
osamosvojila in so razmeroma avtonomna. Naloga osrednjih organizacij je, da jim omogačajo vse za svobodno delo. 
Opravljamo tisto, česar društva ne morejo opravljati brezplačno. Zato moramo določene zadeve profesionalno narediti. Če 
upravljaš Slovensko študijsko knjižnico, če skrbiš za gledališki abonma, če izdajaš knjige, je to seveda profesionalna naloga. 
In obe osrednji organizaciji se zelo posvečata kulturni vzgoji mladih,  vsako leto je velika ponudba jezikovnih, likovnih, 
gledaliških in drugih delavnic. Tu vidimo, da se vlaganje močno obrestuje, ker mladi na ta način vraščajo v kulturno življenje. 
Če pri literarnem natečaju Promlad stopijo skupaj vse kulturne in izobraževalne ustanove in je 600, 700 prispevkov otrok, je 
to krasen rezultat. Podobno je pri gledališki delavnici skupaj s KKZ, da je 20, 30 premier na leto. Slovenci v Italiji tega nimajo. 
Mladino zato vidim v kulturnem življenju zelo močno zastopano in optimističen sem, da bodo mladi vse bolj prevzemali 
odgovornosti. Zato moramo pri kulturnih organizacijah skrbeti za to, da bomo mladino tako motivirali, da bo to tudi rada 
storila. 

• Na Bistrici Smrtnikovi obnoreli občinstvo. Avtor: Franc Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 3, 
25.1.2019, str. 17 

Novoletni koncert SPD Šentjanž v Rožu - V Kulturnem domu na Bistrici v Rožu je v petek, 18. januarja, SPD Šentjanž 
priredilo svoj letošnji novoletni koncert. Zaznamoval ga je nastop Smrtnikovih fantov in deklet.  



http://www.novice.at/kultura/glasba/na-bistrici-smrtnikovi-obnoreli-obcinstvo/ 
 

 
Slika: Kvintet bratov Smrtnik. Foto: Novice 
 
Bistrica v Rožu.  S koroško narodno »Pojdam u Rute« in, kot smo  
od njih vajeni, na visoki umet-niški ravni, so šentjanški tamburaši pospremili občinstvo, ki je docela napolnilo dvorano, v 
glasbeno-pevski kulturni dogodek večera. Poleg njih so nastopili še Kvintet bratov Smrtnik in Dekleta Smrtnik, krajevni 
Vocalensemble Carnica in harmonikar Tomaž Boškin. Med posameznimi točkami sporeda pa je vešče povezovala Nadja 
Keuschnig. 
Po pozdravu, čestitkah in željah, da bo leto 2019 za vse uspešno in zdravo, je Štefan Pinter, predsednik SPD Šentjanž, omenil 
mejnike kulturnega delovanja v minulem letu, na primer tamburaški festival in projekta Arena 18 in 5×20 udarcev. Prisrčno 
se je za opravljeno delo zahvalil Trude Moschitz, ki je 24 let zavzeto vodila k&k center v Šentjanžu, županji Sonji Feinig pa za 
podporo društvu.  
 

 
Slika: Dekleta Smrtnik. Foto: Novice 
 
Nastop Kvinteta bratov Smrtnik je občutno podžgal dobro počutje v dvorani, ki ga je okrepil še nagovor kapelškega župana 
Franca Jožefa Smrtnik. Srž njegovih dvojezičnih izvajanj je bila izpoved, da bodimo ponosni na svoje slovenske korenine, na 
dobro izobrazbo in da smo dvojezični, kar nas usposablja za enakopravno komuniciranje s sosedi v deželi in onkraj meja. 
Bodimo ponosni na svojo kulturno in jezikovno izročilo, ki daje deželi in njeni podobi posebno dragocen pečat. Z jezikom so 
povezani običaji in šege, je naglasil Smrtnik, ki je leta 2009 postal župan tržne občine Železna Kapla. To jezikovno in kulturno 
bogastvo naroda, pokrajine in dežele je treba ohraniti, ga razvijati in ga tudi pokazati navzven, morda tudi v podobi novega 
dvojezičnega krajevnega napisa. 
Domači gost večera Vocalensemble Carnica je v svoj spored vključil tudi zimzeleno »Čej so tiste stezice«. Za njim so na oder 
prišle Dekleta Smrtnik, tokrat šest sestričen, ki z dušo in srcem držijo pokonci šego in izročilo družinskega petja in 
prepevanja. Že njihove stare tete so  
svojčas, po drugi svetovni vojni, s petjem navduševale občinstvo tudi preko radijskih valov, živ zgled in vzor pa jim je tudi 
sorodni Kvintet bratov Smrtnik. Od šumečih domačih gozdov pa do pesmi nepozabnega Oliverja Dragojeviça so dekleta 
spele večjezičen lok pesmi, tudi in predvsem o ljubezni. Pridružil se jim je harmonikar Tomaž Boškin, učitelj glasbe, 
zborovodja in prvak na »frajtonarci« in s poskočnimi vižami pokazal, kako mojstrsko pač obvlada meh. Na koncu so bratje in 
sestrične Smrtnik v blagozvočju in skupno zaključili novoletni koncert in s svojim ubranim petjem ter izbranim sporedom 
docela obnoreli, navdušili poslušalke in poslušalce v bistriškem kulturnem domu. Stoje so jim ploskali. 

• Prišel sem, ker sem sledil klicu srca … Intervju: Marijan Smid. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 3, 
25.1.2019, str. 18 

Marijan Smid je vzbudil kot trener novo evforijo pri mladini Slovenskega atletskega kluba.  
http://www.novice.at/novice/intervju/prisel-sem-ker-sem-sledil-klicu-srca/  
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Slika: Marijan Smid je vzbudil kot trener novo evforijo pri mladini Slovenskega atletskega kluba. Foto: Novice 
 
Od 2018 naprej si v timu trenerjev SAK in treniraš z U11 eno najbolj talentiranih ekip SAK. Kaj te je motiviralo, da si se 
vrnil v klub?  
Marijan Smid: Dolgo sem premišljal, v kakšni vlogi bi se vrnil v matični klub SAK in mu vrnil vse, kar sem lepega doživel v 
svoji karieri. Odločil sem se, da se vključim v delo z mladino in sem zdaj srečen, da sem se tako odločil.  
Za SAK si igral pod trenerjem Ramšakom celo v 2. ligi. Kaj razlikuje SAK od drugih klubov?  
SAK ni klub, kot so to drugi. SAK je športno-politična institucija, cela narodna skupnost se s klubom identificira, SAK je 
veleposlanik naše narodne skupnosti na športnem področju. Vsi se veselijo in tudi žalujejo z njim.  
Tudi enojezični igralci obdržijo SAK po koncu svoje kariere v nekem legendnem statusu, vsakemu je bil čas pri SAK višek 
kariere. Zadnja leta je mogoče malo manj hrupa okoli SAK, vloga kluba pa je ostala ista. 
Tvoj oče Franci je bil predsednik SAK v času ortstafelsturma (1976-79). Koliko sakovskega si od njega podedoval?  
Od njega in moje mame sem dobil 120 % sakovskega duha. Ko sem bil še majhen, sem prisluškoval, kako se je moj oče 
pogovarjal z Matevžem Wieserjem ali Jančijem Hribarjem o vsakodnevni diskriminaciji SAK. To je tudi v meni utrdilo duh 
upora in volje, se boriti za SAK in za narodno skupnost. 
Če primerjaš SAK pred 30 leti in danes. Kaj je drugače? 
V časih, ko smo npr. s trenerjem Ramšakom ali Jogodičem hiteli od uspeha do uspeha in smo igrali pred polnimi tribunami in 
je bilo tudi od sponzorjev dovolj denarja, je bilo lahko biti Sakovc. Danes ima SAK sicer boljše osnovne pogoje, vendar veliko 
manj denarja in tudi slovenske mladine je manj. To so novi izzivi. Zato pozivam vse igralce, legende kluba, da se bolj vključijo 
v delo in dajo klubu spet nekaj nazaj, kar so dobivali v letih uspeha in slave.  
Odkar si trener prihajajo v večjem številu veliki talenti drugih klubov k SAK. Kaj je sprožilo to novo navdušenje se vključiti 
v naraščaj SAK.  
SAK je imel že vedno dobro ime za svojo mladino. Ko sem se vrnil v SAK, smo takoj začeli z dvema projektoma, dva bomo 
izvedli vigredi. To se govori tudi med starši in mladino. Pri delu nam pomaga kuratorij SAK z dr. Ramšakom, kar daje 
trenerjem dodatne energije. Vse skušamo delati profesionalno, to privabi seveda tudi največje talente.  
Kaj je tvoj cilj po prvem letu? 
Da bo SAK jasna številka ENA v Celovcu in na dvojezičnem ozemlju. To smo sicer po mojem vedno bili, toda v prihodnje se 
športno želimo še bolj jasno razlikovati od konkurence in delati še bolj strokovno. Narodno in  jezikovno smo itak edinstveni. 
Zato bomo šli ojačeno v dvojezične šole in otroške vrtce. 
 

 

• V presoji predloga, pomembna za manjšino. ORF, Celovec, 25.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2960755/  
V rimskem senatu obravnavajo dva zakonska predloga, ki sta pomembna tudi za slovensko narodno skupnost oziroma 
njeno parlamentarno predstavništvo. Prvi zakonski osnutek predvideva zmanjšanje števila parlamentarcev, drugi predlog 
pa določa kriterije za oblikovanje senatnih in poslanskih okrožij. 
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Slika: V rimskem senatu obravnavajo dva zakonska predloga, ki sta pomembna tudi za slovensko narodno skupnost 
oziroma njeno parlamentarno predstavništvo. Prvi zakonski osnutek predvideva zmanjšanje števila parlamentarcev, 
drugi predlog pa določa kriterije za oblikovanje senatnih in poslanskih okrožij. Foto: ORF 
 
Gre za pravilnik, na osnovi katerega bodo pristojni zarisali nova volilna okrožja po posameznih deželah. Postopek za krčenje 
števila senatorjev in poslancev bo zapleten in verjetno dolgotrajen, ker gre za ustavni zakon. Od sedanjih 630 poslancev bi 
število zmanjšali na 400, senatorjev bi bilo po novem 200 namesto 315. 
Zakon o volilnih okrožjih pa bo parlament verjetno sprejel kmalu. Tako predlog o zmanjšanju števila parlamentarcev kot 
zakon o volilnih okrajih sta povezana z zaščitnim zakonom za slovensko manjšino, ki pomeni olajšano izvolitev senatorja in 
poslanca iz vrst slovenske narodne skupnosti. 

• Ministrica sprejela zamejske kmete. ORF, Celovec, 25.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2960743/  
Slovenska ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec se je v četrtek srečala s predstavniki 
koordinacije kmetijske slovenske manjšinske organizacije AGRASLOMAK, ki združuje slovenske kmetijske strukture iz 
Avstrije, Italije, Madžarske in Hrvaške. 
 

 
Slika: Olga Voglauer. Foto: ORF 
 
Vprašanje bazičnega financiranja 
Predstavniki in predstavnice kmetijskih organizacij, ustanov in interesnih združenj iz Avstrije, Italije, Madžarske in Hrvaške 
so na sestanku novo ministrico seznanili z aktivnostmi, ki jih izvajajo, z aktualnimi temami in načrti za prihodnost. Eno 
osrednjih vprašanj je bazično financiranje, pravi odbornica Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) Olga Voglauer. Udeleženci 
in udeleženke srečanja pa da so poudarili tudi doslejšnje odlično sodelovanje s slovenskim kmetijskim ministrstvom. 
 
Glavni namen in cilji koordinacije slovenskih zamejskih kmetijskih organizacij so medsebojno povezovanje ter izmenjava 
informacij, znanja in dobrih praks na področju kmetijstva in podeželja. 
 

 
Slika: Glavni namen in cilji koordinacije slovenskih zamejskih kmetijskih organizacij so medsebojno povezovanje ter 
izmenjava informacij, znanja in dobrih praks na področju kmetijstva in podeželja. Foto: mkgp.gov.si 
 

• Židan obiskal narodno skupnost v Italiji. ORF, Celovec, 25.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2960745/  
Predsednik slovenskega državnega zbora Dejan Židan je bil v četrtek na obisku v Trstu, kjer se je srečal s predstavniki 
slovenske narodne skupnosti v Italiji ter vodilnimi politiki Furlanije - Julijske krajine (FJK). Kot je dejal Židan, so bili 
pogovori zelo proaktivni in pozitivni ter del poglobljenih pogovorov Slovenije z Italijo in FJK. 
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Slika: Predsednik slovenskega državnega zbora Dejan Židan je bil v četrtek na obisku v Trstu, kjer se je srečal s 
predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji ter vodilnimi politiki Furlanije - Julijske krajine (FJK). Foto: ORF 
 
Glavna tema sprememba volilne zakonodaje 
Na pogovorih s predstavniki slovenske manjšine v Italiji je bila glavna tema sprememba italijanske volilne zakonodaje. 
Predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji so izpostavili pozitivno vzdušje in naklonjenost do manjšine, ki trenutno 
vlada v FJK. Zavzemajo se za to, da bi morala slovenska manjšina v Italiji tako na deželni kot zvezi ravni sama neposredno 
izbirati svoje poslance in senatorje, po vzoru italijanske manjšine v Slovenije pri volitvah v DZ. 
Židan se je srečal s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji ter vodilnimi politiki Furlanije - Julijske krajine (FJK) - 
predsednikom deželnega sveta Pierom Maurom Zaninom, predsednikom deželne vlade Massimilianom Fedrigo in tržaškim 
županom Robertom Dipiazzom. 
Italijanska stran pa je slovenski delegaciji na pogovorih v deželnem svetu predstavila idejo, da bi DZ in državni svet FJK 
podpisala protokol o ustanovitvi skupine, v kateri bi bili poslanci DZ in svetniki dežele FJK, ki bi proučevali zakonodajne 
predloge obeh strani z različnih področij, kot so npr. varovanje okolje, regionalni razvoj, zaščita in zdravja tako na državni 
kot deželni ravni. Židan je tovrstno idejo podprl. V ospredju pogovorov v Trstu je bila tudi prihodnost Evropske unije. 
„EU za nas izjemno pomembna“ 
„Vsi mi čutimo, da je EU za nas izjemno pomembna (...) in da v tem trenutku razvoj na teh področjih ni takšen, kot bi si 
želeli. Smo nekoliko zaskrbljeni in se hkrati zavedamo, da bomo za EU morali narediti več,“ je še dejal predsednik DZ. 
Židana sta na obisku v Trstu spremljala predsednica skupine prijateljstva z Italijo v DZ Meira Hot in poslanec italijanske 
narodne skupnosti Felice Žiža. Delegacija DZ je imela na programu tudi obisk uredništva Primorskega dnevnika ter 
Srednjeevropskega inštituta za zgodovino in kulturo Josip Pangerc. 
Slovenska manjšina v Italiji živi v tržaški, goriški in videmski pokrajini ter Kanalski dolini. Urad vlade za Slovence v zamejstvu 
in po svetu na spletni strani navaja, da se ocene števila pripadnikov avtohtone slovenske narodne skupnosti v Italiji gibljejo 
med 70.000 in 80.000 pripadniki. 

• „Začelo se je z nestrpnostmi“. ORF, Celovec, 25.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2960746/  
V luči letošnjega obeleževanja 80. obletnice začetka druge svetovne vojne je slovenski predsednik Borut Pahor na 
spominski prireditvi ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta dejal, da človeštvo ni nikoli tako zelo zdrsnilo 
z moralnih tečajev kot sredi prejšnjega stoletja. 
„Dobro premisliti, kaj bo z dediščino tega obdobja“ 
Kot so sporočili iz predsednikovega urada, je Pahor v slavnostnem govoru v četrtek opozoril, da se je danes svet znašel v 
položaju, ko mora dobro premisliti, kaj bo z dediščino tega obdobja. „Tisto, kar se lahko naučimo iz prve in druge svetovne 
vojne je, da v začetku ni bilo znakov, da se bo tako končalo. Začelo se je z drobnimi nestrpnostmi, ki so se sprevrgle v 
sovraštvo do drugega in drugačnega.“ 
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Slika: V luči letošnjega obeleževanja 80. obletnice začetka druge svetovne vojne je slovenski predsednik Borut Pahor na 
spominski prireditvi ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta dejal, da človeštvo ni nikoli tako zelo zdrsnilo 
z moralnih tečajev kot sredi prejšnjega stoletja. Foto: sta.si 
 
Predsednik je opozoril, da je sovraštvo do drugačnega sčasoma postalo tako sprejemljivo, da je postalo samoumevno v 
prepričanju, da se na ta način ohranja vse bolj krhek družbeni mir. „To prepričanje je zmotno,“ je dejal in dodal, da ima 
izključevanje svojo inercijo, saj na koncu ni več prostora za nikogar, namesto da bi si vsi skupaj prizadevali, da bi bil prostor 
za vse, so predsednikove besede strnili v uradu. 
„Vsi pripadniki ene ali druge manjšine“ 
Govor je sklenil z mislijo, da smo vsi pripadniki ene ali druge manjšine. „Zaščita drugačnosti, pri čemer moramo spoštovati 
svobodo govora, je ena izmed tistih popotnic, ki nam jo namenja učna ura zgodovine osemdeset let kasneje. Želim si, da se 
je človeštvo iz tega nekaj naučilo,“ je zaključil predsednik Pahor. 
 
V sporočilu urada so zapisali, da so v pietetnem umetniškem programu ob 100. obletnici rojstva preživelega pričevalca 
holokavsta Prima Levija gledališki igralci interpretirali njegova dela. Spregovoril je tudi rabin Judovske skupnosti Slovenije 
Ariel Haddad, direktor Judovskega kulturnega centra v Ljubljani Robert Waltl pa je ob koncu spominske prireditve prebral 
587 imen slovenskih žrtev holokavsta. 
Številne spominske prireditve tudi drugod 
Dogodke ob dnevu spomina prirejajo tudi drugod, v nedeljo bo slovesnost na prizorišču nekdanjega koncentracijskega 
taborišča Auschwitz, ki leži na Poljskem. Ta država je sicer lani sprejela sporni zakon, ki kriminalizira navedbe o poljski 
odgovornosti za holokavst. 
V Nemčiji se bo tamkajšnji parlament v četrtek poklonil žrtvam nacionalsocializma, je pa te dni tam prah dvigovala 
Alternativa za Nemčijo (AfD), ki tudi sicer pod vprašaj postavlja nemško obeleževanje spomina na holokavst. 
Poslanci AfD so v sredo odkorakali iz bavarskega parlamenta, ker je nekdanja predsednica judovskega sveta Charlotte 
Knobloch v govoru ob dnevu spomina na holokavst to stranko označila kot antidemokratično. Zatem je sporočila, da je bila 
zaradi govora tarča groženj. V spominskem centru v nekdanjem koncentracijskem taborišču Buchenwald v Turingiji pa so 
članom AfD sporočili, da niso dobrodošli na slovesnosti. 

• „Povezan s Tischlerjem in NSKS“. ORF, Celovec, 25.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2960830/  
Dolgoletni predsednik Krščanske kulturne zveze (KKZ) Janko Zerzer prejme v petek 40. Tischlerjevo nagrado za življenjsko 
delo na kulturnem, političnem, publicističnem in pedagoškem področju. O mnogoterih vidikih bo v lavdaciji spregovoril 
predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) Valentin Inzko. 
V petek zvečer podelitev 
Podelitev Tischlerjeve nagrade 2019, ki jo bo v petek ob 19. uri prejel dolgoletni predsednik Krščanske kulturne zveze (KKZ) 
Janko Zerzer, bo jubilejna, štirideseta. Drugi mejnik, s katerim se za Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) začenja letošnje 
leto, je ustanovitev osrednje politične organizacije 28. junija 1949. 
 

 
Slika: Valentin Inzko. Foto: ORF 
 
Prvo nagrado podelil Zerzer 
Pred podelitvijo nagrade pa predsednik NSKS Valentin Inzko, ki bo imel lavdacijo, omenja predvsem prvo, ki sta jo leta 1979 
podelila Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza Lajko Milisavljevič. Vročil jo je namreč Janko Zerzer. 
Sicer pa Inzko poudarja, koliko skupnega imata Joško Tischler, po katerem je nagrada poimenovana, in Janko Zerzer. Oba sta 
bila šolnika, politika in kulturnika, Janko Zerzer je bil ob tem še vsestransko publicistično dejaven. 
Inzko: „Zerzer v svojem življenju imel okoli 30 funkcij“ 
Izjemen kulturni spored 
Schubertovi pesmi iz ciklusa samospevov „Die Winterreise“ (Zimsko popotovanje), o katerih je govoril predsednik NSKS 
Inzko, bo izvajala komorna pevka Bernarda Fink, pri klavirju bo Monika Seher. Nadalje bosta večer oblikovala Cerkveni 
pevski zbor Sveče (vodi Damjan Oitzl) in Kvartet Dobško jezero (vodi Simon Trießnig). 

• Vrata v Nato za Makedonijo na stežaj odprta. ORF, Celovec, 28.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2961182/  
Makedonija bi lahko polnopravna članica zveze Nato postala v enem letu, je za Slovensko tiskovno agencijo ocenil 
slovenski veleposlanik pri vojaškem zavezništvu Nato Jelko Kacin po potrditvi sporazuma o imenu Makedonije v grškem 
parlamentu. 
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Slika: Slovenski veleposlanik pri vojaškem zavezništvu Nato Jelko Kacin. Foto: ORF 
 
Če bi stvari tekle, kot si to želijo, bi lahko makedonska zastava pred Natom plapolala še pred koncem leta, najpozneje pa v 
začetku leta 2020, je dejal Kacin. 
Grški parlament je v petek ratificiral sporazum o imenu Makedonije, s katerim se bo slednja preimenovala v Severno 
Makedonijo, državi pa končali večdesetletni spor, ki je oviral grško severno sosedo na poti v EU in Nato. Grški premier 
Aleksis Cipras je dan označil za zgodovinskega, potrditev pa so pozdravili tudi v Skopju in Evropi. 
Dogovor je po tridnevni razpravi podprlo 153 poslancev, proti pa jih je glasovalo 146. V 300-članskem parlamentu si je 
Cipras ob 145 glasovih poslancev svoje leve Sirize zagotovil tudi podporo treh poslancev sredinske stranke Potami. 
Ratifikacijo je podprlo še pet neodvisnih poslancev in članov stranke Neodvisni Grki, ki je sicer zaradi nasprotovanja 
prespanskemu sporazumu pred dnevi izstopila iz vlade. 
Sporazumu sicer nasprotuje široka paleta grških strank v parlamentu, od skrajno desne Zlate zore do komunistov. Vodja 
največje opozicijske stranke Nova demokracija Kiriakos Micotakis vztraja, da je sporazum slab in da bi ga morali poslanci 
zavrniti. Pred petkovim glasovanjem je celo pozival 101 poslanca k odstopu, da bi preprečili ratifikacijo. 
Ob razpravi se je sicer v četrtek zvečer pred parlamentom v Atenah zbralo več tisoč ljudi, ki sporazumu nasprotujejo. 
Nekateri protestniki so vzklikali „izdajalci“. Policija je uporabila solzivec in šok granate, potem ko so nekateri protestniki 
proti njim začeli metati kamenje in druge predmete. Policija je prijela 133 protestnikov zaradi suma nasilnih dejanj ali 
njihovega načrtovanja. Večinoma je šlo za pripadnike skrajnih desničarskih skupin. Večino so nato izpustili, pridržali pa so jih 
najmanj deset, je sporočila policija 
Cipras je 25. januar pozdravil kot zgodovinski dan, ki „odpira novo stran za Balkan“. „Sovraštvo zaradi nacionalizma, spor in 
konflikt bodo nadomestili prijateljstvo, mir in sodelovanje,“ je zapisal. 
Makedonski premier Zoran Zaev, ki je z grškim premierjem junija lani sklenil sporazum, je grškemu kolegu na Twitterju 
čestital ob „zgodovinski zmagi“. „Naj bo večen prespanski sporazum, naj bosta večna mir in blaginja na Balkanu in v Evropi“, 
je tvitnil. 
Makedonija je svoje obveznosti iz sporazuma že izpolnila. Ob ratifikaciji sporazuma je sprejela tudi potrebne ustavne 
spremembe. Za uveljavitev sporazuma bo morala Grčija sedaj potrditi še protokol o članstvu Makedonije v zvezi Nato. To 
naj bi se zgodilo do sredine februarja. 
V Evropi so ratifikacijo sporazuma pozdravili. „Državi sta izkoristili to edinstveno priložnost, ki je primer sprave za Evropo kot 
celoto in bo dala dodaten zagon evropski perspektivi regije“, so v skupni izjavi zapisali predsednik Evropske komisije Jean-
Claude Juncker, visoka zunanjepolitična predstavnica unije Federica Mogherini in komisar za širitev Johannes Hahn. 
Avstrijski kancler Sebastian Kurz (ÖVP) je zapisal, da ta odločitev Makedoniji odpira pot k članstvu v EU, cilj, ki ga Avstrija 
popolnoma podpira. Podporo Makedoniji na poti v EU in Nato je izrekel tudi nemški zunanji minister Heiko Maas. 
Tudi generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je poudaril, da ratifikacija sporazuma predstavlja pomemben prispevek 
k stabilnosti in blaginji celotne regije. 
Slovenski državni predsednik Borut Pahor je medtem poudaril, da ratifikacija prespanskega dogovora v makedonskem in 
grškem parlamentu po mirni poti obetavno rešuje eno najbolj nevralgičnih vprašanj Zahodnega Balkana, možnosti vključitve 
Makedonije v EU in Nato. 
Po oceni ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovneije pa gre za pomembno odločitev oziroma dosežek dveh vlad in 
držav. Prespanski sporazum je po oceni MZZ v dobrobit in korist obeh držav, Zahodnega Balkana in ostale Evrope. Ob tem so 
še izrazili pričakovanje Slovenije, da bo junija letos sprejeta odločitev o začetku pogajanj za članstvo Makedonije v EU in da 
bo dogovor pospešil pot Makedonije v zvezo Nato. 
Tudi po mnenju evropskega poslanca in poročevalca Evropskega parlamenta za Makedonijo Iva Vajgla (Alde/DeSUS) je „čas, 
da tudi EU izpolni svoje obljube in obveze in junija s Severno Makedonijo prične pogajanja o pristopu EU“. 

• Za televizijske sporede v furlanskem jeziku. ORF, Celovec, 28.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2961264/  
Župani furlanskih občin napovedujejo kazensko ovadbo javne italijanske radiotelevizijske ustanove RAI, če ne bo v 
najkrajšem času uvedla televizijske sporede v furlanskem jeziku, piše na svoji spletni strani Primorski dnevnik. 
„RAI ne spoštuje obstoječe zakonodaje“ 
To da je na novinarski konferenci županov napovedal predsednik deželne skupščine za furlansko jezikovno skupnost Diego 
Navarria, njega pa je na srečanju z novinarji spremljalo dvajset županov, kakor je tudi sam župan. Navarrii in kolegom se zdi 
popolnoma nesprejemljivo, da RAI ne spoštuje obstoječe državne in deželne zakonodaje glede furlanskih televizijskih oddaj, 
odgovornost za to pa da nosijo tudi pristojna državna telesa, poroča Primorski dnevnik. 
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Tudi senatorka za čimprejšnjo primerno rešitev 
Navarrii se zdi prav, da slovenska manjšina uživa pravice tudi na področju javnega radijskega in televizijskega informiranja, 
enake pravice pa bi morala uživati tudi furlanska jezikovna skupnost v Furlaniji - Julijski krajini. Da je treba zadevo čim prej 
primerno rešiti, je prepričana tudi slovenska senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc, ki je, kot je poudaril Navarria, 
pripravljena na soočenje ne samo s predstavniki Furlanov, temveč tudi z zastopniki RAI in za to poklicanih državnih ustanov. 

• Na „Noči višjih šol“ tudi o gospodarstvu. ORF, Celovec, 28.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2961267/  
Pred dnevom odprtih vrat je bila na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru tam „Noč višjih šol“. Kakor piše 
strokovna sodelavka SGZ Ines Stupica, je ravnatelj Stefan Schellander povabil k sodelovanju tudi Slovensko gospodarsko 
zvezo. 
 

 
Slika: Pred dnevom odprtih vrat je bila na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru tam „Noč višjih šol“. Foto: sgz.at 
 
Pomen vključevanja v obšolske aktivnosti 
Podjetniška svetovalka Ines Stupica, ki je hkrati bivša absolventka Višje šole Šentpeter, je učencem in učenkam predstavila 
svojo pot ter poudarila pomembnost vključevanja v razne obšolske aktivnosti. Predstavila je SGZ, njeno mladinsko vejo 
SGZmladino, ter povabila dijakinje in dijake k aktivnem sodelovanju. 

• Za spremembo statusa Slovencev v Avstriji. ORF, Celovec, 28.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2961306/  
Poslanec SNS Zmago Jelinčič je slovenskega premierja Marjana Šarca v ponedeljek v državnem zboru (DZ) opozoril na 
položaj Slovencev v Avstriji, še posebej na avstrijskem Koroškem in Štajerskem. Vprašal ga je, kdaj bo na Dunaju odprl 
vprašanje, da se v teh deželah slovenski narod zavede kot konstitutiven. 
„Vzpostaviti pravilno stanje“ 
„Slovenci so konstitutiven narod v teh dveh deželah Avstrije, a te pozicije ne uživajo,“ je dejal Jelinčič ob začetku seje DZ, 
premierja pa je vprašal, kdaj bo pri zvezni vladi na Dunaju odprl vprašanje, da se v teh deželah slovenski narod zavede kot 
konstitutiven. „Na ta način se lahko izognemo vsem šikaniranjem slovenske populacije na oni strani meje in se vzpostavi 
pravilno stanje, kakršno bi moralo biti že po 1. svetovni vojni, po 2. svetovni vojni in najkasneje v samostojni Sloveniji,“ je 
dejal poslanec. Menil je, da bi bila sedanja avstrijska vlada to pripravljena narediti. 
Šarec obljubil prizadevanja za ustrezno obravnavo 
Premier je v odgovoru na poslansko vprašanje omenil plebiscit leta 1920, na katerem se je velika večina odločila za Avstrijo, 
ne za kraljevino SHS. „Slovenci nismo bili nikoli narod, ki bi napadal druge narode, ki bi drugim narodom želel jemati ozemlje 
in formalnopravno je to zdaj avstrijsko ozemlje,“ je poudaril. 
Se je pa Šarec strinjal, da slovenska manjšina na avstrijskem Štajerskem ni enako obravnavana kot manjšina na avstrijskem 
Koroškem. Dejal je še, da je med nedavnim obiskom na Dunaju opozoril, da financiranje manjšine ni usklajeno z rastjo 
stroškov, kar ni zadovoljivo. 
Premier je še zagotovil, da bo vlada, še posebej urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, usmerila svoje napore v ustrezno 
obravnavo manjšine, ker se zaveda, da je slovenska manjšina v vseh treh državah - Avstriji, Italiji in na Madžarskem - 
avtohtona manjšina in je postala manjšina s spletom mednarodnih in včasih notranjepolitičnih okoliščin. Menil je, da si 
manjšina v Italiji in na Madžarskem zasluži enako obravnavo kot v Avstriji. „Če jim bomo zagotovili status, kot si ga zaslužijo, 
bomo zelo uspešni,“ je izpostavil. 
„Zahtevati status konstitutivnega naroda“ 
„Slovenci na avstrijskem Koroškem in Štajerskem niso manjšina, ampak konstitutivni narod in ta status je treba zahtevati,“ 
se s premierjem ni strinjal Jelinčič. „Mislim, da je nujno treba narediti korake, ki niso nobena agresija, nobena zahteva, gre 
za ugotovitev dejanskega zgodovinskega statusa in pozicije Slovencev na tem območju,“ je še dejal. 
Jelinčič je Šarcu očital nepoznavanje zgodovine in pomanjkanje nacionalnega čuta. Po njegovih besedah je najlažje reči, da 
je nekaj mimo, ker tega v preteklosti niso uredili. Predlagal je še, da bi DZ o vprašanju Slovencev v Avstriji razpravljal na eni 
od prihodnjih sej. 
Šarec pa je omenil še vprašanje avstrijske narodne skupnosti v Sloveniji, pri čemer Dunaj trdi, da gre za recipročno 
vprašanje, Ljubljana pa se s tem ne strinja. „Avstrija to pač problematizira ta hip,“ je dejal premier. 

• „Koroška vse bolj odprta dežela“. ORF, Celovec, 28.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2961206/  
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„Koroška izgublja svojo podobo zatohle, rjave province in se vedno bolj uveljavlja kot odprta dežela“, je v slavnostnem 
govoru na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku v Domu prosvete v Tinjah ugotovil generalni konzul Republike 
Slovenije v Celovcu Milan Predan. 
 
Tinjska proslava med prvimi 
Slovenski kulturni praznik, ki ga obhajamo 8. februarja v Sloveniji in drugod po svetu, kjer živijo Slovenci, proslavljamo s 
številnimi prireditvami. 

 
Slika: Slovenski kulturni prazniku v Domu prosvete v Tinjah. Foto: ORF 
 
Po ustaljeni navadi sta na Koroškem Katoliški dom prosvete v Tinjah in Prosvetno društvo „Lipa“ iz Velikovca med prvimi, ki 
vabita na slovesnost. 
 

 
Slika: Slovenski kulturni prazniku v Domu prosvete v Tinjah. Foto: ORF 
 
 „Koroška v osrčju Evrope“ je bilo geslo nedeljske prireditve, ki so jo oblikovali v Tinjah mladi in starejši člani Prosvetnega 
društva „Lipa“, mladinski zbor SPD Danica, ženski zbor SPD Trta, harmonikaš Tomaž Boškin in recitatorja Veronika Kušej in 
Martin Kuchling. 
 
 

 
Slika: Milan Predan. Foto: ORF 
 
 „Koroška postaja dežela normalnosti“ 
Slavnostni govornik je bil generalni konzul Republike Slovenije v Celovcu Milan Predan, ki se je v svojih razmišljanjih 
predvsem opiral na osebne izkušnje in spoznanja, ki jih je imel s Koroško prej in ki jih ima zdaj, ko opravlja v Celovcu delo 
diplomata. 
V zadnjih letih se je glede ozračja med večino in manjšino le veliko spremenilo, je ugotovil Predan. 
 
 



 
Slika: Jože Kopeinig. Foto: ORF 
 
 „Naš sen in naše poslanstvo“ 
Rektor Katoliškega doma prosvete v Tinjah je v pozdravnem govoru podal svoje misli h geslu slovesnosti ob slovenskem 
kulturnem prazniku. „Koroška v osrčju Evrope“, ne geografsko, pač pa v drugem pomenu, mora biti naš sen in naše skupno 
poslanstvo, je dejal Kopeinig. 

• „Upiral se je izumrtju jezika“. ORF, Celovec, 28.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2961181/  
„Janko Zerzer se je vedno boril proti asimilaciji narodne skupnosti, vedno se je upiral proti izumrtju svoje vasi in svoje 
materinščine“, je v lavdaciji poudaril predsednik NSKS Valentin Inzko o letošnjem Tischlerjevem nagrajencu. 

 
Slika: Dolgoletni predsednik Krščanske kulturne zveze (KKZ) Janko Zerzer je v petek prejel 40. Tischlerjevo nagrado, 
najvišje priznanje Krščanske kulturne zveze in Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS). Foto: ORF 
 
„Boril se je proti asimilaciji“ 
Dolgoletni predsednik Krščanske kulturne zveze (KKZ) Janko Zerzer je v petek prejel 40. Tischlerjevo nagrado, najvišje 
priznanje Krščanske kulturne zveze in Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS). Vročila sta mu jo predsednika obeh 
organizacij, Janko Krištof in Valentin Inzko. „Janko Zerzer se je vedno boril proti asimilaciji narodne skupnosti, vedno se je 
upiral proti izumrtju svoje vasi in svoje materinščine“, je v svoji lavdaciji poudaril predsednik Narodnega sveta koroških 
Slovencev Valentin Inzko. 
 

 
Slika: Podelitev 40. Tischlerjeve nagrade, najvišjega priznanja Krščanske kulturne zveze in Narodnega sveta koroških 
Slovencev (NSKS) Jasnku Zerzerju. Foto: ORF 
 
Ob vsestranskih vidikih življenja letošnjega Tischlerjevega nagrajenca je Inzko na koncu poudaril: „Njegova velika ljubezen je 
slovenska beseda, narečna in pisna, kultura, ki ga spremlja skozi vse življenje, kultura, ki je bila njegovo poslanstvo! Smisel 
življenja!“ 
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Slika: Ponos je preveval prijateljski in družinski krog na slovesni podelitvi 40. Tischlerjeve nagrade, predvsem pa je 
publika navdušeno sprejela komorno pevko Bernardo Fink in njeno izvedbo Schubertovih samospevov iz ciklusa „Die 
Winterreise“ („Zimsko popotovanje“). Foto: ORF 
 
Ponos je preveval prijateljski in družinski krog na slovesni podelitvi 40. Tischlerjeve nagrade, predvsem pa je publika 
navdušeno sprejela komorno pevko Bernardo Fink in njeno izvedbo Schubertovih samospevov iz ciklusa „Die Winterreise“ 
(„Zimsko popotovanje“). V nadaljevanju pa koroške ljudske v priredbi Matije Tomca. Spremljala jo je pianistka Monika 
Seher. 
 
Zapel z domačim cerkvenim zborom 
Tischlerjev nagrajenec Janko Zerzer se je pridružil svojemu cerkvenemu pevskemu zboru iz Sveč, pri katerem je začel peti 
pred dobrimi 70 leti, kakor je razodel zbranim. Odgovor, zakaj Zerzer ni že prej prejel Tischlerjeve nagrade, je preprost. Še 
do pred nedavnim jo je podeljeval sam, je pojasnil predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Krištof. S podeljevanjem 
Tischlerjeve nagrade pa ohranjajo spomin na Joška Tischlerja in poudarjajo pomen te osebnosti za skupnost, je dejal 
predsednik KKZ. 

 
Slika: Dolgoletni predsednik Krščanske kulturne zveze (KKZ) Janko Zerzer je v petek prejel 40. Tischlerjevo nagrado, 
najvišje priznanje Krščanske kulturne zveze in Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS). Vročila sta mu jo predsednika 
obeh organizacij, Janko Krištof in Valentin Inzko.  Foto: ORF 
 
Neprekinjeno od leta 1989 naprej poteka govorniški natečaj, pri katerem sodelujejo dijaki dvojezičnih višjih izobraževalnih 
ustanov, je pomen natečaja pojasnil Krištof. 
 

 
Slika: Neprekinjeno od leta 1989 naprej poteka govorniški natečaj, pri katerem sodelujejo dijaki dvojezičnih višjih 
izobraževalnih ustanov – podelitev nagrad. Foto: ORF 
 
„Živimo na račun revnejših“ 



Tankočutno je razmišljala Jana Haab iz 6. razreda ZG/ZRG za Slovence v Celovcu, zmagovalka govorniškega natečaja, ko se je 
vprašala: Ali se lahko zapremo v svoj mali udobni svet ali je v resnici celotni svet postal podoben odprti vasi? Kaj so aktualna 
vprašanja današnje migracije in kaj ali kdo jo pospešuje? 
 

 
Slika: Valentin Inzko. Foto: ORF 
 
 „Živel več vzporednih življenj“ 
Slovenska narodna, ki še posebno krepi domovinska čustva, je tudi srčika sporočila slavljenca, o katerem je spregovoril 
predsednik NSKS Valentin Inzko. 
Pobudnik številnih inovacij 
Inzko je ob vsestranskih vidikih življenja letošnjega Tischlerjevega nagrajenca poudaril, da je pri KKZ pod vodstvom Janka 
Zerzerja prišlo do številnih inovacij in pobud, „predvsem na področju mladinskega dela ter lutkovnega in mladinskega 
gledališča, ki je v več kot 40 letih doseglo raven, na katero smo lahko zelo ponosni.“ 
 

 
Slika: Janko Zerzer. Foto: ORF 
 
 „Med mladino umira domači jezik“ 
Janko Zerzer je prejel najvišje priznanje, ki ga podeljujeta KKZ in NSKS za svoje življenjsko delo na kulturnem, političnem, 
publicističnem in pedagoškem področju. Ena pobuda, ki se je rodila pri KKZ in mu je tudi danes posebej pri srcu, je skrb za 
družinski jezik, kakor je dejal. 
 

 
Slika: Med tisimi, ki so s petjem olepšali podelitev 40. Tischlerjeve nagrade, je bil Kvartet Dobško jezero po vodstvom 
Simona Trießniga, pri katerem poje hčerka slavljenca, Nada. Foto: ORF 
 
Med tisimi, ki so s petjem olepšali podelitev 40. Tischlerjeve nagrade, je bil Kvartet Dobško jezero po vodstvom Simona 
Trießniga, pri katerem poje hčerka slavljenca, Nada. 

• Matineja ob dnevu spomina na holokavst. ORF, Celovec, 28.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2961255/  

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2961255/


Helga Feldner-Bustin, rojena leta 1929 na Dunaju in kot 14-letna z materjo in sestro deportirana v koncentracijsko 
taborišče Terezin, bolj znan po nemškemu imenu Theresienstadt, je spregovorila v nedeljo v celovškem Domu 
umetnikov, kjer je bila svečanost za mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta. 
Spomini in knjiga o nacističnem nasilju 
Kako je mogoče, da so ljudje mučili in morili druge, nedolžne člane družbe, je vprašanje, katero si vedno znova zastavlja 
Helga Feldner-Bustin, ki je z materjo in sestro preživela taborišče. Bivša zdravnica je danes pričevalka, za svoje delo je lani 
prejela nagrado Ute Bock. V Celovec je prišla z vnukinjo Anno Goldenberg, 30-letno avtorico, ki je objavila knjigo o 
posledicah nacističnega nasilja nad njeno družino. 

 
Slika: Helga Feldner-Bustin, rojena leta 1929 na Dunaju in kot 14-letna z materjo in sestro deportirana v koncentracijsko 
taborišče Terezin, bolj znan po nemškemu imenu Theresienstadt, je spregovorila v nedeljo v celovškem Domu 
umetnikov, kjer je bila svečanost za mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta. Foto: StadtPresse / Fritz 
 
Neutruden odpor proti pozabi 
Županja mesta Celovec Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) se je zahvalila Petru Gstettnerju, govorniku sosveta za kulturo 
spominjanja in predstavniku odbora Mauthausen Komitee Kärnten-Koroška za njegov neutruden odpor proti pozabi. 
Interaktivno orodje „Večni odmev“ 
Glasbeno je spominjanje zaznamoval zbor vetrinjske gimnazije, dijaki višje šole za modo WiMo pa so predstavili interaktivno 
orodje z naslovom „Eternal Echoes“ (Večni odmev). 
V Auschwitzu položili cvetje 
Ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta so po vsem svetu opomnili pred porastom antisemitizma in pozvali k 
ohranjanju spomina na žrtve. Na prizorišču nekdanjega koncentracijskega taborišča Auschwitz na Poljskem pa so v nedeljo 
preživeli položili cvetje pri zidu, kjer so nacisti izvajali usmrtitve. 
„Kar smo se naučili iz zgodovine, ne sme iti v pozabo“ 
Tudi zvezni predsednik Alexander Van der Bellen je ob dnevu spomina nažrtve holokavsta opomnil, da ne sme iti v pozabo, 
kar smo se naučili iz zgodovine. V Nemčiji pa sta kanclerka Angela Merkel in zunanji minister Heiko Maas pozvala k 
odločnem boju proti antisemitizmu, ki da je na žalost še vedno del družbe. 
Na porast antisemitizma je v nedeljo v Ženevi opozorila tudi visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice 
Michelle Bachelet. „Dandanes opazujemo porast več oblik sovraštva, tudi strup antisemitizma in drugih napadov na 
manjšine,“ je dejala. 
Židan: „Zoperstavimo se nestrpnosti“ 
V Sloveniji je predsednik državnega zbora Dejan Židan v poslanici opomnil, da je „naša skupna moralna odgovornost in 
politična dolžnost, da se proti nestrpnostim in kršitvam človekovega dostojanstva vnaprej zoperstavimo z vsem našim 
pogumom“. „S tem izrazimo globoko spoštovanje preživelim in se ponižno poklonimo milijonom, ki so bili žrtev najbolj 
množičnega zločina proti človeštvu“, je dodal Židan. 
Za Avstrijo slaba ocena Wiesenthalovega centra 
Wiesenthalov center pa je objavil letno poročilo o pregonu nacističnih zločincev, v katerem so med drugim pohvalili splošne 
napredke, predvsem v Nemčiji. Slabo oceno pa so med drugim dobile Norveška, Švedska, Avstrija, Litva in Ukrajina. 

• Tudi na Dunaju Prešernova proslava. ORF, Celovec, 29.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2961481/  
V torek, 29. januarja bo ob 18. uri na Dunaju Prešernova proslava ob slovenskem kulturnem prazniku (Inštitut za 
avstrijske vede – IÖK v 1. okraju, Hanuschg. 3, 2. dvorišče, 4. stopnišče, 1. nadstropje). Na sporedu bosta literatura in 
glasba, spregovoril bo Feliks J. Bister. 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2961481/


 
Slika: Vid Sagadin bo predstavil pesnico Cvetko Lipuš in njeno zbirko „Kaj smo, ko smo“ ter se spraševal „Kdo sem?“. 
Foto: ORF 
 
Vid Sagadin bo predstavil pesnico Cvetko Lipuš in njeno zbirko „Kaj smo, ko smo“ ter se spraševal „Kdo sem?“. Za glasbeni 
okvir bosta z lastnimi kompozicijami poskrbeli Mira in Sara Gregorič. 
Bogat prireditveni koledar Slovenskega inštituta 
Po Prešernovi proslavi pa se sodelavci Slovenskega inštituta na Dunaju pripravljajo na bogat prireditveni koledar za 
prihodnje mesece. Kakor piše Herbert Seher v okrožnici, nadaljujejo programsko težišče „Vroča točka Podjuna - Železna 
Kapla“ s filmom „Unvergessen“, ki ga bo predstavila sodelavka ORF Sarah Rogaunig, njej ob strani pa bo Ludvik Karničar 
komentiral vsebino filma, ki je tesno povezana z dogodki v času .2 svetovne vojne v Železni Kapli. 
2. aprila bo sledilo predavanje zgodovinarja Valentina Sime o Peršmanovem muzeju. Pogled na zgodovino pa bo posredoval 
tudi arheolog Paul Gleirscher s predstavitvjo knjige o Karantaniji. 

• Knjižni dar za krepitev medsosedskih vezi. ORF, Celovec, 29.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2961372/  
Urad avstrijskega zveznega kanclerja in Mohorjeva družba v Celovcu vsako leto podarjata slovenskim nevladnim 
ustanovam in organizacijam Slovencev v zamejstvu in po svetu knjige v vrednosti 50.000 evrov. To se je ponovno zgodilo 
v torek. 
 

 
Slika: Urad avstrijskega zveznega kanclerja in Mohorjeva družba v Celovcu vsako leto podarjata slovenskim nevladnim 
ustanovam in organizacijam Slovencev v zamejstvu in po svetu knjige v vrednosti 50.000 evrov. Foto: mohorjeva.at 
 
Knjižni dar devetim organizacijam 
Avstrijska veleposlanica v Sloveniji Sigrid Berka in predsednik Mohorjeve družbe v Celovcu, dekan Ivan Olip, sta v torek 
dopoldne v prostorih Trubarjeve hiše literature v Ljubljani devetim nevladnim in nedobičkonosnim ustanovam na področju 
Republike Slovenije in Slovenski čitalnici v Čabru na Hrvaškem podarila pester izbor knjig slovenskih in avstrijskih avtorjev in 
avtoric. Knjige v vrednosti 50.000 evrov so prejele organizacije, ki so dejavne na socialnem, kulturnem ali izobraževalnem 
področju. 
„Za manjšine posebnega pomena“ 
Podarjene knjige bodo že v prihodnjih dneh našle pot do svojih bodočih bralcev v Sloveniji in ponovno tudi do slovenske 
narodne skupnosti na Hrvaškem. Slovesnost so glasbeno obarvali učenci in učenke Osnovne šole Antona Janše Radovljica. 
Veleposlanica Sigrid Berka je v priložnostnem govoru poudarila izreden pomen branja knjig. Kot je povedala, je namreč 
„prav za manjšine posebnega pomena, da negujejo svoj jezik, in branje je za to najboljše sredstvo. Nihče drug ne ve tega 
bolje kot Mohorjeva družba v Celovcu, eden izmed prepoznavnih znakov slovenske narodne skupnosti v Avstriji“, je dejala 
veleposlanica. Dekan Olip vidi v akciji nadaljevanje poslanstva Mohorjeve družbe v Celovcu: „Mohorjeva družba v Celovcu bi 
rada z akcijo poudarila svojo skrb za negovanje slovenskega jezika in kulture med Slovenci doma in zunaj meja Slovenije.“ 
Podarjenih že 53.000 knjig 
V akciji, ki ob sodelovanju Urada zveznega kanclerja Republike Avstrije in Mohorjeve družbe v Celovcu poteka že vse od leta 
2002, je bilo doslej različnim slovenskim nevladnim organizacijam in ustanovam podarjenih preko 53.000 izvodov knjig. 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2961372/


Prejemniki so nevladne organizacije, ki delujejo na področju Republike Slovenije, a tudi različna slovenska društva zunaj 
Slovenije. Akcija Podarimo knjige tako podpira širjenje slovenske knjige kot pomembne kulturne dobrine, je Mohorjeva 
družba zapisala v izjavi za javnost. 

• Taksi vozi naprej, kljub izgubi. ORF, Celovec, 29.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2961368/  
REGIOtaksi, socialni taksi društva REGIOservis v Borovljah, je medtem prevozil že blizu 2.200 potnikov. Predsednik 
društva Franc Wutti je na nedavnem občnem zboru društva govoril o presenetljivo dobrem rezultatu v prvem letu. Toda 
taksi beleži rdeče številke. 
 

 
Slika: REGIOtaksi, socialni taksi društva REGIOservis v Borovljah, je medtem prevozil že blizu 2.200 potnikov. Predsednik 
društva Franc Wutti je na nedavnem občnem zboru društva govoril o presenetljivo dobrem rezultatu v prvem letu. Foto: 
ORF 
 
Društvo pokriva izgubo 
Kljub 71 partnerskim obratom iz gospodarstva REGIOtaksi obratuje z izgubo, ki jo doslej pokriva društvo REGIOservis. Tako 
na primer pri eni vožnji za ceno 5,5 evra znaša primanjkljaj 22 evrov. 
V vseh drugih občinah primanjkljaj pokrivajo občine, razen v Borovljah, Šmarjeti v Rožu in Selah, kjer obratuje REGIOtaksi. 
Predstavniki dobrodelnega društva REGIOservis so že večkrat zaprosili za pogovor z župani omenjenih občin in pozvali 
odgovorne, da se najde skupna rešitev za financiranje socialnega taksija. Na občnem zboru so sklenili, da bo REGIOtaksi 
naprej obratoval. 

• Denar za sanacijo zagotovljen. ORF, Celovec, ORF, Celovec,  29.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2961447/  
Finančna sredstva za sanacijo Rozalske votline na gori svete Heme nad Globasnico v višini 180.000 evrov so skoraj v celoti 
zagotovljena. Dela se bodo začela kmalu in naj bi bila končana do letošnjega Rozalskega žegnanja meseca septembra. 
 
Denar prispevajo dežela, občina in prostovoljci 
Po predračunu stroškov bo potrebnih za sanacijska dela 180.000 evrov. 80.000 evrov bo občina lahko črpala iz evropskega 
programa leader, zagotovljenih pa je tudi dodatnih 70.000 evrov iz proračuna Geoparka Karavanke, ostale stroške bodo 
pokrili dežela, občina in prostovoljni prispevki. 
 

 
Slika: Bernard Sadovnik. Foto: ORF 
 
 „Skalo je treba pritrditi z betonom“ 
Veliko zasebnikov je projekt že podprlo, zdaj so se vključila v akcijo sanacije votline tudi domača društva, ki zbirajo denar. S 
finančnega vidika je torej posvetila zelena luč, zdaj je na vrsti sanacija, ki bo zelo zahtevna, pravi globaški župan Bernard 
Sadovnik iz Enotne liste (EL). 
Občina načrtuje energetski park 
Pri Rozalski votlini gre za naravni spomenik, ki ga je treba nujno ohraniti, čeprav verjetno zaenkrat ne bo mogoče rešiti 
celotnega območja, tako Sadovnik. Ne le za občino, temveč za celotno regijo sta gora svete Heme in Rozalska votlina 
velikega pomena. Na tisoče romarjev je letno obiskalo votlino, izpod katere teče zdravilna voda, so prepričani domačini. In 
ne le ti, ugotavlja župan. 
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Slika: Kraj na gori naj bi dajal posebno energijo in to hoče občina tudi koristiti z načrtovanim energetskim parkom. Foto: 
ORF 
 
Kraj na gori naj bi dajal posebno energijo in to hoče občina tudi koristiti z načrtovanim energetskim parkom. Gora svete 
Heme naj bi postala središče turizma med Klopinjskim jezerom in Peco, kraj moči, ki bi privabil domačine in goste od blizu in 
daleč, razmišlja Sadovnik. Če bo šlo vse po načrtu, bodo sanacijska dela do letošnjega Rozalskega žegnanja meseca 
septembra končana in bo spet mogoč dostop do votline, je optimističen župan, ki pa je previden in noče obljubiti preveč. 
„Upamo, da bo do žegnanja urejeno“ 
Sredstva za sanacijo Rozalske votline na gori svete Heme so zagotovljena, dela dodeljena strokovnjakom in če bo šlo vse po 
maslu, bodo obiskovalke in obiskovalci letošnjega Rozalskega žegnanja spet lahko varno stopili tudi do tega naravnega 
spomenika. 

• Rutar v Ljubljani z milijonsko naložbo. ORF, Celovec, ORF, Celovec, 30.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2961589/  
Mednarodna pohištvena veriga Rutar načrtuje večjo investicijo v Ljubljani. Kakor napoveduje šef podjetja Josef Rutar, 
bodo obstoječi pohištveni center s trgovino Dipo v slovenski prestolnici povečali za nadaljnjih 8.000 kvadratnih metrov. 
Devet milijonov evrov za posodobitev centra 
 
Družinsko podjetje s sedežem v Dobrli vasi bo vložilo devet milijonov evrov. Obenem naj bi pod streho Rutarja v ljubljanski 
mestni četrti Rudnik nastala najsodobnejša velerestavracija Slovenije, pravi Josef Rutar v pogovoru za časnik Kleine Zeitung. 
 

 
Slika: Mednarodna pohištvena veriga Rutar načrtuje večjo investicijo v Ljubljani. Kakor napoveduje šef podjetja Josef 
Rutar, bodo obstoječi pohištveni center s trgovino Dipo v slovenski prestolnici povečali za nadaljnjih 8.000 kvadratnih 
metrov. Foto: ORF 
 
Tudi na domačem trgu pohištvena veriga zaradi turbulenc pri konkurenci pričakuje porast števila strank. 

• Svetina potrjen za varuha človekovih pravic. ORF, Celovec, 30.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2961595/  
Slovenski državni zbor (DZ) je v torek z 89 glasovi za in brez glasu proti za varuha človekovih pravic potrdil specialnega 
pedagoga Petra Svetino. Svetina bo na tem mestu nasledil Vlasto Nussdorfer, ki se ji mandat izteče 23. februarja. 
 

 
Slika: Peter Svetina, varuh človekovih pravic. Foto: ORF 
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„Izostren občutek za sočloveka“ 
Svetino so za varuha človekovih pravic predlagali v nacionalnem združenju za kakovost življenja Ozara Slovenija in Centru 
Korak za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo. Prepričal pa je tudi predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Vsi 
so izpostavili njegov izostren občutek za sočloveka. 
V torek pa je Svetina dobil še visoko podporo poslanskega zbora. Poslanske skupine so večinoma izpostavljale njegove 
bogate poklicne izkušnje in pot, na kateri je dodobra spoznal potrebe ranljivih skupin. 
89 glasov je tako tudi najvišja podpora, s katero je bil imenovan katerikoli varuh v Sloveniji doslej. Aktualna varuhinja Vlasta 
Nussdorfer je bila pred šestimi leti imenovana z 82 glasovi poslancev, za njeno predhodnico Zdenko Čebašek-Travnik je 
glasovalo 64 poslancev, Matjaž Hanžek pred tem pa je prejel 73 glasov. 
„Odgovorno in zelo pomembno delo“ 
Kot je v izjavi za medije po izvolitvi za novega varuha človekovih pravic dejal Svetina, gre pri novem položaju za odgovorno 
in zelo pomembno delo, ki se ga bo lotil zelo resno kot vsega do zdaj. Na vprašanje, katerim temam bo dal prednost, je 
odgovoril, da se ne želi izogibati temu vprašanju s pojasnilom, da so vse teme pomembne. „Dejansko so vse teme 
pomembne in se tako prepletajo in zelo težko je eno izpostaviti,“ je dejal. 
Ob tem je dodal, da mu je zagotovo najbolj pri srcu to, kar počne že vse življenje, in sicer delo z ranljivimi ciljnimi skupinami. 
Poudaril pa je, da je vsak človek pomemben. „Zame sta bistvo človek in človečnost in na podlagi tega bomo določali tudi 
teme,“ je pojasnil. 
Ocenil je, da je pri varuhu človekovih pravic močna ekipa in veliko strokovnih sodelavcev, aktivni pa so tudi pripadniki civilne 
družbe, s katerimi bo sodeloval in se posvetoval z njimi. „Prioriteta pa so zagotovo tudi tiste stvari, ki so trenutno pri varuhu 
odprte in najbolj aktualne,“ je dodal. 
Poslanske skupine so v predstavitvi svojih stališč večinoma poudarjale pomen njegovih izkušenj na področju dela z ranljivimi 
skupinami, zlasti z osebami z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Kot pomembno so izpostavile tudi njegovo 
strokovno podkovanost in odločnost pri zavzemanju za človekove pravice. 
Svetina je sicer že v javni predstavitvi sredi januarja napovedal, da bo v primeru izvolitve za varuha deloval proaktivno. 
Opisal se je kot izrazitega praktika, ki je vedno izhajal iz praktičnih izkušenj in iskal rešitve. 
Nekaj let delal na Koroškem 
Svetina se je rodil 6. aprila 1965. Leta 1989 je na Pedagoški akademiji pridobil strokovni naslov specialni pedagog za 
duševno prizadete, po strokovnih izpitih pa je leta 2005 končal tudi Šolo za direktorje v socialnem varstvu.Po študiju se je 
zaposlil na osnovni šoli kot učitelj, leto pozneje pa je sodeloval pri ustanovitvi bivalne enote v Domu počitka Mengeš, katere 
vodenje je tudi prevzel. Nekaj let je deloval pri organizaciji Lebenshilfe na Koroškem. Leta 1995 se je kot vzgojitelj zaposlil v 
Slovenskem šolskem društvu Celovec. 
Leta 1999 se je vrnil v Slovenijo in prevzel naloge najprej pomočnika, nato pa direktorja v Varstvenem delovnem centru 
INCE v Mengšu. Leta 2014 je s kolegom ustanovil Grunt, zavod za socialno podjetništvo na podeželju v Komendi, kjer 
trenutno opravlja naloge strokovnega direktorja. 

• Glasbeno šolstvo narodne skupnosti. ORF, Celovec, 30.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2961667/  
Kaj in kdo so, kakšen pomen imajo za razvoj in ohranitev materinščine in kam naj bi vodila pot samostojnih glasbenih šol 
v Furlaniji - Julijski krajini in na Koroškem? O tem so diskutirali v sredini večerni oddaji Slovenskega sporeda na deželni 
frekvenci predstavniki treh glasbenih šol in predstavnica Zveze slovenskih glasbenih šol. 
 

 
Slika: Ravnatelj Slovenske glasbene šole na Koroškem Roman Verdel. Foto: ORF 
 
Skupna oddaja treh radijskih hiš 
Delovanje, ponudba, dosežki in izzivi slovenskih glasbenih šol v Furlaniji - Julijski krajini in na Koroškem je bila tema skupne 
radijske oddaje „Glasovi svetov“, ki jo mesečno pripravljajo Slovenski spored ORF v Celovcu, Radio Trst A v Italiji in ARS - 3. 
program Radia Slovenija. Oddaja je bila na sporedu v sredo, 30. januarja od 21. do 22. ure v večerni slovenski oddaji 
koroškega radia (Radio Kärnten). Tokratni gostitelj in voditelj oddaje je bil Miran Kelih. 
Sogovorniki iz Trsta, Gorice, Maribora in Celovca 
Kaj in kdo so in kakšen pomen za narodno skupnost imajo samostojne glasbene izobraževalne ustanove? Kakšen pomen 
imajo za razvoj in ohranitev materinščine in kam naj bi vodila pot v prihodnosti? To so nekatera vprašanja, na katera so v 
oddaji skušali odgovoriti gostje iz Trsta, Gorice, Maribora in Celovca. 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2961667/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2961667/


Ravnatelj Slovenske glasbene šole na Koroškem Roman Verdel ugotavlja, da so se z vključitvijo v deželno glasbeno ustanovo 
okoliščine spremenile. 
V Furlaniji - Julijski krajini v Italiji ima slovenska narodna skupnost kar dve osrednji glasbeni izobraževalni ustanovi. Najdaljšo 
tradicijo ima Glasbena matica s sedežem v Trstu, njen ravnatelj je Bogdan Kralj. 
Zelo bogato in po rezultatih sodeč tudi kvalitetno ponudbo ima tudi Center za glasbeno vzgojo Emil Komel v Gorici. V oddaji 
je tudi spregovorila ravnateljica Alessandra Schettino. 
Pri radijskem omizju je sodelovala tudi predsednica Zveze slovenskih glasbenih šol s sedežem v Mariboru Helena Meško. 

• Makedonija želi čimprej pristopiti EU. ORF, Celovec, 31.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2961832/  
Makedonski premier Zoran Zaev je v sredo na Dunaju dejal, da je ob spremembi imena države njegova vlada pripravljena 
začeti nove reforme, da bi pospešila začetek pristopnih pogajanj z EU. „Upamo, da bomo junija Svetu EU dali trdne 
argumente, da bo predlagal datum za začetek pristopnih pogajanj,“ je dejal. 
 
Zaev prepričan, da bodo dosegli potrebne napredke 
Na skupni novinarski konferenci z zveznim kanclerjem Sebastianom Kurzem (ÖVP) je izrazil prepričanje, da bo Makedonija 
do takrat dosegla napredek na področju vladavine prava in uresničevanja pravosodne reforme na področju korupcije in 
organiziranega kriminala. Makedonija in Grčija sta ratificirali junija lani sklenjeni sporazum, po katerem bo Makedonija 
spremenila ime v Severno Makedonijo, in s tem končali več desetletni spor o imenu, zaradi katerega so Atene ovirale Skopje 
na poti v EU in Nato. 
„Verjamemo v evropske vrednote, morda celo bolj kot nekateri ljudje v državah članicah,“ je dejal Zaev. Zvezni kancler Kurz, 
ki podpira širitev EU na Zahodni Balkan, pa je opozoril, da je določitev datuma za začetek pristopnih pogajanj z Makedonijo 
odvisna od izpolnitve pogojev in napredka države. Ob tem je pristavil, da pa „vidi trdno odločenost Makedonije in 
rezultate“. 

• Kickl prestal šesto glasovanje o nezaupnici. ORF, Celovec, 31.01.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2961805/  
Notranji minister Herbert Kickl (FPÖ) je v sredo v parlamentu prestal že šesto glasovanje o nezaupnici. Opozicija je 
nezaupnico vložila, ker da je Kickl pod vprašaj postavil evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Proti nezaupnici so 
glasovali poslanci koalicijskih ljudske stranke (ÖVP) in svobodnjakov (FPÖ). 
 

 
Slika: Notranji minister Herbert Kickl (FPÖ) je v sredo v parlamentu prestal že šesto glasovanje o nezaupnici. Foto: ORF 
 
Opozicijske stranke so nezaupnico vložile potem, ko se je minister pretekli teden v televizijskem intervjuju zavzel za 
spremembe evropske zakonodaje glede izgona migrantov, ki so zagrešili kaznivo dejanje. Prizadeva si, da bi jih lahko izgnali 
tudi, če so zagrešili lažja kazniva dejanja, in ne zgolj za posilstvo in umor. Ob tem je v odgovoru na vprašanje, ali ne bi bilo to 
v nasprotju z evropsko konvencijo o človekovih pravicah, dejal, da „mora včasih zakonodaja slediti politiki, in ne vedno 
politika zakonodaji“. 
Opozicija zahteva odstop ministra... 
Opozicijski poslanci so poudarili, da je bila konvencija sprejeta kot odgovor na grozodejstva, ki jih je zagrešil 
nacionalsocializem. „Evropska konvencija o človekovih pravicah je bila jasna zavrnitev vojne, nasilja in fašizma in še vedno 
je,“ je povedala vodja socialdemokratov (SPÖ) Pamela Rendi-Wagner. Kickl je v minulih dneh zavrnil navedbe, da je 
evropsko konvencijo postavil pod vprašaj. 
...koalicija brani Kickla 
V koalicijskih strankah pa so stopili v bran ministru. Poudarili so, da ni hotel spreminjati človekovih pravic, ampak zgolj 
spremeniti pravila za izgon. Zvezni kancler Sebastian Kurz (ÖVP) je medtem v parlamentu poudaril, da morajo vsi člani 
njegove vlade spoštovati ustavo. 
Seja potekala brez notranjega ministra 
Kickl se seje ni udeležil in je na Facebooku pojasnil, da se je namesto tega sestal z zunanjo ministrico Karin Kneissl, s katero 
je govoril o vračanju zavrnjenih prosilcev za azil v Sirijo. Od decembra 2017, ko je prevzel položaj notranjega ministra, je bilo 
proti njemu vloženih že pet nezaupnic, med drugim zaradi poskusa, da bi kritičnim medijem omejil dostop do informacij. 
Vse je uspešno prestal.  

• Ves februar „Otroška kampanja 2019“. ORF, Celovec, 31.01.2019 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2961832/
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https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2961897/  
Caritas začenja „Otroško kampanjo 2019“, ki poteka cel mesec februar. Ravnatelj dobrodelne ustanove Jože Marketz je v 
ta namen pisal tudi svojim sobratom, duhovnikom v koroških župnijah. Vrstice prevevajo izkušnje ob nedavnem obisku v 
Ugandi. Pravtako Caritas pomaga na jugu Kosova. 
 

 
Slika: Jože Marketz. Foto: ORF 
 
„Otrokom podariti upanje“ 
Do konca meseca februarja poteka „Otroška kampanja 2019“, s katero koroška Caritas vabi dobrotnike, da s svojimi 
prispevki omogočijo otrokom v najbolj revnih predelih sveta tisto, kar najbolj potrebujejo: varen dom, ljubečo oskrbo, 
izobrazbo in dosti hrane. 
Ravnatelj Jože Marketz v pimu svojim sobratom duhovnikom čisto konkretno navaja, kako koroška Caritas pomaga na jugu 
Kosova v centru za zgodnjo oskrbo. Pravtako pismo ravnatelja koroške Caritas prevevajo izkušnje ob nedavnem obisku v 
Ugandi. 
 

 
Slika: Caritas začenja „Otroško kampanjo 2019“, ki poteka cel mesec februar. Ravnatelj dobrodelne ustanove Jože 
Marketz je v ta namen pisal tudi svojim sobratom, duhovnikom v koroških župnijah. Foto: caritas-kaernten.at 
 
„Kava s prijatelji“ je le eden od izbranih primerov za pomoč otrokom v stiski. Kakor na plakatu za „Otroško kampanjo 2019“, 
je tudi na naslovnici februarske številke biltena poročil fotografija otroka, ki sporoča: „Smejati se > več kot trpeti. Otrokom 
dajati oporo in upanje. Pomagajte zdaj! Mi > Jaz.“ 
Marketz: „Dvakrat na leto razširimo pogled na svet“ 
Po nedavni vrnitvi iz Ugande je Marketz v pismu svojim sobratom za dobrodelno nabirko pri nedeljskih bogoslužjih po 
župnijah izrazil tudi prepričanje, da mora imeti vsak otrok možnost, da se nauči pisati in računati in da se z drugimi otroki 
razveseli. Nadalje, da ima vsak otrok pravico, da obišče šolo, kajti izobrazba je človekova pravica. 
V Ugandi je Jože Marketz spoznal otroke, ki živijo v izraziti revščini. Središča za otroke so nemalokrat edina zavetišča, kjer 
najdejo otroci varstvo in pomoč. Poleg Ugande postavlja ravnatelj koroške Caritas v žarišče razmišljanj tudi Kosovo. 
Marketz: „V Ugandi gradimo otroške vrtce in šole“ 
 „Smejati se je več kot trpeti“ je debelo tiskano geslo na plakatu Caritas za „Otroško kampanjo 2019“. Predvsem pa bode v 
oči, kar je za Caritas tako pomebno: „Vsak dar pomaga“. Svoje bodo zagotovo prispevale dobrodelne nabirke pri nedeljskih 
bogoslužjih po župnijah, za katere je ravnatelj koroške Caritas, škofov vikar Jože Marketz, povabil k sodelovanju svoje 
sobrate. Pravtako se že v naprej zahvaljuje za vsak prispevek, še poln vtisov po vrnitvi iz Ugande. 

• Lipušu zlati red za zasluge. ORF, Celovec, 31.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2961952/  
Florjan Lipuš bo 8. februarja, na dan slovenskega kulturnega praznika, prejel zlati red za zasluge Republike Slovenije. Na 
slovesnosti v Veliki dvorani predsedniške palače v Ljubljani bo koroškemu pisatelju odlikovanje vročil predsednik RS 
Borut Pahor. 
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Slika: Florjan Lipuš bo 8. februarja, na dan slovenskega kulturnega praznika, prejel zlati red za zasluge Republike 
Slovenije. Foto: ORF 
 
Zlati red za zasluge podeljujejo za izjemne zasluge, dosežene za Slovenijo na civilnem, diplomatsko mednarodnem in 
vojaškem oziroma varnostnem področju. 
Mnogokrat nagrajen pisatelj 
1. oktobra 2018 je mnogokrat nagrajeni pisatelj Florjan Lipuš na Dunaju prejel Veliko avstrijsko državno nagrado za svoj v 
slovenščini napisani opus. Že leta 2004 je prejel na osrednji državni proslavi ob kulturnem prazniku v Cankarjevem domu v 
Ljubljani Prešernovo nagrado, najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kulture. 
 
 

Primorski dnevnik, Trst 

• Peter Verč. Še en zanimiv predlog na relaciji FJK-Slovenija: Trst – uradni obisk predsednika slovenskega državnega 
zbora Dejana Židana. Primorski dnevnik, št. 21 (25. jan. 2019), str. 3 

• Peter Černic. Zakaj manjšina ne ve, kaj hoče? (Rubrika Pisma uredništvu). Primorski dnevnik, št. 21 (25. jan. 2019), 
str. 18 

• Bojan Brezigar. »Oprostitev je edina možnost«: Katalonija – nekdanji minister Raül Romeva zaprt čaka na začetek 
procesa zaradi upora in secesije z nasiljem. Primorski dnevnik, št. 22 (26. jan. 2019), str. 2 

• Jaruška Majovski. Tri leta brez Giulia, tri leta brez resnice: Trst – na Borznem trgu shod ob obletnici smrti Giulia 
Regenija. Primorski dnevnik, št. 22 (26. jan. 2019), str. 7 

• Poljanka Dolhar. »To sem, kar so različni narodi in kulture naredili iz mene«: intervju – pisatelj in pesnik Juan 
Octavio Prenz, prejemnik mednarodne nagrade Nonino. Primorski dnevnik, št. 22 (26. jan. 2019), str. 12-13 

• Katja Munih. Laščak je tudi del slovenske kulturne dediščine v Egiptu: Nova Gorica-Kairo – fotograf Marko kačičnik 
deset let plačeval najemnino za arhitektov grob. Primorski dnevnik, št. 22 (26. jan. 2019), str. 15 

• (km) »Laščak? Ne, Lasciac!«: pogled zgodovinarja – Branko Marušič o pripadnosti in priimku. Primorski dnevnik, št. 
22 (26. jan. 2019), str. 15 

• Aloša Fonda. Narodni dom bo za Slovence. Azilante čakajo spremembe: intervju – tržaška prefektinja Annapaola 
Porzio odhaja v Rim. Primorski dnevnik, št. 23 (27. jan. 2019), str. 3 

• (ak) Fedriga odločno podprl prizadevanja za zajamčeno zastopstvo Slovencev: Gorica – na tradicionalnem 
novoletnem srečanju stranke SSk. Predsednik FJK napovedal tudi konkretnejše sodelovanje s Slovenijo. Primorski 
dnevnik, št. 23 (27. jan. 2019), str. 9 

• Vojmir Tavčar. Korenine italijanskih povojnih »skrivnosti« tudi v predvojnih netransparentnih odnosih z ZDA: 
Enrico Deaglio v romanu govori tudi o Vittoriu Vidaliju in fašističnih policistih, ki so med vojno mučili Slovence. 
Primorski dnevnik, št. 23 (27. jan. 2019), str. 12 

• Štefan Čok. Spomin zahteva tudi samoizpraševanje: 27. januar – holokavst včeraj in danes. Primorski dnevnik, št. 
23 (27. jan. 2019), str. 13 

• Peter Verč. Ob zavzetosti tajnika SSk pomisleki predsednice DS: FJK _ razprava o zagotovljeni izvolitvi Slovenca v 
parlament in deželni svet. Primorski dnevnik, št. 24 (29. jan. 2019), str. 3 

• Martina Jazbec. Za ohranjanje spomina brez prilivanja olja na ogenj: Sv. Sobota – nedeljska osrednja slovesnost ob 
dnevu spomina v Rižarni. Primorski dnevnik, št. 24 (29. jan. 2019), str. 5 

• Peter Verč. Mar o sedežu za manjšino razpravljamo že prepozno?: Italija – v senatu spreminjajo ustavo, za zdaj 
brez omembe slovenske manjšina. Primorski dnevnik, št. 25 (30. jan. 2019), str. 4 

• (pv) Gabrovec: pred 13. uro bo SVP vložil amandma: manjšina – senat. Primorski dnevnik, št. 26 (31. jan. 2019), 
str. 5 
 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 
 

• »Poglednimo nazaj: gde smo začnili pa kelko smo dosegnili«. -dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 31. januarja 2019 - Leto XXIX, št. 5, str. 2-3 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_5.pdf  
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V naši novinaj ste leko prešteli, ka je v lanjskom decembri prestižno priznanje »Za narodnosti « v Budimpešti prejkvzeu 
predsednik Državne slovenske samouprave Martin Ropoš. Gor smo ga poiskali, ka bi ma gratulejrali, un pa je pripovejdo o 
svojom deli v preminauči desetlejtjaj. 
 

 
Slika: Predsednik DSS Martin Ropoš z državnim sekretarjem za narodnostna vprašanja Miklósem Soltészom in slovensko 
zagovornico Eriko Köleš Kiss. Foto: Porabje 
 
»Moja generacija je eške tak prišla v osnovno šaulo, ka se je tam navčila madžarski gezik. Vsi smo slovenski gučali,« se je 
spomino nagrajanec, šteri se je naraudo na Gorenjom Seniki. »Samostojni slovenski narodnostni organizacij je te eške nej 
bilau, vküper smo bili vsi južni Slovani. Meli smo samo edno stran v Narodni novinaj. Mladi pa smo bili na Seniki že  
organizerani. Vodo sem Mladinski klub v kulturnom domi, gde je bilau največ kulturnoga živlenja. Organizerali smo vsefelé 
povorke, stare šege smo gordržali. Vés je mejla samo edno kulturno skupino, Mešani pevski zbor Avgust Pavel.« 
Martin Ropoš je sledik štirinajset lejt delo na Dolenjom Seniki v javnoj upravi, po politični spremembaj pa so ga - tačas, ka je 
nej v penzijo odišo - štirikrat odebrali za župana Gorenjoga Senika. »Prva naloga je bila, aj se vés s kem bole razvija, s kem 
več investicij aj baude. Na tau sem pa vsikdar skrb emo, aj se gordrži slovenski gezik, aj gorostanejo slovenske šege pa 
navade tö,« je pripovejdo nekdešnji župan. »Oprvin je grajnca samo gda pa gda oprejta bila. Začnili smo sodelovati s 
sausednjimi, te pa eške drügimi goričkimi občinami. Na Tromejniki smo držali velka srečanja s trej rosagov, dosta vküpni 
programov smo meli.« 
 

 
Slika: Pogovori predsednika DSS z ministrom za Slovence v zamejstvu Petrom Česnikom, ob ministru generalni konzul 
Boris Jesih in državna sekretarka Olga Belec. Foto: Porabje 
 
Leta 1993 je madžarski Parlament sprejeu prvi manjšinski zakon po politični spremembaj. Edno leto kisnej so gratale prve 
slovenske narodnostne samouprave, te pa leta 1995 eške Državna slovenska samouprava. Za sedež si je krovna organizacija 
odebrala Gorenji Senik. »Tau je bilau nika sploj nauvoga, nej smo meli izkušenj, vsakša državna narodnostna samouprava je 
iskala svojo paut. Depa rosag je tö nej djenau vödo, ka aj bau s temi organizacijami. Od začetka smo sodelovali z lokalnimi 
narodnostnimi samoupravami, organizerali smo vsefelé programe,« se je na prva lejta spomino Martin Ropoš, šteroga so že 
v leti 1995 vöodebrali za predsednika krovne organizacije, v šteroj funkciji eške gnes, po 24 lejtaj, dela.  
Sporazum o zagotavlanji posebni pravic Slovencov na Madžarskom ino Madžarov v Sloveniji so podpisali novembra 1992. 
Od tistoga mau so redno držali djilejše slovensko - madžarske manjšinske mešane komisije, na šteraj je nagrajenec že od 
začetkov zastopo pravice Porabski Slovencov. »Tau je tisti forum, prejk šteroga smo leko dosegnili rešitev največ svoji 
problemov. Istina je, ka smo duga-duga lejta veuke težave meli, ništerni osnovni problemi so se pojavlali skoro deset lejt.« 
Pri tom je Martin Ropoš vöpostavo odperanje mejni prehodov ali poštijo med Gorenjim Senikom pa Vericov. »Rešavali 
pa smo menjše probleme, če rejsan je tistoga ipa slovenska skupnost eške nej telko podpore dobivala z madžarske strani 
kak gnes. Zavolo toga smo se bojali, ka bi prejkvzeli ništerne narodnostne inštitucije ali ustanovili nauve.« 
 



 
Slika: Obisk predsednika parlamenta Lászla Kövérja v Kuharjevi spominski hiši. Foto: Porabje 
 
Dvej osnauvnivi šauli v Porabji sta po numeri šaularov sploj malivi, zatok so mele občine veuke težave z njija vzdrževanjom. 
»Ge sem že kak senčarski župan vüdo te probleme, zatok sem vküppauzvo djilejš s starišami pa lüstvom z vesi. Predlago 
sem, aj grata šaula dvojezična, ka bi go leko gordržali,« je pripovejdo predsednik, šteri je gvüšen, ka če edno šaulo v ednoj 
vesi zapréjo, te več nikdar ne odpré svoje dveri. Zatok je biu med podpisniki, gda je Državna slovenska samouprava vleti 
2012 prejkvzela bejdvej šauli. 
»Pokazalo se je, ka lokalne občine nedo mogle gordržati šaul samo z normativne pomoči. Tistoga ipa nas je eden madžarski 
državni podsekretar spodbujo pa obečo pomauč. Tak se je občni zbor odlaučo, ka smo gratali vzdrževalci šaul v Števanovci 
pa na Gorenjom Seniki ino bejdvej vrtcov,« je raztomačo Martin Ropoš. 
Od lanjskoga septembra je Državna slovenska samouprava vzdrževalka sakalauvskoga vrtca tö, organizacija pa gordrži eške 
drüge narodnostne inštitucije ranč tak. »Radio Monošter je eške itak edini samostojni narodnostni radio na Madžarskom. 
Idejo za njega je dala Zveza Slovencev na Madžarskem, depa po zakoni je zdaj naša organizacija edini lastnik. Na žalost smo 
duga lejta nej dosegnili celovito financeranje medija, gda pa je radio začno oddajati 28 vör na keden, smo začnili iskati 
nauve poti. Gnes medij že nemoteno deluje, donk pa si more zagotoviti dodatne peneze na priliko za tehniko.« 
Predsednik Ropoš se je duga lejta trüdo za ustanovitev prve Slovenske zbirke. S pomočjauv ednoga čezmejnoga čezmejnoga 
evropskoga projekta, v šterom so sodelovale porabske pa goričke občine ino ništerne drüge narodnostne organizacije, je 
Državna slovenska samouprava odküpila stari farof na Gorenjom Seniki. »Oprli smo Küharovo spominsko ižo v spomin 
nekdešnjoga senčarskoga plebanoša, štero gnesneden dosta lüdi gorpoiške. Mislim, ka je rejsan potrejbna edna takša 
institucija za edno skupnost, kak smo mi,« je biu gvüšen nagrajenec. 
Krovna organizacija je bila v preminauči lejtaj aktivna na kulturnom področji tö, je dale gučo Martin Ropoš. »Cerkev je duga 
lejta gordržala slovensko rejč v našoj krajini. Gnes moremo za tau poskrbeti mi, zatok smo vödali cerkveno pesmarico, v 
šteroj so zvün reči eške nautlinge tö. Tau znanje bi se ovak zgibilo, najbole pri mladini. Na začetki knig smo dojspisali sveto 
mešo v knjižnoj pa domanjoj rejči, prejk evropskoga projekta smo nadruknili pet gezero pesmaric.« 
Državna slovenska samouprava je bila eden od založnikov dvej zbirk porabski ljudski pripovejsti, v šteraj se leko pravlice 
zvün domanjoga originala preštejo v slovenskom knjižnom pa vogrskom vogrskom geziki tö. »Takše knige so sploj 
dragocene, že zdaj moremo skrb meti, ka nam sfaldjavajo. Lüstvo se briga za nji, od tisti pa, šteri so pripovejdali, na žalost že 
komaj štoj živé. Za mladino so knige ranč tak pomembne, nücajo je leko šaule pa vrtci tö,« je raztomačo predsednik  
Ropoš. 
Krovna organizacija vsakšo drügo leto organizera Srečanja Porabski Slovencov, ali kak smo je prva poznali »državna  
srečanja«. »Zdaj v globalnom svejti je vse malo ovak kak prva. Vse informacije pridejo prejk interneta, vsi vse vidijo pa 
vejo. Gda pridejo na srečanje, si dosta kaj nauvoga več ne morejo pripovejdati. Na začetki so eške kejpe nosili pa eden 
drügoma kazali. Donk pa je pomembno, ka se ne srečajo samo med sebov, liki s slovenskim gezikom pa kulturov tö, zatok 
organizeramo vsefelé bogate programe za nji.«  
Na lanjskom srečanji je predsednik Državne slovenske samouprave oprvin prejkdau dvej priznanji »Za Slovence na 
Madžarskem«, misli pa, ka trbej takše programe v nauvi cajtaj malo ovak začniti organizerati. Drügo veuko takšo delo je 
organizacija borovi gostüvanj v Porabji. »Leta 2015 je ta naša fašenska šega prišla na lišto žive kulturne erbe na 
Madžarskom, ka je sploj pomembno,« je vöpostavo Martin Ropoš. 
Nagrajenec pravi, ka so s priznanjom pozitivno ocejnili delo cejle slovenske skupnosti. »Zvün mojoga dela so priznali delo 
občnoga zbora, s šterim že duga lejta vküper delam kak predsednik, ino našoga Urada pa vsej sodelavcov tisti inštitucij, 
štere slišijo pod Državno slovensko samoupravo,« je raztomačo sogovornik.  
V svojom šestom predsedniškom predsedniškom mandati je Martin Ropoš gvüšen, ka vsi delamo hibe. »Baukše pa je, če 
poglednemo nazaj: gde smo začnili pa kelko smo dosegnili. Tau se vej, ka ne moremo biti zadovolni, vej pa edna takša 
mala skupnost more dén - dén delati na tem, aj gorostaneta gezik ino kultura.« 
Nagrajenec brodi, ka tau leko dosegnejo samo vse narodnostne organizacije vküper. »Tau sodelovanje pozitivno ocejnijo v 
matičnoj domovini ino tü na Madžarskom ranč tak. Glavni cili ostajajo. Zdaj, gda smo dosegnili pravočasno ino sistemsko 
financeranje Državne slovenske samouprave ino njeni inštitucij, mislim, ka more začniti razvijati gospodarstvo ino vse drügo 
skupnost sama.« 
V bližanjoj bodaučnosti je najvekša naloga krovne organizacije gvüšno tau, ka dobro vöspela »Razvojni program Slovenskega 
Porabja«. Letos oktobra pa leko vsi narodnostni volivci pá staupijo pred urne, ka aj bi svoj glas dali za lokalne, regionalne pa 
državne narodnostne samouprave. Slovenska krovna organizacija na Gorenjom Seniki gvüšno dale pela cile, štere je 
njeni predsednik Martin Ropoš vsikdar pred očami emo: gordržati slovenski gezik, kulturo pa ljudsko erbo. 



• V Sakalovcih se pripravljajo na borovo gostüvanje. L. R. Horváth. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 31. januarja 2019 - Leto XXIX, št. 5, str. 3 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_5.pdf 
Sakalovčani so se pred kratkim dvakrat po vrsti dobili v kulturnem domu, da bi se dogovorili o nalogah in pripravljali 
na borovo gostüvanje, ki bo v vasi 2. marca. V vasi je bilo borovo gostüvanje tudi leta 1979, torej pred štiridesetimi leti. 
 

 
Slika: V Sakalovcih se pripravljajo na borovo gostüvanje. Foto: Porabje 
 
Ogledali so si tudi posnetke nekdanjih borovih gostüvanj, županja Valerija Rogan je navzoče seznanila s tem, da je bila ta 
šega leta 2015 na Madžarskem vpisana v register žive kulturne dediščine. V vasi so že našli ljudi za razne like, v prihodnjih 
dneh se bodo večkrat srečali in tudi »vadili«. Med prisotnimi so bili tudi taki, ki so se že udeležili borovega gostüvanja, 
nekateri so pripovedovali o tem, kaj so slišali od svojih starih staršev. Recimo zgodbo iz Števanovec iz leta 1972, ko se je 
med pripravami izvedelo, da bi se mlada iz vasi rada poročila na koncu pustnega časa. Ker so s pripravami na borovo 
gostüvanje bili že precej daleč, so ju organizatorji pregovorili, naj se poročita po »vüzmu«. V Sakalovcih bo bor, katerega 
»vrejek« bodo skrbno varovali, saj simbolizira nedolžnost neveste, vleklo 20 parov. 
Prve podatke, ko so poročali o borovem gostüvanju v Porabju, imamo iz leta 1932, ko so »baur vlekli« v Slovenski vesi 
in tudi v Števanovcih. 

• Narodnostna kultura. Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 31. januarja 2019 - 
Leto XXIX, št. 5, str. 4 

Prekmurje 
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_5.pdf 
Kultura je fontoška za vsakšoga človeka in vsakši narod, ške bole pa tau drži za pripadnike narodnosti, vej pa ob pomauči 
kulture ležej gor držijo svoj gezik. Tau vala tüdi za pripadnike madžarske narodnosti v Sloveniji, steri so, tak kak že dosta 
zadnjih let, tüdi letos proslavili den madžarske kulture. Ob toj priliki so slavnostno prejkdali priznanja zaslüžnim na področji 
negovanja in ohranjanja madžarske kulture v Prekmurji. Posebno nagrado za kulturo Zala György je daubo László Herman, 
nagradi za kulturo Zala György sta šli v roke Tünde Kovács in Kláre Kósa, nagrado za življenjsko delo na področji kulture pa je 
dobila Magda Bazsika. 
Slavnostni guč na prireditvi, stera je bila v lendavski gledališki dvorani, je meu Mihael Šooš, direktor Zavoda za kulturo 
madžarske narodnosti (ZKMN). Pravo je, ka so veseli in ponosni, ka na kulturnom področji dela okraug 60 različnih skupin, v 
stere se povezüvlejo pripadniki madžarske narodnosti od Hodoša do Pinc.  
Fontoški tau madžarske narodnostne kulture v Prekmurji je že duga leta tüdi Center Bánffy, steri stogi na Glavni vilici v 
Lendavi. Slovenija (dala je 35 gezero evrov) in Madžarska (cuj je dala pet gezero evrov) sta pomagali, ka je ZKMN prenauvo 
zidino, v steroj so galerija, knjigarna, kavarna, plac za drüženje in tüdi za vaje kulturnih skupin. Minister za kulturo Dejan 
Prešiček je v svojom slavnostnon guči pravo, ka je tau center, steri pomembno prispeva k ohranjanji madžarske kulture v 
Lendavi, v varaši, v sterom znajo lidge različnih skupnosti sobivati v sožitji in medsebojno oplajati svojo kulturo. 

• Dokler bom minister, elektrarn na Muri ne bodo gradili. Tekst in foto: Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev 
na Madžarskem, Monošter, 31. januarja 2019 - Leto XXIX, št. 5, str. 4 

Velika Polana: Ustanovljeno Biosfersko območje Mura 
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_5.pdf  
Župan Velike Polane Damijan Jaklin je imel v gosteh kar šestnajst županov, ministra za okolje in prostor Jureta Lebna, 
Miguela Clüstera – Godta in Stanislava Pejovnika, ki sta zastopala svetovno organizacijo UNESCO, in nekaj pomurskih 
naravovarstvenikov, ki so se zbrali na podelitvi certifikatov ob ustanovitvi Biosferskega območja Mura. S tem je 
postala Mura skupaj z Dravo in Donavo Unescov Biosferni rezervat, tri reke pa so poimenovane tudi Evropska Amazonka, 
ker sestavljajo 700 kilometrov dolg »zeleni pas«, ki povezuje 800 tisoč hektarjev izredno dragocenih naravnih in kulturnih 
krajin v petih državah. Kljub številnim posegom v preteklosti ta osupljiva rečna pokrajina gosti neverjetno biološko 
raznovrstnost in je žarišče redkih naravnih habitatov kot so veliki poplavni gozdovi, rečni otoki, gramozni in peščeni bregovi, 
stranski rokavi in mrtvice. Tu domujejo tudi redke ptice, kar 250 tisoč vodnih ptic selivk uporablja to območje za počitek 
in prehranjevanje. 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_5.pdf
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_5.pdf
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_5.pdf


 

 
Slika: Certifikate ob ustanivitvi Biosferskega območja Mura sta županom izročila minister Jure Leben in predstavnik 
Unesca Miguel Clüster-Godt, nakar so se skupaj postavili pred fotografske aparate in televizijske kamere. Foto: Ernest 
Ružič 
 
Celovita mreža ima več kot 10 zavarovanih območij vzdolž rek, izpostavlja njihove izjemne ekološke vrednosti, vključno 
s svetovno znanim Krajinskim parkom »Kopački Rit« na sotočju Donave in Drave, regijskim parkom »Drava-Mura« 
na Hrvaškem, posebnim naravnim rezervatom »Gornje Podunavlje« v Srbiji in Narodnim parkom Donava-Drava na 
Madžarskem, kot tudi območje Nature 2000 v Sloveniji in Avstriji. 
 

 
Slika: Mura ali »slovenska Amazonka« je dolga 438 kilometrov, izvira v avstrijskih Nizkih Turah in se v hrvaškem Legradu 
združi z Dravo. Foto: Ernest Ružič 
 
Župan Damijan Jaklin je menil, da se bo pomen ustanovljenega Biosferskega območja Mura pokazal šele takrat, ko ga bodo 
občine ob reki znale in sposobne razvojno izkoristiti. Zelo konkreten je bil tudi minister za okolje in prostor Jure Leben, ki je 
zagotovil, da dokler bo na tem položaju, elektrarn na Muri ne bodo gradili. Koliko se je s tem prikupil tistim, ki se že vrsto let 
zoperstavljajo elektrarnam na Muri, toliko je verjetno tudi izzval predstavnike elektrogospodarstva, ki gradnjo še zmeraj 
resno načrtujejo. Pomen biosferskega območja sta v imenu Unesca izpostavila tudi Stanislav Pejovnik in Miguel Clüster-
Godt. Kar se tiče obmurskega dela Natura 2000, le-ta zajema 28 tisoč hektarjev površin, v šestnajstih občinah pa živi 38 tisoč 
prebivalcev. 
V dosedanjih razpravah so kmetje tudi spraševali, ali zaradi ustanovitve biosferskega območja ne bo oteženo kmetovanje. V 
Veliki Polani je bil uradni odgovor, da kmetovanje ne bo omejeno. Bo pa, je zagotovil minister Jure Leben, poslej za ta 
prostor skrbela tudi država. 
V imenu Unesca je Miguel Clüster-Godt tudi dejal, da bo imela Slovenija poslej dostop do znanja o biosferskih rezervatih v 
svetu in delila svoje izkušnje z drugimi. Prepričan je, da bo območje Mure pritegnilo pritegnilo v te kraje turiste, ki se sicer 
najpogosteje zadržujejo ob morju. Bo pa pomembno, kakšna bo kulturna, kulinarična in siceršnja ponudba v  krajih ob Muri.  
a zdaj se s tem pretirano ne morejo pohvaliti.  
Ob podelitvi certifikatov so predstavili več različnih publikacij, denimo vsebinsko zelo zanimivo knjižico Mistična reka Mura. 
Ob ostalih informacijah o raznolikem rastlinstvu (tu cvetijo tudi čudovite bele tulpike-lokvanji, po katerih je Ferdo Godina 
poimenoval odličen roman, denarja za njegovo ekranizacijo pa žal ni, čeprav je scenarij napisan že več let) in živalskem 
svetu, je izpostavljen tudi podatek o nekoč velikem številu mlinov na Muri. Zdaj sta le dva, in sicer mlin ob Muri v Veržeju, 
kar pomeni, da vreteno poganja Mura, zgradba pa je na kopnem in edini v celoti na reki, ob Otoku ljubezni v Ižakovcih, enak 
nekoliko starejšemu v Cmureku v Avstriji. 

• Rad bi biu, ka bi lidge baukše in lepše živeli. Silva Eöry. Kejpi: Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 31. januarja 2019 - Leto XXIX, št. 5, str. 5 

Iztok Fartek – župan Občine Šalovci 
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_5.pdf 
Iztok Fartek, steri je biu konec preminaučoga leta tretjo paut po redi izvoljeni za šalovskoga župana, je gorraso v drügi 
gorički vesnici, v Moščancaj. Spomini na mladost so lepi. Čiglij so lidge nej meli telko vsega, kak majo gnesden, je bilou 
fontoško tau, ka so meli več cajta, tüdi eden za drügoga: »Kak deca smo se nej samo špilali, tüdi pomagali smo doma na 
grünti. Bili smo štirge, ena sestra in trge bratje, ge sam med njimi najstarejši. Gnesden, gda majo mladi čedne telefone in 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_5.pdf


drüge škeri, se dosta menje drüžijo, kak smo se mi. Mojiva, mam čerko in sina, zdaj sta sicer že vözraščeniva človeka, sam 
dostakrat trno žmetno potegno vö z rama, kraj od računalnika in televizije.« 
 

 
Slika: Iztok Fartek je šalovski župan od leta 2010. Foto: Silva Eöry 
 
Šalovski župan je prva štiri leta v šaulo odo v domanji vesnici, po tistom pa ške štiri leta v Mačkovce: »Zdaj na žalost v 
Moščancaj šaule nega več, v Mačkovcaj pa je samo ške podružnična (tagiskola). Tau je tüdi zatau, ka takši velki držin, kak je 
bila naša, skor nega več. V Mačkovce nas je vozo avtobus, steri je prišo iz Sobote. Te je ške naša šaula bila gor v gradi, zatau 
smo se pelali prejk Pečarovec. Pozimi se je znalo zgoditi, sploj te, gda je sneg šau, ka je avtobusa nej bilou. Te smo šli peški. 
Tam do güžine smo glij prišli v šaulo, malo smo se včili, po tistom smo po isti pauti šlipeški nazaj domau. Te je  nej bilou tak 
kak gnesden, ka more občina poskrbeti za tau, ka se prva spucajo poštije, po sterij mlajše v šaulo vozijo. Tistoga cajta se je 
tüdi niške nej buno, če so se ceste komaj popaudne spucale. Pauleg toga so lidge sami vzeli v roke lopate, traktor pripelali in 
z njim snejg doj potisnoli. Nej so čakali, ka občina vse napravi.« 
Čiglij je prva steu biti kölnar, je po zgotovleni osnovni šauli šau na ekonomsko šaulo v Mursko Soboto. Daubo je štipendijo 
pri firmi Kmetijsko gospodarstvo Rakičan, stera se je s paverskim delom spravlala: »Med počitnicami sam v toj firmi tüdi 
delo, bole v pisarni s paperi kak paversko delo. Bilou je zanimivo, pauleg toga sam si ške penez prislüžo.« 
Po zgotovleni šauli se je nejzaposlo v toj firmi, vej pa so steli, ka bi šau naprej študerat, on pa je brž steu titi delat, ka bi si 
kak najprva svoje peneze prislüžo. Spaumni se, ka je napiso tri prošnje, pa so njemi na vsej trej mestaj pravli, ka bi ga vzeli: 
»Tau so bili cajti, gda si si leko ške slüžbe odebero. Pauleg Mure in občine so mi ške na pošti pravli, ka leko pridem k njim 
delat. Ges sam se odlaučo za pošto, čiglij sam o tom deli te ške najmenje znau. Prva sam delo v Soboti, na glavni pošti. 
Te je ške tak bilou, ka smo preberali pošto iz celoga Pomurja za celo Jugoslavijo. Pošte san nej noso okauli, san pa delo vse 
drügo, od pakeranja pošte, na blagajni, pa tüdi gor sam bidiu lüstvo po telefoni.« 
Prejk dela je spozno tüdi svojo ženo, vej pa je tüdi ona delala na pošti: »Rejsan sva se na deli spoznala, malo bole pa sva 
vküp prišla na veselici, stera je bila v Moščancaj. Prvi dvej leti sva živela ške vsakši na svojom daumi, po tistom pa sam se ges 
preselo k njoj v Šalovce, gé sva si tüdi ram zazidala. Oženila sva se leta 1990.« 
Leta 2010, gda je Iztok Fartek prvo paut kandidero za župana, je biu ške upravnik pošte v Gornji Petrovcaj: »Do tistoga leta 
sam sploj nej brodo, ka bi biu župan. Te pa so me eni lidge nagučali, ka naj kandideram. In tak se je te tüdi zgaudilo. Leko 
povem, ka sam sploj nej čako, ka do me izvolili za župana, zatau sam se te odlaučo, ka mo ške naprej delo na pošti in mo 
nepoklicni župan. Tau pa je bilou fejst stresno, pouleg toga je trpela tüdi moja držina. Dostakrat sam delo od zrankoma do 
kesnoga večera. 
Brodim, ka če občina ne bi mejla velkih peneznih problemov, bi mogauče še šlou. Gda sam biu drügo paut izvoljeni za 
župana, sam pogodbo na pošti dau v mirovanje, tak ka sam od te naprej poklicni župan.« Sogovornik je zadovolen, ka so 
v zadnji lejtaj zmenšali dug, steroga so si nabrali te, gda so v občini delali vodovod in jim je rosag nej dau že obečanih penez 
za tau: »Ge sam si postavo ciu, ka moremo največ napraviti za tau, ka bi naši lidge baukše in lepše živeli, pa ka bi tü obdržali 
mladi lidi. V zadnji lejtaj smo bili uspešni pri več čezmejnih projektaj, dostakrat tüdi s partneri iz Porabja. V Markovcaj smo v 
zidini nekdešnje šaule lani odprli Peterloug, v sterom leko prespijo kolesari in drügi turisti. V Šalovcaj smo vrejdvzeli 
plac, na sterom pripravlamo prireditve, zdaj pa bi tü radi postavili ške eno zidino, v steroj bi se drüžili vsi, od mladih do 
starih. 
 

 
Slika: V kasarni v Čöpincaj de po nauvom graničarski muzej. Foto: Silva Eöry 

Pauleg toga v zidini nekdešnje kasarne v Čöpincaj zdaj riktamo graničarski muzej. Otvoritev naj bi bila že tau leto,« je ške 
povedo šalovski župan in cujdau, ka dosta delajo tüdi na tom, ka bi kak najprva zaživela obrtna cona, v steroj bi delo daubilo 
najmenje dvajsti lidi. 



• Maturantski ples na gimnaziji v Monoštru. L.R.H. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 31. 
januarja 2019 - Leto XXIX, št. 5, str. 7 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_5.pdf 
Maturantski ples na monoštrski gimnaziji so priredili 19. januarja. 
 

 
Slika: Maturantski ples na gimnaziji v Monoštru. Foto: F. Bana 
 
Svečanost pred plesom, ko so dijaki dobili trakec z letnicama začetka in konca njihovih dijaških let, je potekala v gledališki 
dvorani. Benjamin Domjan z Dolnjega Senika nam je zaupal, da bo po maturi študiral na univerzi Istvána Széchenyija v 
Győru.  

• Srednjeevropske države vodijo pametno migracijsko politiko. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 31. januarja 2019 - Leto XXIX, št. 5, str. 7 

... do Madžarske 
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_5.pdf  
Srednjeevropske države vodijo pametno migracijsko politiko, je izpostavil madžarski zunanji minister Péter Szijjártó na 
srečanju z novim generalnim sekretarjem Srednjeevropske pobude (SEP) Robertom Antonionijem v Budimpešti. 
Srednjeevropska pobuda je bila ustanovljena leta 1989 prav v Budimpešti in ima trenutno 17 članic. Madžarski zunanji 
minister je podčrtal, da kar osem članic SEP-a ni glasovalo za migracijski pakt Združenih narodov, te države imajo pred očmi 
v prvi vrsti varnost lastnih državljanov. 
Namen pobude je krepitev sodelovanja med državami članicami, predvsem v smislu evropske integracije, krepitev procesa 
gospodarskega preoblikovanja držav v prehodu, preprečitev nastanka novih pregrad in delitev v Evropi ter pomagati 
najmanj razvitim državam SEP in tistim, ki najbolj potrebujejo pospešen gospodarski razvoj ali obnovo. 
Madžarska je pripravljena več prispevati v razvojni sklad SEP, je povedal minister Szijjártó in dodal, da s ciljem, da bi v 
razvojnih projektih zahodnega Balkana dobilo posel čimveč madžarskih podjetij. 

• Bilau nas je več kak tristau. Karči Holec. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 31. januarja 
2019 - Leto XXIX, št. 5, str. 8 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_5.pdf  
Andovci so najmenša ves v Porabji, zdaj kaulak osemdeset lüstva žive v njej. Najmenje nas je leta 2000 bilau, te nas je 
vsevküp 57 bilau. Vsi, ki smo te živeli v vesi, smo gora napisani na ednoj marmornoj tabli paulek zvonika. Dapa bili so 
baukši cajti tü za Andovčane, bilau je gnauksvejta, ka je več kak tristau lidi živelo v tauj vesi pri meji. Tau, ka je tak mala ves 
gratala, bola bi pravo, ka tak malo lüstva žive v njej, se je že pred prvo svetovno bojno začnilo, najbola pa l. 1956, potistim je 
pa v sedemdeseti pa osemdeseti lejtaj lüstvo odišlo iz Andovec. Kelko ramov je bilau, kak je ves vögledala, kakša menja so 
iže mele, od tauga sem spitavo svojga očo, Karolya Holeca iz Andovec.  
 

 
Slika: Karoly Holec dosta vej pripovejdati o svojoj vesi. Foto: Porabje 
 
- Če si malo nazaj misliš, prvin, na konci štirideseti lejt, gda že vardjaš, je dosta več ramov bilau v Andovci kak zdaj? 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_5.pdf
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»Gnauk telko ramov je bilau kak zdaj, samo kaulak nas tjelko falej, vejn sedem, če sem dobro vtjüpzračouno.« 
- Kama so minauli Danistji z Danistjoga brejga? 
»Oni so vsi v Meriko odišli še vejn pred prvo bojnov, kak so mena pripovejdali. Tejstoga reda je sploj dosta lüstva odišlo v 
Meriko delat, eni so nazaj domau prišli, drügi so vanej ostali. Tejsti ram, steri se tak zové, ka amerikanarski ram, je tü zato 
daubo tau menje, ka so ga iz tisti pejnez zozidali, ka so je v Meriki prislüžili. Naša Trnjaška baba je tü ranč tak v Meriki bejla 
delat pa tak prejšla te nazaj. Danistji, oni so odišli, dapa več so nej nazajprišli, ranč tak sausedje Tomašini tü.«  
- Proto Črnoj mlatji so nej bilej rami? 
»Te čas, ka dja vejm, nej, prvin so goučali, ka prej tamta bejla ves. Še zdaj v več mejstaj leko vidi, ka gnauksvej gnauksvejta 
je lugaš (brajde) bejo, zato ka grauzdje raste gora po drejvdja. Ranč tak v gauštja proto Verici, tam tü v več mejstaj grauzdje 
raste, dapa tam se še tau tü vidi, ka gnauksvejta je ram stau. Tau je daleč kraj od vesi, notra v gauštja, tak ka leko, ka je 
ves prvin nej samo na tom tali bejla, kak je zdaj.« 
- Tau tü pravijo, ka proto Sole, kak je „Vagaš”, so taši velki küpi bilej iz zemle. 
»Dja sem trej taše tjüpe vido tam, nej daleč kraj eden od drügoga, tak trej mejtrov visiki so bilej po ednoma. Prvin so tak 
pripovejdali, ka so Törki nika nutrazakopali, gda so töj odli, dapa od tauga več stalno ništje ne vej.« 
- Nej daleč od meje, dja že ne vejm, so prajli, ka je Čirečin ram stau. Kama so oni preminauli?  
»Tam je najduže Djolica (Julija) bejla, ona je v Kradanovce odišla, ovak je stari iz Slaskoga, iz Dolejnec bejo. Njegvi brat je 
bejo oča od Šömenek Djaužina ali kak ga doma zovéjo, Črnoga, steri v Dolejnci lejs tesa.« 
- Prvin je ves ranč tak kaulak zaraštjena bejla z gau gauštjov kak zdaj? 
»Nej, te je bola tak bilau, gde je zdaj gauštja, tam so skur vse njive bile. Te so njive skur cejlak do Črne mlatje bile, töj tagora 
pa skur cejlak do Verice. Tau se dobro vejdi še gnesden, če stoj po gauštja odi, kak so slodji zorani bilej. Davnik so tak 
delali, ka so sploj nej gnojili, gda je več nej pauv bejo, te so tisto njivo njali pa tam je gauštja zrasla, indrik so pa gauštjo 
vökopali, gde je dobra zemla bejla, pa te tisto so zorali.« 
 

 
Slika: Znani vogrski fotograf, zdaj že pokojni Zoltán Pólya, je na konci devetdesetih lejt ojdo v Andovci pa je kejpe 
napravo od vsakšoga človeka, steri so te živeli v tau maloj vesi. Napravo je pa gasilsko sliko tö pred Kmetovstjim ramom, 
steroga več tö nega. Foto: Porabje 
 
- Kak se je vidlo, ka gdeta dé meja, gda so go potegnili med Vogrsko pa med Slasko? 
»Najprvin samo tak bilau, ka smo nej smeli prejk tejti, sledkar so gauštjo dola dali vsejčti pa te so en red drauta potegnili, 
sprvoga. Sledkar, gda so že mine (akna) tü dolasklali, te so draut že na dva rada potegnili, pa tau je tak bilau tak osem lejt. 
Pa te tak leta 1956, gda so se meje odprle, te so mine že tü gorapobrali.« 
- Nejste se bojali, gda ste paulak pri meji odli, ka tü ali tam edna mina v zemlej ostala? 
»Vejn so je vse vöpobrali, zato ka dola so meli namalano, gda so je dolaklali, stero kama so djali, pa te zatejm so je 
gorabrali.« 
Leta 1956 je dosta lüstva odišli iz Andovec? 
»Sploj dosta, skur od vsakšoga rama nekak odišo, dapa bejla taša družina, kak so Trnjarini bilej, gde je vsakši odejšo pa samo 
prazen ram je austo. Petdesetšestoga leta so iz njine družine štirdje odišli, pred tistim pa že dva.« 
- Gda je največ lüstva bilau v Andovci? 
»Tau ne vejm, gda je bilau, gvüšno še pred bojnami, dapa pravijo, ka prejk trejstau nas je bilau v Andovci.« 
- Vejn zavolo tauga, ka je tak dosta lüstva bilau, je najprva bauta v Porabji v Andovci bejla. 
»Tau je Karbina bauta bejla, doma pri rami, dougo, dougo lejt je v krajini samo ta edna bauta bejla, še s Slaskoga so sé odli. 
Gda se dja spaumnim, te sta Francak Karbin pa Marica mela prejk tau bauto.« 
- Gde so meli tau bauto? 
»Na trnaci so meli taše police pa omare glažojnaste, tam so meli vösklajeno blago.« 
- Ka vse so odavali? 
»Melo, cutjar, sau pa vse kaj tašo, pa vino so tü meli. Ne vejm, gda se je ta bauta odprla, dapa gda sem dja v šaulo odo, te je 
še bejla, vejn tak te, po drügi bojni so go zaprli.« 
- Steri pa čidan ram je bejo najstarejši, najmenši pa čidan bejo najvekši? 
»Mali pa stari ram s tučance je Štajar Francak emo, najvekše rame so Vrnji, Kovačini, Šauštrstji pa vejn Vučtjini meli.« 
- Kak je bilau, kelko iž je bilau v malom rami, ka ga je Štajar emo? 
»V tau rami sta vejn ranč nej bejla posaba iža pa tjöjnja, tau je vse vtjüpar bilau, zato ka tak mali ram je tau bejo. 
Tej stari rami so že vse tapreminauli, pa ranč tak lüstvo tü, zdaj nas je že samo menje kak pulonje Slovencov 



ostalo.« 

• Priznanje ob dnevu madžarske kulture. L.R.H. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 31. 
januarja 2019 - Leto XXIX, št. 5, str. 12 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_5.pdf 
 

 
Slika: Nagrado »Za kulturo Monoštra« je dobila knjižničarka mestne knjižnice Agota Horváth. Foto: Porabje 
Ob dnevu madžarske kulture (22. januar) so v monoštrskem samostanskem refektoriju, nekdanji jedilnici cistercijancev, 
pripravili svečanost, na kateri je zbrane pozdravil župan mestne občine Gábor Huszár in poslovodnemu direktorju mestne 
televizije Istvánu Dékányu podelil častno diplomo za 25-letno delo televizije na kulturnem področju. Nagrado »Za kulturo 
Monoštra« je dobila knjižničarka mestne knjižnice Agota Horváth. 
 

Delo, Ljubljana 

• Grški parlament ratificiral sporazum o imenu Makedonije. STA. Delo, Ljubljana, 25. januar 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/grski-parlament-ratificiral-sporazum-o-imenu-makedonije-143722.html  
Makedonija se bo na podlagi prespanskega sporazuma preimenovala v Severno Makedonijo.  
 
 
Grški parlament je po tridnevni razpravi s 153 glasovi ratificiral sporazum o imenu Makedonije, s katerim se bo slednja 
preimenovala v Severno Makedonijo. Državi bosta tako končali večdesetletni spor, ki je oviral severno grško sosedo na poti 
v Evropsko unijo in zvezo Nato. 
Proti sporazumu je glasovalo 146 od skupno 300 poslancev, poročajo tuje tiskovne agencije. 

• Grški parlament ratificiral sporazum o imenu Makedonije. STA. Delo, Ljubljana, 25. januar 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/grski-parlament-ratificiral-sporazum-o-imenu-makedonije-143722.html  
Makedonija se bo na podlagi prespanskega sporazuma preimenovala v Severno Makedonijo.  
 

 
Slika: Grški premier Aleksis Cipras skupaj s člani svoje vlade po ratifikaciji prespanskega sporazuma v grškem parlamentu. 
Foto: Angelos Tzortzinis/Afp 
 
Grški parlament je po tridnevni razpravi s 153 glasovi ratificiral sporazum o imenu Makedonije, s katerim se bo ta 
preimenovala v Severno Makedonijo. Državi bosta tako končali večdesetletni spor, ki je oviral grško severno sosedo na poti 
v Evropsko unijo in zvezo Nato. Proti sporazumu je glasovalo 146 od skupno 300 poslancev. 
Makedonski premier Zoran Zaev, ki je z grškim premierjem Aleksisom Ciprasom junija lani podpisal sporazum, je grškemu 
kolegu prek twitterja že čestital ob »zgodovinski zmagi«. 
»Čestitam moj prijatelj. Skupaj z našima narodoma smo dosegli zgodovinsko zmago. Naj bo večen prespanski sporazum, naj 
bosta večna mir in blaginja na Balkanu in v Evropi,« je tvitnil. 
Prijateljstvo namesto sovraštva 
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Cipras je prav tako na twitterju današnji dan označil zgodovinskega, rekoč, da »odpira novo stran za Balkan«. »Sovraštvo 
zaradi nacionalizma, spor in konflikt bodo nadomestili prijateljstvo, mir in sodelovanje,« je zapisal. 
 

 
Slika: Zakon o ratifikaciji prespanskega sporazuma je sprožil žgočo razpravo med vlado in opozicijo. Na fotografiji sta 
premier Cipras in vodja Nove Demokracije Kiriakos Micotakis. Foto: REUTERS/Alkis Konstantinidis  
 
Še pred današnjim glasovanjem so grški mediji poročali, da je Cipras, ki vodi manjšinsko vlado, uspel dobiti zadostno 
podporo za ratifikacijo s pomočjo poslancev manjših strank. V 300-članskem parlamentu naj bi si Cipras ob 145 glasovih 
poslancev njegove leve Sirize zagotovil tudi podporo treh poslancev sredinske stranke Potami in dveh neodvisnih. 
Ratifikacijo naj bi podprli tudi trije poslanci Neodvisnih Grkov (Anel), stranke, ki je zaradi nasprotovanja prespanskemu 
sporazumu pred dnevi izstopila iz vlade. 
Sporazumu sicer nasprotuje široka paleta grških strank v parlamentu, od skrajno desne Zlate zore do komunistov. Vodja 
največje opozicijske stranke Nova demokracija Kiriakos Micotakis vztraja, da je sporazum slab in da bi ga morali poslanci 
zavrniti. Pred današnjim glasovanjem je celo pozival 101 poslanca k odstopu, da bi preprečili ratifikacijo, poroča srbska 
tiskovna agencija Tanjug. 
Začaran krog nacionalizma 
V četrtek je Cipras pred poslanci izpostavil, da je čas, da z ratifikacijo tega zgodovinskega sporazuma izstopijo iz začaranega 
kroga nacionalizma in se posvetijo sodelovanju. 
Makedonija je svoje obveznosti iz sporazuma že izpolnila. Ob ratifikaciji sporazuma je sprejela tudi potrebne ustavne 
spremembe. Za uveljavitev sporazuma bo morala Grčija sedaj potrditi še protokol o članstvu Makedonije v zvezi Nato. To 
naj bi se zgodilo do sredine februarja. 

• V Sirakuzah protestirajo v podporo izkrcanju beguncev. J. K., STA. Delo, Ljubljana, 26. januar 2019 
https://www.delo.si/novice/svet/v-sirakuzah-protestirajo-v-podporo-izkrcanju-beguncev-144436.html  
Ladja Sea Watch 3, ki je pred libijsko obalo rešila 47 beguncev, je že več kot teden dni na morju.  
 

 
Slika: Italijanska vlada že več mesecev zasebnim reševalnim ladjam prepoveduje, da bi priplule v pristanišča. Foto: Darrin 
Zammit Lupi/Reuters 
 
V mestu Sirakuze na jugovzhodu Sicilije so se protestniki zbrali v podporo migrantom in posadki na ladji SeaWatch 3, ki se 
nahaja le dva kilometra ob obale, vendar pa zaradi prepovedi italijanske vlade ne sme pripluti v pristanišče. Protestniki so 
pozvali pristojne službe, da umaknejo prepoved in s tem omogočijo potnikom ladje, da varno pristanejo na kopnem. 
Njihove zahteve podpira tudi župan mesta Francesco Italia, ki je poudaril, da je nesprejemljivo voditi vojno proti obupanim. 
Na številnih transparentih, ki so jih protestniki razobesili na pročeljih hiš v mestu, so zapisana gesla »pustite jim pristati«. 
»Otroci ne smejo biti talci evropskih vlad, ki se ne morejo uskladiti,« so povedali predstavniki Unicefa in pozvali italijansko 
vlado, da dovoli izkrcanje vsaj mladoletnim migrantom. 
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Slika: Protesti v Sirakuzah. Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters   
 
Nizozemci zavrnili Salvinijev poziv 
Medtem pa je notranji minister Matteo Salvini pozval Nizozemsko, da sprejme ladjo, ki pluje pod njeno zastavo. 
Nizozemska je zavrnila njegov poziv, minister za migracije Mark Harbers pa je obrazložil, da je kapitan tisti, ki mora za svojo 
posadko in potnike poiskati varno pristanišče. 
Italijanska vlada že več mesecev zasebnim reševalnim ladjam prepoveduje, da bi priplule v pristanišča. Proti nemški nevladni 
organizaciji Sea Watch je sprožila tudi preiskavo.  
Številni begunci izpostavljeni vremenskim ujmam 
Razmere na reševalni ladji so menda kritične. Na plovilu je 47 beguncev, Sea Watch 3 pa je že več kot teden dni na morju. 
Pred tremi dnevi je Sea Watch 3 zajelo neurje, zaradi česar se je kapitan odločil približati kopnem. V notranjosti plovila ni 
dovolj prostora za vse migrante, nekateri so zato prisiljeni bivati na krovu, je za italijansko tiskovno agencijo ANSA povedal 
dežurni zdravnik na ladji. 

• Aleksandar Vučić: »Najprej se moramo povezati v regiji«.  Intervju: Aleksandar Vučić. Pogovarjal se je:  Luka 
Jakše. Delo, Ljubljana, 26. januar 2019  

Aleksandar Vučić, srbski predsednik 
https://www.delo.si/novice/svet/aleksandar-vucic-najprej-se-moramo-povezati-v-regiji-143564.html  
Srbski predsednik o približevanju EU in domači politiki.  
 

 
Slika: Aleksandar Vučić: »Smo na evropski poti, a imamo dobre odnose tudi z Američani, Rusi in Kitajci.« Foto: Reuters 
 
Davos – Na svetovnem gospodarskem forumu (WEF) je bil Aleksandar Vučić zelo aktiven in v štirih dneh opravil številne 
pogovore s celo vrsto ljudi. Medtem ko se doma sooča s protesti, se v Davosu z njimi ni pretirano ukvarjal. Videti je, da so 
mu veliko bliže gospodarske teme in sodelovanje z najrazličnejšimi akterji. 
Kako ocenjujete svoj obisk Davosa. Zakaj je zanimiv tudi za Srbijo? 
Imel sem veliko pogovorov o političnih in ekonomskih temah. S temi pogovori želimo, da Srbija in zahodni Balkan 
napredujeta proti EU. Krepili smo tudi naše bilateralne odnose, v regiji in tudi širše. V tem pogledu je bil najpomembnejši 
sestanek z nemško kanclerko Angelo Merkel in njeno naslednico Annegret Kramp-Karrenbauer. Srečal pa sem se tudi z 
vašim premierom Marjanom Šarcem. Imeli smo tudi veliko pogovorov z investitorji in organizacijami, ki sodelujejo pri 
obnovi in preureditvi naše infrastrukture. Z obiskom sem zadovoljen, ker lahko na enem mestu v kratkem času opravim 
veliko kvalitetnih sestankov.  
Sodelovali ste na panelu o zahodnem Balkanu, kjer je naš premier predstavil pobudo za reševanje težav v regiji. Kako 
ocenjujete to pobudo? 
Premier Šarec je govoril na odgovoren način in državam zahodnega Balkana dal veliko podporo. Ve, da se na tem območju 
preveč ukvarjamo z zgodovino in da je premalo premisleka o prihodnosti. Dobro je, da imamo podporo Slovenije pri 
vključevanju v EU in pri reševanju konfliktnih problemov na Balkanu.  
Del njegove agende je tudi ureditev mej na Balkanu. 
To je druga velika težava tega območja. Večkrat sem na različnih sestankih vprašal, na katere meje mislimo. Tiste, ki jih 
priznavajo ZDA, ali tiste, ki jih priznava Rusija? Meje, ki jih priznava Nemčija, ali tiste, ki jih priznava Kitajska? Meje, ki jih 
priznava Italija, ali meje, ki jih priznava Španija? Meje, ki jih priznava Slovenija, ali meje, ki jih priznava Slovaška? To so 
povsem različne meje. Na nas je, da smo odgovorni, da se pogovarjamo in iščemo rešitve za težave. Potem bo zahodni 
Balkan motor gospodarskega razvoja. 
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Srbsko gospodarstvo raste že zdaj, zmanjšali smo javni dolg pod 50 odstotkov BDP, zmanjšali smo brezposelnost na enajst 
odstotkov, a vse to ne bo trajalo dolgo, če ne bomo rešili političnih problemov. 
»Protestirajte, kolikor hočete, sprehajajte se, kolikor hočete, a na koncu ljudje vse vedo, in to se pokaže na volitvah.«  
Angela Merkel je spet govorila o Evropi različnih hitrosti. Kako to vpliva na približevanje Srbije EU? 
V Srbiji ni več tako velikega navdušenja nad članstvom v EU, kot je bilo pred petnajstimi ali dvajsetimi leti. Tako kot ni 
navdušenja nad širitvijo v Evropi. A smo racionalni ljudje in nam je pomembneje, da se najprej močno povežemo v regiji. Ko 
bomo formirali skupen trg dela, prost pretok blaga, bo za nas vse veliko lažje. Vprašanje je le, ali si vsi skupaj želimo 
približati standardom EU in Uniji.  
Ena od vaših obljub EU je bila ureditev odnosov s Prištino. Kako napredujete v tej smeri? 
To ni bila obljuba, ampak sem zagotovil, da bom dal vse od sebe. To pravim tudi danes. Dejstvo je, da smo do zdaj ohranili 
mir. Odnosi so težki; kakšni pa naj bi bili, če ti nekdo uvede carine in nihče ne ve, zakaj, kljub temu, da je to obsodila vsa 
Evropa. Potrudil se bom, da ohranimo mir in da bo dosežen kompromis. Videli pa bomo, ali bom uspešen.  
Kako ocenjujete obisk Vladimirja Putina v Beogradu prejšnji teden? 
Kot dober, bil je korekten obisk. Podpisali smo številne konkretne sporazume na energetskem in infrastrukturnem področju 
ter okrepili ekonomske odnose. Na simbolični ravni pa smo okrepili sodelovanje na izobraževalnem in kulturnem področju.  
Kako lovite ravnotežje med ruskimi in ameriškimi interesi v regiji? 
Ne gre za ravnotežje. Mi imamo svoje interese. Smo na evropski poti, a imamo dobre odnose tudi z Američani, Rusi in tudi 
Kitajci. Z Rusijo imamo tradicionalno dobre odnose. Srbija ni uvedla sankcij proti njej in jih tudi ne bo. Tega se ne 
sramujemo, imamo svoje interese in nismo članica EU.  
Kako komentirate probleme na domačem prizorišču? 
Na katere probleme mislite?  
Na proteste proti vam, zaradi onemogočanja opozicije in kratenje medijske svobode. 
Opozicija ima pravico delati, kar hoče. Pred tremi dnevi je bila objavljena javnomnenjska anketa, razlika ni bila nikoli večja, 
65 odstotkov proti 14.  
Ker nimajo enakega dostopa do medijev. 
Mislite? Imate prav. Nikakor se ne morem nikjer pojaviti, da bi kaj pametnega povedal. Predstavljen sem le kot Hitler, 
Pinochet in na druge slabe načine. Najpomembnejši mediji v državi so družbena omrežja, 79 odstotkov Srbov je na 
družbenih omrežjih. To ni zgodba o medijih, ampak o politiki. Ko nekdo nima česa povedati, pove nekaj o medijih. S tem 
nimam težav. Težav nimam niti s protesti in s sprehajanjem. Pri nas ni razbijanja glav zaradi tega. Protestirajte, kolikor 
hočete, sprehajajte se, kolikor hočete, a na koncu ljudje vse vedo, in to se pokaže na volitvah.  
Menite, da bodo v Srbiji ponovno predčasne volitve? 
To bomo šele videli.  
V ponedeljek pride na obisk v Srbijo predsednik Borut Pahor. Kaj bodo teme pogovorov? 
Naši bilateralni odnosi, pot Srbije v EU, sodelovanje v procesu Brdo-Brioni, o blejskem strateškem forumu. Skratka, o 
krepitvi naših dobrih odnosov. 

• Možgani in enosmerna vozovnica v tujino. Boris Turk. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 26. januar 2019 
Prof. ddr. Boris Turk je vodja Odseka za biokemijo in molekularno ter strukturno biologijo na Institutu Jožef Stefan. 
Vlada, znanost, finance  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/mozgani-in-enosmerna-vozovnica-v-tujino-142258.html  
Osnovni vprašanji sta še vedno enaki, kot ju je raziskovalna sfera postavila politiki na okrogli mizi v Cankarjevem domu pred 
spomladanskimi volitvami: Ali je Slovenija razvojno naravnana država? Ali je v Sloveniji družba razvojno naravnana? 
Tudi odgovora na vprašanji sta še vedno enaka: Slovenija bo razvojno naravnana država, ko bo velika večina slovenske 
politike razumela, da je vlaganje v razvoj in raziskave naložba, in to dolgoročna, ne strošek. In Slovenija kot družba bo 
razvojno naravnana, ko bo večina davkoplačevalcev razumela, da je vlaganje v razvoj in raziskave dolgoročna naložba in da 
naložbe v R&D niso izgubljena sredstva, ampak bomo ta sredstva dobili povrnjena, če ne danes, pa jutri, v obliki večje 
blaginje in dobrobiti, ki jih takšen razvoj lahko prinese. 
Da smo doslej imeli težave s tem razumevanjem, kaže tudi poročilo EU, ki približno zajema obdobje predvsem zadnjih 7–8 
let. Obenem pa to poročilo vsebuje tudi napotke, kaj narediti, da se bo to spremenilo – in ravno v tem je priložnost sedanje 
vlade. Kljub temu to ne pomeni, da lahko vse napotke direktno prenesemo v naše okolje, ki je specifično. 
Da bomo postali konkurenčni, je nujno potrebno ustvariti znanju, razvoju in inovacijam prijazno, stabilno in stimulativno 
okolje, kot ga imajo razviti. Pri tem se moramo zavedati, da tu ne gre samo za projekt ene vlade, ampak mora biti to cilj 
celotne družbe, naravnan v prihodnost. Seveda pa je vse skupaj povezano z naložbami v znanje. Kljub visoki gospodarski 
rasti vlagamo v R&D na nivoju države še vedno manj kot leta 2011 in smo s približno 0,4 odstotka BDP vlaganj javnih 
sredstev na repu Evrope, čeprav smo po BDP blizu povprečja Evrope. Ravno zaradi tega imamo katastrofalno slabo in 
popolnoma nekonkurenčno razmerje med vlaganji gospodarstva in zasebnega sektorja in države, ki presega 5:1 v korist 
gospodarstva in zasebnega sektorja. Pri tem je treba opozoriti, da je to v precejšnji meri posledica davčnih olajšav za 
vlaganje v R&D in da po zaslugi tega sektorja Slovenija spada med vodilne svetovne in evropske države glede na skupno 
vlaganje v R&D, kar je svojevrsten paradoks. 
Zavedati se moramo, da so eden ključnih problemov, s katerim se srečujemo, človeški viri. Poročilo sicer omenja problem, 
da je Slovenija nezanimiva v mednarodnem merilu, tako zaradi plač kot zaradi neprilagodljivosti sistema in zaprtosti, kar je 
delno povezano tudi s predpisano uporabo slovenščine v vseh segmentih izobraževanja in konec koncev tudi raziskovanja 
(raziskovalni projekt moraš oddati v angleščini in slovenščini). Vendar je še bistveno huje, da je Slovenija nezanimiva tudi za 
večino slovenskih dodiplomskih, podiplomskih in podoktorskih študentov, ki so se izobraževali ali se izobražujejo v tujini in 
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bi se sicer lahko vrnili domov, kar pa nedvomno ni povezano z nepoznavanjem jezika. To je zelo težaven problem bega 
možganov, saj najperspektivnejši kadri odhajajo v tujino z enosmerno vozovnico. Tako je naš sistem terciarnega 
izobraževanja izrazito izvozno usmerjen, samo problem je, da potem rezultate (beri dodano vrednost) žanjejo v tujini. Tako 
nas že pošteno pesti pomanjkanje kadrov v najbolj produktivnem obdobju starosti 35–40 let. In to velja tako za akademsko 
kot gospodarsko sfero! Zato moramo, če želimo, da se bo še kdo vrnil, bistveno spremeniti politiko na tem področju, 
vključno s prijaznejšo davčno politiko do raziskovalcev migrantov za obdobje, ko so v tujini. Kajti če bomo nadaljevali tako, 
bomo imeli vedno manj sposobne učitelje, ki bodo začeli vzgajati nekonkurenčne kadre, ti pa ne bodo zanimivi za tujino, in 
bomo posledično povečevali razliko do razvitih tudi v tem segmentu. 
Poseben problem je seveda plačilo raziskovalnega dela. Delovna obveznost za leto 2019 znaša 2088 ur, država oziroma 
ARRS pa priznava kot polno delovno obveznost, se pravi stoodstotno obremenitev za polni delovni čas, samo 1700 ur. Tako 
nam zmanjka natančno 388 ur, kar pomeni, da smo raziskovalci plačani za samo 81,4 odstotka svoje delovne obveznosti in 
nikakor ne za 100 odstotkov. Tako je tudi 20-odstotna nadobremenitev, ki jo država dobrohotno dopušča, navadna farsa in 
dejansko samo omogoča, da so raziskovalci plačani za celih 100 odstotkov in nikakor ne za 120 odstotkov. 
Natančen pregled pokaže, da ARRS nameni za bruto plačo raziskovalca z doktoratom letno 35.649 evrov (brez prispevka 
delodajalca), če ta raziskovalec sodeluje pri raziskovalnem programu. Če raziskovalec sodeluje pri krajšem raziskovalnem 
projektu, je ta znesek 32.538 evrov letno. Za raziskovalca, ki sodeluje pri infrastrukturnem programu, pa je ta znesek enak 
samo še 19.669 EUR letno (https://www.arrs.si/sl/progproj/cena/cena-18-1.asp). Če to prevedemo na urne postavke, kot 
jih priznava ARRS (za 1700 ur), oz. dejansko ceno dela (za 2088 ur), dobimo naslednje vrednosti: 
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In to ne glede na izkušnje raziskovalca, ki je tako lahko ravno zaključil z doktoratom ali pa ima kot znanstveni svetnik/redni 
profesor tudi 30 let izkušenj od doktorata dalje – pri čemer pa smo plače seveda dolžni izplačevati po kolektivni pogodbi, ki 
tako obsega razpon več kot 20 razredov (36.–57.) Skrajni čas bi že bil, da prenehamo s temi skrivalnicami in priznamo 
sramotno stanje ter ga končno tudi popravimo! Pri vsem tem pa je še večja farsa to, da nam vsaj Evropa pri evropskih 
projektih priznava realno ceno ure, se pravi tudi realno bruto plačo raziskovalca z upoštevanimi izkušnjami vred. 
Predvsem pa moramo takoj vzpostaviti konkurenčne razmere dela, ki so primerljive z razvitimi državami, in tako ustaviti beg 
možganov. Konkurenčne razmere dela niso samo plače, ampak tudi stimulativno okolje, ki vzpodbuja k novim idejam. To pa 
je povezano tako z zadostnim financiranjem odličnih raziskav, ki mora biti bistveno večje kot danes, kot z vzpostavitvijo 
sodobne raziskovalne infrastrukture. Tudi na tem področju smo žal močno zaostali in smo vedno bolj nekonkurenčni. Če 
država v treh letih za vso večjo raziskovalno infrastrukturo v Sloveniji nameni tri milijone evrov, pri čemer samo en vrhunski 
kos raziskovalne opreme pogosto presega vrednost 5–10 milijonov evrov, potem je jasno, da nismo konkurenčni razvitim, 
med katerimi je npr. Nemčija samo v gradnjo novega sinhrotrona v Hamburgu vložila 1,2 milijarde evrov. Zato je treba tudi 
tu bistveno povečati naložbe in doseči smotrno izkoriščenost opreme, kar je vsekakor možno v okviru infrastrukturnih 
centrov in t. i. core facilities. Šele ko bomo vzpostavili takšne razmere, bomo ponovno zanimivi tudi za naše raziskovalce, ki 
se izpopolnjujejo v tujini, pa tudi za tiste uspešne tuje raziskovalce, ki bi v takšno okolje radi prišli. Podobno so trenutno 
zastavili v številnih evropskih državah, vključno s Portugalsko, Češko in Poljsko. 
Poleg tega pa je ključno vzpodbuditi tudi raziskave in razvoj, ki prinašajo izdelke in storitve z visoko dodano vrednostjo. Pri 
tem gre tako za vzpodbujanje malih zagonskih podjetij, ki zelo pogosto izhajajo iz odličnih osnovnih raziskav, pa tudi srednje 
velikih in velikih podjetij. Obenem pa je nujno potrebno vzpodbujati tudi zasebno vlaganje v razvoj. Samo s tem bomo 
namreč lahko dolgoročno povečali konkurenčnost našega gospodarstva, obenem pa povečali sinergijo med osnovnimi in 
razvojnimi raziskavami. Nedvomno bi bilo zato bistveno bolj smiselno in racionalno imeti eno skupno ministrstvo, ki bi 
pokrivalo celoten spekter razvoja in raziskav, kot smo ga že imeli: MZT ali MVZT. 
In da bomo na koncu vse to lahko uveljavili, je treba zagotoviti transparentno in neodvisno financiranje raziskav. Zato je 
treba vzpostaviti sistem financiranja po dejanskih stroških, kar je v navadi v vseh razvitih državah, in ne po pavšalu, kot ga 
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imamo zdaj, in transparenten sistem evalvacije s kompetentnimi paneli, kot jih pozna razviti svet. Poleg tega je treba tudi 
doseči, da financiranje raziskav ne bo talec vsakodnevne politike in da bo dejansko postalo dolgoročni projekt celotne 
družbe. 
Da bo tudi celotna družba razumela pomen R&D, je treba ljudi sproti in v bistveno večjem obsegu kritično seznanjati z 
dosežki sodobne znanosti in razvoja pri nas in v svetu, vendar na razumljiv in prijazen način, ki ga trenutno pogrešamo. 
Doseči je namreč treba, da se bodo ljudje zavedali, da naložbe v raziskave niso izgubljena sredstva, namenjena samo 
nekakšnim vase zagledanim akademikom, ampak da bomo ta sredstva dobili povrnjena, pri čemer časovni okvir ni omejen, 
saj razvoj od odkritja do uporabe običajno ni nekaj samoumevnega, kar se da narediti v zelo kratkem času. 
Če bomo upoštevali vse to, se nam ni treba bati. In v tem vidim priložnost za sedanjo vlado! 

• Pahor blago z Vučićem, Dačić ostro s Cerarjem. Novica Mihajlovič. Delo, Ljubljana, 27. januar 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/pahor-blago-z-vucicem-dacic-ostro-s-cerarjem-143711.html  
Šef srbske diplomacije Ivica Dačić je ostro odgovoril na pomisleke Mira Cerarja o srbski poti v EU.  
 

 
Slika: Srbski zunanji minister Ivica Dačić slovi kot odličen pevec in ne pretirano obziren diplomat, ostrino njegovega jezika 
je tokrat okusil slovenski šef diplomacije Miro Cerar. Foto: Reuters 
 
Ljubljana – Pred obiskom Boruta Pahorja in številne slovenske gospodarske delegacije v Beogradu je srbski zunanji minister 
Ivica Dačić v srbskih medijih odgovoril na nekatere pomisleke slovenskega zunanjega ministra Mira Cerarja glede evropske 
perspektive Srbije v luči odnosov z Rusijo in glede politične stabilnosti srbske vlade. Dačić je Cerarjeve izjave označil za 
avtogol Slovenije pred obiskom v Srbiji. 
Nedavni nastop Mira Cerarja pred parlamentarnim odborom za zunanjo politiko, kjer je povedal, da se članice Evropske 
unije sprašujejo, kaj se dogaja s Srbijo, da bi ta morala pojasniti, ali je po nedavnem obisku ruskega predsednika Vladimirja 
Putina še na evropski poti in kako notranja dogajanja, ki mejijo na politično krizo, vplivajo na učinkovito izvajanje reform v 
Srbiji, v Beogradu ni minil neopaženo. 

• Slovenija sodi med najbolj proruske članice EU. 

• Nedavni obisk Putina v Beogradu je odprl vprašanje o srbski poti v EU. 

• Protesti proti Aleksandru Vučiću čedalje bolj množični. 
Srbski minister za zunanje zadeve Ivica Dačić, ki slovi po svojih ostrih nastopih, je slovenskemu kolegu odgovoril v svojem 
slogu: »Čudno se mi zdi, zakaj se Miro Cerar ni vprašal o evropski prihodnosti Slovenije, ko je leta 2016 mirno stal ob 
Vladimirju Putinu ali ko se je njegova država ne tako dolgo nazaj komolčila, da bi ponudila gostoljubje ruskemu predsedniku 
za zgodovinsko srečanje s Trumpom.« 
Ob tem je Dačić kot udarec evropskim vrednotam Slovenije omenil, da Srbi še vedno nimajo statusa nacionalne manjšine v 
Sloveniji, čeprav so največja skupnost, nimajo pravice niti do šolanja v svojem jeziku. Slovenski predsednik Borut Pahor jutri 
potuje na dvodnevni obisk k srbskemu kolegu Aleksandru Vučiću, spremlja pa ga številna gospodarska delegacija. Ali se 
bosta pogovarjala o omenjenih temah, še ni jasno. 
Zagotovo bosta rekla kakšno besedo o rednih protestnih sprehodih Vučićeve opozicije, ki jih vsako soboto priredijo v več 
srbskih mestih. Dačić je Cerarjeve pomisleke o politični stabilnosti vlade v Srbiji v luči protestov opozicije zavrnil kot 
slovenski avtogol in spomnil, da je Slovenija z veliko težavo dobila sedanjo vlado, v kateri je Cerar zunanji minister. 

• Šarec o kadrovskih okrepitvah na CSD in zaposlovanju čistilk v državni upravi. STA, S. S. Delo, Ljubljana, 28. 
januar 2019  

https://www.delo.si/novice/slovenija/sarec-o-kadrovskih-okrepitvah-na-csd-in-zaposlovanju-cistilk-v-drzavni-upravi-
144847.html  
Premier Marjan Šarec je poudaril, da se bodo centri za socialno delo kadrovsko okrepili.   
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Slika: S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Marjanu Šarcu in ministrski ekipi se je začela januarska seja DZ. Foto: 
Leon Vidic/Delo 
 
Januarska redna seja državnega zbora se je začela z vprašanji premieru Marjanu Šarcu, ki je med drugim pojasnjeval 
reševanje problematike prekarizacije v državni upravi, kako je s položajem slovenskih manjšin, kaj se dogaja z zaostanki na 
centrih za socialno delo in kaj s slabo banko. 
Zaostanki so le še na ljubljanskem CSD, pravi Šarec 
Premier Marjan Šarec je v odgovoru na vprašanje Žana Mahniča (SDS) v zvezi z zaostanki pri reševanju vlog na centrih za 
socialno delo pojasnil, da ima zaostanke le še ljubljanski center, in sicer mu je od 5300 vlog ostalo nerešenih še 615. Šarec se 
je strinjal z Mahničem, da dan reorganizacije centrov ni bil izbran pametno. 
Poleg nepravilno izbranega dneva reorganizacije centrov za socialno delo (CSD), to je 1. oktobra, je po Šarčevih besedah 
dodatna težava nastala zaradi nedelovanja nadgradnje informacijskega sistema, kar je trajalo teden dni. Pri tem je pohvalil 
ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenijo Klampfer, ker je takoj ukrepala ter za izplačilo 
štipendij in denarne socialne pomoči določila dodatni izplačilni dan. 
Ob tem je premier opozoril, da so nekatere od 615 nerešenih vlog, ki jih ima trenutno ljubljanski CSD, tudi posledica 
neodzivnosti upravičencev, ki še niso dopolnili vlog: »Centri odločbe večinoma izdajajo v zakonskem roku dveh mesecev od 
prejetja vloge, zlasti ko gre za socialne pomoči in varstveni dodatek. Prednost tako imajo socialno ogroženi.« 
Prav tako je Šarec napovedal, da bodo 1. marca letos na CSD uvedli nov sistem Krpan, ki bo zaposlenim olajšal delo z 
dokumentacijo, odobrena pa je že bila tudi kadrovska okrepitev. Zato pričakuje, da se zaostajanje z reševanjem vlog ne bo 
ponovilo. 
Sicer so poslanci SDS pred dnevi zahtevali sklic nujne seje parlamentarnega odbora, na kateri bi obravnavali zaostanke pri 
reševanju vlog na CSD. Zaostanki so po Mahničevih besedah posledica velike napake nekdanje ministrice za delo Anje Kopač 
Mrak, ki je pod prisilo ob njeni interpelaciji na hitro izvedla reorganizacijo CSD, in to kljub opozorilom o nedomišljenosti 
reorganizacije.  
Problematika zaposlovanja čistilk na ministrstvih 
Vprašanje prekarizacije v državni upravi ter čistilk na ministrstvih, ki delo opravljajo prek agencij, je smiselno reševati 
celostno, je v odgovoru na vprašanje poslanca Levice Luka Meseca ocenil premier Marjan Šarec. Po njegovem mnenju bi 
bilo najbolje ta problem reševati z ustanovitvijo državne agencije, ki bi skrbela za opravljanje teh storitev. 
»Slovenija je prekarizacijo sprejemala z odprtimi rokami. Čeprav imamo rekordno zaposlenost, imamo tudi rekordno število 
ljudi, ki imajo odprt status samostojnega podjetnika. Naša država že mlade uči, da so neredna delovna razmerja normalna,« 
je dejal Mesec. Premier mu je odgovoril, da je njegovo vprašanje gotovo relevantno. »Država je res tista prva, ki bi morala 
nekaj narediti na tem področju. Res je, da ministrstva in druge ustanove najemajo te storitve, k reševanju tega problema pa 
moramo pristopiti skupaj,« je dejal. 
Glede na to, da je ustanovljena delovna skupina, ki se bo ukvarjala s problematiko prekarizacije, morda v prihodnje ne bi 
bilo slabo razmisliti, da država sama ustanovi agencijo in sama izvaja te storitve, podobno kot je pri varovanju objektov, je 
dodal. Če bi občine in ministrstva sami zaposlovali čistilke, bi se namreč pojavilo vprašanje njihovih nadomeščanj v času 
dopustov in bolniških odsotnosti.  
Ustrezna obravnava slovenske manjšine 
Poslanec SNS Zmago Jelinčič je premierja opozoril na položaj Slovencev v Avstriji, še posebej na avstrijskem Koroškem in 
Štajerskem. Vprašal ga je, kdaj bo na Dunaju odprl vprašanje, da se v teh deželah slovenski narod zavede kot 
konstitutiven. Šarec je obljubil prizadevanja za ustrezno obravnavo slovenske manjšine. 
 
Premier je v odgovoru na poslansko vprašanje omenil plebiscit leta 1920, na katerem se je velika večina odločila za Avstrijo, 
ne za kraljevino SHS. »Slovenci nismo bili nikoli narod, ki bi napadal druge narode, ki bi drugim narodom želel jemati 
ozemlje in formalnopravno je to zdaj avstrijsko ozemlje,« je poudaril. 
Se je pa Šarec strinjal, da slovenska manjšina na avstrijskem Štajerskem ni enako obravnavana kot manjšina na avstrijskem 
Koroškem. Dejal je še, da je med nedavnim obiskom na Dunaju opozoril, da financiranje manjšine ni usklajeno z rastjo 
stroškov, kar ni zadovoljivo. 
Premier je še zagotovil, da bo vlada, še posebej urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, usmerila svoje napore v ustrezno 
obravnavo manjšine, ker se zaveda, da je slovenska manjšina v vseh treh državah – Avstriji, Italiji in na Madžarskem – 
avtohtona manjšina in je postala manjšina s spletom mednarodnih in včasih notranjepolitičnih okoliščin. Menil je, da si 
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manjšina v Italiji in na Madžarskem zasluži enako obravnavo kot v Avstriji. »Če jim bomo zagotovili status, kot si ga zaslužijo, 
bomo zelo uspešni,« je poudaril. 
»Slovenci na avstrijskem Koroškem in Štajerskem niso manjšina, ampak konstitutivni narod, in ta status je treba zahtevati,« 
se s premierom ni strinjal Jelinčič. »Mislim, da je nujno treba narediti korake, ki niso nobena agresija, nobena zahteva, gre 
za ugotovitev dejanskega zgodovinskega statusa in pozicije Slovencev na tem območju,« je še dejal. Jelinčič je Šarcu še očital 
nepoznavanje zgodovine in pomanjkanje nacionalnega čuta.  
Ukrepi za izboljšanje delovanja DUTB 
Jernej Vrtovec (NSi) je hotel vedeti, kako bo vlada kot skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) uredila stanje v 
tej družbi, ki da je kaotično, in kako bo preprečila, da do premoženja, npr. prek podjetij v davčnih oazah, ponovno pridejo 
prvotni dolžniki. 
Šarec je dejal, da v začetku februarja pričakuje poročilo o izvedbi ukrepov, ki jih je vlada po ugotovitvah revizije glede posla z 
zemljiščem nekdanjega Kli Logatec in zamenjavi predsednika upravnega odbora DUTB Mihe Juharta naložila DUTB. Med 
drugim je zahtevala ukrepe za zagotovitev skladnega, preglednega, učinkovitega in gospodarnega poslovanja, vključno z 
ugotavljanjem odgovornosti. 
Vlada po premierovih besedah načrtuje tudi nadaljnje izboljšave. Tako bo, tudi na priporočilo Komisije za preprečevanje 
korupcije, dopolnila smernice delovanja DUTB, ki se nanašajo na upravljanje premoženja in strateške odločitve DUTB, ter 
dopolnila statut DUTB glede pristojnosti neizvršnih direktorjev, je napovedal. Poudaril je, da je bistveno, da se interni akti 
DUTB dosledno izvajajo – pomanjkljivosti pri tem so se po njegovih besedah pokazale zlasti na področju upravljanja 
nepremičnin. 

• Srbija in Slovenija želita več posla. STA, J. T. Delo, Ljubljana, 28. januar 2019  
https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/srbija-in-slovenija-zelita-vec-posla-144808.html  
Sto poslovnežev je v Beogradu  
Predsednika Slovenije in Srbije Borut Pahor in Aleksandar Vučić sta na srečanju v Beogradu potrdila prijateljske odnose 
med državama. V pogovorih sta največ pozornosti namenila dvostranskim odnosom, gospodarskemu sodelovanju in 
srbskemu približevanju Evropski uniji. 
Pahor in Vučić sta na novinarski konferenci po pogovorih v Palači Srbije poudarila, da imata državi prijateljske odnose, ki 
dobro napredujejo. Posebno sta izpostavila dobro gospodarsko sodelovanje, kjer se je trgovinska menjava v desetih letih 
povečala s 500 milijonov evrov na 1,3 milijarde. 
Pahor, ki ga na uradnem obisku v Srbiji spremlja stočlanska gospodarska delegacija - del te je bil predsednik GZS Boštjan 
gorjup -, je dejal, da je Slovenija pomembna investitorica v Srbiji, Srbija pa v Sloveniji. Vrednost slovenskih investicij v Srbiji 
presega milijardo evrov – eden od večjih investitorjev je Gorenje z več tovarnami –, srbskih v slovensko gospodarstvo pa več 
kot dvesto milijonov evrov. Te se v zadnjem času krepijo, predvsem zaradi vlaganj Miodaraga Kostića (hotelirstvo, 
bančništvo) in tudi Delte Miroslava Miškovića Miškovića, ki je pred kratkim napovedala gradnjo že drugega hotela. 
Pahor je Srbiji zagotovil podporo Slovenije na poti v Evropsko unijo in podprl dialog med Beogradom in Prištino, za katerega 
ne vidi alternative. »Ureditev nekaterih vprašanj v regiji je večinoma odvisna od nas. (...) Voditelji v regiji se moramo 
zavedati odgovornosti za vzdrževanje procesov sprave, procesov krepitve medsebojnega zaupanja in spoštovanja, reševanja 
bilateralnih vprašanj ne glede na to, kako težka so,« je poudaril. 

• Makedoniji Nato, premieroma nobel za mir?. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 28. januar 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/makedoniji-nato-premieroma-nobel-za-mir-144818.html  
Ratifikacija pristopa Makedonije k zvezi Nato: Po napovedih bi lahko čez leto dni postala polnopravna članica 
zavezništva.  
 

 
Slika: Nominacija Aleksisa Ciprasa (levo) in Zorana Zaeva za Nobelovo nagrado za mir bi lahko dobila široko podporo 
evropskih politikov. Foto: Alkis Konstantinidis/Reuters 
 
Po napovedih generalnega sekretarja Nata Jensa Stoltenberga bi lahko Severna Makedonija čez približno leto dni postala 
polnopravna članica zavezništva. Odločitev o začetku pristopnih pogajanj bi lahko bila sprejeta že junija. 
Jens Stoltenberg je poudaril, da je ratifikacija sporazuma o imenu Makedonije v grškem parlamentu pomemben prispevek k 
stabilnosti in blaginji celotne regije. Za bruseljski Politico je pojasnil, da je ratifikacija pristopa Makedonije k Natu odvisna od 
29 parlamentov, nazadnje je proces pristopanja k zavezništvu trajal približno leto dni. To je bil pristop Črne gore k Natu, ki je 
bil končan leta 2017.  
Primer sprave za Evropo 
Po mnenju evropskega komisarja za širitev Johannesa Hahna privlačnost EU še vedno deluje, ker prinaša stabilnost in 
blaginjo v regiji v času, ko se povečujejo destabilizirajoče sile. Predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker, visoka 

https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/srbija-in-slovenija-zelita-vec-posla-144808.html
https://www.delo.si/novice/svet/makedoniji-nato-premieroma-nobel-za-mir-144818.html
https://www.delo.si/images/slike/2019/01/28/o_447439_1024.jpg


zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini in Hahn so v skupni izjavi zapisali, da sta Makedonija in Grčija 
izkoristili edinstveno priložnost, ki je primer sprave za Evropo kot celoto in bo dala zagon evropski perspektivi regije. 
Da je čas, da EU izpolni obljube in obveze, so prepričani številni evropski poslanci. Tako menita tudi avstrijski kancler 
Sebastian Kurz in nemški zunanji minister Heiko Maas. Čeprav javnomnenjske ankete ne kažejo dobro grškemu premieru 
Aleksisu Ciprasu, se je po mnenju mnogih zapisal v zgodovino, ne glede na to, ali bo ponovno izvoljen za predsednika vlade. 
Voditelji socialdemokratov, zelenih in Združene evropske levice, Udo Bullmann, Ska Keller in Gabbi Zimmer, so podprli 
predlog nobelovke Wided Bouchamaoui, da Ciprasa in makedonskega premiera Zorana Zaeva nominirajo za Nobelovo 
nagrado za mir za leto 2019. Wided Bouchamaoui je ob predstavitvi nominacije poudarila, da je sporazum Skopja z Atenami 
model za reševanje problemov in sporočilo, da je dialog mogoč. Po oceni analitikov bodo nominacijo podprli tudi drugi 
evropski politiki.  
Grški veto na članstvo v EU? 
Vprašanje je, ali bosta državi normalizirali odnose, ali bo Grčija ratificirala pristop Makedonije k Natu in ali ji bo pomagala pri 
vstopu v EU. Po napovedih bo Grčija potrdila protokol o članstvu Makedonije v zvezi Nato do sredine februarja. Tu se 
predvidljivost zgodbe konča. Za usodo sporazuma bo pomembno, kdo bo zmagal na predčasnih ali jesenskih rednih 
parlamentarnih volitvah v Grčiji. 
Prvak največje opozicijske stranke Nova demokracija Kiriakos Micotakis je napovedal, da bo Grčija dala veto na članstvo 
Makedonije v EU, če bo po volitvah izvoljen za premiera. Sporazumu nasprotujejo številne grških stranke, od skrajno desne 
Zlate zore do komunistov. Neznanka je tudi izid volitev v Makedoniji, kjer je prav tako velik odpor do sporazuma. 
Najverjetneje bodo stranke v obeh državah sčasoma sprejele novo realnost. Makedonija bo članica Nata, odpiranje 
gospodarstva in kulturna izmenjava pa bi lahko vzpostavili večje zaupanje med Skopjem in Atenami. Prvi bodo pod 
pritiskom nujnih reform, da bi ujeli zadnji vlak za EU, drugi pa pod težo varčevalnih ukrepov. 

• Petra Svetino za ombudsmana podprli vsi poslanci. Barbara Eržen. Delo, Ljubljana, 29. januar 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/petra-svetino-za-ombudsmana-podprli-vsi-poslanci-145263.html  
Specialnega pedagoga in socialnega podjetnika Petra Svetino so v državnem pričakovano izvolili za novega varuha 
človekovih pravic. Svetina bo kot peti ombudsman doslej nadomestil Vlasto Nussdorfer, ki se ji mandat izteče 23. 
februarja. Zanj je glasovalo 89 poslancev oziroma vsi, ki so bili prisotni.  
 

 
Slika: Na javni poziv predsednika republike je v roku prispelo devet predlogov kandidatur za varuha človekovih pravic s 
pisnim soglasjem kandidatov in kandidatk, predsednik Borut Pahor je v imenovanje predlagal Petra Svetino. Foto: Voranc 
Vogel/Delo 
 
Koalicijske stranke ter Levica, NSi, SNS in manjšinska poslanca, ki imajo skupaj 65 glasov, so podporo Petru Svetini 
napovedali že pred sejo, zato je bila njegova izvolitev pričakovana. Po besedah Jožefa Horvata iz NSi, ki je edini sodeloval v 
razpravi na mandatno-volilni komisiji, prvi državnozborski prepreki, Svetino odlikuje čustvena inteligenca. Kandidat je po 
njegovem mnenju v svojih stališčih trden, a je odprt za pobude in predloge vseh družbenih skupin. »Predsednik republike je 
imel tu srečno roko,« je povedal še Horvat. Le poslanska skupina SDS, ki vse do zadnjega ni želela pojasniti, kako bodo 
glasovali, češ, da se bodo odločili tik pred zdajci. Poslanka SDS Eva Irgl je v obrazložitvi povedala, da mora biti varuh oseba, 
ki zaznava in začuti krivice, ter mora imeti visoka etična načela in mora biti politično neobremenjena oseba, kar po njenih 
besedah mnogi varuhi doslej niso bili. Ključno se ji zdi tudi samoiniciativnost. 
Visoka podpora v državnem zboru prinaša Petru Svetini političen kapital, ki ga bo na mestu varuha za človekove pravice, s 
katerega lahko predvsem glasno opozarja na spremembe, še kako potreboval. 
V strankah, ki so opravile z njim pogovore, so se navduševali predvsem nad njegovimi izkušnjami iz prakse. Med drugim sta 
z Matijo Zadrgalom leta 2014 z namenom zaposlovanja težje zaposljivih invalidov s podeželja v lokalnem okolju ustanovila 
zavoda za socialno podjetništvo na podeželju Grunt v Komendi, kjer Svetina trenutno zaseda mesto strokovnega direktorja 
zavoda za socialno podjetništvo. Predsednik republike Borut Pahor, ki ga je predlagal v imenovanje med devetimi kandidati, 
je izpostavil njegov izostren čut za ljudi. Novo izvoljeni varuh pa zase pravi, da je izrazit praktik in si bo ob tem, ko bo 
odločno in tečno opozarjal državne organe na nepravilnosti, tudi prizadeval pokazati na možne rešitve. 
Dosedanji varuhi človekovih pravic 
Ivan Bizjak (29. september 1994 - 29. september 2000) 
Matjaž Hanžek (21. februar 2001 - 21. februar 2007) 
Zdenka Čebašek-Travnik (22. februar 2007 - 22. februar 2013) 
Vlasta Nussdorfer (23. februar 2013 - 23. februar 2019)  

• Proces proti Salviniju znanstvena fantastika?. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, 29. januar 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/proces-proti-salviniju-znanstvena-fantastika-144777.html  
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 O obtožbah proti ministru bodo odločali v italijanskem parlamentu.  
 

 
Slika: Italijanski notranji minister Matteo Salvini je tvitnil: »Tvegam tri do 15 let zapora, ker sem ustavil prihod 
nezakonitih priseljencev v Italijo. Sem brez besed.« Foto: Reuters 
 
Podpredsednik italijanske vlade in notranji minister Matteo Salvini se je znašel samo korak od sodnega procesa. Sodišče v 
sicilijanski Catanii je namreč odločilo, da ga je mogoče obtožiti ugrabitve zaradi onemogočanja izkrcanja 177 migrantov. O 
začetku procesa bo odločal parlament. 
Odločitev posebnega tribunala navaja »kršenje mednarodnih konvencij«, obtožbe zoper notranjega ministra vključujejo 
»nezakonito zadrževanje« ljudi, rešenih z morja, »nezakonite aretacije in zlorabo moči«. Voditelj Lige odgovarja z običajno 
aroganco. Te dni je namreč dosegel enega svojih vrhuncev – s 36-odstotno podporo je njegova stranka na vrhu 
javnomnenjskih anket, sam je daleč najvplivnejši italijanski politik. Zato tako očitno kaže, da je pripravljen iti do konca. Na 
sodno odločitev se je odzval z retorično figuro. »Ljudi sprašujem: ali naj bom še naprej minister, ki opravlja svoje dolžnosti, 
ali pa naj rečem temu ali onemu sodišču, da naj odloča o priseljenski politiki?« 
Presenetljiva sodna odločitev 
Odločitev sodišča je presenetila, saj je pred samo nekaj meseci tožilec iz Catanie opustil obtožnico v politično 
obremenjenem primeru. Toda pred dnevi je tribunal spremenil priporočilo in odločil, da je člana vlade možno obtožiti 
ugrabitve migrantov. 
Sodišče se je osredotočilo predvsem na to, da so bili na ladji Diciotti otroci brez spremstva, italijanska zakonodaja pa določa, 
da mladoletnim osebam ni mogoče zavrniti vstopa v državo. Sodnik je povedal, da je Salvini vedel za kakih 30 otrok, a je 
kljub temu zavrnil izkrcanje. Odločitev sodišča seveda ne pomeni, da bo do sodnega procesa dejansko prišlo, saj bo o tem 
odločil parlament. 
Notranji minister je v preiskavi od avgusta lani, ko je sodišče na Siciliji odprlo fascikel o »ugrabitvi oseb, domnevni zlorabi 
oblasti in nezakonitem zadrževanju« migrantov z ladje Diciotti, večinoma eritrejskih državljanov. Ladji so dovolili izkrcanje, 
potem ko je Katoliška cerkev dosegla dogovor, da bosta prišleke sprejeli Irska in Albanija. »Tvegam tri do 15 let zapora, ker 
sem ustavil prihod nezakonitih priseljencev v Italijo. Sem brez besed,« je na twitterju zapisal Salvini. »Ali se bojim? Niti 
najmanj. Storil bi še enkrat … Zdaj bo odločitev preložena na senat. Bomo videli …« 
Na potezi je parlament 
Po odločitvi sodišča je na potezi rimski parlament, ker gre za ministra, bodo o obtožbah odločali v senatu. Glasovali bodo, ali 
naj Salviniju sodijo ali pa proces ustavijo. Vprašanje je, ali se bo ta skliceval na imuniteto in ali mu jo bodo v parlamentu 
priznali. Vplivni politik je prepričan o podpori 58 senatorjev iz lastne stranke, manj zanesljiva je podpora koalicijske 
partnerice, Gibanja 5 zvezd in njenih 107 senatorjev. Del stranke Luigija Di Maia se ne strinja s Salvinijevimi stališči do 
varnosti in migrantov. V preteklosti je bilo G5Z nepopustljivo do politikov v preiskavi, zahtevalo je, da v takem primeru 
nemudoma odstopijo. 
Bo koalicijska partnerica podprla notranjega ministra skrajno desne Lige? S tem bi omajala lastno verodostojnost med 
volivci, medtem ko bi v primeru, da bi podprla nadaljevanje procedure proti Salviniju, zamajala samo vlado. Pomembna je 
tudi politična aritmetika, namreč rastoča podpora skrajne desnice in usihanje moči populističnega gibanja, to so razlogi, 
zaradi katerih utegne Di Maio pozabiti na načela, na katerih je bila ustanovljena stranka. 
Te dni je milanski Corriere della Sera objavil stališči dveh rimskih senatorjev, ki sta pokazali vso paleto mnenj. Paola Nugnes 
iz vrst Gibanja 5 zvezd, že drugi mandat senatorka v palači Madama, je povedala, da Salvini ni spoštoval mednarodnih 
pogodb in da bo podprla odločitev sodišča v Catanii. Hkrati »ne deli ministrovih stališč, migracij ni mogoče reševati z 
zapiranjem pristanišč in gradnjo zidov«. Povsem drugačnega mnenja je Lucio Malan iz stranke Naprej, Italija, senator že peti 
mandat. Podprl bo spornega ministra, po njegovih besedah bo odločitev sodišča naposled celo okrepila vlado. »Proces proti 
Salviniju? Znanstvena fantastika.« 
V teh dneh Italija prazni enega svojih največjih begunskih centrov, tako je odločilo Salvinijevo notranje ministrstvo. 
Južnoitalijanska pristanišča ostajajo zaprta, imenovani ne dovoli vplutja reševalni ladji Sea Watch pod nizozemsko zastavo, 
konec tedna je samo vstopila v italijanske teritorialne vode zaradi pričakovanega neurja, sedemmetrskih valov v 
Sredozemlju. Ne glede na občasno spravljivejše tone, zlasti iz ust predsednika vlade Giuseppeja Conteja – kanclerka Angela 
Merkel je te dni, ob obisku predsednika Sergia Mattarelle v Berlinu, rekla, da se osredotoča na premiera, ne na druge – 
Salvini ostaja neomajen. Zaradi zadržkov Italije je EU pripravljena prekiniti akcijo Sophia proti tihotapcem ljudi v 
Sredozemlju. 
Šestintrideset odstotkov 
Približujejo se volitve v evropski parlament in meritve javnega mnenja vse bolj postajajo podlaga za številne politične 
hipoteze v Evropski uniji in tudi v Italiji. Oba podpredsednika rimske vlade in ministra, Matteo Salvini in Luigi Di Maio, se 
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posvečata predvsem predvolilni kampanji. Po raziskavi ustanove Ipsos in dnevnika Corriere Salvinijevo stranko Liga podpira 
35,8 odstotka vprašanih. Gibanju 5 zvezd, zmagovalcu lanskih volitev, je podpora padla na 25,4 odstotka, za Demokratsko 
stranko se je izreklo 17,3 odstotka. Naprej, Italija Silvia Berlusconija – pretekli teden je 82-letni politik na Sardiniji 
napovedal, da bo kandidiral na evropskih volitvah – pa sedemodstotno podporo. 
V teh okoliščinah ni pričakovati, da bi vnetljiva protipriseljenska retorika potihnila. Italija je v preteklih štirih letih sprejela 
več kot 650.000 prišlekov, odkar je spomladi v Rimu prisegla nova populistično-nacionalistična vlada, se je število 
dramatično zmanjšalo. Salvini si je svojo celotno politično staturo zgradil na brezkompromisnih stališčih do priseljevanja, 
premnogim Italijanov je to všeč.  

• Na pragu padca kosovske vlade. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 30. januar 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/na-pragu-padca-kosovske-vlade-145593.html  
Ali bo Washington skupaj z Moskvo prevzel vajeti kosovskega problema v svoje roke?  
 

 
Slika: Hashim Thaçi (levo) in ameriški državni sekretar Mike Pompeo sta s stiskom rok potrdila ameriško-kosovsko 
zavezništvo. Foto: Jim Young/Reuters 
 
Priština je vse bolj razdeljena zaradi pritiska EU in ZDA, naj ukine carine na srbsko blago. Na Kosovu niso izključeni padec 
vlade Ramusha Haradinaja in predčasne volitve. Predsednik parlamenta Kadri Veseli napoveduje, da bo kandidiral za 
premiera. 
Pritisk Washingtona na Prištino je prisilil kosovsko politično elito k razmisleku o trgovinski vojni s Srbijo in BiH. V medijih 
ugibajo, ali bodo ZDA skupaj z Rusijo prevzele vajeti kosovskega problema v svoje roke in posredovale v dialogu med 
Beogradom in Prištino.  
Cilj je obojestransko priznanje 
Po oceni analitikov se bo usoda kosovskih carin končala v Washingtonu. Še zlasti če bodo formalnemu pritisku, kot je bila 
zavrnitev vizuma Haradinaju, sledili konkretni ukrepi. Priština se boji, da bi izgubila ameriško podporo, medtem ko Evropa, 
ki ima sicer na voljo številne vzvode pritiska, na Kosovu nima avtoritete. 
Haradinaj pogojuje ukinitev carine na srbsko blago z mednarodno konferenco o celovitem sporazumu med Beogradom in 
Prištino, ki bi vključeval obojestransko priznanje ter Kosovu zagotavljal vstop v EU. V pismu, ki ga je poslal veleposlanikom 
ZDA, Velike Britanije, Francije, Nemčije in Italije ter vodji pisarne EU v Prištini Nataliji Apostolovi, je še zahteval od ZDA in 
EU, naj se obvežeta, da ne bo nobenih sprememb obstoječih meja Kosova, delitve ali zamenjave ozemlja in podelitve 
izvršnih pristojnosti skupnosti srbskih občin. 
Ker Kosovo ne potrebuje konfrontacije z ZDA in EU, se je Veseli zavzel za suspenz carin za tri mesece. V tem obdobju naj bi 
zadostili pogojem za njihovo ukinitev. S tem predlogom, ki ga Haradinaj odločno zavrača, je seznanil tudi ameriškega 
veleposlanika na Kosovu Philipa Kosnetta. Po njegovem ZDA in EU, ki so glavni strateški partnerji Kosova, ne bodo 
razumevajoče glede pogojevanja ukinitve carin.  
Mir namesto stoletnih spopadov 
Veseli je prepričan, da je dialog najbolj učinkovito sredstvo za premostitev vseh nesporazumov na Balkanu. Proces se mora 
končati s sprejemljivim sporazumom za Kosovo. To tudi pomeni, da kosovski državljani ne bi smeli ostati izolirani in brez 
pravice svobodnega gibanja v schengenskem območju. Vizumsko liberalizacijo zahteva tudi Haradinaj, Veseli pa je sklenil z 
besedami, da trmoglavost v odnosu do ZDA ni državotvorna politika. Kot je napovedal, bo njegova stranka samostojno 
nastopila na volitvah, sam pa bo kandidiral za premiera. Veseli je še poudaril, da bo odzvonilo vsem koruptivnim politikom. 
Ker obstaja vse večja verjetnost, da bo Veselijeva Demokratska stranka Kosova izstopila iz vlade, Haradinaj ne izključuje 
njenega padca. Kot je še poudaril, se ne boji izrednih volitev, ki bi se lahko zgodile zelo hitro. Haradinaj se je zaradi carin na 
srbsko blago sprl tudi s predsednikom Hashimom Thaçijem in zunanjim ministrom Behgjetom Pacollijem, ki se zavedata, da 
Priština ni več deležna brezpogojne ameriške podpore. 
Thaçi je v pismu ameriškemu kolegu Donaldu Trumpu zapisal, da je Kosovo pripravljeno na kompromisni dogovor s Srbijo o 
rešitvi nerešenih vprašanj med državama, ki bi končal stoletni spopad in prinesel mir v regijo. Po njegovem so uresničljivi vsi 
cilji Kosova, če bosta oblast in opozicija govorila z enim glasom in če bo Priština ohranila ameriško podporo. 
 

Dnevnik, Ljubljana 
 

• Pred Sicilijo ladja nemške človekoljubne organizacije Sea Watch. STA. Dnevnik, Ljubljana, 25. januar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042859464/svet/pred-sicilijo-ladja-nemske-clovekoljubne-organizacije-sea-watch-  
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Reševalna ladje nemške človekoljubne organizacije Sea Watch, na krovu katere je 47 pribežnikov, je dva kilometra 
oddaljena od pristanišča Sirakuze na Siciliji. Ladja Sea Watch 3, ki pljuje pod nizozemsko zastavo, je zaradi slabega 
vremena krenila proti Italiji, vendar nima dovoljenja za pristanek v Italiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
 
 
Italijanska vlada že več mesecev prepoveduje zasebnim reševalnim ladjam, da bi priplule v italijanska pristanišča. Kot je ob 
tem dejal italijanski prometni minister Danilo Toninelli, ki je pristojen tudi za obalno stražo, bi morala ladja nemške 
človekoljubne organizacije za dovoljenje za pristanek zaprositi Nizozemsko. 
Na Twitterju je Sea Watch 3, ki je minulo soboto pred libijsko obalo na krov vzela migrante, objavila, da poskušajo najti 
zaščito pred sedem metrov visokimi valovi, dežjem in ledenim vetrom. 
Države Evropske unije se že več let ne uspejo dogovoriti o razdelitvi pribežnikov z ladij. Odkar Italija reševalnim ladjam 
prepoveduje pristanek na svojem ozemlju, je v preteklosti že več ladij za več dni obtičalo na morju. 

• Slovenija ostaja v operaciji Sophia. STA. Dnevnik, Ljubljana, 25.01.2019  
https://www.dnevnik.si/iskalnik?q=salvini 
 

 
Slika: Slovenija ostaja v operaciji Sophia. Foto: Dnevnik 
 
Prihodnost pomorske operacije EU Sophia proti tihotapcem migrantov v Sredozemlju zaradi odločitve Nemčije, da februarja 
ne bo nadomestila svoje ladje, ki sodeluje v tej operaciji, ne bo okrnjenja, menijo na ministrstvih za obrambo in za zunanje 
zadeve. Kot zatrjujejo, se Slovenija, ki sodeluje z vojaško ladjo Triglav in štirimi pripadniki SV v poveljniških strukturah, zaradi 
tega ne bo odločila za umik iz operacije. Ob tem še poudarjajo, da se Nemčija ne umika iz operacije, saj bo v poveljniških 
strukturah operacije ohranila svoje pripadnike. Nemško odločitev je sicer ostro kritiziral italijanski notranji minister Matteo 
Salvini. Poudaril je, da je mandat operacije Sophia, da se vsi migranti izkrcajo v Italiji in da je zaradi nje v Italijo prišlo okoli 
50.000 migrantov. Vztrajal je, da je treba spremeniti to pravilo operacije, po katerem migrante, ki jih v operaciji rešijo v 
Sredozemlju, izkrcajo v italijanskih pristaniščih.  

• Sodišče na Siciliji: Salvinija je možno obtožiti ugrabitve pribežnikov. STA. Dnevnik, Ljubljana, 25.01.2019  
https://www.dnevnik.si/kartica/1042859456  
Italijansko sodišče na Siciliji je razsodilo, da je italijanskega notranja ministra Mattea Salvinija možno obtožiti ugrabitve, ker 
pribežnikom avgusta lani ni dovolil, da bi se z ladje italijanske obalne straže izkrcali na ozemlje Italije. Odločitev sodišča pa 
Salvinija glede na njegov odziv na njegovi Facebook strani ni vznemirila.  

• Konec 27 let trajajočega spora: grški parlament potrdil novo ime Makedonije. STA. 25. januar 2019 
https://www.dnevnik.si/1042859503/svet/1042859503-breaking  
Grški parlament je po tridnevni razpravi s 153 glasovi danes v Atenah ratificiral sporazum o imenu Makedonije, s katerim 
se bo slednja preimenovala v Severno Makedonijo, državi pa končali več desetletni spor, ki je oviral severno grško sosedo 
na poti v EU in Nato. 
 
Proti sporazumu pa je glasovalo 146 poslancev, poročajo tuje tiskovne agencije.  
Makedonski premier Zoran Zaev, ki je z grškim premierjem Aleksisom Ciprasom junija lani podpisal sporazum, je grškemu 
kolegu na Twitterju že čestital ob »zgodovinski zmagi«, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
Še pred današnjim glasovanjem so grški mediji poročali, da je Cipras, ki vodi manjšinsko vlado, uspel dobiti zadostno 
podporo za ratifikacijo s pomočjo poslancev manjših strank. V 300-članskem parlamentu naj bi si Cipras ob 145 glasovih 
poslancev njegove leve Sirize zagotovil tudi podporo treh poslancev sredinske stranke Potami in dveh neodvisnih. 
Ratifikacijo naj bi podprli tudi trije poslanci Neodvisnih Grkov (Anel), stranke, ki je zaradi nasprotovanja prespanskemu 
sporazumu pred dnevi izstopila iz vlade. 
Široka paleta nasprotnikov 
Sporazumu sicer nasprotuje široka paleta grških strank v parlamentu, od skrajno desne Zlate zore do komunistov. Vodja 
največje opozicijske stranke Nova demokracija Kiriakos Micotakis vztraja, da je sporazum slab in da bi ga morali poslanci 
zavrniti. Pred današnjim glasovanjem je celo pozival 101 poslanca k odstopu, da bi preprečili ratifikacijo, poroča srbska 
tiskovna agencija Tanjug. 
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V četrtek je Cipras pred poslanci izpostavil, da je čas, da z ratifikacijo tega zgodovinskega sporazuma izstopijo iz začaranega 
kroga nacionalizma in se posvetijo sodelovanju. 
Makedonija je svoje obveznosti iz sporazuma že izpolnila. Ob ratifikaciji sporazuma je sprejela tudi potrebne ustavne 
spremembe. Za uveljavitev sporazuma bo morala Grčija sedaj potrditi še protokol o članstvu Makedonije v zvezi Nato. To 
naj bi se zgodilo do sredine februarja. 

• Šarec v Davosu z Zaevom in na panelu o Zahodnem Balkanu. STA. Dnevnik, Ljubljana, 25. januar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042859509/svet/sarec-v-davosu-z-zaevom-in-na-panelu-o-zahodnem-balkanu  
Predsednik vlade Marjan Šarec se je danes, zadnji dan 49. Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) v švicarskem Davosu, 
udeležil panela na temo Zahodnega Balkana. Ob robu foruma se je premier sestal z več voditelji držav, najvišjimi 
predstavniki mednarodnih institucij in gospodarstva, med njimi z makedonskim premierjem Zoranom Zaevom. 
Predsednik vlade je Zaevu v zvezi z razrešitvijo dolgoletnega spora z Grčijo čestital za velik uspeh makedonske zunanje 
politike, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. 
Šarec in Zaev sta se sicer strinjala, da imata državi odlične odnose brez odprtih vprašanj, ter da podpirata nadaljnjo 
poglobitev dvostranskih odnosov na več področjih, je poročala makedonska tiskovna agencija Mia. V ospredju pogovorov je 
bila predvsem poglobitev gospodarskih odnosov med Slovenijo in Makedonijo, predvsem na področju industrije, kmetijstva 
in turizma. 
Premierja Slovenije in Makedonija sta se tudi strinjala, da je razrešitev dolgoletna spora med Grčijo in Makedonijo o 
uradnem imenu slednje ustvarila nove razmere v regiji ter da je pospešitev integracijskega procesa Zahodnega Balkana v EU 
interes Slovenije. 
Zaev se je na pogovorih tudi zahvalil Sloveniji za njeno podporo Makedoniji na poti v EU in zvezo Nato, je še poročala Mia. 
Šarec je na panelu poudaril pomen Zahodnega Balkana 
Na panelu o Zahodnem Balkanu je Šarec na panelu v Davosu poudaril, da je regija naredila velike in pomembne korake od 
vojn v 90. letih, a hkrati ni storila dovolj, da bi zapolnila vrzel s preostalo Evropo. Je pa Zahodni Balkan strateškega pomena 
za EU in ostalo Evropo, je poudaril slovenski premier, kot so sporočili iz njegovega kabineta. 
Šarec se je ob tem še zavzel, da Zahodni Balkan potrebuje aktivno, odgovorno in pošteno Evropsko unijo, ki bo pomagala 
vsem državam v regiji, da čim prej izpolnijo njene standarde. Regija je namreč v osrčju Evrope in ne na obrobju ali v njegovi 
soseščini Evrope, je poudaril. 
Države EU in države Zahodnega Balkana sodelujejo v številnih regionalnih pobudah (npr. Brdo-Brioni, berlinski proces), pri 
tem pa je ključno iskati sinergije, se je še zavzel Šarec in dodal, da Slovenija lahko pri tem zaradi poznavanja regije opravi 
pomembno povezovalno vlogo. 
Regija potrebuje poleg političnega napredka tudi razvojni dvig, kar bo zagotovilo mladim boljšo prihodnost, se je še zavzel. 
WEF kot eden najvplivnejših nosilcev javno-zasebnega partnerstva lahko pomembno dopolni že obstoječe regionalne 
pobude, posebej berlinski proces, je še dejal predsednik slovenske vlade. 
Na panelu, ki sta ga moderirala predsednik WEF Borge Brende in vodja regionalnih strategij za Evropo in Evrazijo pri WEF 
Martina Larkin, so voditelji razpravljali o varnosti ter napredku posameznih držav v tem delu Evrope. 
V času, ko se Evropa sooča s političnimi, gospodarskimi in družbenimi izzivi, se mora Zahodni Balkan spremeniti v cenjenega 
ter stabilnega partnerja Evropske unije. Eden od načinov za doseganje stabilnosti v regiji je pospešitev gospodarskega 
razvoja z oživitvijo podjetniške dejavnosti, privabljanjem tujih naložb in močnim čezmejnim povezovanjem podjetij, so 
pozvali v Davosu. 
Srečal se je tudi s predsednikom Evropske banke 
Ob robu Svetovnega gospodarskega foruma se je Šarec danes srečal tudi s predsednikom Evropske banke za obnovo in 
razvoj (EBRD) Sumo Chakrabartijem, s katerim sta se pogovarjala o zadnjem poročilu EBRD o tranziciji dela, aktualnih izzivih 
v bančnem in podjetniškem sektorju ter možnem sodelovanju pri projektih v Sloveniji. 

• Končno balkanska zgodba s srečnim koncem. Zoran Senković. Dnevnik, Ljubljana, 25. januar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042859592/mnenja/komentarji/koncno-balkanska-zgodba-s-srecnim-koncem  
Samo en glas razuma v makedonskem parlamentu pred desetimi dnevi in samo trije danes v grškem parlamentu so 
zagotovili potrebno večino, ki je omogočila, da je začel veljati prespanski sporazum, s katerim je Makedoniji priznano 
novo ime (Republika Severna Makedonija). 
Tako ji je omogočeno, da kmalu postane članica Nata in resna kandidatka za članstvo v EU. Kljub tveganju, da ta politični 
dosežek prehitro razglasimo za zgodovinski, kajti do končnega cilja je še nekaj manjših stopnic, ki se na Balkanu lahko kaj 
hitro spremenijo v nepremostljivo oviro, gre za prelomni dogodek, ki bo imel pozitivne posledice ne le v odnosih med 
državama, ampak tudi na razmere v regiji in tudi EU. 
Lahko rečemo, konec dober, vse dobro, a ne gre pozabiti, da sta bila rojevanje in potrditev sporazuma dolgotrajna, v krču, 
tako kot vedno, ko gre za vprašanja nacionalne identitete. Vendar sta državi imeli v zadnji fazi iskanja rešitve na vrhu 
politični garnituri, ki sta se zavedali dolgoročnega pomena doseganja kompromisne rešitve za obe državi in sta bili zato 
pripravljena tvegati veliko več, kot so to politiki po navadi pripravljeni narediti v strahu pred izgubo oblasti. Tvegali sta 
»izgubo dobrega imena«, saj so makedonskemu premierju Zaevu doma očitali izdajstvo, ker je za glasove v parlamentu 
albanskim strankam (Albancem) dal več, »kot si zaslužijo«. Grškemu premierju Ciprasu, da je za poslanske glasove prodal 
dušo majhnim opozicijskim levim strankam, državo pa (severnim) Makedoncem, zgolj zato, da bi se prikupil Bruslju. Zoran 
Zaev je sicer za zdaj uspešno prestal domačo nacionalistično hudo uro, medtem ko bo Aleksis Cipras za končno ceno 
potrditve prespanskega sporazuma izvedel najpozneje na jesenskih volitvah. 
Državi zdaj čaka občutljivo obdobje postopne implementacije določil sporazuma o spremembi imena, zapleteno izvajanje 
sprejetih ustavnih sprememb, EU pa čimprejšnja uresničitev danih obljub. Dramatična dogajanja v Atenah so potrdila znano 
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dejstvo, da na tem prostoru ni enostavnih in hitrih rešitev, a so prinesla tudi novo dimenzijo: rešitve so vendarle možne tudi 
brez vojn in vsiljenih rešitev. 
Potrebni so politiki novega kova. Žal pa je na Balkanu še vedno preveč takšnih, ki imajo polna usta obljub o strumnih 
»pogledih, usmerjenih naprej«, v realnosti pa tako radi korakajo vzvratno. Kosovski politični vrh je za dialog in sporazum z 
Beogradom, a srbsko priznanje izsiljuje s 100-odstotnimi carinami na srbsko blago in ustanavljanjem lastne vojske. Srbski 
vrača s provokativnimi obiski na kosovskem ozemlju. Sarajevo pritiska na Prištino z vizumi za državljane Kosova, ta vrača s 
carinami na bosansko blago. Milorad Dodik vztrajno straši BiH in Evropo z referendumom o odcepitvi Republike Srbske, 
Bakir Izetbegović v Sarajevu skoraj 25 let po daytonskem sporazumu zahteva ustavno presojo imena Republika Srbska. Na 
Hrvaškem 25 let po vojni župan Vukovarja Penava grožnjo srbskega nacionalizma vidi v skupini srbskih otrok, ki ni vstala 
med igranjem hrvaške himne, politični vrh pa zapira oči pred prebujanjem ustaštva in z Beogradom tekmuje pri licitiranju 
števila pobitih Srbov v taborišču Jasenovac. Ne pozabimo, da sta se izjemno občutljivega vprašanja določanja meja med 
nekdanjimi jugoslovanskimi republikami doslej lotili samo Slovenija in Hrvaška, pa še to po obetavnem začetku balkansko 
neuspešno. 
Velika škoda bi bila, če države tega dela Evrope ne bi izkoristile ugodnega vetra sprave s svojega skrajnega juga, ki tako 
redko piha čez Balkan in je prinesel celini še eno dobro vest – po dolgem času je bil na evropskih tleh poražen nacionalizem. 
Težko, a vendar… 

• S Ciprasovim rezom rojena Severna Makedonija. Dejan Kovač, Andrej Brstovšek. Dnevnik, Ljubljana, 25. januar 
2019  

https://www.dnevnik.si/1042859503/svet/1042859503-breaking 
Grški parlament je z dvema glasovoma nad zahtevano absolutno večino po tridnevni razpravi večine poslancev podprl 
prespanski sporazum z Makedonijo o njenem za Atene sprejemljivem državnem imenu. Gre za politični zmagi premierjev 
Zorana Zaeva in Aleksisa Ciprasa. Ob glasnem nasprotovanju precejšnjega dela prebivalcev obeh držav, a očitnem 
zadovoljstvu drugih članic EU in zahoda sploh. 
 
Grškemu premierju Aleksisu Ciprasu je za potrditev dogovora o preimenovanju Makedonije v Severno Makedonijo po 
najtesnejši zaupnici njegovi vladi pred tednom dni danes uspelo zbrati 153 glasov v 300-članskem parlamentu.  
Vodja opozicijske Nove demokracije Kiriakos Micotakis je po tridnevni razpravi, ki so jo spremljali nasilni protesti v več 
grških mestih, skušal ratifikacijo sporazuma, ki Severni Makedoniji odpira vrata v Nato in v pogajanja z Evropsko unijo, 
preprečiti tudi s pozivom svojim poslancem h kolektivnemu odstopu, a se je vse skupaj končalo z glasovanjem, v katerem se 
je proti potrditvi lanskega Ciprasovega »zgodovinskega dosežka« z Zaevom izreklo 146 poslancev.  
Tako ga je znova označil grški premier, ko je po glasovanju dejal: »To je zgodovinski dan za Grčijo, saj je odpravljen problem, 
ki je oviral našo zunanjo politiko.« Še bolj je razrešitev 28 let trajajočega nesoglasja na balkanskem jugu navdušila 
predsednika evropskega sveta Donalda Tuska. Tvitnil je: »Bili so domiselni, prevzeli so tveganje, pripravljeni so bili žrtvovati 
lastne interese za splošno dobro, misija nemogoče je končana!«  
Razgrete razprave in po nasilnih protestih minulo nedeljo v četrtek še vročekrvno dogajanje pred grškim parlamentom je 
danes ohladil tudi mrzel dež, saj so vztrajali le najbolj zagrizeni nasprotniki sporazuma o novem makedonskem imenu. 
Znotraj se je medtem po enodnevnem podaljšku izčrpalo več kot dvesto govornikov, ki so dodobra kršili zapoved o le 
šestminutnih obrazložitvah, ki jih je predsednik parlamenta popoldne sklenil s pozivom preostalim, naj svoje oddajo pisno, 
in sklical glasovanje. Ne le pred parlamentom, tudi iz ust poslanca skrajno desničarske Zlate zore je bilo slišati, da gre pri 
ratifikaciji za nacionalno izdajo, v zraku pa je obvisel občutek, da bi v primeru referenduma Grki prespanski sporazum 
zavrnili. Že z mislimi na jesenske parlamentarne volitve je vodja opozicije Kiriakos Micotakis med drugim dejal, da »ta 
sporazum ne bi smel biti nikoli podpisan in dan parlamentu v ratifikacijo«, ter vse skupaj ocenil za »nacionalni poraz, 
nacionalno zmoto v nasprotju z resnico in zgodovino naše države«.  
Sledilo naj bi vabilo v Nato 
Po ratifikaciji sledi s Severno Makedonijo izmenjava diplomatskih not o potrditvi prespanskih sporazumov, ki poleg 
omenjenega imena grške severne sosede in korakov v zvezi z njim zajemajo še prihodnje meddržavne odnose in konec 
začasnega meddržavnega dogovora iz leta 1995, s katerim so Atene pod taktirko Združenih narodov priznale makedonsko 
suverenost in odpravile pred tem uvedene sankcije proti Skopju, obe strani pa sta se zavezali k iskanju zanju sprejemljivega 
državnega imena. Obe državi morata o ratifikaciji obvestiti še mednarodne organizacije z ZN na čelu, že julija pa bi bila lahko 
Severna Makedonija uradno povabljena v Nato, če bodo Atene, kot se je danes neuradno izvedelo, že februarja sprejele s 
tem povezan protokol.  
Politični analitiki in zlasti grški komentatorji se ne posvečajo toliko sami ratifikaciji, ki je bila po izrečeni zaupnici Ciprasu 
pred tednom dni vendarle pričakovana, četudi z najtesnejšo večino. Ugotavljajo, da je premier zanjo zastavil svojo politično 
agendo pred zdaj že kar bližnjimi jesenskimi rednimi volitvami ob trenutnih javnomnenjskih raziskavah, ki mu kažejo več kot 
desetodstotni zaostanek za opozicijsko Novo demokracijo. Priznavajo mu, da je uspešno vnesel razkol v manjše stranke, 
recimo v donedavne koalicijske Neodvisne Grke, katerih del ga je podprl, obrambni minister Panos Kamenos iz njihovih vrst 
pa je že prejšnji teden zaradi Makedonije protestno odstopil. Podobno so se ob sporazumu s Skopjem razdelili trije poslanci 
sredinske Potami, kar bo v prihodnjih mesecih po mnenju grških medijev dovolj, da Cipras do volitev skozi parlament 
pripelje še nekatere svoje zamisli, zlasti v socialni sferi.  
Makedonski premier Zoran Zaev, ki je s Ciprasom lani sklenil sporazum in njegove zahteve z mnogo napori spravil skozi 
parlamentarno proceduro po neveljavnem referendumu, je grškemu kolegu čestital ob »zgodovinski zmagi« in v tvitu 
zapisal: »Naj bo večen prespanski sporazum, naj bosta večna mir in blaginja na Balkanu in v Evropi.« V vodstvu EU so 
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podarili, da sta »državi izkoristili to edinstveno priložnost, ki je primer sprave za Evropo kot celoto«, podobno pa so se na 
vest iz Aten odzvali tudi v drugih prestolnicah Unije in na sedežu Nata.  
Ekonomska dobrobit za Grčijo 
Todor Pendarov, makedonski politični analitik, pravi, da bo Cipras ostal zapisan kot velik voditelj, saj ima rešitev spora 
pozitivne učinke za širši Balkan, ker blaži medetnične napetosti v Makedoniji, antagonizme z Bolgarijo, pozitiven je v luči 
spora med Beogradom in Prištino. Verjame tudi, da bo sporazum obstal ne glede na kritike opozicije in precejšnjega dela 
javnosti v obeh državah. »Makedonska opozicija ni nikoli ponudila nobene alternative. Če ne gremo v Nato, kam pa 
gremo?« pravi Pendarov. Prav tako ne verjame, da bo sporazum razveljavila grška opozicija, kot napoveduje, če bo oktobra 
zmagala na parlamentarnih volitvah. »Te izjave so bolj za domačo rabo. Ne pozabite, da za dogovorom stojijo ZN in ZDA. 
Zelo težko ga bo razveljaviti, niti ne vem, kaj bi to Grčiji prineslo, sploh če Makedonija do oktobra že postane članica Nata, 
kot upamo, da bo,« pravi. Zdaj bo namreč v državah članicah zavezništva verjetno hitro steklo potrjevanje pristopnega 
protokola o vstopu Makedonije v Nato. Slovenska vlada in državni zbor sta že dala soglasje, da ga slovenski veleposlanik pri 
Natu podpiše. To pa mora storiti tudi Grčija, kar je pogoj za dokončno uveljavitev sporazuma med državama.  
Na vprašanje, kaj Grčija pravzaprav ima od dogovora, pa Pendarov pravi, da je zaradi grškega trmoglavljenja obstajala 
nevarnost, da se Makedonija v mednarodni skupnosti dokončno uveljavi z imenom Republika Makedonija, kar bi bil za Grke 
poraz. »Poleg tega ne pozabite na ekonomsko situacijo Grkov. Lani bi morali oklestiti pokojnine. Toda Nemčija je dovolila, 
da se to odloži za približno tri leta. Grki bodo torej imeli predvsem ekonomsko korist,« pravi Pendarov, misleč na trditve, da 
je Berlin Atenam ponudil ekonomske ugodnosti tudi pod pogojem, da ratificirajo sporazum z Makedonijo. 
Šolska vaja, kako ne ravnati z zgodovino 
Nekdanji veleposlanik Slovenije v Makedoniji Marjan Šiftar pa pravi, da potrditev sporazuma pomeni konec dolgotrajne 
mukotrpne poti zlasti za Makedonijo, ki je morala pristati na kompromise, da bo lahko začela pogajanja z EU in vstopila v 
Nato. »Smiselno je reči, da se je med sporom potrjevala tudi hipokrizija Evropske unije, ker je bil šibkejši prisiljen v diktat 
močnejšega… Ves čas je bilo Skopje pod pritiskom, ne Atene. Nihče ni Grčije spomnil, da se je zavezala, da ne bo ovirala 
Makedonije, pa čeprav je izgubila primer tudi na meddržavnem sodišču v Haagu. In kaj se je zgodilo? Nekaj dni kasneje je 
generalni sekretar Nata jasno in glasno rekel: 'Sodišče je odločilo, a nas to ne zavezuje.' To je realnost.« 
Šiftar ocenjuje, da je sporazum tudi dokaz, kako je mogoče v regiji reševati zapletene spore, »četudi grški argumenti niso bili 
racionalni, ampak so pomenili sklicevanje na antično zgodovino, kar ni najprimerneje za trenutne potrebe… To je bila šolska 
vaja, kako naj ne bi delali z zgodovino.« Ironija pri tem je, dodaja, da so grški podjetniki v poslovanju z Makedonijo v 
pogodbah brez težav sprejemali eno ali drugo inačico imena, ker so pragmatični. Za naprej pa ohranja optimizem, da bo 
sporazum obstal. »Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha,« pravi Šiftar.  



 
Slika: Dnevnik 
 

• Na Siciliji protesti v podporo izkrcanju migrantov z ladje. STA. Dnevnik, Ljubljana, 26. januar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042859690/svet/na-siciliji-protesti-v-podporo-izkrcanju-migrantov-z-ladje  
V italijanskem mestu Sirakuze so se danes zbrali protestniki, ki se zavzemajo, da bi v tamkajšnje pristanišče spustili ladjo 
nemške nevladne organizacije Sea Watch z rešenimi migranti, česar italijanske oblasti ne dovolijo. Nizozemska je 
medtem zavrnila zahtevo Italije, da bi sprejela ladjo. 

https://www.dnevnik.si/1042859690/svet/na-siciliji-protesti-v-podporo-izkrcanju-migrantov-z-ladje


 »Valovi so zelo visoki in posadka je potrdila, da so migranti izčrpani,« so poudarili aktivisti, ki so se zbrali na obali tega 
sicilskega mesta. »Pustite jim pristati,« je pisalo na transparentih, ki so jih obesili na balkonih stanovanj na glavni ulici 
mesta, navaja avstrijska tiskovna agencija APA. 
Tudi župan Sirakuz Francesco Italia je poudaril, da so pripravljeni sprejeti 47 migrantov, ki so na ladji, oddaljeni zgolj dva 
kilometra od obale. »Ne moreš voditi vojne proti obupanim,« je poudaril. 
Sklad Združenih narodov za otroke (Unicef) je medtem italijanske oblasti pozval, naj izkrcanje dovolijo vsaj mladoletnim 
migrantom. »Otroci ne morejo biti talci evropskih vlad, ki se ne morejo uskladiti,« so povedali na Unicefu Italija. 
Nizozemska je medtem zavrnila poziv italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija, naj sprejme ladjo, ki pluje pod 
nizozemsko zastavo. Po besedah nizozemskega ministra za migracije Marka Harbersa je naloga kapitana ladje, da poišče 
varno pristanišče. 
Ladja Sea Watch 3 se je v petek italijanski obali zaradi slabega vremena približala na zgolj dva kilometra, vendar nima 
dovoljenja za pristanek v Italiji. Italijanska vlada namreč že več mesecev zasebnim reševalnim ladjam prepoveduje, da bi 
priplule v italijanska pristanišča. Proti nevladni organizaciji Sea Watch so italijanske oblasti sprožile tudi preiskavo. 

• Salvini posadki ladje z rešenimi migranti grozi s tožbo. STA. Dnevnik,  Ljubljana, 27. januar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042859734/svet/salvini-posadki-ladje-z-resenimi-migranti-grozi-s-tozbo  
Italijanski notranji minister Matteo Salvini je danes članom posadke ladje Sea Watch 3 nemške nevladne organizacije Sea 
Watch zagrozil s tožbo, češ da namerno ogrožajo ljudi na krovu. Medtem so vse glasnejši pozivi, naj Italija dovoli 
izkrcanje 47 migrantom, ki so na ladji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
 
 »Imamo konkretne dokaze za trditve, da so kapitan in posadka ladje Sea Watch 3 ogrozili življenja tistih na krovu z 
nespoštovanjem konkretnih navodil pred več dnevi, naj jih izkrcajo v najbližjem pristanišču, ne v Italiji,« je poudaril Salvini. 
Te dokaze bo Italija predala pravosodnim organom. 
Pozive k sprejemu zavrača 
Po ocenah italijanskega notranjega ministra so kapitan in posadka zagrešili zločin z »jasno željo uporabiti migrante v 
politični bitki«. 
Salvini zavrača pozive k sprejemu migrantov, večine iz podsaharske Afrike, ki so jih v Sredozemskem morju rešili pred 
dobrim tednom dni. Opozarja, da je imela ladja priložnost vpluti v pristanišče že v vodah Libije, Tunizije in Malte. Obtičala je 
pred obalo Sicilije. 
Medtem so trije italijanski poslanci, kljub temu, da niso dobili dovoljenja ministrstva, obiskali nesrečno ladjo. »Preverili 
bomo stanje potnikov in posadke. Prizadevamo si, da bi se vsi lahko nemudoma izkrcali,« je na twitterju zapisal Riccardo 
Magi iz stranke Več Evrope. 
Poslance obtožil kršenja zakonodaje 
Migranti so po njegovih besedah izčrpani in se drenjajo na 25 kvadratnih metrih, delijo tudi eno stranišče. Lahko si 
predstavljate, kaj to pomeni, je Magi s krova poročal za televizijo SkyTG24. 
Na ladjo sta se povzpela tudi Nicola Fratoianni iz stranke Italijanska levica ter Stefania Prestigiacomo iz stranke Naprej 
Italija. Do ladje sta prispela s čolničkom, pri čemer sta ignorirala ukaz, da se ji ne smeta približevati. 
Salvini je tudi omenjene poslance obtožil kršenja zakonodaje in podpiranja nezakonitih migracij. 
Ladja Sea Watch 3 sicer pluje pod nizozemsko zastavo, Salvini pa vztraja, naj odgovornost za plovilo zato prevzameta 
Nemčija ali Nizozemska. Nizozemski minister za migracije Mark Harbers je v soboto dejal, da njegova država ni dolžna najti 
rešitve, saj je ladja na morju na lastno pobudo. 

• Šarec odgovarja na poslanska vprašanja o DUTB, prekarizaciji in položaju čistilk na ministrstvih. STA. Dnevnik, 
Ljubljana, 28. januar 2019  

https://www.dnevnik.si/1042859913/slovenija/premier-sarec-odgovarja-na-poslanska-vprasanja  
S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Marjanu Šarcu in ministrski ekipi se je začela januarska seja Državnega zbora.  
 
V začetku februarja poročilo o izvedbi ukrepov, ki jih je DUTB naložila vlada 
Jernej Vrtovec (NSi) je želel vedeti, kako bo vlada kot skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) uredila stanje v 
tej družbi, ki da je kaotično, in kako bo preprečila, da do premoženja, npr. prek podjetij v davčnih oazah, ponovno pridejo 
prvotni dolžniki.  
Premier Marjan Šarec v začetku februarja pričakuje poročilo o izvedbi ukrepov, ki jih je DUTB naložila vlada kot skupščina 
slabe banke, in napoveduje nadaljnje izboljšave. Ključno za preprečevanje ravnanja DUTB, ki je v škodo državi, so pravi kadri 
na pravih mestih, je danes v odgovoru na poslansko vprašanje v DZ dejal premier. 
Vprašanje prekarizacije v državni upravi ter čistilk na ministrstvih 
Poslanec Levice Luka Mesec je predsednika vlade vprašal, kako bo reševal problematiko agencijskega dela na ministrstvih.  
Vprašanje prekarizacije v državni upravi ter čistilk na ministrstvih, ki delo opravljajo prek agencij, je smiselno reševati 
celostno, je v odgovoru na poslansko vprašanje ocenil premier Marjan Šarec. Po njegovem mnenju bi bilo najbolje ta 
problem reševati z ustanovitvijo državne agencije, ki bi skrbela za opravljanje teh storitev. 
Jelinčič pozval k spremembi statusa Slovencev v Avstriji 
Poslanec SNS Zmago Jelinčič je premierja Marjana Šarca danes v DZ opozoril na položaj Slovencev v Avstriji, še posebej na 
avstrijskem Koroškem in Štajerskem. Vprašal ga je, kdaj bo na Dunaju odprl vprašanje, da se v teh deželah slovenski narod 
zavede kot konstitutiven. 

https://www.dnevnik.si/1042859734/svet/salvini-posadki-ladje-z-resenimi-migranti-grozi-s-tozbo
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Premier je v odgovoru na poslansko vprašanje omenil plebiscit leta 1920, na katerem se je velika večina odločila za Avstrijo, 
ne za kraljevino SHS. »Slovenci nismo bili nikoli narod, ki bi napadal druge narode, ki bi drugim narodom želel jemati 
ozemlje in formalnopravno je to zdaj avstrijsko ozemlje,« je poudaril. 
Se je pa Šarec strinjal, da slovenska manjšina na avstrijskem Štajerskem ni enako obravnavana kot manjšina na avstrijskem 
Koroškem. Dejal je še, da je med nedavnim obiskom na Dunaju opozoril, da financiranje manjšine ni usklajeno z rastjo 
stroškov, kar ni zadovoljivo. 
Šarec: Zaostanki le še na ljubljanskem CSD 
V odgovoru na vprašanje Žana Mahniča (SDS) v zvezi z zaostanki pri reševanju vlog na centrih za socialno delo je Marjan 
Šarec pojasnil, da ima zaostanke le še ljubljanski center, in sicer mu je od 5300 vlog ostalo nerešenih še 615. Šarec se je 
strinjal z Mahničevim mnenjem, da dan reorganizacije centrov ni bil izbran pametno. 

• Di Maio pozval k zasegu ladje z migranti. STA. Dnevnik, Ljubljana, 28. januar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042859882/svet/di-maio-pozval-k-zasegu-ladje-z-migranti  
Podpredsednik italijanske vlade Luigi Di Maio je danes pozval, da bi zasegli ladjo nemške humanitarne organizacije Sea 
Watch in 47 migrantov, ki so na njej, prepeljali na Nizozemsko. Ta je sicer doslej zavračala pozive, naj sprejme migrante. 
 
Di Maio je zatrdil, da bi morali migrante z ladje, ki je pred obalo Sicilije, prepeljati na Nizozemsko, saj ladja pluje pod 
nizozemsko zastavo, navaja avstrijska tiskovna agencija APA. 
V opozicijski Demokratski stranki so medtem zagotovili, da bo eden od njihovih poslancev šel na ladjo, kjer bo stalno 
prisoten. V nedeljo so šli na ladjo trije opozicijski poslanci, ki so poročali, da so migranti izčrpani. 
Za danes popoldne so sicer napovedani protesti proti italijanski vladi, ker ta ne dovoli izkrcanja ljudi z ladje. Na protestih 
pred parlamentom v Rimu se bodo predvidoma zbrali tudi politiki, intelektualci in kulturniki, ki so sprožili peticijo v podporo 
izkrcanju migrantov. Doslej jo je podpisalo okoli 600 ljudi. 

• Macron: Italijani si zaslužijo voditelje, vredne njihove zgodovine. STA. Dnevnik, Ljubljana, 28. januar 2019 
https://www.dnevnik.si/1042859884/svet/macron-italijani-si-zasluzijo-voditelje-vredne-njihove-zgodovine  
Francoski predsednik Emmanuel Macron je v nedeljo dejal, da ne bo odgovarjal na kritike podpredsednikov italijanske 
vlade Luigia Di Maia in Mattea Slavinija na njegov račun in na račun Francije, saj ga njune izjave “ne zanimajo”. A je 
besedno vojno, ki poteka med Rimom in Parizom, kljub temu nadaljeval. 
 
»Ne bom odgovarjal. To si želita (da bi odgovoril)... vse to nikogar ne zanima,« je francoski predsednik odgovoril na 
vprašanje novinarjev ob obisku v Egiptu. Pri tem pa je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dodal: »Italijani so naši 
prijatelji in zaslužijo si voditelje, ki so vredni njihove zgodovine.« 
Po obisku v Egiptu bo Macron odpotoval na Ciper, kjer se bo v torek popoldne udeležil vrha južnoevropskih držav o 
migracijah in varnosti. Na vrhu pričakujejo tudi italijanskega premierja Giuseppeja Conteja. 
Medtem ko je Conte nedavno govoril o »zgodovinskem prijateljstvu« med Francijo in Italijo, pa je notranji minister Matteo 
Salvini iz populistične Desne Lige ob poskusu oblikovanja desničarske alternative v EU pred evropskimi volitvami izrazil 
upanje, da se bodo Francozi kmalu znebili »zelo slabega predsednika«. 
»Z vsem srcem in svojim delom sem zelo blizu francoskemu ljudstvu, milijonom moških in žensk, ki živijo v Franciji z zelo 
slabo vlado in zelo slabim predsednikom,« je dejal Salvini v posnetku, ki ga je objavil na Facebooku. Pred kratkim je sicer 
izrazil upanje, da bo francoski predsednik na evropskih volitvah maja letos dobil lekcijo. 
Odnosi med Francijo in Italijo so že dlje časa zaostreni. Spor med Parizom in Rimom je zanetil drugi podpredsednik 
italijanske vlade in vodja populističnega Gibanja pet zvezd Luigi Di Maio, ki je prejšnjo nedeljo Franciji očital, da ima v Afriki 
še vedno svoje kolonije in da jo načrtno siromaši. Zaradi njegovih besed je francosko zunanje ministrstvo prejšnji ponedeljek 
na zagovor poklicalo italijanskega veleposlanika v Parizu. 
Di Maio in Salvini sta tudi podprla rumene jopiče, ki od novembra lani na ulicah francoskih mest protestirajo proti Macronu. 

• Dobri odnosi, a zapletene razmere. STA. Dnevnik, Ljubljana, 28. januar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042859906/slovenija/pahor-in-vucic-potrdila-prijateljske-odnose-med-slovenijo-in-srbijo-  
Podpora Srbiji na poti v EU, utrjevanje gospodarskih odnosov in vprašanja ureditve nekaterih odnosov v regiji, še 
posebno ko gre za dialog med Beogradom in Prištino, so bile oporne točke današnjih pogovorov slovenskega predsednika 
Boruta Pahorja s srbskim kolegom in gostiteljem Aleksandrom Vučićem. 
 

 
Slika: Aleksandar Vučić se je Borutu Pahorju zahvalil za slovensko podporo pri približevanju EU ob zavedanju, da bo na tej 
poti ključen odnos med Beogradom in Prištino. Foto: AP  
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S slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem je v Beograd dopotovala stočlanska gospodarska delegacija. To kaže, da je 
osnovni poudarek njegovega obiska vendarle na dvostranskem gospodarskem sodelovanju, ki je v vzponu, saj se je 
trgovinska menjava med državama v zadnjem desetletju skoraj potrojila na 1,3 milijarde dolarjev. V porastu so tudi 
medsebojne investicije, resda precej večje slovenske v Srbiji, ki so presegle milijardo evrov v primerjavi z 200 milijoni srbskih 
v Sloveniji. Pahor in njegov gostitelj, srbski predsednik Aleksandar Vučić, sta na novinarski konferenci po pogovorih v Palači 
Srbije poudarila, da imata državi prijateljske odnose, ki dobro napredujejo. Ob vsej podpori srbskemu vključevanju v EU se 
je Pahor zavzel še za dialog Beograda s Prištino, za katerega sam ne vidi druge rešitve, svetoval pa previdnost pri 
razmišljanju o spreminjanju meja med Srbijo in Kosovom kot eni od možnih rešitev za spor. Takšno razmišljanje po njegovih 
besedah terja veliko modrosti, veliko privrženost mirnemu reševanju sporov in veliko zaupanje drugih vpletenih držav.  
Pri Kosovu drznost in previdnost 
»Verjetno ni mogoče izključiti nekega dogovora, ki obeta mirno rešitev spora, če je ta rešitev vzajemna in nima kolateralnih 
učinkov na druge države. To je drzno razmišljanje, ki ga v osnovi ne bi zavrnil, bi bil pa izredno previden,« je poudaril. Vučić 
je v zvezi s tem izrazil prepričanje, da bo Slovenija podprla rešitev, ki bo zagotovila varno prihodnost in mir, čeprav se mu v 
tem trenutku zdi, da je rešitev zelo daleč, potem ko je Kosovo uvedlo stoodstotne carine na srbsko blago. Ob vztrajanju na 
evropski poti Srbije pa je dodal, da hkrati ohranja dobre odnose z Rusijo, kar bo počela tudi v prihodnje. »Kot vidite, vam, ki 
prihajate iz EU, odgovarjam enako kot Putinu, Američanom in vsem drugim. Srbija nima dveh politik, temveč samo eno, to 
je politika srbskih interesov.«  
Predsednika sta omenila tudi vprašanje statusa državljanov Slovenije srbske narodnosti. »Slovenija bo naredila vse, kar je v 
njeni moči, da bi ti naši državljani imeli možnost, da ohranijo svojo identiteto,« je zagotovil Pahor in poudaril, da je Slovenija 
domovina, ki je dovolj velika za vse.  
Pahor je nato obiskal srbski parlament, a del opozicijskih poslancev ni bil navzoč. Neodvisni poslanec Zoran Živković je ob 
tem poudaril, da proti slovenskemu predsedniku nimajo nič, ne pristajajo pa na poteze in sporočila Vučića na njunem 
srečanju.  
Je Cerar vstal z levo nogo? 
Vučić je na novinarsko vprašanje komentiral tudi izjavo slovenskega zunanjega ministra Mira Cerarja na seji 
parlamentarnega odbora za zunanjo politiko minuli teden, kjer je dejal, da obisk ruskega predsednika Vladimirja Putina in 
protivladni protesti v Srbiji sprožajo vprašanja v EU, ali Beograd še vztraja na evropski poti. Srbski predsednik je dejal, da se 
je zelo začudil Cerarjevi izjavi. "Nisem mogel verjeti, da je on to rekel. Kdo ve, kaj mu je bilo tisto jutro, ali je vstal z levo 
nogo, kdo ve," je dejal. 

• Zaev in Cipras uradno nominirana za Nobelovo nagrado za mir. STA. Dnevnik, Ljubljana, 28. januar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042859931/svet/zaev-in-cipras-uradno-nominirana-za-nobelovo-nagrado-za-mir  
Nobelova nagrajenka za mir Wided Bouchamaoui je premierja Makedonije in Grčije Zorana Zaeva in Aleksisa Ciprasa 
uradno predlagala za Nobelovo nagrado za mir. Zaev in Cipras sta junija lani sklenila dogovor, s katerim sta rešila 
dolgoletni spor med državama o imenu Makedonije. 
 

 
Slika: Zaev in Cipras uradno nominirana za Nobelovo nagrado za mir. Foto: Reuters 
 
Kot je navedla Nobelova nagrajenka iz Tunizije, sta Zaev in Cipras s prespanskim sporazumom zagotovila model za mirne in 
konstruktivne rešitve dvostranskih in večstranskih sporov med sosednjimi državami, ki lahko služi za zgled na Balkanu in 
širše. 
»Ratifikacija sporazuma v obeh državah je dokaz, da so dialog, pozivna energija, kozmopolitstvo, odločnost in dobrososedski 
odnosi ključni za reševanje problemov kljub nacionalističnim pritiskom z obeh strani,« je zapisala v pismu makedonskemu 
premierju, v katerem ga je obvestila, da ga je skupaj s Ciprasom nominirala za Nobelovo nagrado. 
Dogovor, v skladu s katerim se bo Makedonija preimenovala v Severno Makedonijo, je označila za vizionarski in pogumen, 
saj da spodbuja dialog in zaupanje ter zagotavlja trden temelj za bodoče sodelovanje med državama v okviru mednarodnih 
organizacij. 
Nominacija tudi s strani poslancev Evropskega parlamenta 
Bouchamaouijeva je Nobelovo nagrado za mir prejela leta 2015 kot članica tunizijske skupine za demokracijo. Takrat je 
vodila kvartet narodnega dialoga, v katerega so bile vključene štiri civilne skupine. Kot Nobelova nagrajenka za mir ima 
pravico do nominacije. 
Zaeva in Ciprasa so že v soboto za Nobelovo nagrado za mir nominiral poslanci Evropskega parlamenta Udo Bullmann, Ska 
Keller in Gabi Zimmer, poroča makedonska tiskovna agencija Mia. 

https://www.dnevnik.si/1042859931/svet/zaev-in-cipras-uradno-nominirana-za-nobelovo-nagrado-za-mir


• DZ za varuha človekovih pravic potrdil specialnega pedagoga Petra Svetino. STA. Dnevnik, Ljubljana, 29. januar 
2019 

https://www.dnevnik.si/1042860172/slovenija/1042860172  
DZ je z 89 glasovi za in brez glasu proti za varuha človekovih pravic potrdil specialnega pedagoga Petra Svetino. Svetina 
bo na tem mestu nasledil Vlasto Nussdorfer, ki se ji mandat izteče 23. februarja. 
 
Svetino so za varuha človekovih pravic predlagali v nacionalnem združenju za kakovost življenja Ozara Slovenija in Centru 
Korak za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo. Prepričal pa je tudi predsednika republike Boruta Pahorja. Vsi so 
izpostavili njegov izostren občutek za sočloveka. 
Danes pa je Svetina dobil še visoko podporo poslanskega zbora. Poslanske skupine so večinoma izpostavljale njegove 
bogate poklicne izkušnje in pot, na kateri je dodobra spoznal potrebe ranljivih skupin. 

• V razpravi DZ o referendumu o migracijah nasprotujoča si stališča opozicije in koalicije. STA. Dnevnik, Ljubljana,  
30. januar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042860368/slovenija/v-razpravi-dz-o-referendumu-o-migracijah-nasprotujoca-si-stalisca-
opozicije-in-koalicije  
Državni zbor danes na redni seji razpravlja o predlogu za razpis referenduma o migracijah, ki sta ga vložili opozicijski SDS 
in SNS. V opoziciji so v razpravi izpostavljali predvsem, da je treba odločitev o upravljanju migracij prepustiti ljudstvu. 
Poslanci koalicijskih strank pa so menili, da je referendum neutemeljen. 
Gre za referendum o globalnem dogovoru ZN o migracijah, h kateremu je Slovenija pristopila decembra lani v Marakešu. 
Referendumsko vprašanje bi se v skladu s predlogom glasilo: "Ali ste za to, da Slovenija pristopi h Globalnemu dogovoru o 
varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki izenačuje legalne in ilegalne migracije?" 
Dogovor je bil po besedah poslanca SDS Branka Grimsa sprejet na način, ki postavlja pod vprašaj njegovo veljavo. O 
potrditvi je odločala vlada Mira Cerarja, ki je bila takrat v odstopu in je imela pravico odločati samo o tekočih zadevah, ki so 
nujne, ne pa o nečem tako dolgoročnem, kot so migracije, je v imenu predlagatelja povedal Grims. Poleg tega bi moral biti v 
skladu z zakonom o zunanjih zadevah obveščen DZ, a ni bil, je še poudaril. "Če je nek akt sprejet na očitno nepraven, 
protiustaven in protizakonit način, ne more biti uveljavljen," je dejal. 
To je v predstavitvi stališča opozicijske stranke NSi poudaril tudi Jožef Horvat, ki pa ni podprl predloga za razpis 
referenduma, saj je "oblast zelo jasno rekla, da ne bo spoštovala volje ljudstva". V NSi so pojasnili, da bi referendum podprli, 
če bi se vladne stranke zavezale, da bodo izid referenduma spoštovale, ker do tega ni prišlo, pa menijo, da bi bil le zelo 
draga javnomnenjska anketa. 
Brglez: Nedopustno je, da politika izgovore išče v čustvih ljudi 
Referendum sicer podpirajo v SDS in SNS. Grims je povedal, da je takšen referendum utemeljen, saj bodo na osnovi 
dogovora ZN o migracijah v DZ sprejeti številni zakoni in druge pravne rešitve, ki bodo utemeljeni na njem in so v 
pristojnosti DZ. 
V koalicijski SAB medtem menijo, da posvetovalni referendum nima pravne podlage, saj lahko DZ razpiše referendum zgolj o 
zadevah iz svoje pristojnosti, je povedala poslanka te stranke Maša Kociper. Dogovor o migracijah pa spada v pristojnost 
vlade, in ne parlamenta, je dodala in napovedala, da poslanci SAB predloga ne bodo podprli. 
Referendumu po besedah poslanca Ivana Hrška nasprotujejo tudi v stranki DeSUS, saj ne gre za pristojnost DZ. Poleg tega 
ne bi služil ničemur, razen nabiranju političnih točk predlagateljev, je zatrdil poslanec. 
Milan Brglez (SD) pa je nasprotovanje njegove poslanske skupine med drugim pojasnil s tem, da je nedopustno, da bi 
politika za svoje konkretno ukrepanje ali neukrepanje v zvezi z izzivom migracij izgovor iskala v odločitvah in čustvih ljudi. 
Nasprotovanje predlogu za razpis referenduma o migracijah so s podobnimi utemeljitvami izrazili tudi v koalicijskih strankah 
LMŠ in SMC. Nasprotujejo pa mu tudi v opozicijski stranki Levica. 
Glasovanje bo v četrtek 
Referendumu nasprotuje tudi vlada, ki je v decembrskem stališču izpostavila, da je sprejemanje mednarodnih aktov, kot je 
globalni dogovor, v pristojnosti vlade, in ne parlamenta. Zunanji minister Miro Cerar je sredi meseca na seji 
parlamentarnega odbora za zunanjo politiko razpravo o tem predlogu označil za brezpredmetno. 
Tudi v zakonodajno-pravni službi so pojasnili, da sprejemanje samega akta ni v pristojnosti DZ, bi pa lahko bila vsebina tega 
dogovora predmet obravnave v DZ. Poleg tega referendumsko vprašanje v takšni obliki ne more biti predmet razpisa 
posvetovalnega referenduma, saj vzbuja dvom in je nejasno. 
Glasovanje o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma bo v četrtek. Glede na danes predstavljena stališča poslanskih 
skupin se predlogu obeta zavrnitev. Predlog je zavrnil tudi OZP. 

• Italija želi prepovedati vstop ladjam nevladnih organizacij v svoje vode. STA. Dnevnik, Ljubljana, 30. januar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042860344/svet/italija-dovolila-izkrcanje-migrantov-z-ladje-seawatch  
Italijanski notranji minister Matteo Salvini je danes napovedal, da pripravljajo ukrep, s katerim bi omejili možnost vstopa 
v italijanske ozemeljske vode ladjam nevladnih organizacij, ki na odprtem morju pred obalo Libije rešujejo migrante. 
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Slika: Italija želi prepovedati vstop ladjam nevladnih organizacij v svoje vode. Foto: Reuters  
 
Pri tem je vodja skrajno desne Lige zatrdil, da ne gre za vzpostavitev pomorske blokade, temveč izvajanje veljavne 
zakonodaje. 
Viri na notranjem ministrstvu so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedali, da gre za vzpostavitev 
"standardnega postopka v primeru novih prihodov ladij nevladnih organizacij", kot to določajo italijanska pomorska pravila. 
Slednja navajajo, da lahko ministrstvo za promet "zaradi javnega reda omeji ali prepove tranzit in ustavljanje trgovskih ladij 
v ozemeljskih vodah". 
Salvini, ki je že lansko poletje tovrstnim ladjam prepovedal vplutje v italijanska pristanišča, o omenjenem ukrepu razmišlja, 
potem ko je Italija danes dovolila pristanek ladji nemške nevladne organizacije Sea-Watch s 47 migranti. Dovoljenje so izdali 
šele, ko je sedem članic EU pristalo, da bodo migrante sprejele. Ladja je na izkrcanje migrantov sredi Sredozemskega morja 
čakala skoraj dva tedna. Izkrcali naj bi se na Siciliji, kakih 60 kilometrov severno od lokacije, kjer se nahaja ladja. 
Danes dovolili izkrcanje migrantov z ladje Sea Watch 
Migranti z ladje nemške nevladne organizacije Sea Watch se bodo lahko po skoraj dveh tednih na morju izkrcali, saj se je 
sedem držav članic Evropske unije zavezalo, da jih sprejme, je danes sporočil italijanski premier Giuseppe Conte. Migranti 
bodo ladjo zapustili v prihodnjih urah, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
Sedem držav članic - Luksemburg, Nemčija, Francija, Portugalska, Romunija, Malta in Italija - so se zavezale, da bodo 
sprejele skupno 47 prebežnikov, ki so obtičali na ladji. 
Nemška nevladna organizacija je 19. januarja pred obalo Libije rešila 47 migrantov, med njimi osem mladoletnikov. Zadnjih 
nekaj dni je bila ladja zasidrana pred obalo Sicilije, a ni smela vpluti v pristanišče. Italija je namreč prepovedala vplutje, 
dokler ne bodo države članice obljubile, da bodo sprejele prebežnike. 

• Makedonija obljublja nove reforme za hitrejše približevanje EU. STA. Dnevnik, Ljubljana, 30. januar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042860416/svet/makedonija-obljublja-nove-reforme-za-hitrejse-priblizevanje-eu  
Makedonski premier Zoran Zaev je danes na Dunaju dejal, da je ob spremembi imena države njegova vlada pripravljena 
začeti nove reforme, da bi pospešila začetek pristopnih pogajanj z EU. "Upamo, da bomo junija Svetu EU dali trdne 
argumente, da bo predlagal datum za začetek pristopnih pogajanj," je dejal. 
 

 
Slika: Na skupni novinarski konferenci z avstrijskim kanclerjem Sebastianom Kurzem je makedonski premier Zoran Zaev 
na Dunaju dejal, da je ob spremembi imena države njegova vlada pripravljena začeti nove reforme, da bi pospešila 
začetek pristopnih pogajanj z EU. Foto: dpa  
 
Na skupni novinarski konferenci z avstrijskim kanclerjem Sebastianom Kurzem je izrazil prepričanje, da bo Makedonija do 
takrat dosegla napredek na področju vladavine prava in uresničevanja pravosodne reforme na področju korupcije in 
organiziranega kriminala, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
Makedonija in Grčija sta ratificirali junija lani sklenjeni sporazum, po katerem bo Makedonija spremenila ime v Severno 
Makedonijo, in s tem končali več desetletni spor o imenu, zaradi katerega so Atene ovirale Skopje na poti v EU in Nato. 
"Verjamemo v evropske vrednote, morda celo bolj kot nekateri ljudje v državah članicah," je dejal Zaev. 
Avstrijski kancler Kurz, ki podpira širitev EU na Zahodni Balkan, pa je opozoril, da je določitev datuma za začetek pristopnih 
pogajanj z Makedonijo odvisna od izpolnitve pogojev in napredka države. Ob tem je pristavil, da pa "vidi trdno odločenost 
Makedonije in rezultate". 

• Arbitraža: ministrstvo za javno upravo prejelo 38 vlog za preselitev na slovensko stran meje. STA. Dnevnik, 
Ljubljana,   

https://www.dnevnik.si/1042860416/svet/makedonija-obljublja-nove-reforme-za-hitrejse-priblizevanje-eu


31. januar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042860597/slovenija/arbitraza-ministrstvo-za-javno-upravo-prejelo-38-vlog-za-preselitev-na-
slovensko-stran-meje-  
Vlada se je na današnji seji seznanila s poročilom o dosedanjih aktivnostih, povezanih z implementacijo arbitražne 
razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško. 
 

 
Slika: Arbitraža: ministrstvo za javno upravo prejelo 38 vlog za preselitev na slovensko stran meje. Foto: Bojan Velikonja  
 
V poročilu so podrobneje predstavljene dosedanje aktivnosti resorjev, tako glede sprejetih predpisov, posodobitve evidenc, 
poročanja drugim organom, kot tudi glede ostalih postopkov, povezanih z arbitražno razsodbo. Postopki večinoma potekajo 
v skladu s predvidenim načrtom, prebivalci izvršujejo dane jim pravice in so v večji meri že skoraj realizirane, so po seji vlade 
sporočili iz urada vlade za komuniciranje (Ukom). Vladna medresorska skupina za implementacijo arbitražne razsodbe, ki je 
bila imenovana 6. julija 2017, nadaljuje z dosedanjimi nalogami koordinacije pristojnih ministrstev in služb na to temo. Pri 
implementaciji arbitražne razsodbe so posebno pozornost namenili zakonu o ureditvi določenih vprašanj zaradi razsodbe, ki 
se neposredno dotika prebivalcev, na katere ima neposreden vpliv. 
Po zadnjih podatkih Ukoma je Slovenija za preselitev tistih, ki so po arbitraže ostali na drugi strani meje, izrazili pa so željo 
po preselitvi na slovensko stran, že izplačala 1,94 milijona evrov, znesek pa bo na koncu najverjetneje znašal 2,79 milijona 
evrov. Ministrstvo za javno upravo je do 20. decembra lani prejelo skupaj 38 tovrstnih vlog, ki se nanašajo na skupno 98 
oseb. Največ, 24 vlog, je bilo vloženih na območju upravne enote (UE) Piran, po sedem pa na območjih UE Ljutomer in 
Metlika. Pravnomočnih je že 30 odločb, za 26 pa so bila že izvedena izplačila. Še štiri vloge čakajo na pravnomočnost, štiri pa 
še na odločitev. 
Na področju kmetijstva in ribištva je sklad kmetijskih zemljišč in gozdov prejel 32 vlog za zemljišča na območju UE Lendava v 
skupni površini nekaj več kot sto hektarov. Stroški zagotovitve zemljišč upravičencev so bili ocenjeni na 200.000 evrov. V 
občini Metlika se bo preselila tudi ena kmetija, za kar bo Slovenija občini povrnila nekaj manj kot 14.000 evrov. Nekaj več 
kot 183.000 evrov je bilo namenjenih za povračilo ribičem zaradi oviranega ribolova in s tem izpada dohodka. V prvem 
šestmesečnem obdobju je bilo za 56 upravičenih vlog izplačanih 87.750 evrov, v drugem pa za 62 upravičenih vlog 95.500 
evrov. Še 816 evrov je bilo namenjenih za povračilo škode na ribolovnem orodju oziroma plovilu. 
Lani je bilo nekaj več kot 48.000 evrov namenjenih za stroške pravne pomoči slovenskim ribičem v postopkih, ki sta jih proti 
njim sprožila hrvaška policija in ribiški inšpektorat, ker so lovili v slovenskem morju, a pri tem prečkali hrvaško sredinsko 
črto. Glede na razpoložljive podatke je bilo vloženih že preko 220 ugovorov zoper izrečene kazni, ki še vedno prihajajo. 
Skupaj naj bi znesek glob in stroškov postopka že presegal 232.000 evrov. Še 27.400 evrov je bilo do 30. novembra lani 
namenjenih za nadomestila zaradi zmanjšanega obsega vračila trošarine. Prejeli so 29 vlog, ki so bile vse rešene. Vse vloge, 
razen ene, so bile rešene pozitivno. 

• Mogherinijeva poziva h konsenzu glede boja proti tihotapcem migrantov. STA. Dnevnik, Ljubljana, 31. januar 
2019  

https://www.dnevnik.si/1042860579/svet/mogherinijeva-poziva-h-konsenzu-glede-boja-proti-tihotapcem-migrantov  
Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini je danes v Bukarešti članice EU pozvala h konsenzu, ki bi 
zagotovil preživetje operacije za boj proti tihotapcem z migranti v Sredozemlju, imenovane Sophia. Slovenija jo podpira, 
a nekateri v EU menijo, da bi jo bilo treba ukiniti, pa je dejal obrambni minister Karl Erjavec. 
 
 
Operacija Sophia je izjemno pomembna, ker upravlja migracije iz Libije, je poudaril Erjavec v telefonski izjavi za STA. 
Minister si ne predstavlja, kaj bi se bilo lahko v minulih letih zgodilo, če te operacije ne bi bilo. 
Da je Sophia ena najuspešnejših operacij EU, je znova izpostavila tudi Mogherinijeva, ki je poudarila tudi, da so vsi ministri 
danes rekli, da je treba operacijo ohraniti in celo okrepiti. A eno vprašanje je še odprto: kaj storiti z migranti, rešenimi na 
morju, je spomnila. 
Reševanje migrantov sicer ni naloga Sophie, a po mednarodnem pravu mora ladja na morju pomagati vsaki drugi ladji v 
težavah. »Problem je, da ni urejenega sistema sprejemanja migrantov. Solidarnost ne deluje, kot bi si želeli. To je glavni 
problem,« je izpostavil tudi Erjavec. Z večjo solidarnostjo operacija po ministrovih besedah ima prihodnost, sicer pa bo 
težko, čeprav dobra volja, da bi se poiskala rešitev, očitno obstaja. 
Erjavec je še poudaril, da so obrambni ministri pristojni za zagotavljanje zmogljivosti, pri čemer je spomnil, da je Slovenija v 
operaciji sodelovala z ladjo Triglav, politično odločitev pa morajo sprejeti zunanji ministri oziroma predsedniki vlad članic 
unije. V Bukarešti sicer po neuradnih informacijah ne veje pretirani optimizem glede prihodnosti Sophie. Problem je Italija, 
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ki zahteva spremembo pravil, po katerih migrante, ki jih v operaciji rešijo v Sredozemlju, izkrcajo v italijanskih pristaniščih. V 
nasprotnem primeru bo treba operacijo končati, pravi italijanski notranji minister Matteo Salvini. 
Operacija vzpostavljena leta 2015 
Operaciji Sophia, ki je bila vzpostavljena leta 2015, se mandat izteče konec marca. Deluje v mednarodnem morju, ne pa tudi 
v libijskih ozemeljskih vodah, kar je bilo sicer dolgoročno predvideno ob njeni vzpostavitvi. Za ta korak potrebuje EU 
povabilo libijskih oblasti oziroma resolucijo ZN. V okviru operacije so rešili okoli 50.000 migrantov in beguncev. Poleg 
temeljne naloge uničenja poslovnega modela tihotapcev migrantov in trgovcev z ljudmi v južnem osrednjem Sredozemlju 
ima še dve podporni nalogi: usposabljanje libijske obalne straže in mornarice ter pomoč pri uresničevanju embarga ZN na 
orožje na odprtem morju pred libijsko obalo. 
Obrambni ministri so na neformalnem zasedanju v Bukarešti razpravljali tudi o prispevku žensk k miru, pri čemer je Erjavec 
izpostavil, da se Slovenija lahko pohvali ne le z edino načelnico vojske na svetu, temveč tudi z generalno direktorico policije. 
Na sploh je v Slovenski vojski 16,5 odstotka pripadnic, je izpostavil minister in dodal, da so v Bukarešti to močno pozdravili. 
Razpravljali so tudi o evropski varnostni in obrambni politiki, ki se ne sooča več zgolj z vojaškimi, temveč tudi s kibernetskimi 
in hibridnimi izzivi, pri čemer je bilo danes veliko poudarka na novih tehnologijah in umetni inteligenci. 
EU mora biti zmožna sama zagotavljati svojo varnost, pri čemer pa ne sme biti podvajanja z zvezo Nato, je izpostavil Erjavec. 
Poudaril je tudi, da je v Sloveniji veliko malih in srednjih podjetij, ki se ukvarjajo z novimi tehnologijami in bi lahko bila 
koristna pri odvračanju kibernetskih in hibridnih varnostnih izzivov. 

• Predsednik makedonskega parlamenta prvič nagovoril poslance v albanščini. STA. Dnevnik, Ljubljana, 31. januar 
2019  

https://www.dnevnik.si/1042860590/svet/predsednik-makedonskega-parlamenta-prvic-nagovoril-poslance-v-albanscini  
Prvič v zgodovini Makedonije je predsednik parlamenta Talat Xhaferi danes poslance nagovoril v albanščini. Temu je 
nasprotovala opozicijska stranka VMRO-DPMNE, ker da je po poslovniku sobranja makedonščina edini uradni jezik v 
parlamentu. Xhaferi je odločitev utemeljil na nedavno uveljavljenem zakonu o jezikih. 
 

 
Slika: Predsednik makedonskega parlamenta prvič nagovoril poslance v albanščini. Foto: Reuters 
 
Xhaferi je ob tem napovedal, da bo odslej vse seje parlamenta vodil v albanskem jeziku. Napovedal je tudi postavitev 
dvojezičnih napisov na poslopju sobranja, a šele po tem, ko bo država v skladu s prespanskim sporazumom z Grčijo uradno 
spremenila ime v Severno Makedonijo, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. 
Vodja poslanske skupine VMRO-DPMNE Nikola Micevski je nasprotoval nagovoru Xhaferija v albanščini, ker da je to v 
nasprotju s polovnikom sobranja. Po njegovem mnenju bi morali pred nadaljevanjem seje najprej ustrezno spremeniti 
poslovnik, ki sedaj določa, da je v parlamentu uradni jezik makedonščina. 
"Ne nasprotujem temu, da ljudje govorijo svoj jezik, a kršenje poslovnika ni prava pot," je dejal po poročanju makedonske 
tiskovne agencije Mia. 
Xhaferi je njegove argumente zavrnil z besedami, da je stopil v veljavo zakon o jezikih, s katerim so razširili uporabo 
albanščine v državi. Nato je nadaljeval vodenje seje v albanskem jeziku. 
Zakona o jezikih predsednik Ivanov ni podpisal  
V sredo so že na seji makedonske vlade prvič ministri albanske narodnosti govorili v albanščini. Ob tem je vlada po 
poročanju portala Meta izpostavila, da je to v skladu z omenjenim zakonom, pa tudi državljanska pravica, ki potrjuje, da 
Makedonija zagotavlja pravice vseh skupnosti tudi na praktični ravni. 
Zakon o jezikih je bil 15. januarja objavljen v uradnem listu, čeprav ga predsednik države Gjorge Ivanov ni podpisal, kar naj 
bi bilo v nasprotju z ustavo. Del makedonske opozicije je zato od ustavnega sodišča zahteval presojo, ali je zakon v skladu z 
ustavo, kot tudi njegovo odpravo, ker ga ni podpisal predsednik Ivanov. Vlada pa je za stališče glede zakona zaprosila 
beneško komisijo pri Svetu Evrope. 
Tiskovni predstavnik vlade Mile Bošnjakovski pa je za portal Meta danes potrdil, da bo država ime v Severno Makedonijo 
predvidoma spremenila 15. februarja, saj bo prespanski sporazum v veljavo stopil sedem dni po tem, ko bo grška vlada 
ratificirala protokol o pristopu Makedonije k Natu. To naj bi predvidoma storila 8. februarja kot prva članica Nata. 
 

Večer, Maribor 

• Prvič bo stal na drugem bregu. Darka Zvonar Predan. Večer, Maribor, 25.01.2019 
                 Janko Zerzer 
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Slika: Janko Zerzer. Foto: Vincenc Gotthardt  
 
Koroški kulturni garač Janko Zerzer bo nocoj prejel Tischlerjevo nagrado, neutrudnemu zborovskemu pevcu pa bo zapela 
tudi Bernarda Fink. 
Drevi bodo v Celovcu podelili jubilejno Tischlerjevo nagrado. Tokratna, že štirideseta, gre v roke 83-letnega Janka Zerzerja, 
marljivega koroškega kulturnega delavca. Prvič bo nagrajenec stal na drugem bregu, z nagrado, poimenovano po očetu 
celovške Slovenske gimnazije Jošku Tischlerju, je namreč tesno organizacijsko povezan od samega začetka. 
Nagrado je leta 1979 ustanovila Krščanska kulturna zveza (KKZ), da bi z njo hvaležno počastila kulturne garače, Zerzer, ki je 
bil lavdator že na prvi podelitvi, pa je kasneje kot predsednik KKZ skupaj s predsednikom Narodnega sveta koroških 
Slovencev (NSKS) priznanje vrsto let izročal nagrajencem. Bil je tudi oče zamisli o govorniškem natečaju za mlade, ki poteka 
ob Tischlerjevi nagradi, pa ne samo tega. V slovenski skupnosti na avstrijskem Koroškem v minulih desetletjih skorajda ni 
bilo pomembnejše kulturne pobude brez Zerzerjevega pečata, od jezikovnih počitnic za mlade in gledaliških ter lutkovnih 
delavnic v Sloveniji prek Koroških kulturnih dnevov na Primorskem do Slikarskega tedna v Svečah in Slovenske glasbene 
šole. 
Njegov pečat nosi tudi pobuda Slovenščina v družini, izvirajoče iz prepričanja, da niti vrtec niti šola ne moreta dati otroku 
tega, kar lahko dobi v družini. On sam je kot otrok v rodnih Svečah v Rožu, kjer je bil pogovorni jezik takrat, celo v času 
nacizma, še pretežno slovenski, dobil veliko. Po vojni je na vasi spet zaživelo tudi kulturno življenje vključno z otroškim 
pevskim zborčkom, pri katerem je mali Janko navdušeno sodeloval. Sledilo je šolanje, najprej v malem semenišču na 
znamenitem Plešivcu, Slovenske gimnazije takrat seveda še ni bilo, in petje v tamkajšnjem zboru. V Svečah se je med 
počitnicami na domačem koru pomešal najprej med altistke, po mutiranju pa sprva med tenorje in končno med basiste. 
Čeprav je sveškemu cerkvenemu zboru ostal zvest tako rekoč vse življenje, je pel tudi v drugih, recimo v študentskem na 
Dunaju, kjer je študiral najprej ekonomijo, nato nemščino in zgodovino, ali pri Gallusu, potem ko je kot profesor na 
Slovenski gimnaziji postal Celovčan. 
 

 
Slika: Tako je Janko Zerzer kot predsednik Krščanske kulturne zveze leta 2003 predal Tischlerjevo nagrado lutkarjema 
Bredi in Tinetu Varlu. Foto: Sašo Bizjak 
 
O glasbenem dogajanju doma in pri sosedih je za koroške rojake tudi medijsko poročal, med drugim redno o delu ljubljanske 
in mariborske operne hiše. Do Maribora ima sploh še posebno intimen odnos, ker ima tu od plebiscitnega časa naprej 
sorodnike. Pisal pa ni samo o glasbi in tudi ne samo za celovški katoliški tednik Nedelja, ki mu je še vedno zvest, saj ureja v 
njem rubriko narečnih besed Po domače. Skrb za slovenščino in njena narečja je zanj, prizadevnega publicista, ki je skupaj s 
prijateljem Francem Kattnigom izdal praktičen priročnik Dvojezična Koroška, seznam dvojezičnih krajevnih imen južne 
Koroške, sam pa kulturno-zgodovinski turistični vodnik Po koroških poteh in nato še druge publikacije, srčna zadeva. K njej 
sodi tudi spodbujanje za uporabo slovenščine v družini, saj zgolj šola z naraščajočim številom prijav k dvojezičnemu 
osnovnošolskemu pouku še zdaleč ni dovolj. "Velika večina prijavljenih otrok pride v šolo brez vsakega jezikovnega znanja in 
jo po štirih letih večinoma zapusti z osnovnim znanjem," pravi. "Tudi če se mlad človek slovenskega jezika kolikor toliko 
nauči, se ga bo posluževal le po potrebi, na primer v poslovnem življenju, ne bo pa imel do njega čustvenega odnosa. Zato 
skušamo apelirati na starše in stare starše, da posredujejo naraščaju jezik, ki so ga sami govorili od rane mladosti naprej, in 
naj ne pozabijo, da so jezik večinskega naroda osvojili v skoraj docela nemški družbi mimogrede." 
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Zaslužen je po svoje tudi, da so njegove Sveče dobile imenitno sovaščanko, mednarodno uveljavljeno mezzosopranistko 
Bernardo Fink. Potem ko jo je med svojim obiskom, ki pod prejšnjim režimom marsikomu v Sloveniji in na Koroškem ni bil 
po volji, pri rojakih v Buenos Airesu leta 1986 slišal peti, je pri ljubljanskih kulturnih politikih namreč dosegel, da so jo 
povabili v Celovec, Ljubljano in Trst. Nocoj mu bo na slovesni podelitvi nagrade, ki mu jo bosta izročila predsednika KKZ in 
NSKS Janko Krištof in Valentin Inzko, zapela prav Bernarda Fink Inzko, seveda s cerkvenim zborom iz Sveč. 

• Spomin na žrtve holokavsta. Jože Gabor. Večer, Maribor, 25.01.2019 
https://www.vecer.com/spomin-na-zrtve-holokavsta-6651290 
 

 
Slika: V lendavski občini so tudi letos pripravili sklop dogodkov ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta (27. 
januar) z naslovom ŠOA – spominjamo se 2019. Foto: Jože Gabor 
 
V Lendavi se spominjajo žrtev holokavsta. Organizatorji nagovarjajo javnost za spominjanje na največje zlo dvajsetega 
stoletja. 
 

 
Slika: V lendavski občini so tudi letos pripravili sklop dogodkov ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta (27. 
januar) z naslovom ŠOA – spominjamo se 2019. Foto: Jože Gabor 
 
V lendavski občini so tudi letos pripravili sklop dogodkov ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta (27. januar) 
z naslovom ŠOA – spominjamo se 2019. 
Podobne dogodke v teh dneh organizirajo tudi v drugih krajih po Sloveniji. Z njimi organizatorji nagovarjajo javnost za 
spominjanje na največje zlo dvajsetega stoletja; da ne bi bilo nikoli pozabljeno, predvsem pa, da se ne bi nikoli in nikjer več 
ponovilo. 
 
V okviru projekta ŠOA so predstavniki občine Lendava in kulturnih institucij iz lendavske občine na judovskem pokopališču v 
Dolgi vasi prižgali sveče in položili kamen. O lendavskih Judih in zločinih, ki so se zgodili, so ob tem govorili podžupan občine 
Lendava Mihael Kasaš, direktor Galerije-Muzeja Lendava Dubravko Baumgartner in predsednica Zveze kulturnih društev 
Lendava Danijela Hozjan. 
 

 
Slika: V lendavski občini so tudi letos pripravili sklop dogodkov ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta (27. 
januar) z naslovom ŠOA – spominjamo se 2019. Foto: Jože Gabor 
 
V prostorih Zveze kulturnih društev Lendava so pripravili spominsko prireditev z odprtjem fotografske razstave in 
potopisnim predavanjem Tatjane Bogdan o izraelskemu spominskemu centru holokavsta Yad Vashem. 
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Slika: V lendavski občini so tudi letos pripravili sklop dogodkov ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta (27. 
januar) z naslovom ŠOA – spominjamo se 2019. Foto: Jože Gabor 
 
V nedeljo bo v Slovenskem muzeju holokavsta – Sinagogi Lendava v sklopu dogodkov ŠOA-spominjamo se lutkovna prestava 
Lutkovnega gledališča Pupilla Lendava z naslovom Estera ali praznik usod. 
 
 
V ponedeljek bo v lendavski sinagogi zgodovinska ura za dijake Dvojezične srednje šole Lendava. V torek pa bo odprtje 
razstave Judje na Goriškem in predstavitev knjige Jeruzalem ob Soči: Judovska skupnost na Goriškem od 1867 do danes. 
 

 
Slika: V lendavski občini so tudi letos pripravili sklop dogodkov ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta (27. 
januar) z naslovom ŠOA – spominjamo se 2019. Slika: Jože Gabor 

 
• Sodišče na Siciliji: Salvinija je možno obtožiti ugrabitve pribežnikov. STA. Večer, Maribor, 25.01.2019 

https://www.vecer.com/sodisce-na-siciliji-salvinija-je-mozno-obtoziti-ugrabitve-pribeznikov-6650894  
Salvini, ki je tudi podpredsednik italijanske vlade, je znan po svoji ostri politiki do beguncev in migrantov. 
Italijansko sodišče na Siciliji je razsodilo, da je italijanskega notranja ministra Mattea Salvinija možno obtožiti ugrabitve, ker 
pribežnikom avgusta lani ni dovolil, da bi se z ladje italijanske obalne straže izkrcali na ozemlje Italije. Odločitev sodišča pa 
Salvinija glede na njegov odziv na njegovi Facebook strani ni vznemirila. 
Zdaj je na potezi italijanski parlament, ki mora odločiti, ali se bo sodni proces proti Salviniju lahko začel ali pa ga bodo 
preložili. Vprašanje namreč je, ali se bo skliceval na imuniteto in ali mu jo bo parlament priznal. Pri tem bo po navedbah 
nemškega spletnega portala Deutsche Welle zanimivo videti, ali bodo koalicijski partnerji iz Gibanja petih zvezd podprli 
notranjega ministra iz skrajno nacionalistične Lige. 
 
"Priznam. Ni potrebe po sodnem procesu. Res je. Storil sem in to bi storil še enkrat," je zapisal italijanski notranji minister. 
Dodal je, da mu grozi od treh do 15 let zapora, ker je preprečil nezakonite prihode v Italijo. "Ostal sem brez besed," je še 
dodal. 
Obtožbe na račun Salvinija je izreklo tožilstvo v sicilskem mestu Catania, ki meni, da je Salvini nezakonito zadrževal 177 
migrantov, ko jim ni dovolil, da bi se izkrcali iz italijanske ladje Ubaldo Diciotti, ki jih je rešila iz Sredozemskega morja. Potem 
ko so skorajda teden dni preživeli na ladji, so Irska, Albanija in katoliška cerkev dosegle dogovor o njihovem sprejemu. 
Večina migrantov na krovu ladje je bila iz Eritreje in so bili na begu pred revščino in nasiljem v državi. 

• Ni več ovir za preimenovanje najjužnejše republike nekdanje Jugoslavije. Zvezdana Bercko. Večer, Maribor, 
25.01.2019 

https://www.vecer.com/tudi-grcija-ratificirala-prespanski-sporazum-6651131 
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Slika: Dve tretjini Grkov še vedno nasprotujeta imenu Severna Makedonija. Foto:  EPA  
 
Tudi Grčija ratificirala Prespanski sporazum. 
Četrtstoletni spor glede imena med Grčijo in Makedonijo je očitno končan. Grški parlament je namreč s tesno večino (153 
od 300 poslancev) potrdil Prespanski sporazum, ki predvideva, da se najjužnejša republika nekdanje Jugoslavije imenuje 
Severna Makedonija. Vladi v Skupju bo s tem tudi omogočeno, da se poteguje za članstvo v zvezi Nato (ki se zdi zelo 
verjetno) in Evropski uniji (ki se zdi zelo oddaljeno). Do uveljavitve sporazuma bo sicer prišlo šele po tem, ko se bosta državi 
medsebojno uradno obvestili, da sta končali notranjepravne postopke. Grški parlament mora ob ratifikaciji sporazuma 
potrditi še protokol o članstvu Makedonije v zvezi Nato. To naj bi se zgodilo do sredine februarja. 
Sklicevanje na Aleksandra Velikega 
Grčija kljub temu ves trdi, da je Makedonija del grške zgodovine in je tudi ime grške province. Boji se, da bi sosednja država 
s tem imenom lahko zahtevala zase severno grško pokrajino, zato je zahtevala, da se ime države spremeni tako, da bo jasno 
razvidna njena geografska lega. Makedonija nasprotno ves čas trdi, da nima ozemeljskih zahtev ter da so Makedonci narod z 
lastno zgodovino, kulturo in identiteto, kar jim daje pravico, da se imenujejo Makedonci. 
Grčija se sklicuje na zgodovinske pravice do imena vse tja do antičnih časov Aleksandra Velikega. Grško stališče je, da je vse, 
kar je povezano z Makedonijo, izključno grško. Antični Makedonci oziroma makedonski Grki naj bi bili neprekinjeno rasno in 
kulturno povezani z modernimi Grki. Tudi drugi, geografski pomen besede Makedonija naj bi po trditvih Aten dokazoval, da 
ima pravico do imena Makedonija prav Grčija. Geografsko je Makedonija sicer ime širše geografske regije, katere največji 
del (52 odstotkov) naj bi bil na ozemlju današnje Grčiji, le manjši del te regije (17 odstotkov) pa predstavlja Makedonija. 
Makedonska stran vztraja, da so Makedonci edinstven narod z edinstveno zgodovino, kulturo in identiteto. Teorij o 
njihovem izvoru je več. Najbolj skrajni nacionalisti zagovarjajo tezo, da so neposredni nasledniki antičnih Makedoncev. Bolj 
verjetno je, da so današnji Makedonci Slovani, ki so se v 6. stoletju naselili na ozemlje antične Makedonije in se pomešali s 
prvotnim prebivalstvom. 
Leta 1914 je Grčija z imenom Makedonija poimenovala upravno regijo v severni Grčiji. V kraljevini SHS je obstajala 
Vardarska banovina, Ljudska republika Makedonija (od leta 1963 Socialistična republika Makedonija) je bila prvič omenjena 
v ustavi SFRJ iz leta 1946, zaradi česar je Grčija že takrat protestirala. 
 

 
Slika: Grški premier Akeksis Cipras in njegov makedonski kolega Zoran Zaev sta lani ob Prespanskem jezeru tlakovala pot 
do zgodovinskega sporazuma. Foto: Reuters 
Spor od leta 1991 
Takratna jugoslovanska republika Makedonija je neodvisnost razglasila po referendumu septembra 1991. Poimenovala se je 
Republika Makedonija, kar je nemudoma sprožilo nasprotovanje njene južne sosede Grčije, da s tem imenom nakazuje 
ozemeljske težnje po istoimenski pokrajini v severni Grčiji. Pod imenom Republika Makedonija je novonastalo državo 
priznalo več kot sto držav, tudi Slovenija ter velesile ZDA, Rusija in Kitajska. V OZN pa so državo aprila 1993 zaradi zahteve 
Grčije sprejeli pod začasnim imenom Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (po angleškem imenu se je uveljavila 
kratikca FYROM). Dodatno je spor zapletla makedonska zastava s soncem Vergine, ki je grški oziroma antični simbol. Grčija 
je februarja 1994 enostransko uvedla trgovinski embargo proti Makedoniji, ki je močno škodoval gospodarstvu te majhne 
države. 
V reševanje nesoglasij med državama so se kmalu vključili Združeni narodi in ZDA. Posebni odposlanec ZN, bivši ameriški 
državni sekretar Cyrus Vance, in posebni odposlanec tedanjega ameriškega predsednika Billa Clintona, diplomat Matthew 
Nimetz, sta dosegla, da sta državi 13. septembra 1995 podpisali začasni sporazum o normalizaciji odnosov, s katerim sta 
formalizirali dvostranske odnose. Grčija je istega leta končala trgovinski embargo proti Makedoniji, Makedonija je z zastave 
odstranila sonce Vergine in z dopolnilom ustave umaknila vse reference na ozemeljske težnje. Grčija se je zavezala, da ne bo 
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blokirala članstva Makedonije v mednarodnih organizacijah, če bo nova država postala njihova članica pod začasnim 
imenom FYROM. Pod tem imenom je Makdonija tistega leta navezala diplomatske odnose tudi z EU. 
Pogajanja med državama glede imena Makedonije, ki jih je pod okriljem ZN vse do sklenitve prespanskega sporazuma lani 
vodil Matthew Nimetz, so se uradno začela novembra 1997, dejansko pa so stekla aprila 2008, potem ko je Grčija zaradi 
spora o imenu blokirala sprejem Makedonije v zvezo Nato, čeprav je bila Makedonija pripravljena vstopiti kot FYROM, pod 
tem imenom je decembra 2005 dobila tudi status kandidatke za članstvo v EU, vendar se pristopna pogajanja z EU zaradi 
nasprotovanja Grčije niso začela. Zaradi blokade vstopa v Nato je Makedonija že leta 2008 na Meddržavno sodišče v Haagu 
vložila tožbo proti Grčiji. Decembra 2011 je sodišče razsodilo, da je Grčija s tem kršila začasni sporazum med državama iz 
leta 1995, a zadeva se ni premaknila z mrtve točke. Leta 2014 so povsem zastala tudi pogajanja in se nadaljevala šele 
decembra 2017, nekaj mesecev po tem, ko je Makedonija dobila novo vlado pod vodstvom socialdemokratov in premierja 
Zorana Zaeva. 
Slovenec v Severni Makedoniji 
Kot eden prvih tujih gostov po spremembi imena države je Severno Makedonijo v ponedeljek obiskal slovenski minister 
za obrambo Karl Erjavec. Z obiskom je Slovenija želela izkazati podporo dogovoru Grčije in Makedonije o spremembi 
imena slednje in ustavnim spremembam ter članstvu v EU in zvezi Nato.  
Prespanski sporazum 
V začetku leta 2018 sta premierja obeh držav, Zoran Zaev in Aleksis Cipras, izrazila prepričanje, da bo dogovor mogoče 
doseči še v istem letu. Na predlog odposlanca Nimetza je bilo v igri več imen: Nova Makedonija, Severna Makedonija, 
Zgornja Makedonija, Vardarska Makedonija ali Republika Makedonija - Skopje, kar pa je sprožilo množično nezadovoljstvo 
grškega prebivalstva. Vrstile so se demonstracije proti kakršnikoli omembi Makedonije v imenu severne grške sosede. Na 
največjih demonstracijah se je 4. februarja v Atenah zbralo po podatkih policije 140 tisoč ljudi, organizatorji pa so trdili, da 
jih je bilo kar 1,5 milijona. 
Maja lani so v Skopju prišli na dan z novim predlogom: ime Ilindenska Makedonija naj bi bilo po trditvah premierja Zaeva 
sprejemljivo za obe strani, vendar ga je Grčija zavrnila. 
Nato je 12. junija 2018 grški premier Aleksis Cipras končno spročil, da sta se obe državi le sporazumeli o imenu: severna 
grška soseda bo Severna Makedonija. Čeprav je del javnosti in politične opozicije nasprotoval sporazumu in je v naslednjih 
tednih sledilo več protestov v obeh državah, sta premierja 17. junija na obali Prespanskega jezera le podpisala zgodovinski 
sporazum. 
Makedonski parlament je ob odsotnosti poslancev opozicijske stranke VMRO-DPMNE tri dni kasneje sporazum soglasno 
potrdil, a čez teden dni je predsednik Gjorge Ivanov sporočil, da sporazuma ne bo podpisal. To je pomenilo, da je moral 
parlament znova glasovati o ratifikaciji sporazuma. Tudi na ponovnem glasovanju je bil sporazum potrjen, opozicijski 
poslanci VMRO-DPMNE so tudi to glasovanje bojkotirali. Sprejet je bil tudi predlog o posvetovalnem referendumu o 
sporazumu. Referendumsko vprašanje se je sicer glasilo: "Ali ste za članstvo v EU in Natu s sprejetjem sporazuma med 
Makedonijo in Grčijo?" Makedonija je namreč prav na osnovi dogovora z Grčijo, kar je Nato postavljal kot pogoj, prejela 
vabilo za začetek pristopnih pogovorov o članstvu v zavezništvu. Predsednik Ivanov je državljane pozval k bojkotu 
referenduma, največja opozicijska stranka pa je državljanom svetovala, naj glasujejo po svoji vesti. Referendum je bil 
izpeljan 30. septembra. Velika večina, 90 odstotkov tistih, ki so glasovali, je sporazum podprla, a zgolj 37-odstotna udeležba 
je bila prenizka za veljavnost referenduma. Kljub temu so v vladi rezultat razumeli kot zeleno luč za začetek postopka o 
spremembi ustave o imenu države, oktobra so se začela pristopna pogajanja z Natom, decembra pa parlamentarna razprav 
o ustavi. 11. januarja letos je makedonski parlament s potrebno dvotretjinsko večino (81 glasov) sprejel štiri dopolnila k 
ustavi, nato pa sprejel in razglasil še ustavni zakon, s katerim so državo preimenovali v Severno Makedonijo. Opozicijska 
konservativna stranka VMRO-DPMNE, ki je pred prihodom socialdemokratov na oblast več kot deset let vodila makedonske 
valde, pa je zahtevala razpustitev parlamenta razpis predčasnih parlamentarnih volitev. "Narod se bo izjasnil, kakšno 
Makedonijo želi. Severno Makedonijo, ki je ponižana in zavita v črnino, ali ponosno, napredno in spoštovano Makedonijo," 
je dejal vodja do lani vladajoče stranke Hristijan Mickoski. 
Še bolj se je zapletalo v Grčiji. Oktobra je odstopil grški zunanji minister Nikos Kocjas, ta mesec pa bi bila zaradi sporazuma z 
Makedonijo skoraj padla tudi vlada. Potem, ko je vodja grške desne nacionalistične koalicijske stranke Neodvisni Grki (Anel) 
Panos Kamenos odstopil s položaja obrambnega ministra, njegova stranka pa iz koalicije, je vladna koalicija brez sedmih 
poslancev Anela ostala brez večine v 300-članskem parlamentu. Premier Aleksis Cipras je zato v parlamentu zahteval 
glasovanje o zaupnici, ki je bila neposredno vezana na sporazum z Makedonjo. Cipras je "progresivne sile" pozval, naj 
podprejo njegovo vlado, da bi "okrepili mednarodno vlogo države" in "stabilnost v regiji". "Vsakdo mora prevzeti svojo 
odgovornost v tem ključnem trenutku," je poudaril. Glede svoje politike do Makedonije pa je ob začetku parlamentarne 
razprave dejal, da je "bilo poskusiti rešiti problem vprašanje vesti". Cipras je zaupnico s pomočjo neodvisnih poslancev sicer 
za las, s 151 glasovi, prejšnjo sredo dobil, tako se je v ponedeljek v parlamentu začela razprava o ratifikaciji prespanskega 
sporazuma o imenu Makedonije. 

• (INTERVJU) Katalonija je stopila na pot, s katere ni povratka. Intervju: Raül Romeva i Rueda. Pogovarjal se je: 
Bojan Brezigar. Večer, Maribor, 26.01.2019 

Raül Romeva i Rueda 
https://www.vecer.com/intervju-katalonija-je-stopila-na-pot-s-katere-ni-povratka-6651518  
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Slika: Raül Romeva i Rueda. Foto: Marc Puig I Perez  
 
V prihodnjih dneh se bo pred španskim vrhovnim sodiščem začel proces proti katalonskim politikom in dvema 
voditeljema nevladnih organizacij, ki so obtoženi upora in secesije z nasiljem, ker so oklicali in izvedli osamosvojitveni 
referendum. Med njimi je tudi zunanji minister Raül Romeva. 
Devet obtožencev je že dolgo v zaporu, najdlje, od oktobra 2017, podpredsednik katalonske vlade Oriol Junqueras in 
notranji minister Quim Forn ter predsednika osrednjih organizacij civilne družbe Omnium Jordi Cuixart in ANC Jordi 
Sánchez. Skoraj leto dni so za rešetkami predsednica katalonskega parlamenta Carme Forcadell ter še trije ministri in ena 
ministrica katalonske vlade; med temi zunanji minister Raül Romeva. Vse je pred več kot letom dni madridska vlada 
odstavila, na volitvah decembra 2017 so bili nekateri ponovno izvoljeni in trije od njih, Junqueras, Romeva in Sánchez, so še 
vedno člani parlamenta. Preostali člani vlade s predsednikom Carlesom Puigdemontom na čelu so se zatekli v tujino. 
Zaprti politiki v teh dneh v katalonskih zaporih čakajo na premestitev v Madrid; proces bo trajal predvidoma tri do štiri 
mesece, potekal bo ob torkih, sredah in četrtkih ter naj bi ga neposredno prenašala katalonska televizija. V Kataloniji je 
napetost velika, tudi zato, ker v katalonskem taboru nihče ne verjame v pošteno sojenje. Ves postopek in tudi zahtevki 
tožilstva, od 16 do 25 let zapora, namreč kažejo, da namerava Madrid z vso odločnostjo vztrajati pri svojih stališčih, med 
drugim pri obtožbi nasilja, ki pa ga ob referendumu Katalonci niso izražali; nasilna je bila samo policija. Pred začetkom 
procesa sem prosil za intervju z Romevo; z njim, ker se dobro poznava in sva se večkrat srečala, pa tudi zato, ker je bil 
zunanji minister, prej dolga leta angažiran v mednarodnem okolju, v devetdesetih letih sodelavec predstavnika Unesca v 
obleganem Sarajevu, nato tudi evropski poslanec, ne nazadnje pa zato, ker je kot minister v marcu 2017 obiskal Ljubljano, 
se srečal z nekaterimi slovenskimi politiki in imel dobro obiskano predavanje o Kataloniji. 
Raül Romeva i Rueda 
Je eden najbolj markantnih katalonskih politikov. Rojen v Madridu leta 1971, odraščal je v Kataloniji, zelo mlad je diplomiral 
na Avtonomni barcelonski univerzi iz ekonomije in leta 2002 na tej univerzi doktoriral iz mednarodnih odnosov. Že po 
diplomi se je vključil v mednarodne dejavnosti in po kratkem obdobju dela kot asistent na univerzi že od leta 1994 
osredotočil svoje dejavnosti na centru Unesca v Barceloni, kjer je postal koordinator projektov za razorožitev in 
preprečevanje konfliktov. 
V tistem času je velik del svojih prizadevanj namenil dogajanjem na Balkanu, natančneje v Bosni in Hercegovini. Najprej je 
sodeloval pri pobudah za pomoč beguncem, ki so se iz Bosne zatekli na Hrvaško in so tam živeli v begunskih taboriščih. 
Sodeloval je pri kampanji Evropa za Bosno, ki jo je vzpostavila mestna uprava Barcelone in jo je vodil posebni odposlanec 
Združenih narodov José María Mendiluce, kasneje pa je odšel v Sarajevo, kjer je bil v letih 1995 in 1996 glavni sodelavec 
vodje urada Unesca v Bosni in Hercegovini Colina Kaiserja; bil je odgovoren za izobraževalni program in za program Kultura 
miru. 
Po povratku v Katalonijo se je najprej posvetil univerzi, področju mednarodnih odnosov. Ob predavanjih se je posvečal 
preučevanju razorožitve in konfliktov ter nadzoru nad trgovino z orožjem, čemur je namenil svojo doktorsko disertacijo, 
obenem pa se je vključil v politiko, v katalonsko stranko Zeleni. Leta 2004 je bil izvoljen v Evropski parlament, kjer je deloval 
dva mandata, do leta 2014. Leta 2015 je bil na osnovi sporazume med katalonskimi strankami, ki so se zavzemale za 
neodvisnost, izbran za vodjo koalicije Junts per Sì (Skupaj za da), ki je zmagala na volitvah. V vladi, ki jo je vodil Carles 
Puigdemont, je imel pomembno mesto ministra za mednarodne odnose, institucionalne zadeve in transparentnost. V 
imenu katalonske vlade je obiskal številne države, marca 2017 tudi Slovenijo; na svojih obiskih je sogovornike seznanjal s 
pripravami na referendum o osamosvojitvi Katalonije, ki ga je vlada oklicala in izvedla 1. oktobra 2017. 
Ko je 27. oktobra 2017 na osnovi izida referenduma, na katerem se je velika večina udeležencev, več kot dva milijona 
volivcev, ob fizičnih napadih španske policije izrekla za neodvisnost, je španska vlada razpustila katalonski parlament in 
napovedala predčasne volitve za 21. december. Nekaj dni kasneje, 2. decembra, je španska sodnica Carmen Lamela 
podpisala zaporni nalog za vse člane odstavljene katalonske vlade pod obtožbo upora in odcepitve. Nekateri člani vlade so 
se odločili za izgnanstvo, Romeva pa se je javil sodnici, ki je zanj odredila preventivni zapor. Izpuščen je bil 14 dni kasneje, 
sodeloval v volilni kampanji, bil 21. decembra spet izvoljen za poslanca, 23. marca lani pa je sodnik vrhovnega sodišča Pablo 
Larena zanj podpisal zaporni nalog. Od tistega dneva v zaporu čaka na sodno obravnavo, ki se bo predvidoma začela 5. 
februarja v Madridu. Tožilstvo zanj zahteva 16 let zapora.  
 
 
Intervju z zapornikom ni enostavna zadeva. V zapor obiskovalci ne smejo s fotoaparatom in magnetofonom, tudi mobilni 
telefon morajo oddati. Zato so možni le pisni intervjuji; vprašanja preko enega tesnih sodelavcev in nato pisni odgovori, z 
možnostjo dodatnih pojasnil. Tako so nekateri evropski dnevniki v zadnjem času objavili intervjuje z Junquerasom, 



Cuixartom in Forcadellovo. Po mojem vedenju je pričujoči intervju prvi intervju Romeve za medije zunaj Španije; posebej je 
prosil, naj ga posredujem tudi sarajevskemu dnevniku Oslobođenje; urednica tega dnevnika, simbola odpora Sarajevčanov v 
dolgem obleganju sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja, je rade volje privolila v objavo. V teh intervjujih seveda ni 
nekaterih vprašanj, ki morda ne bi prestala cenzure vodstva zapora in ki bi jih špansko sodstvo morda lahko uporabilo proti 
obtožencem, odgovori pa so jasni, odločni, z vizijo. Objavljam ga z najboljšimi željami za Romevo in druge obtožence. 
V zaporu ste že več kot 300 dni. Kako se počutite? Kako je z zdravjem? 
"Je že 331 dni (v torek, 15. januarja), ampak tovariši, kot Jordi Cuixart in Jordi Sánchez, voditelja katalonskih družbenih 
organizacij, ter podpredsednik Oriol Junqueras in član vlade Quim Forn, so v zaporu že več kot 440 dni. Počutimo se dobro, 
smo močni in mirni." 
Življenje je najbrž zelo dolgočasno, dnevi so verjetno zelo dolgi. Kako vam mineva čas? 
"Vstajam ob 6.30, se umijem, počistim celico, sledi joga z meditacijo do zbora s preštevanjem ob 7.30. Nato gremo na zajtrk. 
Dopoldne namenjamo dejavnostim, ki so lastna življenju zapornikov: poučevanje (katalonski politični zaporniki vodijo razne 
tečaje za druge zapornike, op. a.), šport, branje, pisanje ... Kosilo je ob 12.30, meni je naloženo pospravljanje, počistim 
jedilnico, preden se vrnem v celico za drugo preštevanje ob 14.30. Ob 15. uri se začnejo popoldanske dejavnosti. Pogosto se 
srečamo s svojimi odvetniki, s katerimi se pripravljamo na proces. Ob 19.30 imamo večerjo, nato spet pospravimo jedilnico 
in končno se ob 20.30 vrnemo v celice, kjer ostanemo do naslednjega dne. Zvečer je v celici čas za branje, pisanje, 
razmišljanje, risanje ali gledanje televizije." 
Kaj najbolj pogrešate? 
"Zapor te oddaljuje od ljudi, ki jih imaš najrajši, to je skrajno stroga kazen, ne samo za nas, ampak še posebno za naše 
družine. Vsak dan bolj pogrešam družino, prijatelje, svoja otroka." (Romeva ima 12-letno hčerko in 10-letnega sina) 
Ali lahko našim bralcem pojasnite, zakaj ste v zaporu? Česa ste obtoženi? 
"Vsi mi smo v zaporu, ker smo delali politiko, in tisti, ki so nas zaprli v zapor, so to naredili, ker so se odpovedali delanju 
politike." 
Zapor, sojenje in represija so samo posledice, niso problem. Problem bo obstajal, ampak neomajni bosta tudi naša volja in 
zavzetost 
In kaj ste pravzaprav storili? Ne občutite krivde? 
"Razpisati referendum ni nikakršen zločin. Dovolj je, da preberete kazenski zakonik. Popolnoma jasno postane, da ni zločin, 
ko ugotovite, da je bilo leta 2005 tako dejanje depenalizirano. Z drugimi besedami, o tem je tekla razprava in v španskem 
parlamentu so odločili, da to ni zločin. Gre za politično vprašanje in uporabljati kazensko pot za preganjanje neke ideologije 
pomeni nevarnost za demokracijo. Obtožujejo nas zločinov, ki jih evropska sodišča zanikajo in ki jih nismo zagrešili z 
nasiljem, ker ga ni bilo. Zato je oprostitev edina možna razsodba; obsodba bi za vedno bremenila zgodovino in prihodnost 
Španije." 
Ampak v Kataloniji so ljudje prepričani, da boste vsi obsojeni. 
"Dejstvo, da smo po krivici v zaporu, je dokaz, da to ne bo pravičen proces. Proces nima nič skupnega s pravičnostjo. 
Obstajajo zunajsodne preiskovalne dejavnosti, ločene obdelave, vzporedni postopki v vejah oblasti, vse to z namenom, da 
vzpostavijo kar največjo neenakost med tožilci in zagovorniki in da nas potisnejo v stalno nemoč. To je ustvarjena zgodba, 
politični proces izdelan kot po priročniku z namenom, da ob pomoči sodišč po svoje pišejo zgodovino. Mi se bomo branili, 
kot če bi šlo za proces, ki bi temeljil na racionalnih argumentih in na objektivnem dokaznem gradivu, ki bo dokazovalo, da je 
ob konstruktu svoboda edina možna razsodba. Vendar obrambe ne pojmujemo kot pravno dejanje, ampak predvsem kot 
moralno. Proces dojemamo kot drugačen način nadaljevanja svoje mirne in demokratične zahteve." 
 

 
Slika: Raül Romeva i Rueda. Foto: Reuters 
 
Uživate veliko podporo katalonskega ljudstva. Zelo pogosto se pred zaporom zberejo tisoči ljudi, prepevajo in pozivajo k 
izpustitvi političnih zapornikov. Predsednik katalonske vlade vztraja, da morate biti oproščeni, da je to edini sprejemljiv 
konec sojenja, tako je dejal. Kako se počutite ob tako odločni podpori? 
"Javnomnenjske ankete kažejo, da 80 odstotkov prebivalcev Katalonije meni, da je ravnanje z nami krivično, in nasprotuje 
temu, da smo v zaporu. Enak delež prebivalstva meni, da bi bilo treba glasovati na referendumu. Katalonska družba je 
prepričana, da mora biti svoboda in ne prisila osnova za odločanje o prihodnosti. Samo po politični poti bo mogoče rešiti 
politične probleme in tega se mora zavedati tudi španska vlada. Zanikanje dejstev ter fizično in sodno nasilje ne bo nikoli 
rešilo ničesar." 
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Pred kratkim so štirje politični zaporniki izvedli protest z dolgotrajno gladovno stavko. Vi v tem protestu niste sodelovali. 
Ali z njim niste soglašali? 
"Ne, nasprotno, podpiram ta protest. Štirje tovariši, ki so protestirali z dvajsetdnevno gladovno stavko, uživajo vso mojo 
podporo, spoštovanje in spodbudo. To je bila osebna odločitev vsakega izmed teh devetih posameznikov, ki nam je odvzeta 
svoboda; peterica, ki se ni odločila za gladovno stavko, jim je stalno stala ob strani. Tudi naše družine so stale ob strani 
njihovim." 
Bili ste voditelj katalonske volilne koalicije Junts per Sì (Skupaj za da). Ste še prepričani, da ima katalonsko ljudstvo 
pravico, da samo odloča o prihodnosti Katalonije? 
"Katalonija ima pravico, da demokratično odloča o svoji prihodnosti. Pravica do odločanja je zakonit in legitimen cilj. Poleg 
tega to zahteva 80 odstotkov prebivalstva, in to že mnogo let. Ko tako pomembno število prebivalcev omikano, mirno, 
večkratno in vztrajno izraža voljo, da se lahko izreče o osrednjem vprašanju svojega življenja, načela demokracije zavezujejo 
oblasti, da aktivirajo mehanizem, ki bi omogočil prebivalcem, da se izrečejo in odločajo. To bi moral razumeti sleherni 
demokrat." 
Skupaj za da ni bila politična stranka, bila je koalicija, ki je imela dve glavni duši, katalonsko demokratično levico ERC in 
Katalonsko demokratično stranko PDECat. Nato, po referendumu 1. oktobra 2017, so prevladale razlike. Ali menite, da 
različni pogledi škodujejo osamosvojitvenemu gibanju? Ali ne obstaja tveganje, da desno usmerjene stranke zmagajo na 
občinskih volitvah v Barceloni prihodnjo pomlad? 
"Ne strinjam se s to trditvijo, v resnici ni tako. Obstaja velik konsenz o tem, kako naprej, miroljubno in demokratično; da nas 
represija ne sme ustaviti; da ne težimo k nikakršni volji, da bi premagali kogarkoli, ampak nas vodi želja, da bi s skupnimi 
silami zgradili etično, pravično, inkluzivno in solidarnostno prihodnost v obliki republike za vse; in da je vse, kar mora 
narediti katerakoli vlada, samo vladanje, vladanje za vse prebivalce. Za to se zavzemajo ljudje vseh političnih usmeritev in 
vseh družbenih slojev. Osredotočiti se moramo na to, kar nas povezuje, in tega je veliko, to vrednotiti in izkoristiti za stalno 
širjenje skupnega prostora." 
Politični komentatorji v Španiji obtožujejo Katalonce, da so krivi za oživitev skrajne desnice, vključno s politično stranko 
VOX. 
"Način in volja delovanja v Kataloniji sta natanko nasprotna od tega, kar zagovarja skrajna desnica. Fašizem je politična 
dejavnost najslabših človekovih čustev: sovraštva, ksenofobije, mačizma, želje po oblasti in predvsem strahu. Nasprotovati 
vsakemu načrtu, namesto da bi ga podpirali. Vemo, da za skrajno desnico ni nikakršne splošne ideje ali vrednote. 
Španski fašizem, frankizem, je bil uničujoč za temeljna načela dostojanstva, svobode ter spoštovanja posameznikov in 
skupnosti v Španiji. To bolestno stanje je za seboj pustilo ostanke, ki še obstajajo v delovanju in razumevanju vloge 
nekaterih institucij in v popolnoma zgrešenem gledanju na raznolikost, na svobodo in na demokracijo. 
Samo pogledati moramo, kdo je skrajna desnica. Če pogledate politični prostor, ki v Kataloniji zagovarja glasovanje, ne 
boste našli skrajne desnice. V vsej državi je samo na strani tistih, ki zavračajo dialog, ki nočejo rešitev, na strani tistih, ki 
samo grozijo." 
Ko tako pomembno število prebivalcev omikano, mirno, večkratno in vztrajno izraža voljo, načela demokracije zavezujejo 
oblasti, da aktivirajo mehanizem izrekanja in odločanja 
Ko je bil socialist Sánchez z odločilno podporo obeh katalonskih indipendentističnih strank izvoljen za predsednika vlade, 
je obstajalo upanje, da se bo v odnosih med Madridom in Barcelono kaj spremenilo. Nič konkretnega se ni zgodilo. Kaj je 
šlo narobe? 
"Mislim, da je osrednje vprašanje, da Sánchezova vlada vztrajno obravnava Katalonijo kot problem javnega reda, kot je to 
počel Rajoy, in ne kot politični problem. To je način razprave in splošni okvir, ki je veljal za skrajno desnico. 
Če ne bo alternative, če ne bo politike, če ne bo poguma in če ne bo projekta, ki bo temeljil na svobodi, je jasno, da bo v 
Španiji prevladal avtoritarni projekt, in Sánchez se mora sprijazniti, da bo ta avtoritarni projekt nadvladal tudi socialiste, kot 
se je to že zgodilo v Andaluziji." 
Svoboda in ne prisila je osnova za odločanje o prihodnosti. Samo po politični poti bo mogoče rešiti politične probleme in 
tega se mora zavedati tudi španska vlada 
Katalonci so zaupali Evropski uniji, prepričani so bili, da bo Bruselj prevzel vlogo posrednika, vendar evropske institucije 
niso pokazale zanimanja za dogajanja v Kataloniji. Ali ste, upoštevajoč svoje izkušnje, saj ste bili evropski poslanec, 
pričakovali tako negativen pristop? 
"Mi smo se vedno želeli pogovarjati in pogajati s špansko državo, vendar pri tem nismo uspeli. Tega nismo mogli narediti, na 
vsak predlog je bil odgovor samo negativen in 'ne' s čedalje večjo represijo, večjimi grožnjami in večjimi sodnimi posegi. 
Prejeli smo več ponudb pomoči, prisluhnili smo številnim dejavnikom, ki so se ponudili, da bi posredovali, in vedno smo bili 
razpoložljivi. 
Sam predsednik Juncker je opozoril, da smo bili pripravljeni, da pa španska država tega ni sprejela. Priznati je treba, da 
problem ni v pogajanjih, ampak v pomanjkanju volje, v popolnem pomanjkanju volje Španije za dialog, za pogovor. Vendar 
vztrajam, ne vidim druge rešitve kot pogovarjanje, to je politika, napočil bo trenutek, ko se bo politika začela pogovarjati. 
Vprašanje, ki bi si ga moral zastaviti sleherni Evropejec, pa vsekakor je, ali se v Evropi lahko zgodi, da je neka vlada 
nepravilno odstavljena in obenem njeni člani krivično zaprti. Vprašati bi se moral, ali je to normalno, ali je to nekaj, kar 
Evropska unija lahko sprejme, s čimer lahko mirno živi. Skratka, ali je to vprašanje, ob katerem se sodobna demokracija 
lahko dobro počuti. 
Ali se to lahko dogaja? Da, lahko se dogaja. Problem je prav v tem, da se to lahko dogaja, to je nekaj, kar nas mora 
vznemirjati, da nekaj takega danes ni samo možno v Evropski uniji, ampak da se je tudi zgodilo. In, če se to dogaja, je 
naslednje vprašanje: kakšna je torej prihodnost Evrope." 



 
Bili ste močno vpeti, tudi kot predstavnik Unesca, v dejavnosti v Bosni in Hercegovini v devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja. Kaj vam je ostalo od tiste izkušnje? 
"Veliko dolgujem Hrvaški pa Bosni in Hercegovini ter njenim prebivalcem. Zelo sem jim hvaležen, izkušnje iz časa, ko sem 
živel na Balkanu, so mi pomagale, da sem razumel, kaj vse lahko dosežeš z odporom in s predanostjo. Predvsem pa sem 
razumel, da je vsaka vojna, vsako nasilje, poraz za vse človeštvo, dokaz nesposobnosti doseganja sporazuma za skupno 
dobro in oblik sodelovanja, da se to omogoči. Mir je eden temeljev celotne zdrave demokratične družbe in je edina možnost 
vzpostavljanja okolja, v katerem narodi lahko uspevajo. Vezi med Katalonijo in Balkanom, predvsem Bosno in Hercegovino, 
pa tudi Slovenijo so zelo trdne in upam, da se bodo v prihodnosti še okrepile, kar nam bo omogočilo, da okrepimo 
medsebojno naklonjenost naših narodov." 
Kako gledate na prihodnost Katalonije? 
"Katalonija je stopila na pot, ki ne bo ne lahka, ne hitra in tudi ne neboleča, vendar z nje ni povratka." 
In kako gledate na prihodnost Raüla Romeve? 
"Ne glede na to, kakšna bo razsodba, se bo politični problem nadaljeval, kajti zapor, sojenje in represija, zaradi česar trpijo 
tisoči ljudi, so samo posledica, niso problem. Problem bo obstajal, ampak neomajni bosta tudi naša konstruktivna volja in 
naša politična zavzetost, da nadaljujemo. Vemo, da se z razsodbo ne bo nič končalo, to bo samo nov začetek." 

• Točno pred sto leti: Krvavi januarski ponedeljek. Vid Kmetič. Večer, Maribor, 27.01.2019 
https://www.vecer.com/tocno-pred-sto-leti-krvavi-januarski-ponedeljek-6651806 
 

 
Slika: Rudolf Maister je v začetku 1919. med uglednimi nemškimi meščani izbral 21 talcev, s svojimi življenji naj bi bili 
jamčili za varnost generala in člane Narodnega sveta. Foto: Sašo Bizjak  
 
Nemirni meseci po Maistrovem prevratu so v Mariboru dosegli vrhunec pred natanko stotimi leti, 27. januarja 1919. 
Čeprav je od Maistrovega prevzema vojaške oblasti minilo že dva meseca, je bila občinska oblast, ki jo je vodil župan dr. 
Schmiderer, v začetku leta 1919 še vedno v rokah mariborskih Nemcev. Vladnemu komisarju Vilku Pfeiferju, ki ga je 
Narodna vlada SHS imenovala na seji 13. decembra 1918, se s prevzemom občinske oblasti namreč ni mudilo. V Maribor je 
prišel šele 22. decembra in skupaj z Rudolfom Maistrom ter člani Slovenskega narodnega sveta so pričeli priprave. Eden 
izmed poglavitnih razlogov za več kot dvomesečno "zakasnitev" prevzema tudi civilne oblasti v mestu zagotovo tiči v 
dejstvu, da je bil celoten uradniški aparat takrat izključno v rokah nemških prebivalcev mesta. Treba je bilo najti in za 
občinske posle usposobiti dovolj veliko število ljudi slovenskega rodu, ki bi jih zamenjali. Drugega januarja je bilo za prevzem 
oblasti naposled vse pripravljeno. 
Slovenci zahtevajo izročitev mesta 
"Včeraj med 11. in 12. uro so prišli na mariborski magistrat okr. glavar dr. Lanjšič, general Maister, zastopniki Narodnega 
sveta in novi mariborski komisar dr. Pfeifer z zahtevo, da se jim izroči uprava mesta Maribora. Županu dr. Schmiedererju in 
zbranim tovarišem je dr. Lanjšič naznanil, da je mariborski občinski svet vsled sklepa Narodne vlade razpuščen, in sicer zato, 
ker je izrazil svojo pripadnost Nemški Avstriji in je obenem predstavil novega komisarja dr. Pfeiferja. Če se mariborski župan 
ne umakne zlepa, potem se bo moral sili. Župan dr. Schmiederer je izjavil, da se umakne le sili, na kar pa je dr. Lanjši pozval, 
naj se mirno uda. Končno se je mariborski župan s solzami v očeh udal neizogibni usodi in izročil vse občinske posle 
komisarju dr. Pfeiferju. V mestu je vse mirno. Varnostno službo v mestu je prevzela državna policija," opiše dan kasneje 
prevzem oblasti časnik Slovenec. 
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Slika: Marburger Zeitung 3. januarja 1919; obvestilo vladnega komisarja dr. Vilka Pfeiferja o prevzemu oblasti v mestu. 
Foto: Večer 
 
Razglas o prevzemu oblasti v slovenskem in nemškem jeziku je bil pritrjen na vidnih mestih, natisnili so ga v vseh časopisih. 
Tudi v Marburger Zeitungu, v obeh jezikih, in to je bila sploh prva uradna objava v slovenskem jeziku v tem nemškem 
časopisu. 
Pod površjem pa je brbotalo in bilo je samo vprašanje časa, kdaj bo negotova situacija v Mariboru prerasla. Mariborski 
Nemci namreč niso imeli namena kar tako prepustiti največjega in najpomembnejšega mesta na Spodnjem Štajerskem. 
Že med pripravami na prevzem oblasti so na naslov generala Maistra in članov Narodnega sveta prihajala grozilna pisma, 
zato je v začetku leta 1919 Maister med uglednimi nemškimi meščani izbral 21 talcev, ki naj bi s svojimi življenji jamčili za 
varnost generala in člane Narodnega sveta ter za ohranitev reda in miru v mestu. 
 

 
Slika: Marburger Zeitung 29. januarja 1919; obvestilo o ukrepih generala Maistra, ki so sledili demonstracijam 27. 
Januarja. Foto: Večer  
 
Kot izvemo iz časopisov, je bilo po ostrem protestu političnih veljakov iz Gradca 10. januarja interniranje talcev preklicano: 
"Talci v Mariboru se ne internirajo več. Državni urad za zunanje zadeve je dobil od ljubljanske vlade na protest z dne 7. t. m. 
telegrafsko obvestilo, da se talci v Mariboru ne bodo več internirali." A že samo to, da se je zajetje talcev sploh zgodilo, nam 
oriše napet položaj, ki je vladal v Mariboru v prvih dneh leta 1919. Meje med novimi državami še niso bile dokončno 
zarisane, na Koroškem so boji še vedno potekali, in čeprav je bila v mestu oblast v slovenskih rokah, so mariborski Nemci še 
vedno želeli prikazati Maribor kot nemško mesto, ki bi moralo (p)ostati del Nemške Avstrije. Pravo priložnost za to so videli 
v obisku zavezniške razmejitvene komisije pod vodstvom ameriškega podpolkovnika Shermana Milesa 27. januarja. 
Odmeval je Der Wacht am Rhein 
Priprave na obisk so se pričele že vsaj dober teden prej, velja pa poudariti, da so jih izdatno podprli politični krogi iz Gradca. 
Pripravljali so se transparenti, po trgovinah so pokupili vse trakove v barvah "frankfurterce" (črno-rdeče-rumena zastava), 
med mariborskimi Nemci pa je krožilo tudi glasovanje oziroma zbiranje podpisov. Izpolnjene rdeče-bele anketne lističe so 
nameravali predati podpolkovniku Milesu in mu s tem pokazati, kakšna je volja prebivalcev Maribora. Organizatorji so trdili, 
da je takšno anketo zahteval prav Miles, a ta je to vedno odločno zanikal, zato je mogoče z veliko gotovostjo trditi, da je bila 
to le propagandna poteza za čim večji odziv. 
Negotovost je trajala do podpisa mirovne pogodbe 
Pravzaprav je skoraj neverjetno, kako so lahko dogodki in njihova silovitost 27. januarja presenetili občinske oblasti. Da se 
nekaj pripravlja, so v dnevih pred obiskom delegacije pisali vsi časopisi, in na magistrat so redno prihajala grozilna pisma. Še 
zjutraj na dan demonstracij je vladni komisar Vilko Pfeifer prejel anonimno sporočilo, da je z njegovo oblastjo v mestu 
konec. 
Že dopoldan so v mestu zaprli trgovine in nemške šole, na demonstracije so napotili tudi delavce na železnici, 
"frankfurterca" je zaplapola celo z zvonika stolne cerkve; to je na lastno pest izobesil požarni stražnik, ki je kasneje izgubil 
službo. Še pred poldnevom so bile mariborske ulice polne glasnih in mestoma tudi nasilnih demonstrantov, ki so razbili 
nekaj izložb in pretepli kar nekaj slovenskih prebivalcev mesta. Njihov prvi cilj je bilo Okrajno glavarstvo (današnja občinska 
stavba), kjer je imela zavezniška delegacija sestanek z generalom Maistrom in občinskimi oblastmi. Maister je sprejel 
delegacijo protestnikov, ki jih je vodil nekdanji župan dr. Schmiderer. Ti so na vsak način želeli do podpolkovnika Milesa, in 
čeprav jim je general prenesel njegove besede, da je vloga delegacije izključno vojaške narave, so trdovratno vztrajali na 
hodnikih Okrajnega glavarstva. Bilo je kar napeto, a se je na srečo vse skupaj končalo le z vpitjem, pred stavbo pa je medtem 
odmevala domoljubna neuradna nemška himna Der Wacht am Rhein in vzkliki množice Nieder mit den Windischen! (Dol z 
vindišarji!), Marburg ist Deutsch! (Maribor je nemški!), Hoch Deutschösterreich!"(Živela, Nemška Avstrija!) ... Za nekaj 
trenutkov se je na balkonu prikazal tudi podpolkovnik Miles in nagovoril protestnike, a se ga zavoljo hrupa sploh ni slišalo. 
Streljanje in mrtvi na Glavnem trgu 
Od okrajnega glavarstva je množica nadaljevala proti Glavnemu trgu in Rotovžu. Še naprej so vzklikali parole, spet jih je 
skupilo nekaj izložbenih oken, v Gosposki ulici pa so pretepli sina dr. Karla Vestovška, predsednika Narodnega sveta za 
Štajersko, in še nekega dijaka. 
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Na Glavnem trgu se je zbralo nekaj tisoč demonstrantov in bilo je le vprašanje časa, kdaj se bo zgodilo še kaj hujšega kot 
vpitje, razbijanje izložb ter ustrahovanje in pretepanje slovenskih prebivalcev mesta. Množica je pričela pritiskati na 
magistrat, ki ga je branilo le dvajset mož slovenske vojaške patrulje, in hotela nasilno vstopiti v mestno hišo in magistrat 
prevzeti v svoje roke. 
O tem, s katere strani je bil izstreljen prvi strel, so kasneje poročali različno. Nemški časopisi so trdili, da so pričeli na 
množico streljati stražarji, slovenski pa, da je prvi strel prišel iz množice in da so stražarji pričeli najprej streljati opozorilno v 
zrak. Eden izmed teh strelov pa je bil namerjen prenizko - tako časniki -, krogla naj bi se od nekoga odbila in zadela drugega 
demonstranta v glavo. A tudi ti opozorilni streli naj ne bi pregnali množice, ki je nadaljevala pritisk, zato so vojaki pričeli 
streljati vanjo. Streljanje je trajalo le slabo minuto, izstreljenih je bilo okoli petdeset nabojev. 
"Ljudstvo je divje kričeč bežalo na vse strani. Bil je grozen prizor, ko so ljudje padali drug čez drugega. Prostor pred 
magistratom je bil naenkrat prazen, samo uboge žrtve neumne politike so obležale v svoji krvi," zapiše Mariborski delavec. 
Število mrtvih ni bilo natančno nikoli znano, saj so nemški in slovenski časniki pisali različno, je pa dva dneva po krvavih 
dogodkih Slovenec navedel imena petih žrtev in pisal še o dveh neidentificiranih, časnik pa je tudi zapisal, da verjetno devet 
ali deset ranjenih ne bo preživelo. 
General Maister vzpostavi red 
Dan po krvavem ponedeljku je general Maister izdal uredbo, po kateri so morale biti v mestu gostilne in kavarne zaprte že 
po osmi uri zvečer, prepovedano je bilo točenje alkoholnih pijač, v kinih in gledališču ni bilo predstav, ob šesti uri popoldan 
so morali prebivalci mesta zapreti vhodna vrata svojih domov, zapustiti dom je bilo po osmi uri strogo prepovedano. 
Preklicana je bila veljavnost orožnih listov, lastniki so morali svoje orožje brez izjem oddati oblastem, nekdanji avstrijski 
častniki pa so morali do konca meseca zapustiti mesto. Vladni komisar dr. Vilko Pfeifer je po krvavih dogodkih odpustil tudi 
16 občinskih uradnikov, ki so se udeležili demonstracij. 
Seveda je prišel iz Avstrije pričakovano oster odziv, že dva dneva po streljanju se je sestal v Gradcu na izredni seji deželni 
zbor, državni urad za zunanje zadeve Nemške Avstrije pa je poudaril, da lahko slovensko ravnanje ogrozi mir v celotni 
srednji Evropi. Oglasil se je tudi podpolkovnik Scherman Miles in izrazil obžalovanje, da so se zavoljo njegovega obiska 
zgodili tako tragični dogodki, obenem pa pohvalil mariborske oblasti za "izborno upravo in red". 
Po krvavem ponedeljku in poskusu prevrata se je stanje v mestu počasi umirilo, kljub vzpostavljeni slovenski oblasti pa je 
negotovost trajala vse do 10. septembra, ko je bila v Saint Germinu v Franciji sklenjena mirovna pogodba med zavezniki in 
Avstrijo. Z njo so bile določene tudi meje novonastale Republike Avstrije, s tem pa tudi naša severna meja. 
 
Ste nejevoljni? 
Besedilo na rdeče-črnih anketnih lističih, ki so jih pred obiskom zavezniške delegacije izpolnjevali nemški prebivalci 
Maribora (prevedeno v slovenščino, op. p.): 
Vprašanja za prebivalce Maribora in okolice, po naročilu ameriške študijske komisije: 
1. Si želite, da mesto Maribor in okolica pripada Nemški Avstriji? 
Odgovor: da ali ne? 
2. Ste zaradi zasedbe mesta Maribor in njegove okolice s strani Jugoslavije nejevoljni? 
Odgovor: da ali ne? 
Podpis vodje gospodinjstva (čitljivo): 
Poklic: 
Naslov:  
 
Imena žrtev 
Maribor, 28. jan. 
Žrtve včerajšnjih demonstracij so sledeče: 
Mrtvi: Hans Bratschitsch, agent z Dunaja, 30 let, rojen pri Pragerskem, strel nad levim očesom v čelo; Marija Bubach, 
žena tapetnika, Viktringova ulica, strel v trebuh; Janez Gornig, kotlar juž. žel., strel v glavo; Friderik Loser, mestni 
knjigovodja s Ptuja, rodom iz Beljaka, strel v srce in pljuča; Hans Hotschewar, član mestne požarne brambe, 40 let; 
identitete dveh mrtvih še niso dognali. 
Težko ranjeni so: Jožefina Egger, žena šolskega sluge; Slavka Uzar, uradnica štaj. ekskomptne banke; Huilička Franc, 
uradnik tvrdke Gotz; Jožef Filipek, ključavničar juž. žel.; Konrad Haubal, strojni ključavničar juž. žel.; Franc Wacher, 
ključavničar juž. žel.; Jožef Kollaritsch, mestni učitelj; Jožef Knuplesch, učitelj meščanske šole; Adolf Fritz, natakar brez 
službe; Janez Terbutz, realec IV. razreda; Gabriel Küchar, uradnik tvrdke Wastian & Küster; August Braunitzer, železniški 
delavec; Franc Deutschmann, sprevodnik juž. žel.; Edvard Werner, skladiščnik juž. žel.; Stanislav Sajovic, gimnazijec 
(nemškutar); Ana Singer, vzgojiteljica v nemškem "Tochterheimu"; Pavla Dounig, sprevodnikova hčerka; Jožef 
Mlinaritsch, kramar. 
Našteti leže v splošni bolnišnici. Po izjavi zdravnikov 9 do 10 izmed njih ne bo okrevalo. Okoli 15 ranjencev je v zasebni 
oskrbi. 
Danes je v Mariboru popolnoma mirno. 
(Slovenec, 29. januarja 1919)  

• Od junaka do bedaka. In spet do zmage?. Katja Lihtenvalner, Atene. Večer, Maribor, 27.01.2019 
https://www.vecer.com/od-junaka-do-bedaka-in-spet-do-zmage-6652016  
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Minevajo štiri leta, kar je Ciprasova vlada poskrbela za tresenje na domačih in evropskih političnih tleh. Prestres je veliko 
obetal, zgodilo se je bolj malo. 
Grška levičarska Siriza in njen predsednik ter premier Aleksis Cipras te dni praznujeta: minevajo natančno štiri leta, odkar je 
ta poskrbela za zgodovinsko zmago in prevzela oblast. Četudi so ulice te dni glasne in se Grki zbirajo, da bi izkazali svoje 
nestrinjanje ob reševanju makedonskega vprašanja, je Ciprasova vlada odločena, da bo projekt Makedonija izpeljala do 
konca. Videti je odločnost, ki smo jo pri Ciprasu nekoč že zaznali. 
"Grčija bo za sabo pustila obdobje varčevanja in strahu, nadaljevala bo z optimizmom, upanjem in dostojanstvom," je grški 
premier po razglasitvi rezultatov januarja 2015 obljubljal pred zbrano množico v centru Aten. Prvih pol leta vladanje Sirize je 
bilo v vseh pogledih nenavadno, privlačno, celo romantično: Grki so takrat čutili, da so "oboroženi" z ministrsko ekipo (na 
čelu katere je hodil takratni finančni minister Janis Varufakis), ki se je v Bruslju odločno borila za njihovo boljšo prihodnost, 
"za dostojanstvo" torej. Politiki so držali svoje obljube. 
Dramatičnega julija 2015, ko so bile banke zaprte, ko so vplivni mediji strašili "z opustošenjem Grčije", so bili domačini še 
vedno prepričani, da jih Ciprasova vlada lahko reši. Črni scenarij, ki ga je s pomočjo medijev in preko zborovanj ("Živimo v 
Evropi") takrat vsiljevala konzervativna Nova Demokracija, se je zdel realen, a tudi obvladljiv. Ljudje so verjeli Ciprasu in 
zaupali njegovi ministrski ekipi. Aleksis Cipras je imel zgodovinsko priložnost, da postane politik, o katerem bi govorile 
generacije. Da postane velik politik. Morda celo zgodovinska osebnost. Mit, h kateremu bi se enkrat obračali nasledniki. 
"Problematični" ministri zamenjani 
Štiri leta so minila. Bila so hektična in polna sprememb. "Protivarčevalni boj", glavna parola Sirize, je danes le še smešna 
fraza, ki je nihče več ne uporablja. Sirizini politiki so nepriljubljeni povsod, kamor pridejo. Dosti obrazov se je zamenjalo. 
Grški premier je neubogljive ministre zamenjaval kot za šalo: sploh julija 2015 in novembra 2016 je sledila, zaradi 
mednarodnega in domačega pritiska, temeljita "čistka" na ministrskih stolčkih, četudi so nekateri do takrat predstavili ali 
celo izpeljali za Grčijo sila napredne reforme. 
Jeseni 2016 je minister za šolstvo Nikos Filis predstavil reformo, ki bi temeljito posegla v pravice ortodoksne cerkve na 
področju šolstva. Filisa je vplivni nadškof Jeronimos označil za "problematičnega" in izjavil: "Cerkev ne bo sedela prekrižanih 
rok." Filis je bil nekaj dni kasneje zamenjan. 
Cipras je v štirih letih vladal dvema vladama: Grki danes obdobje prve vlade (od januarja 2015 do septembra 2015) 
imenujejo "prva Ciprasova vlada", in obdobje, ki še traja in se bo (predvidoma) končalo s parlamentarnimi volitvami letos 
jeseni, "druga Ciprasova vlada". Zvestih mu je ostalo veliko politikov, vendar so najudarnejši, najvplivnejši in najbolj kritični 
odšli: finančni minister Janis Varufakis, predsednica parlamenta Zoi Konstantopulu ali pa minister za energetiko Panajotis 
Lafazanis. 
Obračanje k mitom 
Ciprasu so največji kritiki predvsem očitali, da ni ostal zvest svojim predvolilnim obljubam in je ob silnem pritisku povsem 
podlegel posojilodajalcem. Cipras je na očitke odgovarjal tako kot večina grških politikov najboljše zna: obrnil se je k 
antičnim mitom in glorificiranju grške zgodovine. Lani poleti je iz Odisejeve Itake Grkom sporočil: "Danes je nov dan. 
Varčevalni memorandumi, recesija in socialno opustošenje so se končali. Naša država je dobila možnost, da se končno 
odloči o svoji usodi in prihodnosti." 
Aleksis Cipras je imel zgodovinsko priložnost, da postane politik, o katerem bi govorile generacije. 
Po mednarodnem in domačem pritisku je zamenjal številne ministre. 
Mnogi mu zamerijo, da je podlegel varčevalnemu diktatu. 
V njegovem času, v primerjavi s tekmeci, ki se utapljajo v škandalih, večjih afer ni, zato ni nemogoče, da dobi jesenske 
volitve.  
Odzivi na socialnih omrežjih so bili burni: Grki so se iz Ciprasa posmehovali, ga grajali in mu očitali. Statistični podatki delno 
kažejo Sirizi v prid: brezposelnost je trenutno skoraj 20-odstotna, kar je skoraj deset odstotkov manj, kot je bila v obdobju, 
ko so pred osmimi leti posojilodajalci vstopili v Grčijo. A nizka brezposelnost na papirju realnosti grških gospodinjstev ne 
spreminja drastično: po objavljenih podatkih (Eurostat) vsak peti Grk živi v revščini, še skoraj 30 odstotkom prebivalstva pa 
revščina grozi. Socialni razpad se najbolj slikovito odraža v šolstvu in zdravstvu. Grčija se je tudi med Ciprasovim vladanjem 
spremenila v državo tretjega sveta. 
Poleg tega je Cipras trenutno politično osamljen: muhav predsednik edinega koalicijskega partnerja Neodvisnih Grkov in 
minister za obrambo Panos Kamenos se je letos po novem letu odločil, da mu je obračanje v preteklost pomembnejše kot 
pa ukvarjanje z aktualnimi političnimi temami. "Uporaba imena Makedonija mi ne dovoljuje, da bi zadržal ministrski 
stolček," je povedal Kamenos in odstopil. Cipras in Kamenos sta potezo poimenovala "politična ločitev". Neodvisni Grki so 
Ciprasovi vladi pustili ravno dovolj ministrov, da koalicija ni razpadla. 
Bo Makedonija usodna? 
Makedonsko vprašanje je te dni najbolj aktualna politična tema. Shodi proti poimenovanju severne sosede so že več kot 
leto množično obiskani (občasno se je v Solunu ali Atenah zbralo tudi po sto tisoč ljudi), na drugi strani protesti proti 
varčevalnim reformam beležijo v najboljšem dnevu nekaj tisoč ljudi. Grški politiki so konec tedna (po zaslugi Sirize) navkljub 
glasnemu in nasilnemu neodobravanju množic potrdili ratifikacijo sporazuma o imenu Makedonije. Po besu, razbitem 
marmorju in gorečih avtomobilih, ki so sledili, bo Siriza imela pred jesenskimi volitvami čas na svoji strani. 
Poleg tega se bo lahko med kampanjo "okitila" še z enim dejstvom: v obdobju Ciprasovih vlad za zdaj ni bila odkrita še 
nobena večja afera, ki bi vključevala njegove politike. To bi grški volivci utegnili nagraditi, saj se konkurenca (Nova 
Demokracija in Pasok) utapljata v korupcijskih in finančnih škandalih. Povsem realno je pričakovati, da bi Siriza, če bi ji 
uspelo parlamentarne volitve navkljub politični osamitvi potisniti do jeseni, celo zmagala. 
Minilo bo ravno dovolj časa, da bodo volivci pozabili. Vprašanje je samo, ali bodo tudi odpustili. 



• V parlamentu o proračunu, DUTB, CSD, Slovencih v Avstriji in čistilkah. (sta) dr. Večer, Maribor, 28.01.2019 
https://www.vecer.com/v-parlamentu-o-proracunu-dutb-csd-slovencih-v-avstriji-in-cistilkah-6652757  
 
Predsednik vlade je danes ob začetku redne seje državnega zbora odgovarjal tudi na poslanska vprašanja 
Predlog rebalansa državnega proračuna je v danih okoliščinah optimalen, je premier Marjan Šarec v DZ odgovoril na 
poslansko opozorilo o morebiti previsoki porabi v luči mogočega ohlajanja svetovnega gospodarstva. Igor Zorčič (SMC) je 
spomnil na opozorila nekaterih ekonomistov in fiskalnega sveta, da v luči napovedi o ohlajanju svetovnega gospodarstva 
javni dolg ostaja razmeroma visok in da bi morali biti previdnejši pri načrtovanju javne porabe. Rebalans bo zvišal izdatke, a 
zgolj na račun višanja prihodkov, je dejal Šarec in izrazil zadovoljstvo, da bodo "uspeli zadostiti fiskalnim kriterijem". 
Dan reorganizacije centrov ni bil izbran pametno 
V odgovoru na vprašanje Žana Mahniča (SDS) v zvezi z zaostanki pri reševanju vlog na centrih za socialno delo je Šarec 
pojasnil, da ima zaostanke le še ljubljanski center. Šarec se je strinjal z Mahničevim mnenjem, da dan reorganizacije centrov 
ni bil izbran pametno. Poleg nepravilno izbranega dneva reorganizacije centrov za socialno delo (CSD), to je 1. oktobra, je po 
Šarčevih besedah dodatna težava nastala zaradi nedelovanja nadgradnje informacijskega sistema, kar je trajalo teden dni. 
Ob tem je pohvalil ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenijo Klampfer, ker je takoj ukrepala ter 
za izplačilo štipendij in denarne socialne pomoči določila dodatni izplačilni dan. 
Ukrepi za izboljšanje delovanja DUTB 
Premier Šarec v začetku februarja pričakuje poročilo o izvedbi ukrepov, ki jih je DUTB naložila vlada kot skupščina slabe 
banke, in napoveduje nadaljnje izboljšave. Ključno za preprečevanje ravnanja DUTB, ki je v škodo državi, so pravi kadri na 
pravih mestih, je danes v odgovoru na poslansko vprašanje v DZ dejal premier. Jernej Vrtovec (NSi) je želel vedeti, kako bo 
vlada kot skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) uredila stanje v tej družbi, ki da je kaotično, in kako bo 
preprečila, da do premoženja, npr. prek podjetij v davčnih oazah, ponovno pridejo prvotni dolžniki. Vlada po premierjevih 
besedah načrtuje tudi nadaljnje izboljšave. 
Šarec bi problematiko čistilk reševal celostno 
Vprašanje prekarizacije v državni upravi ter čistilk na ministrstvih, ki delo opravljajo prek agencij, je smiselno reševati 
celostno, je v odgovoru na poslansko vprašanje Luke Mesca (Levica) ocenil premier Marjan Šarec. Po njegovem mnenju bi 
bilo najbolje ta problem reševati z ustanovitvijo državne agencije, ki bi skrbela za opravljanje teh storitev. 
Poslanec SNS Zmago Jelinčič pa je premierja opozoril na položaj Slovencev v Avstriji, še posebej na avstrijskem Koroškem in 
Štajerskem. Vprašal ga je, kdaj bo na Dunaju odprl vprašanje, da se v teh deželah slovenski narod zavede kot konstitutiven. 
Šarec je obljubil prizadevanja za ustrezno obravnavo slovenske manjšine. (sta) 

• Korošec, ki je večkrat srečal mater Terezo. Intervju: Jože Marketz. Pogovarjal se je: Tomaž Ranc. Večer, Maribor,   
                 28.01.2019 
2. del 
1. del intervjuja: Je Avstrija res obljubljena dežela? Intervju: Jože Marketz. Pogovarjal se je: Tomaž Ranc. Večer, Maribor,  
21.01.2019 
Dr. Jože Marketz, ravnatelj organizacije Karitas Celovec 
https://www.vecer.com/korosec-ki-je-veckrat-srecal-mater-terezo-6652160 

 

 
Slika: Dr. Jože Marketz, ravnatelj Karitas Celovec, v Karitasovem lokalu Magdas. Foto: Tomaž Ranc  
 
Dr. Jože Marketz - Pepi, Slovenec na čelu organizacije Karitas Celovec o tem, kako je srečal mater Terezo. Njene besede 
so mu segle do srca. 
Kako ste spoznali svojo vzornico, dobrotnico in Nobelovko mater Terezijo? 
"Ko sem prišel prvič v Kalkuto, sem obiskal slovenskega duhovnika. To je bil zdaj že pokojni Jože Cukale, ki je bil vedno pri 
sestrah in me je jemal s seboj. Vsaj dva tedna sem bil pri njih vsako jutro, ob petih smo šli k maši. Spominjam se, da so tam 
klečali pred najsvetlejšim in je prišla sestra, ki je klečala bolj zadaj na tleh. To je bila Tereza. Prišla je k nam in rekla: 'Zdaj pa 
greste ven in če pred ljudmi na cesti ali ljudmi, ki ležijo na tleh, ne boste tako pokleknili kakor zdaj, je bilo vse to brez 
pomena.' To je ona svojim sestram povedala vsak dan - in to te oblikuje kot duhovnika." 
Pa ste prej hoteli iz duhovniškega poklica? 
"Srečal sem jo še večkrat. Semeniščniki so se nekako čutili kot nekaj boljšega, prišli so iz hude revščine. Rektor ustanove 
naju je peljal v neko mesto na kolodvor in sem se dve uri z njo pogovarjal. Pa mi Terezija reče: 'Toliko si mi povedal, kje vse 
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si bil, od Nepala do Šrilanke - zakaj se pa nisi kje ustavil in pomagal ljudem? Nisi videl, da bi ljudje tam potrebovali pomoč?' 
To me je tako prizadelo, da sem prišel nazaj in prosil, če me škof vzame nazaj v semenišče, ki sem ga sicer hotel zapustiti." 
 
Kje ste še potovali, službovali pred sedanjo službo v Celovcu? 
"Marsikje, bil sem tudi v Ekvadorju, delal v Borovljah, v Šentjakobu v Rožu, imam tudi doktorat iz pastoralne teologije. S 
teološkega vidika sem opisal sporazumevanje med Nemci in Slovenci na Koroškem, skoraj dvajset let vodil slovenski 
dušnopastirski urad, nato pred Karitasom še nemškega." 
Ste kot pripadnik slovenske manjšine občutljivejši za odnose? 
"Če si član manjšine, si doživel marsikaj. Tudi ko so bili Nemci brutalnejši, sem se čutil v tej vlogi, da si zapostavljen, majhen, 
da drugi odločajo, da o tebi govorijo slabo in da se ne moreš braniti. Veliko smo doživljali in seveda imam zato drugačno 
empatijo do teh ljudi." 
 
Kako pa se ubraniti empatije, ki je lahko za človeško osebnost tudi težava - če ga preveč rani, ko vsak dan gleda revščino, 
trpljenje, stiske? 
"Spoznati moraš svoje meje in reči, da to, kar morem, naredim. Meni je postala zelo važna organizacija, ker kot posameznik 
težko kaj narediš. Peš hodim na delo, vsi reveži me poznajo, včasih mi hodijo drug za drugim - vsakemu nekaj dam in na 
koncu mi ne ostane nič, haha. Hočem reči, da jim s tem pravzaprav ne pomagam, vidim pa, kako jim lahko pomaga 
organizacija." 

• (INTERVJU) Pepel Auschwitza je temelj današnje Evrope. Intervju: Boris Hajdinjak. Pogovarjal se je: Boris 
Jaušovec. Večer, Maribor, 28.01.2019 

Boris Hajdinjak, zgodovinar  
https://www.vecer.com/intervju-pepel-auschwitza-je-temelj-danasnje-evrope-6652124 
 

 
Slika: Boris Hajdinjak: ”Bile so vojne prej in kasneje, pa nobena po obsegu trpljenja civilnega prebivalstva ni primerljiva z 
drugo svetovno vojno.” Foto: Sašo Bizjak  
 
Z zgodovinarjem Borisom Hajdinjakom smo se pogovarjali pred včerajšnjim mednarodnim dnevom spomina na žrtve 
holokavsta. 
Boris Hajdinjak je zgodovinar in geograf ter direktor mariborske Sinagoge, Centra judovske kulturne dediščine. S 
profesorjem smo se pogovarjali pred mednarodnim dnevom spomina na žrtve holokavsta, kajti na včerajšnji dan leta 1945 
so Sovjeti osvobodili nemško uničevalno taborišče Auschwitz. Samo v njem so nacisti med drugo svetovno vojno pobili 
milijon Judov. Konec minulega tedna so ob tem v Mariboru znova pripravili mednarodno znanstveno srečanje Vsako leto 
eno ime. Letos sta bila izpostavljena Slovenca Ivan in Ljubica Župančič, ki sta med vojno vihro druge svetovne vojne pred 
gotovo smrtjo pod ustaško roko v Banjaluki leta 1941 rešila judovskega dečka Dana Stockhammerja, starega komaj devet 
let. 
Boris Hajdinjak se pohvali, da je po precejšnjih peripetijah srečno našel in vzpostavil stik z danes že 85-letnim Danom 
Stockhammerjem, ki živi na Havajih: "Tako smo na srečanju lahko predvajali njegovo avtentično izjavo pa še nekaj fotografij 
nam je poslal." Borisu Hajdinjaku je zelo važno, da o zgodovini ne govorimo samo v številkah ali v datumih: "Zategadelj se 
naše znanstveno srečanje vrti konkretno okrog imen, ljudi in predvsem okoli njihovih zgodb. Če se je lanski simpozij ukvarjal 
s holokavstom v Ljubljani, je letošnji imel poudarek na holokavstu v Bosni in Hercegovini. To pa zavoljo Župančičevih, ki sta 
delovala v Banjaluki in po vojni postala Pravična med narodi, častni naziv, ki ga podeli jeruzalemski muzej Jad Vašem." 
V Sloveniji Pravičniki med narodi niso preveč znani, čeprav ta naziv zavoljo svojega nesebičnega in nevarnega reševanja 
Judov med vojno pred nacističnim in fašističnim uničevalnim strojem nosi kar 18 Slovencev. Najbolj znan je morda 
Mariborčan Uroš Žun, ki je rešil 16 judovskih deklet, ki so čez Šentilj in Maribor pribežala v Kraljevino Jugoslavijo tik pred 
napadom osi nanjo. Pri nas bolj poznamo narodne heroje, ki so se okupatorju uprli z orožjem v rokah. Po njih so 
poimenovane ulice, šole ... Zakaj je tako? 
"Pravičniki med narodi se s svojimi dejanji niso postavljali oziroma jih niso izpostavljali, ker sploh niso menili, da je to bilo 
junaško. Da so bili junaki, vemo mi danes za nazaj. Po drugi svetovni vojni smo pri nas gojili bolj nekakšen kult bojevnikov." 
Dolgo v Zvezo borcev niso sprejemali niti slovenskih izgnancev v delovna ali celo uničevalna taborišča, denimo. 
"Bilo bi bolj prav, če bi to počeli že prej. Vzroki so različni. Najprej, nič ni bilo storjeno namenoma, je pa pripeljalo do tega. 
Če govoriva o Judih, so bili v slovenskem prostoru dojeti kot tujerodni. V Avstro-Ogrski so pač uporabljali jezik, ki ni bil 
slovenski. Pod Avstrijo nemščino, pod Ogrsko madžarščino, v Istri italijanščino. Nacionalni ključ je bil v avstro-ogrski 
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monarhiji pomemben, v Kraljevini Jugoslaviji še bolj. Niso bili naši, pa čeprav so bili tu tri, štiri generacije. Mariborski Jud 
Marko Rosner je slovensko razumel, govoril in pisal pa ni, ker je menil, da slovensko zna preslabo. Po drugi svetovni vojni se 
temu pridruži še razredni ključ, češ, Judje so lastniki kapitala, čeprav takih spet ni bilo veliko. Torej, tuje poreklo, tuj jezik in 
še razredni moment so pripeljali do tega, da je bila tema judovskega trpljenja med vojno zapostavljena. Zraven pa je bilo še, 
kar ne velja samo za Jude, ampak tudi za druge žrtve taborišč, da tam pač niso umrli junaške smrti. Ampak smrt je smrt. 
Vredni spomina morajo biti tako oni, ki so metali bombe, kot ti, ki so jih spremenili v pepel." 
 

 
Slika: Na včerajšnji dan leta 1945 so Sovjeti osvobodili nemško uničevalno taborišče Auschwitz. Foto: Hayoung Jeon 
 
Nova oblika spomina so tako imenovani kamni spomina oziroma bolj spotakljivo spotikavci. Kaj je to? 
"Projekt je začel pred več kot četrt stoletja. Nemški umetnik Gunter Demnig se je vprašal, kako da pravzaprav nič ne vemo o 
teh pobitih ljudeh. Največje žrtve nacizma v Nemčiji, če odštejeva vojake, so bili Judje, čeprav spotikavci niso v cestni tlak 
postavljeni zgolj Judom. Kamne spomina je tako postavil v tla pred stanovanja, hiše, od koder so bile nacistične žrtve iz 
svojih normalnih življenj odpeljane v uničevalna taborišča. Tako se na ulici ob taki umetniški intervenciji nekako po naključju 
spotakneš ob spomin na te žrtve z imenom in priimkom. So nekakšna ovira, saj je za Nemce značilno, da so te grozljive 
spomine skušali mnogokrat potlačiti. In ko spotikavci stojijo v kakšnem nemškem mestu, opaziš, da tega sploh ni bilo tako 
malo, pa čeprav so ti kamni postavljeni le za manjšino žrtev, simbolično. Kot pač dnevnik Ane Frank govori še za vse ostale. 
V koncentracijskih taboriščih so bili usmrčeni, njihov pepel pa raztresen naokoli. Tako da tam sploh ni nekega kraja, kjer bi 
lahko kdo fiksiral spomin na konkretno osebo. Nacisti so to storili načrtno, saj so sistematično hoteli izbrisati spomin na te 
ljudi. Zato se mi zdi Demnigova zamisel tako sijajna in globoko človeška. Namreč zakaj bi se spominjali teh ljudi tam, kjer so 
trpeli in kjer so umrli? Boljše je, če to storimo tam, kjer so bili doma, kjer so živeli, kjer so bili sestavni del skupnosti in 
družbe in od koder so bili tako surovo iztrgani." 
Od 1 do 5 
Ker je zadnje čase zelo popularen Jud George Soros, kako se financira mariborska Sinagoga? 
"Ha, ha, preprosto vprašanje, hiter odgovor: Mestna občina Maribor. Naša dolgoletna želja pa je, ker smo po svojih 
funkcijah, nalogah in, upam, tudi po rezultatih, že zdavnaj presegli mestni okvir, da postanemo Center judovske dediščine 
Slovenije s sedežem v mariborski Sinagogi. Tako bi naše naloge financirala tudi država. Sodelujemo tudi z judovsko 
skupnostjo Slovenije, za posamezne projekte pa nas kdaj podpre tudi država Izrael in nekateri drugi, denimo Rotschildova 
fundacije iz ZDA. Ampak pri tem je treba zmeraj zmagati na razpisu po navadi med konkurenti z vsega sveta. Mariborska 
mestna občina nas je doslej zmeraj trdno podpirala, tudi po osamosvojitvi od Pokrajinskega muzeja pod županom 
Kanglerjem leta 2011, ko smo postali najmanjši javni zavod v Sloveniji z zgolj dvema zaposlenima." 
Prvi spotikavci pri nas so bili postavljeni v Mariboru, zdaj tudi v Ljubljani. Koliko jih je?  
"V Mariboru jih je dvanajst, v Ljubljani 23. Upam, da bodo prvi letos postavljeni še v Murski Soboti in Lendavi." 
Ali so za današnje težave Palestincev res krivi le Izraelci? 
"Po vsej verjetnosti ne le Izraelci, kajti kaj so Palestincem storili njihovi arabski bratje? Takoj ko je mogel, si je Egipt priključil 
Gazo, Jordanija pa Zahodni breg. Ves zaplet na Bližnjem vzhodu se ni začel šele z ustanovitvijo države Izrael. Začel se je že 
prej, po razpadu Osmanskega cesarstva, ko sta si to območje po vseh nelogičnih mejah med seboj razdelili Velika Britanija in 
Francija." 
Bili ste srednješolski profesor. Ali so se mlade generacije s pojavom družbenih medijev kaj spremenile? 
"So, so. Ko sem začel učiti srednješolce, še ni bilo niti mobitelov. Nato pa je vse šlo zelo hitro. Novi mediji, kot je internet, 
prispevajo v dobrem in v slabem. Vsaka generacija dijakov je drugačna. To so najstniki, ki se še iščejo. Nekoč so si po razredu 
metali listke, danes štrckajo esemese. Žalosti pa me, da imajo danes toliko komunikacijskih možnosti, znanje je dva klika 
proč, pa se jim ga ne da poiskati. Včasih ni bilo tako. Morda danes zavoljo novih medijev več časa porabijo za neumnosti 
oziroma za nekaj, od česar ne bodo živeli." 
Ne vozite avta. Kako shajate? 
"Uporabljam javni prevoz in še ni bilo kraja, kamor ne bi prispel. Na vlaku lahko kaj preberem, opazujem pokrajino, 
odgovarjam na telefon. Podpira pa me tudi družina, pomeni, da me kdaj kam odpelje žena."  
Zakaj se je treba danes še spominjati žrtev nacizma in fašizma? Je to zavoljo tega, da se tisti čas ne bi ponovil? 
"Konkretna zgodovinska situacija se ne more nikoli ponoviti, to vam vsak zgodovinar pove takoj. Ampak. Najprej je tu čisto 
človeški vidik, ko si vsak želi, da bi se ga po smrti spomnili. Tem žrtvam je bilo življenje za nameček nasilno pretrgano. Gre še 
za nekaj močnejšega tudi na pravno-moralnem, etičnem nivoju. Današnja Evropa ni idealna, pa je vendar bistveno boljša, 
kot je bila pred drugo svetovno vojno. Večino časa od takrat imamo na celini odsotnost vojne. Vzrok za to je lekcija druge 
svetovne vojne. Nikoli več niso bile tako grobo kršene človekove in politične pravice kot v nacistični Nemčiji. Da smo prišli 
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do teh spoznanj, so nas prisilile te žrtve, zato smo dolžni do njih gojiti spoštovanje. Ko sem omenjal ta pepel Auschwitza, 
tam ne morete reči, to je judovski pepel, to romski, tam slovenski pepel. Zato je ta pepel temelj Evrope, kot jo poznamo 
danes. Z zgodovinskega vidika naj povem, da zgodovino sestavljajo ljudje. Prej sem se bolj ukvarjal s srednjim vekom, ampak 
tudi pri žrtvah holokavsta je bilo podobno. Tu en detajlček, pa tam en detajlček. Iz tega je treba sestaviti mozaik, zgodbo." 
Pa vendar kljub vsem tem podatkom in zgodbam nekateri holokavst zanikajo. Ali pa vedno znova pod vprašaj postavljajo 
število žrtev. Najbolj znan primer licitiranja s številom žrtev, seveda navzdol, v naši okolici je Jasenovac. Zakaj se to 
dogaja? 
"Zanikanja ni več toliko, čeprav obstaja, hujša je relativizacija, češ, saj jih je bilo samo sto tisoč. Tako smo spet na začetku, 
kajti vsako človeško življenje je neprecenljivo. Če tega nimamo razčiščenega, potem nimamo nič razčiščenega. Tudi niso to 
samo tehnični detajli, ali je bilo žrtev kje sto ali deset tisoč. Je še nekaj drugega. Bile so vojne prej in kasneje, pa nobena ni 
primerljiva z drugo svetovno vojno po obsegu trpljenja civilnega prebivalstva. V njej si je neki režim dovolil, da je na osnovi 
nekih rasnih kriterijev industrializiral smrt. Vojne žal ne bodo izginile, ne bomo si vsi ljudje kar postali bratje, toda to, upam, 
da se ne zgodi več. Mlade je zato treba oborožiti z znanjem." 
 

 
Slika: ”Od 12. do 14. septembra 1944 so bile še zadnje aretacije preostalih Judov v Ljubljani. V tej raciji so aretirali tudi 
veliko skupino članov slovenskega Rdečega križa,” se spomni Boris Hajdinjak. Foto: Igor Napast 
 
Marsikdo je dandanašnji v javni debati ali na družabnih omrežjih označen za fašista. Ni to preveč zlahka? 
"Kot zgodovinar sem absolutno zoper takšne kategorije. Kar so storili partizani po drugi svetovni vojni, ko so usmrtili toliko 
kvizlingov, ki to mnogi niso bili po lastni volji, brez sodnih procesov, je popolnoma nezdružljivo s sedanjo logiko pravnega 
sistema in varovanja človekovih pravic, čeprav je to obstajalo že tedaj. Nočem relativizirati teh zločinov, hočem le pojasniti, 
da je bilo nekaj reakcija na nekaj. Z vatli iz 21. stoletja ne moreš iti nazaj v leto 1945. Ker potem bi lahko rekli, da je bila tudi 
rimska država absolutno zlo, ker je imela sužnje. Seveda jih je imela! Kaj so bile pa alternative? Tedaj še ni bilo demokracije 
Trumpovega tipa. Bi se morali zgražati, ker je tudi Cicero imel sužnje? Če bi sužnje imel danes, bi to seveda bil problem. 
Zakaj je prišlo do vzpona fašizma v Italiji? Ker je bila realna nevarnost izbruha revolucije. Ali pa vzpon nacizma v Nemčiji? Ker 
se je nemški sredini zdelo, da je Hitler manj nevaren kot skrajna levica. Njena revolucija ne bi bila na rasni, pač pa na 
razredni osnovi. Nestrpnost tiči v tem, ko si jemlješ pravico, da nekoga izključiš. Ko je levi poslanec Kordiš zagrozil z 
nacionalizacijo, je bilo to, milo rečeno, neokusno. To ni šala in to ni bilo izrečeno kje v gostilni, gre vendar za poslanca. Če pa 
reče kaj Gorenak, pa je takoj fašist. Še imamo ista merila? Poleg tega taka oznaka izraža tudi prezir do žrtev fašizma. S temi 
obkladki, fašisti, komunajzarji, ne bomo prišli nikamor. " 
Današnja Evropa ni idealna, a je bistveno boljša, kot je bila pred drugo svetovno vojno. Večino časa od takrat imamo na 
celini odsotnost vojne 
V Avstriji so lani poleg že prepovedanih nacističnih simbolov prepovedali tudi ustaške in nekatere islamistične simbole. Bi 
morali to storiti tudi v Sloveniji? 
"Nisem preveč optimističen, kako bi slovenski pravni sistem to procesuiral. Lahko kakšne zadeve desetkrat prepoveš, toda 
če večina prebivalstva nima informacije oziroma odnosa do teh zadev, je vse skupaj brez zveze. V šoli ne moreš storiti vsega 
in nihče ni brez napak, tudi mladi ne. Vendar so mladi edini, ki jih imamo, in če iz njih ne bomo poskušali izvleči najboljšega, 
od koga bomo? To ni njihova odgovornost, temveč naša odgovornost." 
Kako pa naj ravnamo ob sovražnem govoru? 
"Do sovražnega govora v javnem prostoru bi morala vladati ničelna toleranca. Ostane še vprašanje interneta, ker tam ni 
nobene odgovornosti. Tam so vsi koze, prasci, že pri tem se vprašaš, kam to pelje. Če se boš v šoli trudil proti temu, bo tega 
kasneje mnogo manj. Vsekakor mora biti tudi toleranca do politikov pri sovražnem govoru ničelna. Vem, kaj je fašizem, zato 
se zmeraj zgrozim, če z levice nekdo, ki se ima za naslednika partizanov, te izraze uporablja za ljudi, s katerimi se politično 
ne strinja. Dovoliti, da ima nekdo drugačno mnenje, je ena največjih vrednot, ki jih je ima evropska civilizacija. Seveda to ne 
velja, če kdo poziva k nasilju ali k rasnemu, spolnemu, verskemu razlikovanju." 
Kako pa je z antisemitizmom v Evropi in pri nas? Večkrat je tudi podpora Palestincem dojeta kot antisemitizem? 
"Izraz antisemitizem ni najbolj posrečen, saj so tudi Arabci, torej tudi Palestinci, semiti. Bolj prav bi bilo antijudaizem. A ko 
se je ta izraz v 19. stoletju pojavil, so bili edini semiti v Evropi Judje. Res pa je, da je podpora upravičeni palestinski zahtevi 
po lastni državi zamenjana ne le z apriornim zanikanjem države Izrael, ampak z antijudaizmom. In smo, kjer je bil Hitler. 
Torej tukaj naj velja ničelna toleranca, prav tako za pozive zoper islam ali Arabce." 
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Slika: ”Do sovražnega govora v javnem prostoru bi morala vladati ničelna toleranca. Ostane še vprašanje interneta, ker 
tam ni nobene odgovornosti,” pravi Boris Hajdinjak. Foto: Sašo Bizjak 
 
Judje so tudi v novi Jugoslaviji doživeli preganjanje, in če so šli v Izrael, so morali tu pustiti svoje premoženje. Odškodnin 
niso dobili, tako kot tudi ne slovenski izgnanci, ki so se po vojni vrnili v opustošene domove. Zakaj se je to zgodilo? 
"Iz brežiškega trikotnika so Nemci izgnali okoli 40 tisoč Slovencev, da so tja naselili okoli dvanajst tisoč Kočevarjev. Na 
Kočevarje se je po vojni seveda pozabilo, ker so bili Nemci. V Kraljevini Jugoslaviji so jih kot manjšino že zatirali in Slovenci 
niso bili nedolžni, zato pa je toliko Kočevarjev postalo nacistov. Zadeva ni črno-bela. Vodja nemške skupnosti v Mariboru je 
bil pred okupacijo pastor Hans Baron. Pred okupacijo so ga v Jugoslaviji striktno uradno imenovali Ivan. Ni imel pravice do 
lastnega imena. Kako se je moral počutiti? Taki ljudje so naciste morali videti kot odrešitelje, čeprav to ni opravičilo za to, da 
so postali nacisti, je pa razlaga." 
Tudi Marko Rosner, judovski tovarnar v Mariboru, ni doživel obnovitve procesa, na katerem je bil po vojni v odsotnosti 
popolnoma absurdno obsojen za sodelovanje z okupatorjem? 
"Kot da so ga Nemci vprašali, ali lahko uporabljajo njegove tovarne. V Sloveniji smo močni v besedah, dejanj pa ni. V 
Mariboru imamo problem, kako preimenovati ulice. Češ, to so stroški. Stroški so zmeraj. Tako imamo v Mariboru Ulico 
Moše Pijada. Nekoč sem si mislil, da je bil najvišje pozicionirani Jud v jugoslovanski komunistični partiji vsaj v zaporu v 
Mariboru. Pa ni bil. Ko je umrl, so ulico preimenovali po njem, čeprav ni imel z Mariborom nobene zveze. Pa predlagajte 
zdaj, da bi to bila ulica Marka Rosnerja. Ni variante! Kje še potemtakem vrnitev premoženja. Vem pa, koliko bi judovski 
skupnosti pomenilo, če bi lahko dobila nekje v Ljubljani primeren prostor. Ob vseh teh denacionalizacijskih zadevah se še do 
zdaj ni našla niti ena hiša." 
Izraz antisemitizem ni najbolj posrečen, saj so tudi Arabci, torej s tem Palestinci, semiti. Bolj prav bi bilo antijudaizem 
Judovski problem zagotovo zadeva tudi vprašanje sprave. Cikam na to, da so spiske Judov za deportacije Nemcem po 
italijanski kapitulaciji pripravili verjetno domobranci. A se o tem malo ve, toda za spravo bi priznanje takega početja 
vendarle bilo nujno, kajne? 
"Ne verjetno, zagotovo. Od 12. do 14. septembra 1944 so bile še zadnje aretacije preostalih Judov v Ljubljani. V tej raciji so 
aretirali tudi veliko skupino članov slovenskega Rdečega križa. Na tisoče Ljubljančanov je bilo pod Italijani poslanih v 
italijanske zapore, taborišča in internacijo. Ko je Italija kapitulirala, jim je ta Rdeči križ pomagal pri vrnitvi domov. Večina 
vrnjenih je seveda odšla v partizane. Rdeči križ je bil nevtralen, za to ni mogel biti kriv. Nemci so ugotovili, kaj se dogaja, in 
so zahtevali od domobrancev, da polovijo cel odbor Rdečega križa. Nato so jih poslali v Dachau, kjer so mnogi umrli. Pri nas, 
kolikor vem, je edini tak primer v Evropi, ko so se okupatorji znesli nad pripadniki Rdečega križa. V teh sočasnih aretacijah so 
tudi Jude polovili kar domobranci, saj gestapovcev v Ljubljani za tako veliko akcijo niti ni bilo dovolj. Še nekaj. Drugod po 
Evropi, če si imel judovskega partnerja, pa sam nisi bil Jud, ga je to lahko rešilo pred pregonom. Tu pa je bilo ravno obratno. 
Če si imel judovskega partnerja pri nas, pa to ni rešilo ne njega ali nje, ampak so odpeljali tudi tebe. To mi deluje zelo 
sumljivo slovensko, še bolj papeško od papeža. No, domobranski policisti, ki so izvajali te aretacije, zagotovo niso nikogar 
ubili. So pa aretirane napotili v smrt. Zato to priznanje v luči sprave ne prenese diskusije. Še 3. maja 1945, ko je Hitler bil že 
tri dni mrtev, so domobranci v Ljubljani izdali knjigo o židovski zaroti. Samo šest dni pred osvoboditvijo." 

• Na mariborskem Glavnem trgu prižgali tudi svečo s sloganom SS. Rok Kajzer. Večer, Maribor, 28.01.2019 
https://www.vecer.com/na-mariborskem-glavnem-trgu-prizgali-tudi-sveco-s-sloganom-ss-6652781  
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Slika: Na Kužnem znamenju so se pojavili venci in sveče organizacij, kot je znana nemškonacionalna organizacija 
Spodnještajercev v Avstriji (Landsmannschaft der Deutsch-Untersteirer in Österreich), kočevskih Nemcev in drugih, 
denimo nemško govorečih iz Kanalske doline v Italiji. Foto: Sašo Bizjak  
 
Stoletnica nemirov na Glavnem trgu je na istem mestu vznemirila tudi sodobni Maribor. 
Stota obletnica nemirov na Glavnem trgu, kjer je umrlo deset do 20 ljudi (natančni podatki še danes niso znani; zagotovo je 
umrlo sedem ljudi, hudo ranjenih je bilo vsaj še 15), je vznemirila tudi sodobni Maribor. Spomnimo, v nedeljo, 27. januarja, 
je minilo 100 let od protesta prebivalstva Maribora, ki se je ob obisku zavezniške razmejitvene komisije pod vodstvom 
ameriškega podpolkovnika Shermana Milesa zavzemalo za priključitev mesta nemški Avstriji. Protestirali so pred 
magistratom na Glavnem trgu, kamor so želeli nasilno vdreti. Kdo je streljal prvi, ni znano. Kakor koli, kasnejši opozorilni 
streli naj ne bi bili zalegli in stražniki so začeli streljati v množico. Čeprav se je to zgodilo v ponedeljek, je nemška stran 
dogodek v svoje zgodovinopisje vpisala kot "mariborsko krvavo nedeljo". 
Slogan zločinske organizacije 
V nedeljo so se na Kužnem znamenju pojavili venci in sveče organizacij - bilo jih je več kot minula leta -, kot je znana 
nemškonacionalna organizacija Spodnještajercev v Avstriji (Landsmannschaft der Deutsch-Untersteirer in Österreich), 
kočevskih Nemcev in drugih, denimo nemško govorečih iz Kanalske doline v Italiji. To je predvsem na družabnih omrežjih 
povzročilo precej negodovanja. Mnogi so ocenili, da gre za nedopustno provokacijo ob zaključku proslavljanja Maistrovega 
leta v Sloveniji in Mariboru. Sploh ob dejstvu, da se je ob vencih, položenih v spomin na dogodke, pojavila še sveča z 
napisom Meine Ehre heißt Treue (Moja čast je zvestoba). To je slogan najbolj razvpite zločinske nacistične organizacije, enot 
SS. Pripadniki SS so ta slogan nosili vgraviran na pasovih in bodežih. 
 

 
Slika: Ob vencih se je pojavila še sveča z napisom Meine Ehre heißt Treue (Moja čast je zvestoba). To je slogan najbolj 
razvpite zločinske nacistične organizacije, enot SS. Foto: Sašo Bizjak 
 
Na sveči v Mariboru je tako podpisan Kameradschaft IV, neonacistična organizacija, ki se je v preteklosti v Avstriji poskušala 
predstavljati kot vojaško veteransko združenje. Pred dobrimi dvajsetimi leti so se razpustili po tem, ko je avstrijsko notranje 
ministrstvo začelo preiskavo zaradi spornih vsebin, ki so jih propagirali, identificirali pa so jih tudi kot skrajno desničarsko 
gibanje. Uradno to gibanje ne obstaja več, vendar pa majhen del članstva še naprej deluje. 
Kontekst pritiskov po priznanju manjšine 
Ne glede na to pa tokrat ni šlo niti mimo interpretacij, da je omenjeno polaganje vencev in sveč mogoče postaviti v kontekst 
vse močnejših pritiskov, da bi nemška skupnost pridobila ustavno zaščito, kakršno uživata italijanska in madžarska manjšina. 
Spomnimo, da je na spletni strani avstrijskega veleposlaništva v Ljubljani zapisano, da podpirajo "skupnost v prizadevanju za 
ustavnopravno priznanje in ohranitev kulturne dediščine". V prostorih veleposlaništva se je s pripadniki skupnosti marca 
lani sestala tudi zunanja ministrica Karin Kneissl, dan za tem srečanjem pa je Zveza kulturnih društev nemško govoreče 
narodne skupnosti v resoluciji javno pozvala slovensko vlado k ustavnopravnemu priznanju njenih manjšinskih pravic, saj da 
Slovenija ne upošteva priporočil Sveta Evrope, ki so osnova za preživetje neke jezikovne manjšine. 
Mnogi so ocenili, da gre za nedopustno provokacijo ob zaključku proslavljanja Maistrovega leta v Sloveniji in Mariboru 
Od maja lani pa je to tudi ministričina povsem uradna naloga, saj je avstrijski parlament soglasno sprejel resolucijo v 
podporo uradnemu priznanju nemško govoreče skupnosti v Sloveniji kot manjšine, to nalogo pa je zaupal prav zunanjemu 
ministrstvu. Karl Erjavec je takrat sporočil, da na obzorju ni ustavnih sprememb, s katerimi bi v temeljni akt zapisali še 
katero manjšino. Zdajšnji kancler Sebastian Kurz je sicer že leta 2014, ko je bil še zunanji minister, od Slovenije zahteval 
priznanje manjšine. 
V Sloveniji naj bi po nekaterih ocenah živelo okoli 2000 pripadnikov nemško govoreče skupnosti, ki pa ne živijo na strnjenem 
območju in večina niti ni Staroavstrijcev. 

• Pojdite v Mauthausen, ne v Maribor. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 29.01.2019 
https://www.vecer.com/pojdite-v-mauthausen-ne-v-maribor-6653183  
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Slika: Taboriščniki iz nacističnega koncentracijskega taborišča v avstrijskem Mauthausnu ob osvoboditvi 5. maja 1945. 
Foto: Wikipedia  
 
Ob vzpostavitvi spominske deponije na mariborskem kužnem znamenju minulo nedeljo 
Avstrijskim sosedom bi lahko kdo prijateljsko sporočil, da se za 27. januar, mednarodni dan spomina na žrtve holokavstva, 
nesejo sveče - med katerimi je, glej, glej, tudi esesovska - v njihov Mauthausen in ne v naš Maribor. 
Dobro, tako imenovane krvave nedelje, kot ji rečejo severneje, čeprav se je v Mariboru zgodila na ponedeljek, pred sto leti 
se je tudi morda treba spominjati. Stražarji generala Rudolfa Maistra so v paniki, ki je izbruhnila zaradi prvega strela, za 
katerega ni dokazano, katera stran ga je prva sprožila, ali pa zavoljo fizičnega napada na enega od njih, začeli streljati najprej 
v zrak. Ker se množica več tisoč (od pet, pa po avstrijskih ocenah do deset) pretečih demonstrantov ni unesla, je okoli 
dvajset ogroženih stražarjev začelo streljati še direktno v veliki večini neoborožene ljudi v njej. 27. januarja 1919 so 
prebivalci mesta ob Dravi, ki so želeli, da bi Maribor prišel pod Nemško Avstrijo, na Glavnem trgu protestirali ob obisku 
zavezniške razmejitvene komisije pod vodstvom ameriškega podpolkovnika Shermana Milesa. Njegova delegacija je namreč 
potovala naprej na Koroško, na katero se je nanašal njen mandat. Maister ji je v Rotovžu pripravil svečano kosilo. Tisti, ki so 
se tu zavzemali za Nemško Avstrijo, pa so menili, da je to zadnja priložnost zaveznike opozoriti, kako po krivici da to mesto 
pripada novi južnoslovanski državi. Protesti so bili že od vsega začetka nasilni. Drhal je že na poti na Glavni trg pretepla več 
slovensko govorečih someščanov. Po krvavem obračunu je obležalo vsaj sedem mrtvih in več deset ranjenih. Koliko je bilo 
na koncu smrtnih žrtev, so podatki različni, saj je zaradi ran umrlo kasneje še nekaj protestnikov. Skupaj menda vsaj 13. 
 
Vrnimo se v sedanjost. K baročnemu kužnemu znamenju iz 17. stoletja so - torej po spominski deponiji, ki je vidna - venec in 
ikebano ter več sveč verjetno že v nedeljo položile v spomin na ubite vse po vrsti nemškonacionalne organizacije iz Avstrije, 
kot sta Ladmanschaft der Deutsch-Untersteierer in Kanaltaler Kulturverein, kot piše na trakovih. Najbolj v ospredju pa je bila 
rdeča svečka z velikim nemškim vojaškim križem iz tretjega rajha, obdana z napisi: Avstrijska zveza soldatov in 
Kameradschaft IV ter na vrhu še malce prirejeni esesovski slogan Seine Ehere hiess Treue. To pomeni: Njegova čast se je 
imenovala zvestoba. Pravi esesovski moto je bil semantično le malce drugačen, v bistvu pa enak. V prevodu se je glasil: 
Moja čast se imenuje zvestoba (Meine Ehre heisst Treue). Tega je zločinska nacistična organizacija - pravzaprav je bila to 
Hitlerjeva osebna garda - imela vgraviranega na pasovih in bodežih. Pa smrtno glavo na kapah, kot vemo. Pa krvave roke do 
komolcev, kot mnogi pozabljajo. Sprememba je zategadelj, ker so v Avstriji pač direktni nacistični simboli in slogani 
prepovedani. Kameradstaft, torej Kameradstvo, ima rimsko številko štiri zato, ker je nacistični rajh premogel tri rodove 
vojske: pehoto, mornarico in letalstvo. Po vojni je bil SS razglašen za zločinsko organizacijo, njeni preživeli člani in 
podporniki pa so se zbrali pod številko štiri. Češ, bili smo zgolj četrti rod redne vojske. Tako so upali, da jih zakonska 
prepoved ne bo zadela. Organizacija se je pred več kot dvajsetimi leti razpustila, ker jo je pristojno avstrijsko ministrstvo le 
začelo preiskovati zavoljo spornih vsebin, ki jih je širila kot skrajno desničarsko gibanje. Ampak eni vztrajajo. 
Sveča, ki so jo prižgali v Mariboru, je sramota in škandal. Zato bi tistega, ki jo je prižgal, oblasti morale prijeti 
In kaj imajo esesovci s krvavo nedeljo pred sto leti v Mariboru? In zakaj so se javili le kakšnih dvajset metrov od kraja, kjer je 
firer pred 75 leti zahteval: Machen Sie mir dieses Land wieder deutsch (Naredite mi to deželo spet nemško)? V mestu, kjer 
so nacisti v štirih letih pokončali skoraj tisoč talcev? V mestu pod Pohorjem, na katerem so zverinsko pobili ves partizanski 
bataljon? V mestu, od koder so v izgnanstvo pregnali na deset tisoče Slovencev? Zato je omenjena sveča v Mariboru 
sramota in škandal. Zato bi tistega, ki jo je prižgal, oblasti morale prijeti. V Avstriji zaradi širjenja nacistične propagande, pri 
nas zavoljo hujskaštva ali pa vsaj kršenja javnega reda in miru. 
Imam probleme s temi avstrijskimi landmanšafti, kameradšafti, puršenšafti, kulturbundi, hajmatdinsti. Ker njihova 
domovina, ki so ji tako zelo zvesti, seveda ni sedanja demokratična Avstrija, pač pa velikonemška rajhovska vzhodna marka 
(Ostmark). Ene take so pred kratkim v Gradcu za veleizdajo obsodili na večletno ječo. Ladmaschafti naj bi bile organizacije 
pregnanih nemškogovorečih iz nekdanjih dežel avstroogrske monarhije, še bolj pa tistih po drugi svetovni vojni. Do teh ljudi, 
ki so trpeli in umrli, čeprav potomci radi pozabljajo, da je s tem prvi začel Hitler, bi seveda bilo treba gojiti spoštljiv spomin. 
Tudi prizadevanja za priznanje statusa manjšine so lahko del politične debate. Nič s tem ne bi bilo narobe, če vsega tega 
zmeraj kdo ne bi umazal z drekom nacizma. Recimo, sedanji vicekancler Avstrije Heinz-Christian Strache gre v Izrael in v 
Jeruzalemu točit krokodilje solze za žrtvami holokavsta. Češ, glejte, svobodnjaki, ki so jih po vojni ustanovili bivši nacisti, 
smo se spremenili. A mu skoraj istočasno doma iz omare začnejo padati nacistične pesmarice. Vseeno skušam razumeti, 
kako lahko kancler Sebastian Kurz ga gleda v svoji vladi. Ampak to je avstrijski problem in nekateri se ga pri sosedih živo 
zavedajo in zoper to vlado vztrajno protestirajo. 



Težko tudi razumem, da predsednik leve od manjšinskih koroških krovnih organizacij Marjan Sturm že več kot desetletje išče 
spravo z nemškonacionalno organizacijo koroški Heimatdienst. Ampak on mora živeti med njimi in s temi demoni ter 
njihovimi prastrahovi tam, na avstrijskem Koroškem. Dokler bo z njimi iskal konsenz, je morda varen. Da pa se je s 
predstavniki teh hajmatšaftov na Dunaju v njihovem Haus der Heimat (Hiša domovine; velikonemško konotirane domovine, 
tu ni dvoma) 22. januarja letos v imenu dialoga sestala, rokovala in še veselo slikala slovenska veleposlanica na Dunaju 
Ksenija Škrilec ... Dovolite mi, tega nočem razumeti. 

• Peter Svetina dobil podporo vseh navzočih poslancev in bo novi varuh človekovih pravic. M.R., U.M. Večer, 
29.01.2019 

https://www.vecer.com/peter-svetina-dobil-podporo-vseh-navzocih-poslancev-in-bo-novi-varuh-clovekovih-pravic-
6653180  
 
Državni zbor je z 89 glasovi za in 0 glasovi proti izvolil Petra Svetino za novega varuha človekov pravic. 
V izjavi za medije je po glasovanju 53-letni specialni pedagog za osebe z motnjo v duševnem razvoju, zadnjih nekaj let tudi 
strokovni direktor zavoda Grunt, Peter Svetina, dejal, da ga je izid presenetil. Zanj to pomeni veliko odgovornost, hkrati pa 
zagotavlja, da bo delal po najboljših močeh. Katere bodo njegove prioritete, ni izpostavil. Posvetoval se bo z močno ekipo, ki 
je na uradu in se bo na podlagi tega odločal.  
Vso svojo poklicno pot je namenil delu z ranljivimi skupinami, pretežno z ljudmi z motnjami v duševnem in telesnem 
razvoju. Ob tem si je prizadeval, da bi bili ti čim bolj samostojni, tudi ekonomsko. Tako je v sodelovanju z drugimi razvil 
model zaposlovanja takih ljudi. V zadnjih letih pa v Komendi, kjer živi z družino, vodi Grunt - zavod za socialno podjetništvo 
na podeželju. 
Za novega varuha človekovih pravic so ga predlagali v nacionalnem združenju za kakovost življenja Ozara Slovenija in v 
Centru Korak za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo. Državnemu zboru pa ga je predlagal predsednik države Borut 
Pahor.  

• Pahor v Beogradu: Politične razlike ne motijo gospodarstva. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 29.01.2019  
https://www.vecer.com/pahor-v-beogradu-politicne-razlike-ne-motijo-gospodarstva-6652736  
 
 
V Beograd je s slovenskim predsednikom, ki ga je na obisk povabil Aleksandar Vučić, potovala tudi stočlanska slovenska 
gospodarska delegacija. 
Slovenski predsednik Borut Pahor je včeraj v spremstvu stočlanske gospodarske delegacije na vabilo srbskega kolega 
Aleksandra Vučića prispel na dvodnevni uradni obisk v Srbijo. 
Predsednika sta včeraj v Beogradu, kot poroča slovenska tiskovna agencija, po sprejemu z vojaškimi častmi na štiri oči 
najprej potrdila iskrene prijateljske odnose med državama. Na tiskovni konferenci v Palači Srbije sta tako izpostavila, da se 
prijateljstvo zrcali tudi v dobrem gospodarskem sodelovanju. Med državama se je namreč trgovinska menjava v desetih 
letih s 500 milijonov evrov povečala na kar 1,3 milijarde. Pahor je dejal, da je Slovenija tudi pomembna investitorka v Srbiji, 
Srbija pa v Sloveniji. Vrednost slovenskih investicij v Srbiji presega milijardo evrov, srbskih pri nas je več kot za 200 milijonov 
evrov. 
Previdnost pri mejah 
Pahor je Srbiji zagotovil podporo Slovenije na poti v Evropsko unijo, pri čemer pa je podprl dialog med Beogradom in 
Prištino, za katerega ne vidi alternative: "Voditelji v regiji se moramo zavedati odgovornosti za vzdrževanje procesov sprave, 
procesov krepitve medsebojnega zaupanja in spoštovanja, reševanja bilateralnih vprašanj ne glede na to, kako težka so." 
Pahor je še svetoval previdnost pri razmišljanju o spreminjanju meja med Srbijo in Kosovom. Takšno razmišljanje po 
njegovih besedah terja veliko modrosti, veliko privrženost mirnemu reševanju sporov in veliko zaupanje drugih vpletenih 
držav. "Verjetno ni mogoče izključiti nekega dogovora, ki obeta mirno rešitev spora, če je ta rešitev vzajemna in nima 
kolateralnih učinkov na druge države. To je drzno razmišljanje, ki ga v osnovi ne bi zavrnil, bi bil pa izredno previden," je 
poudaril. 
Vučić se je Pahorju zahvalil za skupno pokroviteljstvo nad slavnostno Akademijo, v čast 800. obletnici samostojnosti Srbske 
Pravoslavne Cerkve in 600. obletnici od rojstva celjske grofice Katarine Kantakuzine Branković, prve pravoslavke v Sloveniji, 
ki je v soboto potekala v Mariboru. Zahvalil pa se mu je tudi za slovensko podporo pri približevanju EU in se strinjal, da bo 
na tej poti ključen odnos med Beogradom in Prištino. Izrazil je prepričanje, da bo Slovenija podprla rešitev, ki bo zagotovila 
varno prihodnost in mir, čeprav se mu v tem trenutku zdi, da je rešitev zelo daleč, potem ko je Kosovo uvedlo kar 
stoodstotne carine na srbsko blago. Mimogrede, Srbija v "bratsko" Rusijo izvozi manj blaga, kakor na "svoje" Kosovo. 
Cerarjeva izjava v želodcu 
Predsednika sta govorila tudi o vrhu procesa Brdo-Brioni, ki bo 7. in 8. maja v Tirani. Vučić: "Cenimo vlogo Slovenije in 
predsednika Pahorja pri regionalnih vprašanjih, ker menimo, da ta pobuda prispeva k stabilizaciji razmer." Vučić je na 
novinarsko vprašanje komentiral tudi izjavo slovenskega zunanjega ministra Mira Cerarja na seji parlamentarnega odbora 
za zunanjo politiko minuli teden, ki je v želodcu obležala že srbskemu zunanjemu ministru Ivici Dačiću. Po Cerarju naj bi 
namreč obisk ruskega predsednika Vladimirja Putina v Beogradu in protivladni protesti v Srbiji sprožali vprašanja, ali 
Beograd še vztraja na evropski poti. Vučić je dejal, da se je tej izjavi zelo začudil: "Nisem mogel verjeti, da je bil to dejal. Je 
tisto jutro vstal z levo nogo?" Nato je Vučić zatrdil je, da Srbija vztraja na evropski poti, pri čemer pa normalno ohranja 
dobre odnose z Rusijo in jih bo tudi v prihodnje. 
Predsednika sta omenila še vprašanje statusa državljanov Slovenije srbske narodnosti. "Slovenija bo naredila vse, da bodo ti 
naši državljani imeli možnost ohraniti svojo identiteto," je zagotovil Pahor. Kot je poročal dopisnik RTV Slovenija iz 
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Beograda, je Pahor ob tem še navrgel, da zavoljo tega cilja ni treba spreminjati slovenske ustave in da za kaj takega tudi ni 
možnosti. Vučić je dejal, da bi si Srbija seveda želela, da imajo Srbi v Sloveniji več pravic, vendar pa to ni problem v 
dvostranskih odnosih. Spomnil je, da Slovenci so narodna manjšina v Srbiji: "V Srbiji živi 4033 pripadnikov slovenske 
narodnosti in želimo narediti vse, da se počutijo dobro, da so ponosni na slovensko poreklo in na svojo domovino Srbijo." 
Dobro obiskana poslovna konferenca 
Pahor in Vučić sta popoldne nagovorila okoli 600 udeležencev srbsko-slovenske poslovne konference. Pahor je nato obiskal 
srbski parlament in nagovoril poslance. Poudaril je, da Slovenija razume pravico Srbije, da suvereno izbere svojo varnostno 
politiko in v tem smislu spoštuje njeno sodelovanje z Rusijo. Slovenija podpira prizadevanja Beograda in Prištine, da sklepata 
sporazume, rezultat pa naj bo mirna uveljavitev dogovorov brez varnostnih posledic v regiji. 
Kot je poročala srbska tiskovna agencija Tanjug, del opozicijskih poslancev Pahorja ni prišel poslušat, med njimi so bili 
poslanci Dveri, Demokratske stranke, Gibanja centra, Narodne stranke in Socialdemokratske stranke. Neodvisni poslanec 
Zoran Živković je pojasnil, da so odločitev za bojkot sprejeli, ker ne pristajajo na takšno sklicevanje seje kot tudi ne na 
sporočila, ki jih je dal Vučić na srečanju s Pahorjem, proti kateremu pa menda nimajo nič. 
Pahor uradni obisk v Srbiji sklene danes, ko položi venec k spomeniku neznanemu junaku na Avali. 
 

Vestnik, Murska Sobota 

• Zanima Madžare več kot le nogomet in terme? Majda Horvat. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 5, 31. 
januarja 2019, str. 2 

Lendavske terme imajo tri geotermalne vrtine 
Termalno kopališče in nogometna akademija sta pomembna postranska korist – Miskolc pove vse 
Prenos koncesije je eden od pogojev za dokončanje postopka prodaje Term Lendava madžarskemu kupcu, je pred časom 
izjavil Klemen Boštjančič, predsednik upravnega odbora Sava Turizem. Lendavski župan Janez Magyar pa je ministra za 
okolje in prostor Jureta Lebna ob njegovem obisku v Lendavi vprašal, ali bo država podelila koncesijo za uporabo termalne 
vode za termalno kopališče in rastlinjake. S tem je v bistvu dan odgovor na vprašanje, zakaj madžarski sklad Comitatus-
Energia s poslovnim sedežem v Miskolcu na Madžarskem, ki se ukvarja s proizvodnjo električne energije, kupuje Terme 
Lendava. Skupna točka tako termalnega kopališča kot rastlinjakov je namreč prav raba geotermalne energije. 
 

 
Slika: Predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) Kristjan Verbič je prosil za pisne odgovore. Če z 
njimi ne bodo zadovoljni, bodo vložili tožbo. Fotografija: Robert Balen 
 
Če bo torej slovenska vlada prenesla koncesijo na madžarskega kupca, so Terme Lendava vhodna vrata, skozi katera bo 
prišel do lastništva treh geotermalnih vrtin. Pogodba o nakupu Term Lendava je bila podpisana junija lani, sklad Comitatus-
Energia pa je avgusta lani na slovensko agencijo za varstvo konkurence priglasil koncentracijo obeh družb, odločbo o tem pa 
prejel oktobra lani. Madžarski sklad ima za ta namen na banki že zagotovljena sredstva za plačilo kupnine. 
 
Tri vrtine, v pogonu le ena 
 

 
Slika: S prodajo Term Lendava bodo v last madžarskega kupca prešle tudi tri geotermalne vrtine, ki so pot do bogatih 
zalog termalne vode. Fotografija: Majda Horvat 



 
Vlada je Savi Turizmu podelila koncesijsko pravico za tri geotermalne vrtine na območju Lendave za 30 let, ta pa jo je z 
oddelitvijo prenesla na hčerinsko družbo Terme Lendava. Koncesija je podeljena za skupni obseg črpanja največ 290.149 
kubičnih metrov na leto. Na parkirišču pred hotelom Lipa je glavna vrtina Le-1g/97, s katero je dovoljeno po koncesijski 
pogodbi izčrpati 204.984 kubičnih metrov termalne vode na leto. Druga vrtina z oznako Pt-20/49 je v Petišovcih tik 
ob avtocesti, kjer so bile v preteklosti tako imenovane mokre terme ali petišovske terme. Koncesija je podeljena za količino 
56.765 kubičnih metrov vode. Tretja vrtina z oznako Pt-74/50 in s koncesijo za 28.400 kubičnih metrov termalne vode pa je 
pri vasi Trimlini, po zahtevi koncedenta pa naj bi bila ta vrtina tudi opazovalna vrtina. Potrebe termalnega zdravilišča v 
bistvu zadovoljuje vrtina, ki je najbližje hotelskemu kompleksu, drugi dve ohranjajo le v funkciji. 
V globinah zelo vroča voda 
Znano je, da so prav na območju Petišovec zelo bogate zaloge geotermalne vode, ki imajo tudi zelo velik energetski 
potencial. Ležišča termalne vode z visokimi temperaturami se nahajajo na globini od 3800 do 4500 metrov, s 
karakteristikami 50 litrov na sekundo in temperaturo na ustju vrtine 170 stopinj Celzija. Na tej osnovi je torej mogoče 
razvijati projekt z visokotemperaturno geotermijo (prva kaskadna uporaba), torej zeleno električno energijo ali elektrarno. 
Druga stopnja izkoriščanja geotermalne energije je procesna uporaba. Ta zajema ogrevanje poslovnih in stanovanjskih 
objektov, industrijskih procesov in bazenskih kompleksov. Velik del stanovanjskih blokov v Lendavi se že ogreva s termalno 
vodo od leta 2009, sistem pa upravlja podjetje Petrol Geo, prav tako se termalna energija uporablja za termalno zdravilišče. 
Tretja kaskada izrabe geotermalne energije pa je sekundarno ogrevanje rastlinjakov. 
Konzorcij za rastlinjake 
Kot vemo, postavitev rastlinjakov v velikosti najmanj 30 hektarjev v Lendavi načrtuje konzorcij avstrijskih, nemških in 
nizozemskih podjetij, za kar pa je potrebno zagotoviti (zaradi logistike in spremnih objektov) skoraj 70 hektarjev površine. 
Konzorcij se je sestavil maja 2018, partnerji pa so podjetja Gartenbau Herneth KG, Green center Lendava (to je ustanovil 
Herneth Gartenbau), WPK-Perkgoed in Royal Lemkes, s tem da naj bi kot vlagatelj nastopilo nizozemsko podjetje.  
Ob tem spomnimo, da ima tudi naftna družba MOL Slovenija vpisan nizozemski kapital. Predstavniki omenjenih podjetij so 
si že ogledali lokacijo nedaleč od petišovskih gramoznic, za katero občina zdaj vodi postopek OPPN za spremembo 
namembnosti zemljišč, ki so v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov (SKZG). Februarja lani so predstavniki podjetja Royal 
Lemkes pod vodstvom namestnika nizozemskega veleposlaništva v Ljubljani že tudi obiskali kmetijsko ministrstvo, ki pa 
rastlinjakom na tej lokaciji nasprotuje, saj gre za najboljša kmetijska zemljišča. Zato je postopek OPPN tudi povsem obstal. 
Vrtina pred nosom 
Vodstvo občine je v preteklosti že napovedovalo, da bodo, če na tej lokaciji rastlinjakov ne bo mogoče postaviti, vlagateljem 
pač iskali drugo. S tem vse bolj prihaja v ospredje degradirano območje Nafte, kjer ima SKZG prav tako v lasti precej površin, 
celoten kompleks pa je tudi blizu obeh geotermalnih vrtin. Zakaj bi vlagatelji v rastlinjake delali novo geotermalno vrtino, če 
te v neposredni bližini že obstajajo? Vložek v to namreč ni zanemarljiv. 
V preteklosti je med belimi rudarji Nafte veljalo nepisano pravilo, da je vrednost vrtin mogoče izračunati na zelo preprost 
način, saj vsak kilometer v globino pomeni milijon dolarjev. Če to vsaj približno velja še danes in če upoštevamo široke 
možnosti za izrabo geotermalne energije na območju Petišovec, potem bo Comitatus-Energia kot formalni kupec Term 
Lendava dobil v last vrtine, ki so vredne skoraj toliko kot je njihova ponudba za nakup. Ali ni v tem tudi odgovor, zakaj je 
madžarski kupec pripravljen za Terme Lendava ponuditi toliko več kot drugi najugodnejši ponudniki oziroma bistveno več od 
ekonomsko razumne cene glede na izjemno slabo stanje turističnih objektov? 
Miskolc in PannErgy 
V to sestavljenko, ki vse bolj razkriva veliko obsežnejše interesno ozadje nakupa kot je zgolj nogometna akademija, je zdaj 
potrebno umestiti le še vlogo sklada Comitatus-Energia. Že njegov poslovni naslov nas pripelje do kraja Miskolc na 
Madžarskem, ki je poznano po znamenitem termalnem kopališču, v energetskih krogih pa po sistemu izkoriščanja 
geotermalne energije, ki zajema skoraj vse kaskade. Vanj je vključeno ogrevanje mesta, oskrba termalnega kopališča in 
na koncu so tu še rastlinjaki. Projekti so nastali v skupini PannErgy, družbi za geotermalno energijo, nekateri pa so poželi 
tudi pomembno mednarodno priznanje. Z namenom spodbujanja izkoriščanja obnovljivih virov energije, med katere še 
vedno spada tudi geotermalna energija, je projekte finančno podprla tudi EU.  
Prodaja Term Lendava ni več vprašanje 
Skupščina Sava Turizem je prižgala zeleno luč za izčlenitev in prevzem Term Lendava ter prodajo madžarskemu kupcu. 
Kupoprodajna pogodba v višini devet milijonov evrov je bila sklenjena junija, madžarski sklad Comitatus-Energia pa je 
prevzem uradno napovedal avgusta lani. 
Poleg glavnega delničarja, delniške družbe Sava, ki obvladuje 99,91 odstotkov vseh delnic Sava Turizma, se je skupščine 
udeležil še Jožef Zidar, ki je zastopal enega izmed malih delničarjev, ter predsednik Vseslovenskega združenja malih 
delničarjev (VZMD) Kristjan Verbič. Verbič je v zvezi z edino vsebinsko točko postavil več vprašanj. Nanje je odgovarjal 
član uprave Borut Simonič, pisne odgovore pa bo uprava pripravila v desetih dneh. V kolikor ti ne bodo zadovoljivi, 
bo VZMD izpodbijalo sprejeti sklep s tožbo. 

• Izselilo se bo šest družin. Ines Baler. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 5, 31. januarja 2019, str. 4 
Leto in pol po arbitražnem sporazumu 
NK Kapca še brez lokacije za novo igrišče – Negotovost zaradi menjave članov Komisije za implementacijo arbitražne 
razsodbe 
Leto in pol po arbitražni razsodbi določeni parametri še niso povsem realizirani oziroma so še skoraj na začetku. Na 
lendavskem koncu so junija 2018 našli predvideno lokacijo, kjer bi Nogometni klub Kapca, ki je po arbitražni razsodbi ostal 



na hrvaškem ozemlju, lahko uredil nadomestno igrišče. A kot so sporočili z Občine Lendava, se je tista lokacija izkazala za 
neustrezno, zato je sedaj v teku iskanje primernejše lokacije. 
 

 
Slika: Lendavska občina je začela postopek za spremembo imena dela naselja in uvedbo uličnega sistema za Brezovec - 
del, ki bo spet postal Mirišče. Fotografija: Igor Napast 
 
»S strani države se trenutno prenaša kataster in zemljiška knjiga. Občina Lendava je začela postopek za spremembo imena 
dela naselja in uvedbo uličnega sistema za Brezovec - del,« o trenutnih aktivnostih sporočajo z lendavske občine. Po 
končanem postopku bi se lahko zaselek preimenoval v Mirišče. So pa z občine še sporočili, da se novo vodstvo še seznanja s 
podrobnostmi, ki so posledica arbitraže. 
Naj spomnimo še to, da je država kmetom, ki imajo kmetijska zemljišča na območjih, ki so bila po arbitraži dodeljena 
Hrvaški, dala možnost najema ali nakupa nadomestne zemlje. Do sedaj ni bil realiziran noben nakup ali najem nadomestne 
zemlje, je sporočil Štefan Gjerkeš iz Upravne enote Lendava. »Aktivnosti potekajo le na področju nastavitve zemljišče knjige 
na Okrajnem sodišču v Lendavi za parcele, ki so po arbitraži pripadle Republiki Sloveniji (katastrska občina Hotiza - 
Mirišče),« je dodal. 
Časa imajo do leta 2020 
 

 
Slika: Večina družin si bo novo domovanje uredila v občini Razkrižje. Fotografija: Nataša Juhnov 
 
Na razkriškem območju je po razsodbi za pomoč države za namen ustvarjanja novih domov v Sloveniji zaprosilo deset 
družin. Po podatkih Ministrstva za javno upravo je leto in pol po razsodbi rešenih pet zadev, ena je v postopku, ena pa je 
bila zavrnjena kot neupravičena. Župan Stanko Ivanušič pravi, da se bo izselilo najmanj šest družin, kar je skupno 16 
oseb. »Nekatere družine so zemljišča, kjer si bodo gradile nove domove, našle, druge rešitve še iščejo. Ena družina je kupila 
stanovanje v Ljutomeru, ena parcelo na območju izven občine Razkrižje, ostale družine pa nameravajo ostati v naši občini. 
Časa, da rešijo svoje novo bivališče, imajo do leta 2020,« tako župan. Ob tem dodaja, da je družina, ki se je odločila za odkup 
stanovanja v Ljutomeru, živela na hrvaški strani ob naselju Globoka. 
V občini Razkrižje so v lanskem letu iskali tudi rešitve glede prometne infrastrukture. Trenutno je občina po besedah 
Ivanušiča v fazi priprav na urejanje projektne dokumentacije, umeščanja sredstev v občinski proračun ter pregleda in 
urejanja zemljiškoknjižnih zadev. Uredili bodo enajst sklopov cest. Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo so na 
podlagi zakonodajnih aktov podali predlog finančnega načrta za vključitev v predlog rebalansa proračuna RS za leto 2019 za 
sofinanciranje vsaj nekaterih gradenj ali rekonstrukcij cest do stanovanjskih objektov prebivalcev ob državni meji s Hrvaško.  
Ivanušič obenem še opozarja, da so bili upravni postopki do posameznih družin vodeni precej strogo. »Tudi s precejšnjim 
številom zaslišanih prič, ki so potrdile ali ovrgle, da takšno stanje, kot ga navajajo stranke v postopku, drži ali ne drži, in s 
tem so do pomoči za urejanje svojih domov upravičeni ali ne.« So pa na občini nekoliko negotovi.  
Člani Komisije za implementacijo arbitražne razsodbe so se z novo vlado zamenjali, zato obstaja bojazen, da zaveze država v 
tako imenovani interventni zakonodaji, ki se nanaša na ureditev obmejne cestne infrastrukture, ne bi potiskala v drugi plan. 
Pozitivno pa je, da so nekateri posamezniki v tem času uredili svoja statusna vprašanja in dobili slovenska državljanstva. 
»Gre predvsem za mlade ljudi, ki jim je to, da niso bili državljani Slovenije, povzročalo težave,« zaključuje razkriški župan. 

• Madžarska že odobrila sredstva za razvojni vrtec. Majda Horvat. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 5, 31. 
januarja 2019, str. 4 

Madžarski strokovnjaki pomagajo otrokom v dvojezičnih vrtcih 
V Dobrovniku podpisali sporazum o sodelovanju pri strokovni pomoči otrokom z razvojnimi težavami 



Predsednik sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) Ferenc Horváth, direktorica pedagoške 
službe okrožja Zala Melinda Gellén in direktor tamkajšnjega zavoda za šolstvo Attila Kajáti so v Vrtcu Pikapolonica v 
Dobrovniku podpisali sporazum o krepitvi sodelovanja na strokovnem področju in izmenjavi dobrih praks pri delu z otroki 
na dvojezičnem območju, ki imajo težave v razvoju. Podpisu je prisostvoval Zoltán Lőrinczi, namestnik državnega sektorja za 
razvoj madžarskega izobraževanja v Karpatskem bazenu. 
 

 
Slika: V dobrovniškem vrtcu Pikapolonica so podpisali sporazum o pomoči strokovnjakov iz Madžarske otrokom, ki imajo 
težave v razvoju. Fotografija: Majda Horvat 
Urad pri predsedniku madžarske vlade za zamejce Bethlen Gábor je z namenom izvedbe nekaterih aktivnosti za vzpostavitev 
razvojnega oddelka vrtca že zagotovil 20 tisoč evrov. Del teh sredstev so namenili za nakup didaktičnih in drugih igral, 
preostali del pa bodo namenili za delo strokovnjakov, ki prihajajo iz Madžarske in ki se v vrtcih ukvarjajo z otroki, ki imajo 
posebne potrebe zaradi težav v razvoju. Sklenjen sporazum sodi v sklop projekta Razvoj vrtcev v Karpatskem bazenu, 
namenjen pa je torej zgodnjemu razvoju otrok. 
Horváth je ob tej priložnosti tudi povedal, da je madžarska vlada v nekem drugem sklopu odobrila PMSNS približno pol 
milijona evrov tudi za vzpostavitev razvojnega vrtca na narodnostno mešanem območju. Šlo naj bi za institucionalno 
nadgradnjo sedanjih dvojezičnih vrtcev, vzpostavili pa bi ga kot skupni madžarsko-slovenski projekt. In ker sodi področje 
pomoči otrokom s težavami v razvoju v Sloveniji v sklop zdravstva, bi slovenska partnerja lahko bila lendavski zdravstveni 
dom in murskosoboška bolnišnica, kjer že deluje tako imenovana razvojna ambulanta in s katero želijo navezati stike.  
»Sam si želim, da se srednjeročno vzpostavi ta slovensko-madžarski projekt s prenosom dobrih praks, znanj in izkušenj, 
je pa doslej sredstva za to zagotovila samo madžarska vlada. Mislim pa, da je treba poudariti, da pri izvajanju tega projekta 
strokovnjaki in vzgojitelji omogočajo pomoč vsem otrokom, ne glede na nacionalno pripadnost. Zelo sem vesel, da so se tudi 
starši, ki niso madžarske narodnosti, odločili, da bodo svojim otrokom omogočili, da imajo to pomoč strokovnjakov,« je 
še povedal Horváth. 

• »Delamo 120 na uro«. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 5, 31. januarja 2019, str. 5 
Janez Magyar o večjih projektih občine 
S projektom EPK 2025 mislijo resno – Gradnja centra za zaščito in reševanje v Lendavi ni bila premišljena 
Komaj je lendavska občinska uprava v novem mandatu dobro začela delo, že jo je presenetil odstop Aleša Štegra, vodje 
programskega sveta za pripravo kandidature Lendave za evropsko prestolnico kulture 2025 (EPK), temu pa je sledil še 
odstop Mitje Čandra, idejnega vodje projekta. »To sem sprejel z velikim presenečenjem,« je povedal lendavski župan Janez 
Magyar in zagotovil, da bodo ne glede na nastalo situacijo projekt EPK nadaljevali, saj se zavedajo, da pri tem ne gre le za 
kulturni, ampak tudi gospodarski, razvojni in turistični vidik. »Aktivnosti in dogovori o tem, kako projekt izpeljati, že 
potekajo, v občinski upravi pa še posebno na tem področju delamo 120 na uro. Mi s tem projektom mislimo resno,« še 
doda. 
 

 
Slika: Janez Magyar in Aleksandra Kreslin sta govorila o tem, kako poteka priprava projekta EPK 2025 in gradnja centra za 
zaščito in reševanje. Fotografija: A. Nana Rituper Rodež 
 
Kmalu bo objavljen razpis za evropsko prestolnico kulture 2025 in še letos bo treba oddati prijavo kandidature, glavni 
protagonisti, ki so za ta projekt delali že več let, pa so tik pred zdajci odstopili. Razlog za enostransko prekinitev sodelovanja 
in pogodb naj bi bil osebne narave. »To zelo težko komentiram,« pravi Magyar in razloži, da so bili ljudje, ki so vodili projekt  
EPK, plačani iz občinskega proračuna, v katerega prispevajo občani Lendave, zato bi bilo odgovorno, da bi se pred odstopom 
sestali in se pogovorili. »Ni bilo ravno kulturno dejanje,« meni Magyar, ki pa o tem, kolikšno plačilo so izvajalci doslej prejeli, 
ni želel govoriti. 



Prav tako še ni želel razkriti imen tistih, ki naj bi prevzeli vodenje tega projekta v prihodnje, vendar je potrdil, da dogovori že 
potekajo. Zadovoljen je, da so se partnerji iz slovenskih občin in iz tujine, s katerimi je Občina Lendava v preteklosti 
podpisala pisma o nameri sodelovanja pri EPK 2025, že odzvali in obljubili nadaljnje sodelovanje. Prizadevajo si tudi, da bi se 
jim pridružili še partnerji iz Avstrije.  
Aleksandra Kreslin, v. d. direktorja občinske uprave, je še omenila, da je lendavska občina v letošnjem letu povečala 
proračun za kulturo za 200.000 evrov in da je vreden 1,28 milijona evrov. To pomeni, da Občina Lendava za kulturo namenja 
okoli 10 odstotkov proračuna, s čimer sodi v vrh slovenskih občin, ki za kulturo namenijo največ. Hkrati iščejo še dodatne 
vire financiranja kulture.  
V občinski upravi pravijo tudi, da bodo naredili vse, da se projekt EPK izvede in kandidatura  pravočasno vloži, morda pa bo 
treba preložiti urejanje infrastrukture in objektov, da ne bi s tem še dodatno obremenjevali letošnjega občinskega 
proračuna. 
Hotel je ustaviti gradnjo 
Magyar je spregovoril tudi o gradnji centra za zaščito in reševanje v Lendavi ter izrazil obžalovanje, da se objekt gradi na 
območju pri starem gasilskem domu. To območje naj ne bi bilo primerno ne z vidika varnosti kot tudi ne dostopnosti, prav 
tako so temu nasprotovali občani. Zato je takoj po prevzemu funkcije preučil vse možnosti, da bi se gradnja ustavila, ampak  
izvajalec o tem ni želel slišati in ne upočasnjuje gradnje. Ker je gradnja zelo zahtevna, objekt je umeščen pod hrib in je treba 
zaradi statike dodatno poskrbeti za njegovo varnost, se je cena gradnje že povišala z začetnih 800.000 evrov na 1,27 
milijona evrov. To bo dodatno obremenilo proračun občine v tem letu, napoveduje župan. Poleg tega v ceno ni všteta 
oprema objekta. Gradnja centra, vztraja, ni bila premišljena, zato si želi, da se v prihodnje pred podobnimi večjimi posegi 
bolje pogovorijo in uskladijo s širšo skupnostjo. 

• Ni bilo povsod toliko človečnosti kot v Prekmurju. Svit Rodež. Murska Sobota, leto LXXI, št. 5, 31. januarja 2019, 
str. 12-13 

Ohranjanje spomina na prekmurske Jude 
Judje, ki so naseljevali urbana naselja, so se ustalili v Prekmurju 
Na železniški postaji v Murski Soboti stoji klop s kovčkom, ki nas opominja, da so med drugo svetovno vojno od tu z vlaki v 
smrt množično vozili prekmurske Jude. Judje so bili v Prekmurju družbeno vplivna, gospodarsko napredna in kulturno 
aktivna skupnost, gonilna sila razvoja in napredka. Podobno kot v mnogih mestih po Evropi so takrat izginili iz mest, iz 
krajev, ulic, sosednjih hiš. Zaradi predsodkov in nestrpnosti se je zgodil eden največjih genocidov v zgodovini, ko je bilo 
sistematično ubitih na milijone ljudi, več kot 6 milijonov Judov, tudi Slovanov, Romov, duševno in telesno prizadetih ter 
drugih. Življenje je izgubilo kar 85 odstotkov prekmurskih Judov. Uničenje neke skupnosti pa pusti velike posledice tako na 
kolektivni kot na individualni ravni. 
 

 
Slika: Na železniški postaji v Murski Soboti stoji klop s kovčkom, ki nas opominja, da so med drugo svetovno vojno od tu z 
vlaki v smrt množično vozili prekmurske Jude. Fotografija: A. Nana Rituper Rodež 
 
O tem, kaj se je zgodilo v tej tragediji, se ni veliko govorilo. Zato, ker je po  2. svetovni vojni jugoslovanska oblast izvajala 
protiversko politiko, ker se Judje niso hoteli izpostavljati in ker o osebnih tragedijah zaradi velike bolečine mnogi niso želeli 
ali mogli govoriti. Njihovi najbližji so povedali, da o tem nikoli niso govorili ali so govorili le s tistimi, ki so doživeli podobno. 
Se pa v zadnjih letih o holokavstu tudi po zaslugi spominskih dnevov in različnih organizacij več govori. Zanimivo, da so se 
Judje, ki so se običajno naseljevali v urbana naselja, konec 18. stoletja ustalili ravno v Prekmurju, v ruralnem okolju. 
Številnejši v Murski Soboti, v Lendavi in v Beltincih, posamezno pa po vaseh Prekmurja. Eden od razlogov je ugodna 
strateška pozicija, ki je povezovala ogrski del z avstrijskim, in dotlej nerazvita trgovina, v kateri so videli poslovno priložnost 
za razvoj terciarnih dejavnosti, to je trgovine in bančništva. Pripomogel pa je tudi tolerančni patent Jožefa II., s katerim so 
Judje pridobili svobodo za opravljanje verskih obredov. 
Še bolj trdo so delali 
Judje so bili vedno nagnjeni h konformizmu in prilagajanju, saj niso imeli svoje države in so se morali kot prišleki zaradi 
strahu pred negativnim odzivom okolice čim bolj učinkovito vključevati v okolja, kjer so se naseljevali. V teh prizadevanjih so 
še bolj trdo delali in stremeli k dobri izobrazbi, kar posledično vodi k večji možnosti za uspeh in uspešnost. Dober primer 
tega je, da je največ dobitnikov Nobelove nagrade judovskega porekla. 
Judje so bili precej aktivni tudi v Prekmurju. Bili so lastniki prvih večjih trgovin, bank, kavarn, gostiln in industrijskih obratov. 
V Lendavi so ustanovili prvo hranilnico, v Murski Soboti prvo tiskarno. Z razvojem gospodarstva in dvigom življenjskega 
standarda so pripomogli, da se je v Prekmurju izoblikovalo meščanstvo in meščanski način življenja. Tudi prekmurski Judje 



ali njihovi potomci so bili ali so še na različnih področjih uspešni, o tem je zbiral podatke Franc Küzmič. Znani so tiskarji, kot 
sta Istvan Takacs in Izidor Hahn, advokat Aleksander Valy, znanstvenik Emerik Valy, plesalka in koreografinja Lili Legenstein, 
fizik in ilustrator Božo Kos, pesnik in misijonar Vladimir Kos in drugi. 
Da so bili Judje v prekmursko družbo dobro sprejeti, lahko pripišemo tudi kulturno raznoliki sestavi prekmurskega 
prebivalstva, saj so tu Slovenci sobivali z Madžari, Romi in drugimi, tu so se mešali različni jeziki, kulture, poleg katoličanov 
so bili prisotni še protestanti. Manjše socialne razlike in majhno število prebivalcev, zaradi česar so morali med sabo 
sodelovati, pa so pripomogle, da tudi kasneje med ljudmi ni prišlo do večjih manifestacij antisemitizma. 
Nepopravljive posledice vojne  
Kljub dobri integraciji je judovsko skupnost v Prekmurju med drugo svetovno vojno doletela podobna usoda kot ostale Jude 
po Evropi. Prvo, največjo skupino Judov so v času madžarske okupacije odpeljali 26. aprila 1944, sledila sta še dva vala 
deportacij jeseni istega leta. Iz koncentracijskih taborišč se jih je vrnila le peščica, veliko izmed njih pa je Prekmurje zapustilo 
in odšlo na Madžarsko k sorodnikom ali v novo nastalo državo Izrael, saj v teh krajih prihodnosti niso videli. Vojna je 
nepopravljivo vplivala na premoženje Judov ter na njihov socialno-ekonomski položaj. Tu je ostalo le pet odstotkov 
predvojne judovske populacije. 
Kljub pogubnim posledicam druge svetovne vojne za prekmurske Jude pa ima antisemitizem v prekmurski družbi svoje 
posebnosti. Nestrpnost do Judov je bila predvsem odraz politike, oblasti okupatorjev, na prikrit način tudi jugoslovanskih 
povojnih oblasti, ampak v odnosih med ljudmi se ni tako čutila. Tudi moji sogovorniki, pripadniki judovske skupnosti, ki so 
sami doživeli holokavst, ali tisti, ki so čutili posledice, so to potrdili. 
Erika Fürst, Judinja, ki je preživela holokavst, je povedala, da so se s sosedi in prijatelji Nejudi vedno dobro razumeli, se 
družili, si delili dobrine in si pomagali. Pred deportacijo jim je tovarnar Benko prinesel škatlo suhomesnih izdelkov, kar jim je 
pomagalo preživeti. Njihovi sosedi pa so v času internacije pred Madžari in ropi skrili njihove osebne predmete, ob vrnitvi 
pa jim je skoraj vsaka družina spekla pogače ali kruh. Sošolka, ki ni bila Judinja, pa ji je podarila svoje nove čevlje, haljo in 
nogavice.  
Ernest Ebenšpanger, oče je bil Jud, mama pa katoličanka, pa se spominja, da so se družili vsi otroci iz ulice in niso razmišljali, 
kakšne vere je kdo, tudi otroški spori nikoli niso bili plod verskega razlikovanja. V hudih časih so bili odnosi med 
običajnimi ljudmi, med sosedi in prijatelji, v Prekmurju ne glede na pripadnost dobri. Pokazala se je človečnost, kar nas 
lahko navdaja z upanjem, da so tukaj obstajale vrednote in moralna načela. Povsod v Evropi ni bilo tako, saj se je zgodilo, da 
so sosedje izdali sosede, prijatelji prijatelje. So se pa povsod našli Nejudi, ki so v času pregona pomagali Judom in s tem 
tvegali svoja življenja. 
Ob letošnjem dnevu spomina na žrtve holokavsta je Antonio Guterres, generalni sekretar Združenih narodov, posebej 
opozoril na zaskrbljujoče povečanje antisemitizma. Opazimo lahko širjenje neonacističnih skupin, njihovih napadov, 
oskrunjenje judovskih pokopališč in obeležij, poskuse pisanja zgodovine na novo in izkrivljanja dejstev o holokavstu, kar je 
zaskrbljujoče. 
Tako kot je do Judov in drugih vzniknila nestrpnost, lahko nestrpnost tudi v današnji družbi prerase v sovraštvo, ki je 
sposobno uničiti neko družbeno skupino, in to le zaradi njene drugačnosti. To, kar se je zgodilo judovski skupnosti, ki je 
pomagala razviti Prekmurje in ki bi lahko še danes bogatila našo družbo, se ne sme ponoviti. Naj nam je v opomin, zato ne 
smemo molčati ob pojavu nestrpnost, ko so ogrožena življenja ali dostojanstvo ljudi. 
Bili so spoštovani meščani 
Da bi bolje razumel, kako se na Jude v Prekmurju gleda danes in na kakšen način ostajajo v spominih, sem temo raziskal v 
nalogi Sociološki vidik ohranjanja spomina na Jude v Prekmurju. Ali se zgodovina lahko ponovi? Lansko leto sem opravil 
raziskavo med 113 Pomurci in jih razdelil v tri generacije: najmlajše, stare do 30 let, ki so o Judih največ izvedeli v 
šoli, iz medijev ali literature, srednjo generacijo, ki je o Judih slišala tudi iz pripovedovanja staršev, ter starejšo generacijo, ki 
je z Judi sobivala ali jih poznala. 
Najstarejša skupina o prekmurski judovski skupnosti ve največ, vedenje o tem pa iz generacije v generacijo pada. Samo trije 
iz najmlajše generacije niso vedeli, da je v teh krajih živela judovska skupnost. Vse generacije se strinjajo, da so Judje 
pomembno sooblikovali gospodarsko, družbeno in kulturno življenje. Da so bili spoštovani meščani, pogosteje odgovarjata 
najstarejša in srednja generacija, najmlajša pa je bolj kot ostali prepričana, da v družbi niso bili spoštovani in da so znali 
obogateti na račun drugih. Iz tega izhaja, da imajo tisti, ki Jude osebno poznajo ali so jim o njih pripovedovali sorodniki, 
boljše mnenje, medtem ko na mlajšo generacijo bolj vplivajo stereotipi in posplošena predstava o družbenem 
položaju judovskega prebivalstva. 
Kar tri četrt vprašanih meni, da so bili Judje pred drugo svetovno vojno uspešni trgovci, polovica jih vidi kot spretne 
bankirje, nekaj manj kot bogataše in da so imeli velik vpliv v tedanji družbi. Kar 65 odstotkov anketirancev je prepričanih, da 
bi bilo Prekmurje danes bolj razvito, če bi bili Judje prisotni in aktivni tudi po vojni. Svoje mnenje so ponazorili z 
izjavami, da so bili Judje uspešni nekoč in bi bili uspešni tudi danes, bili so močna meščanska skupnost sredi ruralnega 
okolja, imeli so vpliv in kapital, izdelano poslovno okolje, uspešno so znali mrežiti, bili so »podjetni, drzni in so znali z 
denarjem« in še, da se je z uničenjem judovske skupnosti prekinila kontinuiteta razvoja Prekmurja. 29 odstotkov pa je 
prepričanih, da bi si bogastvo lastili sami zase ali da bi s prevlado kapitalizma propadle tudi njihove dejavnosti, kot se 
je zgodilo tovarnam in gospodarstvu v Prekmurju. 
Predlagali pa so, da bi morali še bolj ohranjati spomin nanje, in to s postavitvijo stalne muzejske razstave ali spominske 
sobe, po Judih poimenovati ulice ali park, urediti spominska obeležja, kjer so živeli, vzpostavi učno pot »Po poti  prekmurske 
židovske skupnosti«. Še vedno pa je močno prisoten spomin na porušeno soboško sinagogo. Več jih je celo predlagalo, da bi 
jo rekonstruirali ali naredili vsaj maketo. Da so Judje pustili močan pečat, se anketiranci strinjajo v veliki meri, in še, da če ne 
bi prišlo do uničenja judovske skupnosti, bi lahko še vedno uspešno sooblikovala prekmursko 



družbeno, gospodarsko in kulturno življenje. 
Nestrpnost zaznavajo, nestrpni niso 
Pri vprašanjih o zaznavanju nestrpnosti v sodobni družbi je tri četrt anketirancev menilo, da se tragedija uničenja ene 
populacije, kot se je zgodila Judom, zaradi naraščajoče nestrpnosti lahko danes ponovi. Nestrpnost v družbi je najbolj očitna 
do homoseksualcev, Romov in beguncev, sledijo pijanci in priseljenci iz drugih držav. Kljub temu da vsi anketiranci zaznavajo 
nestrpnost v sodobni družbi, pa so skoraj vsi zase ocenili, da niso bili nestrpni. Redki, ki so to priznali, iz najmlajše 
generacije, so jo izrazili do bogatejših, šibkejših, uspešnejših in drugačne vere. Če so bili anketiranci priča nestrpnosti, je tej 
polovica nasprotovala, četrtina pa se s tem ni strinjala, a je molčala. 
Pri vprašanju o tem, na koga bi se obrnili, če bi se znašli v podobni situaciji, kot so se v času pregona Judje, bi anketiranci za 
pomoč najprej prosili sorodnike in prijatelje. Verjamejo, da bi jim na pomoč priskočile humanitarne organizacije 
in mednarodna skupnost. 
Presenetljiv pa je odgovor, da oblasti, državi zaupa najmanj anketirancev, in to v vseh treh generacijah. Skoraj vsi bi bili 
pripravljeni pomagati družini in prijateljem, celo tako, da bi tvegali svoje življenje, redki pa znancem ali za plačilo. 
Pokazalo se je tudi, da so starejši najbolj pripravljeni pomagati ljudem v stiski, verjetno zato, ker so živeli v času večje 
solidarnosti in enotnosti. 

• Spotikavci prihodnje leto. A. Nana Rituper Rodež, Jože Gabor. Murska Sobota, leto LXXI, št. 5, 31. januarja 2019, 
str. 12-13 

Dan spomina na žrtve holokavsta 
Prekmurske judovske skupnosti so se spomnili v krajih po Prekmurju in Ljubljani 
Že enajsto leto zapored tudi v Sloveniji 27. januarja v okviru projekta ŠOA – spominjajmo se obeležujemo dan spomina na 
žrtve holokavsta. Letos mineva 74 let, odkar so sovjetski vojaki osvobodili preživele v koncentracijskem taborišču Auschwitz. 
V spomin na tragično usodo Judov je bilo v krajih po Prekmurju več prireditev, na katerih so se spomnili prekmurske 
judovske skupnosti. 
 

 
Slika: Boris Hajdinjak in Ernest Ebenšpanger. Fotografija: A. Nana Rituper Rodež 
 
V Pomurskem muzeju Murska Sobota so pripravili predavanje Borisa Hajdinjaka, direktorja Centra judovske kulture 
Sinagoge Maribor, z naslovom Cigüt, Žilavci in Fartelji: reševanje prekmurskega Juda Mirka Hiršla 1944–1945. Gre za zgodbo 
o tem, kako so pomagali skriti Mirka Hiršla pred deportacijo v taborišče smrti. Za to dejanje, ko so kot Nejudje brez plačila 
pomagali Judom in s tem tvegali življenja svojih družin, je lani spominski center holokavsta Jad Vašem prvim petim 
Prekmurcem podelil naziv pravičniki med narodi.  
Hajdinjak je predstavil tudi zapleten postopek, s katerim v Jad Vašemu, potem ko se vloži potrebna dokumentacija, odločajo 
o pravičnikih. Postopek, pravi, je podoben sodni obravnavi, kjer eni zagovarjajo dejanja posameznika, drugi pa v vse 
dvomijo, da bi prišli do spoznanja, ali si nekdo naziv zasluži. Da smo v Prekmurju dobili prve pravičnike, je med drugim 
pripomogla tudi Miriam Steiner - Aviezer, članica komisije Jad Vašema, ki živi v Izraelu, njeni predniki pa so pokopani na 
soboškem židovskem pokopališču. 
Simbolična vrnitev v mesto 
Med Mestno občino Murska Sobota, Sinagogo Maribor in umetnikom Gunterjem Demnigom potekajo dogovori, da bi tudi v 
Murski Soboti postavili spotikavce. S tem bi se vključili v vseevropski projekt Stolpersteine, pri katerem spominske kamne z 
imeni, ki jih po mestih, kjer so živeli Judje, vgradijo v pločnike. Prve tlakovce, ki bodo spominjali na meščane, ki se niso vrnili 
v svoje mesto, naj bi v Murski Soboti dobili prihodnje leto, istočasno jih nameravajo vgraditi še v Lendavi. 
Prekmurskih Judov so se spomnili tudi v Ljubljani. V Judovskem kulturnem centru so odprli razstavo centra Jad Vašem z 
naslovom Auschwitz – kraj na zemlji: Auschwitz Album, dodali pa so še razstavo del Prekmurski Judje v Auschwitzu, ki ga je 
pripravila Sinagoga Maribor. Bojan Zadravec pa je predstavil dve knjigi, zbrane pesmi pesnika in advokata iz Murske Sobote 
Sándorja Vályia z naslovom Iz dežele daljne ter življenjsko pripoved sefardske Judinje Rahele Atijas Rotem in knjigo Moja 
zgodba, ki jo je Zadravec iz hebrejšine prevedel v angleščino. Rahela, rojena v Zanagogi grebu, ki živi v Izraelu, tako 
Zadravec, se je tu družila z mnogimi Judi, ki so se tja preselili iz Prekmurja, in tako dobro pozna usodo prekmurskih Judov. 
Pomemben dejavnik razvoja 
 
V okviru projekta ŠOA so predstavniki občine Lendava in kulturnih institucij iz lendavske občine ter generalnega konzulata 
Madžarske v Lendavi na judovskem pokopališču v Dolgi vasi prižgali sveče. O lendavskih Judih in zločinih, ki so se zgodili, so 
ob tem govorili podžupan občine Lendava Mihael Kasaš, direktor Galerije - Muzeja Lendava Dubravko Baumgartner in 
predsednica Zveze kulturnih društev Lendava Danijela Hozjan. Spomnili so, da so bili Judje v Lendavi pomemben dejavnik 



razvoja gospodarstva in da so se v mesto preselili, ko je to postajalo vse bolj pomembno središče, skozi katero je tekla tudi 
železniška povezava med Budimpešto in Zagrebom. V spomin na judovsko skupnost je ostala sinagoga v starem mestnem 
središču ter judovsko pokopališče v Dolgi vasi. 
V multikulturni skupnosti so v sožitju ob katoličanih živeli še Judje in evangeličani. Judje so se hitro vključili v lokalno 
skupnost in se preživljali kot trgovci, zdravniki, ustanovitelji hranilnic, obrtniki in drugo. Med drugo svetovno vojno so jim  
najprej odvzeli pravice do opravljanja obrti in poklicev, vendar pa njihova življenja do prihoda fašistov na oblast na 
Madžarskem leta 1944 niso bila v nevarnosti.  
V prostorih Zveze kulturnih društev Lendava pa so pripravili spominsko prireditev z odprtjem fotografske razstave in 
potopisnim predavanjem Tatjane Bogdan o izraelskem spominskem centru holokavsta Jad Vašem. V Slovenskem muzeju 
holokavsta – Sinagogi Lendava so izvedli lutkovno predstavo Lutkovnega gledališča Pupilla Lendava z naslovom Estera ali 
praznik usod, ki pripoveduje o lendavskih Judih. Poleg tega so v lendavski sinagogi pripravili še zgodovinsko uro za dijake 
Dvojezične srednje šole Lendava o holokavstu. V sinagogi so predstavili knjigo Jeruzalem ob Soči: Judovska skupnost na 
Goriškem od 1867 in odprli razstavo Judje na Goriškem. 

• »To ljudstvo je eno«. Besedilo: Janko Votek. Murska Sobota, leto LXXI, št. 5, 31. januarja 2019, priloga Pen, str. 
6 

Na stranski tir je odrinjena družbena klima in to, kako se je nacionalno zavedna intelektualna srenja na levem in desnem 
bregu Mure odzivala na takratno družbeno dogajanje – predvsem na vse močnejšo prevlado fundamentalnega 
liberalizma in madžarskega nacionalizma. 
V okviru liberalizma je bilo vse podrejeno nacionalnim in kapitalskim interesom velike nacije Madžarov, ki je ob zaščiti 
svojega kapitalskega interesa sistematično uveljavljala raznarodovalno politiko do nacionalnih skupnosti ali delov teh, ki so 
živele pod madžarskim okriljem. Temu se je podredil tudi ekonomsko močnejši del prekmurskih Slovencev, ki se je 
odpovedal jeziku in se prilagodil tako daleč, da je celo pomadžaril svoja imena in priimke. 
 

 
Slika: Grob Franca Ivanocya v Kančevcih. Foto: Vestnik 
 
Brez prebujanja nacionalne zavesti na prelomu stoletja in boja za izboljšanje socialno-ekonomskega položaja prekmurskih 
Slovencev priključitve prekmurskih Slovencev k matici ne bi bilo. Za jasnejšo osvetlitev takratnih razmer v Prekmurju je 
potrebno osvetliti širši globalni kontekst. Teorija Karla Marxa o pravični družbi in njegov boj proti prevladi kapitala se je 
dotaknil tudi tega prostora, vendar ni imel omembe vrednega odziva. Ključna oseba, ki je spodbudila socialno in nacionalno 
gibanje »na robu«, pa je bil papež Leon XIII., ki je nastopil svoj pontifikat l. 1878 in ga končal l. 1903. V svojih enciklikah je 
poskušal obnoviti in približati Cerkev moderni kulturi. Znotraj teh naporov za obnovo Cerkve in njenem vključevanju v 
aktivno reševanje socialnih vprašanj je enciklika Rerum novarom (Nenasiten pohlep, 1891), ki so jo razumeli kot Veliko 
listino svoboščin (Magna Charto) katoliške socialne misli, v kateri opozori, da je pohlep v družbi povzročil razslojevanje 
v maloštevilne mogočneže in bogataše, na drugi strani pa vsilil suženjski jarem brezštevilni množici delavcev brez kakršnega 
koli imetja.  
Če na kratko povzamemo značilnost takratnega razvoja, je bilo rastoče poveličevanje in poudarjanje svobode posameznika,  
ki po Leonu spodbuja tehnično oziroma industrijsko civilizacijo, obenem pa odpira pot neomejenemu izkoriščanju in 
teptanju pravic posameznikov in družbenih skupin. Po Leonu je bil delavski sloj, ki je postal glavni nosilec sprememb, 
povezanih z industrializacijo, oropan svojih temeljnih pravic. Na njegovih plečih je nastajala nova družba in njene pridobitve, 
vendar je to najmanj koristilo njegovi lastni blaginji, delavec je postal največja žrtev preoblikovanja družbe. Leon XIII. je 
v tej encikliki sicer ostro zavrnil idejo socializma in komunizma, se je pa zavzel za načelo pravičnosti in ljubezni, ki ju zahteva 
krščanski nauk.  
Gre za prelomno encikliko, ki je imela svoj učinek na postopno vzpostavljanje socialne države. Papež Leon XIII. in njegovo 
razumevanje socialnega »osvobajanja « in enakopravnosti narodov je bil tisti okvir, na katerem je gradil tišinski župnik Franc 
Ivanocy (1857–1913) pri »reševanju prekmurskega socialnega in nacionalnega vprašanja«. Ivanocy se je odločno uprl 
madžarskemu nacionalističnemu liberalizmu. Vilko Novak je v svoji razpravi o Ivanocyju izpostavil: »Obsojal je razsipnost 
liberalcev, ki je bila najbolj razvidna pri proslavah ob tisočletnici prihoda Madžarov v svojo današnjo domovino, in 
izžemanje ljudstva. Pisal je o izkoriščanju 'belih sužnjev' v korist liberalnih madžarskih in židovskih podjetij.« Iz navedenega 
se vidi, da sledi encikliki papeža Leona XIII. in se odločno zavzame za zaščito slovenskega življa v pokrajini med Rabo in 



Muro, tudi v ekonomskem smislu, ne samo duhovnem in kulturnem. Njegov negativen odnos do Židov v tistem času je 
izhajal iz njihovega liberalizma brez meja, ki so ga uresničevali s pomočjo trgovine in tako uničevali prekmurske družine 
ter jim jemali materialno podstat za preživetje. Je pa v kontekstu zavzemanja za socialno pravičnost treba izpostaviti Leonov 
vpliv na reševanje nacionalnega vprašanja in krepitev nacionalne zavesti. Pri tem je izrednega pomena njegov odnos do 
slovanskih narodov.  
Ključnega pomena je njegovo razumevanje dela Cirila in Metoda in njunega pomena za slovanske narode. Franc Ivanocy je 
kot zaveden Slovenec žrtvoval svojo udobno bogoslovno profesuro v Sombotelu in prišel na Tišino za župnika. Ob svojem 
prihodu je v župnijski kroniki zapisal: »Rad sem prišel v to krajino, ker ljubim svoje slovensko ljudstvo.« Ob nacionalnem 
zavedanju je pomembno tudi njegovo razumevanje družbenega dogajanja. V tišinski kroniki je zapisal: »Parlamentarno 
življenje je tukaj pravo smetišče v državi. Ministrski predsednik krade pisma, s tem hoče nekatere ljudi onemogočiti. Kradejo 
ministri, prav tako veliki župani, goljufajo največji državniki, prav tako kot nazadnji bahaški sleparji. Temu, če je kdo pošten 
človek, se današnji tako imenovani izobraženi ljudje smejejo. Na področju dušne vesti in poštenja sta zavladala nihilizem in 
anarhija. Zares škoda za lepi madžarski narod, da si kopa tako sramoten grob.  
Končno si narodi v prvi vrsti tudi sami zaslužijo in pišejo svojo usodo. Tista slepa vera, s katero tako imenovano madžarstvo 
ali pravilneje rečeno korist protestantov že 300 let uničuje katolicizem z ognjem in mečem, preganja druge jezike in s 
sovražniki dinastije končno vendarle rodi svoje grenke sadove za tiste, ki so najmanj mislili, da bodo morali nekoč oni sami 
pogoltniti bridkost. Samo tega ne more razumeti misleča glava, kako more biti odločujoči del dinastije tako omejen ali 
boječ, da tega ne vidi in ne razume, ali pa si ne upa in se trese. Da je madžarsko ime postalo osovraženo, nad tem se več 
nihče modro ne čudi, in da bo dinastija postala obžalovanja vredna in smešna, tudi temu se čez kak čas ne bodo več čudili« 
(Ivan Škafar, Slovenska narodna zavest dr. Franca Ivanocya in narodnostni pomen prekmurskega tiska v XX. stoletju, Dialogi 
6, 1970). Izpostavimo še eno njegovo misel: » /.../ Med današnjim slovenskim ljudstvom na Štajerskem in Madžarskem v 
preteklosti ni mogoče potegniti take mejne črte, ki bi to ljudstvo kot narod delila. To ljudstvo je eno po svojem izvoru, jeziku 
in rodovni značilnosti.« 
Njegovo delo in vpliv na mladi rod slovenskih duhovnikov je neprecenljiv. Ob stalnem boju s cerkvenimi posvetnimi 
madžarskimi oblastmi za nacionalne in socialne pravice prekmurskih Slovencev je ob sebi vzgojil močno jedro mladih 
nacionalno zavednih duhovnikov, ki so nadaljevali njegovo pot nacionalnega ozaveščanja. Ni pa pomembno samo to. Za 
krepitev nacionalne zavesti je ob boju za uvedbo slovenskega jezika vsaj pri verouku veliko storil s širitvijo Mohorjevih knjig 
med Prekmurci.  
Poleg prekmurskih duhovnikov je vzpostavil tesne stike z mladimi duhovniki in intelektualci na desnem bregu Mure. Vsi 
ključni možje za združitev slovanskih narodov in zedinjene Slovenije, Anton Korošec, Franc Kovačič in Matija Slavič, so bili 
tesno povezani z Ivanocyjem. Spregledano je še nekaj. Ob izidu Zgodovine slovenskega naroda Josipa Grudna in Josipa Mala 
je Franc Kovačič opozoril, da so ogrski Slovenci popolnoma izločeni ali pozabljeni. Ivanocy je z zbranim gradivom, ki ga je 
predal Grudnu, rešil to zagato in prekmurske Slovence umestil v slovensko nacionalno skupnost.  
Moč Ivanocyja pa ne izvira  samo iz sprememb znotraj Cerkve, ampak iz njegove široke razgledanosti. Pri svojem 
opozarjanju na to, da je cilj popolna madžarizacija Prekmurja, se je naslonil na norveškega pisatelja (nobelovca) 
protestantskega porekla Björsöna Börala, ki je »pred velikim svetom povedal, da tudi madžarski škofje spadajo v vrsto tistih, 
ki zatirajo narode, kajti tudi oni tako do smrti radi stiskajo tiste, ki govorijo drug jezik, kakor svetni šovinisti«. Pri tem je 
Ivanocy opozoril, da je to ugotovil človek, ki ga nič ne veže na Slovane, niti na Nemce, niti na Madžare in je nepristranski 
opazovalec stvari. 
Ta del pogosto zamolčanega obdobja v prekmurski zgodovini zaključimo z mislijo enega ključnih mož za priključitev 
Prekmurja k Sloveniji Matije Slaviča: »Ob prelomu 19. In 20. stoletja sta začela gojiti med Prekmurci izredno narodno zavest 
in iskati stike z drugimi Slovenci Borovnjak, župnik na Cankovi, in dr. Ivanocy, dekan na Tišini, ki je dobil vsled svojega 
narodnega dela naslov 'oče ogrskih Slovencev', od Madžarov pa je bil preganjan kot 'panslav'.« Največja prosvetna in 
narodna zasluga Ivanocyja je ta, da ni podlegel v boju za narodne pravice, ampak pridobil mlade borilce prav v času, ko je 
bila madžarska premoč tako silna, da bi narodno zavest med Prekmurci kmalu popolnoma zatrla. Za slovensko zavednost 
pa so ti slovenski poslanci veliko storili, brez njihovega dela bi Prekmurje težko prišlo k Jugoslaviji. 
 

Primorske novice, Koper 

• Če kdaj, se ravno zdaj mora slišati glas znanosti. Portorož – z uvodno konferenco se je začel veliki raziskovalni 
projekt  ZRS Koper. Primorske novice, št. 20, 25.1.2019, str. 4 

• Petra Vidrih. Reči o holokavstu zgolj »nikoli več« ni dovolj: v nedeljo obeležujemo mednarodni dan spomina na 
žrtve holokavsta. Primorske novice, št. 20, 25.1.2019, str. 15 
 

• Če kdaj, se ravno zdaj mora slišati glas znanosti. Vesna Humar. Primorske novice, Koper, 25. 01. 2019 
Znanstveniki iz vse Evrope so se zbrali v Portorožu in uradno zagnali skoraj tri milijone evrov vreden raziskovalni projekt v 
okviru programa Obzorje 2020, ki se posveča otrokom priseljencem. Vodilni partner je ZRS Koper, kar je velik uspeh za 
primorsko in slovensko znanost. Izsledki raziskav, napovedujejo sodelujoči, pa bodo pomemben prispevek k pozitivnemu 
in uspešnemu soočanju z migracijami.  
https://www.primorske.si/primorska/istra/ce-kdaj-se-ravno-zdaj-mora-slisati-glas-znanosti  
 

https://www.primorske.si/primorska/istra/ce-kdaj-se-ravno-zdaj-mora-slisati-glas-znanosti


 
Slika: Raziskovalci migracij z vse Evrope so te dni na konferenci v Portorožu. Foto: Primorske novice 
 
Portorož. Otroci priseljenci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi je prvi raziskovalni projekt s področja 
družboslovja v okviru Obzorja 2020, v katerem slovenska ustanova nastopa kot vodilni partner. “Vloga vodilnega partnerja 
ni le prestiž, ampak prinaša veliko odgovornost,” je ob čestitkah raziskovalcem ZRS poudaril direktor Javne agencije za 
raziskovalno dejavnost Jozsef Györkös ter dodal, da se je slovenska znanost zopet izkazala za vrhunsko. Direktor ZRS Koper 
Rado Pišot je ob tem poudaril, da je ZRS pri pridobivanju evropskega denarja nadpovprečno uspešen. Pridobijo 16 
odstotkov prijavljenih projektov, slovensko povprečje pa je dvanajst odstotkov.  
Projekt, ki združuje petnajst evropskih raziskovalnih ustanov od Velike Britanije do Cipra, je pomemben tudi zato, meni ena 
od nosilk, antropologinja Mateja Sedmak, ker prihaja v ključnem trenutku: “Živimo v Evropi, kjer sta v porastu nacionalizem 
in populizem, z njima pa rastejo antimigrantski sentimenti. Vedno manj empatije je do ljudi, ki prihajajo do nas, in vedno 
bolj smo apatični do dejstva, da nekateri na poti v Evropo izgubijo svoja življenja.”  
Mateja Sedmak, ZRS Koper 
“Migracije bodo naslednjih 50 let v Evropi top tema. Ne le selitve zaradi vojn in konfliktov, ampak tudi zaradi podnebnih 
sprememb.” 
Raziskovalci bodo naprej pregledali zakonodajo in prakse pri obravnavi otrok priseljencev, nato pa bodo raziskovali v 
begunskih taboriščih in azilnih domovih vse do Turčije ter na osnovnih in srednjih šolah. Posvetili se bodo vsem fazam 
priseljevanja, tako otrokom, ki so v Evropo šele prišli, kot tistim, ki so tu že dolgo in so integrirani v večinsko skupnost. 
“Ponudili bomo znanje, ki na evropski ravni še ne obstaja," je prepričana druga nosilka Barbara Gornik. Na podlagi tega 
znanja želijo oblikovati učinkovita orodja, predvsem za učitelje in otroke v lokalnih okoljih, v katera prihajajo priseljenci. Ter 
politiki ponuditi dobra izhodišča za odločanje in zakonodajne ukrepe.  
Pa jih bo politika poslušala? “Mislim, da nas bo,” meni Gornikova. “Migracije bodo naslednjih 50 let v Evropi top tema. Ne le 
selitve zaradi vojn in konfliktov, ampak tudi zaradi podnebnih sprememb,” dodaja Sedmakova. Zaveda se, da marsikje 
razumski razsvetljenski duh Evrope bledi, a ravno zato: “Znanstveniki smo se dolžni odzvati in poskrbeti, da se sliši naš glas.” 
Györkös pritrjuje: “Vloga znanosti, kar pomnim, še ni bila tako pomembna, kot je zdaj.”  
2,84 milijona evrov je vreden projekt, od tega je večina namenjena raziskovanju in ne naložbam  

• Putinovo iskanje poti na Balkan. Borut Šuklje. Primorske novice, Koper, 25. 01. 2019 
Borut Šuklje, strateški analitik 
https://www.primorske.si/2019/01/24/putinovo-iskanje-poti-na-balkan 
 

 
Slika: Borut Šuklje. Regionalni horizonti 25. 01. 2019. Foto: Primorske novice  
 
Prihod ruskega predsednika so pričakovali s pripovedmi o njegovi moči ter napovedmi, kako raznovrstna in vredna darila bo 
prinesel s seboj. Bila so sporočila o desetinah strateških sporazumov, vrednih sto in več milijonov evrov, ter o obsežni 
oborožitveni košarici skorajda novoletnega presenečenja. Domala natanko pred tednom dni, v četrtek, 17. januarja, so 
obljubljen obisk tudi dočakali. 

https://www.primorske.si/2019/01/24/putinovo-iskanje-poti-na-balkan
https://www.primorske.si/avtor?a=Borut%20Šuklje
https://www.primorske.si/Mnenja/Kolumne/Regionalni-horizonti
https://static.primorske.si/foto/highres/Politika/021-ZRS.jpg
https://www.primorske.si/avtor?a=Borut%20Šuklje


V Beogradu, glavnem mestu Srbije, so ruskega predsednika pričakali nadvse veličastno, s slavnostno dobrodošlico, skorajda 
pozabljeno v današnji Evropi. Mesto se je enostavno šibilo pod težo ruskih zastav in pozdravov radosti. Ulice so bile 
prepolne ljudi, izmenjavajoče so se oglašali topovski streli in zvonjenje cerkvenih zvonov. Prišel je Vladimir Putin. 
Rusija ostaja na Balkanu, je bilo politično sporočilo Putinovega obiska v Beogradu. Resda v drugačnih okoliščinah kot so 
pričakovali, toda ostaja. 
Zdelo se je, kot da bi prav z velikim in glamuroznim sprejemom gosta, ki ga večina državljanov Srbije ocenjuje kot 
najpomembnejšega svetovnega voditelja, želeli vsaj malce prikriti vse tisto, kar je ob samem obisku ostalo zamolčano. 
Trgovinska menjava med državama je skorajda zanemarljiva, sodelovanje srbske vojske je bistveno intenzivnejše z zvezo 
Nato kot z Rusijo ter da tudi tokrat ne bo dogovora o postavitvi ruske vojaške baze v Nišu. 
Pa vendar sta obisk potrebovala tako gost kot njegov gostitelj, srbski predsednik Aleksandar Vučić. Gost, ker mu ob padanju 
javnomnenjske priljubljenosti med ruskimi volilci ugaja dokaz o navdušenju in spoštovanju, gostitelj pa, ker se prvič srečuje 
s ponavljajočimi se protesti opozicije in civilne družbe in bo prihod Putina pokazal kot podporo enega izmed svetovnih 
voditeljev svoji politiki.  
Predvsem pa je Putin potreboval tudi sporočilo svoji in mednarodnim javnostim, da Rusija geostrateško ne zapušča 
balkanskega polotoka. Da bi bile preuranjene ocene, da se umikajo z mehkega trebuha EU ali da jih je ponesrečena in 
spodletela pomoč pri poskusu nasilne menjave oblasti v Črni gori ali izguba pooblaščenih političnih pozicij v Makedoniji 
demotivirala. Rusija ostaja na Balkanu, je bilo politično sporočilo Putinovega obiska v Beogradu. Resda v drugačnih 
okoliščinah, kot so pričakovali, toda ostaja.  
In res se je v zadnjih nekaj letih v regiji marsikaj spremenilo. Pred časom mi je prijatelj, tudi bivši minister, pravil, da bi, če bi 
njegov oče, črnogorski partizanski general, po nekakšnem čudežu vstal iz groba in slišal vesti o dramatičnem poslabšanju 
odnosov Črne gore in Rusije, takoj sam sestopil nazaj v grob, prepričan, da je svet dokončno padel s tečajev.  
Črna gora je danes članica zveze Nato in bodoča članica EU. Makedonija je z odhodom predsednika vlade Nikole Gruevskega 
in prihodom novega vladnega liderja Zorana Zaeva rešila težko vprašanje odnosa z Grčijo in si odprla prostor za članstvo v 
Natu in EU. Tudi Bosna in Hercegovina napoveduje, ob vseh zadržkih in nasprotovanju člana državnega predsedstva, 
Putinovega občasnega sogovornika, Milorada Dodika, svoje članstvo v obeh zvezah.  
Zato je bilo ob Putinovem beograjskem obisku prikrito prav vse tisto, kar je kazalo, da se tudi razmere v Srbiji spreminjajo: 
da so države EU daleč najpomembnejši trgovinski partner Srbije, saj je njihov celoten trgovinski delež skoraj 65-odstoten, in 
da je ruska trgovina s Srbijo, brez trgovine z plinom, praktično zanemarljiva. Skorajda primerljiva z donacijami in finančnimi 
darili, ki jih Srbiji odobrava Evropska komisija. 
Pomenljiv in nazoren je tudi podatek o lanskih 60 skupnih vajah srbske vojske z enotami zveze Nato in šestimi podobnimi 
vojaškimi vajami z rusko vojsko. Srbski predsednik že nekaj let ne odgovarja na ruske predloge in zahteve po spremembi 
statusa tako imenovane ruske humanitarne baze v okolici Niša. Oblasti v Kremlju želijo, da bi oporišče dobilo eksteritorialni 
status in da bi osebje, zaposleno v oporišču, imelo enake pravice kot diplomati. Bazo v Nišu želijo spremeniti v vojaško 
oporišče na Balkanu, še preden pride do podpisa sporazuma o celoviti normalizaciji odnosov Beograda in Prištine. 
Pred desetimi leti sva v strunjanski obmorski rezidenci slovenskega farmacevtskega koncerna Krka nadaljevala pogovore z 
danes na žalost pokojnim podpredsednikom ruske vlade Jegorjem Gajdarom. Sistematično je raziskoval vzroke razpada 
bivše Jugoslavije in brutalnih vojn.  
Gajdar je Jugoslavijo razumel kot eno izmed držav, katerih zgodovina je ponazarjala težave z razgradnjo ozemeljsko celovitih 
imperijev. Obenem pa kot državo, ki je razpadla sočasno s Sovjetsko zvezo. Ocenjeval je, da je bila pomembna sestavina 
ohranjanja stabilnosti Jugoslavije po letu 1945, prav položaj, ki ga je dobila z jaltskim sporazumom in postala prijazen 
teliček, ki sesa dve kravi. Država, ki je popolnoma ne nadzirata ne Sovjetska zveza ne Zahod. Dodal je, da sta tudi zlom 
sovjetskega imperija in konec hladne vojne spremenila zunanjepolitične in gospodarske pogoje obstoja Jugoslavije. Ter 
nadaljeval, da bo morala Rusija znova premisliti svoje strateške interese na Balkanu in predvsem oceniti možnosti razrešitve 
odnosa Srbije in Kosova. 
Danes so njegove ocene veliko bolj razumljive. Ruski zunanji in strateški politiki je popolnoma ustrezalo dolgoletno stanje 
nasprotovanja ali vsaj časovnega oddaljevanja članstva držav regije v EU. Nekakšno stanje trajne nespremenljivosti, 
svojevrsten status quo. Zlasti v času po atentatu na reformatorskega srbskega predsednika vlade Zorana Đinđića se je 
morda celo zdelo, da bo takšno stanje dejansko prevladovalo.  
In da bo ruska strategija odnosa do držav bivše Jugoslavije, prav zaradi lastne ocene, da se v regiji ne more prav nič 
bistvenega spremeniti, tudi uspešna. Da bo Srbija ostala zapletena v nerešljivost odnosov s Prištino, da bo politika Bosne in 
Hercegovine brez pravega odgovora na ponavljajoče se nastope bivšega predsednika republike Srbske Milorada Dodika, da 
bo spor Makedonije in Grčije dolgotrajen in da je lojalnost Črne gore Rusiji večna. Pa se je samo v zadnjih nekaj letih prav 
vse spremenilo.  
Makedonskega predsednika vlade Nikolo Gruevskega, ki sedaj išče politični azil na Madžarskem, je zamenjal Zoran Zaev in 
kljub vsemu s predsednikom grške vlade Aleksisem Ciprasom podpisal prespanski sporazum in ga tudi zakonsko uveljavil. 
Oblasti v Črni gori so ohladile politične, varnostne in gospodarske odnose z Moskvo, v Bosni počasi, a vedno znova 
poudarjajo, da želijo, da država postane članica EU in zveze Nato. Ko bo tudi Srbija s pomočjo Bruslja in Washingtona ter z 
vztrajnostjo nemške kanclerke Angele Merkel celovito normalizirala odnose z Kosovim, bo za rusko politiko začelo 
zmanjkovati pravega prostora. Ostala ji bo pomembna, toda vseeno ne usodna vloga balkanskega distributerja zemeljskega 
plina.  
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• Sodišče: Salvini je lahko obtožen ugrabitve prebežnikov. A. P. J.  MMC RTV SLO, STA. 25. januar 2019  
177 prebežnikov je zadrževal za "talce" 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/sodisce-salvini-je-lahko-obtozen-ugrabitve-prebeznikov/478290  
Sodišče na Siciliji je odločilo, da je italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija mogoče obtožiti ugrabitve, ker 
prebežnikom avgusta lani ni dovolil, da bi se z ladje italijanske obalne straže izkrcali na ozemlju Italije. 
 

 
Slika: Salvini, ki je tudi podpredsednik italijanske vlade, je znan po ostri politiki do beguncev in prebežnikov. Foto: 
Reuters  
 
Zdaj je na potezi italijanski parlament, ki mora odločiti, ali se bo sodni proces proti Salviniju lahko začel ali pa ga bodo 
preložili. Vprašanje namreč je, ali se bo skliceval na imuniteto in ali mu jo bo parlament priznal. Pri tem bo zanimivo videti, 
ali bodo koalicijski partnerji iz Gibanja petih zvezd podprli notranjega ministra iz desne Lige. 
Reševalna ladje nemške človekoljubne organizacije Sea Watch, na krovu katere je 47 prebežnikov, je dva kilometra 
oddaljena od pristanišča Sirakuze na Siciliji. Ladja Sea Watch 3, ki pljuje pod nizozemsko zastavo, je zaradi slabega vremena 
krenila proti Italiji, vendar nima dovoljenja za pristanek v Italiji. Italijanska vlada že več mesecev prepoveduje zasebnim 
reševalnim ladjam,da bi priplule v italijanska pristanišča. Kot je ob tem dejal italijanski prometni minister Danilo Toninelli, ki 
je pristojen tudi za obalno stražo, bi morala ladja nemške človekoljubne organizacije za dovoljenje za pristanek zaprositi 
Nizozemsko. 
"Priznam. Ni potrebe po sodnem procesu. Res je. Storil sem to - in to bi storil še enkrat," je v odzivu na Facebooku zapisal 
Salvini, ki je tudi podpredsednik vlade. Dodal je, da mu grozi od treh do 15 let zapora, ker je preprečil nezakonite prihode v 
Italijo. "Ostal sem brez besed," je še dodal. 
Večina ljudi na ladji bila Eritrejcev 
Obtožbe na račun Salvinija je izreklo tožilstvo v mestu Catania, ki meni, da je Salvini nezakonito zadrževal 177 prebežnikov, 
ko jim ni dovolil, da bi se izkrcali iz italijanske ladje Ubaldo Diciotti, ki jih je rešila iz Sredozemskega morja. 
Potem ko so skoraj teden dni preživeli na ladji, so Irska, Albanija in katoliška cerkev dosegle dogovor o njihovem sprejemu. 
Večina ljudi na krovu ladje je bila iz Eritreje in so bili na begu pred revščino in nasiljem v državi. 

• 28-letnega spora je konec ‒ grški poslanci potrdili sporazum z Makedonijo. A. P. J.  Atene - MMC RTV SLO, 
Reuters, STA. 25. januar 2019  

Makedonija je svoje obveznosti že izpolnila 
Grški poslanci so ratificirali prespanski sporazum z Makedonijo, po katerem si bo nekdanja jugoslovanska republika 
spremenila ime v Republika Severna Makedonija. 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/28-letnega-spora-je-konec-grski-poslanci-potrdili-sporazum-z-makedonijo/478326 
Za sporazum je glasovalo 153 poslancev izmed 300. Premier Aleksis Cipras si je ob 145 glasovih poslancev svoje stranke 
Siriza zagotovil tudi podporo treh poslancev sredinske stranke Potami in dveh neodvisnih. Ratifikacijo so podprli tudi trije 
poslanci Neodvisnih Grkov (Anel), stranke, ki je zaradi nasprotovanja prespanskemu sporazumu izstopila iz vladne koalicije. 
 

 
Slika: Pred stavbo parlamenta se je zbralo nekaj nasprotnikov dogovora. Foto: Reuters 
  
Tesna večina 
Dogovoru pa so nasprotovali v Zlati zori in komunisti, naklonjena mu ni niti večina javnosti. Vodja največje grške opozicijske 
stranke Nova demokracija Kiriakos Micotakis je vztrajal, da je sporazum slab in da bi ga morali poslanci zavrniti, saj bo vlada 
po njegovih ocenah predala "makedonsko identiteto in jezik" severnim sosedom. V četrtek je v parlamentu dejal, da 
sporazum ni povezan z integracijo Makedonije v Evropsko unijo in da bi on, če bi bil premier, dal veto na ta proces. Proti 
dogovoru je glasovalo 146 poslancev. 
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Ob razpravi v parlamentu se je v četrtek zvečer v Atenah zbralo več tisoč ljudi, ki sporazumu nasprotujejo. Prišlo je do 
incidentov, policija pa je protestnike razgnala s solzivcem in prijela več ljudi. Nekateri protestniki so vzklikali "izdajalci". 
Policija je solzivec in šokgranate uporabila, potem ko so nekateri protestniki proti njim začeli metati kamenje in druge 
predmete. Policija je prijela 133 protestnikov zaradi suma nasilnih dejanj ali njihovega načrtovanja. Večinoma je šlo za 
pripadnike skrajnih desničarskih skupin. Večino so nato izpustili, pridržali so jih najmanj deset.  
Glasovanje je bilo predvideno že za četrtek zvečer, a so morali razpravo zaradi velikega interesa poslancev podaljšati. 
Dolgoletni posrednik Združenih narodov v sporu o imenu Makedonije med državama Matthew Nimetz je pred glasovanjem 
opozoril, da bi imela neuresničitev sporazuma daljnosežne posledice ter da bi za dosego novega dogovora potrebovali leta. 
Prespanskega sta državi dosegli po več kot 20 letih prizadevanj. 
Atene čaka še zadnji korak 
Po ratifikaciji sporazuma bo moral grški parlament za njegovo uveljavitev potrditi še protokol o članstvu Makedonije v zvezi 
Nato. To naj bi se zgodilo do sredine februarja. 
Makedonija je na drugi strani svoje obveznosti iz sporazuma že izpolnila. Ob ratifikaciji sporazuma je sprejela tudi potrebne 
ustavne spremembe. 
S tem je končan 28-letni spor med Atenami in Skopjem glede imena te države, ki je severno grško sosedo oviral na poti v 
Evropsko unijo in Nato. 

• 28-letnega spora je konec ‒ grški poslanci potrdili sporazum z Makedonijo. A. P. J., A. K. K. 25. januar 2019.  
Atene - MMC RTV SLO, Reuters, STA  

Tusk: "Misija nemogoče opravljena" 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/28-letnega-spora-je-konec-grski-poslanci-potrdili-sporazum-z-makedonijo/478326  
Grški poslanci so ratificirali prespanski sporazum z Makedonijo, po katerem si bo nekdanja jugoslovanska republika 
spremenila ime v Republika Severna Makedonija. V Evropi dogovor pozdravljajo. 
Za sporazum je glasovalo 153 poslancev izmed 300. Premier Aleksis Cipras si je ob 145 glasovih poslancev svoje stranke 
Siriza zagotovil tudi podporo treh poslancev sredinske stranke Potami in dveh neodvisnih. Ratifikacijo so podprli tudi trije 
poslanci Neodvisnih Grkov (Anel), stranke, ki je zaradi nasprotovanja prespanskemu sporazumu izstopila iz vladne koalicije. 
Danes smo spisali novo stran za Balkan. Sovraštvo nacionalizma in sporov se je umaknilo prijateljstvu, miru in 
sodelovanju. Aleksis Cipras 
Tesna večina 
Dogovoru pa so nasprotovali v Zlati zori in komunisti, naklonjena mu ni niti večina javnosti. Vodja največje grške opozicijske 
stranke Nova demokracija Kiriakos Micotakis je vztrajal, da je sporazum slab in da bi ga morali poslanci zavrniti, saj bo vlada 
po njegovih ocenah predala "makedonsko identiteto in jezik" severnim sosedom. V četrtek je v parlamentu dejal, da 
sporazum ni povezan z integracijo Makedonije v Evropsko unijo in da bi on, če bi bil premier, dal veto na ta proces. Proti 
dogovoru je glasovalo 146 poslancev. 
 
Glasovanje je bilo predvideno že za četrtek zvečer, a so morali razpravo zaradi velikega interesa poslancev podaljšati. 
Dolgoletni posrednik Združenih narodov v sporu o imenu Makedonije med državama Matthew Nimetz je pred glasovanjem 
opozoril, da bi imela neuresničitev sporazuma daljnosežne posledice in da bi za dosego novega dogovora potrebovali leta. 
Prespanskega sta državi dosegli po več kot 20 letih prizadevanj. 
Policija protestnike razgnala s solzivcem 
Ob razpravi v parlamentu se je v četrtek zvečer v Atenah zbralo več tisoč ljudi, ki sporazumu nasprotujejo. Izbruhnili so 
incidenti, policija pa je protestnike razgnala s solzivcem in prijela več ljudi. Nekateri protestniki so vzklikali "izdajalci". 
Policija je solzivec in šokgranate uporabila, potem ko so nekateri protestniki proti njim začeli metati kamenje in druge 
predmete. Policija je prijela 133 protestnikov zaradi suma nasilnih dejanj ali njihovega načrtovanja. Večinoma je šlo za 
pripadnike skrajnih desničarskih skupin. Večino so nato izpustili, pridržali so jih najmanj deset. 
Atene čaka še zadnji korak 
Po ratifikaciji sporazuma bo moral grški parlament za njegovo uveljavitev potrditi še protokol o članstvu Makedonije v zvezi 
Nato. To naj bi se zgodilo do sredine februarja. 
Makedonija je na drugi strani svoje obveznosti iz sporazuma že izpolnila. Ob ratifikaciji sporazuma je sprejela tudi potrebne 
ustavne spremembe. 
S tem je končan 28-letni spor med Atenami in Skopjem glede imena te države, ki je severno grško sosedo oviral na poti v 
Evropsko unijo in Nato. 
Pohvale in spodbude 
V Evropi ratifikacijo sporazuma o imenu Makedonije v grškem parlamentu pozdravljajo. Do zdaj so se odzvali Evropska unija, 
Avstrija, Nemčija in zveza Nato, ki so poudarili pomen tega sporazuma za evroatlantsko perspektivo Makedonije in celotne 
regije. 
Imela sta vizijo, tvegala sta in pripravljena sta bila žrtvovati njune lastne interese za najvišje dobro. Zoran, Aleksis - 
odlično opravljeno! Misija nemogoče opravljena! Donald Tusk 
Evropska komisija je "toplo pozdravila pomemben korak v ratifikaciji prespanskega dogovora, storjen z današnjo potrditvijo 
v grškem parlamentu". "Državi sta izkoristili to edinstveno priložnost, ki je primer sprave za Evropo kot celoto in bo dala 
dodaten zagon evropski perspektivi regije," so v skupni izjavi zapisali predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, 
visoka zunanjepolitična predstavnica Unije Federica Mogherini in komisar za širitev Johannes Hahn. 
"Imela sta vizijo, tvegala sta in pripravljena sta bila žrtvovati njune lastne interese za najvišje dobro. Zoran, Aleksis - odlično 
opravljeno! Misija nemogoče opravljena," pa je na Twitterju zapisal predsednik Evropskega sveta Donald Tusk. 

https://www.rtvslo.si/svet/evropa/28-letnega-spora-je-konec-grski-poslanci-potrdili-sporazum-z-makedonijo/478326


Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je ob tem poudaril, da ratifikacija sporazuma predstavlja pomemben 
prispevek k stabilnosti in blaginji celotne regije. "Veselim se pridružitve Republike Severne Makedonije Natu," je dodal. 
Avstrijski kancler Sebastian Kurz je odločitev grškega parlamenta označil za "resnično zgodovinsko". "To koristi ljudem obeh 
držav in Severni Makedoniji odpira pot k članstvu v EU-ju, cilj, ki ga Avstrija popolnoma podpira," je zapisal na Twitterju.  
Podporo Makedoniji na poti v EU in Nato, ki se je z ratifikacijo sporazuma v makedonskem in grškem parlamentu odprla 
Makedoniji, je izrekel tudi nemški zunanji minister Heiko Maas. 
MZZ: EU mora začeti pogajanja z Makedonijo 
Tudi slovensko zunanje ministrstvo je pozdravilo ratifikacijo prespanskega dogovora. "Gre za pomembno odločitev oziroma 
dosežek dveh vlad in držav, ki sta v parlamentih potrdili dvostranski dogovor v dobrobit in korist sebe, regije Zahodnega 
Balkana in ostale Evrope. Storjen je bil zgodovinski korak, s katerim je zaprto dolgotrajno dvostransko vprašanje glede 
imena, ki je predolgo zaviralo napredek Makedonije v odnosih in poglabljanju sodelovanja z evro-atlantskimi integracijami. 
Republika Slovenija pričakuje, da bo junija letos sprejeta odločitev o začetku pogajanj za njeno članstvo v EU-ju in da bo 
dogovor pospešil njeno pot v zvezo Nato. Republika Slovenija čestita obema državama za izkazano zrelost, pogum in vizijo, ki 
ima pomembne implikacije, saj urejanje dvostranskih odnosov z demokratičnim dialogom ob spoštovanju načela pravne 
države krepi medsebojno zaupanje in varnost, ustvarja pogoje za razvoj vsestranskega sodelovanja in je lahko vzor regiji, 
Evropi in svetu," so zapisali. 
Čestitke iz Slovenije 
Tudi evropski poslanec in poročevalec Evropskega parlamenta za Makedonijo Ivo Vajgl (Alde/DeSUS) je pozdravil ratifikacijo 
prespanskega sporazuma med Grčijo in Makedonijo v grškem parlamentu. Po njegovem mnenju je to dokaz, da lahko 
države z dobro voljo rešujejo še tako zapletena dvostranska vprašanja. 
"Razplet politične drame z dolgo zgodovino med Atenami in Skopjem je prispevek k stabilnosti jugovzhodne Evrope in 
evropski perspektivi vseh držav tega območja. Čas je, da tudi Evropska unija izpolni svoje obljube in obveze in junija s 
Severno Makedonijo začne pogajanja o pristopu EU-ju," je dodal evropski poslanec. 
Obema državama je čestital tudi predsednik SD-ja Dejan Židan, ki je premierjema Makedonije in Grčije Zoranu Zaevu in 
Aleksisu Ciprasu poslal tudi čestitko. Kot je poudaril, ta zgodovinski trenutek ni pomemben le za državljane njunih držav, 
temveč ima neprecenljivo vrednost za celoten Zahodni Balkan, saj sporoča vsem narodom, da je mogoče težave reševati z 
dialogom in spoštovanjem. 
Da gre za spodbudno novico, je na Twitterju zapisal tudi predsednik države Borut Pahor. Dodal je, da ratifikacija 
prespanskega dogovora v makedonskem in grškem parlamentu po mirni poti obetavno rešuje eno najbolj nevralgičnih 
vprašanj Zahodnega Balkana, možnosti vključitve Makedonije v EU in Nato.  

• Šarec čestital Zaevu ob uspehu dogovora med Makedonijo in Grčijo.  Al. Ma. 25. januar 2019. Davos - MMC RTV 
SLO, STA  

Mednarodni gospodarski forum 2019 
https://www.rtvslo.si/svet/sarec-cestital-zaevu-ob-uspehu-dogovora-med-makedonijo-in-grcijo/478343 
 
Predsednik vlade Marjan Šarec se je ob robu Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu med drugim sestal z 
makedonskim premierjem Zoranom Zaevom. 
Predsednik vlade je Zaevu v zvezi z razrešitvijo dolgoletnega spora z Grčijo čestital za velik uspeh makedonske zunanje 
politike, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. 
28-letnega spora je konec ‒ grški poslanci potrdili sporazum z Makedonijo 
Šarec in Zaev sta se sicer strinjala, da imata državi odlične odnose brez odprtih vprašanj ter da podpirata nadaljnjo 
poglobitev dvostranskih odnosov na več področjih, je poročala makedonska tiskovna agencija Mia. V ospredju pogovorov je 
bila predvsem poglobitev gospodarskih odnosov med Slovenijo in Makedonijo, zlasti na področju industrije, kmetijstva in 
turizma. 
Premierja Slovenije in Makedonije sta se tudi strinjala, da je razrešitev dolgoletna spora med Grčijo in Makedonijo o 
uradnem imenu slednje ustvarila nove razmere na območju ter da je interes Slovenije pospešiti integracijski proces 
Zahodnega Balkana v EU. 
Zaev se je na pogovorih tudi zahvalil Sloveniji za njeno podporo Makedoniji na poti v EU in zvezo Nato, je še poročala Mia. 
Govor na panelu o Zahodnem Balkanu 
Na panelu o Zahodnem Balkanu v Davosu je Šarec poudaril, da je to območje od vojn v 90. letih naredilo velike in 
pomembne korake, a hkrati ni storilo dovolj, da bi zapolnilo vrzel s preostalo Evropo. Je pa Zahodni Balkan strateškega 
pomena za EU in Evropo sploh, je poudaril slovenski premier, kot so sporočili iz njegovega kabineta. 
Šarec se je ob tem še zavzel, da Zahodni Balkan potrebuje aktivno, odgovorno in pošteno Evropsko unijo, ki bo pomagala 
vsem državam na območju, da čim prej izpolnijo njene standarde. Regija Zahodni Balkan je namreč v osrčju Evrope in ne na 
obrobju ali v njegovi soseščini, je poudaril. 
Države EU-ja in države Zahodnega Balkana sodelujejo v številnih regionalnih pobudah (npr. Brdo-Brioni, berlinski proces), 
pri tem pa je ključno iskati sinergije, se je še zavzel Šarec in dodal, da Slovenija lahko pri tem zaradi poznavanja regije opravi 
pomembno povezovalno vlogo. 
Regijapoleg političnega napredka potrebuje tudi razvojni dvig, kar bo mladim zagotovilo boljšo prihodnost, se je še zavzel. 
WEF kot eden najvplivnejših nosilcev javno-zasebnega partnerstva lahko pomembno dopolni že obstoječe regionalne 
pobude, posebej berlinski proces, je še dejal predsednik slovenske vlade. 
Na panelu, ki sta ga moderirala predsednik WEF Borge Brende in vodja regionalnih strategij za Evropo in Evrazijo pri WEF-u 
Martina Larkin, so voditelji razpravljali o varnosti ter napredku posameznih držav v tem delu Evrope. 
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Šarec v Davosu s predsednikom EIB-ja, Srbije, direktorjem Novartisa, generalnim sekretarjem OECD-ja ... 
V času, ko se Evropa spopada s političnimi, gospodarskimi in družbenimi izzivi, se mora Zahodni Balkan spremeniti v 
cenjenega ter stabilnega partnerja Evropske unije. Eden od načinov za doseganje stabilnosti je pospešitev gospodarskega 
razvoja z oživitvijo podjetniške dejavnosti, privabljanjem tujih naložb in močnim čezmejnim povezovanjem podjetij, so 
pozvali v Davosu. 
Ob robu Svetovnega gospodarskega foruma se je Šarec danes srečal tudi s predsednikom Evropske banke za obnovo in 
razvoj (EBRD) Sumo Chakrabartijem, s katerim sta se pogovarjala o zadnjem poročilu EBRD-ja o tranziciji dela, aktualnih 
izzivih v bančnem in podjetniškem sektorju ter mogočem sodelovanju pri projektih v Sloveniji. 

• Umik nemške ladje iz operacije Sophia ne vpliva na sodelovanje Slovenije. L. L. 26. januar 2019. Ljubljana - 
MMC RTV SLO, STA  

V operaciji Eunavfor Med, kot je njen uradni naziv, trenutno sodeluje 26 držav članic EU-ja 
https://www.rtvslo.si/slovenija/umik-nemske-ladje-iz-operacije-sophia-ne-vpliva-na-sodelovanje-slovenije/478410  
Prihodnost pomorske operacije EU-ja Sophia proti tihotapcem migrantov v Sredozemlju zaradi odločitve Nemčije, da 
februarja ne bo nadomestila svoje ladje, ki sodeluje v tej operaciji, ne bo okrnjenja, menijo na ministrstvih za obrambo in 
za zunanje zadeve. 
 

 
Slika: Slovenija je v operaciji Sophia z ladjo Triglav sodelovala dvakrat. Foto: EPA  
 
Na ministrstvih za obrambo in za zunanje zadeve so poudarili, da se Nemčija z umikom vojaške ladje ne umika iz operacije, 
saj bo v poveljniških strukturah operacije ohranila svoje pripadnike. 
V operaciji Eunavfor Med, kot je njen uradni naziv, trenutno sodeluje 26 držav članic EU-ja s pripadniki v poveljniških 
strukturah in poveljstvu sil operacije ter z vojaškimi zmogljivostmi. Število vojaških plovil v operaciji se skozi obdobja 
spreminja glede na zmogljivosti in pripravljenost sodelovanja držav članic. 
Triglav v operaciji sodeloval dvakrat 
Slovenija je v operaciji z večnamensko vojaško ladjo Triglav sodelovala dvakrat, in sicer od oktobra 2015 do marca 2016 in 
od aprila do avgusta 2018. Trenutno v njej sodeluje s štirimi pripadniki Slovenske vojske v poveljniških strukturah operacije. 
Operacija Sophia deluje od junija 2015, vzpostavljena pa je bila kot odziv na tragične dogodke v Sredozemskem morju, 
povezane z neregularnimi migracijami iz severne Afrike v Evropo. Osrednji mandat operacije je usmerjen v boj proti 
prekupčevalcem z ljudmi in razumevanje njihovega poslovnega modela. Izvaja se na odprtem morju, ob ozemeljskih vodah 
Libije. Njen mandat se izteče marca. 
Odločitev Nemčije zaradi zaostritve italijanske politike 
Nemčija je v torek sporočila, da februarja ne bo nadomestila svoje ladje Augsburg, ki sodeluje v operaciji pred libijsko obalo. 
Za to se je odločila zaradi zaostritve italijanske priseljenske politike, v okviru katere Italija noče več sprejemati prebežnikov v 
svoja pristanišča. Nemško fregato Augsburg bi morala zamenjati oskrbovalna ladja Berlin, a jo bodo zdaj poslali na vojaške 
vaje v Severno morje. 
Nemška obrambna ministrica Ursula von der Leyen je Italijo obtožila, da je v zadnjih devetih mesecih italijansko poveljstvo 
nemško fregato pošiljajo na najbolj odročna območja Sredozemskega morja. Ker tam ni poti, ki bi jih uporabljali tihotapci 
migrantov in beguncev, ta ladja v zadnjih mesecih ni več opravljala smiselne naloge. Deset nemških vojakov bo sicer ostalo 
na sedežu misije, še nekaj pa jih bo še naprej delovalo na poveljniški ladji. 
Nemško odločitev je ostro kritiziral italijanski notranji minister Matteo Salvini. Poudaril je, da je mandat operacije Sophia, da 
se vsi migranti izkrcajo v Italiji in da je zaradi nje v Italijo prišlo okoli 50.000 migrantov. Vztrajal je, da je treba spremeniti to 
pravilo operacije, po katerem migrante, ki jih v operaciji rešijo v Sredozemlju, izkrcajo v italijanskih pristaniščih. 

• Šarec odgovarjal poslancem: Naše izhodišče je ničelna toleranca do netransparentnega delovanja DUTB. La. 
Da., L. L., G. K. 28. januar 2019.  Ljubljana - MMC RTV SLO, STA  

Poslanska vprašanja vladni ekipi 
https://www.rtvslo.si/slovenija/sarec-odgovarjal-poslancem-nase-izhodisce-je-nicelna-toleranca-do-netransparentnega-
delovanja-dutb/478497 
 
 
Poslanci so na začetku januarske seje vladi Marjana Šarca postavljali poslanska vprašanja. Premier je odgovarjal na 
vprašanja o DUTB-ju, položaju slovenske manjšine v Avstriji, zaostankih na CSD-jih in kršenju pravic delavcev. 
Poslanci so redno januarsko sejo državnega zbora začeli s poslanskimi vprašanji premierju Marjanu Šarcu in njegovi 
ministrski ekipi.  
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Poslanec SMC-ja Igor Zorčič je Šarca spraševal o načrtih vlade na področju javnih financ. Opozoril je na svarila fiskalnega 
sveta pred tem, da bi se Slovenija lahko znašla v slabšem položaju ob novi krizi. Zanimalo ga je, kateri bodo ukrepi za 
fiskalno vzdržnost. Šarec je poudaril, da ima prejšnja vlada zasluge za dobre ekonomske kazalnike, "ima pa tudi dolgove, ki 
jih je prepustila tej ekipi". Navedel je tudi dvig denarne socialne pomoči tik pred volitvami. "Dražja zapuščina pa so tudi 
začeta, a ne končana pogajanja s sindikati javnega sektorja." S postavitvijo lestvice je prejšnja vlada tej, tako je poudaril 
Šarec, zavezala roke. 
Šarec tudi ni naklonjen nenehnemu izpostavljanju možnosti nove krize. Kot pomembno pa je postavil vprašanje, kam je 
treba vlagati. "Rebalans bo zvišal izdatke proračuna, a zgolj na račun povečanih prihodkov." Šarec je ob tem dejal, da zadnja 
zadolžitev države ni bila namenjena večji porabi, ampak zniževanju javnega dolga. "Skoraj vsa ministrstva so dobila več 
denarja, ampak to pomeni, da jih zdaj čaka dodatno delo."  
Nad outsorcing z državno agencijo? 
Poslanec Levice Luka Mesec je izpostavil problematiko delavskih pravic, ki se kaže tudi v rekordnem številu s. p.-jev, ki 
delajo za enega naročnika, da se delodajalec s tem izogne plačilu prispevkov. Poudaril je tudi, da agencije cvetijo, s čimer se 
ta razmerja mladim predstavljajo kot "normalna". Izpostavil je tudi problematiko zunanjega najemanja delavcev na 
ministrstvih in Šarca vprašal, kakšna bo politika vlade na tem področju. Šarec je poudaril, da ima tudi sam izkušnjo s 
čistilnim servisom, ki delavki ni plačeval. Strinjal se je, da bi morala država prva tu dati zgled. Temu problemu pa bo, tako je 
menil Šarec, treba pristopiti skupaj, in navedel tudi delovno skupino, ki se bo ukvarjala s prekarizacijo. 
Šarec je predlagal ustanovitev državne agencije za čiščenje, k temu pa bi lahko po njegovem mnenju priključili tudi 
varovanje, kar bi bila tudi ena izmed možnih rešitev za vojake po 45. letu. Težava pri neposrednem zaposlovanju pa je, tako 
je opozoril Šarec, kako te zadeve izvajati v primerih bolniške. "Zato bi bila rešitev državna agencija. Seveda pa bomo odprti 
tudi za kakšne druge ideje ali predloge." Šarec je ob tem dejal, da je neplačevanje delavcev vredno vsakega prezira. Težavo 
pa vidi tudi v nadzoru kršitev. "Če bi to delovalo, bi že danes te firme plačevale prispevke." Ob tem je izpostavil tudi 
pomanjkanje inšpektorjev za delo.  
Kako do večje transparentnosti DUTB-ja? 
Poslanec NSi-ja Jernej Vrtovec (NSi) je Šarca vprašal, kaj bo vlada naredila glede dela DUTB-ja in kako bo preprečila, da bi 
terjatve kupovali sporni skladi, kar se je že v preteklosti izkazalo kot slaba praksa. Šarec je dejal, da je temeljno izhodišče 
vlade ničelna toleranca do netransparentnega poslovanja DUTB-ja, in dodal, da je cilj DUTB-ja, da mora prinesti čim več 
denarja davkoplačevalcem nazaj. Tudi zato je vlada odpoklicala Miho Juharta in imenovala dva nova neizvršna direktorja. 
"Na isti seji je vlada upravnemu odboru naložila, da takoj izvede ukrepe za transparentno delovanje vključno z 
ugotavljanjem odgovornosti vpletenih."  
Šarec je še dodal, da že imajo sistem za postavljanje netransparentnemu delovanju DUTB-ja po robu. Vlada bo popravila 
tudi določbe, ki se nanašajo na upravljanje premoženja, zlasti nepremičnin. Dopolnjen pa bo tudi statut DUTB-ja, kjer bodo 
vloge neizvršnih direktorjev še natančneje opredeljene. "Pričakujem, da bodo odslej tudi na podlagi odzivov v praksi te 
interne akte tudi dosledno upoštevali." 
Kdo bo odgovarjal za zamude CSD-jev? 
Poslanec SDS-a Žan Mahnič je opozoril na družine, ki so se znašle v težkem finančnem položaju zaradi zamud pri odločanju 
centrov za socialno delo. To je, tako je dejal Mahnič, posledica nedomišljene reorganizacije CSD-jev in zamuda z 
avtomatizacijo oddaje vlog. Šarca je vprašal, kdo je odgovoren in kdo bo odgovarjal za te zamude in kaj bodo naredili, da se 
to ne ponovi. Premier je odgovoril, da je vprašanje na mestu in da se je z Mahničem strinjal, da datum reorganizacije ni bil 
ustrezen, saj je sovpadal z uveljavljanjem pravic iz javnih sredstev. "Zasutost se je nadaljevala tudi zato, ker se ni pravočasno 
ukrepalo."  
Šarec je pojasnil, da je ministrica ukrepala takoj, odredila dodaten rok za štipendije. Trenutno ima zaostanke le še ljubljanski 
CSD, zato je ministrica prenesla krajevno pristojnost na druge CSD-je. "Je pa del teh zaostankov tudi pridobivanje podatkov o 
zaslužkih v tujini, saj dostopa do teh podatkov CSD-ji nimajo." Šarec je napovedal, da bo marca uveljavljen nov sistem, ki bo 
zaposlene razbremenil birokratskega dela. Pohvalil je ministrico, ki ima tudi osebni stik z ljudmi. Mahnič je opozoril tudi na 
izdatne stroške ministrstva za agencijo za odnose z javnostmi Pristop. Šarec preteklega dela ministrstva ni želel komentirati.  
Jelinčič pričakuje prizadevanja za uveljavitev manjšine v Avstriji 
Poslanec SNS-a Zmago Jelinčič je Šarca vprašal o položaju Slovencev v Avstriji, ki po njegovem mnenju ni ustrezen. Šarca je 
zato vprašal, kdaj bo pri avstrijski vladi zahteval, da se Slovenci v Avstriji priznajo kot konstitutiven narod. "Mislim, da bi 
morala veleposlanica odpreti to vprašanje pri avstrijski vladi." Šarec se je strinjal z Jelinčičevim pregledom zgodovine in 
oceno, da se v preteklosti ni sprejela vedno odločitev v korist slovenskega naroda. Strinjal se je s tem, da stvari za manjšino 
niso urejene tako, kot bi morale biti. "Na obisku na Dunaju sem poudaril tudi, da je financiranje slovenske manjšine že leta 
nespremenjeno, ne glede na rast stroškov, kar je nesprejemljivo."  
Šarec je poudaril, da bodo povečali tudi financiranje prek ministrstva za zamejce in Slovence po svetu. "Verjamem, da bo 
minister naredil vse, da bosta naši manjšini v Avstriji in Italiji dobila podporo matične države." Jelinčič z odgovorom ni bil 
zadovoljen in je dejal, da se Avstrijci zavedajo, kakšen je položaj in kakšna so zgodovinska dejstva. "Našim ljudem je treba 
pojasniti, kakšen je položaj." Dodal je, da je zadeva preveč žgoča, da o njej ne bi razpravljal tudi državni zbor, zato je 
predlagal razpravo o Šarčevem odgovoru. 
Na vprašanja odgovarjali tudi ministri 
Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je odgovarjal na vprašanje o zapiranju poslovalnic Pošte Slovenije. Pojasnil je, 
da za 95 odstotkov prebivalcev Slovenije zračna razdalja do pošte ali pogodbene pošte ne sme presegati več kot 4,5 
kilometra. Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer je odgovarjala na vprašanja v 



povezavi s težavami otrok s posebnimi potrebami in položajem invalidov ter v povezavi z dvigom cen oskrbnin v domovih za 
starejše občane, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek pa na vprašanje o poteku trase tretje razvojne osi.  
Minister za zdravje Samo Fakin je med drugim odgovarjal na vprašanja glede zagotavljanja univerzalne pravice do 
zdravstvenega varstva in glede dodatnih sredstev za skrajševanje čakalnih dob. Minister za finance Andrej Bertoncelj je 
poslancem obrazložil načrt ustanovitve demografskega sklada in pojasnil, kolikšen bo priliv v javno blagajno zaradi dviga 
minimalne plače. Minister za zunanje zadeve Miro Cerar je med drugim odgovoril na vprašanje glede izstopa Velike Britanije 
iz EU-ja, ministrica za pravosodje Andreja Katič pa v povezavi s pregonom bančnega in gospodarskega kriminala. 

• Novi varuh Svetina: Bistvo sta človek in človečnost. G. K. MMC RTV SLO, STA. 29. januar 2019  
Potrjen brez glasu proti 
https://www.rtvslo.si/slovenija/novi-varuh-svetina-bistvo-sta-clovek-in-clovecnost/478688 
Državni zbor je z 89 glasovi za in brez glasu proti za varuha človekovih pravic potrdil specialnega pedagoga Petra Svetino. 
Svetina bo na tem mestu nasledil Vlasto Nussdorfer, ki se ji mandat izteče 23. februarja.  
"Takšne podpore nikakor nisem pričakoval," je dejal novi varuh človekovih pravic Peter Svetina in dodal, da mu je s tem 
naložena velika odgovornost. Zagotovil je, da bo delal po svojih najboljših močeh. Pri tem bosta njegovo vodilo človek in 
človečnost. Kot je v izjavi za medije po izvolitvi še dejal, gre pri novem položaju za odgovorno in zelo pomembno delo, ki se 
ga bo lotil zelo resno kot vsega do zdaj. 
Na vprašanje, katerim temam bo dal prednost, je odgovoril, da se ne želi izogibati temu vprašanju s pojasnilom, da so vse 
teme pomembne. "Dejansko so vse teme pomembne in se tako prepletajo in zelo težko je eno izpostaviti," je dejal. 
Ob tem je dodal, da mu je zagotovo najbolj pri srcu to, kar počne že vse življenje, in sicer delo z ranljivimi ciljnimi skupinami. 
Poudaril pa je, da je vsak človek pomemben. "Zame sta bistvo človek in človečnost in na podlagi tega bomo določali tudi 
teme," je pojasnil. 
 
Aktivna civilna družba 
Ocenil je, da je pri varuhu človekovih pravic močna ekipa in veliko strokovnih sodelavcev, dejavni pa so tudi pripadniki 
civilne družbe, s katerimi bo sodeloval in se posvetoval z njimi. "Prioriteta pa so zagotovo tudi tiste stvari, ki so trenutno pri 
varuhu odprte in najaktualnejše," je dodal. 
Poslanske skupine so v predstavitvi svojih stališč večinoma poudarjale pomen njegovih izkušenj na področju dela z ranljivimi 
skupinami, zlasti z osebami z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Kot pomembno so poudarile tudi njegovo 
strokovno podkovanost in odločnost pri zavzemanju za človekove pravice. 
Svetina je sicer že v javni predstavitvi sredi januarja napovedal, da bo v primeru izvolitve za varuha deloval proaktivno. 
Opisal se je kot izrazitega praktika, ki je vedno izhajal iz praktičnih izkušenj in iskal rešitve. 
Specialni pedagog za duševno prizadete 
Svetina se je rodil 6. aprila 1965. Leta 1989 je na Pedagoški akademiji pridobil strokovni naslov specialni pedagog za 
duševno prizadete, po strokovnih izpitih pa je leta 2005 končal tudi Šolo za direktorje v socialnem varstvu. Po študiju se je 
zaposlil na osnovni šoli kot učitelj, leto pozneje pa je sodeloval pri ustanovitvi bivalne enote v Domu počitka Mengeš, katere 
vodenje je tudi prevzel. 
 
Nekaj let je deloval pri organizaciji Lebenshilfe na avstrijskem Koroškem. Leta 1995 se je kot vzgojitelj zaposlil v Slovenskem 
šolskem društvu Celovec. Leta 1999 se je vrnil v Slovenijo in prevzel naloge najprej pomočnika, nato pa direktorja v 
Varstvenem delovnem centru INCE v Mengšu. Leta 2014 je s kolegom ustanovil Grunt, zavod za socialno podjetništvo na 
podeželju v Komendi, kjer trenutno opravlja naloge strokovnega direktorja. 
Za kandidata za varuha človekovih pravic ga je predsednik republike Borut Pahor izbral na predlog nacionalnega združenja 
za kakovost življenja Ozara Slovenija in Centra Korak za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo. Svetina bo na mestu 
varuha človekovih pravic nasledil Vlasto Nussdorfer, ki se ji mandat izteče 23. februarja. 

• Italija: Prebežniki se lahko izkrcajo, če jih sprejmeta Nemčija ali Nizozemska.  T. J.  Rim, Amsterdam - MMC RTV 
SLO, STA, Reuters, 29. januar 2019   

Nizozemska želi najprej sprejeti sporazum 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/italija-prebezniki-se-lahko-izkrcajo-ce-jih-sprejmeta-nemcija-ali-nizozemska/478629  
Italijanski notranji minister Matteo Salvini je sporočil, da se lahko 47 prebežnikov z ladje nemške nevladne organizacije 
Sea Watch izkrca v Italiji, če jih bodo takoj prepeljali v Nemčijo ali na Nizozemsko. 
 
"Izkrcanje prebežnikov? Samo če bodo odšli na Nizozemsko, pod katere zastavo pluje ladja Sea Watcha, ali v Nemčijo, iz 
katere prihaja nevladna organizacija," je na Twitterju zapisal Salvini. "Italija jih je sprejela in zanje zapravila že preveč," je 
dodal. 
Di Maio poziva k zasegu ladje Sea Watch 
Nizozemska želi najprej sprejeti sporazum 
Nizozemska je v preteklih dneh že večkrat zavrnila zahtevo Italije, naj sprejme prebežnike z ladje, ki jih je ta rešila pred 
desetimi dnevi pred libijsko obalo. Vendar pa ji italijanske oblasti ne dovolijo vplutja v pristanišče na Siciliji. 
Nizozemsko ministrstvo za pravosodje in varnost, ki nadzoruje politiko priseljevanja, je sporočilo, da ne bo sprejelo teh 
prebežnikov, dokler ne bo sprejet sporazum, kako razlikovati begunce od ekonomskih migrantov. "Tiste, ki niso upravičeni 
do mednarodne zaščite, je treba takoj po prihodu na evropske meje poslati nazaj. Brez jasne perspektive za takšno 
strukturno rešitev Nizozemska ne bo sodelovala v ad hoc ukrepih za izkrcanje," so zapisali v izjavi. 
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Sodišče: Salvini je lahko obtožen ugrabitve prebežnikov 
Vložena tožba proti Italiji 
Kapitan ladje, reševalna ekipa in tudi prebežniki so sicer že v petek na Evropsko sodišče za človekove pravice vložili tožbo 
proti Italiji, v kateri zahtevajo dovoljenje za izkrcanje, so potrdili na sodišču v Strasbourgu. To tožbo sodišče obravnava 
prednostno. 
"Ne moremo več sprejemati tega, da evropske države kršijo pomorsko pravo in da je reševanje na morju odvisno od pogajanj 
v Evropski uniji," je v ponedeljek povedal tiskovni predstavnik nevladne organizacije Ruben Neugebauer. 

• Italija vendarle dovoli izkrcanje prebežnikov. T. J., B. V. Rim, Ženeva - MMC RTV SLO, STA. 30. januar 2019  
Lani pri prečkanju Sredozemlja vsak dan umrlo šest prebežnikov 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/italija-vendarle-dovoli-izkrcanje-prebeznikov/478744 
 
 
Italijanski premier Giuseppe Conte je sporočil, da se bo 47 prebežnikov z ladje Sea-Watch 3 po skoraj dveh tednih na 
morju zdaj lahko izkrcalo.  
Namreč, poleg Italije se je še šest držav članic Evropske unije – Luksemburg, Francija, Portugalska, Nemčija, Romunija in 
Malta – zavezalo, da bodo sprejele prebežnike, ki so obtičali na ladji nemške nevladne organizacije. "Seznamu prijaznih 
držav, ki so se odzvale našemu pozivu, naj sprejmejo prebežnike, se je pridružil še Luksemburg. Zdaj nas je sedem in izkrcanje 
se bo kmalu začelo," je dejal Conte. 
Pri reševanju življenj na morju ne gre za izbiro ali stvar politike, temveč za stoletja staro obvezo. Te tragedije lahko končamo 
s pogumom in zmožnostjo pogledati dlje od naslednje prihajajoče ladje, s sprejetjem dolgoročnega pristopa, ki bo temeljil 
na regionalnem sodelovanju z uvidom, da gre v osrčju za človeško življenje in dostojanstvo. 
Filippo Grandi, visoki komisar UNHCR-ja 
Nemška nevladna organizacija je 19. januarja pred obalo Libije rešila 47 prebežnikov, med njimi osem mladoletnikov. 
Zadnjih nekaj dni je bila ladja zasidrana pred obalo Sicilije, a ni smela vpluti v pristanišče. Italija je namreč prepovedala 
vplutje, dokler ne bodo države članice obljubile, da bodo sprejele prebežnike. 
Italijanski notranji minister Matteo Salvini je tako v torek sporočil, da se lahko prebežniki z ladje izkrcajo v Italiji, če jih bodo 
takoj prepeljali v Nemčijo ali na Nizozemsko, ki je zahtevo Rima večkrat zavrnila, dodala pa je, da ne bo sprejela teh 
prebežnikov, dokler ne bo sprejet sporazum, kako razlikovati begunce od t. i. ekonomskih migrantov. Zatem je Evropsko 
sodišče za človekove pravice pozvalo Italijo, naj tem ljudem zagotovi ustrezno oskrbo. 
Salvini je napovedal, da pripravljajo ukrep, s katerim bi ladjam nevladnih organizacij, ki na odprtem morju pred obalo Libije 
rešujejo prebežnike, omejili možnost vstopa v italijanske ozemeljske vode. 
Pri tem je zatrdil, da ne gre za vzpostavitev pomorske zapore, temveč izvajanje veljavne zakonodaje. Viri na notranjem 
ministrstvu so povedali, da gre za vzpostavitev "standardnega postopka v primeru novih prihodov ladij nevladnih 
organizacij", kot to določajo italijanska pomorska pravila. Ta navajajo, da lahko ministrstvo za promet "zaradi javnega reda 
omeji ali prepove tranzit in ustavljanje trgovskih ladij v ozemeljskih vodah".  
Med prečkanjem umrl vsak šesti prebežnik 
Medtem je Visoki komisariat ZN-a za begunce (UNHCR) sporočil, da je lani v poskusu prečkanja Sredozemskega morja v 
povprečju vsak dan umrlo šest prebežnikov. S tem se je ta pomorska pot utrdila na položaju najbolj smrtonosne na svetu, 
navaja poročilo in izpostavlja, da gre za alarmanten podatek. Krivdo UNHCR vidi v krčenju reševalnih operacij. 
Po ocenah UNHCR-ja je v letu 2018 pri prečkanju Sredozemskega morja umrlo ali bilo pogrešanih 2.275 ljudi, in to kljub 
temu da je število prebežnikov, ki so dosegli obale Evrope, močno upadlo. Lani je namreč skupaj prispelo 139.300 
prebežnikov, kar je najnižja številka v petih letih. 
Poročilo izpostavlja, kako so spremembe politike v nekaterih evropskih državah imele za posledico številne incidente, v 
katerih je na morju, čakajoč na dovoljenje na pristanek, za več dni obtičalo veliko število ljudi. Ladje nevladnih organizacij in 
njihove posadke so imele lani vedno več omejitev pri iskalnih oz. reševalnih operacijah. Na morskih poteh iz Libije proti 
Evropi je za vsakih 14 ljudi, ki jim je uspelo doseči staro celino, en človek umrl. Gre za velik porast v primerjavi z letom 2017. 
Na tisoče ljudi pa so vrnili v Libijo, kjer so v zapornih centrih izpostavljeni grozljivim razmeram. 
UNHCR navaja nekatere žarke upanja. Kljub politični slepi ulici, ko gre za poskuse doseči regionalni pristop pri reševanju na 
morju in izkrcavanju prebežnikov, k čemur sta UNHCR in Mednarodna organizacija za migracije (IOM) pozvala junija lani, se 
je nekaj držav zavezalo, da bodo sprejele ljudi, rešene v Sredozemlju. To bi lahko bil temelj za trajno rešitev, poudarjajo. 
Države so obljubile tudi, da bodo sprejele več tisoč beguncev, evakuiranih iz Libije.  
Zdaj je glavni cilj Španija 
Poročilo omenja tudi, da so se poti lani precej spremenile. Tako je Španija prvič v zadnjih letih postala glavni cilj v Evropi. Tja 
je pokopenski poti ‒ skozi eksklavi Ceuta in Mellila ‒ prispelo 6.800 prebežnikov, še 58.600 pa jih je uspešno prečkalo 
nevarne vode zahodnega Sredozemskega morja. A zaradi tega se je število smrtnih žrtev na tem območju v primerjavi z 
letom 2017, ko ji je bilo 202, skoraj početverilo na 777. 
V Italijo je lani prispelo okoli 23.400 prebežnikov, kar je petkrat manj kot leto poprej. Grčijo je medtem po morju doseglo 
podobno število kot leta 2017 ‒ tedaj jih je prispelo 30.000, lani pa 32.500. A ob tem se je skoraj potrojilo število ljudi, ki so 
v Grčijo prispeli prek kopenske meje s Turčijo. 

• Nizozemska: 600 mladoletnih prosilcev bo lahko dobilo azil. T. J. Haag - MMC RTV SLO, STA. 30. januar 2019  
Opozicija vladno odločitev pozdravila 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/nizozemska-600-mladoletnih-prosilcev-bo-lahko-dobilo-azil/478726  
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Nizozemska vladna koalicija je po burni razpravi sklenila, da naredi izjemo in približno 600 mladoletnim prosilcem 
omogoči pridobitev statusa mednarodne zaščite.  
Otrok, mladostnikov in njihovih družin, ki že leta živijo na Nizozemskem in so si tam ustvarili dom, tako ne bodo izgnali. Tudi 
če niso upravičeni do azila, lahko omenjeni zdaj pridobijo dovoljenje za bivanje. Gre za kompromis, ki so ga dosegle štiri 
stranke nizozemske koalicije in tako preprečile vladno krizo. Izjema se po oceni vlade nanaša na približno 630 mladoletnikov 
in njihovih družin. 
Opozicija vladno odločitev pozdravila 
Njihove prošnje za mednarodno zaščito so bile po večletnih postopkih zavrnjene. Ljudska stranka za svobodo in demokracijo 
premierja Marka Rutteja je do nedavnega zavračala tudi kakršno koli izjemo za mladoletne. Nasprotnega mnenja pa so bile 
preostale tri koalicijske stranke ‒ levo usmerjeni liberalni demokrati (D66) in dve krščanski stranki. 
Aktivisti za zaščito mladoletnih in levo usmerjena opozicija so odločitev vladne koalicije pozdravili. Po dozdajšnji ureditvi bi 
mladoletni kljub morebitni sodni zavrnitvi prošenj načeloma lahko pridobili status mednarodne zaščite. Vendar pa so bili 
pogoji za to po ocenah krščanskih in levo usmerjenih strank izjemno strogi in tako rekoč nedosegljivi. 

• Začenjajo se tržaški večeri slovenskega filma. N. Š.  Trst - MMC RTV SLO, STA. 31. januar 2019  
Vprašanje identitete: Med italijansko in slovensko dušo mesta 
https://www.rtvslo.si/kultura/film-in-tv/zacenjajo-se-trzaski-veceri-slovenskega-filma/478808 
 

 
Slika: Film Vprašanje identitete pripoveduje o petih ženskah in je koprodukcija Quasar Multimedia, Bela Filma in RTV 
Slovenija. Foto: Bela film  
 
V mali dvorani Slovenskega stalnega gledališča (SSG) v Trstu se bodo s filmom Vprašanje identitete režiserke Sabrine 
Morena začeli večeri slovenskega filma, del katerih bodo tudi pogovori z ustvarjalci. 
Po današnjem večeru se bodo do 4. aprila zvrstili še trije večeri, na katerih bodo najprej prikazali kratkometražni in nato 
celovečerni film.  
Film Vprašanje identitete pripoveduje o petih ženskah, ki so skozi stoletje tržaške zgodovine doživljale in interpretirale 
odnose med italijansko in slovensko dušo mesta. Pavla Hočevar, rojena na Dunaju, je krepila slovensko narodno zavest s 
poučevanjem na šoli Sv. Cirila in Metoda v Trstu, Marica Nadlišek Bartol je bila pisateljica in urednica prvega slovenskega 
ženskega časopisa Slovenka, iredentistka Elody Oblath pa je bila intelektualka in pisateljica z madžarskimi predniki judovske 
vere, ki si je prizadevala za priključitev Trsta Italiji. 
Sanjale so o slovenski, italijanski ali evropski identiteti 
Giuseppina Martinuzzi iz istrskega Labina je delovala v socialističnem svetu in je bila feministka ter podpornica italijansko-
slovanskega dialoga, Alice Schalek pa je bila priznana fotoreporterka, ki je dokumentirala soško fronto. Zaton avstro-
ogrskega cesarstva, priključitev Trsta Kraljevini Italiji in vzpon fašizma so spremenili usode teh žensk, ki so vsaka na svoj 
način sanjale o slovenski, italijanski ali evropski identiteti v mestu, kjer je bilo sobivanje različnih narodov do določenega 
trenutka nekaj normalnega, so zapisali v tržaškem gledališču. 
Besede njihovih dnevnikov, spisov, esejev in pisem zaživijo v kreacijah petih igralk, ki so sodelovale pri tem projektu: Arielle 
Reggio, Lučke Počkaj, Elene Husu, Giustine Testa in Marzie Postogna. Pri sestavljanju scenarija so strokovno svetovale 
Marta Verginella, Tullia Catalan, Xenia Majovski, Milena Markič, Emily Menguzzato in Mia Mathee. Film je koprodukcija 
Quasar Multimedia, Bela Filma in RTV Slovenija. Pogovor z ustvarjalci po filmu bo vodila novinarka Poljanka Dolhar. 
 

 
Slika: Igram, sem je mednarodno premiero doživel novembra lani na jubilejnem 40. mednarodnem filmskem festivalu v 
Kairu. Foto: SFC  
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Sledijo še drugi filmi, tudi grozljivka 
Drugi večer, 26. februarja, bo v znamenju grozljivk s filmi Tomaža Gorkiča, ki je pred kratkim v SSG-ju podpisal uprizoritev 
Kralja na Betajnovi. Prikazali bodo kratki film Veriga mesa, ki mu bo sledil film Idila. Konec marca bo sledil film Ivan Janeza 
Burgerja v kombinaciji s kratkim filmom Martina Turka Nedeljsko jutro. Večere slovenskega filma pa bo sklenila projekcija 
filma Igram, sem Miroslava Mandića in kratkega filma Ples ljubezni Lea Černica. 
Večere slovenskega filma SSG Trst pripravlja v sodelovanju s Kinoateljejem, Slovenskem klubom in Slovensko kulturno-
gospodarsko zvezo. 
 

 

• „Upiral se je izumrtju jezika“. MMC RTV SLO. 29. januar 2019  
http://svsd.rtvslo.si/svsd/avstrija/upiral-se-je-izumrtju-jezika/478623  
 

 
Slika: Dolgoletni predsednik Krščanske kulturne zveze (KKZ) Janko Zerzer je v petek prejel 40. Tischlerjevo nagrado, 
najvišje priznanje Krščanske kulturne zveze in Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS). Foto: ORF  
 
„Janko Zerzer se je vedno boril proti asimilaciji narodne skupnosti, vedno se je upiral proti izumrtju svoje vasi in svoje 
materinščine“, je v lavdaciji poudaril predsednik NSKS Valentin Inzko o letošnjem Tischlerjevem nagrajencu. 
„Boril se je proti asimilaciji“ 
Dolgoletni predsednik Krščanske kulturne zveze (KKZ) Janko Zerzer je v petek prejel 40. Tischlerjevo nagrado, najvišje 
priznanje Krščanske kulturne zveze in Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS). Vročila sta mu jo predsednika obeh 
organizacij, Janko Krištof in Valentin Inzko. „Janko Zerzer se je vedno boril proti asimilaciji narodne skupnosti, vedno se je 
upiral proti izumrtju svoje vasi in svoje materinščine“, je v svoji lavdaciji poudaril predsednik Narodnega sveta koroških 
Slovencev Valentin Inzko. 
Ob vsestranskih vidikih življenja letošnjega Tischlerjevega nagrajenca je Inzko na koncu poudaril: „Njegova velika ljubezen je 
slovenska beseda, narečna in pisna, kultura, ki ga spremlja skozi vse življenje, kultura, ki je bila njegovo poslanstvo! Smisel 
življenja!“ 
Ponos je preveval prijateljski in družinski krog na slovesni podelitvi 40. Tischlerjeve nagrade, predvsem pa je publika 
navdušeno sprejela komorno pevko Bernardo Fink in njeno izvedbo Schubertovih samospevov iz ciklusa „Die Winterreise“ 
(„Zimsko popotovanje“). V nadaljevanju pa koroške ljudske v priredbi Matije Tomca. Spremljala jo je pianistka Monika 
Seher. 
Zapel z domačim cerkvenim zborom 
Tischlerjev nagrajenec Janko Zerzer se je pridružil svojemu cerkvenemu pevskemu zboru iz Sveč, pri katerem je začel peti 
pred dobrimi 70 leti, kakor je razodel zbranim. Odgovor, zakaj Zerzer ni že prej prejel Tischlerjeve nagrade, je preprost. Še 
do pred nedavnim jo je podeljeval sam, je pojasnil predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Krištof. S podeljevanjem 
Tischlerjeve nagrade pa ohranjajo spomin na Joška Tischlerja in poudarjajo pomen te osebnosti za skupnost, je dejal 
predsednik KKZ. 
Neprekinjeno od leta 1989 naprej poteka govorniški natečaj, pri katerem sodelujejo dijaki dvojezičnih višjih izobraževalnih 
ustanov, je pomen natečaja pojasnil Krištof. 
„Živimo na račun revnejših“ 
Tankočutno je razmišljala Jana Haab iz 6. razreda ZG/ZRG za Slovence v Celovcu, zmagovalka govorniškega natečaja, ko se je 
vprašala: Ali se lahko zapremo v svoj mali udobni svet ali je v resnici celotni svet postal podoben odprti vasi? Kaj so aktualna 
vprašanja današnje migracije in kaj ali kdo jo pospešuje? 
„Živel več vzporednih življenj“ 
Slovenska narodna, ki še posebno krepi domovinska čustva, je tudi srčika sporočila slavljenca, o katerem je spregovoril 
predsednik NSKS Valentin Inzko. 
Pobudnik številnih inovacij 
Inzko je ob vsestranskih vidikih življenja letošnjega Tischlerjevega nagrajenca poudaril, da je pri KKZ pod vodstvom Janka 
Zerzerja prišlo do številnih inovacij in pobud, „predvsem na področju mladinskega dela ter lutkovnega in mladinskega 
gledališča, ki je v več kot 40 letih doseglo raven, na katero smo lahko zelo ponosni.“ 
„Med mladino umira domači jezik“ 
Janko Zerzer je prejel najvišje priznanje, ki ga podeljujeta KKZ in NSKS za svoje življenjsko delo na kulturnem, političnem, 
publicističnem in pedagoškem področju. Ena pobuda, ki se je rodila pri KKZ in mu je tudi danes posebej pri srcu, je skrb za 
družinski jezik, kakor je dejal. 

http://svsd.rtvslo.si/svsd/avstrija/upiral-se-je-izumrtju-jezika/478623


Med tisimi, ki so s petjem olepšali podelitev 40. Tischlerjeve nagrade, je bil Kvartet Dobško jezero po vodstvom Simona 
Trießniga, pri katerem poje hčerka slavljenca, Nada. 

• Knjižni dar za krepitev medsosedskih vezi. MMC RTV SLO. 29. januar 2019 
http://svsd.rtvslo.si/svsd/avstrija/knjizni-dar-za-krepitev-medsosedskih-vezi/478617 
 
Dogodka sta se med drugimi udeležila tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik ter predsednica 
parlamentarne komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu poslanka Ljudmila Novak. 
Urad avstrijskega zveznega kanclerja in Mohorjeva družba v Celovcu vsako leto podarjata slovenskim nevladnim ustanovam 
in organizacijam Slovencev v zamejstvu in po svetu knjige v vrednosti 50.000 evrov. To se je ponovno zgodilo v torek. 
Knjižni dar devetim organizacijam 
Avstrijska veleposlanica v Sloveniji Sigrid Berka in predsednik Mohorjeve družbe v Celovcu, dekan Ivan Olip, sta v torek 
dopoldne v prostorih Trubarjeve hiše literature v Ljubljani devetim nevladnim in nedobičkonosnim ustanovam na področju 
Republike Slovenije in Slovenski čitalnici v Čabru na Hrvaškem podarila pester izbor knjig slovenskih in avstrijskih avtorjev in 
avtoric. Knjige v vrednosti 50.000 evrov so prejele organizacije, ki so dejavne na socialnem, kulturnem ali izobraževalnem 
področju. 
„Za manjšine posebnega pomena“ 
Podarjene knjige bodo že v prihodnjih dneh našle pot do svojih bodočih bralcev v Sloveniji in ponovno tudi do slovenske 
narodne skupnosti na Hrvaškem. Slovesnost so glasbeno obarvali učenci in učenke Osnovne šole Antona Janše Radovljica. 
Veleposlanica Sigrid Berka je v priložnostnem govoru poudarila izreden pomen branja knjig. Kot je povedala, je namreč 
„prav za manjšine posebnega pomena, da negujejo svoj jezik, in branje je za to najboljše sredstvo. Nihče drug ne ve tega 
bolje kot Mohorjeva družba v Celovcu, eden izmed prepoznavnih znakov slovenske narodne skupnosti v Avstriji“, je dejala 
veleposlanica. Dekan Olip vidi v akciji nadaljevanje poslanstva Mohorjeve družbe v Celovcu: „Mohorjeva družba v Celovcu bi 
rada z akcijo poudarila svojo skrb za negovanje slovenskega jezika in kulture med Slovenci doma in zunaj meja Slovenije.“ 
Podarjenih že 53.000 knjig 
V akciji, ki ob sodelovanju Urada zveznega kanclerja Republike Avstrije in Mohorjeve družbe v Celovcu poteka že vse od leta 
2002, je bilo doslej različnim slovenskim nevladnim organizacijam in ustanovam podarjenih preko 53.000 izvodov knjig. 
Prejemniki so nevladne organizacije, ki delujejo na področju Republike Slovenije, a tudi različna slovenska društva zunaj 
Slovenije. Akcija Podarimo knjige tako podpira širjenje slovenske knjige kot pomembne kulturne dobrine, je Mohorjeva 
družba zapisala v izjavi za javnost. 

• „Koroška vse bolj odprta dežela“. MMC RTV SLO. 29. januar 2019  
http://svsd.rtvslo.si/svsd/avstrija/koroska-vse-bolj-odprta-dezela/478621 
 
„Koroška izgublja svojo podobo zatohle, rjave province in se vedno bolj uveljavlja kot odprta dežela“, je v slavnostnem 
govoru na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku v Domu prosvete v Tinjah ugotovil generalni konzul Republike 
Slovenije v Celovcu Milan Predan. 
Tinjska proslava med prvimi 
Slovenski kulturni praznik, ki ga obhajamo 8. februarja v Sloveniji in drugod po svetu, kjer živijo Slovenci, proslavljamo s 
številnimi prireditvami. 
Po ustaljeni navadi sta na Koroškem Katoliški dom prosvete v Tinjah in Prosvetno društvo „Lipa“ iz Velikovca med prvimi, ki 
vabita na slovesnost. 
„Koroška v osrčju Evrope“ je bilo geslo nedeljske prireditve, ki so jo oblikovali v Tinjah mladi in starejši člani Prosvetnega 
društva „Lipa“, mladinski zbor SPD Danica, ženski zbor SPD Trta, harmonikaš Tomaž Boškin in recitatorja Veronika Kušej in 
Martin Kuchling. 
„Koroška postaja dežela normalnosti“ 
Slavnostni govornik je bil generalni konzul Republike Slovenije v Celovcu Milan Predan, ki se je v svojih razmišljanjih 
predvsem opiral na osebne izkušnje in spoznanja, ki jih je imel s Koroško prej in ki jih ima zdaj, ko opravlja v Celovcu delo 
diplomata. 
V zadnjih letih se je glede ozračja med večino in manjšino le veliko spremenilo, je ugotovil Predan. 
„Naš sen in naše poslanstvo“ 
Rektor Katoliškega doma prosvete v Tinjah je v pozdravnem govoru podal svoje misli h geslu slovesnosti ob slovenskem 
kulturnem prazniku. „Koroška v osrčju Evrope“, ne geografsko, pač pa v drugem pomenu, mora biti naš sen in naše skupno 
poslanstvo, je dejal Kopeinig. 

• 'Lepo se je srečati in pogovoriti!' . Silva Eöry. MMC RTV SLO. 30. januar 2019  
http://svsd.rtvslo.si/svsd/madzarska/lepo-se-je-srecati-in-pogovoriti/478731 
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Slika: Micki Bajzek, članici najdejavnejšega društva v Porabju – društva upokojencev, je občina Monošter podelila 
priznanje Za narodnosti. Foto: Silva Eöry 
 
Zelo dejavni porabski Slovenki Micki Bajzek, članici najdejavnejšega društva v Porabju – društva upokojencev, je občina 
Monošter podelila priznanje Za narodnosti. Bila je ganjena, je zaupala Silvi Eöry. 
Poštarica je bila predana petju in skupaj z ljudskimi pevkami iz Monoštra je veliko prepotovala. Pogosto so gostovale tudi v 
Sloveniji. 
»Obiskali smo veliko mest, veliko lepih mest. Kamorkoli smo šli, smo se dobro počutili, saj so nas povsod lepo sprejeli. Mi pa 
smo bili veseli in smo radi prihajali. Najlepše je bilo, ko sem v Kopru lahko prvič videla morje pravi Micka Bajzek, lepo so nas 
sprejeli, v Kopru pa je prvič videla morje. Tisto je bilo čudovito.« 
Ni bila edina, ki je takrat prvič videla morje, pravi Micka Bajzek, ponosna na svoje rojakinje, sopevke, s katerimi se je vedno 
dobro razumela. 
»Spoštovale smo se, nikoli se nismo kregale ali druga drugo po strani gledale. Lepo je bilo.« 
 

Mladina, Ljubljana 

• Fenomen Šarec (in okroglo in špičasto) / Vlado Miheljak. – št. 4, 25.01.2019, str. 6 

• Brez krmarja : uganka brexit /Janko Lorenci. – št. 4, 25.01.2019, str. 17 

• Komu zvoni? : Janša je znova napisal dolgo analizo slovenske družbene in politične stvarnosti … /Jure Trampuš. 
– št. 4, 25.01.2019, str. 24-26 

• Davoški človek /Bogomir Kovač. – št. 4, 25.01.2019, str. 31 

• »Finci smo srečni davkoplačevalci« : dr. Ilkka Taipale in dr. Vappu Taipale, zdravnika, aktivista in politika : 
intervju /Marjan Horvat. – št. 4, 25.01.2019, str. 35-39 

 

Reporter,  Ljubljana 

• Populizem je rezultat kulturnega izpraznjenja : mag. Igor Senčar, veleposlanik : intervju / Ivan Puc. – št. 4, 28. 
01.2019, str. 28-35 

• Zakaj je obstoj EU koristen za Slovenijo / Aleš Žužek. – št. 4, 28. 01. 2019, str. 18-22 
 
Populizem je rezultat kulturnega izpraznjenja. Intervju: Igor Senčar. Pogovarjal se je: Ivan Puc. Foto: Primož Lavre. 
Reporter, Ljubljana,  letnik 12, št. 4, 28.1.2019, str. 28 – 35 
Igor Senčar, veleposlanik  
https://reporter.si/clanek/slovenija/veleposlanik-igor-sencar-v-intervjuju-populizem-je-rezultat-kulturnega-izpraznjenja-
683431  
Z veleposlanikom Igorjem Senčarjem smo se pogovarjali o možnih scenarijih razpleta odhoda Združenega kraljestva iz 
Evropske unije, se ustavili pri t. i. populizmih in vladavini prava v tranzicijskih državah. Senčar je prepričan, da morajo biti 
priprave na predsedovanje EU vodene z najvišje politične ravni 
23. junij 2016 - kakšne misli zvečer tega dne so vas spreletavale? 
Tistega večera je bilo kar precej upanja vzbujajočih informacij dopisnikov, utemeljenih na napovedih izidov vzporednega 
glasovanja. Tudi v tiskarnah so bile za naslednje jutro pripravljene naslovnice nekaterih časopisov, ki so pozdravljale odločitev, 
da Združeno kraljestvo ostane v Evropski uniji. To upanje je bilo kar nalezljivo, priznam, čeprav sam pozitivnega razpleta nisem 
pričakoval. Spat sem se odpravil s pomirjujočo mislijo: »Morda pa se bo vendarle vse še dobro izteklo.« Zjutraj pa smo lahko 
vsi imeli kar precejšnjega »mačka«, spoznavajoč, da smo se resnično znašli v pokrajini, za katero nimamo zemljevida. 
 

 
Slika: Igor Senčar, veleposlanik. Foto: Primož Lavre. 
 
Brexit means brexit! (Brexit pomeni brexit.) Glede na dokaj kaotično dogajanje prejšnji teden se lahko vprašamo, ali slogan 
britanske premierke še velja? 
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Premierka Theresa May je med referendumsko kampanjo zagovarjala obstoj Združenega kraljestva v EU. Ko je postala 
predsednica vlade, je sprejela izid referenduma kot zavezujočo nalogo svojega mandata. Zadala si je nalogo, da se pogodi za 
kar najboljši možni izstopni sporazum. Kar si je zadala za t. i. rdeče črte v pogajanjih, je bil gotovo najprej nadzor nad 
priseljevanjem, ta pa je zelo omejil možne opcije izstopnega sporazuma. Želela je tudi svobodo sklepanja zunanjetrgovinskih 
sporazumov. Njeni partnerji v EU so ji dali jasno vedeti, da so štiri svoboščine, na katerih sloni notranji trg (prosti pretok blaga, 
kapitala, storitev in ljudi), nedeljive, nerazdružljive in da ni mogoče biti del tega trga in omejevati katero izmed njih. Glede na 
svojo pogajalsko prioriteto in enotni odziv preostalih članic EU torej Združeno kraljestvo (ZK) pač ne more več biti del skupnega 
enotnega 
 trga, tako kot to velja za Norveško, katere odnos z EU, izjema je članstvo, pomeni najtesnejše razmerje kakšne tretje države 
z EU. Podobno velja še za Islandijo in Liechtenstein. 
Norveška opcija se kljub temu pogosto omenja. 
V temeljni različici in upoštevajoč politične preference političnih sil v ZK tudi zanjo ni potrebne večine. Druga opcija je carinska 
unija (z EU so v carinski uniji Andora, San Marino in Turčija). Združeno kraljestvo ne bi bilo del enotnega trga, zato bi imelo 
vzvode obravnavanja priseljevanja v svojih rokah, ker pa bi bilo del carinske unije in bi zato moralo upoštevati zunanjo tarifo 
EU za blago iz tretjih držav, ne bi moglo avtonomno sklepati zunanjetrgovinskih sporazumov s tretjimi državami, kar je bila 
rdeča črta May-eve. Norveška opcija to omogoča, vendar ne omogoča nadzora prostega pretoka ljudi. Pogajalsko izhodišče 
vlade Združenega kraljestva je v bistvu kot možni model prihodnjih odnosov z EU izločilo tako članstvo v skupnem trgu 
(norveška opcija) kot tudi carinsko unijo (ne omogoča avtonomije sklepanja zunanjetrgovinskih sporazumov). V primeru 
brexita se je bilo torej treba pogajati za neki specifični sporazum (ločitveni sporazum), ki so mu dodali politično deklaracijo z 
nakazano možno smerjo oziroma ambicijo prihodnjega stabilnega odnosa; ta bi bil določen s sporazumom, o katerem bi se 
morali šele začeti pogajati. Tudi doseženi ločitveni sporazum s politično deklaracijo očitno ne uživa potrebne večinske 
podpore v britanskem parlamentu. 
V čem je težava? 
Kot eden od ključnih problemov se je izkazala t. i. varovalna rešitev za kopensko mejo na irskem otoku. Trčimo namreč na 
britansko-irske odnose, obremenjene s skoraj devetimi stoletji dediščine kolonialne nadvlade, odpora in tudi državljanske 
vojne. Šele članstvo Združenega kraljestva in Irske v EU je sčasoma privedlo do rešitve - velikonočnega sporazuma pred 20 
leti. Njegova intenca je bila odstraniti čim več tega, kar spominja na razdeljenost otoka. Omogočal je, da se katoliška večina v 
Severni Irski ni več čutila kot manjšina, uveljavljen je bil režim izjemno prepustne meje, protestantska večina pa se je še vedno 
čutila, da je »na svojem terenu«. Obdobje nasilja in napetosti se je končalo, začela se je normalizacija in sodelovanje. Z 
odhodom Združenega kraljestva iz EU postane ta meja kar nenadoma meja s tretjo državo. 
Kaj določa to varovalo? 
Podobno je zavarovalni pogodbi. Ker v pogajanjih še nismo našli dokončnega aranžmaja za ZK, ki seveda zadeva tudi problem 
te meje, doseženi sporazumom določa, da si obe strani prizadevata, da še pred pretekom prehodnega obdobja (31. decembra 
2020), točneje do 1. julija 2020, dosežeta sporazum o prihodnjem odnosu ZK-EU, ki bo vključeval tudi primerno rešitev režima 
irske meje. Če pa tega ne dosežemo, imamo dve možnosti: EU in ZK lahko skupno podaljšata prehodno obdobje ali pa se od 
januarja 2021 uveljavi varovalna, nadomestna rešitev (backstop), ki vzpostavi enotno carinsko območje EU-ZK, uporablja pa 
se do takrat, ko začne veljati kasneje dogovorjeni sporazum. Mnoge člane britanskega parlamenta moti, ker bi se s tem kljub 
izstopu iz EU znašli ujeti v skupno carinsko območje. Dokler ne bi bilo za obe strani sprejemljive rešitve, bi jih varovalna rešitev 
zadrževala v položaju, iz katerega so tisti, ki so glasovali za izstop, želeli oditi. Da bi razrešili te zadržke, si ZK prizadeva dobiti 
čim jasnejša pravna zagotovila o začasnosti varovalne rešitve. 
Datuma njenega izteka vnaprej seveda ni mogoče določiti? 
Ne, saj to za EU, zlasti za Irsko, ne bi bilo sprejemljivo, ker bi v pogajalsko dinamiko vneslo perverzno motivacijo. ZK bi želela 
večjo predvidljivost in pravno gotovost, da je varovalna rešitev res zgolj začasna. A politična deklaracija, ki jo vsebuje izstopni 
sporazum, je pač le politični dogovor. Ko je britanski parlament sporazum zavrnil, sta predsednik Evropske komisije Juncker 
in predsednik Evropskega sveta Tusk v pismu britanski premierki vendarle nakazala, da imajo politični dogovori in izjave v 
danem kontekstu, za katerega so uporabljeni, pravno težo oziroma lahko nosijo pravne posledice in zavezujejo EU. Politične 
zaveze so del konteksta, v katerem so mednarodne pogodbe pravno interpretirane. V bistvu sta ji v pomoč ponudila dodatno 
fleksibilnost interpretacije. Juncker je tudi izjavil, da je Evropski svet pripravljen začeti pogajanja o prihodnjih odnosih z ZK 
takoj po podpisu izstopnega sporazuma s ciljem, da se trgovinska pogajanja končajo do leta 2020. Če pa bi ta del sporazuma 
obtičal v procesu ratifikacije, bi ga začasno uporabljali. To bi naj nekako nevtraliziralo nevarnost, da bi lahko ena članica, kjer 
bi nastopil ratifikacijski problem, zadrževala ZK ujeto v začasni rešitvi. Vidimo torej gesto druge pogajalske strani, ki nakazuje 
neko benevolentnost, ki pa je izkazana v upanju, da bo to omehčalo nasprotovanje v britanskem parlamentu. 
Ali je Irska s tem zadovoljna? 
Irska skuša biti za zdaj zavarovana. Nobena stran v resnici ne želi uporabiti te rešitve, vsaka želi najti sprejemljivo končno 
rešitev, torej popolno varnost. Ta varovalna rešitev je v bistvu zavarovalna polica. Ko jo sprejmeta obe strani, je iz nje možen 
le vzajemen izhod (mogoč je enostranski izstop iz EU, ne pa iz varovalne rešitve, to frustrira mnoge v ZK, ki želijo izstop iz EU). 
Rešitev služi kot motivacija, da obe strani dosežeta dogovor o dolgoročnem sporazumu, ki bo zagotavljal permanentno odprti 
mejni režim med Republiko Irsko in Severno Irsko. EU je solidarna z Republiko Irsko. A bolj ko se bližamo nevarnosti izhoda 
brez dogovora, bolj razrahljana je lahko enotnost EU. 
Zakaj bi bila lahko načeta enotnost EU? 
Če bo na koncu varovalna rešitev tista ovira, ki bo preprečila sporazumen izstop ZK iz EU, bo prišlo do njenega izstopa brez 
sporazuma in bo torej tako ali tako posledica normalni in ne odprti mejni režim na irskem otoku. Čim dlje bomo brez rešitve 
in čim bližje bomo roku, ki ga določa 50. člen pogodbe EU, torej čim bližji bo 29. marcu 2019, ko se avtomatično sproži izstop 



brez sporazuma, bolj bodo na strani držav članic v ospredju ožji nacionalni interesi. Ti so različni, saj so učinki brexita, zlasti 
brez sporazuma, različno razporejeni, članice različno prizadenejo, za Nemčijo oziroma nemško avtomobilsko industrijo lahko 
pomenijo kar močan udarec. Ob tem moramo upoštevati, da je EU (in tudi Nemčija znotraj nje, če govorimo o avtomobilski 
industriji) na tem področju soočena s sporom z ZDA. Te utegnejo kmalu uveljaviti ukrepe, ki bodo bistveno breme za nemško 
avtomobilsko industrijo. Glede tega lahko pride do različnih pritiskov, s čimer se lahko načenja enotnost EU. 
Poljski zunanji minister Jacek Czaputowicz je že predlagal, da bi trajanje varovala omejili na pet let. S tem bi vnovič odprli 
pogajanja. 
To je v bistvu logična posledica omenjene dileme - ali ne bi bilo v tem primeru razumneje, upoštevajoč stvarno možnost, da 
sporazumnega izstopa ne bo in da bo tako ali tako kot posledica dosti neugodnejši mejni režim, kakršen je sedaj. Ali ne bi bilo 
potem glede na interese Republike Irske bolje, da popusti in sprejme neko časovno omejitev varovalne rešitve in s tem 
omogoči sporazumni izstop ZK? Nikar ne spreglejmo teže zgodovinskih dejstev britansko-irske problematike, ki sem jo omenil, 
dejstva stoletnega bremena, konteksta, v katerem je prišlo do rešitve in sorazmerno kratkega obdobja normalizacije. Za irsko 
stran bi bilo strinjanje o sporazumu, katerega posledica bi lahko bil precej trši režim na meji, politično izjemno tvegan, saj bi 
ga bilo zlahka razumeti kot nekakšno izdajstvo po stoletjih težko doseženega miru in skorajšnje enotnosti otoka. Pri tem 
moramo razumeti politično dinamiko v Republiki Irski. Če pa pride do tršega režima na meji zaradi enostranskega izstopa ZK, 
torej izstopa brez sporazuma, je zlahka videti, da je za trši mejni režim kot posledico v celoti odgovorno ZK. 
Tudi nekateri evropski poslanci iz Slovenije so podpisali predlog za novi referendum o izstopu. Kaj menite o tej rešitvi 
zapleta? 
Nekatere ankete so sicer kazale, da naj bi državljani Združenega kraljestva sedaj dali večjo podporo obstanku v EU. Toda za 
ponovni referendum je najprej potrebna večina v parlamentu, vlada bi tudi 
morala aktivno podpreti tako rešitev, saj je treba sprejeti ustrezno zakonodajo in določiti referendumsko vprašanje. Tu sta 
torej dva velika politična pogoja, od katerih ni nobeden izpolnjen. Vse to pa bi potem zahtevalo nekaj manj kot leto dni časa 
za izvedbo. Ker je sogovornik EU vlada Združenega kraljestva, bi ta morala zelo nedvoumno sporočiti, da gredo v vnovični 
referendum. Šele nato bi lahko EU to vzela resno in podaljšala - ob soglasju članic - obdobje v skladu s 50. členom pogodbe 
EU. Mogoč bi bil tudi enostranski umik notifikacije za izstop ne le znotraj roka za izstop (do 29. marca letos), ampak še celo 
znotraj morebitnega podaljšanega roka, kot je nedavno razsodilo Sodišče Evropske unije, a tudi v tem primeru bi moralo ZK 
oblikovati nedvoumno izraženo politično voljo. To bi pomenilo, da do nadaljnjega ostajajo člani povezave. 
Umik notifikacije bi bil lahko taktična poteza? 
To bi bila zelo nevarna igra, gre vendarle za pomembna vprašanja, s takšnim taktiziranjem bi ne smeli načeti zaupanja in 
obremeniti medsebojnih odnosov. Ne glede na to, ali se bodo naše institucionalne poti razšle, moramo oboji imeti v mislih, 
da bomo tudi v prihodnje živeli drug z drugim oz. drug ob drugem. Menim pa, da takšno ravnanje v slabi veri ni verjetno. Poleg 
drugih razlogov - gre za odločanje v pluralni, demokratični politični skupnosti z zelo dolgo in ukoreninjeno tradicijo vladavine 
prava, ki enostavno ne deluje kot unitarno politično telo, ki z makiavelistično brezobzirnostjo in hladno logiko zasleduje 
interes države - takšno ravnanje bi morebiti lahko pričakovali od precej drugačnih režimov. To, kako težko je pri tem jasneje 
določiti, kaj je v tem primeru interes države, nacije oziroma predstavniške politične večine te nacije, doživljamo v živo že 
zadnji dve leti. 
Kritiki populistov trdijo, da je bilo 51 odstotkov glasov za brexit doseženih z lažmi in demagogijo. Smo s tem dovolj dobro 
ovrednotili izid glasovanja o izstopu? 
Demagogija in laži niso bile zanemarljive za izid referenduma, ne bi pa smele biti v potuho premisleku o bolj substancialnih 
razlogih. Mene tako poenostavljena in po mojem izkrivljena razlaga izida referenduma nikakor ne zadovolji. Več je 
substancialnih razlogov za takšen izid. Med drugimi so tu posledice globalizacije, njeni negativni učinki na kar dobršen del 
prebivalstva. A ne gre le za globalizacijo. Gre tudi za liberalni politični konsenz o ekonomskih in socialnih politikah pri 
udejanjanju vizije družbe, kot se je izoblikovala v svobodnih demokratičnih družbah po koncu druge svetovne vojne. Družbeni 
konsenz je temeljil na obetu države oziroma družbe blaginje po koncu druge svetovne vojne, ki jo je omogočil Marshallov 
načrt pomoči kot način, kako z blaginjo odgovoriti na socialne probleme in preprečiti nevarnost komunističnih prevratov v 
Zahodni Evropi. Tako se je zgodilo po vojni na Češkoslovaškem, tik po končani vojni pa je to grozilo tudi Italiji in Franciji. 
Kje se je zalomilo? 
Družba blaginje je obetala, da bo vsaka naslednja generacija živela v materialnem smislu bolje kot prejšnje. Ekonomski učinki 
globalizacije, kot je potekala v osemdesetih in devetdesetih letih, pa so bili taki, da se sadovi razvoja niso enakomerno 
porazdelili med prebivalstvom. Vzroki so raznovrstni, od tehnoloških sprememb, naraščajoče globalne konkurenčnosti in 
sodobnih pogojev mednarodne delitve dela, sprememb gospodarskega ustroja razvitih držav, do ekonomsko-socialnih politik, 
temelječih na liberalnem ali neoliberalnem konsenzu. Posledica pa je tudi naraščajoča neenakost v premoženju oziroma pri 
delitvi sadov dela. Pred tem si lahko zatiskamo oči, a ekonomsko-statistične analize so nedvoumne (denimo Thomas Piketty). 
In tu je vse bolj žgoča demografska situacija večine razvitih držav, ki gre vštric z razvojem družbe blaginje! 
Nenadoma je resnično videti, slišati in občutiti, kot da so deli družbe postali deprivilegirani, čeprav gre za dolgoročni trend, in 
da je po sorazmerno dolgem obdobju, ko ti deli niso bili »opazni«, prišlo do reakcije, pogosto jezne (spomnite se na pamflet  
Indignez-vous!); kajti ta del družbe želi biti slišan in svoje poglede izraža vse glasneje, če že ne povsem jasno, tudi v smislu 
protestnega glasu. Mnogi ljudje iz srednjega oziroma nižjega srednjega sloja se vedno težje prebijajo skozi življenje, da ne 
govorimo o še bolj deprivilegiranih. Etablirane politične sile so nanje bolj ali manj pozabljale, tudi spričo ujetosti v 
prevladujočo ekonomsko-socialno filozofijo. Zaradi že precej razširjenega občutka nemoči vplivati na svojo usodo v družbi po 
običajnem političnem procesu, se pojavljajo t. i. populistične težnje in tudi odločitve za drzne poteze. 
Podobni razlogi so pripeljali tudi do gibanja rumenih telovnikov v Franciji. Zaradi globalizacije so se družbe začele spreminjati 
tudi v globljem, identitetnem smislu. Posamezna okolja so se tako spremenila, da jih je bilo domačinom vedno težje 



prepoznati. Priseljevanje in uveljavljanje multikulturnosti je izzvalo socialno konservativne reakcije. Državljane ni skrbela le 
njihova ekonomska prihodnost, ampak so se začeli spraševati o ohranjanju in razvijanju identitete njihove skupnosti, kakršno 
so poznali in v kakršni bi radi še naprej živeli. Kar precej pomembnih vprašanj se je zgostilo v tem času. Relevantna so za vse 
zahodne in evropske države, ne le za ZK. 
Mar ni paradoksalno, da je gospodarska kriza minila, migracijski kaos je obvladan, pa je vendar še vedno toliko gneva, 
vsakršnega kaosa, ki poganja in povzroča nezadovoljstvo? 
Z ukrepi je EU krizne razmere po precej dolgem času uspešno stabilizirala. A ne več kakor to. Pred referendumom o brexitu 
se je zvrstilo kar precej kriz. Globalna finančna kriza je prerasla v ekonomsko in ta v dolžniško, ki je zamajala stabilnost 
evrskega območja. Vse to je od samega začetka v drugi polovici leta 2007 pa do konca akutne faze krize v evrskem območju 
trajalo dobrih pet let. Stabilnost smo nekako vnovič vzpostavili, nismo pa posameznih mehanizmov in celotnega območja tako 
utrdili, da bi se kaj podobnega ne moglo ponoviti. Za nami so zgubljena leta v ekonomskem smislu, za nami so posledice 
ekonomske škode, v socialnem smislu je družbeno tkivo v evroobmočju še vedno poškodovano, spričo porazdelitve bremen 
krize, kakršna je bila, je prisotna tudi demoralizacija, neki re-sentiment, tudi jeza, in to so posledice na ravni zavesti, ki so 
dolgoročne. Stabilnost je sicer povrnjena, a posledice so tu. 
Stari kontinent je nato pretresla še migrantska kriza. 
Ko je države preplavil migrantski val, je nastal popoln kaos, nekaterih ključnih ustavnih norm, pravil evropskega pravnega 
reda in tudi številnih nacionalnih pravnih redov se nismo več držali. Večina držav, prek katerih so vodile poti, so spričo 
nenadnih okoliščin prenehale izvajati svojo temeljno funkcijo - zagotavljati red in varnost. Kolektivno smo se, če govorimo z 
vidika oblasti in njene organizacije, nenadoma znašli v povsem nepričakovanih okoliščinah. Kako se je moglo zgoditi, da se 
organizirana oblast oz. da se vse evropske oblasti znajdejo v položaju popolnega presenečenja? Kako je s sposobnostjo 
predvidevanja, dolgoročnega, strateškega mišljenja današnjih evropskih oblasti? Kako je z merili vrednotenja dogodkov, 
trendov, presojanja prioritet? 
In tega britanski državljani niso spregledali? 
Seveda ne, videli so, da so države članice in skupne ustanove EU nenadoma ostale brez učinkovitih vzvodov, kako obdržati 
usodo v svojih rokah. Po svoje je razumljiva samozavest državljanov Združenega kraljestva, saj se ponašajo z dolgo tradicijo 
suverenosti, tudi kljubovanja v najhujših razmerah druge svetovne vojne. 
Od njenega začetka do trenutka, ko je po nemškem napadu na Sovjetsko zvezo Stalin prestopil na kasneje zmagovito stran, 
so se srdito in učinkovito bojevali sami (ZDA še niso vstopile v vojno), saj so bile druge evropske države, ki niso bile nevtralne, 
v hipu okupirane ali zlomljene. Državljani ZK so vendarle imeli zgodovinsko podlago za samozavest v smislu »povrnimo 
našemu parlamentu suverenost, ki smo jo predali skupnim ustanovam EU«. 
Nacionalna samozadostnost, povrnitev suverenosti, to je iluzija, ste pred časom opozorili. 
Da ne bo nesporazuma: želja po samoodločbi, po samovladanju, vladanju samemu sebi, torej po politični samostojnosti, je 
povsem normalen demokratičen instinkt neke politične skupnosti, ki je dovolj trdno povezana - v tem kontekstu nacionalna 
skupnost - in želi z vladanjem sama sebi vzpostaviti razmere, v katerih lahko kar najbolje udejanja skupno dobro. Pravica do 
vladanja samemu sebi pripada ljudstvu. Tisti, ki je pooblaščen od ljudstva, da mu vlada, je pridobil delež te pravice zaradi 
zaupanja ljudstva. To pravico pa ljudstvo še vedno ima, je njen nosilec. To je v jedru smisel političnega opolnomočenja 
državljanov oziroma skupnosti. 
Seveda pa živimo v razmerah naraščajoče medsebojne odvisnosti. Ideja evropskega združevalnega procesa je izšla iz spoznanj, 
da prebivamo na istem kontinentu, izhajamo iz iste kulturne tradicije, da se je smiselno povezati tako, da usodo in skupno 
dobro celotnega kontinenta uresničujemo z medsebojnim sodelovanjem. Zato smo suverenosti povezali, jih na nekaterih 
področjih izvajamo skupaj, v skupnih organih. Poenostavljeni pogledi, reakcije na negativne plati globalizacije (in tudi na 
vladavino tehnokracije, kar je prav tako eden od ne povsem neupravičenih očitkov evropskim institucijam), vodijo v predstave 
in artikulacije, da lahko skupno dobro lažje in bolje udejanjamo vsak zase. To se potem izraža kot zahteva po povrnitvi 
suverenosti na nacionalno raven. Za katero skupno dobro pri tem gre, kaj lahko zagotavljamo le s skupnim sodelovanjem, kaj 
pa je bolj smiselno prepuščati vsaki politični skupnosti, da zagotavlja in uresničuje sama, so bistvena vprašanja, ki pa jih tako 
poenostavljeni diskurz pušča ob strani. A kot rečeno, treba se je vendarle zavedati medsebojne odvisnosti, ki je dejstvo. Zlasti 
to velja za male države z odprtim trgom, njihova blaginja je odvisna od tega, ali lahko najdejo večje trge od njihovega 
nacionalnega, ki ne omogoča dovoljšne rasti. Ne morejo se slepiti glede medsebojne odvisnosti in nuje sodelovanja pri 
doseganju skupnega dobrega. 
Velika Britanija je močna država. Se slepi s tem, kar je ostalo od imperialne miselnosti? 
Velika Britanija je, kot že rečeno, država z izjemno zgodovinsko tradicijo državnosti. Ne moremo tudi mimo njene mehke moči, 
ki je tako poudarjena zaradi zgodovinskega, kulturnega, jezikovnega vpliva. Velika Britanija je ena od dveh največjih sil na 
svetu, če gledamo nanjo z merilom mehke moči. In ne smemo pozabiti na Commonvvealth. Britanski Commonvvealth je zveza 
53 držav, skoraj vse izmed njih so nekdaj sestavljala ozemlje britanskega imperija. Prebivalstvo te zveze držav šteje več kot 
dve milijardi in štiristo milijonov! Vse to daje državljanom ZK tisti občutek samozavesti, da si lahko usodo bolje krojijo sami 
kot skupaj z ustanovami EU in drugimi evropskimi državami. Mislim sicer, da ni tako ... 
Te dni lahko v živo vidimo, da ni tako, ko spremljamo mučenje britanske politične elite. 
Morda je res vse to videti kot mučenje. Deloma je to sestavni del pogajalskih procesov, ko se kaže stara zakonitost, da se v 
pogajanjih bistveni premiki dosežejo šele tik pred zdajci, ob soočenju z realno možnostjo neuspelih pogajanj in njihovim 
realnim bremenom in škodo. Obema stranema so te zakonitosti zelo jasne. Po drugi strani pa je to del demokratičnih političnih 
procesov, v katerih se ob velikih izzivih, s katerimi smo vsi soočeni, soočajo zelo različne vizije življenja z vidika povezav med 
evropskimi narodi. Treba jih je spoštovati, jim omogočiti, da se v tem procesu vendarle artikulira dolgoročna vizija, kaj je tisto 



skupno dobro za ZK, ki bo uživalo potrebno večinsko podporo, kot tudi za preostalo EU. Gre za vprašanje, kakšna naj bo 
najprimernejša ekonomsko-politično-pravna povezanost med EU in ZK. 
Bi bil potreben korak nazaj v integraciji EU z manj močnimi nadnacionalnimi strukturami? Bi s tem, kot menijo nekateri, 
vzeli veter iz jader populizma? 
Treba bi bilo predvsem okrepiti medsebojno zaupanje in zaupanje v institucije, ki v mnogih državah članicah upada - tako 
nacionalnih kot evropskih. Smo pred velikimi premiki, družbe, v katerih živimo, se spreminjajo, prav tako zavedanje in občutja 
ljudi. Dogajata se procesa fragmentacije znotraj EU in vrednotnega izvotljenja sodobne evropske kulture. Kar se dogaja na 
ravni nacionalnih ali skupnih institucij, je odsev nečesa bolj temeljnega, procesov, ki so globlje prizadeli globoko tkivo 
evropske zavesti. Narediti korak nazaj v integraciji? Tudi za morebitni korak nazaj bi bilo potrebno strinjanje, soglasje. To bi 
bilo nekaj skrajno težavnega. Tako kot je po navadi težavno in nikoli zelo lahko iskanje soglasja za odgovore na skupne izzive. 
Ampak da nadaljujem to misel na ravni, ki presega raven konkretnih ukrepov na posameznih področjih. Saj gre pri vašem 
vprašanju za več, za vprašanje integracije same in njenega bistva, kajne? 
Seveda. 
Odgovor najdem pri italijanskemu filozofu devetnajstega stoletja Antoniju Rosminiju, ki ga je navdihnilo Machiavellijevo 
premišljevanje ob prvih desetih knjigah Tita Livija. Rosmini pravi takole: »Da bo obstala, se mora družba pogosto vračati k 
svojemu začetku.« Pa tudi: »To, na čemer temelji obstoj ali substanca neke družbe, je potrebno varovati in krepiti, tudi če bi 
za to morali zanemariti tisto, kar tvori njeno nebistveno oplemenitenje.« 
Največkrat se za vse, kar je, kot pravite, prizadelo globoko tkivo evropske zavesti, krivi neoliberalizem. Se s tem strinjate? 
Resen samopremislek oziroma kritika (neo)liberalizma je seveda upravičena in potrebna. Toda s katerega vidika? Gotovo ne 
s pozicije poznanstvenega redukcionizma, ki človeka zvaja na ekonomski subjekt ali na atom v skupnosti in ga preučuje s 
sociologističnim pristopom, temveč z vidika človeka kot osebe z enakim dostojanstvom, z vidika temeljev evropske identitete 
in udejanjanja skupnega dobrega, ki pa mora vključevati tudi dobro vsakega posameznika. 
Na akademskem forumu Nove univerze lani novembra ste dejali, da je napočil skrajni čas, da se Slovenija pripravi na 
predsedovanje EU. Se že kaj dogaja? 
Kot sem seznanjen, so se postopki priprav na predsedovanje intenzivirali. 
 
S predsedovanjem leta 2008 ste imeli nemalo izkušenj. 
Iz njih bi lahko dejal, da morajo biti te priprave skrajno vestne, vseobsežne, pravočasne, dobro načrtovane, predvsem pa 
morajo biti vodene s politične ravni. Ta je ključna odgovorna, seveda lahko tudi administracija sama vodi marsikakšne 
priprave, ampak bistven je politični impulz, politično lastništvo. Takrat smo se priprav lotili na ta način, hierarhično 
organizirano, z opolnomočenjem vseh nižjih ravni, ki so nato samostojno izvajale naloge, za katere so bile pristojne. Vseskozi 
pa je potekal politični nadzor nad izvajanjem načrta, voden z najvišje ravni. Čeprav so ključne odgovornosti in obremenitve 
koncentrirane na tiste, ki so vsebinsko pristojni, to zahteva večletno predano delo celotne vladne administracije. 
Imate kakšno zamisel, kaj naj bi bil osrednji poudarek, s katerim bi zaznamovali predsedovanje? 
To je stvar politične presoje vodstva. Ampak poleg vsebinskih vidikov je pomembno tudi nekaj drugega, kar mora prevevati 
vsak vsebinski vidik; prvi vtis, ki ga mora država zapustiti, najbolje da že vnaprej, pred samim pričetkom predsedovanja, je, da 
zna procese voditi profesionalno in kot nepristranski, zaupanja vredni pogajalec.  
Kako priti do tega? 
Na vseh ravneh je treba imeti kompetentne predstavnike, ki poznajo dosjeje oziroma probleme, ki jih je treba rešiti. Biti 
morajo dobro seznanjeni s specifičnimi problemi posameznih držav članic, saj lahko le tako poiščejo kompromisne rešitve, 
kadar pride do nesoglasij. Ne nazadnje, uživati moraš zaupanje. V resnici, če ne gre za krizne zadeve, se nikomur ne mudi, 
razen predsedstvu, ki želi dosjeje pripeljati do konca oziroma do sprejetja zakonodaje v svojem mandatu. Predsedstvo je tako 
v rokah drugih partnerjev, ti mu lahko preprečijo uspehe, če mu ne zaupajo. A po drugi strani, če predsedstvo ne zna potegniti 
naprej in prepoznati pravih izzivov, kdaj je primeren čas, da se nekaj doseže, v kateri smeri gre iskati rešitve, to ni več pravo 
predsedstvo. Nenehno je treba iskati konsenz, vendarle smo družina in potrebujemo rešitve, s katerimi lahko sobivajo vse 
članice. Živimo v okolju, ki pomeni realne izzive, na katere je treba znati odgovoriti in vedeti, do katere ravni so članice še 
fleksibilne pri iskanju rešitev. Storiti silo, kot se je primerilo z večinskim odločanjem glede migracijske krize, kar je zadevalo 
jedro občutljivosti za nacionalno identiteto, nas je razdvojilo in oddaljilo od rešitve. 
Evropski parlament je pred dnevi podprl finančno kaznovanje držav članic, ki ne spoštujejo načel vladavine prava. Slovenski 
evropski poslanci so se pri tem razdelili na dva tabora. Je to lahko način, kako bi uveljavili vladavino prava, ali pa gre, kot 
pravite, za prisiljevanje? 
Vladavina prava je ena ključnih vrednot in načel, na katerih temelji svobodna, demokratična družba. Skrb za njeno veljavnost 
in za to, da to načelo uravnava življenje v skupnosti, je seveda nujno potrebna. To velja za prav vsako svobodno, demokratično 
politično skupnost. Še toliko pomembneje pa je to za nove, mlade demokracije, ki so zaživele na dediščini, v kateri ni bilo 
vladavine prava, ampak je bilo pravo, zlasti pa kazensko pravo, instrument za sistematično uničevanje razrednega sovražnika 
in za vzdrževanje totalitarne ureditve. In kaj se je zgodilo naslednji dan po padcu evropskega komunističnega totalitarizma? 
Na dan D + 1? Se je nova politična, t. j. demokratična kultura kar nenadoma uveljavila? So sodniki, ki so na dan D marljivo 
preganjali razrednega sovražnika, v dnevu D + 1 zavzeto delovali v smislu enakosti pred zakonom in postali svečeniki in varuhi 
vladavine prava? To je namreč pravi in primerni kontekst za bistveno in izvorno vprašanje o vladavini prava, kolikor zadeva 
situacijo v novih, mladih demokracijah. V tem smislu velja skrbno prebirati Resolucijo 1096 parlamentarne skupščine Sveta 
Evrope, sprejeto leta 1996, ki govori o dediščini totalitarnega režima in o nujnosti, da se z njo temeljito in resno soočimo, 
kajti: »Dediščine bivših komunističnih totalitarnih sistemov se ni lahko rešiti.... Na takšnih temeljih je težko vzpostaviti 
civilizirano, liberalno in pravno državo (op. v angleški različici: civilised, liberal State under the rule of law). Zato je stare 



strukture in miselne vzorce potrebno odpraviti in preseči.« In resolucija govori o primernem načinu razgradnje dediščine 
totalitarizma (navajam angleško različico, ki je natančnejša in točnejša od slovenskega prevoda): »Thus a democratic State 
based on the rule of law must, in dismantling the heritage of former communist totalitarian systems, apply the procedural 
means of such a State. It can- not apply any other means, since it would then be no better than the totalitarian re gime which 
is to be dismantled.« 
To je po mojem obris pravega konteksta in to nakazuje tudi primerno merilo vrednotenja za primer, po katerem sprašujete. 
Demokratična tranzicijska država, temelječa na vladavini prava, lahko uporabi samo procesna orodja demokratične države. 
Pa jih? 
Kaj so načela pravne države v odnosu do demokratične samovlade, samoodločbe, ko neka večina, izoblikovana na svobodnih 
volitvah, udejanja večje reforme, ki spreminjajo dotedanji status quo Oblikovana ustavna večina se je vprašala, ali je tranzicija 
iz totalitarnega režima v demokratičen sistem privedla do stanja, ki ga predpostavlja tranzicija iz totalitarizma v demokracijo. 
Se družba, ki se tako sprašuje, giblje proti cilju, je morda na poti zastala ali morda celo nazaduje? Zunanji opazovalec iz 
zahodne države članice, ki je demokratično tradicijo oblikovala na povsem drugačen način in iz drugačnih podlag, je soočen z 
izzivom, kako razumeti dogajanje v tranzicijskih državah. Prva težava je že v tem, da ni prišlo do globljega razumevanja vseh 
teh procesov. Razumem, da so lahko nekatere rešitve sporne, z njimi se ukvarja tako beneška komisija Sveta Evrope kot zdaj 
tudi Evropsko sodišče. Postopki še niso končani, videli bomo, kako se bodo iztekli. Bistveno je imeti pred očmi ta temeljni 
civilizacijski kontekst: prehod iz totalitarizma v demokracijo in nujnost razgradnje dediščine totalitarizma, da se lahko uveljavi 
in zaživi demokratična kultura. Saj vendarle vemo, kaj to pomeni, zlasti če pomislimo na aplikacijo vladavine prava v 
instrumentalnem, selektivnem smislu, ali pa denimo na nespoštovanje odločb ustavnega sodišča. Razlogov za zaskrbljenost 
na ravni EU je torej kar precej, za poglobljeno razumevanje tega, kar se v tranzicijskih družbah dogaja, pa prav tako. Zavzetost 
soočanja z nekaterimi vidiki problematike v EU je v zadnjem času nesporna - kolikor je tako rekoč povsem umanjkala v 
preteklosti - nisem pa prepričan, da diskurz, ki smo mu priča, in nekateri predlogi, odsevajo potrebno globino razumevanja 
problematike. 
Evropski parlamentarci so si tudi pri tem lahko privoščili več od držav članic povezave. So šli predaleč? 
Oblikovala se je parlamentarna večina, jasno pa je, da gre pri tem tudi za politični boj in za težnjo uokviriti diskurz prihajajočih 
volitev kot spopad med »proevropskimi« silami, ki se jih okarakterizira kot »napredne«, s »konservativnimi«, »nazadnjaškimi« 
silami. Ampak to je seveda karikatura političnega dogajanja. Maščuje se lahko tistim, ki upajo, da se bodo s tem dokopali do 
zmage na bližajočih se evropskih volitvah. 
Populisti v nizkem startu čakajo na priložnost, ki se ponuja z evropskimi volitvami. Lahko s svojo »renesanso evropskih 
vrednot« (kot se je izrazil predsednik italijanske vladajoče Lige Matteo Salvini po srečanju s predsednikom poljske vladajoče 
stranke Zakon in pravičnost Jaroslawom Kaczynskim) ogrozijo prevlado političnih skupin Evropske ljudske stranke in 
socialistov? 
Zelo sem skeptičen do uporabe označbe »populist«. Danes je treba ta fenomen obravnavati tudi misleč na njegov odsev, na 
»shizo-populizem«; obtožba nekoga, da je populist, najpogosteje izvira iz podobno »populističnih« motivov. Raje se 
osredotočimo na vsebinske argumente, na dejanja, pa tudi na vzroke za te pojave, ki so simptom nečesa globljega. Vsekakor 
pa do renesanse evropskih vrednot (katerih?) ne bo pripeljala politična akcija v ožjem smislu besede. Gotovo prevlada 
tradicionalnih političnih skupin ni več nekaj samoumevnega in tokratne volitve lahko res postrežejo s pomembnimi 
spremembami. 
Sta si levi in desni populizem res vse bližje? 
Če že ostajamo pri tej označbi - to, kar imenujemo populizem, je rezultat kulturnega izkoreninjenja, in to izkoreninjenje je v 
sodobni družbi in zavesti že tako rekoč vsesplošen pojav. Da, glede na to lahko govorimo o tesni bližini, vsaj po izvoru. In v 
tem smislu se lahko tudi prevladujoči miselni tok, ta neoliberalna-demokracija artikulira v raznolikih populističnih različicah. 
Kot eden od ključnih problemov se je izkazala t. L varovalna rešitev za kopensko mejo na irskem otoku. Trčimo namreč na 
britansko-irske odnose, obremenjene s skoraj devetimi stoletji dediščine kolonialne nadvlade, odpora in tudi državljanske 
vojne. 
 
Demagogija in laži niso bile zanemarljive za izid referenduma o brexitu, ne bi pa smele biti v potuho premisleku o bolj 
substancialnih razlogih. 
 
Priseljevanje in uveljavljanje multikulturnosti je izzvalo socialno konservativne reakcije, Državljane ni skrbela le njihova 
ekonomska prihodnost, ampak so se začeli spraševati o ohranjanju in razvijanju identitete njihove skupnosti. 
 
Tudi za morebitni korak nazaj v integraciji EU bi bilo potrebno soglasje. To bi bilo nekaj skrajno težavnega. 
 
Priprave na predsedovanje EU morajo biti skrajno vestne, vseobsežne, pravočasne, dobro načrtovane, predvsem pa morajo 
biti vodene s politične ravni. 
 
Kar imenujemo populizem, je rezultat kulturnega izkoreninjenja, ki je v sodobni družbi in zavesti že tako rekoč vsesplošen 
pojav. 
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