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Novice – slovenski tednik na Koroškem, Celovec  

 

• Kulturni praznik – Lipušu zlati red za zasluge. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 5, 8. 2. 2019, str. 2 
http://www.novice.at/kultura/literatura/kulturni-praznik-lipusu-zlati-red-za-zasluge/ 
 

 
Slika: Pisatelj Florjan Lipuš bo danes, na dan slovenskega kulturnega praznika, ob 11. uri v Ljubljani iz rok predsednika 
Republike Slovenije Boruta Pahorja prejel zlati red za zasluge »za izjemen prispevek k slovenski književnosti in za nov ter 
svež pogled na slovenstvo.« Foto: Novice 
 
Ljubljana. Pisatelj Florjan Lipuš bo danes, na dan slovenskega kulturnega praznika, ob 11. uri v Ljubljani iz rok predsednik 
Republike Slovenije Boruta Pahorja prejel zlati red za zasluge »za izjemen prispevek k slovenski književnosti in za nov ter 
svež pogled na slovenstvo.« Na slovesnost so povabljeni tudi letošnji prejemniki Prešernovih nagrad (kostumografka in 
scenografka Bjanka Adžiç Ursulov ter režiser Filip Robar Dorin) in nagrad Prešernovega sklada.  
Lipuš je veliko Prešernovo nagrado prejel leta 2004, lani pa je dobil veliko avstrijsko državno nagrado. Zlati red za zasluge 
predsednik države podeljuje za izjemne zasluge za Slovenijo na civilnem, diplomatsko mednarodnem in vojaškem oziroma 
varnostnem področju. 

• Povezovanje: Častno priznanje Lovru Sodji. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 5, 8. 2. 2019, str. 2 
http://www.novice.at/novice/povezovanje-castno-priznanje-lovru-sodji/ 
 

 
Slika: Zveza kulturnih društev Ljubljane je v atriju Mestnega muzeja Ljubljana podelila predsedniku Društva slovensko-
avstrijskega prijateljstva Lovru Sodji častno priznanje »za izjemen prispevek na področju medkulturnih izmenjav in 
krepitev vezi med Slovenijo in sosednjo Avstrijo ter dolgoletno organizacijsko in ustvarjalno delo v okviru vsakoletnih 
Koroških kulturnih dni v Ljubljani.« Foto: Novice 
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Ljubljana.  Zveza kulturnih društev Ljubljane je ta torek v atriju Mestnega muzeja Ljubljana podelila predsedniku Društva 
slovensko-avstrijskega prijateljstva Lovru Sodji častno priznanje »za izjemen prispevek na področju medkulturnih izmenjav 
in krepitev vezi med Slovenijo in sosednjo Avstrijo ter dolgoletno organizacijsko in ustvarjalno delo v okviru vsakoletnih 
Koroških kulturnih dni v Ljubljani.« Sodja, ki piše za Novice o kulturnem dogajanju v slovenski prestolnici, je bil dolgoletni 
ravnatelj Slovenske glasbene šole na Koroškem. 

• Slovenski inštitut na Dunaju: Počastili so slovenski kulturni praznik. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 5, 
8. 2. 2019, str. 2 

http://www.novice.at/uncategorized/slovenski-institut-na-dunaju-pocastili-so-slovenski-kulturni-praznik/ 
 

 
Slika: Slovenski inštitut na Dunaju: Počastili so slovenski kulturni praznik. Foto: Novice 
 
Dunaj. Letošnja proslava Prešernovega dne je bila v znamenju mnogovrstnih oblik govorice, kot prebrane besede pesnice 
Cvetke Lipuš, eseja književnika Vida Sagadina iz matične Slovenije o ustvarjalnem utripu avtorice iz Podjune, glasbene 
govorice kitaristke Sare Gregorič – prav tako Podjunčanke, ki se je dobro vživela v dunajskem velemestnem okolju. 
Literarno-glasbenemu večeru, ki je združil Slovenke in Slovence z Dunaja, iz Koroške in Slovenije v prostorih Slovenskega 
inštituta in tako uresničil geslo o  skupnem kulturnem prostoru je dal Feliks Bister poseben poudarek, ko je kot  moderator v 
slavnostnem govoru v kritično obarvani govorici opozoril: »Za marsikoga je različno državljanstvo Slovencev že 
nepremostljiva zapreka. Vzemimo napetosti znotraj narodnega organizma končno za docela naravne, ampak ravno tako za 
premostljive.« Dostojnemu poklonu Prešernu in klicu dunajskega kulturnika s koroškimi koreninami Feliksa Bistra je 
pozorno sledila tudi številna publika, ki je prav tako predstavljala nadregionalno izvirnost: »Dokler ne pristanemo na 
obveznost druženja in sodelovanja preko ideoloških, strankarskih in regionalnih razlik, ostanemo sicer slovensko govoreče 
ljudstvo z določeno preteklostjo, ki jo ima vsako živo bitje, toda še dolgo nismo narod, ki se lahko zaradi svoje skupne 
zavesti ponaša s skupno zgodovino!«  
 

 
Slika: Letošnja proslava Prešernovega dne je bila v znamenju mnogovrstnih oblik govorice, kot prebrane besede pesnice 
Cvetke Lipuš, eseja književnika Vida Sagadina iz matične Slovenije o ustvarjalnem utripu avtorice iz Podjune, glasbene 
govorice kitaristke Sare Gregorič – prav tako Podjunčanke, ki se je dobro vživela v dunajskem velemestnem okolju. Foto: 
Novice 
 
Obiskovalce slovesnosti sta pozdravila voditeljica Slovenskega kulturnoinformativnega centra na Dunaju Barbara Koželj-
Podlogar v imenu slovenske veleposlanice ter predsednik SI Herbert Seher. 
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• Slovenski kulturni praznik: Govor Feliksa J. Bistra na Dunaju 29. januarja 2019. Feliks J. Bister. Novice, slovenski tednik 
za Koroško, Celovec, št. 5, 8. 2. 2019, str. 2 

http://www.novice.at/kultura/slovenski-kulturni-praznik-govor-feliksa-j-bistra-na-dunaju-29-januarja-2019/  
Letošnjega Prešernovega  dneva se spominjamo v naših delovnih prostorih, ki jih po gostoljubnosti Inštituta za avstrijske 
vede koristimo za naše tedenske prireditve. Naša kolektivna hvaležnost je brez pretiravanja izraz srčne kulture. 
To velja tudi za naš aktivni doprinos skupnemu slovenskemu kulturnemu prostoru, ki seže daleč preko zgodovinskih 
naselitvenih pokrajin slovenskega naroda, ker je prisoten povsod tam, kjer živijo njegovi ustvarjalci in ustvarjalke na 
literarnem, glasbenem, znanstvenem ali drugem področju: v našem primeru so to pesnica Cvetka Lipuš iz Salzburga, 
književnik Vid Sagadin iz Notranjih goric pri Vrhniki in glasbenici-komponistki Mira in Sara Gregorič z Dunaja, ki ga ima 
ugledni pisatelj in literarni zgodovinar Matjaž Kmecl za »drugi kulturni center Slovencev«. 
Praznovanje Prešernovega dneva nas zato kot ustanovo še posebej obvezuje, ker je Prešeren na Dunaju bival kot študent in 
nas na njegovo prisotnost že več kot pol stoletja spominja plošča na uradni stavbi magistrata v 8. okraju. Pred leti nam je po 
dolgem uspelo skupno praznovanje slovenskega kulturnega praznika, ki ga zdaj očitno ne želimo več. Spominjam se 
slovesnosti v Korotanu, ko je prišla igralka iz Ljubljane, govornik pa iz Celovca. Najbrž ne presenečam nobenega, ko trdim, da 
na področju splošnih medčloveških odnosov niti dunajski Slovenci nismo napredovali, ker najbrž v sebi ne čutimo 
narodnopolitične dolžnosti. Za marsikoga je različno državljanstvo Slovencev že nepremostljiva zapreka. Vzemimo napetosti 
znotraj narodnega organizma končno za docela naravne, ampak ravno tako za premostljive. Vsak posameznik bi moral biti 
pripravljen, odstopiti od svojega individualizma, ki je posledica nekomunikativnega egoizma. Dokler ne pristanemo na 
obveznost druženja in sodelovanja preko ideoloških, strankarskih in regionalnih razlik ostanemo sicer slovensko govoreče 
ljudstvo z določeno preteklostjo, ki jo ima vsako živo bitje, toda še dolgo nismo narod, ki se lahko zaradi svoje skupne zavesti 
ponaša s skupno zgodovino! 
Prisrčna hvala našim gostom za sodelovanje na naši prireditvi v zavesti potrebne kulturne vzajemnosti, kar velja tudi vam, ki 
ste s svojo udeležbo počastili Prešernov dan 2019.      

• Prešernov dan v Celovcu – V bleščeči senci pesnika. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 5, 8. 2. 2019, str. 3 
Osrednji praznik vseh Slovencev v počastitev slovenske kulture, ki ga imenujemo tudi Prešernov dan, so obeležili v 
Celovcu z multimedijskim koncertom in poklonom pesniku. 
http://www.novice.at/kultura/presernov-dan-v-celovcu-v-blesceci-senci-pesnika/ 
 
 
Celovec. V imenu prirediteljev Slovenske prosvetne zveze, Krščanske kulturne zveze in Generalnega konzulata RS v Celovcu 
je dobrodošlico obiskovalcem imenitnega multimedijskega koncerta Ženskega zbora Rož v celovškem ke-teatru izrekel 
generalni konzul Milan Predan, ki se iz funkcije predstavnika Republike Slovenije na Koroškem letos poleti poslavlja. 
Predsednik Društva slovenskih pisateljev v Avstriji Niko Kupper je prebral podporno izjavo prirediteljev večera za ohranitev 
obeh slavističnih inštitutov v Celovcu in Gradcu. Slavnostna govornica letošnje osrednje slovesnosti ob slovenskem 
kulturnem prazniku pa je bila predsednica slovenskega PEN Ifigenija Simonović, ki je nanizala šopek razmišljanj o prazniku 
Slovencev, o Koroški, kulturi in literaturi, o vlogi žensk v leposlovju, o Prešernu in njegovih brezčasnih pesnitvah in »o 
plemenitosti umetnosti, ki jo zaznava kot iskanje lepote, lepoto pa vidi v tistem, kar daje smisel človekovemu življenju.« 
Ozrla se je tudi  v viharno preteklost koroških Slovencev ter Slovencev po svetu in zanje uzrla prispodobo v enem od 
sonetov iz ciklusa Soneti nesreče, ko pesnik pravi, da »Hrast, ki vihar na tla ga zimski trešne«, spomladi spet požene 
mladike. »Življenja sveča bo brlela, dokler ji ne zmanjka reje,« pravi v istem sonetu. Torej moramo skrbeti za rejo, za tisto, 
kar bogati življenje, za tisto lepo, kar povečuje smisel našega bivanja in obstajanja. Z drugimi besedami, skrbeti moramo 
drug za drugega, da bomo imeli moč premagovati obup. Ni težko pasti, a zelo težko se je pobrati. Za pobiranje je potrebna 
moč. Ko podiramo, lahko klestimo na vse strani, vsako sredstvo je dobro, ko pa postavljamo nazaj, moramo zlagati tako, da 
bo tisto, kar postavljamo, stalo in obstalo.  
 

 
Slika: Generalni konzul Milan Predan. Foto: Novice 
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Slika: Predsednik Društva slovenskih pisateljev v Avstriji Niko Kupper je prebral podporno izjavo prirediteljev večera za 
ohranitev obeh slavističnih inštitutov v Celovcu in Gradcu. Foto: Novice 
 

 
Slavnostna govornica letošnje osrednje slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku pa je bila predsednica 
slovenskega PEN Ifigenija Simonović. Foto: Novice 
 
Splet svojih razmišljanj, kjer je dala častno mesto koroškim besednim ustvarjalkam, je predsednica slovenskega PEN centra 
sklenila: »In na koncu, potem ko sem 30 let živela v tujini, naj vam priznam, da me sonet O, Vrba, srečna draga vas domača, 
kjer hiša mojega stoji očeta … vedno gane in naj danes vzkliknem: Živeli vsi, ki dobro v srcu mislimo! 

• Inštituta za slavistiko na celovški in graški univerzi. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 5, 8. 2. 2019, str. 3 
Podporna izjava DSPA 
http://www.novice.at/forum/dopisi/podporna-izjava-dspa-instituta-za-slavistiko-na-celovski-in-graski-univerzi/  
Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji zaskrbljeno spremlja razvojne načrte zveznega ministrstva za izobraževanje, znanost 
in raziskovanje glede študija slavistike na Koroškem in Štajerskem. 
Projekt »Bodočnost visoke šole« naj bi zagotovil na Koroškem in Štajerskem možnost ohranjevanja ponudbe za v dolgih letih 
zgrajeni, kakovostni študij drugih slovanskih jezikov in slovenščine, ki je koroški deželni jezik in hkrati eden od uradnih 
evropskih jezikov. Tako na Koroškem kot na Štajerskem živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti, zato je 
načrt združevanja v en skupni slavistični masterski študij na univerzah v Celovcu in Gradcu povezan s kadrovsko okrnitvijo na 
obeh inštitutih varčevanje na napačnem mestu in korak v nepravilno smer. 
Še posebej bi bila za slovenske literatke in literate v Avstriji kadrovska združitev na področju slavističnih literarnih znanosti 
nesprejemljiv ukrep, ker bi otežkočil študirajočim na Koroškem in Štajerskem kakovostno izobrazbo na za nas zelo 
pomembnem področju. Poleg tega zbuja skrb, da je to mogoče le prvi korak do popolne ukinitve slavistike na eni od obeh 
univerz. 
Z navedenimi študijskimi smermi in dobro izobrazbo pedagoškega strokovnega osebja sta obe univerzi bistveno prispevali k 
strokovno zasnovanemu spremljanju šolskih in literarnih projektov in hkrati k ohranjanju slovenskega jezika in življa 
narodne skupnosti v deželi. Tako se je gradil temelj za uspešno čezmejno kulturno in gospodarsko sodelovanje in za 
regionalni izobraževalni koncept na stičišču alpskojadranskih kultur. Vsako leto večje število prijav k dvojezičnemu pouku v 
šolah kaže, da je potreba po dobro izobraženih pedagogih čedalje večja. Tudi zato mora ostati mogoč kakovosten študij tako 
na Univerzi Celovec ob sodelovanju s tukajšnjo Pedagoško visoko šolo kakor tudi v Gradcu. 
Sodelovanje med univerzama in inštitutoma ter koriščenje sinergij je bilo in bo zaželeno in pomembno za kakovosten razvoj 
študija slavistike v Avstriji, kar pa ne sme ogrožati obsega in kakovosti študijske ponudbe in samostojnosti obeh inštitutov. 
DSPA podpira zahteve inštitutov za slavistiko na obeh univerzah in poziva merodajne osebe, da omogočijo razpis vseh 
dosedanjih profesorskih mest in jih zasedejo z dobro usposobljenim osebjem. Tako bo mogoča ustrezna, v bodočnost 
usmerjena ponudba študija slavistike in avtonomno delovanje na univerzah v Celovcu in Gradcu. 
Podporni izjavi Društva slovenskih pisateljev se pridružujejo: 

http://www.novice.at/forum/dopisi/podporna-izjava-dspa-instituta-za-slavistiko-na-celovski-in-graski-univerzi/
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Krščanska kulturna zveza, 
Slovenska prosvetna zveza, 
Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu      

• Po sledovih stare ljudske kulture. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 5, 8. 2. 2019, str. 4 
Brdo na Zilji 
Nekaj let so ljudje iz okolice Šmohorja raziskovali stare šege in dvojezične ljudske pesmi. Lansko leto so rezultat 
predstavili na več koncertih, v soboto pa so predstavili svoje delo v obliki knjige in dvd-filma. 
http://www.novice.at/kultura/brdo-na-zilji-po-sledovih-stare-ljudske-kulture/ 
 

 
Slika: Nekaj let so ljudje iz okolice Šmohorja raziskovali stare šege in dvojezične ljudske pesmi. Lansko leto so rezultat 
predstavili na več koncertih, v soboto pa so predstavili svoje delo v obliki knjige in dvd-filma. Na odprtje so povabili tudi 
deželnega glavarja Petra Kaiserja in predstavnika konsenzne skupine Marjana Sturma. Kaiser in Sturm sta izrazila svoje 
navdušenje nad projektom, ki je spravil na dan že skoraj pozabljeno  dvojezično  ljudsko pesem iz teh krajev. Foto: Novice 
 
Šmohor. Okoli 400 oseb se je udeležilo prezentacije filma v mestni hiši Šmohor. Na odprtje so povabili tudi deželnega 
glavarja Petra Kaiserja in predstavnika konsenzne skupine Marjana Sturma. Kaiser in Sturm sta izrazila svoje navdušenje nad 
projektom, ki je spravil na dan že skoraj pozabljeno  dvojezično  ljudsko pesem iz teh krajev in pokazal, da je  civilna družba 
še kako aktivna in presega stare meje v glavah. 

 
 

Slika: Predstavitve se je udeležil tudi deželni glavar Peter Kaiser. Foto: Novice 
Projekt  z imenom »projEGGt« sta organizirala Klaus Krieber in Franz Mörtl, Peter Wiesflecker pa je prispeval zanimive 
članke o stari ljudski kulturi in o socialnih strukturah skozi čas. Note (obdelal Franz Mörtl) in znanstveni prispevki (Peter 
Wiesflecker) so objavljeni v obsežni monografiji, ki so jo na prireditvi prav tako predstavili. 
Ves projekt je spremljal in prezentacijo moderiral Hans Mosser. 

• Narodni buditelj – Pred 210 leti se je rodil Matija Majar Ziljski. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 5, 8. 2. 
2019, str. 4 

http://www.novice.at/kultura/narodni-buditelj-pred-210-leti-se-je-rodil-matija-majar-ziljski/ 
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Slika: 7. februarja, je minilo 210 let od rojstva Matija Majarja Ziljskega. Foto: Novice 
 
Zilja.  Včeraj, 7. februarja, je minilo 210 let od rojstva Matija Majarja Ziljskega, ki je luč sveta ugledal leta 1809 v Vitenčah pri 
Goričah v Ziljski dolini. Že mlad se je ogrel za utrditev slovenskega jezika in kulture, njegov spiritual v celovškem semenišču 
je bil Anton Martin Slomšek. Kot duhovnik je bil zaradi svojih narodno-političnih stališč večkrat premeščen, dokler se ni 
ustalil v župniji Gorje na Zilji.   
Bil je narodopisec, jezikoslovec, narodni buditelj in ilirist – Slovence, Hrvate in Srbe je hotel po jeziku združiti tako, da je 
sestavil iz slovenščine in hrvaščine nov skupen jezik. V revolucionarnem letu 1848 je objavil znameniti članek Kaj Slovenci 
terjamo? in postavil osnovne zahteve slovenskega nacionalnega gibanja: uvedba slovenščine v šole in urade ter združenje 
slovenskih dežel v eno celoto. Leta 1867 je poslal ziljsko nošo na slovansko etnografsko razstavo v Moskvi, kjer jo je pred leti 
ponovno odkril zgodovinar Teodor Domej. Ker s svojimi prizadevanji ni imel želenega uspeha, se je Matija Majar Ziljski 
umaknil v Prago, ker je živel sam zase in umrl 31. julija 1892. Pokopan je na olšanskem pokopališču. 

• Delo na projektu se nadaljuje. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 5, 8. 2. 2019, str. 5 
Mirovna regija Alpe-Jadran: 
V soboto, 2. februarja, se je iniciativa »War is over (if you want it)« na povabilo Inštituta za narodnostna vprašanja 
srečala v Ljubljani. 
http://www.novice.at/novice/lokalno/mirovna-regija-alpe-jadran-delo-na-projektu-se-nadaljuje/ 
 

 
Slika: V soboto, 2. februarja, se je iniciativa »War is over (if you want it)« na povabilo Inštituta za narodnostna vprašanja 
srečala v Ljubljani. Foto: Novice 
 
Ljubljana/Celovec. Po velikem uspehu prireditve 100 let konca prve svetovne vojne – okoli 300 udeležencev iz Italije, 
Slovenije in Avstrije novembra 2018 v Celovcu – se delo nadaljuje. V soboto se je na srečanju v Ljubljani na Inštitutu za 
narodnostna vprašanja 25 udeležencev in udeleženk iz treh dežel konstituiralo kot permanentno mreženje in sprejelo 
obširen program. S koroške strani sta se srečanja med drugim udeležila Marjan Sturm in univ. prof. Werner Wintersteiner. 
Kristalizacijska točka je Manifest Alpe-Jadran (glej: http://zso.slo.at/warisover). Zdaj bo izšla publikacija v štirih jezikih, 
obogatena s komentarji in analizami osebnosti iz treh dežel. Doslej sta obljubila prispevke mdr. bivši zvezni predsednik 
Heinz Fischer in pisatelj Claudio Magris. Manifest bo predstavljen tudi na letni mednarodni pisateljski konferenci PEN na 
Bledu. 
Nadalje so udeleženci srečanja pri sprejetju manifesta postavili naslednje prioritete: 

• Delo na uvedbi Alpe-Jadranske karte, primerljivo s Koroško karto (Kärnten Card), da bi s tem okrepili zavest o 
povezanosti. 

http://www.novice.at/novice/lokalno/mirovna-regija-alpe-jadran-delo-na-projektu-se-nadaljuje/
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• V obmejni regiji  Gorizia/ Gorica naj bi se začela iniciativa, da bi se šolarji učili vse tri glavne jezike alpe-
jadranskega prostora. 

• Na pobudo ekološke organizacije Legambiente naj bi nastala transnacionalna zveza naravnih parkov. 

• Skupna srečanja na simbolnih krajih kot npr. na prizoriščih prve svetovne vojne.  Med njimi tudi  že tradicionalna 
spominska proslava v Velikovcu/ Völkermarkt, predvidoma 6. 4. 2019, kjer se spominjajo žrtev  »Koroškega 
obrambnega boja« oziroma »Boja za severno mejo«. Moto: »Umrli so v veri za svojo domovino, ker politika ni bila 
v stanju, da razreši konflikt okoli meje na miren  način. 

• Skupno bodo promovirali mirovni pohod »Word peace march«, pri katerem gre za jedrsko razorožitev, tema, ki je 
postala s prekinitvijo pogodbe INV zelo aktualna. Spomladi 2020 bo pohod prispel v Trst/ Trieste. Ob tej priliki naj 
bi se sprejela zahteva po prepovedi jedrskega orožja za pristanišči Trst in Koper. 

• Da bi opozorili na škandalozno ravnanje z begunci, ne samo v Italiji, temveč v vsej Evropi, bodo na italijansko 
iniciativo izvedene prekomejne akcije, od Trsta do Sarajeva. 

Grozeči premik na desno po vsej Evropi se lahko ustavi le s potrpežljivim delom od spodaj, so si bili udeleženci edini. Ob tem 
igra kritična in samokritična obdelava zgodovine v lastni regiji, kot jo že leta vodi PRAA-dialog-proces, veliko vlogo. Z 
besedami pisateljice Ane Baar v Celovcu: »War is over. If you do it.« 

• Izjava za javnost. Christian Lautischer, predsednik Verband der Kulturvereine deutschsprachiger Volksgruppe in 
Slowenien / Zveza kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji. Novice, slovenski tednik 
za Koroško, Celovec, št. 5, 8. 2. 2019, str. 5 
 

 
 

• 124 mladih šem na odru. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 5, 8. 2. 2019, str. 6 
Otroška pustna prireditev 
1.100 obiskovalcev si je ogledalo pustno prireditev. 
http://www.novice.at/kultura/oder/otroska-pustna-prireditev-124-mladih-sem-na-odru/  
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Slika: Vsake štiri leta ljudska šola Pliberk prireja otroško pustno prireditev. Foto: Novice 
 
Pliberk. Vsake štiri leta ljudska šola Pliberk prireja otroško pustno prireditev. »Važno mi je, da je vsak učenec naše šole 
enkrat v teku šolske dobe stal na odru  KIB,« pravi ravnateljica pliberške LŠ Mateja Mesner. Letošnje tri predstave je 
obiskalo rekordnih 1.100 obiskovalcev. Na odru pa je nastopilo 124 učencev LŠ Pliberk in ekspoziture Vogrče.  
Kot pravi Mesner je nastanek  prizorov različen. Delno vsebine predlagajo šolarji sami ali pa jih izberejo učitelji. Plesne točke 
pa so učenci letos naštudirali z mentorji – to sta bila Mathias Kunauer in Imke Logar-Thiessen. Prizorov ni  
bilo malo in tako je letošnja otroška pustna prireditev trajala skoraj dve uri. Seveda, ne da bi se gledalci dolgočasili. 
»Otroci in starši bi najraje imeli, da vsako leto pripravimo otroško pustno prireditev. Hočemo pa biti raznoliki in zato imamo 
vsako leto drug projekt. Za učence pa je zelo pomembno, da stopijo na oder, saj se tako veliko naučijo in mdr. pridobijo 
samozavesti.« 
Zdrava šola  
Že četrto leto se na ljudski šoli intenzivno ukvarjajo z zdravo prehrano, zdravim življenjem, prirejajo delavnice kuhanja in 
spodbujajo gibanje in športno udejstvovanje. Zato je  deželna svetnica Beate Prettner po nastopu predala odlikovanje 
»zdrava šola.« 

• Ples za vse generacije. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 5, 8. 2. 2019, str. 7 
Gimnazijski ples  
Maturantke in maturanti Slovenske gimnazije so vabili na ples.  
http://www.novice.at/featured/gimnazijski-ples-ples-za-vse-generacije/  
 
 
Vrba. Med preizkušnje za maturantke in maturante vsako leto spada tudi uspešna izvedba maturantskega plesa. Kot 
poudarja Jan Krušnik iz sedemčlanskega pripravljalnega komiteja plesa, so zelo zadovoljni s potekom plesa minulo soboto v 
Casineumu v Vrbi. Večer z geslom »SLOG OVER« je nudil veliko: polonezo, polnočni vložek, bogat bife, dražbo slik, 
veliko  nasmejanih obrazov in še več. Kot običajno so maturantom pri izvedbi plesa še pomagali starši, učitelji in Združenje 
staršev. Med drugimi sta navzoče pozdravila ravnateljica Zalka Kuchling in deželni glavar Peter Kaiser. 
Polonezo, kompozicijo valčka, mamba in diskofoksa je z dijaki pripravil plesni učitelj Gregej Krištof. Tudi polnočni vložek je 
bil nekaj posebnega in je prikazal evolucijo plesa od 1960 do danes. Za vse generacije je v veliki dvorani igral ansambel 
Sekstakord, v mali dvorani pa je plesno glasbo vrtel DJ Mr. Jenkins. Med posebnostmi večera je bila podelitev zlatih 
ananasov. 

• Ob smrti pionirja, ki si je prizadeval za sožitje. Janko Kulmesch. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 
5, 8.2.2019, str. 11 

Ernst Waldstein (1925 -2019) 
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• Dobro naloženih 500 goldinarjev cesarja Franca Jožefa. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 5, 8. 2. 2019, 
str. 12 

155 let Slovenske matice  
Slovenska matica je z dnevom odprtih vrat slavila 155 let nepretrganega kulturnega in znanstvenega dela. Tesne so tudi 
njene vezi s Koroško. 
http://www.novice.at/kultura/155-let-slovenske-matice-dobro-nalozenih-500-goldinarjev-cesarja-franca-jozefa/  
 
Ljubljana. Podobo ljubljanskega Kongresnega trga proti vzhodni strani, s pogledom na Ljubljanski grad, zaznamuje stavba s 
knjigarno v pritličju in z velikim napisom Slovenska matica. Ta ponedeljek je ustanova, ki domuje v tem poslopju, z dnevom 
odprtih vrat in z 11-urnim neprekinjenim programom slavila 155 let nepretrganega kulturnega in znanstvenega dela.  
Slovenska matica je bila »na pobudo mariborskih rodoljubov« ustanovljena leta 1864 s prostovoljnimi prispevki 
izobražencev, trgovcev in podjetnikov, »da bi v slovenskem jeziku tiskala zahtevnejša dela z različnih področij, dvigovala 
raven izobraženosti in znanja, ustvarjala slovensko izrazoslovje za različne stroke itd.« Ustanovitev je podprl tudi cesar Franc 
Jožef s 500 goldinarji.  
Knjige Slovenske matice so izhajale v visokih nakladah, vzdrževala pa je tudi stike z univerzami in akademijami od Londona 
do ruskega Sankt Peterburga. Po drugi svetovni vojni se je s težavo postavila na noge, novim oblastem se je zdela preveč 
konservativna, premoženje je bilo nacionalizirano. Vendar pa je prevladalo stališče, da je Slovensko matico treba obdržati in 
njeno delo subvencionirati. 
Danes je društvo Slovenska matica znanstvena in kulturna institucija, ki prireja znanstvene sestanke o najrazličnejših 
vprašanjih slovenske kulture in družbe ter njene prihodnosti. Hkrati je založba, ki skrbi za izdajanje kvalitetnih izvirnih del ter 
prevodov humanistike, družboslovja, naravoslovja, medicine in tehnike. Pri Slovenski matici izhaja tudi leposlovje, med 
drugim je izdala po mnenju številnih kritikov najboljše slovensko prozno besedilo 20. stoletja, Prišleke Lojzeta Kovačiča. 
Njen dolgoletni glavni urednik pa je bil pisatelj Drago Jančar. 

http://www.novice.at/kultura/155-let-slovenske-matice-dobro-nalozenih-500-goldinarjev-cesarja-franca-jozefa/


Od samega začetka je Slovenska matica kot vseslovenska ustanova bila povezana tudi s Koroško, z njo so na primer 
sodelovali Andrej Einspieler in Anton Janežič, soustanovitelja Mohorjeve družbe, ter avtor programa o Zedinjeni Sloveniji 
Matija Majar Ziljski. Kasneje so pri njej izšli spomini koroškega deželnozborskega poslanca Franca Petka ali pa leta 1970 
zbornik Koroški plebiscit: razprave in članki, ki še danes velja za standardno delo.  
Kot ugotavlja podpredsednik Slovenske matice Janez Stergar, je bila ustanova pozorna na Koroško že zato, »ker je bil 
poslevodeči predsednik nekaj let zgodovinar Fran Zwitter, več kot desetletje pa Bogo Grafenauer. V odboru je bil tudi Lojze 
Ude, Maistrov borec za slovensko severno mejo.« Stergar se tudi spominja, da je starosta slovenskih zgodovinarjev Bogo 
Grafenauer, ki je bil tudi predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani, v 80. letih »vsaj dvakrat sklical predstavnike sprtih 
organizacij koroških Slovencev, da bi našli skupno pot.«  
S prispevki vodje Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik Martine Piko-Rustia, sodelavca Krščanske kulturne zveze 
in pisatelja Martina Kuchlinga ter literatke Amine Majetiç so koroški Slovenci dejavno sooblikovali tudi ponedeljkov dan 
odprtih vrat na Slovenski matici.    

• Laže se živi, če imaš neka načela. Intervju: Tone Partljič. Pogovarjal se je: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 5, 8. 2. 2019, str. 12-13 

Intervju: Tone Partljič, pisatelj in komediograf  
Na jutrišnji proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku pri Primku na reki bo iz svojih del bral Tone Partljič, pisatelj, ki 
velja za najbolj priljubljenega pisca komedij na Slovenskem.   
http://www.novice.at/novice/intervju/intervju-tone-partljic-pisatelj-in-komediograf-laze-se-zivi-ce-imas-neka-nacela/  
 

 
Slika: Tone Partljič, pisatelj in komediograf. Foto: Novice 
 
Maribor. Tone Partljič se je rodil leta 1940 v Mariboru in to mesto ob Dravi ima v njegovem pisateljskem opusu prav 
posebno mesto. Tako kakor slovenska Štajerska nasploh. Že samo štajersko narečje v njegovem odmevnem filmu Moj ata, 
socialistični kulak je navduševalo generacije gledalcev. 
Partljič je najprej bil učitelj, se potem zaposlil v gledališču, nazadnje pa bil še poslanec v slovenskem Državnem zboru. Ob 
poklicnih zaposlitvah je vseskozi pisal, izdal okoli 40 knjig in napisal več ko 30 komedij in dram. Za svoje življenjsko delo je 
leta 2016 prejel Prešernovo nagrado. 
To soboto, 9. februarja, bo Tone Partljič na povabilo Kulturnega društva Peter Markovič iz Rožeka na proslavi ob slovenskem 
kulturnem prazniku ob 19. uri bral pri Primku (Thomashof) na Reki pri Šentjakobu. Na kitari bo večer popestril Philipp Zellot. 
Za nami je Cankarjevo leto. Ivan Cankar je bil vaš veliki vzornik – s čim vas je prepričal in s čim je aktualen še danes? 
Tone Partljič: Ko sem v puberteti začel brati Cankarja, sem tam našel nesrečne mlade ljudi, ki so sanjarili, pa jih nihče ni 
razumel, bili so lačni in ubogi. Jaz sem imel približno takšno otroštvo in sem se tako močno identificiral, da sem bil čisto pod 
Cankarjevim vplivom. Po mojem sem ga desetkrat celega prebral. Tega vpliva se nisem osvobodil kakšnih petnajst let, šele s 
30 leti sem spoznal, da mi bolj uspe, če pišem komedijo in se mi ljudje smejejo. Da sploh nisem tako otožen tip. In čeprav še 
danes mislim, da je Cankar vsaj na področju gledališča absolutno nepresežen, sem se boril z njim tudi v literaturi. V komediji 
Oskubite jastreba sem parodiral Cankarjeve Hlapce in komedija Ščuke pa ni, ščuke pa ne se nanaša na Cankarjev Narodov 
blagor, kjer je glavni junak žurnalist Julijan Ščuka. Seveda je Ivan Cankar zelo aktualen. V Sloveniji se po obdobju socializma 
vračamo s hitrimi koraki in s čudno tranzicijo v kapitalizem. Cankar je, recimo v Narodovem blagorju in v vseh črticah, na 
živo opisoval, kako so se ljudje bogatili in kaj je to pomenilo za druge. Mnoga vprašanja, da sploh ne omenjam intimnih 
stvari, so zelo aktualna. 
Cankar je bil mojster opazovanja ljudi. To je tudi bistveno pri ustvarjanju komedij. So liki, ki jih opažate, potrebni še 
obdelave za komedijo ali pa je resničnost sama že zadosti komična? 
Malo ste mi stopili na žulj. Bil sem namreč tudi 14 let poslanec v slovenskem Državnem zboru in velikokrat so po kaki čudni 
debati k meni prišli poslanski kolegi in mi rekli: Ja, Partljič, sedaj si ti pa ni treba nič izmisliti, kar to popiši, kar smo danes 
delali in gledali, pa boš imel najboljšo komedijo. Pa sem bil vedno užaljen. Komedija je vendarle literatura, da ne rečem 
umetnost. Če bi pisal take komedije, kot sem jih opazoval v parlamentu, bi me publika gotovo nagnala in se ne bi smejala. 
Komedija ne more biti posnetek realnega življenja. Zato sem tudi precej nestrpen do pojavov, kot so stand up komedije. Saj 
so dobri gledališki nastopi, nič ne podcenjujem, ampak komedija zahteva dialog, zahteva več oseb, prerez skozi družbo, 
zahtevo zelo težko delo. Ko sem bil še poslanec, sem se skoraj vsako jutro pogledal v ogledalu in rekel Cankarjev stavek: 
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Umetnik, ki se prilagodi, ni več umetnik. Tega sem se v politiki zelo bal. Priznam, bil sem v Drnovškovi stranki in sem se 
moral prilagajati, ugrizniti v jezik, taktizirati. Pri pisanju pa je to seveda popolnoma nemogoče. Drugo, za kar sem se boril, je 
bilo, da ne bi v komedijah nikoli obračunaval s kakimi svojimi političnimi nasprotniki. Vedno sem v svojih tako imenovanih 
tranzicijskih komedijah zafrkaval svojo Liberalno demokracijo Slovenije. Nemoralno pa se mi zdi, da bi z literaturo posegal v 
politično-zasebne sfere. O komediji ne pravijo zaman, da jo je najteže napisati. Seveda je mogoče posneti realno življenje, 
ampak to so kozerije ali pa kolumne v časopisih, ne pa literarno delo.  
Do kod komedija lahko gre, kje so njene meje? Ko je režiser Roberto Begnini pred 20 leti v filmski komediji Življenje je 
lepo (La vita e bella) tematiziral horor holokavsta in koncentracijskih taborišč, se je vnela razprava o dopustnosti takega 
pristopa. Vi ste s slovitim filmom Moj ata, socialistični kulak na humorističen način izrisali povojna leta v Sloveniji, ki za 
marsikoga niso bila niti najmanj smešna. 
Zelo posrečeno vprašanje. O povojnem času, ko se je nacionaliziralo in smo imeli agrarno reformo, je Dušan Jovanović 
napisal zelo dobro dramo Karamazovi ali Prevzgoja srca. Govori o tistem času z dosti srda, upravičenega političnega 
angažmaja in izjemno veliko kritičnosti. Ko se je po vojni vrnil moj ata – bil je v nemški vojski, potem je pobegnil k Rusom in 
se vrnil peš čez celo Madžarsko – pa smo bili tako srečni, toliko smo se smejali in toliko sta ata in mama v tistem času po 
večerih pela, da sem med gledanjem Dušanove drame ženi rekel: jaz bom napisal o istem času komedijo. Obenem sem 
spoznal, da s komedijo lahko veliko več rečem kot z resno dramo. Ne bom rekel, da je v Sloveniji vladala neka grozna 
cenzura, ampak prepovedali so nekatere gledališke tekste. Zdelo se mi je, da imaš pri komediji več svobode. Po drugi strani 
pa – kje so meje? Tega vprašanja pa si res ne smem postaviti. Jasno, da mora komedija biti korektna, da se ne delam norca 
iz bolezni nekega človeka ali iz neke hibe. To je vprašanje civilizacijskega standarda in človeške etike. Ampak za 
komediografa ne sme biti meje. V službah sem se moral prilagajati, toda ko sem sedel za bel kos papirja v pisalnem stroju, je 
bilo to edino področje moje popolne svobode. Tudi če pišem o mladi lepi ljubici, pa zraven stoji žena in reče, koga si s tem 
mislil, me to ne sme brigati, če gre za literaturo. 
Od leta 1973 niste več pokusili kapljice alkohola, ste torej ozdravljeni alkoholik. Kako vam je uspelo ostati trden, še 
posebej v družbi Slovencev, kjer veseljačenje povezujemo z alkoholom, sploh pa, ker komedijanti med ljudmi veljate za 
veseljake? 
(Smeh) Še naprej ostajam veseljak in marsikdo celo posumi, da se nisem zdravil za pravo stvar, saj se nisem nič spremenil. 
Sicer pa: predpostavljam, da ne kradete in ne uživate mamil. Za to se enkrat odločiš, ne da bi se moral vsak dan s tem boriti. 
Jaz sem si mislil: nikoli ne bom dovolil, da bi me neki fant božal, da bi mamila užival in nikoli tudi nič ne bom ukradel. Zlasti 
ne denarja, saj sem kdaj kako grozdje kradel. In k temu sem dodal še, da ne bom nič več pil in to je odločitev enkrat za 
zmeraj. Sedaj je od tega že 45 let in niti enkrat nisem imel več skušnjave, ker sem se odločil v glavi. Res pa je, da sem moral 
biti tri mesece v neki skupini, najbrž ne bi šlo samo od sebe. Ampak že tam sem po 20 dnevih sklenil, da ne znam piti 
družabno in da me to pugublja. Sedaj sploh nimam nobenega problema.  
Človeka odločitev torej osvobodi, ne pa omejuje. 
Točno tako. Laže se živi, če imaš neka načela. 
Znani ste tudi po ljubezni do ribarjenja. Doma ste v Mariboru, reka Drava povezuje štajersko prestolnico tudi s Koroško. 
Kako je z ribami v Dravi? 
Zelo slabo. Predvsem zaradi hidrocentral, ki naredijo pregrade. Poleg tega se v reki nabira mulj. Ulovimo ribe, ampak jih je 
manj in so manjše. Dravo smo, če sem malo patetičen, ubili. Skozi Maribor sedaj teče zelo široka, zelo plitva in zelo počasna 
reka. Ko so po njej vozili splavi, je bila pol ožja, hitra, nevarna, prav posebna reka. Je pa čudežna reka. Tu se srečujejo 
Slovani in Germani, srečata se dva svetova. V mojih očeh je mitska reka. Ko teče mimo mene voda, si mislim, da je tekla tudi 
skozi Koroško. Dravo čutim kot sidro na ta del Evrope. Reke so zame aorte sveta. Vidim pa, da ne velja več starogrški rek, da 
ne moreš v isto reko dvakrat stopiti. Lahko. Stopim v Dravo v Rožu pa se z avtom hitro pripeljem v Maribor in lahko spet 
stopim v isto vodo.              

• Potrebna je zavest antifašističnega konsenza. Avtor: Franc Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 
5, 8. 2. 2019, str. 14 

Proslava Zveze koroških partizanov v Svečah.   
http://www.novice.at/novice/proslava-zveze-koroskih-partizanov-v-svecah-potrebna-je-zavest-antifasisticnega-konsenza/ 
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Slika: Andrej Mohar, tajnik Zveze koroških partizanov, je na začetek svojega govora postavil izjemni pomen 
protinacističnega upora koroških partizanov za Avstrijo. Foto: Novice 
 
Sveče.  Kot običajno je Zveza koroških partizanov ZKP na prvo nedeljo v mesecu februarju, letos 3. 2. 2019, imela v Svečah 
svojo vsakoletno spominsko proslavo. To je bila prva v nizu številnih proslav v letu, ko se spominjamo 80-letnice začetka 
druge svetovne vojne. 
S pesmijo je Moški zbor SPD »Bilka« iz Bilčovsa pod vodstvom Marjana Gasserja pričel spominsko svečanost, nato je 
predsednik ZKP Milan Wutte povzel besedo in opomnil, da se v družbi krepijo sile, ki hočejo izbrisati in razvrednotiti pomen 
antifašističnega upora, ki je po nasilnem izbrisu z zemljevidov leta 1938 zagotovil Avstriji ponovno državno vzpostavitev in 
suverenost. Tem poskusom in silnicam se je treba odločno zoperstaviti. 
Slovenska občinska odbornica v občini Bistrica v Rožu Tatjana Feinig se je v imenu domačinov zahvalila vsem udeležencem 
na proslavi, da se »dostojno spominjamo domačinov, ki so sodelovali v protinacističnem, partizanskem uporu in zaradi 
človečanskega in protinacističnega prepričanja izgubili svoja življenja«. Ti in drugi domačini, ki so sodelovali v uporu in ta 
kriminalni čas nacističnega nasilja tudi preživeli, so doprinesli svoj delež, da danes živimo v demokraciji z ustavo, v kateri so 
človekove pravice zajamčene kot sestavni del vsakega političnega delovanja. Za človekove pravice se je treba boriti. 
Feinigova je imenoma naštela vse žrtve nacističnega nasilja v Svečah in okolici. V imenu gorenjskih združenj borcev NOB je 
Jože Kavčič poudaril pomen sodelovanja na krajevni  in čezmejni ravni. 
Andrej Mohar, tajnik Zveze koroških partizanov, je na začetek svojega govora postavil izjemni pomen protinacističnega 
upora koroških partizanov za Avstrijo, saj ji v duhu Moskovske deklaracije iz leta 1943 ni prinesel le ponovne državne 
vzpostavitve, ampak tudi mesto na strani upora proti nacifašizmu. Mohar je ostro zavrnil gonjo koroških brambovcev in 
BZÖ-ja proti ORF-u, ker je prinesel povzetek 70-letnice Zveze koroških partizanov, ter zahtevo po prepovedi le-te. Boli pa, 
tako Mohar, da slovenske politične organizacije molčijo ob napadih na Zvezo partizanov in da očitno nimajo nikakršnega 
plana zahtev za prihodnje leto, ki bo v znamenju 100-letnice plebiscita. Odprtih vprašanj pa je dosti, od zagotovitve 
dvojezičnega pouka preko nerešene dvojezične popoldanke oskrbe na veljavnostnem območju zakona o dvojezičnem 
šolstvu in podpor iz sosveta za narodno skupnost, da ne govorimo o pospeševanju in zagotovitvi obstoja slovenskih medijev, 
o statusu slovenskega uradnega jezika in uresničevanju določil Člena 7 na primeru dvojezičnega krajevnega napisa v Selah 
pri Žitari vasi. Po potrebi bo te zahteve treba podpreti z demokratičnimi oblikami protesta. 
 

 
Slika: S pesmijo je Moški zbor SPD »Bilka« iz Bilčovsa pod vodstvom Marjana Gasserja pričel spominsko svečanost. Foto: 
Novice 
 
V avstrijski družbi bo treba razviti zavest antifašističnega konsenza proti izpodkopavanju človeškega ugleda in dostojanstva 
in za uveljavitev ustavno zajamčenega antifašističnega naloga Avstrijske državne pogodbe. Osnova tega je Celovška 
deklaracija, sprejeta na 70-letnici ZKP 10. novembra 2018, ki so jo podpisali tudi slovenski študentski klubi. Na vseevropski 
ravni je razvoj razveseljiv, saj je pred dvema mesecema bila v Rimu ob udeležbi ZKP sklenjena ustanovitev evropskega 
združenja antifašističnih organizacij. Posebna anketa Evropske levice je v Bruslju bila namenjena  
nevarnostim in naraščanju desnega ekstremizma v Evropi, na primer ustaškemu in neonacističnemu zborovanju 11. maja 
letos v Pliberku. 
Pri partizanskem spomeniku v Svečah so udeleženci položili vence in rože, Erik Selan je recitiral pesmi Kajuha, Polanška in 
drugih, med posameznimi točkami pa je povezoval Štefan Pinter.    
 

 

• Prejme zlati red za zasluge. ORF, Celovec, 08.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2963408/  
Slovenski predsednik Borut Pahor bo na petkov kulturni praznik z zlatim redom za zasluge odlikoval koroškega pisatelja 
Florjana Lipuša. Odlikoval ga bo za izjemen prispevek k slovenski književnosti ter za nov in svež pogled na slovenstvo. 
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Slika: Slovenski predsednik Borut Pahor bo na petkov kulturni praznik z zlatim redom za zasluge odlikoval koroškega 
pisatelja Florjana Lipuša. Foto: ORF 
 
Obravnava upor proti nacionalsocializmu 
Lipuš, rojen v Lobniku pri Železni Kapli, je v maternem jeziku objavil številne zgodbe, romane in eseje, v katerih piše o 
tematikah vojne in nacizma, ki ju je občutil tudi osebno. Svoj pripovedni opus je nakazal že s prvim romanom Zmote dijaka 
Tjaža (1972), prevedenim tudi v nemščino. 
Lipuš je lani kot prvi Slovenec prejel najvišje avstrijsko kulturno priznanje. 
V svoji literaturi obravnava upor proti nacionalsocializmu, izgon in poboj koroških Slovencev, podcenjevanje manjšine s 
strani večinskega prebivalstva, pa tudi reševanje izginevanja slovenskih besed in besednih zvez kot osnovo za novo 
samozavestno identiteto. Tako je pisalo v utemeljitvi avstrijske državne nagrade, ki jo je prejel oktobra lani, ob tem pa je 
bilo poudarjeno še, da njegova literatura temelji na estetski avtonomiji, jezikovnem eksperimentu in literarni inovaciji. 
Za svoj opus, iz katerega so znana še dela Odstranitev moje vasi (1983), Srčne pege (1991), Stesnitev (1995) in Boštjanov let 
(2003), je pisatelj leta 2004 dobil Prešernovo nagrado. Dobil je tudi nagrado Petrarca (2011), častno nagrado za literaturo 
Republike Avstrije (2005), nagrado dežele Koroške (1995) in nagrado Franz Nabl mesta Gradec (2013). 
Pahor mu bo odlikovanje vročil na dopoldanski slovesnosti v predsedniški palači, na kateri bo sprejel tudi letošnje dobitnike 
Prešernovih nagrad. 

• „To še zdaleč ni dovolj“. ORF, Celovec, 08.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2963404/  
Komisija slovenskega državnega zbora (DZ) za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu se je v četrtek seznanila s 
predlogom rebalansa proračuna za leto 2019 na postavki pristojnega vladnega urada, ki predvideva za malo več kot 
25.000 evrov več. Člani komisije z zvišanjem niso zadovoljni. 
Za urad predvidenih 8,63 milijonva evrov 
Potem ko je predlog rebalansa v splošnem pojasnil Rok Jesih z ministrstva za finance, je del, ki se nanaša na urad za 
Slovence v zamejstvu in po svetu, predstavil minister Peter Jožef Česnik. Kot je dejal, je za urad v rebalansu proračuna 
predvidenih 8,63 milijona evrov, kar je okoli 25.744 evrov več kot v osnovnem proračunu, torej gre za 0,29-odstotno 
zvišanje sredstev. Glede na lansko leto pa je urad dobil celo 1906 evrov manj. 
Za dejavnost Slovencev v zamejstvu bo urad namenil 6,382 milijona evrov, ki jih bo namenil za programe in projekte 
zamejskih institucij, nagradni natečaj za diplomska, magistrska in diplomska dela in druge dejavnosti, je pojasnil Česnik. 
Za dejavnost Slovencev po svetu pa je predvidenih 1.294.500 evrov. Glavnina sredstev bo po besedah ministra namenjena 
za programe in projekte, udeležbo na tečajih slovenskega jezika, udeležbo na seminarjih iz slovenskega jezika in drugo. 
 

 
Slika: Potem ko je predlog rebalansa v splošnem pojasnil Rok Jesih z ministrstva za finance, je del, ki se nanaša na urad za 
Slovence v zamejstvu in po svetu, predstavil minister Peter Jožef Česnik. Foto: sta.si    
 
„V diasporo treba investirati“ 
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„To še zdaleč ni dovolj,“ je poudaril Česnik. „5. člen ustave nam določa, da moramo skrbeti za diasporo in to pomeni, da 
moramo vanjo tudi investirati,“ je pojasnil. Predvideni denar po besedah ministra zadostuje le za plače. „S sredstvi, ki jih 
imamo, bomo cepetali na mestu, bomo obratovali,“ a težava bodo nepričakovani dogodki. Želi, da bi dobili na voljo sredstva 
ob nepričakovanih dogodkih, kot bi bil recimo požar v katerem od zamejskih vrtcev. 
Predlagal je, da bi vseh 15 ministrstev uradu dalo po 25.000 evrov. Na ta način bi urad po njegovih besedah dobil zadosti 
denarja za vse načrtovane projekte, to je okoli 375.000 evrov. Minister si tudi želi boljše medresorsko povezovanje in 
vpeljavo štipendijskih shem. 
Člani komisije so bili v razpravi kritični, ker so vsa ministrstva z rebalansom pridobila občutno več sredstev kot urad. 
Glede na to se Samo Bevk (SD), kot je dejal, ne more znebiti občutka, da „so šli mimo ustave“. Predlagal je, da bi sredstva 
poiskali v rezervi vlade, kot se je že dogajalo v preteklosti. Branko Simonovič (DeSUS) se je s tem strinjal in predlagal, da se 
naredi predlog aktivnosti, ki bi jih financirali iz proračunske rezerve. Poslanci iz vrst opozicijske SDS so bili kritični, češ da je 
več denarja namenjenega za migrante, ki so prišli v Slovenijo, kot za Slovence zunaj meja. 
Predsednica komisije Ljudmila Novak (NSi) je napovedala, da bo pripravila amandmaje, a je minister Česnik dejal, da je zanje 
verjetno pozno, je pa še vedno mogoče dati priporočila v obliki sklepa. Komisija bo o rebalansu pripravila mnenje, ki ga bo 
predstavila odboru za finance kot matičnemu delovnemu telesu. 

• Proslava presenetila s svežino pristopa. ORF, Celovec, 08.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2963432/  
Državna proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, ki je bila letos v znamenju sedme umetnosti, je po besedah 
nekaterih obiskovalcev presenetila s svežino pristopa. Kritična misel predsednika upravnega odbora Prešernovega sklada 
Vinka Möderndorferja, ki je Slovenijo primerjal z Butalami, pa je bila, kot so povedali, pričakovana. 
„Zelo sodoben pristop“ 
Generalna direktorica Cankarjevega doma Uršula Cetinski je pristop, da je bil gledališki trenutek postavljen v ozadje in da je 
proslava občinstvo v dvorani in pred televizijskimi sprejemniki nagovorila z govorico filma oziroma videa, označila kot zelo 
sodoben. Nagrajenci so bili dobro predstavljeni, kot zanimivost pa je navedla, da je bilo veliko prizorov z njimi posnetih v 
Cankarjevem domu, med drugim so filmarji vključili tudi njihovo razstavo o Ivanu Cankarju. „Na vsak način ni šlo le za 
zaprašeno recitiranje, ampak za nekaj svežega, neko novo in sodobno govorico,“ je o proslavi še povedala za STA. 
O Möderndorferjevem govoru pa je povedala, da se čuti, da je predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada tudi 
pesnik, pisatelj in dramatik, zato so njegovi govori že napol umetniška dela. Predsednik upravnega odbora Prešernovega 
sklada je v svojem govoru slovensko družbo primerjal z Butalami Frana Milčinskega in razmišljal o moči satire. In kot vsaka 
satira malo zaboli, je po besedah Uršule Cetinski zabolel tudi včerajšnji Möderndorferjev govor, ki v dani situaciji ni bil 
pretirano smešen. 
 

 
Slika: Za življenjsko delo je bila nagrajena tudi kostumografka Bjanka Adžić Ursulov. Foto: rtvslo.si 
 
Direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar je bila izjemno vesela in počaščena, da je letos najvišje državno 
priznanje v kulturi prejel slovenski film, oziroma da je Prešernovo nagrado za življenjsko delo prejel scenarist in režiser Filip 
Robar Dorin. Za življenjsko delo je bila nagrajena tudi kostumografka Bjanka Adžić Ursulov, ki je prav tako sodelovala pri 
številnih slovenskih filmih, filmska ustvarjalca pa sta tudi dva prejemnika nagrad Prešernovega sklada, igralka Maruša Majer 
in animator Dušan Kastelic. 
Izrazila je veselje, da letos praznujemo v duhu filma, kar, kot je povedala za STA, morda napoveduje bolj svetlo prihodnost 
slovenskemu filmu in njegovi ustvarjalnosti, ki je trenutno na vrhuncu. Slovenski kulturni praznik je po njenih besedah tudi 
priložnost, da podelimo kulturi in filmu posebno veljavo, da ustvarjalce počastimo tako, da si ogledamo kakšen film, 
predstavo ali se udeležimo katerega drugega kulturnega dogodka, da torej postanemo narod kulture in slednjo postavimo 
na prvo mesto. 
Tolkalec Franci Krevh, tudi član Slovenskega tolkalnega projekta - SToP, slednji je leta 2014 prejel nagrado Prešernovega 
sklada, je letošnjo proslavo opisal kot zanimivo in privlačno, z vsebinsko težo in sporočilom. Kot je povedal za STA, je kot 
glasbenik sicer nekoliko pogrešal glasbo. Vendar pa so bili v ospredju Möderndorferjevo sporočilo in nagrajenci, to pa je 
pravzaprav razlog, zaradi katerega pride na proslavo. Letošnji izbor nagrajencev s področja glasbe je označil kot pravilen. Kot 
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je še povedal, je z obema dobitnikoma, skladateljem Tomažem Svetetom in dirigentko Martino Batič, že sodeloval in oba si 
nagrado po njegovem mnenju več kot zaslužita. 
Umetnostni zgodovinar Milček Komelj je proslavo označil kot gledljivo. Med nagrajenci je pogrešal slikarja, od letošnjih 
nagrajencev pa da še najbolje pozna skladatelja Sveteta. Spomnil je, da so bile Prešernove nagrade, ki se podeljujejo od leta 
1947, sprva namenjene le klasičnim vejam umetnosti. Pozneje se je nabor razširil, kar je sprožilo polemike, ali gre za 
nagrade za umetnost ali za kulturo, ki je pravzaprav estetizacija oziroma kultiviranje sveta in ne nujno umetnost. 
Letošnji nagrajenci prihajajo z različnih področij, vendar po Komeljevih besedah manjkajo nagrajenci z osnovnih področij. 
Dejavnost nagrajenke za življenjsko delo Bjanke Adžić Ursulov je, kot je povedal, sicer skrita v ozadju, a je izjemna, zato si 
lavreatka vsekakor zasluži nagrado. 
 
„Marsikaj, kar je povedal, drži“ 
Kar zadeva govor predsednika upravnega odbora Prešernovega sklada, je pričakoval kritičnost. „Marsikaj, kar je 
Möderndorfer povedal, drži,“ je rekel Komelj, ob tem pa se mu vendarle poraja vprašanje, ali takšna kritičnost sodi na 
proslavo, ki bi morala povzdigniti umetnost ter biti veličastna in navdihujoča. 
Gledališkega režiserja Dragana Živadinova je razveselilo, da je Möderndorfer „opazil fenomen NUK II“. Da NUK II že 20 let ni 
zgrajen, je po njegovih besedah zločin. Spomnil je, da je bil leta 1994 sprejet zakon, da mora biti NUK zgrajen, vendar se, kot 
je dodal, v tej državi zakonov ne spoštuje. Kot je poudaril Živadinov, velja razmisliti o prioritetah. „V tej skupnosti se več ne 
razume duhovnosti,“ je sklenil sogovornik. 
Kritiziral nabavo osemkolesnikov 
Möderndorfer je v govoru med drugim opozoril na izjemno visoka finančna sredstva, ki jih bo država namenila za 
osemkolesnike. Ko bodo ti odslužili, jih bomo lahko, kot je povedal slavnostni govornik, zarjavele parkirali na mestu, kjer bi 
morala stati nova Narodna in univerzitetna knjižnica. „Ducat jih bo lahko stalo tam. Toliko bi namreč stala izgradnja 
ustanove, ki bi lahko plemenitila duha Slovencev naslednjih generacij,“ je ponazoril Möderndorfer. 

• Nova predsednica SPD „Srce“. ORF, Celovec, 08.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2963447/  
Gostja v nedeljski jutranji radijski oddaji Slovenskega sporeda ORF „Zajtrk s profilom“ bo tokrat nova predsednica 
Slovenskega prosvetnega društva „Srce“ v Dobrli vasi Gitti Neuwersch. Spregovorila bo o načrtih društvenega delovanja. 
Nasledila dolgoletnega predsednika Kramerja 
Po 25 letih je Stefan Kramer lani oddal funkcijo predsednika Slovenskega prosvetnega društva „Srce“ v Dobrli vasi, po 
njegovih stopinjah hodi sedaj nastavljenka pri potovalni agenciji „Springer“ in mama dveh otrok Gitti Neuwersch, rojena 
Pasterk. 
Doraščala v politično razburkanem obdobju 
Gitti Neuwersch se je rodila in je doraščala v Kokju pri Dobrli vasi, to pa v času, ko so po Koroškem trgali dvojezične krajevne 
table in tajno preštevali manjšino. Tako kakor drugi slovenski otroci in najstniki je tudi ona v obdobju restriktivne politike v 
70. letih pretrpela nekaj šikan, moč pa ji je dajala lastna družina, ki je živela po načelih: mati, domovina, bog. 
 

 
Slika: Predsednica Slovenskega prosvetnega društva „Srce“ v Dobrli vasi Gitti Neuwersch. Foto: ORF 
 
S polno paro v prihodnost 
Z začetkom pustnega časa, 11. novembra 2018, je Gitti Neuwersch prevzela funkcijo predsednice Slovenskega prosvetnega 
društva „Srce“. Datum, ki si ga je odbor izbral za občni zbor, vsebuje tudi merila za prihodnost, ko se želi društvo še posebno 
osredotočiti na veselo delo z otroki in mladino. 
Z njo se bo o novih društvenih strukturah, izzivih in načrtih pogovarjala Daniela Topar. Oddaja „Zajtrk s profilom“ se bo v 
nedeljo zjutraj začela ob 9.03 minute, ponovitev bo na sporedu v sredo med 9. in 10. uro. 

• Načrti ministrstva burijo duhove. ORF, Celovec, 08.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2963401/  
Osrednje politične organizacije koroških Slovencev so v četrtek naslovile skupno pismo zveznemu ministru za 
izobraževanje, znanost in raziskovanje Heinzu Faßmannu, v katerem soglasno nasprotujejo morebitnemu krčenju učnih 
enot na inštitutih slavistike univerz v Celovcu in Gradcu. 
Načrtovan skupen masterski študij 
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Narodni svet koroških Slovencev (NSKS), Zveza slovenskih organizacij (ZSO) in Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS) 
so se odzvali na razvojne načrte zveznega ministrstva glede študija slavistike na Koroškem in Štajerskem. Načrti pristojnega 
ministrstva naj bi predvidevali en skupen masterski študij za univerzi v Celovcu in Gradcu. S tem bi odpadel masterski študij 
slavistike v Celovcu. Nadalje naj bi načrti predvidevali „skupno zasedanje“ prostih profesur slavističnih literarnih ved v 
Celovcu in Gradcu. 
 
 

 
Slika: Narodni svet koroških Slovencev (NSKS), Zveza slovenskih organizacij (ZSO) in Skupnost koroških Slovencev in 
Slovenk (SKS) so se odzvali na razvojne načrte zveznega ministrstva glede študija slavistike na Koroškem in Štajerskem. 
Foto: ORF 
 
Pravice zasidrane v členu 7 
Organizacije delijo zaskrbljenost inštituta za slavistiko na univerzi Alpe-Jadran v Celovcu, da bi to lahko bil prvi korak 
sistematičnega krčenja znanstvenega spopadanja s slovanskimi jeziki na Koroškem. Podpisani izrecno nasprotujejo načrtom 
in v pismu ministru opozarjajo na pravice slovenske narodne skupnosti, zasidrane v členu 7 Avstrijske državne pogodbe, ki 
zagotavljajo primerno število lastnih srednjih šol in pouk v slovenskem jeziku. 
„Nerazumljivo“ 
Za ta pouk pa je potrebno primerno število izobraženih učiteljev in profesorjev slovenščine, za katere je predpogoj študij 
slavistike. Nerazumljivo je, da je ravno v zvezni deželi, kjer je slovenščina učni jezik, visokošolski študij slovenščine pod 
vprašajem, so še zapisali NSKS, ZSO in SKS. 
- Pismo ministru Faßmannu 

• „Kritično in samokritično“. ORF, Celovec, 08.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2963464/  
V prostoru Alpa-Jadran je „zgodovinsko gledano veliko travm, na eni in na drugi strani“ - in te travme da je treba kritično 
in samokritično obdelovati, so prepričani v pobudi „War is over – Vojna je mimo, če hočeš“. Ustvariti želijo mirovno 
regijo in v ta namen so na srečanju v Ljubljani začrtali smernice. 
Še mnogo travm neobdelanih 
Sto let po koncu prve svetovne vojne je pobuda “War is over – Vojna je mimo” meseca novembra lani v Celovcu priredila 
trinacionalno srečanje z udeleženci iz Avstrije, Slovenije in Italije. Prav na stičišču teh treh držav in tudi narodov je še mnogo 
travm iz zadnjega stoletja neobdelanih, so prepričani v pobudi. 
 
 
Konkretni načrti sodelovanja 
Po srečanju na Koroškem so se člani iniciative zdaj srečali v prostorih Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Začrtali 
so smernice za nadaljnje delo in predstavili nekaj konkretnih točk, pravi predsednik Zveze slovenskih organizacij (ZSO) 
Marjan Sturm, ki se zavzema za kritično in samokritično soočanje z zgodovino. 
Srečanja pobude za mirovno regijo Alpe-Jadran, „War is over – Vojna je mimo, če hočeš“ se je v Ljubljani iz Koroške med 
drugim tudi udeležil univerzitetni profesor Werner Wintersteiner. 

• Pahor vročil Lipušu zlati red za zasluge. ORF, Celovec, 08.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2963517/  
Florjan Lipuš je ob slovenskem kulturnem prazniku prejel zlati red za zasluge za izjemen prispevek k slovenski 
književnosti ter za nov in svež pogled na slovenstvo. Odlikoval ga je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor v petek v 
Ljubljani na že tradicionalnem dnevu odprtih vrat na kulturni praznik. 
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Slika: Florjan Lipuš je ob slovenskem kulturnem prazniku prejel zlati red za zasluge za izjemen prispevek k slovenski 
književnosti ter za nov in svež pogled na slovenstvo. Odlikoval ga je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor v petek v 
Ljubljani na že tradicionalnem dnevu odprtih vrat na kulturni praznik. Foto: sta.si 
 
„Jezik začetek in konec vsega narodnega“ 
Lipuš je v zahvali dejal, da ni prepričan, da se vsi zavedajo resnosti kulture in pomembnosti jezika. „Spregledujemo in 
pozabljamo, da je jezik začetek in konec vsega narodnega, vsake narodnosti, tega, kar nas dela posebne in enkratne.“ Po 
njegovih besedah jezik ni samo pomožno sredstvo pri gospodarskih in političnih poslih ter vsakdanje sredstvo 
sporazumevanja, na njem so zgrajene naša samozavest, bitnost in obstanek. 
Ker so se predhodniki od Trubarja dalje posluževali slovenskega jezika, imajo Slovenci svojo državo, to pa državo po 
pisateljevem mnenju obvezuje, da jezik ohrani in ga oplemeniti. „Samo jezik smo s seboj prinesli, izborili smo si ga, vse 
drugo se nam je navrglo,“ je poudaril odlikovanec. 
"Izraz povezovanja vsega slovenskega v celoto“ 
Po njegovem prepričanju namreč imeti svojo državo pomeni imeti tudi oblast nad svojim jezikom. Ta ga lahko bodisi 
zanemarja, opušča in odpravi, lahko pa se dejavno vključi s tem, da jezik in kulturo dvigne na dostojno raven. „Država edina 
mora poskrbeti za to, da je jezik deležen če ne večje pa vsaj enakovredne obravnave in pozornosti, kakršne so deležna vsa 
druga področja, ki poleg jezika še tvorijo državnost.“ Država pa smo po Lipuševih besedah vsi, celo narodne manjšine.  
 
 
Odlikovanje dojema Lipuš kot „izraz povezovanja vsega slovenskega v enovito celoto“. Vendar pa ta gesta ne pomeni veliko, 
če prej omenjeno ne postane „vsakdanje načelo in vzgib vsakdanjega ravnanja“. Ker prihaja z narodnega obrobja, se Lipuš ni 
izognil ugotovitvi, da v njegovem okolju „narodno utripanje peša iz leta v leto“, v matično domovino pa se po njegovih 
besedah ozirajo v „pričakovanju, da svetilko jezik izpod mize postavi na mizo“. Pri tem je ponovil moto z ene od Prešernovih 
proslav: „Z jezikom smo ali nismo, z jezikom bomo ali ne bomo.“ 
Prisluhnite: zahvalni govor Florjana Lipuša 
Pahor je v svojem nagovoru povedal, da je Slovencem pol tisočletja kulturnega bivanja omogočilo, da so iz naroda prerasli v 
nacijo, se oblikovali v državo, ki „naj bo dovolj velika domovina za vse. Če in kolikor bo dovolj velika za vse, potem se nam ni 
bati za njeno prihodnost.“ 
Da naj še naprej negujemo jezik in slovenstvo, pa je poudarila tudi letošnja Prešernova nagrajenka kostumografka in 
scenografka Bjanka Adžić Ursulov, ki se je udeležila podelitve skupaj z nekaterimi prejemniki nagrad Prešernovega sklada - 
zborovsko dirigentko Martino Batič ter arhitektoma Aljošo Dekleva in Tino Gregorič - in predsednikom upravnega odbora 
Prešernovega sklada Vinkom Möderndorferjem. 
Lipuš je slovenski pisatelj, saj piše v slovenščini, je tudi avstrijski pisatelj, saj živi na avstrijskem Koroškem, poleg tega je 
evropski in svetovni pisatelj, saj v svojih delih opisuje človeka, ki bi lahko z enakimi problemi, strahovi in upanji živel kjerkoli 
in kadarkoli, piše v utemeljitvi odlikovanja. 
„Večina del avtobiografska“ 
„Večina njegovih del je v širšem pomenu avtobiografska, saj se z njimi vrača v čas med drugo svetovno vojno in po njej ter 
podaja bridko osebno izkušnjo in trpko koroško resničnost. V delih ne opisuje grozot, očitne pa so njihove posledice za 
posameznike, ki iščejo svojo pot v novem svetu. Teža grozot je tako še težja. Pa vendar v njegovih delih ni želje po obračunu 
ali maščevanju, sta pa v njih začudenje in spraševanje, kako je bilo vse to mogoče,“ so še zapisali v utemeljitvi. 
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Slika: Florjan Lipuš je ob slovenskem kulturnem prazniku prejel zlati red za zasluge za izjemen prispevek k slovenski 
književnosti ter za nov in svež pogled na slovenstvo. Odlikoval ga je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor v petek v 
Ljubljani na že tradicionalnem dnevu odprtih vrat na kulturni praznik. Foto: sta.si 
 
Osrednji del njegovega literarnega opusa je šest romanov, prejel pa je skoraj vse pomembne kulturne in literarne nagrade 
tako v Avstriji kot v Sloveniji. 
S svojimi deli Lipuš prispeva k ohranitvi in razvoju slovenskega jezika na Koroškem in v Sloveniji, jezik pa dojema kot temelj 
samozavesti, poudarja utemeljitev. Ob literarnem delu izpostavlja še njegovo zavzemanje za pokončno slovenstvo ter 
njegovo kritičnost do vodstev slovenske manjšinske skupnosti v Avstriji zaradi pomanjkljive enotnosti in odločnosti. 
Korošci čestitali 
Kot uradni predstavnik dežele Koroške je bil na slovesnosti predsednik deželnega zbora Reinhart Rohr (SPÖ). Ob 
veleposlanici Republike Avstrije v Sloveniji Sigrid Berka so bili na slovesnosti navzoči številni predstavniki iz vrst političnih in 
kulturnih organizacij koroških Slovencev. Kakor sporoča deželna tiskovna služba, je čestitke ob vročitvi zlatega reda za 
zasluge Florjanu Lipušu posredoval deželni kulturni referent in deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ). 

• Deželna politika na uradnem odprtju. ORF, Celovec, 08.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2963580/  
Oba predsednika koalicijskih strank v deželi, deželni glavar Peter Kaiser iz socialdemokratske stranke (SPÖ) in deželni 
svetnik Martin Gruber iz ljudske stranke (ÖVP) sta v petek prišla v Bilčovs na „Dan odprih vrat“ in uradno odprtje novega 
občinskega poslopja. 
 

 
Slika: Deželni glavar Peter Kaiser. Foto: ORF 
 
Kakor je dejal Kaiser, je bila občina po zaprju nekaterih obratov pred precejšnjimi izzivi, vsi pa so stopili skupaj in niso 
obupali. Zato jim izkazuje svoje spoštovanje. Odločilne za celoten projekt so bile subvencije dežele, tako regionalne, kakor 
namensko vezane prispevke dežele občini. Omenil pa je tudi nov izobraževalni center, v katerem je veliko okoljske zavesti in 
življenja za prihodnost. 
 
 
Gruber je poudaril pomen poživitve vaškega središča za pozitivni razvoj občine Bilčovs in bodoče rodove. Zato da odločno 
zagovarja finančne pobude dežele, prepričan, da je z njimi mogoče ustaviti beg s podeželja. 
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Slika: Župan Manfred Maierhofer. Foto: ORF 
 
Župan Manfred Maierhofer (imenska lista) je glede prihodnosti informiral, da želi občina Bilčovs vaško jedro poživiti v skladu 
s pričakovanji občank in občanov. Druga faza bo trajala do leta 2026. 
 
 

• Dijaki s petjem odgovorili na provokacijo. ORF, Celovec, 11.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2963880/  
Okoli 150 slovenskih zamejskih dijakov je v soboto v Gorici pripravilo shod in s slovenskimi pesmimi odgovorilo na 
fašistično provokacijo gibanja Blocco studentesco, mladinske veje italijanskega skrajno desničarskega gibanja CasaPound. 
Na zid pred slovenskim višješolskim centrom v Gorici je gibanje nalepilo plakate s svojimi gesli, na ograjo zavoda pa izobesilo 
transparent v počastitev žrtev fojb. 
Provokacija s plakati „nesprejemljiva“ 
Na provokacijo so se odzvali tudi v Slovenski skupnosti (SSk), stranki Slovencev v Italiji. V pismu goriškemu prefektu 
Massimu Marchiesiellu in goriškemu županu Rodolfu Ziberni so zapisali, da dejanje že samo po sebi predstavlja nepotrebno 
in škodljivo izzivanje za medsebojno spoštljivo vzdušje, ki je bilo vzpostavljeno v zadnjih letih. 
Dogodek je po navedbah pokrajinskega tajnika Slovenske skupnosti za Goriško Julijana Čavdka toliko bolj nesprejemljiv, ker 
se je zgodil ravno na državni praznik, kulturni dan, v Sloveniji. 
Iz gibanja Blocco studentesco pa so po poročanju Radia Slovenija sporočili, da je bil cilj plakatne akcije iskanje dialoga z 
dijaki slovenskih šol, med katerimi da naj bi nekateri tudi obiskovali njihov sedež. 

• Eksodus in fojbe: ostri odzivi iz Slovenije. ORF, Celovec, 11.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2964028/  
Slovenski politični vrh se je ostro odzval na izjave na slovesnosti v Bazovici pri Trstu ob italijanskem dnevu spomina na 
žrtve fojb in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije. Gre za zgodovinski revizionizem brez primere, je na omrežju 
kratkih sporočil Twitter zapisal premier RS Marjan Šarec. 
Šarec: „Zgodovinski revizionizem brez primere“ 
Ob italijanskem „obeleževanju dneva spomina“ je prišlo v nedeljo do „poskusov enostranske in selektivne interpretacije 
zgodovinskih dogodkov na obmejnem prostoru Slovenije in Italije“, ki niso v duhu evropskih vrednot, so v izjavi za javnost 
opozorili na slovenskem zunanjem ministrstvu. 
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v zvezi z obeleževanjem dneva spomina na žrtve fojb in eksodus pisal Sergiu 
Mattarelli, predsedniku italijanske republike, poroča Primorski dnevnik. Prenesel mu je zaskrbljenost v zvezi z 
nesprejemljivimi izjavami visokih predstavnikov italijanske republike, ki želijo ustvariti vtis, da je šlo pri fojbah za etnično 
čiščenje. 
Pahor je v pismu spomnil na tragičen čas pred drugo svetovno vojno, med njo, pa tudi neposredno po njej. To da je bilo 
obdobje, ki je močno prizadelo slovensko-italijanske odnose, fašizem pa je neposredno prizadel Primorce. 
„Ni prvič, da iz italijanske državne ravni slišimo zgodovinske ocene in politična stališča, ki med Slovenci vzbujajo ogorčenje in 
zaskrbljenost. Vendar se mi zdi pomembno opozoriti, da se prvič na slabše spreminja evropski kontekst sožitja in enotnosti, 
v katerem postajajo take ocene in stališča še posebej zaskrbljujoča“, meni Pahor, ki Mattarello v nadaljevanju prosi, naj 
razmislek sprejme z največjo mero pozornosti. 
Na Twitterju sta izjave v Bazovici in širjenje fašizma v Italiji ostro obsodila tudi predsednik slovenskega državnega zbora 
Dejan Židan in predsednik odbora za zunanjo politiko v DZ Matjaž Nemec ter evropska poslanka Tanja Fajon (vsi SD). 
Nedeljske slovesnosti v Bazovici sta se med drugimi udeležila italijanski notranji minister Matteo Salvini in predsednik 
Evropskega parlamenta Antonio Tajani. Slednji je med drugim izjavil, da naj „živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi 
italijanska Dalmacija“. 

• Glasbeno na Prešernov dan v Gradcu. ORF, Celovec, 11.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2963930/  
Ob slovenskem kulturnem prazniku so v Gradcu nastopili člani ansambla KonsBrass graškega konservatorija s 
simfoničnim orkestrom Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani. Bilo je to prvo praznovanje Prešernovega dne 
slovenske ambasade izven Dunaja. 
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Slika: Slavnostni glasbeni večer ob slovenskem kulturnem prazniku so v petek v glasbeni dvorani pri Minoritih pripravila 
veleposlaništvo RS na Dunaju in Slovenski kulturno-informacijski center v Avstriji (SKICA). Foto: ORF 
 
Slavnostni glasbeni večer ob slovenskem kulturnem prazniku so v petek v glasbeni dvorani pri Minoritih pripravila 
veleposlaništvo RS na Dunaju in Slovenski kulturno-informacijski center v Avstriji (SKICA). To je bilo prvo osrednje 
praznovanje Prešernovega dne slovenske ambasade izven Dunaja, ki ga je s svojo navzočnostjo počastila veleposlanica 
Republike Slovenije Ksenija Škrilec. 
 
Veleposlanica Republike Slovenije na Dunaju Ksenija Škrilec je letos prvič v prestolnici avstrijske Štajerske vabila na osrednji 
dogodek slovenske ambasade ob slovenskem kulturnem prazniku. Veleposlanica potrjuje, da je slovensko in nemško 
govoreče občinstvo v glasbeni dvorani graških Minoritov bilo navdušeno nad kakovostjo mladega slovenskega orkestra. 
 
 
Koncertni večer z orkestrom konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani je bil izraz dvoletnega sodelovanja s partnerskim 
konservatorijem v Gradcu. Umetniški vodja slovenskega orkestra in dirigent Slaven Kulenović potrjuje dobro čezmejno 
izmejnavo, ki se bo nadaljevala tudi v prihodnje. 
 

 
Slika: Koncertni večer z orkestrom konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani je bil izraz dvoletnega sodelovanja s 
partnerskim konservatorijem v Gradcu.  Foto: ORF 
 
Med častnimi gosti koncerta ob slovenskem kulturnem prazniku v Gradcu je bila tudi štajerska deželna svetnica za izobazbo 
Ursula Lackner (SPÖ), ki je občinstvo nagovorila tudi v slovenščini in že vrsto let podpira kulturno izmenjavo s Slovenijo. 
Honorarni konzul Slovenije v Gradcu Peter Merkscha prihaja iz sveta podjetništva, zanj pa so pomembni tudi kulturni stiki. 
Pri koncertu ob slovenskem kulturnem prazniku je potrdil, da bodo v Gradcu tudi v prihodnje sledili glasbeni večeri s 
slovenskimi glasbeniki. 

• V „Delu“ o avstrijski davčni reformi. ORF, Celovec, 12.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2964094/  
V sobotni prilogi časnika „Delo“ je objavljen intervju z Marianom Wakounigom, regionalnim menedžerjem za davke in 
carine na avstrijskem finančnem ministrstvu. Med drugim o tem, zakaj in kako Avstrija izvaja korenito davčno reformo, 
komu je namenjena in kakšni bodo učinki. 
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2964094/


 
Slika: V sobotni prilogi časnika „Delo“ je objavljen intervju z Marianom Wakounigom, regionalnim menedžerjem za davke 
in carine na avstrijskem finančnem ministrstvu. Foto: ORF 
 
Pa tudi o transparentnosti postopka, kakšen je proces sprejemanja, kdo vse sodeluje pri sestavljanju davčne zakonodaje in 
kakšno vlogo ima trenutna politika in davki sosednjih držav, podaja svojo ekspertizo član Strokovnega sveta Slovenske 
gospodarske zveze (SGZ). 
Kot Slovenec Wakounig poudarja, da je pogosto v logiko vnašal tisto, kar se dogaja v Sloveniji. Vedno je povedal, kaj se na 
davčnem področju dogaja v Sloveniji, tako da je avstrijskim kolegom oziroma tistim, ki so vključeni v spreminjanje 
zakonodaje, znano, kako je to videti v Sloveniji. To je zelo pomembno, poudarja Wakounig, ker je vedno cenil tudi slovensko 
davčno ekspertizo, slovensko znanje in razmišljanje. 

• Slovenija bo na ugovor odgovorila v roku. ORF, Celovec, 12.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2964099/  
Sloveniji se v sredo izteka rok za odgovor na hrvaški ugovor glede pristojnosti Sodišča EU o odločanju na slovensko tožbo 
proti Hrvaški zaradi nespoštovanja evropskega prava. Slovenska vlada je odgovor že potrdila, na sodišče s sedežem v 
Luxembourgu pa bo prispel pravočasno, zagotavljajo pristojni. 
 
 
Posvet s strokovnjaki za mednarodno pravo 
Z vsebino odgovora na hrvaški ugovor na tožbo, ki ga je Slovenija prejela 4. januarja, in s celotnim postopkom se je prejšnji 
teden seznanil tudi zunanjepolitični odbor državnega zbora - prvič pod vlado Marjana Šarca. Kot je po seji odbora, ki je sicer 
zaradi zaupnosti postopka potekala za zaprtimi vrati, povedal zunanji minister Miro Cerar, so se pred pripravo odgovora 
posvetovali s strokovnjaki za evropsko in mednarodno pravo iz Slovenije in odvetniki iz tujine. 
Ta posvet pravnih strokovnjakov pri ministru Cerarju je bil po navedbah diplomatskih virov zelo plodovit. Na njem je 
sodelovalo več kot 20 strokovnjakov, med drugim bivši slovenski predsednik Danilo Türk, svetovalec sedanjega predsednika 
Ernest Petrič in slovenska agentka v arbitraži o meji s Hrvaško Mirjam Škrk, vsi profesorji mednarodnega prava. 
Odgovor, ki so ga pripravili, je sicer vsebinsko precej „tehničen“ - zavrača argumente Hrvaške, da se slovenska tožba nanaša 
v bistvu na hrvaško nepriznavanje arbitražne razsodbe, o čemer pa da Sodišče EU ni pristojno razsojati, ker so meje med 
državami stvar mednarodnega, ne pa evropskega prava. 
Slovenija vztraja, da Hrvaška krši evropska pravila 
Slovenija v tem odgovoru vztraja, da Hrvaška s tem, ko sicer ne priznava arbitražne razsodbe o meji, konkretno krši 
evropska pravila in politike. Sama arbitražna razsodba pa za Slovenijo ni več vprašanje, ampak dejstvo, ki ga sodišče mora 
upoštevati. Hrvaška tako s kršenjem z arbitražo določene meje in izvajanjem svojih dejanj na ozemlju Slovenije onemogoča 
Sloveniji, da bi izvajala evropska pravila na svojem ozemlju, in tudi sicer krši pravila lojalnega sodelovanja v Evropski uniji. 
Slovenija v tem odgovoru tudi zavrača hrvaške trditve, da slovenska tožba ne izpolnjuje vseh kriterijev za tožbo pred 
Sodiščem EU in da bi jo moralo sodišče tudi zato zavreči. Tožba izpolnjuje vse kriterije in standarde in je primerljiva z 
ostalimi tožbami, ki so vložene pred tem sodiščem, zatrjujejo v Ljubljani. Tudi sicer so v odgovoru na hrvaški ugovor še 
enkrat pojasnili zgodovinsko ozadje spora in tako sodišču morda pokazali celovitejšo sliko, saj so v Zagrebu v svojem 
ugovoru marsikatero podrobnost izpustili. 
Zdaj se bo čakalo na odločitev sodišča, katerim argumentom bo prisluhnilo. Ker je Slovenija odgovor pripravila v slovenščini, 
bo sodišču nekaj časa pobralo pripravljanje prevoda v hrvaščino, ki je v skladu s poslovnikom sodišča jezik postopka - ta je 
namreč vedno v jeziku tožene države. Prav tako bodo morali celotno zadevo prevesti še v francoščino, ki je delovni jezik 
sodišča, nato pa naj bi sodišče imenovalo pravobranilca v postopku in sestavo sodnega senata. 
Pravobranilec bo moral še pred odločitvijo sodišča sprejeti mnenje, ali podpira hrvaški ugovor glede pristojnosti sodišča. To 
pa se bo nato odločilo, ali se bo ločeno izreklo glede pristojnosti ali pa bo morda to odločitev združilo z odločanjem glede 
same vsebine tožbe. To odločitev v Ljubljani pričakujejo „spomladi“. 
Šele nato naj bi sodišče vnovič pozvalo Hrvaško, naj se izreče glede tožbenih zahtevkov Slovenije, čemur so se v Zagrebu z 
ugovorom glede pristojnosti sodišča zaenkrat izognili. Potem naj bi imela Slovenija pravico do replike, Hrvaška pa nato še 
pravico do duplike. Roke za to bo sodišče še določilo, a običajno imajo stranke za to na voljo po dva meseca. 
Zaradi tega ugovora se bo celoten postopek zdaj zamaknil za nekaj mesecev, kar pomeni, da bo ustni del postopka, ki bo 
sledil pisnemu, najverjetneje potekal šele jeseni. Ko bo celoten postopek končan in sodba izrečena, pa se bo verjetno pisalo 
že leto 2020. Seveda če bo sodišče zdaj zavrnilo hrvaški ugovor, v kar pa so v Ljubljani prepričani, saj da ima Slovenija dobre 
argumente. 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2964099/
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Slovenija je za zastopanje pred Sodiščem EU zaprosila tudi pariško odvetniško pisarno Signa. Zaenkrat je slovenska vlada tej 
družbi plačala okoli 150.000 evrov, sicer pa je v povezavi s tožbo nastalo za okoli 200.000 evrov stroškov. Tudi sicer v 
Ljubljani načrtujejo, da bo ta postopek Slovenijo stal bistveno manj, kot je stala arbitraža o meji - s to je bilo namreč za več 
kot šest milijonov stroškov. 

• Optimizem še ni povsem izginil. ORF, Celovec, 12.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2964147/  
Italijanski senat je zavrnil dopolnila, ki bi slovenski narodni skupnosti zagotovila izvolitev njenega predstavnika ali 
predstavnice v parlament. Zdaj upa narodna skupnost na ugodno spremembo volilnega sistema, ki bi v Furlaniji - Julijski 
krajini (FJK) omogočil olajšano izvolitev slovenskega senatorja. 
"Napad na avtohtone jezikovne manjšine“ 
Italijanski senat je prejšnji teden na glasovanju o zmanjšanju števila parlamentarcev z veliko večino zavrnil vsa dopolnila, ki 
bi slovenski narodni skupnosti v Furlaniji-Julijski krajini (FJK) zagotovila ali vsaj olajšala izvolitev njenega predstavnika ali 
predstavnice v parlament. 
Za slovensko narodno skupnost je odklonilna drža italijanske vlade velik udarec in „napad na avtohtone jezikovne 
manjšine“, je zavrnitev komentirala senatorka slovenskega rodu Tatjana Rojc. 
 

 
Slika: Walter Bandelj. Foto: sta.si 
 
 „Smo za zajamčeno zastopstvo“ 
V krovnih organizacijah so nad zavrnitvijo dopolnil prav tako zelo razočarani, optimizem, ki je vladal pred glasovanjem 
predvsem v Svetu slovenskih organizacij (SSO), je zbledel, ni pa še povsem izginil, pravi predsednik SSO, Walter Bandelj. 
Sicer tudi v krovnih organizacijah slovenske manjšine v Italiji obsojajo izjave italijanskih predstavnikov na nedeljski 
slovesnosti v Bazovici ob dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije. Svet slovenkih 
organizacij (SSO) in Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) obžalujeta tudi nestrpnost, ki da so ji Slovenci v Italiji priča 
vsako leto, odkar se obeležuje ta praznik, ne glede na barvo vlade v Rimu. 
Ostro obsojajo dogajanje ob spominu na fojbe 
Predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO) Walter Bandelj je za Slovensko tiskovno agencijo povedal, da Slovenci v Italiji 
ostro obsojajo dogajanje v Bazovici. Izjave vrha italijanskih državnih oblasti na slovesnosti je označil za negativne in zelo 
žaljive. Pri tem je še posebej izpostavil predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija. 
Slednji je bil predvsem zaradi besed, da „naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija“, v ponedeljek tudi tarča ostrih 
kritik visokih predstavnikov Slovenije in slovenskih evroposlancev. Sam je v ponedeljek izrazil obžalovanje, če so bile njegove 
izjave napačno razumljene, in dodal, da je želel posredovati sporočilo miru. 
„Tako visok funkcionar, kot je Tajani, ne bi smel priti v Bazovico in pridigati, ne da bi vedel, kakšna je zgodovina“, tako 
Bandelj. 

• Koledarji Mohorjeve na spletu. ORF, Celovec, 12.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2964150/  
Celovška Mohorjeva družba je digitalizirala vse svoje koledarje od leta 1948. Na spletu je prosto dostopnih vseh 12.000 
strani, kar je tudi pomembno za krajevno in regionalno zgodovino, pravi direktor Karl Hren. Ključna ob tem je tudi iskalna 
funkcija. 
12.000 strani s posebno iskalno funkcijo 
V času raznoraznih informacij na spletu so še kako potrebni avtentični viri. In ker se pri Mohorjevi zavedajo, da se gotovo ne 
bo kakšna ameriška korporacija spomnila, da postavi koroško-slovensko gradivo na splet, so se odločili, da to naredijo sami. 
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Slika: Karl Hren. Foto: ORF 
 
 „Bogastvo regionalne podobe“ 
Tako je celovška Mohorjeva s pomočjo Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu digitalizirala vse svoje koledarje, ki so 
izšli od leta 1948. Na spletu je s tem brezplačno dostopnih 12.000 strani koledarjev, kar je pomembno med drugim za 
vedenje o regionalni podobi južne Koroške, tako direktor Mohorjeve v Celovcu Karl Hren. 
- Povezava: Koledarji Mohorjeve na spletu 

• ORF bo sofinanciral film Andrine Mračnikar. ORF, Celovec, 12.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2964232/  
Skupna komisija Avstrijske radiotelevizije in Avstrijskega filmskega inštituta je izbrala deset filmskih produkcij, ki jih bo 
ORF sofinanciral. En dokumentarec, ki ga bo podprl, je filmski esej o počasnem, a kontinuiranem izginotju slovenske 
narodne skupnosti ob primeru Hodiš. Avtorica je režiserka-domačinka Andrina Mračnikar. 
 

 
Slika: Režiserka Andrina Mračnikar. Foto: ORF 
 
ORF bo za vseh deset projektov plačal 3,5 milijona evrov. Gre za šest igranih filmov, dve dokumentaciji in dva inovativna 
projekta. 

• Bliskovita pot Makedonije v Nato. ORF, Celovec, 13.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2964343/  
Slovenski parlament je v torek na izredni seji ratificiral pristopni protokol Severne Makedonije k Natu in sicer z 72 glasovi 
za in 12 proti. Da bosta glasovali proti, sta prej napovedali poslanski skupini Levice in Slovenske nacionalne stranke. 
 
 
Ratifikacijo protokola je v nagovoru poslancem po seji pozdravil in se zanjo zahvalil predsednik makedonskega parlamenta 
Talat Xhaferi. 

• Zaskrbljenost zaradi provokacije v Gorici. ORF, Celovec, 13.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2964316/  
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu izraža zaskrbljenost zaradi provokacije, ki so si jo na dan Slovenskega 
kulturnega praznika, ki je praznik vseh Slovencev v Sloveniji in zunaj njenih meja, v Gorici privoščili pripadniki 
mladinskega gibanja Študentski blok. 
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Slika: Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu izraža zaskrbljenost zaradi provokacije, ki so si jo na dan 
Slovenskega kulturnega praznika, ki je praznik vseh Slovencev v Sloveniji in zunaj njenih meja, v Gorici privoščili 
pripadniki mladinskega gibanja Študentski blok. Foto: ORF 
 
Gibanje deluje znotraj italijanske politične stranke Casa Pound, za katero velja, da je njena prevladujoča ideološka podlaga 
za sodobni neofašizem. Urad obžaluje, „da politično gibanje, ki združuje mlade ljudi, želi kolo zgodovine zavrteti nazaj in 
poskuša mlade generacije na občutljivem narodno mešanem področju, kjer od vselej živi tudi avtohtona slovenska narodna 
skupnost, pahniti v obnavljanje ter ponavljanje mračnih obdobij dvajsetega stoletja in obuditi ozračje nestrpnosti ter 
mržnje, za katero smo upali, da se je, presežena, že razkrojila v ropotarnici zgodovine“. 

• Socialdemokrati so se spomnili žrtev. ORF, Celovec, 13.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2964312/  
S polaganjem vencev pri spomeniku „Žrtvam za svobodno Avstrijo 1938-1945“ na pokopališču v Trnji vasi so se koroški 
socialdemokrati v torek spomnili žrtev februarskih bojev leta 1934, v katerih je bila pred 85 leti krvavo zatrta mlada 
avstrijska demokracija. 
 

 
Slika: S polaganjem vencev pri spomeniku „Žrtvam za svobodno Avstrijo 1938-1945“ na pokopališču v Trnji vasi so se 
koroški socialdemokrati v torek spomnili žrtev februarskih bojev leta 1934, v katerih je bila pred 85 leti krvavo zatrta 
mlada avstrijska demokracija. Foto: ORF 
 
Delavstvo se je uprlo fašističnemu udaru. Upor se je končal s porazom. S polaganjem vencev so koroški socialdemokrati v 
torek spomnili na oporoko žrtev februarskih bojev 1934. Bojevali so se za svobodo, enakost, svobodo govora in politično 
soudeležbo. 
 

 
Slika: Spomenik „Žrtvam za svobodno Avstrijo 1938-1945“ na pokopališču v Trnji vasi. Foto: ORF 
 

• Salvini „ne razume“ kritike. ORF, Celovec, 13.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2964365/  
Italijanski notranji minister Matteo Salvini je dejal, da ne razume, zakaj je slovenski premier Marjan Šarec protestiral 
proti njegovim izjavam. Salvini, ki je tudi podpredsednik italijanske vlade, se je v nedeljo v Bazovici udeležil slovesnosti 
ob italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije. 
 
 
Slovenski premier Marjan Šarec je v odzivu na dogajanje v Bazovici na Twitterju med drugim zapisal, da je bil fašizem 
dejstvo „in imel je za cilj uničenje slovenskega naroda“. Pri izjavah v Bazovici gre za „zgodovinski revizionizem brez primere“, 
je še dodal Šarec. 
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Ob tem je Salvini preko Twitterja sporočil, da je prišel v Bazovico, da bi „počastil tisoče rojakov, ki so jih komunisti mučili, 
pobili in večkrat še žive vrgli v brezna“. „Kaj je bila njihova krivda? To, da so bili Italijani. Kdor zanika, dvakrat ubije. Mi ne 
pozabimo“, je še zapisal. 
Na italijanski televiziji RAI je Salvini v ponedeljek zvečer v oddaji „Porta a porta“ dejal, da ne verjame, „da je otrok, ki ga je 
ubila nacistična roka, drugačen od otroka, ki ga je ubila roka komunista“. 
Mattarella: ne maščevanje, temveč etnično sovraštvo 
Iz ugotovitve, da so bile „med italijanskimi žrtvami tudi številne osebe, ki niso imele nobene zveze s fašisti in z njihovim 
zatiranjem“, je predsednik Italije Sergio Mattarella v svojem uradnem nagovoru ob dnevu spomina na žrtve fojb naredil - 
kakor piše Primorski dnevnik - nekoliko drzen miselnih preskok da „torej fojbe niso bile maščevanje zaradi fašističnih krivic“. 
Govor je bil uperjen proti „nekaterim revizionističnim in redukcionističnim zgodovinarjem“, ki da skušajo pojav povojnih 
likvidacij opravičevati v logiki maščevanja zaradi zločinov fašizma. 
Ni tako, meni Mattarella, ki je poudaril, da so „med italijanskimi žrtvami nesprejemljivega sovraštva, ki je bilo hkrati 
ideološko, etnično in socialno“, bili tudi mnogi, ki niso imeli nobene zveze s fašizmom. Na to se je odzval slovenski 
predsednik Pahor v pismu Matarelli. Izjave italijanskega predsednika je Borut Pahor označil kot „nesprejemljive“. 
Ostri odzivi tudi iz Hrvaške 
Na nedeljsko dogajanje v Bazovici se je odzvala tudi Hrvaška: premier Andrej Plenković je ostro obsodil nastop predsednika 
Evropskega parlamenta Antonia Tajanija, ki je med drugim izjavil, da naj „živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska 
Dalmacija". Plenković je ptrdil, da sta s Tajanijem že govorila po telefonu in Plenković da je Tajaniju povedal, da je bila izjava 
napačna in neprimerna. 
Besede, ki jih je predsednik Evropskega parlamenta Tajani izrekel na slovesnosti v Bazovici, je mogoče razumeti tudi kot 
ozemeljske zahteve, je v sredo v Ljubljani dejal predsednik Slovenije Borut Pahor. „Pričakujem, da se bo Tajani v celoti 
ogradil od svojih besed“, je dodal. Po mnenju Pahorja je treba to storiti čim prej in umiriti razpravo, ki se je ob tem razvnela. 
Gre za besede, naj „živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija, naj živijo italijanski izgnanci“, ki jih je 
Tajani izrekel na koncu svojega govora. 
Mednarodna peticija za odstop Tajanija 
Odzivi na nedeljski govor so se sicer kopičili iz minute v minuto, piše Primorski dnevnik v sredo. Socialni demokrati so 
sprožili mednarodno peticijo, s katero po spornih izjavah v Bazovici pozivajo predsednika Evropskega parlamenta Antonia 
Tajanija k odstopu. 
Med prvimi podpisniki so med drugimi italijanska senatorka slovenskega rodu Tatjana Rojc in drugi vidni nekdanji in sedanji 
politični predstavniki in kulturniki iz Slovenije (Milan Kučan, Dejan Židan, Marko Sosič, Jan Cvitkovič idr.), Hrvaške (Stipe 
Mesić, Jadranka Kosor) ter Avstrije, kot na primer evropski poslanec SPÖ Josef Weidenholzer. 

• Peca vabi z odličnimi pogoji ORF, Celovec, 13.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2964383/  
Smučišče na Peci se v teh dneh kaže s svoje najlepše strani. Številni smučarji in smučarke iz bližnje okolice in gostje od 
drugod uživajo odlične pogoje. Že v naslednji zimi hočejo lastniki ponuditi še boljše pogoje in nadgraditi infrastrukturo. 
 
 
Semestralne počitnice in lepo vreme vabijo smučarje 
Smo pri polovici semestralnih počitnic, vreme nam je postreglo odlično in zimski športniki lahko uživajo ob odličnih snežnih 
razmerah in prijetnih, sončnih temperaturah. 
 
Smučišče dobro obiskano 
Tudi smučišče na Peci je v teh dneh odlično obiskano, predvsem domačini in gosti iz bližnje okolice uživajo odlične pogoje, 
kakor se je na snemanju prispevka za nedeljsko televizijsko oddajo „Dober dan, Koroška/ Dober dan, Štajerska“ prepričal 
tudi urednik Slovenskega sporeda ORF Alexander Mak. 
 

 
Slika: Hubert Ramskogler. Foto: orf 
 
 „S snegom so prišli tudi gostje“ 
Tudi poslovodja Hubert Ramskogler je z obiskom zelo zadovoljen, čeprav je bil začetek zaradi manjkajočega snega težaven, 
kakor pravi. 
Nuditi gostom še boljše pogoje je izziv za prihodnost, dodaja Ramskogler. 
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Peca v prvi vrsti privablja domačine iz bližnje okolice, z investicijami v infrastrukturo pa naj bi smučišče pritegnilo tudi goste 
od drugod, je optimističen Ramskogler. 
 

 
Slika: Smučišče na Peci se v teh dneh kaže s svoje najlepše strani. Številni smučarji in smučarke iz bližnje okolice in gostje 
od drugod uživajo odlične pogoje. Foto: orf 
 
Tudi ponudba v gastronomiji se bo razširila in izboljšala, dodaja poslovodja smučišča. 
 
Poslovodja je navdušen nad pogledom s Pece v dolino in ponosno govori o lepotah gorske panorame. 

• Najbolj razočarani sta narodni skupnosti. ORF, Celovec, 14.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2964524/  
Predlog rebalansa proračuna za letos so v sredo kot zainteresirana delovna telesa obravnavali odbori slovenskega 
državnega zbora (DZ) za notranje zadeve, za obrambo in za gospodarstvo ter komisija DZ za narodnosti. Najbolj 
razočarani nad predlogom so bili v italijanski in madžarski narodni skupnosti. 
 
 
40 milijonov več za vojsko 
Sredstva za obrambni resor se s predlogom povečujejo za 40 milijonov evrov na nekaj manj kot 504 milijone evrov. Kot je na 
seji odbora za obrambo pojasnil državni sekretar na ministrstvu za obrambo Klemen Grošelj, se od tega sredstva za 
Slovensko vojsko povečujejo za 33 milijonov evrov na 410 milijonov evrov. Od tega bo več kot pol šlo za plače, največja med 
investicijami pa bo nakup oklepnikov 4x4 oshkosh. 
Za ministrstvo za javno upravo pa je po predlogu rebalansa predvidenih 113.801.739 evrov, kar je 952.364 manj od zneska 
iz proračuna, je povedal minister za javno upravo Rudi Medved. 
Predlog rebalansa povečuje sredstva ministrstvu za gospodarstvo za 48 milijonov evrov na 274 milijonov evrov, večina 
dodatnih sredstev pa bo šla za soudeležbo države pri financiranju z evropskimi sredstvi. 
Narodni skupnosti nista bili uslišani 
V italijanski in madžarski narodni skupnosti pa so si želeli, da bi za nekatere svoje programe pridobili dodatna sredstva, a 
niso bili uslišani. V imenu obeh poslancev narodnih skupnosti je predsednik komisije za narodnosti Ferenc Horvath na seji 
komisije dejal, da z rebalansom v delu, ki zadeva narodni skupnosti, ne morejo biti zadovoljni. 
Po njegovih besedah gre globalno gledano za majhna sredstva. Tako še vedno verjame v dobro voljo koalicije, da lahko tudi 
brez rebalansa znotraj posameznih ministrstev najdejo dodatna sredstva, ki so za obe narodni skupnosti pomembna. 
Obenem je pozval, da se pri pripravi proračuna za prihodnje leto upošteva tudi želje in potrebe narodnih skupnosti. 

• „Zaskrbljena“ nad izjavami. ORF, Celovec, 14.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2964539/  
Predsednika krovnih organizacij slovenske narodne skupnosti v Italiji Rudi Pavšič in Walter Bandelj sta italijanskemu 
predsedniku Sergiu Mattarelli v pismu izrazila zaskrbljenost nad izjavami na slovesnosti ob dnevu spomina na žrtve fojb v 
Bazovici pri Trstu. 
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Slika: Predsednika krovnih organizacij slovenske narodne skupnosti v Italiji Rudi Pavšič in Walter Bandelj sta 
italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli v pismu izrazila zaskrbljenost nad izjavami na slovesnosti ob dnevu spomina 
na žrtve fojb v Bazovici pri Trstu. Foto: ORF 
 
Opozarjata na zakon, ki navaja dogajanja 
Vsebina uradnih nagovorov predstavnikov najvišjih krajevnih in državnih oblasti ni bila še nikoli tako enosmerna in brez 
najmanjše omembe celotnega dogajanja, ki je navedeno tudi v zakonu iz leta 2004, s katerim so uvedli dan spomina, sta v 
sredo zapisala predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) Pavšič in predsednik Sveta slovenskih organizacij 
(SSO) Bandelj. 
Zakon za dan spomina določa 10. februar, zato da se ohranja in obnavlja spomin na tragedije Italijanov in vseh žrtev fojb, 
izselitev prebivalcev iz rodne Istre, Reke in Dalmacije po drugi svetovni vojni, sta opozorila. V številnih uradnih izjavah v 
nedeljo pa se je po njunih besedah s prstom kazalo samo na enega krivca tako za pred-, med- in povojna dejanja ter se je 
zamolčalo sramoto fašizma, so sporočili iz SKGZ. 
Opozorila sta tudi na „zelo dragoceno delo“, ki ga je opravila mešana italijansko-slovenska zgodovinsko-kulturna komisija, ki 
sta jo ustanovili zunanji ministrstvi Italije in Slovenije z namenom, da izvede obsežno raziskavo in prouči dogajanje v 
zgodovini kulturnih in političnih bilateralnih odnosov. To delo bi moralo biti po njunih besedah „podlaga za vsakršno mnenje 
in poseg o številnih tragedijah teh krajev, vključno z dramo eksodusa in fojb“. 
Slovenska narodna skupnost v Furlaniji-Julijski krajini že vrsto let sodeluje z ezulskim združenjem ANVGD, izhajajoč iz 
predpostavke vzajemnega spoštovanja krivic in nasilja, ki so jih pretrpeli na obeh straneh. To spoštovanje je omogočilo, da 
je duh medetničnega sobivanja in čezmejnega sodelovanja postal dediščina vseh nas, sta dodala predsednika organizacij 
slovenske manjšine. 
Besede so „prizadele in užalostile“ 
„Zato so nas prizadele in užalostile besede, ki nimajo veliko opraviti s spravo in spoštovanjem spomina, saj je splošno znano, 
da med žrtvami fojb niso bili samo Italijani, ampak je bilo tudi več Slovencev in Hrvatov. Zato tudi ob priložnostih, kot je bila 
ta, pričakujemo večjo občutljivost, zato da se ne izniči pomembno delo vseh tistih, ki so si več desetletij prizadevali zaceliti 
globoke rane, ki jih je zgodovina povzročila ljudem na teh mejnih območjih,“ sta Bandelj in Pavšič še zapisala v pismu 
italijanskemu predsedniku. 
V Sloveniji in tudi na Hrvaškem so v minulih dneh razburile predvsem izjave predsednika Evropskega parlamenta Antonia 
Tajanija, ki je na slovesnosti v Bazovici dejal, naj „živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija, naj živijo 
italijanski izgnanci“. 
Na slovesnosti je bil tudi italijanski notranji minister Matteo Salvini, ki je v nedeljo preko Twitterja sporočil, da je prišel v 
Bazovico, da bi počastil tisoče rojakov, ki so jih komunisti mučili, pobili in večkrat še žive vrgli v brezna. 
Mattarelli je v zvezi s temi izjavami pisal že slovenski predsednik Borut Pahor, ki je od Tajanija zahteval, da se ogradi od 
svojih izjav. 

• Tajani se je opravičil. ORF, Celovec, 14.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2964542/  
Predsednik Evropskega parlamenta in član desnosredinske stranke Naprej Italija Antonio Tajani se je v sredo v pismu 
opravičil hrvaški predsednici Kolindi Grabar-Kitarović in premierju Andreju Plenkoviću zaradi svojih nedeljskih izjav v 
Bazovici. Obžaloval je, da je omenil „italijansko“ Dalmacijo in Istro, so sporočili v Zagrebu. 
Obžaluje besede, ki jih je uporabil 
Tajani je v nedeljo v Bazovici pri Trstu na slovesnosti ob italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus Italijanov iz 
Istre, Reke in Dalmacije izjavil, da je tiste, ki zanikajo pojav fojb in eksodusa, premagala zgodovina in da je tisti, kdor zanika 
ta pojav, sostorilec tistega, kar se je zgodilo. Ob tem je dodal, da naj „živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska 
Dalmacija“. 
„Iskreno obžalujem in se opravičujem, da sem uporabil besede, ki so morda užalile vaše državljane in so bile razumljene kot 
neke vrste ozemeljske zahteve. Zagotavljam vam, da to ni bil niti moj namen niti ni to moje stališče o zadevi,“ je zapisal v 
izjavi za javnost. 
Dodal je, da je, ko je omenil italijansko Istro in Dalmacijo, govoril o istrskih in dalmatinskih italijansko govorečih izgnancih, 
njihovih otrocih in vnukih, med katerimi jih je bilo veliko na slovesnosti. 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2964542/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2964539/


V izjavi je še zapisal, da njegova politična kariera ponuja številne dokaze o velikem prijateljstvu in spoštovanju do 
prebivalcev Hrvaške in Slovenije. Poudaril je še, da si vse oblike totalitarizmov zaslužijo odločno obsodbo, žrtve fašizma, 
nacizma in komunizma pa je treba obravnavati z enakim spoštovanjem. 
Pismo hrvaški predsednici 
Predsednik Evropskega parlamenta je v sredo sporočil hrvaški predsednici, da je prejel njeno pismo, v katerem je izrazila 
razočaranje zaradi njegovih izjav. V pismu je izrazil obžalovanje in se opravičil, ker je uporabil besede, ki so morda užalile 
njene sodržavljane in „so lahko bile razumljene kot neke vrste ozemeljske zahteve“, so objavili na spletni strani hrvaške 
predsednice. Kot so dodali, je Tajani zagotovil, da „to ni bila ne njegova želja niti ni to, kar je mislil“. 
S podobnimi besedami se je opravičil tudi hrvaškem premierju Plenkoviću, je prebrati na spletni strani hrvaške vlade. Tajani 
je izpostavil, da je v svoji politični zgodovini z deli pokazal veliko prijateljstvo in globoko spoštovanje do hrvaškega naroda, 
kar je potrdil tudi, ko je obiskal Hrvaško kot eno izmed prvih držav po prevzemu položaja predsednika Evropskega 
parlamenta. 
 

 
Slika: Predsednik Evropskega parlamenta in član desnosredinske stranke Naprej Italija Antonio Tajani. Foto: sta.si 
 
„Trdno prijateljstvo“ 
Obsodil je vse oblike totalitarizmov ter dejal, da se je na slovesnosti v Bazovici, skupaj z družinami žrtev, želel spomniti na 
tisoče italijanskih, hrvaških in slovenskih žrtev „ene izmed najbolj gnusnih tragedij prejšnjega stoletja“. Tajani je sklenil, da 
Italijo, Hrvaško in Slovenijo povezuje trdno prijateljstvo, ki bolj kot številne besede kaže, da je Evropska unija zgodba o 
uspehu. 
Grabar-Kitarovićeva je v torek v pismu Tajaniju zahtevala opravičilo zaradi nesprejemljivih izjav v Bazovici. Zavrnila je 
zgodovinski revizionizem in iredentizem kot absolutno nesprejemljiva. Plenković pa je v ponedeljek Tajanija poklical po 
telefonu. Kot je povedal novinarjem, mu je povedal, da je bila njegova izjava napačna in neprimerna, ker je v določenih delih 
naznanjala teritorialne zahteve in revizionizem. 
Opravičil se je tudi slovenskemu narodu 
Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani se je v pismu opravičil za svoje besede na nedeljski slovesnosti ob dnevu 
spomina na žrtve fojb v Bazovici tudi slovenskemu zunanjemu ministru Miru Cerarju in slovenskemu narodu. 
„Iskreno se opravičujem, tako vam kot slovenskemu narodu, če so moje besede utegnile užaliti čustva vaših sodržavljanov,“ 
je Tajani v sredo zapisal v pismu, ki ga je slovensko zunanje ministrstvo objavilo na spletni strani. 
 

Primorski dnevnik, Trst 

•  »Stopicali bomo na mestu«: Slovenija – minister za Slovence Česnik o nezadostni vladni dotaciji. V proračunu le 
0,29-odstotno zvišanje sredstev. Uradu naj pomagajo druga ministrstva. Primorski dnevnik, št. 33 (8. feb. 2019), 
str. 3 

• Srenja proti sodbi iz leta 1931 : Dolina - danes obravnava pri komisarju za likvidacijo jusarskega premoženja. 
Primorski dnevnik, št. 33 (8. feb. 2019), str. 5 

• Sara Sternad. Skupaj do naslednika medobčinske zveze: Tržaška – deželni odbornik Roberti srečal župane peterice 
okoliških občin. Primorski dnevnik, št. 33 (8. feb. 2019), str. 5 

• (vpa) V nedeljo na šohtu poleg Salvinija tudi Tajani: Bazovica – ob dnevu spomina na fojbe in eksodus. Primorski 
dnevnik, št. 33 (8. feb. 2019), str. 6 

• Katja Munih. Poslanec Nemec: z ministrstva odgovor mlačen in brez rešitev. Primorski dnevnik, št. 33 (8. feb. 
2019), str. 13 

• Vesna Pahor. Privlačna vizitka pestrega delovanja slovenske manjšine: Trst – v TKS predstavili publikacijo Mi, 
Slovenci v Italiji. Primorski dnevnik, št. 34 (9. feb. 2019), str. 3 

• Peter Verč. Je Fedriga govoril v prazno? : FJK - stališče devetih skupin v deželnem svetu o zajamčenem zastopstvu. 
Primorski dnevnik, št. 34 (9. feb. 2019), str. 3 



• Z Borisom Pahorjem o taboriščni literaturi: Trst – Societa di Minerva. Primorski dnevnik, št. 34 (9. feb. 2019), str. 
10 

• (mm) Povojni poboji Italijanov niso bili le maščevanje za fašizem: Italija – predsednik Mattarella ob dnevu 
spominjanja. Primorski dnevnik, št. 35 (10. feb. 2019), str. 2 

• Bojan Brezigar. Obeti za pravično sojenje niso najboljši: Katalonija – v torek v Madridu začetek postopka proti 
»upornikom«. Primorski dnevnik, št. 35 (10. feb. 2019), str. 3 

• Latinskoameriške države aktivne pri zaščiti jezikovne raznolikosti : na sedežu Unesca v Parizu uradni začetek leta 
domorodnih jezikov. Primorski dnevnik, št. 35 (10. feb. 2019), str. 13 

• Jože Šušmelj.  V primežu povojne nestrpnosti : pred 70 leti so izgredniki v Gorici onemogočili Prešernovo proslavo. 
Primorski dnevnik, št. 35 (10. feb. 2019), str. 12 

• Poklon žrtvam ali retorika, ki spodbuja nestrpnost? : dan spomina na žrtve fojb in eksodus - slovenska in hrvaška 
politika reagirali na nedeljsko spominsko svečanost. Primorski dnevnik, št. 36 (12. feb. 2019), str. 6-7 

• Raoul Pupo. "Umesten je le namig na versko nestrpnost": intervju - Raoul Pupo, zgodovinar. Primorski dnevnik, št. 
36 (12. feb. 2019), str. 7 

• Levi, desni, sedanji in bivši Tajanija pozivajo k odstopu : Bazovica - ponedeljkovo obžalovanje za mnoge ni 
prepričljivo. Primorski dnevnik, št. 37 (13. feb. 2019), str. 3 

• (sas). Otroci niso zaslužili niti zapisa smrti: pogovor – zgodovinar Boris M. Gombač o otrocih v vojni. Primorski 
dnevnik, št. 37 (13. feb. 2019), str. 13 

• Ivan Žerjal. Družine 453 otrok izbrale slovenske večstopenjske šole : Tržaška - rezultati vpisovanja v prvi letnik za 
prihodnje šolsko leto 2019/2020. Primorski dnevnik, št. 37 (13. feb. 2019), str. 5 
 

• Matteo Salvini: »Fojbe kot holokavst«.  Spletno uredništvo. Bazovica. Primorski dnevnik, Trst, 10. feb. 2019  
Govor italijanskega notranjega ministra na bazovskem šohtu ob dnevu spomina na fojbe in eksodus 
https://www.primorski.eu/trzaska/matteo-salvini-fojbe-kot-holokavst-NM196816  
 
 
Veliko ljudi se je danes kljub dežju udeležilo vsakoletne svečanosti ob dnevu spomina na fojbe in eksodus na bazovskem 
šohtu, ki jo prirejata Občina Trst in Odbor za žrtve fojb. Govor so imeli italijanski notranji minister Matteo Salvini, 
predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani, tržaški župan Roberto Dipiazza, nadškof Giampaolo Crepaldi - daroval je 
mašo - in predsednik Odbora za žrtve fojb Paolo Sardos Albertini, dogodka se je med drugimi udeležil tudi predsednik dežele 
FJK Massimiliano Fedriga. Matteo Salvini je v svojem govoru izpostavil, da ne gre razlikovati med junaki oz. žrtvami »B-lige« 
in junaki oz. žrtvami »A-lige« ter da so otroci, ki so umrli v Auschwitzu, enaki otrokom, ki so umrli v fojbah. Salvini je med 
drugim obsodil vse zločine ter vsakršno obliko nasilja. 
Tržaški župan Roberto Dipiazza pa je povedal, da so se na italijanski strani meje opravičili za grozote v Rižarni, medtem ko »z 
one strani meje se ni nihče opravičil za fojbe«. 

• Fojbe: Šarec proti Tajaniju. Spletno uredništvo. Primorski dnevnik Trst,  11. feb. 2019 
Kritični odmevi v slovenski politiki 
https://www.primorski.eu/se/fojbe-sarec-proti-tajaniju-LN197159  
 
 
»V soboto sem govoril o želji po potvarjanju zgodovine v Sloveniji. Enako se dogaja na italijanski strani meje. Žal s strani 
vidnih politikov, celo funkcionarjev EU. Zgodovinski revizionizem brez primere. Fašizem je bil dejstvo in imel je za cilj 
uničenje slovenskega naroda,« je na twitterju pred nekaj minutami zapisal predsednik slovenske vlade Marjan Šarec. 
Nanašal se je očitno na včerajšnjo prireditev na fojbi pri Bazovici in na sporni govor predsednika evropskega parlamenta 
Antonia Tajanija. 
Ostro so se odzvali tudi nekateri slovenski in evropski poslanci. Tanja Fajon (SD) je napovedala, da bo od Tajanija zahtevala 
pojasnila na naslednjem zasedanju EU parlamenta. »Predsednik EP je zadnji, ki si lahko privošči, da nastopa z jezikom 
revizionizma zgodovine,« je bila jasna Fajon. Dodala je, da v Italiji več ne zastopa interesov institucije, ki jo vodi. 

• Fojbe: ezuli proti Tajaniju. Spletno uredništvo. Primorski dnevnik, Trst,  12. feb. 2019  
Kritično stališče združenja Unione degli Istriani 
https://www.primorski.eu/se/fojbe-ezuli-proti-tajaniju-XX198011 
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Slika: Antonio Tajani (prvi z leve) na bazovskem šohtu. Foto: FOTODAMJ@N  
 
Ezulsko združenje Unione degli Istriani zelo kritično ocenjuje besede predsednika evropskega parlamenta Antonia Tajanija 
na nedeljski svečanosti na fojbi pri Bazovici. Predsednik združenja Massimiliano Lacota pravi, da je imel Tajani tipično 
predvolilni govor, tudi zato, »ker žal očitno sploh ne pozna zgodovine naših krajev.« Boljše in koristneje bi bilo za vse, ko bi 
Tajani ostal doma ali pa v Strasbourgu. Lacota pa je pohvalil »spravljiv poseg« predsednika odbora za fojbe Paola Sardosa 
Albertinija, v svoji izjavi pa sploh ne omenja notranjega ministra in voditelja Lige Mattea Salvinija. 
Ezulska zveza zavrača kritike na račun italijanskega predsednika Sergia Mattarelle, ki so v zvezi s fojbami in eksodusom 
Italijanov iz Istre prišle iz Slovenije in Hrvaške. Lacota je prepričan, da je, poleg vsega, v Istri vsekakor prišlo do etničnega 
čiščenja na škodo Italijanov. 

• Fojbe: Tajani se je opravičil.  Spletno uredništvo. Strasbourg. Primorski dnevnik, Trst,  11. feb. 2019  
Izjava predsednika evropskega parlamenta 
https://www.primorski.eu/se/fojbe-tajani-se-je-opravicil-AN197332 
 
Predsednik evropskega parlamenta Antonio Tajani se je danes ob začetku plenarnega zasedanja v Strasbourgu opravičil za 
izjave na nedeljski slovesnosti v Bazovici, s katerimi je povzročil močno razburjenje v Sloveniji in na Hrvaškem. Dejal je, da je 
želel posredovati sporočilo miru, in izrazil obžalovanje, če so bile njegove izjave napačno razumljene. Poudaril je, da je hotel 
spomniti na tisoče žrtev ene hujših tragedij v prejšnjem stoletju, predvsem italijanskih, pa tudi hrvaških in slovenskih. To, da 
je bilo več tisoč ljudi vrženih v kraška brezna, je zgodovinsko dejstvo, na katerega spominja slovesnost v Bazovici. 
»V svoji izjavi sem želel izpostaviti mir in spravo med italijanskim, hrvaškim in slovenskim narodom in njihov prispevek k 
evropskemu projektu,« je poudaril Tajani. Dejal je še, da se omemba italijanske Dalmacije in Istre ni nanašala na geografska 
območja, temveč je govoril o optantih iz Istre in Dalmacije, ki govorijo italijanski jezik, ter njihovih potomcih, med katerimi 
jih je bilo veliko na slovesnosti v Bazovici. 

• Pahor pisal Mattarelli: spoštujte poročilo mešane komisije. Jaruška Majovski. Primorski dnevnik, Trst, 11. feb. 
2019  

Slovenski predsednik se je odzval na včerajšnje obeleževanje dneva spomina na žrtve fojb in eksodusa 
https://www.primorski.eu/se/pahor-pisal-mattarelli-spostujte-porocilo-mesane-komisije-NN197197 
 

 
Slika: Borut Pahor in Sergio Mattarella maja lani. Foto: ANSA  
 
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v zvezi z včerajšnjim obeleževanjem dneva spomina na žrtve fojb in eksodus 
pisal Sergiu Mattarelli, predsedniku italijanske republike. 
Prenesel mu je zaskrbljenost v zvezi z nesprejemljivimi izjavami visokih predstavnikov italijanske republike, ki želijo ustvariti 
vtis, da je šlo pri fojbah za etnično čiščenje. »Ni prvič, da iz italijanske državne ravni slišimo zgodovinske ocene in politična 
stališča, ki med Slovenci vzbujajo ogorčenje in zaskrbljenost. Vendar se mi zdi pomembno opozoriti, da se prvič na slabše 
spreminja evropski kontekst sožitja in enotnosti, v katerem postajajo take ocene in stališča še posebej zaskrbljujoča,« meni 
Pahor, ki Mattarello v nadaljevanju prosi, naj razmislek sprejme z največjo mero pozornosti. 

https://www.primorski.eu/se/fojbe-tajani-se-je-opravicil-AN197332
https://www.primorski.eu/se/pahor-pisal-mattarelli-spostujte-porocilo-mesane-komisije-NN197197


Slovenski predsednik je spomnil na tragičen čas pred drugo svetovno vojno, med njo, pa tudi neposredno po njej. To je bilo 
obdobje, ki je močno prizadelo slovensko-italijanske odnose, fašizem pa je neposredno prizadel Primorce. 
Slovenija je v luči vseevropske sprave in skupne evropske prihodnosti leta 2000 sprejela končno poročilo o slovensko-
italijanskih odnosih med letoma 1880 in 1956, ki ga je pripravila mešana zgodovinsko-kulturna komisija, sestavljali so jo tako 
slovenski kot italijanski člani. »Z obžalovanjem ugotavljam, da so ugotovitve te skupne, slovensko-italijanske zgodovinske 
komisije v Italiji še vedno preslišane in neupoštevane,« je zapisal Borut Pahor. Predsednika italijanske republike je zato 
prosil, da stori vse, kar je v njegovi moči, da se odnos do tega poročila spremeni in ugotovitve upošteva. 

• »O etničnem čiščenju ne moremo govoriti«.  Intervju: Raoul Pupo. Pogovarjal se je:  Peter Verč. Primorski 
dnevnik Trst,  12. feb. 2019   

Raoul Pupo o fojbah: »Umesten je le namig na versko nestrpnost« 
https://www.primorski.eu/trzaska/o-etnicnem-ciscenju-ne-moremo-govoriti-LN197904 
 

 
Slika: Zgodovinar Raoul Pupo. Foto: FOTODAMJ@N  
 
O dnevih spomina smo se pogovorili z Raoulom Pupom. Zgodovinar, avtor več knjig o med - in povojnem dogajanju sredi 
prejšnjega stoletja, je pogovor zaključil s prošnjo: Končajva, da ne povem ničesar več. 
Mimo polemik, kaj menite o dnevih spomina? So koristni ali kompleksno polje zgodovine preveč razparcelirajo? 
So koristni, ko služijo temu, da se javnost zanima za določene dogodke. Seveda, zgodovina je kompleksna, zato je dobro, da 
dni spomina ni preveč. 
Spet se je pojavila besedna zveza »etnično čiščenje. Je v primeru fojb umestna? 
O etničnem čiščenju ne moremo govoriti. Del italijanske skupnosti na vzhodnem Jadranu ni bil avtohton. Mnogi so postali 
Italijani po asimilaciji. 
Poglejte priimke mnogih iredentistov: Oberdan, Slataper, Stuparich, Xydias ... To razlagam dvajset let, a brez uspeha. 
Vse bolj pogosto se omenja vera. Tudi Antonio Tajani je v Bazovici omenil, da so v fojbah končale žrtve verskega 
sovraštva. Tovrstni namigi se zdijo novi. 
Menim, da ima ta pojav svoj razlog. Zadnja leta se je pojavilo več raziskav o verskem preganjanju. V primeru fojb to ni 
neumestno. V obdobju med letoma 1945–1947 je bila žrtev preganjanja italijanska duhovščina. Slovenski in hrvaški 
duhovniki so bili takrat koristni, ker so zagovarjali priključitev k Jugoslaviji. Po letu 1947 pa jugoslovanska oblast tega 
taktičnega zaveznika ni potrebovala več, zato so začeli preganjati vse počez 
Celoten pogovor z Raoulom Pupom lahko preberete v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku. 

• Tajanijeve besede povzročile mednarodni vihar. Spletno uredništvo.  Primorski dnevnik, Trst,  13. feb. 2019  
Socialni demokrati sprožili poziv k odstopu 
https://www.primorski.eu/se/tajanijeve-besede-povzrocile-mednarodni-vihar-NX198539 
 

 
Slika: Antonio Tajani. Foto: EPA 
  
Zaradi vzklika v Bazovici »naj živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija« si je predsednik evropskega 
parlamenta Antonijo Tajani prislužil mednarodni poziv k odstopu z izstopajočimi imeni. Prejel pa je tudi pismo hrvaške 

https://www.primorski.eu/trzaska/o-etnicnem-ciscenju-ne-moremo-govoriti-LN197904
https://www.primorski.eu/se/tajanijeve-besede-povzrocile-mednarodni-vihar-NX198539


predsednice Kolinde Grabar Kitarović in slovenskega zunanjega ministra Mira Cerarja. Odzivi na nedeljski govor so se sicer 
kopičili iz minute v minuto. 
Socialni demokrati so sprožili mednarodno peticijo, s katero po spornih izjavah v Bazovici pozivajo predsednika Evropskega 
parlamenta Antonia Tajanija k odstopu. Med prvimi podpisniki so med drugimi senatorka Tatjana Rojc in drugi vidni 
nekdanji in sedanji politični predstavniki iz Slovenije, Hrvaške ter Avstrije. 

• Tajani »pripravljen« za bazoviške junake. Jaruška Majovski. Primorski dnevnik Trst,  14. feb. 2019  
Evropska komisarka Violeta Bulc je predsednika evropskega parlamenta povabila, da skupaj obiščeta spomenik 
bazoviškim junakom in Rižarno 
https://www.primorski.eu/se/tajani-pripravljen-za-bazoviske-junake-BX198892  

 
 
Bazovica je vas dveh spomenikov. To sta seveda spomenik bazoviškim junakom in bazovski šoht. Nekateri vedo za oba, drugi 
pa samo za enega. Katerega je imela v mislih evropska komisarka Violeta Bulc, ko je s tvitom predsednika evropskega 
parlamenta Antonia Tajanija povabila v Bazovico? 
Afera, ki so jo ob dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus zaradi spornih izjav, izrečenih na osrednji slovesnosti pri 
bazovskem šohtu, sprožili vidni italijanski politiki, odmeva na mednarodni ravni. Da se je polemika dodobra razplamtela, je 
pripomogel zlasti vzklik »naj živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija«, s katerim je predsednik 
Evropskega parlamenta Antonio Tajani zaključil svoj govor. 
Na Tajanijeve besede se je odzvala tudi evropska komisarka za promet Violeta Bulc in na Twitterju zapisala, da je zaskrbljena 
zaradi izjave predsednika EP, enega izmed najvišjih funkcionarjev Evropske unije. »Izkrivljanje zgodovinskih dogodkov na 
obmejnem prostoru Slovenije in Italije je nesprejemljivo. Ne pozabimo, da je evropska zgodba, zgodba miru, solidarnosti in 
povezovanja narodov,« je zapisala Violeta Bulc. Dodala je ključnik #Bazovica in povezavo do poročila italijansko slovenske 
komisije. Tvit je objavila tudi v angleščini in označila Tajanijev profil. 
Slednji se je na zapis odzval odrezavo, rekoč »History is History«,zgodovina je zgodovina. Na kar se je evropska komisarka 
odzvala z drugim »čivkom«, tokrat samo v angleščini: »Zgodovina je res zgodovina: da se iz nje učimo in tako postajamo bolj 
modri. Zato vas vabim, da skupaj obiščeva bazoviški spomenik na gmajni in tržaško Rižarno.« Tajani je odvrnil »I am ready,« 
pripravljen sem. 
Za pojasnilo smo prosili kabinet Violete Bulc – zanimalo nas je, na katerega od dveh spomenikov je komisarka povabila 
Tajanija. Možno je namreč dvojno branje tvita, o čemer pričajo tudi odzivi nekaterih medijev, ki so zapis tolmačili kot vabilo 
k obisku šohta in Rižarne. 
Iz kabineta so odpisali, da je komisarka imela v mislih obisk spomenika bazoviškim junakom. Violeta Bulc se je lani 9. 
septembra mudila v naših krajih: prisostvovala je zagonu železniške povezave med Ljubljano in Trstom, zatem pa se je 
udeležila tradicionalnega pohoda s Kokoši na bazovsko gmajno in svečanosti v spomin na bazoviške junake. 
Violeta Bulc med lanskim pohodom s Kokoši na bazovsko gmajno: 
Vprašanje pa je, če se bo evropskima funkcionarjema v Bazovici sploh uspelo srečati. Violeta Bulc bo namreč čakala pri 
spomeniku bazoviškim junakom, Antonio Tajani pa bo – najbrž – nedaleč stran, pri šohtu. 

• Mattarella odpisal Pahorju.  Jaruška Majovski. Primorski dnevnik, Trst,  14. feb. 2019  
Strinja se s Pahorjem glede zaostritve tonov v »skupnem evropskem domu« 
https://www.primorski.eu/se/mattarella-odpisal-pahorju-JA200209  

 

 
Slika: Predsednik republike Sergio Mattarella. Foto: ANSA  
 
Italijanski predsednik republike Sergio Mattarella je odpisal slovenskemu predsedniku Borutu Pahorju. Mattarella s 
Pahorjem deli zaskrbljenost »glede vzdušja, ki ga danes včasih zaznavamo v Evropi. Tudi sam ugotavljam namreč zaostritev 
tonov, manjše upoštevanje drugačnih mnenj in verbalne ekscese, ki ne bi smeli imeti prostor v našem skupnem evropskem 
domu. (...) Uspeli smo zgraditi Evropo, ki presega meje, ki gleda naprej in ki nas združuje onkraj zgodovinskih dogajanj.« 
Dalje italijanski predsednik opisuje namen uvedbe dneva spomina na žrtve fojb in eksodus: »Kot veste, je bil dan spomina v 
Italiji vpeljan z državnim zakonom z namenom, da se spomnimo velike tragedije, ki je povlekla za sabo posameznike, družine 
in skupnosti zaradi dogajanj, ki jim niso bili kos, od zadnje faze druge svetovne vojne do hladne vojne. Gre za počastitev 
žrtev in sočustvovanje z družinami tistih, ki so morali zapustiti domove, in za vzpostavljanje vzdušja solidarnosti, ki jim ga 

https://www.change.org/p/european-parliament-demanding-immediate-resignation-of-antonio-tajani-president-of-the-eu-parliament
https://www.primorski.eu/se/tajani-pripravljen-za-bazoviske-junake-BX198892
https://www.primorski.eu/se/mattarella-odpisal-pahorju-JA200209


Italija v prvih letih po koncu vojne ni zagotavljala.« Dan spomina nikoli ni bila »slovesnost, uperjena proti ničemur, ampak 
dogodek, ki naj poudarja tako ponovno vrnitev v institucije in ljudsko zavest kot zgladitev, na mednarodni ravni, s 
prijateljskimi državami Slovenije in Hrvaške, v skupnem zavračanju vsakršne totalitarne ideologije, v skupni potrebi, da bi 
vselej spoštovali pravice oseb in odklanjali nacionalistični ekstremizem.« 
Svoj spravljivi dopis Mattarella zaključuje z omembo prisotnosti veleposlanikov Slovenije, Hrvaške in Črne gore ob uradnem 
govoru pred dnevom spomina žrtev fojb in eksodus, ki ga je posebno razveselila. Meni tudi, da se duh, ki preveva 
italijansko-slovenske odnose ne sme odmakniti od tistega, ki ga je zaznati v skupni izjavi predhodnikov - Türka, Josipovića in 
Napolitana v Trstu 12. julija 2010. 
 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 
 

• … je najbole našo tisto, ka leko povejmo z rečami. Marijana Sukič. Foto: K. Holec. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 14. februarja 2019 - Leto XXIX, št. 7, str. 2 

Prešernov dan v Varaši 
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_7.pdf  
»Gnes, na slovenski kulturni svetek, se leko spitavamo, ka je naša kultura. Kak globko vörjem: kultura je rejč. Če rejsan k 
našoj erbi slišijo porabski plesi, rauže s kreppapéra pa lejpe zidine po naši vesnicaj tö, donk je najbole našo tisto, ka leko 
povejmo z rečami. Z rečami, štere smo dobili od svoji starišov, z rečami, štere so bile naše prve pa gvüšno slejdnje tö 
baudejo. Z rečami, s šterimi se pogučavamo z Baugom, vej pa un ranč tak najbole molitev v maternom geziki razmej,« je  
ravo v svetašnjom guči Dušan Mukič, novinar pa slavist, na svetki slovenske kulture v Varaši, steroga je organizirala 
Slovenska zveza 10. februara.  
 

 
Slika: Dušan Mukič, novinar pa slavist, na svetki slovenske kulture v Varaši, steroga je organizirala Slovenska zveza 10. 
februara. Foto: K. Holec 
 
Na njem so organizatorge pozdravili visoke goste, med njimi državno sekretarko na Uradi za Slovence v zamejstvi pa po sveti 
Olgo Belec, slovenskoga veleposlanika v Budimpešti Roberta Kokalja, generalnoga konzula v Monoštri Borisa Jesiha, 
slovensko zagovornico v vogrskom parlamenti Eriko Köleš Kiss pa predsednika DSS Martina Ropoša. Na veselge 
organizatorov se je konferenčna dvorana v Slovenskom daumi napunila z lidami iz vsej slovenski vesnic v Porabji, dapa 
ništrni so prišli iz Sombotela pa preci nji je prišlo iz Prejkmurja tö. 
 

 
Slika: Slovenski kulturni praznik v Porabju. Foto: K. Holec 
 
 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_7.pdf


 
Slika: Slovenski kulturni praznik v Porabju. Foto: K. Holec 
 
Dušan Mukič je v svojom guči svojo skrb tö pokazo, ka bau z našim gezikom, če ga vse menje nücamo pa gučimo: »Porabska 
(stara) mati gnesdén betežüjejo. Mlade mamice svojim detetom na rejtki spejvajo slovenske pesmi med aupanjom, 
zalüblenca eden drügoma ne šaušnjata več slovenske rejči na vüja, stare matere svojim vnükom komaj kaj eške slovenski 
pripovejdajo. „Moli za nas grejšnike, zdaj i vu vöri smrti naše?” Nej. Vöra eške ne bije paunauči, depa sploj se moremo skrb 
meti, aj se našo malo slovensko lüstvo naglo ne vtopi v madžarskom Panonskom maurdji.« Vrastvo za tau, ka naj se nej bi 
zgibili, vidi v kulturi: »Mejmo radi slovensko rejč, štera je kinč v naši lampaj. Spejvajmo si, pogučavajmo se slovenski. Mejmo 
radi slovensko kulturo, pa če leko, nej samo na njeni den, 8. februara.« 
 

 
Slika: Člani etno skupine EDNA. Foto: K. Holec 
 
»Pika, pauka za gorauv...« je po svetašnjom guči zospejvala prekmurska etno skupina EDNA, stera svoje skladbe napiše pa 
napravi na fundamenti ljudske glasbe Prekmurja pa Porabja. Pet mladi muzikantov (Tjaša Cigüt, Luka Sraka, Luka Ščavničar, 
Jasmina Dajčman in Blaž Korez) je pokazalo, kak leko stara glasbena erba živi tadale v modernoj formi.  
 

 
Slika: Nut se je pokazo nauvi film o Porabji. Foto: K. Holec 
 
Slovenska zveza je leta 2017 prosila Uredništvo slovenskoga programa na vogrskoj televiziji, naj napravi nauvi film o 
porabskoj krajini. Najbola zatok, ka je prejšnji film že »stari« grato. V našoj krajini se je dostakaj nauvoga napravilo, zozidalo, 
začnile so delati nauve organizacije ali inštitucije. 



»V preminauči lejtaj je tehnika naprejüšla, zatok smo nej steli gorponücati stari kejpov. Naše vesnice smo znauvič gorvzeli s 
takzvanov HD-tehnologijov, štero pozna že vsakši novejši domanji tévé tö. Gda boste nauvi film gledali, te vidli, ka smo se 
eške v luft zdignili, ka bi Vam od vrkaj pokazali porabske vési. Čüdivali te se, kak lejpa je naša krajina s ftičje perspektive,« je 
pravo eden od ustvarjalcov filma Dušan Mukič pred tejm, ka bi si poglednili film. 
 

 
Slika: Štipendisti štipendije »Rozmarin« s predsednikom Slovenske zveze Jožetom Hirnökom. Foto: K. Holec 
 
Na slovenski kulturni svetek se vsakšo leto prejkdajo štipendije Rozmarin, stero Slovenska zveza zatok podeli, ka bi mlade 
inšpirirala, naj delajo v slovenski kultuni skupinaj Letos so štipendijo dobili: Kristina Žökš, Noémi Illés, Krištof Sukič, Adam 
Čuk in Krištof Kovács. Za štipendijo sta njim gratulejrala predsednik pa sekretarka Slovenske zveze Jože Hirnök pa Gyöngyi 
Bajzek. 
 

 
Slika: Kulturna erba se da gordržati tak tö, kak tau dela skupina EDNA. Foto: K. Holec 
 
Svetešnji program se je končo s krajšim koncertom skupine EDNA, stere člani so iz razni koncov Prekmurja pa Štajerske, 
pa dunk zandolejo ojti na vaje pa nastope. Tjaša Cigüt se je zahvalila za bogato porabsko erbo, s stere leko preci čüjemo 
na njinom CD-ni tö. Spejvali pa špilali so vesele pa žalostne tö, pa tau s takšnov volauv, stero bi mi v Porabji tö nücali. 

• Ura »KULT -URE« na Gornjem Seniku. -dm-. Foto: K. Holec. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 14. februarja 2019 - Leto XXIX, št. 7, str. 3 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_7.pdf  
»TIK-TAK, TIK-TAK, ENA-DVE, KULT-URA, KULT-URA, URA- -URA,« smo monotono tiktakanje učencev DOŠ Jožefa Košiča 
slišali vsi navzoči, ki smo se 7. Februarja v gorenjeseniškem kulturnem domu udeležili proslave Državne slovenske 
samouprave ob slovenskem kulturnem prazniku. Na temačnem odru so stale stilizirane ure, v ozadju je minevanje časa 
simboliziralo gibanje nihala. 
 
 
 
 
 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_7.pdf


 
Slika: »TIK-TAK, TIK-TAK, ENA-DVE, KULT-URA, KULT-URA, URA-URA. Foto: K. Holec.   
 
Že začetek predstave, ki jo je zrežirala učiteljica-asistentka na seniški šoli Valentina Novak, je bil nenavaden: ob zvokih 
violine učenca Giulia Brunetta se je zapela le madžarska himna - slovenska Zdravljica je namreč imela osrednjo vlogo v 
scenariju. 
 

 
Slika: Učiteljica-asistentka na seniški šoli Valentina Novak, ki ima največ zaslug pri odlični predstavi. Foto: K. Holec.   

Ob klavirski spremljavi pianista in glasbenega pedagoga Kristjana Borovšaka so jo deklamirali in deloma peli seniški šolarji, ki 
smo se jim na koncu pridružili še vsi prisotni. 
Rdečo nit predstave je ob pesmih Franceta Prešerna predstavljal čas. Prisluhnili smo dvogovoru o bistvu časa med  
gospodom Horo in deklico Momo, ki ga je režiserka Valentina povzela po priljubljeni knjigi Michaela Endeja. Štefanija Dravec 
v vlogi deklice je zapela porabsko ljudsko pesem, nato pa se pred zrcalom spraševala o izvoru časa. Bila je žalostna, kajti 
spoznala je, da tudi najlepši cvetovi ovenijo. Končno pa je ugotovila, da je čas vsakemu človeku lasten in da se skriva v 
njegovem srcu. 
Med predstavo so se vseskozi slišale mistične klavirske melodije Kristjana Borovšaka, spremljal je tudi pesem »Pod oknom«   
lepi izvedbi učenca Mátéja Labritza. Glasbenik iz Slovenije je nato odigral še prekmurske plese v priredbi Alojza Srebotnjaka, 
obogatene z madžarskimi motivi. Učenci v črnem so se nato vrnili k Zdravljici: njeni sedmi kitici smo lahko prisluhnili v 
porabskem narečju, nemščini, italijanščini in madžarščini. Šolarji so že januarja stali pred prazno tablo z vprašanjem: »Kaj je 
kultura?« Svoje odgovore so napisali in narisali; premišljevali so o Prešernu in Petőfiju, o filmih, glasbi in gledališču, o plesu, 
petju in jeziku. Po dvogovoru o kulturi sta si gornjeseniška učenca izročila nekaj sladkih fig, kakor jih je tudi Prešeren (»dr. 
Fig«) dajal otrokom. 
Pred telefonskimi kamerami šolarjev so nato spregovorile porabske matere, babice, učiteljice, učitelji in novinarji: zanje 
je kultura bistvo človeške biti, umetnost, izročilo, obnašanje, družinski prazniki in seveda porabska materinščina. 
Z odlično deklamacijo Prešernove pesmi »Kam?« nas je Levente Nagy pripeljal nazaj k vélikemu slovenskemu pesniku, 
njegova sestra Eliza Nagy pa je vsakogar za konec povabila v lasten čas. Saj kakor je zaželela: »Čas naj bo naš, tvoj, vaš in 
tako tudi jezik.« 
Izvirna predstava Valentine Novak, preko katere je v nizu porabskih šolskih kulturnih praznikov zavel svež veter, je med 
občinstvom požela bučen aplavz. Zaradi svojega solidnega obvladovanja slovenskih besedil si zaslužijo še ostali seniški 
učenci, da jih navedemo poimensko: Máté Mákos, Sugár Petres, Dzsenifer Schröder, Joakim Horváth, Vanesa Šulič, Kevin 
Takács, Máté Vajda in seveda najmlajša Hanna Wachter kot spretna recitatorka in pevka na pamet. 
 
 



Po kulturnem programu je navzoče pozdravil predsednik DSS Martin Ropoš, ki je izpostavil, da je Prešernov dan praznik vseh 
Slovencev v matici in po svetu, zato krovna organizacija iz leta v leto prireja proslave za učence narodnostnih šol in 
udeležence pouka slovenščine. 
 
 
V svojem prazničnem nagovoru je vodja Pegagoškega centra za narodnosti pri Uradu za šolstvo Ágota Kállay poudarila, da 
so kultura vse materialne in intelektualne vrednote, ki jih je ustvaril človek. Porabska kultura je po njenih besedah 
kamenček v veličastnem mozaiku slovenske omike: to so uspavanke naših babic, otroške pesmi Župančiča, »Skodelica« 
Cankarja, toda tudi lepota slovenskih mest. Porabske dragocenosti so med drugimi slovenski časopis, koledar, radio ter 
televizijske oddaje, ampak tudi ljudski uporabni predmeti. Od učiteljev in same porabske mladine pa bo odvisno, ali bomo 
čez deset let v Porabju še peli Prešernovo Zdravljico, je zaključila Ágota Kállay. 
 

 
Slika: Gostje na proslavi DSS: (z leve) ga. Ágota Kállay, pooblaščena ministrica slovenskega veleposlaništva v Budimpešti 
Metka Lajnšček, slovenska zagovornica v madžarskem parlamentu Erika Köleš Kiss in gostitelj Martin Ropoš. Foto: K. 
Holec.   
 
Sekretar pri Službi za mednarodno sodelovanje MIZŠ Roman Gruden je prinesel tople pozdrave ministra Jerneja Pikala ter 
opozoril, da pri pouku jezika ne gre le za suhoparno učenje, temveč tudi za prenos kulturnih vrednot. Vsem prisotnim se je 
zahvalil za trud pri ohranjanju slovenščine v Porabju in zaključil s pregovorom: »Več jezikov znaš, več veljaš«. 
Po proslavi so si lahko obiskovalci v predprostoru kulturnega doma ogledali otroške risbe o pomenu kulture ter se posladkali 
s »Prešernovimi figami«. 

• Prešernov den. Silva Eöry.  Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 14. februarja 2019 - Leto 
XXIX, št. 7, str. 4 

Prekmurje 
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_7.pdf 
Prešernov den so tak kak po cejloj Sloveniji (in v zamejstvi) svetili tüdi v Prekmurji. Lendavska občina je svojo glavno 
proslavo ob slovenskom kulturnom svetki pripravila na predvečer svetka v Gledališki in koncertni dvorani.  
Priznanji za uspešno delo na področji kulture sta daubila vodja lendavske območne izpostave Javnega sklada RS za 
ljubiteljsko kulturo Janja Magdič in pisatelj Štefan Kardoš, steri je profesor slovenskoga gezika na Dvojezični srednji šauli 
Lendava.  
V kulturnom programi so ške prvo paut notpokazali igrano-dokumentarni film, steroga je Kardoš napravo vküper z Jožetom 
Glažarom. Brodim, ka vam je naslov Stric Geza gre v Zaturce znani, vej pa je takšen tüdi naslov knjige, stero ste bralci 
Porabja nej dugo toga nazaj daubili v roke kak knjižni dar. Znamo, ka se je v tom kratkom romani Štefan Kardoš 
poklono dedom in pradedom iz naše krajine, steri so pred stau leti bili in mirali za monarhijo, stera je bila po prvi svetovni 
bojni zbrisana z zemljevida sveta. Občina Murska Sobota je mela svojo proslavo na den svetka, 8. februara. Tüdi na toj 
proslavi je meu fontoško delo Štefan Kardoš, vej pa je meu slavnostni guč.  
Plaketo za dosežke na področji kulture je dobila Glasbena skupina ETHNOTRIP, priznanje pa Društvo harmonikarjev Murska 
Sobota.  
Županovo priznanje za doprinos k trno dobromi sodelovanji na področji kulture in umetnosti med pobratenima varošoma 
Ingolstadt in Murska Sobota pa je daubo Gabriel Engert, referent za kulturo v Ingolstadti.  
V kulturnom programi se je pouleg Mar Django Quarteta predstavila tüdi erična slovenska pesnica, pisateljica in šansonjerka 
Svetlana Makarovič. 

• Srednja poklicna in tehniška šola – podobe stoletja. Tekst in foto: E. Ružič. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 14. februarja 2019 - Leto XXIX, št. 7, str. 4 

Murska Sobota: Slovenski kulturni praznik 
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_7.pdf 
Povsod po Sloveniji in v zamejstvu so se zvrstile prireditve ob slovenskem kulturnem praztniku, 8. februarju, Prešernovem 
dnevu. Na proslavi gornjepetrovske občine je pel tudi Mešani pevski zbor Avgust Pavel z Gornjega Senika, slavnostni 
govornik pa je bil avtor tega prispevka, ki je govoril še v Puconcih, na slovesnosti tamkajšnje občine. 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_7.pdf
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_7.pdf


 

 
Slika: Pesniško-glasbeni recital »Kjer si besede spletajo gnezda«. Foto: E. Ružič 
 
Med šolami izstopa Kulturni teden na mursosoboški Srednji poklicni in tehniški šoli, ki so ga letos pripravili petindvajsetič in 
kulturo povezali s praznovanjem 100-letnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim slovenskim narodom. Na 
osrednjem dogodku je bil govornik ravnatelj Ludvik Sukič, za tem pa smo spremljali pesniško-glasbeni recital »Kjer si besede 
spletajo gnezda.« Vodja Kulturnega tedna na STPŠ je že vrsto let Franci Just, program pa je tudi tokrat povezovala Gabrijela 
Granfol Peurača. V recitalu so predstavili odlomke iz literarnih del najvidnejših pesnikov in pisateljev iz Prekmurja, ki so v 
minulem stoletju neizbrisno zaznamovali sodobno slovensko ter preko prevodov tudi evropsko književnost. 
V programu Podobe stoletja – Prekmurje Slovenija 1919 – 2019 so pripravili razstavo »Deca ste lüblene slovenske matere...« 
Razstavo so pripravili učitelji zgodovine in geografije, predstavlja pa proces združevanja prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom v prevratnem času 1. svetovne vojne do podpisa Trianonske pogodbe 4. julija 1920. V tem času so se vrstili 
predlogi za avtonomijo Prekmurja bodisi v okviru Madžarske bodisi v okviru Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, v tem 
času je nastala in v šestih dneh preminila Murska republika, jugoslovanska delegacija pa si je na pariški mirovni konferenci 
prizadevala za priključitev ozemlja med Muro in Rabo k matičnemu slovenskemu prostoru. Jugoslovanska vojska je 12. 
avgusta zasedla Prekmurje, čez pet dni pa na velikem shodu v Beltincih predala oblast civilnemu komisarju.  
Druga razstava predstavlja obletnico Združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, kar je od leta 2005 državni 
praznik. Ob tem je še vrsta drugih razstav, povezanih s Prekmurjem in z dejavnostjo šole. 

• Tudi v Števanovcih so proslavili Prešernov dan. M. Sukič. Foto: Jože Kuzma. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 14. februarja 2019 - Leto XXIX, št. 7, str. 4 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_7.pdf 
V soboto, 9. februarja popoldne, se je napolnil števanovski kulturni dom, kjer je proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku 
pripravila tamkajšnja slovenska samouprava. Domačine in goste je pozdravila predsednica slovenske samouprave, obenem 
ravnnateljica tamkajšnje osnovne šole Agica Holec, proslave se je udeležil tudi generalni konzul R Slovenije v Monoštru Boris 
Jesih s soprogo. Osrednji gostje proslave so bili Beltinčani, in sicer mešani pevski zbor društva upokojencev, ki ga vodi Mitja 
Horvat, ter učenki OŠ Beltinci. Beltinski zbor je pripravil pester program, v katerem smo ob priredbi Prešernove pesmi Pod 
oknom lahko slišali tudi priredbe ljudskih pesmi (Roža, Venite rož’ce moje, Po laugi lejče) celo ljudsko iz Porabja. Med 
zborovskimi skladbami smo slišali dve Prešernovi pesmi, Povodnega moža in sonet O, Vrba. 
 

 
Slika: Vsi nastopajoči: od zadaj MePZ DU Beltinci, pred njim učenki OŠ Beltinci, pred odrom sedijo učenci 1. in 2. razreda 
DOŠ Števanovci. Foto: Jože Kuzma 
 
Gledalci so z velikim aplavzom nagradili učenki beltinske šole, ki sta v domačem narečju povedali nekaj kratkih misli in zapeli 
tudi pesmi, med njimi pesem San se šetao. Prav tako so zapeli in recitirali domači učenci iz prvega in drugega razreda 
števanovske osnovne šole. 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_7.pdf


 

 
Slika: V Števanovcih se zmeraj napolni dvorana. Foto: Jože Kuzma 
 
Proslava se je končala s skupnim petjem, v katero se je vključilo tudi občinstvo.  

• Porabske pravljice tudi v Sombotelu. –dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 14. 
februarja 2019 - Leto XXIX, št. 7, str. 5 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_7.pdf 
Ob slovenskem kulturnem prazniku so v sombotelski Knjižnici Dániela Berzsenyija v soorganizaciji Sekcije za narodnosti pri 
Madžarskem etnološkem društvu, Sombotelske slovenske samouprave in SKD Avgust Pavel 5. februarja priredili 
predstavitev obeh najnovejših etnoloških publikacij Slovencev na Madžarskem: izdaje Pripovedno izročilo Slovencev v 
Porabju (2017) in 7. zvezka serije Etnologija Slovencev na Madžarskem (»Gnauk je biu ...« - 2018). Obe publikaciji 
vsebujeta porabske pravljice in povedke v izvornem domačem narečju ter slovenskem knjižnem jeziku oziroma madžarščini. 
 
 
 
 

 
Slika: Predavalnico Knjižnice Dániela Berzsenyija so napolnili radovedni obiskovalci. Foto: Porabje 
 
Majhna predavalnica osrednje železnožupanijske knjižnice je bila nabito polna z obiskovalci, ob članih sombotelskega 
slovenskega društva in muzejskega društva Železne županije ter prijateljih knjižnice je direktorica ustanove Éva Nagy 
pozdravila generalnega konzula RS Borisa Jesiha, predsednika Slovenske zveze Jožeta Hirnöka in nekdanjega predstojnika 
Oddelka za slovenistiko v Sombotelu Karla Gadányija.  
 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_7.pdf


 
Slika: Dušan Mukič, Marija Kozar, Martin Ropoš in dr. Sándor Horváth na predstavitvi v Sombotelu. Foto: Porabje 
 
Etnologinja Marija Kozar je najprej z nekaj mislimi dvojezično orisala pomen praznika slovenske kulture, nato pa besedo 
predala predsedniku Državne slovenske samouprave Martinu Ropošu. Gost je predstavil prizadevanja in pomoč slovenske 
krovne organizacije, sozaložnice pri izdaji obeh publikacij, nato pa obudil svoje spomine iz mladosti, ko so med dolgotrajnimi 
domačimi opravili starejši vaščani pripovedovali zanimive zgodbe. Večinoma so bile krajše in še danes se ne ve, ali so bile 
resnične; bile pa so tako grozljive, da se je po luščenju bučnih semen marsikdo prestrašeno vračal domov, je prisotne 
nasmejal predsednik Ropoš. 
Predsednik Sekcije za narodnosti pri Madžarskem etnološkem društvu dr. Sándor Horváth je izpostavil: malokatera 
država posveča toliko pozornosti svojim manjšinam, da bi redno podpirala izdajo etnoloških zvezkov vseh narodnosti. Serija 
Slovencev je nekaj posebnega, vsi prispevki v njej so namreč objavljeni dvojezično, tako etnolog, tokratni 7. zvezek 
pa odstopa še v tem, da ne prinaša študij, temveč pripovedno gradivo v porabskem slovenskem narečju oziroma 
madžarščini. 
Sourednica obeh publikacij Marija Kozar je predstavila dosedanje zbirke porabskih pravljic, ki jih je do sedaj izšlo pet. Pri 
prvih treh se gre zahvaliti prizadevanjem števanovskega učitelja Karla Krajcarja, ki je pravljice zbral v svoji domači vasi in 
okoliških naseljih; zadnji dve publikaciji pa predstavljata celoto oziroma izbor pripovedi, ki jih je na magnetofonske trakove 
leta 1970 posnel ljubljanski etnolog dr. Milko Matičetov. Obe izdaji vsebujeta najrazličnejše zvrsti: živalske, čudežne, 
legendne in šaljive pravljice, pripovedi o »neumnem hudiču « ter povedke. Samo v Porabju je na primer do danes ohranjeno 
ljudsko védenje o slovanskem bogu Perunu in Ribi Faroniki, je izpostavila etnologinja-slavistka. S pomočjo fotografij na 
platnu se je Marija Kozar poklonila tudi spominu pripovedovalcev, ki jih danes ni več med nami. Sledil je najzabavnejši 
trenutek predstavitvenega večera: prisotni so lahko s posnetka prisluhnili doživetemu pripovedovanju Ane Borovnjak z 
Verice v porabski slovenščini, priljubljeno pravljico o dveh miših pa je nato zelo slikovito in živo v madžarskem jeziku 
predstavil etnolog (in pravljičar) Sándor Horváth. Kot smo slišali, so to pravljico sodelavci Muzeja Savaria radovednim 
otrokom zaigrali že tudi v obliki senčne igre. 
O delu transkripcije z magnetofonskih trakov ter prevajanju v slovenski knjižni in madžarski jezik je spregovoril slavist Dušan 
Mukič. Poudaril je, da gre v primeru obeh knjig za posnetek stanja porabskih govorov (predvsem gornjeseniškega) v letu 
1970. Delo je bilo usmerjeno v reševanje izročila, saj je zvočno gradivo ležalo skoraj pol stoletja v ljubljanskih depojih, z 
objavo pa so postali verovanje, znanje in način življenja Porabskih Slovencev zabeleženi. Souredniki poudarjajo, da imata 
publikaciji dvojni namen: po eni strani seznaniti javnost v Sloveniji in na Madžarskem z bogatim izročilom Slovencev na 
Madžarskem, obenem pa prebuditi zanimanje mladih Porabskih Slovencev za dediščino njihovih prednikov. 
Prva, obsežnejša publikacija z 238 pripovedmi je bila predstavljena že na Gornjem Seniku in v Murski Soboti, na 
predstavitvah v Budimpešti in Sombotelu se ji je pridružila tudi izdaja s 60 pripovedmi v izvirniku in madžarskem jeziku. 
Sourednica Marija Kozar je na koncu dogodka izpostavila, da sledi še pomembna naloga izbora in ilustriranja 3-4 pravljic, ki 
bi jih nato v obliki slikanice izdali za najmlajše. Vsaka knjiga namreč zaživi le tako, če jo prebirajo mlajši in starejši rodovi. 

• Agota že 25 let usmerja bralce v svet knjig. L. R. Horváth. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 14. februarja 2019 - Leto XXIX, št. 7, str. 7 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_7.pdf 
Ob dnevu madžarske kulture je občina Monošter nagradila četrtstoletno delo knjižničarke Agote Horváth (Horváth Tiborné) 
s priznanjem »Za kulturo Monoštra«.  
 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_7.pdf


 
Slika: Agota Horváth je zelo pozitivna osebnost. Foto: Porabje 
 
Namestnica ravnateljice Mestne knjižnice Ferenca Móre je leta 1986 maturirala na monoštrski gimnaziji, leta 1990 je 
diplomirala na Visoki pedagoški šoli v Sombotelu, kjer je končala knjižničarstvo in ruščino. 25 let dela z veliko zavzetostjo v 
monoštrski knjižnici.  
Vprašali smo jo, kako je prišla v stik s slovenskim jezikom in zakaj se ji je kot Madžarki zdelo pomembno, da bi se naučila ta 
jezik: »Kot knjižničarka sem dobila priložnost, da bi se učila tudi slovenski jezik. Pri učenju mi je pomagalo, da sem študirala  
ruščino, saj sta oba jezika slovanska in zato sta si podobna. Pomembno se mi je zdelo, da se vsaj do srednje stopnje naučim 
slovensko, saj imamo v knjižnici tudi narodnostna fonda, tako slovenskega kot nemškega. Iz nemščine sem naredila izpit na 
srednji stopnji že med študijem. Znanje obeh jezikov mi pomaga pri obdelavi dokumentov v slovenščini in nemščini,« je 
povedala Agota in dodala, da ima njihova knjižnica dobre stike s Pokrajinsko in študijsko knjižnico iz Murske Sobote, tudi pri 
negovanju teh odnosov ji slovenski jezik pride prav. 
Prav tako pomaga pri delu Sekretariata za zaščito in reševanje (civilna zaščita) Železne županije oziroma Zveze civilne straže 
Železne županije pri prevajanju pisem ali drugih dokumentov. Prepričana je, da pravi knjižničar v svoje delo vplete tudi 
druga področja kulture: »Jaz delam na ta način in s tem želim demantirati, da je knjižničarsko delo sivo in dolgočasno. Rada 
se ukvarjam z ljudmi, naj bodo to otroci ali starejši. Moje bistvo je pozitivna miselnost. Ko imamo prireditve, se za uvod 
pripravim s pozitivnimi mislimi. V knjižnici imam t. i. pozitivno steno. Nič te ne stane olepšati dan sočloveka.« 

• Zaključili ravitalizacijo »Várkerta«. L.R.H. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 14. februarja 
2019 - Leto XXIX, št. 7, str. 7 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_7.pdf 
 

 
Slika: Revitalizaciji parka ob baročni cerkvi in nekdanjem samostanu, ki ga Monoštrčani poznajo kot Várkert (grajski vrt). 
Foto: Porabje 
Monošter je v okviru projekta »zeleno mesto« dobil 239 milijonov forintov nepovratnih sredstev, od tega je bilo 170 
milijonov namenjenih revitalizaciji parka ob baročni cerkvi in nekdanjem samostanu, ki ga Monoštrčani poznajo kot Várkert 
(grajski vrt). 
Župan Gábor Huszár je na tiskovni konferenci izpostavil, da se bo park uradno odprl za obiskovalce v mesecu maju. 

• Prešernova proslava v Stanjevcih. Ciril Kozar. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 14. 
februarja 2019 - Leto XXIX, št. 7, str. 12 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_7.pdf 
Občina Gornji Petrovci že več kak deset let slavi lepi svetek, na šterom se spominjamo smrti našoga najvekšoga pesnika 
Franceta Prešerna. V Sloveniji je to velki svetek, den kulture, tak ka so fabrike, baute pa šaule te den zaprejte. Ne vem, kelko 
je takši narodov ali rosagov, ka bi den kulture tak fejst svetili. Občina Gornji Petrovci ma kulturni dom v vesi Stanjevci. V toj 
vesi so eno staro šaulo tak lepo obnovili, ka je zdaj tam kulturni dom. 
 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_7.pdf
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Slika: Prešernova proslava v Stanjevcih. MePZ Avgust Pavel z Gornjega Senika. Foto: Ciril Kozar 
 
Letos je bila proslava večer pred svetkom dneva kulture. Na toj proslavi so nastopili tudi pevci MePZ Avgust Pavel z 
Gornjega Senika. Te zbor je v občini Gornji Petrovci pa v tom kulturnom domi že večkrat nastopo. Zato nej čüdo, ka so zbor, 
šteri je slavil takšo lepo obletnico (80), letos tü pozvali.  
Poleg zbora so nastopili mlajši s petrovske šole, šteri so zaigrali eno igro, spevali, deklamerali pesmi, pa igrali. Glavni guč je 
letos meo Ernest Ružič, šteri je bil rojeni v vesi Peskovci in je častni občan občine Gornji Petrovci. Lepo je gučo od kulture pa 
sploj od toga, kak je dobro spravlati se s kulturo, sploj pa šteti knjige. K tomi že trbej mlade cuj navčiti, ka do vidli, kelko 
lepoga je napisano v knjigaj. 
Pevci MePZ Avgust Pavel smo tak v četrtek večer lepo počastili slovenski kulturni svetek, šteroga svetijo vsi, šteri majo radi 
slovensko kulturo. 
 

Delo, Ljubljana 

• »Znanost potrebuje več avtonomije«. Intervju: Rado Pišot. Pogovarjala se je: Jasna Kontler Salamon. Delo, 
Ljubljana, 08. februar 2019  

Intervju: Rado Pišot 
Rado Pišot, direktor ZRS Koper: Kdor sam ne naredi ničesar, se ne more pritoževati nad nedejavnostjo drugih.  
https://www.delo.si/novice/znanoteh/znanost-potrebuje-vec-avtonomije-147074.html 
 
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, edini javni raziskovalni zavod na tem koncu države, je pred kratkim gostilo tribuno 
o znanosti, ki so jo pripravili skupaj s civilnim združenjem Shod za znanost in Kosrisom, koordinacijo samostojnih 
raziskovalnih inštitutov Slovenije. To je bila tudi priložnost za pogovor z dr. Radom Pišotom, voditeljem tribune in 
direktorjem ZRS.  
Na tem delovnem mestu bi malokdo pričakoval kineziologa. Kaj vas je usmerilo na fakulteto za šport in nato v znanost? 
Po klasični gimnaziji sem omahoval med tem študijem in študijem arhitekture. Na fakulteto za šport sem se vpisal iz več 
razlogov. Bil sem dober športnik, poleg tega sem vedno rad delal z ljudmi, in ta fakulteta mi je to omogočila. Po diplomi sem 
se vključil v delo ljubljanske pedagoške fakultete, kar me je usmerilo v podiplomski študij kineziologije na fakulteti za šport. 
V tistem času je bilo za to področje znanosti zelo malo zanimanja, zaradi pomanjkanja študentov se je magistrski študij 
kineziologije izvajal skupno za ljubljansko in zagrebško univerzo. Kmalu po doktoratu sem postal predstojnik koprske enote 
pedagoške fakultete, sodeloval sem tudi pri delu koprskega visokošolskega središča, kjer smo pripravljali ustanovitev 
Univerze na Primorskem, ob tem pa sem z veliko podporo vodstva ljubljanske univerze izpeljal prehod naše enote v 
pedagoško fakulteto v Kopru, katere prvi dekan sem bil.  
Lahko bi do upokojitve ostali na pedagoški fakulteti, a ste očitno iskali nove izzive? 
Kmalu za tem, ko se mi je leta 2007 iztekel dekanski mandat, sem pridobil velik evropski projekt Pangea za spremljanje 
zdravja starejših prebivalcev. Spremljali smo upad njihovih funkcionalnih zmožnosti med dolgotrajnim ležanjem kot 
posledico dolgotrajne bolezni ali postoperativnega stanja, prav tako smo proučevali vračanje teh sposobnosti. Raziskava je 
imela tudi v svetu velik odmev. 
Lahko bi bil samo vodja tega projekta, a me je takratni rektor primorske univerze Rado Bohinc predlagal za prorektorja za 
znanost. To funkcijo sem opravljal do leta 2012, ob tem sem se ves čas intenzivno posvečal raziskovalnemu delu. 
Bil sem predstojnik kineziološkega inštituta na ZRS, ki je takrat delovalo v okviru univerze. Bili smo uspešni, pridobili smo 
veliko zanimivih projektov, med njimi projekt Aqua, o aktivnem in kakovostnem staranju, v katerem smo skupaj z zavodom 
za oskrbo na domu mestne občine Ljubljana in drugimi partnerji proučevali pomen zdrave prehrane in gibalne aktivnost v 
starosti, katerih cilj je, da ljudje čim dlje ostanejo na svojem domu. O vsem tem smo imeli veliko znanstvenih objav in 
številne predstavitve tudi v širši javnosti. Žal pa so sistemski premiki, ki bi Slovencem zagotovili kakovostnejše življenje v 
starosti, težje dosegljivi in prepočasni. 
Omenjeno je seveda le eno od naših raziskovalnih področij. Zelo pomembne so raziskave, ki smo jih v sklopu programa Bed 
rest Valdoltra opravili za evropsko in italijansko vesoljsko agencijo, proučevali smo mehanizme sprememb v človekovem 
organizmu v simulirani breztežnosti. 

https://www.delo.si/novice/znanoteh/znanost-potrebuje-vec-avtonomije-147074.html


 
Očitno pa so vam pisane na kožo tudi vodstvene funkcije, saj ste ob koncu prorektorskega mandata postali direktor ZRS. 
Zakaj ste leta 2016 odšli s primorske univerze? 
Zaposleni v ZRS so me nagovorili, da sem konec leta 2012 kandidiral za direktorja. Naš odhod z univerze, ki smo ga formalno 
končali novembra 2016, je povezan z okoliščinami, ki so, po naši oceni, škodljivo vplivale na našo uspešnost.  
Pri osamosvojitvi ZRS ni šlo brez konfliktov in celo razprav na sodišču. Bi se konfliktom, ki si jih v znanosti verjetno nihče 
ne želi, lahko izognili? 
Za odgovor moram malo nazaj, v čas ustanavljanja primorske univerze, ko smo si želeli nekoliko drugačno, bolj raziskovalno 
usmerjeno univerzo. Zato smo takrat uvedli več posebnosti, ki so opredeljevale raziskovalne članice znotraj univerze, med 
drugim poseben postopek habilitacije v raziskovalne nazive. Toda sčasoma smo se odmaknili od omenjenega cilja, 
pedagoško delo je imelo vse večjo prednost pred raziskovalnim. To se je kazalo tudi v financiranju, nato pa se je pojavil še 
problem omejevanja svobode raziskav. Nismo več mogli prijaviti vseh projektov, ki smo jih želeli. Osamosvojitev je bila edini 
izhod iz te stiske. Priznam pa, da je bila težja, kot smo pričakovali.  
Je proces osamosvajanja zdaj končan? Boste lahko znova dobro sodelovali z Univerzo na Primorskem? 
Proces je sicer končan, a repi osamosvajanja se bodo še nekaj časa vlekli tudi po sodiščih. Škoda, da je tako, saj s tem vsi 
izgubljamo. Prepričan sem, da bo ZRS Koper v prihodnosti še odlično sodelovalo z Univerzo na Primorskem.  
ZRS je ena redkih raziskovalnih institucij, ki deluje zunaj prestolnice. Katere so prednosti in slabosti takšnega statusa? 
ZRS Koper je edini javni raziskovalni zavod zunaj Ljubljane. Drugo so predvsem enote inštitutov, ki so v Ljubljani. Naša 
prednost je predvsem to, da delujemo v izredno pestrem in dinamičnem okolju z mediteranskimi značilnostmi, znotraj teh 
pa edinstvena medkulturnost in večjezičnost. To je dobro okolje za naše raziskave, ki povezujejo humanistične in 
družboslovne vede z naravoslovjem ter drugimi vedami. Zaradi odmaknjenosti od središča imamo več svobode, ki se nanaša 
na prostor našega delovanja. Želimo si, da regijska opredelitev ne bi pomenila prednosti, pa tudi ne omejitve. Radi bi le, da 
bi ob doseganju enakih kriterijev odličnosti imeli enake možnosti pridobivanja nacionalnih sredstev in pogojev za odlično 
raziskovalno delo in razvoj.  
Toda nedavna tribuna o znanosti, ki ste jo gostili, je vendar pokazala, da vaši kolegi radi pridejo v to 'provinco'? 
Morda je tako tudi zaradi že omenjenega razgibanega okolja, v katerem delujemo. To je gotovo naša prednost.  
Kaj pa je tisto, kjer nezadovoljstvo delite z vsemi slovenskimi raziskovalci in kar je bilo tudi povod za organizacijo tribune? 
Raziskovalci si želimo predvsem več avtonomije, tako posameznikov raziskovalcev kot institucij. Tu je zdaj preveč omejitev, 
zaradi katerih ni mogoče ustrezno nagrajevati najbolj uspešnih. Ne zdi se nam prav, da imajo univerze neprimerno večjo 
avtonomijo kot raziskovalni zavodi. Prepričan sem, da bi z uzakonitvijo večje avtonomije spodbudili nastajanje novih 
raziskovalnih centrov, sčasoma tudi javnih zavodov, zunaj sedanjih središč. Tako bi se lahko okrepili raziskovalni dosežki, 
spodbudili pa bi tudi enakomeren gospodarski razvoj. Tako kot še veliko mojih kolegov menim, da je skrajni čas, da 
presežemo sedanje omejitve. Znanost nima meja, omejitve so lahko samo v glavi ... 
Koliko je k temu, da je slovenska znanost kljub naraščajoči podpori v besedah še vedno potisnjena na politično obrobje, 
prispevala izrazita vrtičkarska naravnanost posameznih ved oziroma raziskovalnih skupin znotraj programov, ki druga 
drugi ljubosumno gledajo v proračunsko skledo? 
Slovenski znanstveniki smo že neštetokrat dokazali, da znamo biti znanstveno odlični. Vendar ima od tega premalo koristi 
slovenska znanost. Nemalokrat se zapletamo z nesmiselnimi pravili in bijemo bitko med sabo, pri tem pa zvodeni dejstvo, da 
Slovenija namenja daleč premalo sredstev za razvoj svoje znanosti, kar je dejavnik družbenega samomora na dolgi rok. Pri 
prepričevanju politikov bomo bolj uspešni, če bomo šli med ljudi in jim na dostopen način predstavili svoje delo. V 
promocijo znanosti je treba zajeti že osnovne in srednje šole, le tako bo naša promocija znanosti lahko uspešna. Kdor sam 
ne naredi ničesar, se tudi ne more pritoževati nad nedejavnostjo drugih.  
Verjetno pa ne boste čakali na večjo prosvetljenost širše družbe, saj je to tek na dolge proge. Kako se boste vmes lotili 
sprememb? 
Zdaj imamo v znanosti razmere, ki bi jih lahko označili za alarmantne. Zato bi morali premagati antagonizme in skupaj stopiti 
korak naprej, kar nam je vsaj deloma uspelo tudi na tribuni v Kopru. Država pa bi nam morala končno zagotoviti stabilnejše 
financiranje, tako da bodo pridobljeni evropski projekti postali dodana vrednost inštitutov, ne pa, kot so zdaj, sredstvo za 
preživetje institucij. Še slabše je to, da se raziskovalne institucije zaradi preživetja ukvarjajo z vsem mogočim, kar seveda 
neugodno vpliva na njihovo znanstveno uspešnost. Razmere, kjer so znanstveniki marsikje potisnjeni v vlogo nekakšnih 
serviserjev, tudi krepijo vtis o deintelektualizaciji naše družbe. 
Ob jubileju promocija znanosti 
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, v okviru katerega deluje osem inštitutov in deset infrastrukturnih enot, letos 
praznuje 25 let. Prvih deset let, od ustanovitve leta 1994 do leta 2003, so bili samostojen javni raziskovalni zavod, nato so 
se pridružili takrat ustanovljeni Univerzi na Primorskem, od leta 2016 so ponovno samostojni. Odcepitev od UP je bila 
dolga in težavna, a zdaj so po direktorjevih besedah kot uspešen javni raziskovalni zavod s številnimi novimi projekti 
usmerjeni v doseganje temeljnega cilja: utrditi se kot mediteranski referenčni center znanstvenoraziskovalne odličnosti. 
Letos bodo pripravili tudi niz dejavnosti, da bi ljudem iz svojega okolja približali znanost, med njimi bodo pomladni dnevi 
odprtih vrat.  

• Marakeški dogovor, Grims in Trump (v državnem zboru).  Jože Mencinger. Delo, Ljubljana, 08. februar 2019  
dr. Jože Mencinger, Ljubljana 
Pisma bralcev 
https://www.delo.si/mnenja/pisma/marakeski-dogovor-grims-in-trump-v-drzavnem-zboru-148403.html  
DZ je razpravljal o posvetovalnem referendumu o že prej sprejetem t. i. marakeškem dogovoru.  
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Državni zbor  je na zahtevo SDS in SNS razpravljal o posvetovalnem referendumu o že prej sprejetem t. i. marakeškem 
dogovoru o migrantih in beguncih. Koalicija, ki se ji je pridružila NSi, je, kar je razumljivo, idejo o posvetovalnem 
referendumu zavrnila. Logika SDS in SNS je namreč nenavadna: po njej bi morali na posvetovalni referendum dati kar 
deklaracijo o človekovih pravicah iz leta 1948, ki je nekakšen ustanovni akt Organizacije združenih narodov (OZN). Tako 
deklaracija kot tudi marakeški dogovor namreč govorita o človekovih pravicah, le da se deklaracija nanaša na vse ljudi, 
marakeški dogovor pa le na migrante. 
Države pa ne glede na deklaracijo o človekovih pravicah oziroma ustanovno listino OZN dejansko grobo kratijo človekove 
pravice, podobno grobo mnoge države dejansko kršijo tudi marakeški dogovor. Res je verjetno kršitev deklaracije in 
dogovora mnogo več v državah, od koder migranti prihajajo, kot v državah, v katere prihajajo. SDS in SNS se izgovarjata, da 
nekaj pomembnih držav – kot so ZDA, Poljska in Madžarska – ne sprejema marakeškega dogovora. To kaže le, da so tam na 
oblasti ljudje, ki razmišljajo tako kot v SDS in SNS.  
Marakeški sporazum in nataliteta 
Kot vedno v takšnih primerih je spet blestel poslanec Grims, ki očitno najbolj od vseh v državnem zboru skrbi za 
demokracijo, zato je v imenu demokracije zagovarjal posvetovalni referendum, saj bi tako ljudstvo povedalo, kaj hoče. Sicer 
pa so njegovi govori v parlamentu slej ko prej izredni. Najbrž se še spomnite njegovega spraševanja novega ministra za 
notranje zadeve. Takrat ga je ob zagotovilu, da moramo biti pred zakonom vsi enaki, vprašal, kako bo ukrepal proti tistim, ki 
so leta 2015 omogočili kar 530.000 nelegalnih vstopov v Slovenijo. Kandidat za ministra je modro molčal – kaj drugega pa 
naj bi naredil? 
Poslanec Grims se je podpore referendumu lotil na res izviren način, saj je marakeški sporazum povezal z nataliteto. 
Pri tem je pohvalil Madžarsko, ki je zavrnila marakeški sporazum in ki naj bi z žicami na meji povečala rodnost. Podatki 
Evrostata o rodnosti mu pritrjujejo. V času Orbánovega vladanja se je stopnja rodnosti na Madžarskem res povečala z 
rekordno nizke bruto stopnje rodnosti 1,34 tisočinke v letu 2014 na 1,53 tisočinke v letu 2016 (podatkov za 2017 še ni). Ker 
se je medtem število novih državljanov na Madžarskem skrčilo s približno 8000 na 4000 letno, je očitno, da je za povečano 
rodnost na Madžarskem res zaslužen Orbán oziroma trdna ograja na meji s Hrvaško in Srbijo, ki spominja na ograje, kakršne 
so imeli v koncentracijskih taboriščih.  
Boljše in slabše ograje 
Z analizo bi poslanec lahko nadaljeval in ugotovil še mnogo pomembnejše stvari o nevarnosti, ki jo prinašajo migranti. 
Dovolj je pogledati podatke za Švedsko, ki je najbolj radodarno sprejemala begunce. Povprečna stopnja rodnosti na 
Švedskem je rekordna, daleč najvišja v Evropi, 1,85 tisočinke. Ker jo je dosegla ob rekordno velikem prilivu migrantov, je 
zaključek logičen: stopnjo rodnosti povečujejo predvsem migranti, ki bodo zato hitro ogrozili »rasno čistost« Švedov, 
posredno pa tudi ostalih članic EU. Med Švedi bo namreč vse večji delež »rasno nečistih« Švedov, medtem ko bo na 
Madžarskem vse večji delež »rasno čistih« Madžarov. Ker je Švedska večja in migrantov v njej veliko, je jasno, da povečana 
rodnost »rasno čistih« Madžarov ne bo mogla preprečiti katastrofe v EU, ampak se bo tam delež »rasno nečistih« 
državljanov povečeval. 
Seveda bi se spodobilo, da bi ugotovili, kakšni so učinki migrantov na rodnost v Sloveniji, a relativno stabilne stopnje 
rodnosti, približno na ravni povprečja EU, pravega odgovora ne omogočajo. O ograji na meji pa še to: naša je le zanikrna 
kopija madžarske, čeprav smo žico kupili pri njih, in migrantov ne zaustavlja prav učinkovito. SDS in SNS bi jo gotovo obnovili 
in izboljšali na madžarsko raven, če bi prišli na oblast.  
In še na drugo stran luže 
Poglejmo še malo nad drugo stran luže in na težave, ki jih ima ameriški predsednik Trump. Njegovo razmišljanje o 
nevarnosti, ki jo ustvarjajo migranti iz Latinske Amerike, je namreč blizu razmišljanju v SDS in SNS. Zato se je odločil na meji 
z Mehiko postaviti zid, za katerega naj bi kar 20 milijard plačali Mehičani sami. A niso hoteli, zato je zid pocenil na 5,7 
milijarde dolarjev, ki naj bi jih plačali ameriški davkoplačevalci. Popustil je tudi pri vrsti materiala – namesto betonskega zidu 
bi uporabil jeklene palice. No, zmagoviti demokrati s priletno gospo Pelosi na čelu mu delajo težave, saj niso privolili niti v 
5,7 milijarde dolarjev. Če gospa Pelosi ne bo popustila, bo morda oklical izredno stanje in zid zgradil z vojaki. 
A ko govorimo o migrantih, še tole. Zmrdovanje nad Trumpovim zidom je sprenevedanje. Evropo pred njimi varuje 
Sredozemsko morje, v katerem so utonili tisoči migrantov. Da bi nedavno italijanske oblasti dovolile pristati ladji z le 47 
begunci, ki jim je uspelo priti prek morja, je moralo več evropskih držav sprejeti obvezo, da jih bodo sprejele. Sam bi 
predlagal, da vseh 47 sprejme Slovenija. Bi zmogla? 

• To je prva reforma, ki ne bo financirana z dodatnimi davščinami. Intervju: Marian Wakounig. Pogovarjal se je: 
Karel Lipnik. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 09. februar 2019 

Intervju: Marian Wakounig 
ddr. Marian Wakounig, regionalni menedžer za davke in carine na avstrijskem finančnem ministrstvu 
https://www.delo.si/sobotna-priloga/to-je-prva-reforma-ki-ne-bo-financirana-z-dodatnimi-davscinami-147853.html  
Z regionalnim menedžerjem za davke in carine na avstrijskem finančnem ministrstvu ddr. Marianom Wakounigom smo 
se pogovarjali o tem, zakaj in kako Avstrija izvaja korenito davčno reformo, komu je namenjena in kakšni bodo učinki. Pa 
tudi o transparentnosti postopka, kakšen je proces sprejemanja, kdo vse sodeluje pri sestavljanju davčne zakonodaje in 
kakšno vlogo ima trenutna politika in davki sosednjih držav.  
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Slika: Marian Wakounig. Foto Jure Eržen 
 
Avstrija je imela do leta 2016 eno najbolj strogih davčnih zakonodaj in eno najbolj progresivnih dohodninskih lestvic v 
EU, kar se zdaj spreminja. Prihaja do davčnih sprememb zaradi menjave politične opcije ali je sam davčni urad spoznal, 
da so potrebne spremembe? 
Jaz kot dacar strogosti davčne uprave nisem nikoli interpretiral kot represijo. Morda pa se je res v zadnjih letih spremenila 
tista kultura pri nas. To pomeni, da so morda davčni zavezanci, tisti pošteni davčni zavezanci, precej pritiskali tudi prek 
javnosti v smeri, da oni plačujejo davke, na drugi strani pa je toliko črnih ovc, tam se pa nič ne naredi. To je privedlo tudi do 
določene spremembe miselnosti. 
Iz lastnih izkušenj lahko povem, da smo na davčni upravi že leta 2004 postavili šest ključnih ciljev. Eden od njih se je že 
takrat nanašal na servisno orientiranost uprave. Že leta 2004 smo vedeli, da moramo postati bolj fleksibilni do tistih 
klasičnih davkoplačevalcev, ki nimajo možnosti, da si kaj »izžrebajo«, da gredo v tujino, da delajo kake modele …  
Hočem opozoriti, da ste imeli izredno strmo postavljene dohodninske razrede, že pri 65 odstotkih BDP na prebivalca je bil 
prag najvišje stopnje obdavčitve. 
To je res, to smo imeli.  
Reforma, ki jo izvajate zdaj, je nadaljevanje reforme iz leta 2016 ali ste po uveljavitvi sprememb že ugotovili, da je 
potrebna dodatna prenova? 
Reforma iz leta 2015 in 2016 je implementirana in stoji. Zdaj hočemo opraviti povsem novo razbremenitev. Nekaj je 
popolnoma jasno. Naš dohodninski sistem moramo, vsaj po mojem mnenju, povsem reformirati. 
Zakon o dohodnini je iz leta 1988 in je stopil v veljavo s 1. januarjem 1989. Ta zakon je nadomestil zakon iz leta 1972. Zdaj 
živimo v bistveno bolj dinamičnem obdobju, imamo pa 30 let star zakon. Zaradi tega uvajamo povsem nov zakon o 
dohodnini, tudi naše zvrsti dohodnine – vrste prihodkov bomo povsem reformirali. Kot kaže zdaj, bodo ostali dohodki iz 
kmetijstva, dohodki iz samostojnega dela oz. obrtniškega dela se bodo po vsej verjetnosti spojili v dohodke iz dejavnosti, 
potem bodo še dohodki iz nesamostojnega dela [rednega delovnega razmerja], četrta zvrst bo pa neki skupni pojem, ki bo 
zajel dohodke iz dajanja v najem, dohodke iz kapitala in podobno. 
Imeli bomo štiri vrste prihodkov, največ pet. Zdaj jih imamo sedem. Tudi davkarija ne more obvladovati vedno večjega 
obsega dela. Tu ne gre zgolj za razumljivost davčne zakonodaje davčnemu zavezancu, temveč tudi, kako lahko mi, davkarija, 
z našimi resursi opravimo pravo davčno odmero pri davčnih zavezancih.  
Se pravi racionalizacija znotraj davčne uprave? 
Da, racionalizacija zakonodaje in tudi davčne uprave. In še nekaj: hočemo stopiti v sistem digitalizacije. Že danes smo v 
srečni poziciji, da več kot 90 odstotkov vseh davčnih zavezancev odda svojo davčno napoved prek interneta. Le majhen del 
zavezancev, na primer kmetje, v Avstriji ne oddaja davčnih napovedi v elektronski obliki. 
Naj dodam, če ste zaposleni v Avstriji in imate prihodke iz nesamostojnega dela, vam ni treba oddati davčne napovedi, ker 
vse izračuna že delodajalec.  
Imate skoraj enako pobrane dohodnine, kot je prihodkov iz kapitala. Je teh prihodkov dejansko tako veliko ali je zajem 
bistveno drugačen kot v Sloveniji? 
To drži, kapitalski dobiček so tudi dividende in obresti. Naša dohodnina je strukturirana tako, da sestoji iz več delov. En del 
je tako imenovani davek od plače, nemško Lohnsteuer, potem je še dohodnina za podjetnike (einkommensteuer), podobno 
kot v Sloveniji espeji. Potem pa so še dividende, kapitalski dobički in dohodki iz dajanja v najem, ki so zajeti med dohodki iz 
kapitala.  
Se pravi, glavni razlog je, da ste bolj podjetni, kot smo v Sloveniji? 
Da, čeprav moram tudi reči, da avstrijska struktura ni bila vedno naklonjena podjetnikom. Imamo malo strahu pred 
podjetništvom, ker to pomeni, da sprejemaš tveganje, da moraš nekoga zaposliti, nimaš fiksne plače …  
Koliko je v teh spremembah, ki jih izvajate zdaj, vpliva davčnih sistemov v sosednjih državah, ki imajo nižje davčne 
stopnje? 
Tradicionalno smo povezani z Nemčijo. Recimo, jaz kot Slovenec sem pogosto v našo logiko vnašal tisto, kar se dogaja v 
Sloveniji. Vedno sem povedal, kaj se na davčnem področju dogaja v Sloveniji, tako da je avstrijskim kolegom oziroma tistim, 
ki so vključeni v spreminjanje zakonodaje, znano, kako je to videti v Sloveniji. O tem smo se vedno pogovarjali. Meni je bilo 
pomembno, ker sem vedno cenil tudi slovensko davčno ekspertizo, slovensko znanje in razmišljanje. 

https://www.delo.si/sobotna-priloga/tri-leta-lajsanja-srednjega-razreda-nato-pa-nizja-obdavcitev-kapitala-147855.html
https://www.delo.si/images/slike/2019/02/06/o_djvu_2594728_zerdina_jerwakoun_1024.jpg


Ampak seveda so se Avstrijci v prvi vrsti zgledovali po Nemcih, že zaradi jezika. Če si ogledate prvih sedem členov nemške 
dohodnine in jih primerjate z donedavno avstrijsko, je to enak tekst, enaka struktura, enake vrste dohodkov. Mislim, da smo 
se v zadnjih petih ali šestih letih v tem pogledu opazno oddaljili od nemškega dohodninskega sistema. Danes nista več tako 
podobna, se pa še vedno po tem orientiramo.  
Se pravi, orientirate se po Nemčiji, a prej ste imeli podoben tekst zakonodaje in višje davčne stopnje, zdaj pa se tekst 
razlikuje, davčne stopnje pa se zbližujejo? 
Zdaj je že tako, da pridejo Nemci k nam in vprašajo, kaj delamo. Nedavno sem bil v Leipzigu, kjer sem Nemcem predstavil 
avstrijski davčni sistem. Vidim, da smo pri digitalizaciji naše uprave daleč pred njimi. Kot majhna država (v primerjavi z 
Nemci) smo bolj fleksibilni, enostavno bolj prožni.  
Koliko se pozna učinek Donalda Trumpa in njegovih davčnih razbremenitev? 
Mislim, da velik del Avstrijcev sploh ni dojel, da je Trump naredil davčno reformo. Sam se bral o davčni reformi v ZDA, 
ampak takrat, ko je Trump napovedal veliko reformo in da bo s tem kaznoval vsakega tujega davčnega zavezanca, ki posluje 
v ZDA, domače pa zaščitil, vem, da je to kar precej »grmelo« v naših medijih.  
Mislim predvsem na učinek znižanja davka od dohodka pravnih oseb s 33 na 21 odstotkov? 
Ja, toda še vedno ima skoraj avstrijsko raven.  
Ko sprejemate davčno zakonodajo, koliko ste v stiku z gospodarstvom in sprejemate njihove pobude? 
Mi imamo seveda politično vlado z ministrom in državnim sekretarjem. Trenutno imamo državnega sekretarja Huberta 
Fuchsa, ki je bil davčni svetovalec [v avstrijski vladi sta skupno le dva državna sekretarja]. Ta državni sekretar je seveda dal 
kar nekaj predlogov, ki so prišli iz gospodarstva. 
Ampak načeloma lahko rečem, da Avstrijci pri vzpostavitvi davčne zakonodaje zelo tesno sodelujejo z gospodarsko zbornico, 
ki je v Avstriji javnopravna ustanova, s tako imenovanim industrijskim združenjem (Industriellenvereinigung) in tudi z 
zbornico delojemalcev. Sodelujejo tudi vsi socialni partnerji, vključno s sindikati. Proces zelo široko podpirajo vsi družbeni 
sloji. Vsi sedijo v skupini za reforme in se pogajajo. Brez konsenza ne gre. Brez zunanjega konsenza nismo sposobni izvesti 
sprememb.  
Za raziskave in razvoj ima Avstrija 14-odstotno olajšavo, v Sloveniji je bistveno višja. Toda v Sloveniji je relativno malo 
uveljavljanja tovrstnih olajšav. Kako je to urejeno v Avstriji? 
V Avstriji je olajšave za raziskave in razvoj lažje uveljavljati. Podjetje potrebuje le dodatno izvedensko mnenje avstrijske 
nacionalne inštitucije za pospeševanje raziskav. Lastnika te sta ministrstvo za gospodarstvo ter ministrstvo za tehnologijo. 
Ta odločba pa je tudi zadostna podlaga za uveljavitev olajšave.  
Toda vlaganje v raziskave in razvoj verjetno ne pomeni nakupa študije iz tujine? 
Lahko bi bilo to, toda pri nakupu študije iz tujine bi verjetno že kdo na ministrstvu za gospodarstvo pri izdaji odločbe 
zastrigel z ušesi, da je to neke vrste navidezna študija. Že pred izvedbo projekta oziroma nakupa tako podjetje ve, ali bo 
lahko uveljavljalo olajšavo ali ne.  
Kaj so cilji reforme 2020? 
Ta je namenjena oziroma smo jo posvetili, da ostanem pri verskem izrazu, veliki skupini nesamostojno zaposlenih 
[primerljivo z rednim delovnim razmerjem v Sloveniji], katerih bruto letni dohodek ne presega bistveno 30 tisoč evrov. To je 
v Avstriji neke vrste srednji sloj. 
V Avstriji se do 11 tisoč evrov ne plačuje dohodnine [se pa plačujejo prispevki]. Zdaj smo se odločili, da razbremenimo tiste, 
ki so nad 11 tisoč evrov, nočemo pa razbremeniti tistih, ki so tako ali tako v dobrem položaju. Torej gre za zavezance med 11 
tisoč in približno 35 tisoč evrov letnih prihodkov. V letu 2020 bomo razbremenili te zavezance tudi na področju socialnih 
prispevkov. Podrobnosti bo seveda prinesla zakonodaja. Ta razbremenitev se trenutno diskutira v avstrijskih medijih.  
Kje boste nadomestili izpad davčnih prihodkov? 
To je prva reforma, ki ne bo financirana z dodatnimi davščinami. Prosim, napišite to. Ta reforma se naj bi financirala brez 
vseh obremenitev.  
Torej pričakujete pozitivne gospodarske učinke? 
Seveda, višjo gospodarsko rast, tudi večje zadovoljstvo v družbeni klimi. Tisti denar, ki ga bo nekdo pridobil z reformo, bo 
tako ali tako takoj porabil. O tem smo se pogovarjali s kolegi in prijatelji. Vprašal sem jih, ali boš z davčno reformo dobil dva 
ali tri tisoč evrov, a jih boš nesel v Švico? Ne, takoj jih boš zapravil.  
Kakšne pa so rezerve, če gospodarska rast ne bo takšna, kot ste predvideli? 
Vse to je že vključeno v proračun. Celotna reforma je že vključena in kljub reformi pričakujemo, da bo prihodnje leto 
proračun prvič izravnan.  
Koliko gospodarstvo in zavezanci že vedo, kakšne spremembe jih bodo doletele? 
O vsem se že veliko piše. Tudi državni sekretar [Hubert Fuchs], ki je res velik strokovnjak na tem področju, je imel na 
televiziji velik intervju. Še jaz sem si moral ob tem intervjuju delati zapiske, ker je res strokovnjak in mediji tega niti ne 
morejo tako podrobno povzeti. 
Davčna strategija je znana do leta 2022. Edino, česar še ne vemo, je, koliko bo znižana stopnja davka na dohodek pravnih 
oseb. Pričakujem, da bo 19 odstotkov, ker tako po vsej verjetnosti hoče ljudska stranka [vladajoča ÖVP], lahko pa da bo zgolj 
20 odstotkov. A tudi to bi že bila neke vrste senzacija.  
Je to odločitev politike? 
Izključno politike. O tem odločata kancler in njegova ekipa. Seveda bodo naši uradniki vse izračunali in ministru posredovali 
vse podatke. 

• Ljubezen je močnejša kot smrt. Povsod. Tudi v azilnem centru. Novica Mihajlovič. Delo, Ljubljana, Sobotna 
priloga, 09. februar 2019 



https://www.delo.si/novice/svet/ljubezen-je-mocnejsa-kot-smrt-povsod-tudi-v-azilnem-centru-146745.html  
Sprejemno-azilni center Krnjača v bližini Beograda lahko sprejme približno tisoč ljudi. Nekaj deset barak je nekaterim 
migrantskim družinam dom tudi po več kot dve leti.  
 

 
Slika: Zbirni center za begunce Krnjača. Foto: Jože Suhadolnik 
 
Sprejemno-azilni center Krnjača v bližini Beograda lahko sprejme, namesti, nahrani in oskrbi okoli tisoč ljudi. V zimski sivini 
in mrazu sva s fotografom center obiskala malo pred deseto dopoldan. »Pozimi večina tistih, ki nimajo otrok, skuša spati čim 
dlje, da ubijejo čim več dneva,« pove Đurđa Šurlan, upravnica centra. To, da veliko ljudi še spi, ne pomeni, da v centru ni 
vrveža; nekaj več kot sto otrok je že več ur pokonci, šoloobvezni so v eni od devetih beograjskih šol, z mlajšimi pa se 
prostovoljke in vzgojiteljice družijo v improviziranem vrtcu. 
Center Krnjača, ki ga sestavlja več deset barak, je nekaterim migrantskim družinam dom tudi po več kot dve leti. Ker je veliki 
večini tamkajšnjih prebivalcev to dom, ki si ga nihče med njimi ni želel, saj nameravajo pot zaključiti nekje v razviti zahodni 
ali severni Evropi, bi v njem pričakovali dosti bolj depresivno razpoloženje. 
 

 
Slika: Zbirni center za begunce Krnjača. Foto: Jože Suhadolnik  
 
Življenje ni večno, zato so nenehno zaljubljeni 
»Tu so vsi nenehno zaljubljeni, tako kot naš Fahim,« v smehu pove Đurđa in mlademu, lepo urejenemu Afganistancu napol 
v šali in napol zares kar po srbsko zagrozi, da ga bo ubila, če se ne bo nehal brezglavo metati za vsako žensko, ki pride mimo. 
Fahima, prijaznega mladeniča v zgodnjih dvajsetih letih, smo zmotili v učilnici med učenjem srbskega jezika; večno 
nasmejani mladenič velja za nekakšnega lokalnega plejboja. 
»Fahim, kdaj bo spet poroka,« Đurđa v smehu nadere Afganistanca in pojasni, da se je v zadnjih nekaj mesecih že trikrat 
resno nameraval poročiti. Dvakrat so ga nekako prepričali, da to ni najboljša zamisel, tretjič pa jim ni uspelo – mimo je prišla 
malo starejša Iranka s tremi otroki, ki je bila dosti bolj prepričljiva in je mladega Afganistanca zvlekla v zakon. Zakon se je 
zelo hitro klavrno končal z obtožbami o nasilju, Afganistanec si je nakopal težave, prebrisana Iranka pa si je tako izborila 
prostor v varni hiši, kjer imajo dosti boljši standard namestitev kot v azilnem centru. 
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Slika: Fahim, 20-letni Afganistanec. Foto: Jože Suhadolnik  
 
Ljubezen do športa je omejena zgolj na kriket 
Med številnimi dejavnostmi za krajšanje neskončnih dnevov negotovosti, ki jih Krnjača ponuja svojim varovancem, igra 
šport pomembno vlogo. Vendar se organizatorjem ni niti sanjalo, da lahko s pripravo odbojkarskega in nogometnega igrišča 
tako močno brcnejo v temo. 
»Samo kriket igrajo po cel dan. Poskušali smo z odbojko in nogometom, pripravili smo turnir, nič jih ne zanima. Ko sem jim 
hotela postaviti mrežo za odbojko, so me sprehodili čez cel center in našli lokacijo tam, kjer jim mreža ne ovira igranja 
kriketa,« nam je povedala Đurđa in tako posredno tudi odgovorila, od kod prihaja največ njenih varovancev, torej iz 
Afganistana in Pakistana. 
 

 
Slika: Zbirni center za begunce Krnjača. Foto: Jože Suhadolnik  
 
Raje se strižejo, kot koljejo bele Evropejce 
Đurđa, ne ravno visoka mati najstnice, ima bogate izkušnje z delom z migranti. Strahove pred hordami kriminalnih prišlekov, 
kakor migrante v svojih mitih radi opisujejo evropski desničarji, med smehom odločno zavrne. »Ko so bili nameščeni v 
skladiščih na območju današnjega gradbišča Beograda na vodi, sem redno hodila tudi po štirikrat na dan v tiste hangarje. V 
vsakem je bilo po 400 do 500 Afganistancev in Pakistancev, večinoma mladih moških. Tja sem šla sama ali z enim ali dvema 
kolegoma, nikjer se ni nič videlo, čista tema, vse zakajeno. Seveda nismo imeli orožja in nikoli nisem imela nobenih težav z 
njimi,« pomiri sogovornica. 
Čeprav se zaveda, da so med njimi, tako kot med nami, različni ljudje – včasih se stepejo, med njimi so tudi nepošteni in 
kriminalci –, se ji zdi ilustrativno, da vsi ti mladi moški zelo radi obiskujejo frizerski salon, ki so ga uredili v eni od barak 
azilnega centra. Ali je frizerski salon bolj obiskan kot improvizirana molilnica, si ni upala ugibati. Je pa to prepričljivo najbolj 
obiskan skupni prostor v azilnem centru. 
Frizerski salon, ki so ga humanitarne organizacije postavile in opremile za uporabo obeh spolov, so kmalu zavzeli moški. Tri 
dni na teden je namenjen striženju moških, dva dni pa si tam pričeske urejajo dame. Koliko je za takšen naval zaslužna 
mična Maročanka Imane, ki salon vodi in skrbi za red v njem, ne ve nihče.  
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Slika: Maria Masih, 25-letna katoličanka iz pakistanskega Karačija. Foto: Jože Suhadolnik  
 
Ljubezen je motor vsega 
Frizerski salon, ki so ga humanitarne organizacije postavile in opremile za uporabo obeh spolov, so kmalu zavzeli moški. Tri 
dni na teden je namenjen striženju moških, dva dni pa si tam pričeske urejajo dame. Koliko je za takšen naval zaslužna 
mična Maročanka Imane, ki salon vodi in skrbi za red v njem, ne ve nihče. Toda kdor bi trdil, da prijazna pojava 25-letnice ne 
vpliva na povpraševanje moških po frizerskih storitvah, bi se zlagal. 
»Tako kot vsi mi so tudi ljudje v teh težkih razmerah radi urejeni. Tu pri nas je veliko mladih in zanje je značilno, da se jim 
veliko suče okoli ljubezni in videza,« pravi Imane, ki se je že dovolj dobro naučila srbsko, da lahko pomaga tudi kot 
prevajalka. 
 
 
Ljubezen je resnično lahko pogubna 
Mlade moške Krnjače nenehno svarijo pred dekleti iz bližnjega romskega naselja, ki skrivaj preplezajo ograjo centra in se 
vtihotapijo med migrante ter poskušajo od njih v zameno za spolne usluge izvleči kak evro ali dolar. Đurđa in njeni kolegi iz 
vodstva centra morajo pri mladih odigrati starševsko vlogo in jih seznaniti z vsemi nevarnostmi, ki jim grozijo ob tovrstnih 
spolno-finančnih transakcijah. 
Da je ljubezen resnično lahko pogubna, pa dobro ve Maria Masih, 25-letna katoličanka iz pakistanskega Karačija. Skupaj z 
28-letnim možem Nabilom, prav tako katoličanom, je Maria na begu že tri leta. Ne bežita zaradi vojne, temveč zaradi 
ljubezni. Maria in Nabil imata dveletno hčerko Diane Jacqueline in rada bi se preselila v Italijo, kjer živi in dela Marijin brat. 
Zakaj beži iz države, ki ni v vojni? 
»Ne bežim zaradi vojne, ampak zato, da lahko živim in preživim s fantom, ki sem si ga izbrala sama. Oče mi je za moža izbral 
mojega bratranca, ki je bistveno starejši od mene in ga ne maram. Ker sem se odločila poročiti z moškim, ki ga ljubim, sem si 
nakopala jezo očeta in njegove vplivne družine, ki me hoče zdaj ubiti,« pravi Masihova. 
Čeprav so v njihovi družini katoličani, se v skladu z navadami večinoma muslimanske okolice tudi pri njih ženske pokrivajo in 
so močno podrejene moškim članom družine. Kot prva v družini petih sestra in dveh bratov Masihova ni privolila v 
dogovorjeno poroko. 
»Doma ne bi preživela. Večkrat sem bila hudo tepena, da bi pustila svojega fanta in privolila v dogovorjeno poroko. Zato 
sem tvegala vse in zbežala. Najprej sva se skrivala v Pakistanu, a ker sta moj oče in bratranec politično vplivna, mi zgolj beg 
iz Karačija v druga mesta ni pomagal. Morala sva zapustiti državo,« pravi Maria.  
 

 
Slika: Maročanka Imane, 25-letna frizerka. Foto: Jože Suhadolnik  
 
Kruta izbira med šolo in vlogo stroja za rojevanje 
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Ko je končala srednjo šolo, je Maria želela študirati, a ji tega starši niso dovolili, ker verjamejo, da se mora ženska čim prej 
poročiti, in to s človekom, ki ga za njo izberejo starši. V nasprotnem si jemljejo pravico, da jo ubijejo. 
»Doma ne bi preživela. Večkrat sem bila hudo tepena, da bi pustila svojega fanta in privolila v dogovorjeno poroko. Zato 
sem tvegala vse in zbežala. Najprej sva se skrivala v Pakistanu, a ker sta moj oče in bratranec, ki bi po dogovoru med 
družinama moral postati moj mož, politično vplivna, mi zgolj beg iz Karačija v druga mesta ni pomagal. Morala sva zapustiti 
državo,« pravi Maria. 
Iz Pakistana je zbežala v Turčijo, iz Turčije je odšla v sosednjo Grčijo, kjer se ji je rodila hčerka, od tam pa je skupaj z možem 
in hčerko po balkanski poti skušala priti do svojega starejšega brata v Italiji, a se je začasno zataknila v Srbiji. 
Tam namerava počakati do pomladi, ko bodo temperature za težko pot na zahod bolj primerne. Od kod ji upanje, da ji bo v 
Italiji bolje kot doma? »Moj brat ni kot drugi sorodniki v Pakistanu. V Italiji je že dovolj dolgo, da me razume in mi je 
pripravljen pomagati, da se izognem dogovorjeni poroki. Brat je tak kot drugi Evropejci, zato vem, da bom v Italiji varna,« 
dodaja Masihova. 

• Španija ni nespremenljiv monolit. Gašper Završnik. Delo, Ljubljana, 09. februar 2019 
https://www.delo.si/novice/svet/spanija-ni-nespremenljiv-monolit-148285.html  
Županja Barcelone Ada Colau kritična do sodnega preganjanja katalonskih voditeljev, sojenje se začne v torek.  
 

 
Slika: Županja Barcelone Ada Colau se bo na majskih volitvah potegovala za drugi mandat na čelu katalonske prestolnice. 
Foto: Gašper Završnik 
 
Barcelona - Ob prihodu na čelo Barcelone so Ado Colau, nekdanjo aktivistko in borko proti deložacijam po zlomu 
nepremičninskega trga, nekateri označili za eno najradikalnejših županj v Evropi. A v nasprotju s socialnimi so njena 
politična stališča, vsaj tista, ki zadevajo katalonsko sedanjost in prihodnost, za mnoge tako na unionistični kot 
independentistični strani medla in prisilno uravnotežena. 
»Nisem ne independentistka ne nacionalistka, nikoli nisem bila, sem suverenistka,« je svojo pozicijo razložila v pogovoru za 
Delo in tri druge evropske medije. Prepričana je, da morajo Katalonci o svoji prihodnosti odločiti sami. »Če Katalonija samo 
sebe dojema kot subjekt oziroma skupnost in bi rada imela več moči pri odločanju ter si želi vse to doseči na demokratičen 
način, ne vidim nobenega problema.« 
In vendar je Ada Colau, ena najprepoznavnejših osebnosti nove španske in evropske levice, poleg madridske represije in 
poseganja v Katalonijo ostra tudi do independentističnih strank, ki zagovarjajo enostransko neodvisnost, saj da zato na 
referendumu niso dobile demokratičnega mandata. Kljub kritičnosti do obeh strani, poudarja, strani nista enakovredni, saj 
ima država »monopol nad sredstvi prisile in sodstvom«. Politizacija zadnjega naj bi se kazala tudi v procesu proti devetim 
nekdanjim političnim in civilnodružbenim katalonskim voditeljem zaradi njihove vloge pri organizaciji referenduma, ki se bo 
v Madridu začel prihodnji teden. 
 

 
Slika: Ada Colau je na župansko mesto prišla kot aktivistka proti deložacijam. Foto: Heino Kalis/Reuters  
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»Španija je pluralna« 
Zavrnila je kritike, da z zagovarjanjem dogovorjenega referenduma s centralno vlado – ta se zdi v trenutni politični 
konstelaciji neizvedljiv – zagovarja status quo. V Španiji naj bi bilo vedno več ljudi, pravi, ki ne le da razumejo katalonske 
zahteve po samoodločbi, ampak jih tudi zagovarjajo. Pri tem ima v mislih predvsem volilno telo levičarskega Unidos 
Podemos, ki pa mu v zadnjem času, tudi zaradi notranjih razhajanj, podpora stagnira. »Ne strinjam se z 
independentističnimi strankami, ko o Španiji govorijo kot o monolitni enoti, ki je ni mogoče reformirati,« poudarja. »Španija 
je pluralna. Veliko ljudi se bori za republiko, proti frankizmu, deložacijam, korupciji …« našteva. Nekaj da je »Španija«, drugo 
pa »španska država«, utemeljena na tranziciji, v kateri ni prišlo do ostrega zloma s frankizmom. 
- Ada Colau je na župansko mesto prišla kot aktivistka proti deložacijam. 
- Želi si večje suverenosti Katalonije znotraj Španije. 
- Glavni problem Barcelone je nedostopnost stanovanj.  
Independentistične stranke, meni, vztrajajo pri svojem in dajejo premalo političnega pomena pozicijam, ki jih zagovarja tudi 
sama. »Želim si, da Španija postane konfederativna republika, v kateri bi imela Katalonija največjo možno suverenost, 
vključno z lastno ustavo.« Pot do tja bi lahko vodila prek povezovanja republikanskih in proticentralističnih sil na vseh 
koncih Španije, nekakšne alianse, ki že obstajajo med nekaterimi mesti. »Čeprav bo trajalo dalj časa in ne bo lahko, moramo 
doseči dogovorjen referendum, ki bi ga priznali vsi. Vem, da tudi ta pot ne bo enostavna, a razglasitev unilateralne 
neodvisnosti, za katero ni konsenza, se mi zdi še težje, če že ne nemogoče, pa naj ljudje še tako množično manifestirajo,« 
poudarja. »Kdo pa bi priznal unilateralno neodvisnost Katalonije?« 
V času, ko so pozicije na obeh straneh še naprej trdne, bi bila pred prihajajočimi lokalnimi volitvami – te bodo maja, sočasno 
z evropskimi – zaradi takšne »sredinske« drže lahko ob nov mandat. »Menim, da sem bolj koristna, če zagovarjam stališče, 
da je treba vprašanja rešiti demokratično, s poslušanjem vseh, zagovornikov in nasprotnikov neodvisnosti, in tako, da se 
nihče ne počuti ogroženega ali utišanega.«  
Problemi ostajajo 
Kljub manjšinski vladi – civilna platforma Barcelona en Comú, ki jo podpirajo nekatere leve stranke, ima v mestnem 
parlamentu 11 od 41 sedežev – iz njenega kabineta sporočajo, da so v prvem mandatu uresničili 80 odstotkov programa. 
Izpostavljajo predvsem socialne ukrepe, denimo preprečitev več kot 6000 deložacij, s čimer naj bi jim uspelo zajeziti najbolj 
pereče družbene probleme. 
 
Med prednostnimi nalogami nekdanje aktivistke, ki je dobršen del življenja posvetila boju za pravico do dostojnega 
stanovanja, je bilo tudi omejevanje množičnega turizma in ekonomije delitve, ki cene nepremičnin poganjata v nebo. A prav 
ti področji še naprej najbolj vznemirjata občane, je pokazala lanska anketa o mestnih storitvah. Okoli 12,8 odstotka 
Barcelončanov kot največji problem v katalonski prestolnici navaja nedostopnost stanovanj; sledijo turizem (10,3 odstotka), 
promet (5,6), politični vidiki in položaj Katalonije v Španiji. »Seveda je še veliko za postoriti, a z vso skromnostjo lahko 
rečem, da smo naredili stvari, ki se jih prej ni lotil nihče. To je dokaz, da ima lahko politična moč v službi in interesu 
državljanov velikanski potencial,« je še poudarila. 

• Slovenski dijaki v Gorici s pesmijo odgovorili na fašistično provokacijo. STA. Delo, Ljubljana, 10. februar 2019 
https://www.delo.si/novice/svet/slovenski-dijaki-v-gorici-s-pesmijo-odgovorili-na-fasisticno-provokacijo-148695.html  
V Italiji obeležujejo dan spomina na žrtve fojb, slovesnost je potekala v Bazovici.   
 
 
Okoli 150 slovenskih zamejskih dijakov je v soboto v Gorici pripravilo shod in s slovenskimi pesmimi odgovorilo na fašistično 
provokacijo gibanja Blocco studentesco, ki je na zid pred slovenskim višješolskim centrom v Gorici nalepilo plakate z gesli 
gibanja, na ograjo zavoda pa izobesilo transparent v počastitev žrtev fojb. 
Blocco studentesco je mladinska veja italijanskega skrajno desničarskega gibanja CasaPound. Njegovi pripadniki so v petek 
na zid slovenskega višješolskega centra zapisali svoji gesli Boben avantgarde in Privrženi zmagi. 
Na provokacijo so se odzvali tudi v Slovenski skupnosti, stranki Slovencev v Italiji. V pismu goriškemu prefektu Massimu 
Marchiesiellu in goriškemu županu Rodolfu Ziberni so zapisali, da dejanje že samo po sebi predstavlja nepotrebno in 
škodljivo izzivanje za medsebojno spoštljivo vzdušje, ki je bilo vzpostavljeno v zadnjih letih. 
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Slika: Shod skrajnega desničarskega gibanja CasaPound na tržaških ulicah novembra lani. Foto: Jure Eržen/Delo  
 
Dogodek je po navedbah pokrajinskega tajnika Slovenske skupnosti za Goriško Julijana Čavdka toliko bolj nesprejemljiv, ker 
se je zgodil ravno na državni praznik, kulturni dan, v Sloveniji. »Še enkrat apeliram na vaju kot glavna predstavnika države in 
občine, da se naredi vse, kar je predvideno in kar je mogoče, da se v prihodnje taki neljubi dogodki ne bodo več ponavljali,« 
je zapisal Čavdek. 
Iz gibanja Blocco studentesco pa so sporočili, da je bil cilj plakatne akcije iskanje dialoga z dijaki slovenskih šol, med katerimi 
da naj bi nekateri tudi obiskovali njihov sedež.  
Dan spomina na žrtve fojb 
V Italiji sicer danes praznujejo dan spomina na žrtve fojb. Ob tem je pri bazoviški fojbi potekala slovesnost, ki sta se je 
udeležila tudi italijanski notranji minister Matteo Salvini in predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani. Tajani je ob 
robu dogodka po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa novinarjem dejal, da je tiste, ki zanikajo pojav fojb in 
eksodusa, premagala zgodovina in kdor zanika ta pojav, je sostorilec tistega, kar se je zgodilo. Dan spomina je italijanski 
parlament uzakonil leta 2004, žrtve fojb in eksodusa so bile do takrat pozabljene, je dejal. 
»Tu je na tisoče nedolžnih žrtev, ki so jih ubili zato, ker so bili Italijani,« je dejal Tajani, žrtve pobojev pa označil za »žrtve 
vojne in protiitalijanskega sovraštva, ki so jih ubili vojaki z rdečo zvezdo na kapi samo zato, ker niso spustili italijanske 
zastave«. 
Tajani je pred prihodom v Bazovico položil venec tudi k breznu Bršljanovca pri kraju Opčine pri Trstu. V njem so sicer 
povečini nemški vojaki, padli v zadnjih dneh bojev za Opčine in Trst. 
 

 
Slika: Na slovesnosti je Salvini med drugim dejal, da so otroci, umrli v fojbah, in tisti, umrli v nacističnem taborišču 
Auschwitz, enaki. Foto: Remo Casilli/Reuters  
 
»Otroci iz fojb in Auschwitza enaki« 
Italijanski notranji minister ter vodja Lige Salvini pa je preko Twitterja sporočil, da je prišel v Bazovico, da bi počastil žrtev 
tisoče rojakov, ki so jih komunisti mučili, pobili in večkrat še žive vrgli v brezna. »Kaj je bila njihova krivda? To, da so bili 
Italijani. Kdor zanika, dvakrat ubije. Mi ne pozabimo,« je še zapisal. 
Na slovesnosti pa je Salvini med drugim dejal, da so otroci, umrli v fojbah, in tisti, umrli v nacističnem taborišču Auschwitz, 
enaki: »Ne obstajajo mučenci kategorije A in B,« je dejal Salvini in dodal: »Ne obstaja nekakšen ampak za Auschwitz in 
nekakšen ampak v Bazovici. Eni in drugi so zločinci.« 
Slovesnosti so se udeležili tudi številni pripadniki združenj ezulov ter predstavniki krajevnih oblasti, od predsednika deželne 
vlade FJK Massimiliana Fedrige do tržaškega župana Roberta Dipiazze ter več tržaških poslancev. Med udeleženci je bilo 
kakih 400 dijakov raznih šol iz FJK in drugih krajev v Italiji ter 800 pripadnikov združenja vojaškega rodu alpincev. Skupaj se 
je po navedbah spletnega portala TriestePrima zbralo kakih tri tisoč ljudi. 
Mašo zadušnico je daroval tržaški škof Giampaolo Crepaldi, ki je poudaril dolžnost spominjanja na tragedijo povojnih 
pobojev. Spomnil se je tudi treh kristjanov, ki so našli nasilno smrt v tistih časih, Katoliška cerkev pa jih je razglasila za 
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blažene, to so slovenski bogoslovec Lojze Grozde, hrvaški duhovnik Miroslav Bulešić in italijanski duhovnik Francesco 
Bonifacio. 

• Več deset tisoč ljudi na ulicah Madrida protestira proti vladi. STA. Delo, Ljubljana, 10. februar 2019 
https://www.delo.si/novice/svet/vec-deset-tisoc-ljudi-na-ulicah-madrida-protestira-proti-vladi-148740.html  
Trg so prekrile rdečo-rumene barve španske nacionalne zastave, ljudje pa so vzklikali Živela Španija. 
 
V španski prestolnici Madrid je danes več deset tisoč ljudi demonstriralo v podporo enotnosti države in proti socialistični 
manjšinski vladi premierja Pedra Sancheza. Od premierja so med drugim zahtevali razpis novih volitev, kritični so bili tudi, 
ker da je vlada preveč popustljiva do separatističnih katalonskih oblasti. 
Množično zborovanje na osrednjem trgu Plaza de Colon, na katerega so pozvale konservativne opozicijske stranke in skrajno 
desna stranka Vox, je potekalo pod geslom: »Za enotno Španijo: volitve zdaj!« 
Trg so prekrile rdečo-rumene barve španske nacionalne zastave, ljudje pa so vzklikali »Viva Espana« (Živela Španija). 
Španske oblasti so ocenile, da se je demonstracij udeležilo 45.000 ljudi. Številni so se od drugod v prestolnico pripeljali z 
brezplačnimi avtobusi. 
 
Trije ugledni novinarji so ob vzklikanju demonstrantov prebrali manifest. »Nismo več pripravljeni na dodatna popuščanja 
tistim, ki hočejo uničiti našo državo,« so med drugim zapisali kritiki prizadevanj Katalonije za neodvisnost. »O enotnosti 
države se ni mogoče pogajati,« so še dejali. 
Premier Sanchez je po izglasovani nezaupnici konservativnemu predhodniku Marianu Rajoyu junija lani prišel na položaj 
tudi s pomočjo glasov separatističnih strank iz Katalonije in je v parlamentu odvisen od njihove podpore. 
Številne državljane tudi jezi, ker Sanchez še ni razpisal novih volitev. 46-letni premier je po prevzemu položaja sicer 
namignil, da namerava v doglednem času razpisati volitve, ni pa se jasno opredelil, kdaj. 
»Sanchez nas je prevaral, dejal je, da bo prišlo do volitev, ampak doslej se to še ni zgodilo. Sedaj nam bo prisluhnil,« je dejal 
vodja liberalne stranke Ciudadanos, Albert Rivera. 

• Slovenske znanstvenice o prednostih in slabostih svojega poklica. Saša Senica. Delo, Ljubljana, 11. februar 2019 
https://www.delo.si/novice/znanoteh/odkrite-diskriminacije-ni-vec-148255.html  
Danes je mednarodni dan žensk v znanosti. Na najvišjih akademskih položajih so ženske v manjšini, plače znanstvenic so 
nižje, v zadnjem obdobju pa število doktoric narašča hitreje kot število doktorjev.  
 
 
Diskriminacije je, žal, še vedno preveč. Tudi v sferah, ki so gonilo razvoja. Združeni narodi so 11. februar razglasili za 
mednarodni dan žensk in deklet v znanosti. Pogovarjali smo se z osmimi uspešnimi znanstvenicami, ki poudarjajo, da je 
znanstveno-raziskovalna pot način življenja. Ne bi ga menjale, čeprav so pri svojem delu naletele tudi na ovire. Ena 
največjih, ki jo še posebej poudarjajo, je financiranje, ki pa se dotika obeh spolov. 
Še številne druge težave so skupne vsem, ki so v znanosti. V publikaciji Karierne poti doktoric in doktorjev znanosti, ki jo je 
statistični urad izdal leta 2015, razberemo: na najvišjih akademskih položajih so ženske v manjšini, plače znanstvenic so 
nižje, obstaja horizontalna segregacija, ki se kaže v neenakomerni porazdelitvi spolov po znanstvenih vedah, v zadnjem 
obdobju pa število doktoric narašča hitreje kot število doktorjev. 
 
»Z znanostjo se pogosto ukvarjaš, ker te ta dejavnost tako privlači, da niti ne misliš veliko na to, ali je to dobro zate ali ne. Ko 
delo steče in če imaš še dobre sodelavce, je občutek odličen. V Sloveniji te to ne naredi materialno bogatega, kaj šele 
slavnega. In za družinsko življenje je ukvarjanje z znanostjo velik zalogaj, sploh če ni vsestranskega razumevanja in 
potrpljenja. Še največja ovira je, da smo znanstveniki pogosto zaposleni na univerzah, kar pomeni tudi veliko pedagoškega 
dela in s tem dvojno obremenitev. A drugače zaradi pomanjkanja sredstev za raziskave žal ne gre,« poudari Lučka Kajfež 
Bogataj, klimatologinja in profesorica na ljubljanski biotehniški fakulteti. 
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Slika: Dohodki. Foto: Delo  
 
Po mnenju Andreje Gomboc, profesorice v Centru za astrofiziko in kozmologijo Univerze v Novi Gorici, ki je tudi 
predsednica Komisije za enake možnosti na področju znanosti, se vendarle počasi odpravlja neenakost med spoloma in se 
temu namenja več pozornosti kot pred leti, a manj kot v ZDA in Zahodni Evropi. 
»Odkrite diskriminacije ni več, je pa še veliko nezavedne. Dvojna merila za ocenjevanje pomembnosti dosežkov ostajajo, 
pogosto so ženske spregledane pri napredovanjih ali ko se izbirajo predlogi za nagrade. Razlikovanja se začnejo že po 
samem doktoratu, ko se odloča o stalnih zaposlitvah, višje po lestvici so te razlike še jasneje izražene in se kažejo v tako 
imenovanem škarjastem diagramu. V glavah mnogih so družina in majhni otroci še vedno ovira, a k sreči se družinske vloge 
spreminjajo.« 
 

 
Škarjasti graf. Foto: Delo  
 
 
A Gombočeva hkrati zagotavlja: »V znanosti je vrsta različnih področij. Če izbereš pravo, pomeni, da ti v službi nikoli ni 
dolgčas. Vseskozi se izobražuješ, razvijaš, odkrivaš nove stvari, spoznavaš zanimive ljudi z različnih koncev sveta. Večino časa 
uživaš.« Kaj mladim, ki bodo v prihodnjih dneh soočeni z eno večjih odločitev v življenju, svetujejo naše sogovornice? 
 
 
Znanstvenicam v Sloveniji je veliko lažje združevati raziskovalno delo in družinsko življenje kot kolegicam v tujini. Kljub 
ugodni zakonodaji pa je nujno imeti tudi razumevanje in podporo v domačem okolju. Na splošno gledano je ovira v 
slovenski znanosti majhnost raziskovalnih skupin, ki se ukvarjajo z določenim problemom. Težje dostopamo do vrhunske 
opreme, marsikaj plačujemo dražje. A na drugi strani nas ta majhnost usmerja v delovanje na mednarodnem nivoju in v 
povezovanje s svetom. 
Raziskujem genetske dejavnike, ki na molekularni ravni vplivajo na tveganja za nastanek bolezni, na njihov potek in na 
odgovor na zdravljenje z zdravili. Predvsem na zadnjem področju si želim narediti še korak naprej in omogočiti prenos novih 
raziskovalnih spoznanj v vsakdanjo klinično prakso. 
Na to področje lahko mladi vstopajo z različnih študijskih smeri, medicine, biokemije, biologije … A naj bo izbira študija 
odvisna od osebnega zanimanja! Naj bodo mladi radovedni in naj si želijo vedeti in izvedeti več. To žene raziskovalno delo: 
iskanje odgovorov na vprašanja, spoznavanje neznanega in nenehna želja najti načine, kako to znanje uporabiti za reševanje 
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ne le znanstvenih, ampak širših družbenih problemov. Če se odločiš za znanstveno-raziskovalno pot, to ni služba, ampak 
način življenja, tvoj hobi, tvoj vsakdan.  
 
Urša Opara Krašovec 
raziskovalka na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko 
Nikoli nisem obžalovala, da sem šla na to pot, ker me vseskozi vodi radovednost po odkrivanju novega, zakonitosti 
materialov in procesov. Še posebej tistih, povezanih z globalnimi izzivi. Konkretno: fotovoltaika, nasploh obnovljivi viri 
energije, razvoj pametnih oken, da so izgube energije stavb manjše. 
Izzivov je veliko, predvsem pa smo osredotočeni na to, kako rešiti problematiko globalnega segrevanja in čezmerne 
onesnaženosti. K temu smo znanstveniki in znanstvenice poklicani v prvi vrsti. Če hočemo povečati delež obnovljivih virov 
energije, moramo najti način, kako ujeto energijo shraniti, kar je eden ključnih izzivov. Baterije so ena izmed možnosti, 
preiskujemo pa tudi druge, na primer direktno pretvorbo energije sonca v gorivo. Za proizvodnjo sončnega goriva iz vode in 
CO2, umetno fotosintezo, bo treba razviti nove materiale. 
Vsekakor pa moramo za znanost navdušiti mlade, da nam priskočijo na pomoč in nadaljujejo naše delo. Zelo rada 
pripravljam in vodim delavnice, na katerih mladim predajam znanje, kako na primer izdelati sončno celico. Veliko pozitivne 
energije vrnejo njihovi veseli obrazi, željni znanja in eksperimentiranja.  
Če me sprašujete o negativnih plateh biti ženska znanstvenica, se mi je žal v 25 letih raziskovanja nabralo veliko negativnih 
izkušenj. Energetika je zagotovo eno tipično moških področij. Spotikanja in izključevanja je veliko, prav tako tudi sistemskih 
ovir, zato tudi sem ostra kritičarka politike razdeljevanja sredstev. Vsekakor si moramo prizadevati izboljšati sistem tako, da 
bi podpiral dobre nove ideje ne glede na starost, spol ali položaj, spodbujal sodelovanje in bolje izkoristil potenciale vseh.  
 
Tamara Leskovar 
arheologinja, specializirana za človeško osteologijo 
Navdušuje me, da lahko pri svojem delu povezujem toliko različnih področij, sodelujem z ljudmi izrazito različnih profilov in 
se skozi raziskovanje nenehno učim. Vsekakor izzivov ne zmanjka in nikoli ni dolgčas. Nekoliko težje je občasno sprejeti kako 
kritiko ali neuspeh, a v znanosti je to pač del procesa. Na drugi strani pa nova spoznanja v trenutku poplačajo ves trud ter 
sprožijo valove pozitivne energije in novih idej. Najbolj moteče pa je nenehno vrtenje okoli denarja. Veliko preveč časa 
porabimo za iskanje virov financiranja, tako rekoč vse odločitve moramo tehtati glede na sredstva. Velikokrat si želim, da bi 
imel dan več kot 24 ur, mislim pa, da je to želja mnogih v tem hitrem tempu življenja. 
Mladim, ki razmišljajo o študiju arheologije, sporočam, da je to področje izjemno raznoliko. To je zelo široka in dinamična 
veda, saj zajema tako čisto teoretsko kot povsem praktično delo, na področjih vse od humanističnih in družboslovnih do 
tehničnih in naravoslovnih ved. Predstavlja odlično odskočno desko in res vsakdo, tako knjižni molj, laboratorijska miš kot 
terenski krt, lahko najde nekaj zase in svoje zanimanje. 
V bodoče si sama želim predvsem čim več povezovanja med strokami in v arheološko metodologijo vpeljati nove ali utrditi 
oziroma izboljšati že obstoječe procese. Poleg tega pa, da bi ljudje arheologijo videli kot družbeno koristno, torej da to ni 
nekaj, zaradi česar zaostajajo dela na odprti gradbeni jami.  
 
Ingrid Milošev 
vodja odseka za fizikalno in organsko kemijo na Institutu Jožef Stefan 
Znanstveno delo me izpolnjuje in je tisto, kar si želim delati. Za vsakim uspešnim znanstvenikom ali znanstvenico so leta 
učenja, trdega dela, iskanja pravih poti, vračanja na začetek in k ponovnim poskusom. Ker se ukvarjam z znanstvenim 
delom, je moje življenje bogato – iščem nova dognanja in rezultate, ampak tudi spoznavam in se družim s kolegi z vsega 
sveta, potujem in obiskujem tuje institucije. Na moji znanstveni poti me je vedno spremljala družina – hčerki in soprog. 
Po drugi strani pa je biti znanstvenik ali znanstvenica v Sloveniji težko, saj država ne vlaga dovolj v področje znanosti in je 
naše delo tesno povezano z nenehnim prijavljanjem na različne razpise za projekte doma in v tujini. 
Ukvarjam se s področjem korozije kovinskih materialov in njihove protikorozijske zaščite, ki je zelo široko področje in 
obsega npr. zaščito aluminijevih zlitin, ki se uporabljajo v avtomobilski, gradbeni in letalski industriji, različne vrste jekel, ki v 
industrijskih pogojih ali na primer v morski vodi potrebujejo dodatno zaščito, pa vse do titanovih zlitin, iz katerih izdelujejo 
biomedicinske ortopedske vsadke. 
Že z majhnim izboljšanjem korozijske odpornosti lahko prihranimo ogromno denarja, ki bi ga sicer lahko uporabili za 
izobraževanje, zdravje … Zato je razvoj novih materialov in zaščit nujen. Obenem mora to biti proces, ki bo upošteval 
okoljevarstvene predpise. Želim si, da bomo z našimi raziskavami čim več prispevali k pospešitvi tega procesa.  
 
 
Nadja Furlan Štante 
profesorica in višja znanstvena sodelavka ZRS Koper 
Znanstvenice po mojem mnenju premikamo meje mogočega. S svojimi prizadevanji senzibiliziramo znanost, jo delamo bolj 
življenjsko in vanjo vnašamo praktičnost in humanost. Z znanostjo, predvsem humanistično, spreminjamo vzorce mišljenja 
in delovanja. 
V zadnjem obdobju je opazen pozitiven doprinos ženskih znanstvenic, ki veliko delajo za popularizacijo znanosti. Razbijajo 
namreč tako stereotipe o ženskah kot o sami znanosti, saj se razkraja prepričanje, da je to ozko področje, zaprto v 
laboratorije. Vse bolj se prepoznava doprinos žensk v humanizmu, naravoslovju in tehnologiji. Vse manj pa je mišljenja, da 
ženske znanstvenice ne morejo združevati uspešne kariere in zasebnega, družinskega življenja. 



Osebno raziskujem na področju humanistične znanosti, natančneje na področju teologije in religijskih študij. Biti ženska 
raziskovalka na področju humanistike je velikokrat zaznamovano z dvema oblikama diskriminacije, prvič na račun spola, 
drugič na račun pozicioniranja ved znotraj znanosti. Humanistika, kot menim, še vedno nima mesta med znanstvenimi 
vedami, ki si ga zasluži, pa čeprav ta veda, ki v samo središče postavlja vprašanja o človeku, opolnomoči posameznika, 
družino, narod, družbo in kulturo. 
Med bistvenimi izzivi na mojem področju delovanja je sicer sam razvoj, resne discipline religijskih znanosti namreč sploh 
nimamo. Smo kar nekaj desetletij za drugimi državami, študij je razdrobljen na več fakultet, raziskovanja, ki temeljijo na 
kritiškem pristopu in preučevanju, so v povojih.  
 
Tina Lebar 
raziskovalka na področju sintezne biologije na Kemijskem inštitutu 
Da bi imela težave pri svojem delu, ker sem ženska, ne opažam. Se pa, kot številne druge kolegice in kolegi, soočam s 
problemom usklajevanja vseh aktivnosti, katerih del želim biti. Seveda je tu prvo in največje vprašanje družina. Za zdaj se 
zanjo še nisem odločila, ker si trenutno želim ustvariti kariero, tako kot moj partner. Odločitev je najina in nihče, razen naju 
samih, naju pri tem ne omejuje. Ko se odločiš za otroka, pa se prioritete zagotovo spremenijo in se tudi morajo. 
Na področju sintezne biologije celicam dajemo nove lastnosti in funkcije, ki v naravi ne obstajajo. Celice spreminjamo tako, 
da za nas delajo nekaj koristnega, in to je za znanost izjemno zanimivo in vznemirljivo. V prihodnjih letih bo zagotovo veliko 
prebojnih trenutkov. Sintezna biologija ima ogromno različnih možnosti implementacij v industriji, ekologiji, mene pa 
zanimajo predvsem možnosti v medicini in diagnostiki, zaradi česar se ukvarjam s sesalskimi celicami. 
Vsekakor mladim svetujem, naj se odločijo za študij, ki jih zanima. Nesmiselno je, da se usmerijo v biologijo, če jih zanima 
zgodovina. Za doktorski študij na kateremkoli področju pa moraš biti iz pravega testa, sicer obupaš že po prvem neuspehu. 
Delo zahteva precej odrekanj in pozna razočaranja, saj se številne raziskave lahko končajo v slepi ulici. Klub slabim 
trenutkom pa dolgoročno lahko dobro delo pripelje do uspehov, ki pomagajo spremeniti svet.  
Andreja Gomboc 
astrofizičarka in profesorica v Centru za astrofiziko in kozmologijo Univerze v Novi Gorici 
Če se bodo mladi odločili za raziskovalno pot na področju astrofizike, jih čaka marsikatera nerešena skrivnost. Zdi se, da več 
ko odkrijemo o vesolju, več skrivnosti nam ponuja. V moji skupini se osredotočamo na tranzientne pojave, ki se dogajajo na 
zelo kratkih časovnih skalah – od delčka sekunde do nekaj mesecev – in jih pred 20 leti ni bilo mogoče ustrezno raziskovati, 
saj še ni bilo na voljo prave tehnologije. 
Med njimi so izbruhi sevanja gama, plimska raztrganja zvezd v bližini črnih lukenj in katastrofalni dogodki zlitij nevtronskih 
zvezd ali črnih lukenj, pri katerih nastanejo gravitacijski valovi.  
Lučka Kajfež Bogataj 
klimatologinja in profesorica na ljubljanski biotehniški fakulteti 
Meteorologija in klimatologija se hitro razvijata in postajata vse bolj pomembni za našo prihodnost. Pravočasne napovedi 
ujm rešujejo življenja in premoženje, modeliranje bodočega podnebja pa nam omogoča, da se bomo lahko prilagodili novim 
podnebnim razmeram. Tudi spremljanje onesnaženja zraka je vse bolj pomembno, saj gre za naše zdravje. 
Moja želja je, da bi klimatski sistem spoznali bolje, ga znali bolje meriti in modelirati. Na primer: zelo malo še vemo o 
obnašanju oceanov in njihovem vplivu na bodoče podnebne razmere. Želim si tudi, da bi lahko še bolje ocenili, kako bodo 
na človekov razvoj vplivale podnebne spremembe, in da bi raziskali, kako naj se gospodarske dejavnosti, še zlasti pridelava 
hrane, prilagodi novim razmeram.  

• Slovenija bo poslala odgovor na hrvaški ugovor. Ju. K. Delo, Ljubljana, 11. februar 2019 
https://www.delo.si/novice/svet/slovenija-bo-poslala-odgovor-na-hrvaski-ugovor-149211.html  
V odgovoru Slovenija vztraja, da Hrvaška krši evropsko pravo in popravlja hrvaške navedbe glede zgodovine mejnega 
spora.   
 
 
Ljubljana – Slovenija bo predvidoma do srede sodišču Evropske unije v Luksemburgu poslala svoj odgovor na ugovor, ki ga 
je Hrvaška konec lanskega leta dala na slovensko tožbo zaradi nespoštovanja arbitražnega sporazuma. V njem je Zagreb 
med drugim vztrajal, da najvišji sodni organ EU ni pristojen za odločanje o arbitražnem sporazumu, saj da vprašanje meje 
med državama ni del evropskega, ampak mednarodnega prava. 
V odgovoru Slovenija vztraja, da Hrvaška krši evropsko pravo, s tem ko ne priznava arbitražne razsodbe, ki je del 
mednarodnega prava in jo zato mora evropsko pravo kot takšno tudi priznati. Slovenski argument je, da je arbitražno 
sodišče določilo mejo in da jo morata tako državi kot EU v celoti sprejeti ter uveljaviti. 
Slovenija v odgovoru na ugovor ravno tako zavrača ostale hrvaške trditve, ki se nanašajo na postopkovna vprašanja oziroma 
na očitane vsebinske pomanjkljivosti tožbe, ter ponovno predstavlja oziroma »popravlja« hrvaške navedbe glede zgodovine 
mejnega spora in zgodbe o arbitraži. 
Ustni del postopka šele jeseni 
Naslednji korak v sodnem postopku bo imenovanje generalnega pravobranilca in določitev sestave senata. Sodišče se bo 
predvidoma do spomladi odločilo o tem, ali bo o svoji pristojnosti presojalo ločeno. Od te odločitve, o kateri se bo moral še 
prej izreči tudi generalni pravobranilec, bo odvisno, kdaj bo morala Hrvaška vsebinsko odgovoriti na slovensko tožbo. 
Hrvaški ugovor bo po mnenju slovenskih virov postopek podaljšal za nekaj mesecev. Ustni del postopka bo najverjetneje 
stekel šele jeseni. 

• Hrvaško taktiziranje in kupovanje časa. Jure Kosec. Delo, Ljubljana, 11. januar 2019  

https://www.delo.si/novice/svet/slovenija-bo-poslala-odgovor-na-hrvaski-ugovor-149211.html


https://www.delo.si/novice/slovenija/hrvasko-taktiziranje-in-kupovanje-casa-138468.html  
Slovenija se pred Sodiščem EU noče zapletati v razpravo o tem, ali je arbitražna razsodba veljavna ali ne.  
 

 
Slika: V repliki na odziv Hrvaške bo Slovenija verjetno še enkrat pojasnila, zakaj je sodišče EU pristojno za odločanje v 
primeru slovenske tožbe. Foto: Uroš Hočevar 
 
Potek sodnega procesa med Slovenijo in Hrvaško pred Sodiščem EU bo odvisen od tega, kako učinkovita bo slovenska stran 
pri dokazovanju, da Zagreb z odstopom od arbitražnega sporazuma ni kršil le mednarodnega prava, pač pa tudi pravo EU. 
Hrvaška se zanaša, da bo Sodišče EU v Luksemburgu, še preden bo sploh začelo odločati o njeni vsebini, slovensko tožbo 
zaradi nespoštovanja arbitražnega sporazuma zavrnilo kot nedopustno. Na to je Zagreb pozval v odzivu, ki ga je sodišču 
poslal 21. decembra lani in ki ga je slovenska stran prejela 4. januarja letos. V njem Hrvaška vztraja, da najvišji sodni organ 
Unije ni pristojen za odločanje o nerešenih vprašanjih mednarodnega prava.  
Brez konkretnih odgovorov 
V kopiji dokumenta, ki smo jo uspeli videti, je Hrvaška ponovila že znane argumente o tem, kako je Slovenija kršila arbitražni 
sporazum in tako povzročila njegov propad, na konkretne očitke slovenske strani pa ni odgovarjala. Hrvaška poskuša tožbo 
ovreči tudi na podlagi procesnih vprašanj. Slovenski argumenti za Zagreb niso pravno utemeljeni, država se tudi ni jasno 
izrekla, kaj s tožbo hoče doseči oziroma ni jasno opredelila predmeta spora. S tem so bile »znatno kršene formalne zahteve, 
ki jih mora tožba zadovoljiti«, da bi lahko sodišče odločalo o njej. V odzivu je Hrvaška tudi ponovila svoje prepričanje, da je 
edini primeren organ za sodno reševanje spora Meddržavno sodišče v Haagu (ICJ). 
Hrvaški odziv je mogoče interpretirati kot načrtno podaljševanje postopka oziroma kupovanje časa. Vse kaže, da ga tako 
razume tudi slovenska stran, ki mora svojo repliko sodišču poslati do 13. februarja, pri čemer pa se noče znova zapletati v 
razpravo o tem, ali je arbitražna razsodba veljavna ali ne. 
V repliki bo Slovenija verjetno še enkrat pojasnila, zakaj je sodišče EU pristojno za odločanje v tem primeru. Ključni 
argument Slovenije je, da je bila arbitražna razsodba sprejeta na podlagi mednarodnega prava, in da jo zato mora kot 
dejstvo potrditi tudi pravo EU. Do takšnega zaključka je prišla tudi pravna službe evropske komisije, ki pa je Junckerjeva 
komisija ni upoštevala, ko se je bilo treba izreči o vprašanju arbitražne razsodbe.  
Sodba do konca leta? 
Evropska komisija bo v primeru uspeha slovenske tožbe težko ostala nevtralen akter oziroma bo kot varuh implementacije 
morda priseljena v to, da proti Hrvaški vloži tožbo, če ta ne bo želela spoštovati odločitve sodišča. Toda do tam je še dolga 
pot. Kot je predsednik Sodišča EU Koen Lenaerts oktobra povedal za Delo, bi lahko sodni organ o zadevi odločil do konca 
letošnjega leta. Slovenski pravni strokovnjaki opozarjajo, da je ta rok optimističen. 
Četudi je datum zaključka sojenja pod vprašajem, bi bilo lahko že kmalu jasno, ali Hrvaška taktika sklicevanja na 
nedopustnost tožbe deluje. Sodišče lahko o svoji pristojnosti odloči takoj po 13. februarju oziroma ko dobi repliko slovenske 
strani. Če sprejme slovenske argumente, bo Hrvaški preostalo malo drugega kot da dejansko odgovori na očitke, zapisane v 
tožbi. 

• Slovenske puščice v Tajanija zaradi izjav o fojbah. Blaž Močnik. Delo, Ljubljana, 11. februar 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/slovenske-puscice-v-tajanija-zaradi-izjav-o-fojbah-149035.html  
Odzivi na italijanski dan spomina: Italijanska politika naj si prebere poročilo mešane slovensko-italijanske komisije iz leta 
2000.  
 
 
Odmevne besede populističnega notranjega ministra Italije Mattea Salvinija na dnevu spomina na fojbe prejšnji konec 
tedna v Bazovici niso presenečenje, stališča italijanskega predsednika Sergia Mattarelle in še posebej predsednika 
Evropskega parlamenta, Italijana Antonija Tajanija pa že krhajo slovensko-italijanske odnose, izpostavlja naša politika. 
Dan spomina na žrtve fojb ter eksodusa iz Istre in Dalmacije je dobro desetletje italijanski državni praznik. Preteklo nedeljo 
so prizorišče pri Bazovici vidni državniki in lokalna oblast spet zasedli za obračun s preteklostjo, kjer je s tonom in tudi kritiko 
Osimskih sporazumov prednjačil Antonio Tajani. Enačil je nacizem in komunizem, fašizma pa ni omenil. Med drugim je 
dejal, da žrtve v kraških jamah niso bile le žrtve neke vojne, temveč etničnega sovraštva, svoj govor pa je zaključil z živela 
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Italijanska Istra in Dalmacija. 
Matteo Salvini je v svojem govoru povojni zločin primerjal s holokavstom izpostavil, da so otroci, ki so umrli v Auschwitzu, 
enaki otrokom, ki so umrli v fojbah, in dodal, da ne obstajajo mučenci prve lige in žrtve druge lige. Predsednik Sergio 
Mattarella, ki se je doslej izkazal z umirjeno retoriko, je ob dnevu spomina izjavil, da fojbe niso bile maščevanje zaradi 
fašističnih krivic: »Med italijanskimi žrtvami so bile tudi številne osebe, ki niso imele nobene zveze s fašisti in z njihovim 
zatiranjem«. 
Slovenski predsednik vlade Marjan Šarec je s »čivkom« na družbenem omrežju menil, da si italijanska stran to poglavje 
zgodovine razlaga po svoje: »V soboto sem govoril o želji po potvarjanju zgodovine v Sloveniji. Enako se dogaja na italijanski 
strani meje. Žal s strani vidnih politikov, celo EU funkcionarjev. Zgodovinski revizionizem brez primere. Fašizem je bil dejstvo 
in imel je za cilj uničenje slovenskega naroda.« 
Slovenski zunanji minister Miro Cerar je prepričan, da je Evropska unija nastala na preprečevanju sovraštva med narodi in 
državami: »Zato so besede predsednika Evropskega parlamenta nesprejemljive, saj je vsakršno potvarjanje zgodovinskih 
dogodkov na obmejnem prostoru Sloveniji in Italije nedopustno.« Zato predlaga, naj se aktualna politika z zgodovino ne 
ukvarja, temveč naj jo prepusti zgodovinarjem, ki so leta 2000 v mešano slovensko-italijanski zgodovinsko-kulturni komisiji 
pripravili skupno poročilo o medsebojnih odnosih med letoma 1880 in 1956: »To poročilo zgodovinarjev je stvar 
razumevanja zgodovinarjev obeh strani in temelj za razumevanje zgodovine našega območja. Poklon vsem žrtvam pa je 
temeljno civilizacijsko dejanje, ki je povezan o z vrednotami sprave in sožitja med narodi. Kot minister za zunanje zadeve 
bom predsedniku Antoniu Tajaniju poslal pismo, v katerem ga bom spomnil na skupni dokument iz leta 2000 ter ga opomnil 
na nedopustnost njegovih izjav.« 
Predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko Matjaž Nemec pravi, da smo pretekli konec tedna doživeli potres v 
slovensko-italijanskih odnosih, potem ko so ti dosegli najvišjo raven v zadnjih stotih letih: »Ne smemo zanikati fojb. Žal pa so 
izjave predsednika republike in – pozor – predsednika Evropskega parlamenta popolnoma izkrivile pogled na polpreteklo 
zgodovino in na to, kaj je razlog in posledica početja v zadnjem stoletju na tako ranljivem območju.« 
Celotno poročilo slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije.  
Tudi on ob tem izhaja iz poročila slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije, ki je ugotovila, so bili pobiti večinoma 
tisti, ki so bili povezani s fašizmom, kolaboranti z nacisti in tisti, ki so ali bi lahko nasprotovali komunističnemu režimu. Med 
njimi tudi Slovenci. »Lahko sklepamo, da se italijanska politika poslužuje neresnic in laži. Očitno z namenom italijanizacije 
Dalmacije in Istre, kar zagotovo obuja spomin, ko sta kralj Viktor Emanuel III. in Benito Mussolini dovolila pohod in genocid 
nad slovenskim narodom, ki je trajal več kot 20 let. Takšna dejanja so vredna najostrejše obsodbe na najvišji ravni. 
Pričakujemo razpravo o početju predsednika evropskega parlamenta tudi v Bruslju.« 
Oglasil se je še predsednik Državnega zbora Dejan Židan, ki je italijanske oblčasti pozval, naj ne izvajajo revizije zgodovine na 
način, ki je v nasprotju z ugotovitvami mešane slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije: »Skupaj delujmo v korist 
sobivanja med narodi in ne razdora.« 
V stranki Levica si razlagajo, da gre za nevarno potvarjanje zgodovine in relativizacijo dogodkov fašističnega dvajsetletja, ki 
da so krvavo zaznamovali naše kraje s požigom Narodnega doma v Trstu, poitalijančevanjem, nasilnimi zaslišanji, poboji 
upornikov in civilnega prebivalstva, povračilnimi ukrepi s strani škvadristov v slovenski Istri in podobno: »Takšno potvarjanje 
ima izključno en namen – to je relativizirati vlogo italijanskega fašizma v zgodovini, jo prikazati kot obrambo pred nasiljem 
narodnoosvobodilnih sil in s tem posledično legitimirati njegov sovražni, izključujoč in nacionalistični diskurz, ki se ponovno 
vzpenja.« 
Evropski poslanec Ivo Vajgl je dejal, da izjave Tajanija in Salvinija pomenijo nesramen izziv resnici: »Slovenija bi se morala 
uradno odzvati. Komentar premierja Marjana Šarca je bil pravočasen in primeren, vendar to ni dovolj. Italijo bi bilo treba 
opozoriti na poročilo mešane, italijansko-slovenske zgodovinske komisije in pozvati Tajanija, Salvinija in podobne, da si ga 
preberejo. Italijanski fašisti za svoje zločine niso dobili odpustka.« 
Vajgl je Tajaniju pretekli teden ogorčen poslal pismo zaradi razstave Vzhodna meja (it. Confine Orientale) v prostorih 
Evropskega parlamenta, ki naj bi spomnila na italijanske žrtve med- in povojnega nasilja, ne pa tudi na žrtve fašizma. 
Po mnenju evropske poslanke Tanje Fajon je nedopustno, da si predsednik evropskega parlamenta dovoli potvarjanja 
zgodovine: »Žalosti me, da je v očeh predsednika Tajanija potreba po prebujanju italijanskega patriotizma večja in 
pomembnejša od zgodovinskih dejstev. Glede na to, da je predsednik dokazal nepoznavanje zgodovine, ga v pismu 
seznanjam tudi s poročilom slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije iz leta 2000.« 
Izlušček iz poročila slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije iz leta 2000: 
Nemci so pri uveljavljanju nadzora na zasedenem ozemlju izvajali skrajno nasilje in pri tem uporabljali podrejene italijanske 
pa tudi slovenske kolaborantske vojaške in policijske enote. Uporabljali so tudi obstoječi italijanski upravni aparat v večjih 
mestih v deželi, hkrati pa organi, ki jih je v ta namen ustanovil nemški okupator in so še vedno v duhu vodila "Deli in vladaj!" 
preračunljivo sprejeli tudi nekatere slovenske izobraževalne in jezikovne zahteve ter Slovencem prepustili tudi nekatere 
upravne funkcije. Toda skupni protikomunistični in protipartizanski cilji med raznovrstnimi kolaboracionističnimi silami niso 
mogli odtehtati medsebojne narodnostne nezaupljivosti, zato so med njimi izbruhnili tudi oboroženi spopadi. Ker pa se je 
odpor proti nemški okupaciji še bolj razmahnil, so nacisti v opuščeni Rižarni pri Sv. Soboti v Trstu ustanovili taborišče za 
množično uničevanje predvsem Slovencev in Hrvatov, a tudi Italijanov, uporabljali pa so ga tudi kot zbirni center za Jude pri 
deportaciji v uničevalna taborišča. 
Osvobodilno gibanje se je razmahnilo zlasti med slovenskim prebivalstvom; italijansko je bilo omejeno zaradi bojazni, da bi v 
partizanskem gibanju prevzeli vodilno vlogo Slovenci, kajti njihovih nacionalnih zahtev večina italijanskega prebivalstva ni 
sprejemala. Odvračale so jih tudi novice o pobojih Italijanov jeseni 1943 na območju Istre, kjer je delovalo hrvaško 
osvobodilno gibanje (tako imenovane "istrske fojbe"). Poboji niso bili zagrešeni le iz narodnostnih in socialnih motivov, 
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temveč tudi zato, da bi prizadeli lokalni vladajoči sloj; zato je večino Italijanov na teh območjih skrbelo, ali bodo 
narodnostno preživeli in ali ni ogrožena tudi njihova osebna varnost.  
Večina Slovencev in jugoslovanski rešitvi naklonjeni Italijani so razširitev jugoslovanskega vojaškega nadzora z že 
osvobojenih partizanskih območij nad celotno Julijsko krajino navdušeno pozdravili. Slovenci so doživeli dvojno 
osvoboditev: izpod nemške okupacije in izpod italijanske države. Hkrati pa so Italiji naklonjeni prebivalci Julijske krajine 
doživljali jugoslovansko zasedbo kot najtemačnejši trenutek v svoji zgodovini, tudi zato, ker jo je na Tržaškem, Goriškem in 
Koprskem spremljal val nasilja, ki se je izražal v aretacijah več tisočev, po večini Italijanov, a tudi Slovencev, ki so 
nasprotovali jugoslovanskemu komunističnemu političnemu načrtu - del aretiranih je bil v presledkih izpuščen; v stotinah 
naglo izvršenih obsodb - žrtve so bile večinoma vržene v kraška brezna, imenovane fojbe; ter v deportaciji velikega števila 
vojakov in civilistov, ki so deloma shirali ali bili ubiti med deportacijo, po zaporih in po taboriščih za vojne ujetnike v raznih 
krajih Jugoslavije (med njimi je treba omeniti Borovnico). 
Te dogodke je sprožilo ozračje obračunavanja s fašističnim nasiljem, a kot kaže, so večinoma izhajali iz predhodnega načrta, 
v katerega se je stekalo več silnic: prizadevanje za odstranitev oseb in struktur, ki so bile tako ali drugače (tudi ne glede na 
osebno odgovornost) povezane s fašizmom, z nacistično nadoblastjo, s kolaboracijo ter z italijansko državo in prizadevanje 
za predhodno čistko dejanskih, potencialnih ali pa samo domnevnih nasprotnikov komunističnega režima in priključitve 
Julijske krajine k novi Jugoslaviji. Začetni sunek je sprožilo revolucionarno gibanje, ki se je spreminjalo v politično vladavino 
in je naboj narodne in ideološke nestrpnosti med partizani spreminjalo v državno nasilje. 

• Slovenske puščice v Tajanija zaradi izjav o fojbah. Blaž Močnik. Delo, Ljubljana, 11. februar 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/slovenske-puscice-v-tajanija-zaradi-izjav-o-fojbah-149035.html  
Odzivi na italijanski dan spomina: Italijanska politika naj si prebere poročilo mešane slovensko-italijanske komisije iz leta 
2000.  
 
Odmevne besede populističnega notranjega ministra Italije Mattea Salvinija na dnevu spomina na fojbe prejšnji konec 
tedna v Bazovici niso presenečenje, stališča italijanskega predsednika Sergia Mattarelle in še posebej predsednika 
Evropskega parlamenta, Italijana Antonija Tajanija pa že krhajo slovensko-italijanske odnose, izpostavlja naša politika. 
Dan spomina na žrtve fojb ter eksodusa iz Istre in Dalmacije je dobro desetletje italijanski državni praznik. Preteklo nedeljo 
so prizorišče pri Bazovici vidni državniki in lokalna oblast spet zasedli za obračun s preteklostjo, kjer je s tonom in tudi kritiko 
Osimskih sporazumov prednjačil Antonio Tajani. Enačil je nacizem in komunizem, fašizma pa ni omenil. Med drugim je 
dejal, da žrtve v kraških jamah niso bile le žrtve neke vojne, temveč etničnega sovraštva, svoj govor pa je zaključil z živela 
Italijanska Istra in Dalmacija. 
Matteo Salvini je v svojem govoru povojni zločin primerjal s holokavstom izpostavil, da so otroci, ki so umrli v Auschwitzu, 
enaki otrokom, ki so umrli v fojbah, in dodal, da ne obstajajo mučenci prve lige in žrtve druge lige. Predsednik Sergio 
Mattarella, ki se je doslej izkazal z umirjeno retoriko, je ob dnevu spomina izjavil, da fojbe niso bile maščevanje zaradi 
fašističnih krivic: »Med italijanskimi žrtvami so bile tudi številne osebe, ki niso imele nobene zveze s fašisti in z njihovim 
zatiranjem«. 
Slovenski predsednik Borut Pahor je v pismu predsedniku Sergiu Mattarelli označil izjave, ki želijo ustvariti vtis, da je šlo pri 
fojbah za etnično čiščenje, za nesprejemljive: »Ni prvič, da iz italijanske državne ravni slišimo zgodovinske ocene in politična 
stališča, ki med Slovenci vzbujajo ogorčenje in zaskrbljenost. Vendar se mi zdi pomembno opozoriti, da se prvič na slabše 
spreminja evropski kontekst sožitja in enotnosti, v katerem postajajo take ocene in stališča še posebej zaskrbljujoča.« Pahor 
obžaluje, da so ugotovitve zgodovinarjev mešane komisije v Italiji še vedno preslišane in neupoštevane, zato je Mattarello 
pozval, naj se odnos do tega poročila spremeni in ugotovitve upošteva ter »zadrži od sleherne izjave ali ravnanja, ki ne 
prispevajo k poglabljanju medsebojnega spoštovanja in upoštevanja«.  
Slovenski predsednik vlade Marjan Šarec je s »čivkom« na družbenem omrežju menil, da si italijanska stran to poglavje 
zgodovine razlaga po svoje: »V soboto sem govoril o želji po potvarjanju zgodovine v Sloveniji. Enako se dogaja na italijanski 
strani meje. Žal s strani vidnih politikov, celo EU funkcionarjev. Zgodovinski revizionizem brez primere. Fašizem je bil dejstvo 
in imel je za cilj uničenje slovenskega naroda.« 
Slovenski zunanji minister Miro Cerar je prepričan, da je Evropska unija nastala na preprečevanju sovraštva med narodi in 
državami: »Zato so besede predsednika Evropskega parlamenta nesprejemljive, saj je vsakršno potvarjanje zgodovinskih 
dogodkov na obmejnem prostoru Sloveniji in Italije nedopustno.« Zato predlaga, naj se aktualna politika z zgodovino ne 
ukvarja, temveč naj jo prepusti zgodovinarjem, ki so leta 2000 v mešano slovensko-italijanski zgodovinsko-kulturni komisiji 
pripravili skupno poročilo o medsebojnih odnosih med letoma 1880 in 1956: »To poročilo zgodovinarjev je stvar 
razumevanja zgodovinarjev obeh strani in temelj za razumevanje zgodovine našega območja. Poklon vsem žrtvam pa je 
temeljno civilizacijsko dejanje, ki je povezan o z vrednotami sprave in sožitja med narodi. Kot minister za zunanje zadeve 
bom predsedniku Antoniu Tajaniju poslal pismo, v katerem ga bom spomnil na skupni dokument iz leta 2000 ter ga opomnil 
na nedopustnost njegovih izjav.« 
Predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko Matjaž Nemec pravi, da smo pretekli konec tedna doživeli potres v 
slovensko-italijanskih odnosih, potem ko so ti dosegli najvišjo raven v zadnjih stotih letih: »Ne smemo zanikati fojb. Žal pa so 
izjave predsednika republike in – pozor – predsednika Evropskega parlamenta popolnoma izkrivile pogled na polpreteklo 
zgodovino in na to, kaj je razlog in posledica početja v zadnjem stoletju na tako ranljivem območju.« 
Slovenski predsednik Borut Pahor je v pismu predsedniku Sergiu Mattarelli označil izjave, ki želijo ustvariti vtis, da je šlo pri 
fojbah za etnično čiščenje, za nesprejemljive: »Ni prvič, da iz italijanske državne ravni slišimo zgodovinske ocene in politična 
stališča, ki med Slovenci vzbujajo ogorčenje in zaskrbljenost. Vendar se mi zdi pomembno opozoriti, da se prvič na slabše 
spreminja evropski kontekst sožitja in enotnosti, v katerem postajajo take ocene in stališča še posebej zaskrbljujoča.« Pahor 

https://www.delo.si/novice/slovenija/slovenske-puscice-v-tajanija-zaradi-izjav-o-fojbah-149035.html
https://www.delo.si/novice/svet/tajani-se-izgovarja-narobe-so-me-interpretirali-149204.html


obžaluje, da so ugotovitve zgodovinarjev mešane komisije v Italiji še vedno preslišane in neupoštevane, zato je Mattarello 
pozval, naj se odnos do tega poročila spremeni in ugotovitve upošteva ter »zadrži od sleherne izjave ali ravnanja, ki ne 
prispevajo k poglabljanju medsebojnega spoštovanja in upoštevanja«.  
Tudi on ob tem izhaja iz poročila slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije, ki je ugotovila, so bili pobiti večinoma 
tisti, ki so bili povezani s fašizmom, kolaboranti z nacisti in tisti, ki so ali bi lahko nasprotovali komunističnemu režimu. Med 
njimi tudi Slovenci. »Lahko sklepamo, da se italijanska politika poslužuje neresnic in laži. Očitno z namenom italijanizacije 
Dalmacije in Istre, kar zagotovo obuja spomin, ko sta kralj Viktor Emanuel III. in Benito Mussolini dovolila pohod in genocid 
nad slovenskim narodom, ki je trajal več kot 20 let. Takšna dejanja so vredna najostrejše obsodbe na najvišji ravni. 
Pričakujemo razpravo o početju predsednika evropskega parlamenta tudi v Bruslju.« 
Oglasil se je še predsednik Državnega zbora Dejan Židan, ki je italijanske oblasti pozval, naj ne izvajajo revizije zgodovine na 
način, ki je v nasprotju z ugotovitvami mešane slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije: »Skupaj delujmo v korist 
sobivanja med narodi in ne razdora.« 
V stranki Levica si razlagajo, da gre za nevarno potvarjanje zgodovine in relativizacijo dogodkov fašističnega dvajsetletja, ki 
da so krvavo zaznamovali naše kraje s požigom Narodnega doma v Trstu, poitalijančevanjem, nasilnimi zaslišanji, poboji 
upornikov in civilnega prebivalstva, povračilnimi ukrepi s strani škvadristov v slovenski Istri in podobno: »Takšno potvarjanje 
ima izključno en namen – to je relativizirati vlogo italijanskega fašizma v zgodovini, jo prikazati kot obrambo pred nasiljem 
narodnoosvobodilnih sil in s tem posledično legitimirati njegov sovražni, izključujoč in nacionalistični diskurz, ki se ponovno 
vzpenja.« 
Evropski poslanec Ivo Vajgl je dejal, da izjave Tajanija in Salvinija pomenijo nesramen izziv resnici: »Slovenija bi se morala 
uradno odzvati. Komentar premierja Marjana Šarca je bil pravočasen in primeren, vendar to ni dovolj. Italijo bi bilo treba 
opozoriti na poročilo mešane, italijansko-slovenske zgodovinske komisije in pozvati Tajanija, Salvinija in podobne, da si ga 
preberejo. Italijanski fašisti za svoje zločine niso dobili odpustka.« 
Vajgl je Tajaniju pretekli teden ogorčen poslal pismo zaradi razstave Vzhodna meja (it. Confine Orientale) v prostorih 
Evropskega parlamenta, ki naj bi spomnila na italijanske žrtve med- in povojnega nasilja, ne pa tudi na žrtve fašizma. 
Po mnenju evropske poslanke Tanje Fajon je nedopustno, da si predsednik evropskega parlamenta dovoli potvarjanja 
zgodovine: »Žalosti me, da je v očeh predsednika Tajanija potreba po prebujanju italijanskega patriotizma večja in 
pomembnejša od zgodovinskih dejstev. Glede na to, da je predsednik dokazal nepoznavanje zgodovine, ga v pismu 
seznanjam tudi s poročilom slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije iz leta 2000.« 
Slovenski predsednik Borut Pahor je v pismu predsedniku Sergiu Mattarelli označil izjave, ki želijo ustvariti vtis, da je šlo pri 
fojbah za etnično čiščenje, za nesprejemljive: »Ni prvič, da iz italijanske državne ravni slišimo zgodovinske ocene in politična 
stališča, ki med Slovenci vzbujajo ogorčenje in zaskrbljenost. Vendar se mi zdi pomembno opozoriti, da se prvič na slabše 
spreminja evropski kontekst sožitja in enotnosti, v katerem postajajo take ocene in stališča še posebej zaskrbljujoča.« Pahor 
obžaluje, da so ugotovitve zgodovinarjev mešane komisije v Italiji še vedno preslišane in neupoštevane, zato je Mattarello 
pozval, naj se odnos do tega poročila spremeni in ugotovitve upošteva ter »zadrži od sleherne izjave ali ravnanja, ki ne 
prispevajo k poglabljanju medsebojnega spoštovanja in upoštevanja«.  

• Tajani se izgovarja: »Narobe so me interpretirali«. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 11. februar 2019 
https://www.delo.si/novice/svet/tajani-se-izgovarja-narobe-so-me-interpretirali-149204.html  
Predsednik evropskega parlamenta razlaga govorjenje o žrtvah fojb v kontekstu miru in sprave med narodi.  
 
 
»Žal mi je, če je bil pomen mojih besed narobe interpretiran. Nikogar nisem hotel užaliti. Želel sem le poslati sporočilo miru, 
da se to, kar se je zgodilo, ne bi ponovilo,« je Antonio Tajani povedal ob začetku zasedanja evropskega parlamenta. 
Njegove izjave v nedeljo v Bazovici so v Sloveniji in na Hrvaškem sprožile val ogorčenja. Tudi v pojasnilih svojega nastopa je 
pojasnjeval, da fojbe niso bilo maščevanje za fašistična dejanja. »Med italijanskimi žrtvami nesprejemljivega ideološkega, 
etničnega in socialnega sovraštva so bili mnogi, ki niso imeli ničesar s fašisti in njihovimi pregoni,« je citiral italijanskega 
predsednika Sergia Mattarello. 
S svojo udeležbo na spominski slovesnosti v Bazovici da se je hotel spomniti več tisoč žrtev, večinoma  Italijanov, a tudi 
Slovencev in Hrvatov, v »enem od najhujših zločinov prejšnjega stoletja«. »Groza več tisoč ljudi, ki so bili vrženi, pogosto še 
živi v globino, jam je potrjeno zgodovinsko dejstvo. Cilj dneva spomina  je oživljanje te resnice,« je povedal. 
V govoru da je hotel poudariti pot do miru in sprave med italijanskimi, slovenskimi in hrvaškimi ljudmi in njen prispevek k 
evropskemu projektu. Omenjanje Istre in italijanske Dalmacije da ni bilo ozemeljska zahteva, ampak omenjanje istrskih in 
dalmatinskih izgnancev z italijanskim jezikom, njihove otroke in vnuke; mnogi od njih so bili med udeleženci slovesnosti. 
Oživljanje zgodovinske resice je bilo v njegovih očeh nujno za preobrat v odnosih med Italijo, Hrvaško in Slovenijo. Trajni mir 
nekdanjih sovražnikov po njegovem mnenju najboljši primer, kako je EU zgodba o uspehu.    

• Diplomatska zaostritev brez primere. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, 11. februar 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/diplomatska-zaostritev-brez-primere-148348.html  
Italija in Francija ne pomnita tako slabih odnosov, seznam žaljivk, zlasti italijanskih, je dolg.  
 
 
Potem ko se je podpredsednik italijanske vlade Luigi Di Maio sestal s predstavniki rumenih jopičev, je Francija odpoklicala 
svojega veleposlanika v Rimu. Poteza je skrajna zaostritev dvostranskega konflikta, ki traja več mesecev. Odnosi so krizni in 
brez precedensa. 
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Simbolni odpoklic ambasadorja v Italiji je prvi, odkar je ta leta 1940 napovedala vojno Franciji. Čeprav gre za začasen ukrep, 
velja za ostro diplomatsko potezo, ki je redkost med zaveznicami v Evropski uniji. 
Trenja med sosednjima državama trajajo že dlje časa, njuni konflikti so bili doslej povezani predvsem s priseljensko politiko. 
Politična govorica pa se je brutalno zaostrila v zadnjem času, ostre, žaljive opazke prihajajo predvsem z italijanske strani in v 
obliki osebnih napadov voditelja Lige, skrajnega desničarja Mattea Salvinija na predsednika Emmanuela Macrona. Zadeve 
so eskalirale pred dnevi, ko se je voditelj Gibanja 5 zvezd v bližini Pariza nenapovedano sestal s člani gibanja rumenih 
jopičev. Di Maio je na twitterju objavil fotografijo srečanja z voditeljem Christophom Chalençonom in drugimi, ki 
nameravajo kandidirati na volitvah v evropski parlament. 
 
 
Osnovna kurtoazija bi terjala, da bi o tem vsaj obvestil tukajšnjo vlado, je obisk komentiral francoski tiskovni predstavnik, 
vendar je bil sestanek presenečenje celo za italijansko zunanje ministrstvo. Francija je že več mesecev predmet 
»ponavljajočih se obtožb, neutemeljenih napadov in ekstremnih izjav, kakršnih ne pomnimo od konca druge svetovne 
vojne«, je sporočilo francosko ministrstvo za zunanje zadeve. »Zadnja provokacija je nesprejemljiva za sosednji državi in 
partnerici v osrčju Evropske unije.« 
Prvak stranke petih zvezd je že pred tem večkrat zaporedoma očital francoski vladi ultraliberalno politiko in izrekel podporo 
protestnemu gibanju, ki nastopa proti predsedniku republike Macronu. Francija ga je posvarila, naj se ne vmešava v njeno 
notranjo politiko, uradni Pariz je že ob prejšnjih izjavah Di Maia poklical na zagovor italijansko veleposlanico v Franciji. Spor 
so dodatno zaostrile izjave tega istega rimskega politika, ki je sosedi očital kolonializem v Afriki in načrtno siromašenje 
tamkajšnjih držav. Nato je neobičajno srečanje podpredsednika rimske vlade z rumenimi jopiči izbilo sodu dno. Medtem ko 
se je pričakovano oglasil Salvini, se, absurdno, sam ponudil za pogovore z Macronom, pa premier Giuseppe Conte in 
predsednik Sergio Mattarella poskušata pomiriti napeto ozračje. 
 
Vse slabši odnosi od nastopa vlade v Rimu 
Odkar je oblast junija lani prevzela populistično-nacionalistična vlada Gibanja 5 zvezd in Lige, se odnosi nenehno slabšajo. 
Vladi se spopadata glede številnih tem, najbolj žgoča je priseljevanje. Medtem ko Francija kritizira Italijo, ker ne dovoli 
izkrcanja migrantov v svojih pristaniščih, Italija Francijo obtožuje dvoličnosti, češ da sama zapira meje. Glede tega imajo 
Italijani prav, podobno kot je odnose že pred časom obtežila tudi predsednikova govorica o »nacionalistični gobavosti«, ki 
spodjeda Evropo. 
Demonstracije v Rimu 
Več sto tisoč ljudi, zbranih na protestih pod vodstvom italijanskih sindikatov, je v soboto od vlade terjalo politiko, bistveno 
bolj daljnosežno od tega, kar ponujajo populisti in nacionalisti Gibanja 5 zvezd in Lige. »Potrebujemo obsežen program 
investicij« za rast in razvoj, je zahteval Maurizio Landini, novi voditelj CGIL, najpomembnejšega sindikata v državi. 
Velika manifestacija sindikatov CGIL, CISL in UIL pomeni jasen in močan signal vladi. To so največji protesti v zadnjih štirih 
letih in resno opozorilo premieru Conteju in podpredsednikoma vlade Di Maiu in Salviniju. Čeprav je v zadnjih mesecih 
vladalo zatišje, so se sindikati – imajo več kot deset milijonov članov – vrnili na trge in ulice. O vladnih ukrepih glede razvoja, 
trga dela, državljanskega dohodka in pokojninske reforme imajo očitno precej drugačno mnenje od vlade. V proteste so 
pritegnili delavce, upokojence, mlade in brezposelne od vsepovsod. V soboto so prišli v Rim z vseh koncev Italije, udeležbo 
so zagotovili s posebnimi vlaki, avtobusi, nizkocenovnimi leti. Udeležba je bila množična, med protestniki so bili tudi bivši 
premier in voditelj Demokratske stranke Massimo D'Alema, legendarna sindikalistka, nekdanja voditeljica CGIL Susanna 
Camusso, igralec Luca Zingaretti, lik inšpektorja Montalbana iz Camillerijevih romanov. 
Protesti pod geslom »Prihodnost za delo« so potekali mirno in z jasnimi zahtevami. Italija je v zelo težkem ekonomskem 
položaju in z eno nogo v recesiji, je povedala ena od sindikalnih voditeljic, vlada mora spremeniti smer.  
Odpoklic veleposlanika Christiana Masseta je pokazal, kako zelo so skaljeni odnosi med sosednjimi državama, partnericama 
EU, obema ustanovnima članicama evropske šesterice. Državi sta zelo povezani na vseh ravneh, politično, ekonomsko, 
kulturno, zdajšnja trenja pa so dobila neslutene razsežnosti celo na področju mednarodnega kulturnega sodelovanja. Stvari 
so šle tako daleč, da je negotova izposoja del Leonarda da Vincija za veliko retrospektivno razstavo v Louvru. Zaostrovanje in 
nevzdržne izjave na račun Francije si je privoščila namestnica ministra za kulturo, ki prihaja iz vrst Salvinijeve Lige. 
Krizni odnosi med Italijo in Francijo so te dni zasedli prve strani mednarodnih časnikov. Kritično do Italije ni samo francosko 
časopisje – katoliški La Croix, denimo, piše, da gre za degradacijo javne debate, ki zdaj ni več zamejena samo na nacionalni 
prostor, ampak je postala internacionalna –, ampak malone vsi. S populisti v vladi so politične razlike v Evropi povzdignjene 
na raven diplomatskega spora, je zapisal New York Times. »Kažejo se čedalje večja trenja v samem jedru Evrope, to so 
povzročili populisti, ki hočejo razgraditi sedemindvajseterico in okrepiti protievropsko čezmejno zavezništvo pred majskimi 
evropskimi volitvami.« Belgijski Le Soir komentira, da gre pri srečanju italijanskih populistov z rumenimi jopiči za 
vmešavanje v francoske notranje zadeve. Britanski FT, običajno kritičen do francoskega predsednika, pa ugotavlja, da 
italijanska vladajoča politika uporablja Francijo za grešnega kozla, to je priročna alternativa neposrednim napadom na 
Bruselj in institucije. 

• Koliko smo plačali Hrvatom in koliko oni nam niso. Suzana Kos. Delo, Ljubljana, 12. februar 2019 
https://www.delo.si/novice/slovenija/koliko-smo-placali-hrvatom-in-koliko-oni-nam-niso-148236.html  
Meddržavni odnosi: Slovenija je poplačala hrvaške varčevalce. Zdaj zahtevamo 429 milijonov evrov, kolikor je LB posodila 
nekaterim hrvaškim podjetjem.  
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Če hrvaška stran ne bo predlagala preložitve na jesen, bo Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu (ESČP) po 
pričakovanjih naše strani že čez nekaj tednov odločilo. Prvič v svoji 60-letni zgodovini bo veliki senat sodišča odločal o sporu 
med državama. Kot smo pisali, Slovenija ocenjuje, da ji je bila kršena pravica do varstva njenega premoženja. 
Izplačali smo milijone, izterjali pa bolj malo 
293,9 
milijona evrov je Slovenija izplačala deviznim varčevalcem LB iz BiH in Hrvaške 
330.000 
evrov je doslej LB izterjala od hrvaških podjetij 
429,5 
milijona evrov terjamo prek ESČP na račun terjatev LB do hrvaških podjetij 
Še teden dni imata državi čas, da se odzoveta na poziv sodišča k morebitni predložitvi dodatnih stališč, čeprav so dosedanje 
vloge obeh strani po njegovem mnenju dovolj celovite. Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah je Slovenija znesek 
tožbe povišala za skoraj petino, s 360 milijonov ob vložitvi leta 2016 na 429,5 milijona evrov. V primer je zajela tudi več 
zadev. Prvotno vložena tožba je namreč zajemala 26 sodnih zadev, po naknadnih dopolnitvah pa je zdaj 48 zadev povezanih 
s terjatvami Ljubljanske banke (LB) do hrvaških podjetij. 
Vmešaval se je sam finančni minister 
Hrvaška podjetja niso poravnala svojih obveznosti do banke, predvsem gre za posojila in garancije, odobrena po letu 1980, 
zato sta LB in njena podružnica v Zagrebu med letoma 1991 in 1996 začeli postopke izterjave pred hrvaškimi sodišči. Sledili 
so dolgotrajni sodni postopki, LB pa je bila po oceni naše strani vseskozi deležna arbitrarnega odločanja hrvaških sodnih in 
administrativnih organov, prisilnega preprečevanja poslovanja na Hrvaškem, sistematičnega zavlačevanja sodnih postopkov 
in preprečevanja izvršb pravnomočnih in izvršljivih sodnih odločb, tudi z vmešavanjem same hrvaške vlade. 
Najbolj očiten primer takšnega ravnanja je posredovanje nekdanjega podpredsednika vlade in finančnega ministra Slavka 
Linića pri osiješkem sodišču, s čimer je preprečil izvršitev pravnomočnih sklepov o izvršbi v korist LB, kar se je zgodilo v 
osmih primerih. 
Hrvaška sodišča, vključno z njihovim ustavnim sodiščem. po oceni naše strani ves čas onemogočajo, da bi LB kot tožnik od 
hrvaških podjetij (velik del terjatev je terjatev do Ine, pa tudi do družb, ki so bile vključene v Agrokor) sodno izterjala 
terjatve. Hrvaška podjetja so se tako izognila plačilu svojih dolgov banki. Po tem, ko so bila izčrpana vsa pravna sredstva na 
Hrvaškem, se je torej naša država odločila za meddržavno tožbo na ESČP. Vložila je tudi zahtevek za pravično zadoščenje, v 
katerem je ocenjena škoda v teh postopkih, ki znaša zdaj torej že več kot štiristo milijonov evrov. 
Če je sodišče odločilo o pravici do premoženja deviznih varčevalcev, Slovenija zdaj pričakuje, da bo to isto sodišče našlo 
pravično rešitev tudi v primeru kršitev, ki jih je zagrešila Hrvaška, še zlasti, ker naša stran ocenjuje, da gre pri zadevi LB za 
usklajen vzorec delovanja hrvaških oblasti. 
LB je doslej pred hrvaškimi sodišči v več kot 80 postopkih zoper hrvaška podjetja uspela izterjati le okoli 330 tisoč evrov, v 
več tisoč sodnih postopkih proti fizičnim osebam pa okoli 162 tisočakov. 
Koliko smo jim že plačali 
Slovenija je iz naslova nekdanjih hrvaških in bosanskih varčevalcev LB dobila več kot 38.500 zahtevkov, do konca lanskega 
leta je bilo odločeno o večini, o več kot 37 tisoč zadevah. Skupni znesek izplačil je dosegel nekaj manj kot 294 milijonov 
evrov, od tega je šlo 18.710 hrvaškim upravičencem dobrih 163 milijonov. 
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic, ki je podlaga za delo in odločanje sodišča za človekove pravice, v 33. členu 
določa, da se tožbe lahko nanašajo tudi na meddržavne zadeve. Slovenska tožba je prva tožba za zaščito pravic neke države 
in prva meddržavna tožba, ki se nanaša na kršitev pravice do varstva premoženja. Vse druge doslej so bile posledica 
oboroženih konfliktov. Hrvaška stran je po naših informacijah vložila ugovor glede dopustnosti meddržavne tožbe, češ da je 
zadeva neutemeljena. Slovenija je poskušala zadevo rešiti tudi s predlogom prijateljske poravnave. 
Slovenija je nekdanjim hrvaškim deviznim varčevalcem LB izplačala 163 milijonov evrov. 
Če je ESČP presodilo, da je treba plačati njim, je treba dolg poravnati tudi banki, ki ji posojilojemalci niso vrnili denarja. 
Hrvaška stran noče, da bi o dolgu do LB odločalo ESČP.  
Hrvaška se upira odločanju 
Slovenija oporeka trditvi sosedov, da se je za tožbo pred Evropskim sodiščem za človekove pravice odločila zaradi 
nezadovoljstva s posamičnimi sodnimi postopki pred hrvaškimi sodišči. 
Veliki senat ESČP bo najprej odločil o dopustnosti, torej, ali je vsebina slovenske tožbe takšna, da izpolnjuje pogoje za 
odločanje, šele nato bo lahko sledila presoja o vsebini. Da bi izpolnjevali pogoje dopustnosti, je treba jasno definirati žrtev. 
Po prepričanju slovenske strani je žrtev LB, ki zaradi nedovoljenih posegov hrvaškega pravosodja in političnega vpliva ne 
more izterjati dolgov. Slovenija predlaga, da ESČP zavrne ugovore Hrvaške glede dopustnosti in odloči, da je tožba dopustna 
ter hrvaške ugovore glede dopustnosti združi z obravnavo vsebine zadeve. Odločitev ESČP bo dokončna, saj druge pravne 
instance ni več. 
Slovenija in Hrvaška sta bili doslej stranki v treh postopkih pred mednarodnimi sodnimi in arbitražnimi telesi. Ob aktualnem 
postopku pred evropskih sodiščem za človekove pravice še v arbitražnem postopku o meji med državama ter v tožbi proti 
Hrvaški pred sodiščem EU zaradi zavračanja arbitražne razsodbe. 
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• Slovenski in hrvaški poslanci EPP enotno proti Tajaniju.  Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 12. februar 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/slovenski-in-hrvaski-poslanci-epp-enotno-proti-tajaniju-149574.html  
Skupni očitki o nesprejemljivem žaljenju, ozemeljskih zahtevah, odpiranju starih ran  
 
Bruselj - Vseh deset slovenskih in hrvaških poslancev iz vrst Evropske ljudske stranke (EPP) od predsednika evropskega 
parlamenta Antonia Tajanija pričakuje jasno opravičilo in umik izjave iz Bazovice.   
To so ostro obsodili in mu v skupnem pismu sporočili, da je z njo globoko užalil državljane Slovenije in Hrvaške. Bila naj bi 
tudi v nasprotju z duhom nalog, ki jih opravlja kot predsednik evropskega parlamenta. Zmaga nad fašizmom je po njihovem 
mnenju civilizacijsko dejstvo, kot je tudi spomin na nedolžne žrtve. Opozorili pa so, da moramo imeti enako sočutje do žrtev 
tako komunističnega kot fašističnega nasilja.   
Tajaniju očitajo, da je v Bazovici odprl že dolgo zaceljene rane. »Vaša izjava je lahko razumljena kot ozemeljska zahteva in 
tudi kot revizionizem,« so zapisali. Izjava da žal ne ne pušča prostora za različne razlage. 
Da bi se prepričali o njegovem spoštovanju zgodovinske resnice, ga vabijo naj skupaj z njimi obeležili kraje zločinov 
totalitarnih režimov v Sloveniji in na Hrvaškem. 
Pred objavo pisma je znotraj poslanske skupine EPP po naših informacijah potekala kar ostra razprava o izjavah Tajanija pri 
Bazovici. Tako iz slovenske delegacije (Franc Bogovič) kot tudi iz hrvaške delegacije so prišle zahteve, da bi se Tajani moral 
jasno opravičiti, pa tudi preklicati nesprejemljive izjave 
V hrvaški delegaciji so opozarjali, da bi izjave lahko škodovale strankam EPP v obeh državah. Tudi med poslanci EPP iz drugih 
držav članic je bilo v zadnjih dveh dneh menda kar nekaj nezadovoljstva s Tajanijevim nastopom. 
Vodja poslanske skupine EPP Manfred Weber naj bi se že kmalu sestal z desetimi poslanci in Tajanijem, da bi razčistili stvari. 
Pismo so podpisali Milan Zver (SDS), Franc Bogovič (SLS), Alojz Peterle (NSi), Romana Tomc (SDS) in Patricija Šulin (SDS), pa 
Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Željana Zovko, Ivica Tolić in Marijana Petir iz Hrvaške. 

• In maščevalna ne bo Bazovica. Blaž Močnik. Delo, Ljubljana, 12. februar 2019  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/in-mascevalna-ne-bo-bazovica-149391.html  
Slovenski revanšisti so toliko časa metali bumerang, da so ga končno dobili v glavo.  
Vsakoletna provokacija pri Bazovici ob italijanskem državnem dnevu spomina na fojbe in eksodus iz Istre in Dalmacije nam 
ponuja veliko več kot zgolj možnost za zgražanje nad tamkajšnjim političnim poenostavljanjem zgodovine. Od leta 2004, ko 
je Italija tudi uradno obolela za zgodovinsko demenco, ne smemo biti presenečeni nad izrečenim ob grobovih pobitih žrtev. 
Pa ne zgolj zato, ker politiki žugajo, kako se ne sme ponoviti barbarstvo Titovih Slovanov, medtem ko zamolčijo sleherno 
slovensko in hrvaško žrtev iz obdobja fašizma. Le zakaj bi se namreč čudili, če niti pred svojim pragom ne moremo enkrat za 
vselej pomesti istega zgodovinskega obdobja. 
Italijanski predsednik Sergio Mattarella, predvsem pa predsednik evropskega parlamenta Antonio Tajani in notranji minister 
Matteo Salvini, ki sta prilivala olja na ogenj pri Bazovici, so nam pravzaprav naredili velikansko uslugo. Da se lahko ponovno 
poglobimo v medvojno in povojno poglavje, zaznamovano z zmago nad nacifašizmom, a tudi s fojbami in revolucionarnimi 
zunajsodnimi poboji nedolžnih žrtev na naših tleh. Da se sprijaznimo s preteklimi odločitvami in napakami. Da se iz 
zgodovine končno nečesa naučimo. In da žrtvam pustimo miren večni spanec. 
Narod razume pretekla poglavja zmagoslavja, a tudi bolečin, ki jih je zadal. A da se v tem spoznanju nove generacije ne 
morejo v nedogled bičati za nekaj, kar so v vojnih razmerah storili njihovi predhodniki.  
A vendarle moramo biti dosledni. Pomembno je, kaj moramo vedeti, ne pa, kaj nekdo želi, da vemo. Še pomembneje je, da 
moramo sprejeti zgodovino, kakršna je. Upreti se je treba populističnim vabam, saj nam mnogi do onemoglosti dokazujejo, 
zakaj zgodovinopisja nikoli ne smemo prepustiti politiki, temveč tistim, ki se na to dejansko spoznajo. 
Zgodovinarji nimajo lahkega dela, ko morajo med dejstvi vijugati z interpretacijami. Slovensko-italijanska zgodovinsko-
kulturna komisija je za slabih 40 strani dognanj iz obdobja med letoma 1880 in 1956 potrebovala sedem let. Omenjena 
italijanska politična trojica je z načrtno selekcijo žrtev pljunila na ta dokument. A s svojo interpretacijo posledično skoraj 
poenotila slovensko politiko. Skoraj. 
Del naše politike namreč za vsako ceno vztraja s pridigo protikomunističnega boja, s tem pravzaprav prikimava italijanskim 
populistom, ki zanikajo pretekle zločine, ter zanemarja lastno žrtev genocidnega fašističnega nasilja. S stisnjenimi zobmi 
morebiti zmore zgolj »zaskrbljenost nad izjavami«, brez sramu pa obračunava s tistimi, ki Tajanija obsojajo in tudi pozivajo k 
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odstopu. 
V enačenju totalitarizmov 20. stoletja brez vzročno-posledične refleksije s ciljem pranja nekdanjih kvizlinških grehov nam 
obenem z retoriko izključevanja v isti sapi dopoveduje, da je takšna politika celo najboljša opcija za vodenje vseh Slovencev 
ne glede na njihov življenjski nazor. Protislovnost ne bi mogla biti večja. In potem se odrinjena v kot čudi iz osame. Slovenski 
revanšisti so toliko časa metali bumerang, da so ga končno dobili v glavo. 
Bazoviški poskus spreminjanja zgodovine je z valom slovensko-hrvaškega ogorčenja vendarle potrdil, da velika večina ni 
pozabila svojih žrtev. To nas lahko pomirja. Da je narod bistveno enotnejši, kot se zdi, oziroma enotnejši, kot bi nekdo želel, 
da je. Da razume pretekla poglavja zmagoslavja, a tudi bolečin, ki jih je zadal. A da se v tem spoznanju nove generacije ne 
morejo v nedogled bičati za nekaj, kar so v vojnih razmerah storili njihovi predhodniki. Priznanje je danes čisto dovolj. 
Ogorčenje bo seveda kmalu minilo. A naslednjič, ko bo priletela nova provokacija, srd naroda na družbenih omrežjih ne 
more biti merilo, kako odločno naj se odzove slovenska politika. In ne smemo dopustiti, da bi slovenski zamejski dijaki sami 
protestirali po mazaških akcijah fašistov. Pri tem pa doma ne dovoliti glasni peščici, da tako dolgo vnaša nemir in razdor na 
način, ki so ga Slovenci po Bazovici tako odločno obsodili. 

• Niso vsi Italijani Salviniji. Intervju: Kaja Širok. Pogovarjal se je: Blaž Močnik. Delo, Ljubljana, 12. februar 2019  
Zgodovinarka Kaja Širok se ukvarja s kolektivnim spominom (in pozabo) na obmejnem območju. Leta 2012 je pri založbi 
ZRC SAZU izšla njena knjiga Kalejdoskop goriške preteklosti. Za delo na področju kulture in zgodovine ji je italijanski 
predsednik Giorgio Napolitano podelil naslov viteza italijanske zvezde. 
https://www.delo.si/novice/slovenija/niso-vsi-italijani-salviniji-149430.html  
Ponovimo vajo s francosko-nemške meje in uvedimo skupne učbenike za poučevanje zgodovine.  
 
 
Zgodovinarka Kaja Širok se ukvarja s kolektivnim spominom (in pozabo) na obmejnem območju. Leta 2012 je pri založbi 
ZRC SAZU izšla njena knjiga Kalejdoskop goriške preteklosti. Za delo na področju kulture in zgodovine ji je italijanski 
predsednik Giorgio Napolitano podelil naslov viteza italijanske zvezde. Danes direktorica Muzeja novejše zgodovine 
Slovenije, po rodu Solkanka, zelo kritično sprejema nedavne dogodke v Bazovici ob italijanskem državnem prazniku 
Dneva spomina na žrtve fojb, zaradi katerega se je odločneje oglasila tudi slovenska politika. 
Italijanski politični negacionizem ni nikakršna novost, odkar so leta 2004 uvedli državni dan spomina. Ali je s takšno vlogo 
Antonia Tajanija, predsednika EU parlamenta, in tudi predsednika republike Sergia Mattarelle doseglo novo raven, ki je 
prej bolj skrb zbujajoča? Tajani se je sicer opravičil, češ da smo ga narobe interpretirali. 
Ne, vsi smo ga zelo dobro razumeli. Prisotnim je povedal točno to, kar je od njega želela slišati množica. Dan spomina je 
nastal s ciljem, da se govori o nacionalni tragediji, ki je razumljena kot pozabljena, zamolčana, ignorirana, in kjer se umešča 
trpljenje Italijanov ob bok trpljenju judovske skupnosti v času holokavsta kot nedolžnih žrtvah, ki jih je bremenilo zgolj 
dejstvo, da so Italijani in posledično žrtve komunističnega slovanskega nasilja. Češ da gre za iste bolečine, za iste krivde, za 
iste genocidne poteze. O bolečini izgube in kršenju človekovih pravic iz današnje perspektive  težko sodimo in to tudi ni 
namen.  Lahko pa strokovno razpredamo o vzrokih in posledicah vojnih in povojnih dogodkov. 
Negiranje 20 let fašističnega režima in historičnih dogodkov po vzpostavitvi rapalske meje je tu nadvse priročno. 
Spremljamo dikcije novodobnega fašizma, ki gradi del svoje retorike na Italijanih kot žrtvah brezumnega nasilja in jih 
postavlja v vlogo ene največjih žrtev druge svetovne vojne. 
Tajani je v govoru omenjal nacizem in komunizem, fašizma pa ne. Bržkone povsem namerno. 
Vse že 15 let temelji na tej tezi žrtev, ki imajo kot edino krivdo to, da so bili Italijani. Dikcija je tukaj postavljena zelo spretno 
in uspešno, v izogibanju širšega historičnega konteksta in nacionalni polarizaciji. Na eni strani se izpostavlja slovanskega 
neciviliziranega komunističnega barbara in na drugi strani ljudi, ki so civilizirani del tega prostora, a je njihova nesreča ta, da 
so te zemlje okupirale »titinske horde«. Če bi dan spomina gradili na drugih zgodbah in širšem kontekstu prostora, bi 
dejansko morali govoriti o požigu Narodnega doma, o tako imenovani etnični bonifikaciji, o odnosu do drugorodnih 
prebivalcev tega prostora. Do tega pa dan spomina nima nikakršnega odnosa. Z dnevom spomina se izpostavlja zgolj vlogo o 
tako imenovanih slavo titinih (Titovih Slovanih), Titovih komunistih, ne pa o Slovencih ali Hrvatih ali o ljudeh, ki so v tem 
prostoru sobivali. 
 
 
Ni tako problematično, ko o žrtvah govori notranji minister Salvini, od njega takšne ekscese lahko pričakujemo in na slednjih 
tudi nabira svojo volilno bazo. Problematično postane, ko enako dikcijo povzema tudi Mattarella, ki je italijanski predsednik 
in očitno sledi nagovorom svojih predhodnikov. Obstaja dolga zgodovina umeščanja takšnega pogleda na dogodke, ki seže 
že v leto 2007, ko je o hordah barbarov, ki da so pobijali nedolžne ljudi zgolj zato, ker so bili Italijani, govoril tudi takratni 
predsednik Napolitano. Da je takšen pogled na dogodke postal del utečenega nacionalnega diskurza ob dnevu spomina 
opominja na to, da so ti dogodki na politični ravni še kako aktualni. Obenem pa obe državi, kot članici EU, poskušata graditi 
odnose na novih vrednotah. Obstaja ogromno obmejnih iniciativ, govori se o skupni kandidaturi za EPK 2025. V trenutku, ko 
se ta ista politika obrača v prostor z naracijami okrutnih barbarov, to postane zelo problematično. Na obeh straneh meje. 
Četudi Slovenija fojb ne zanika? 
Vsekakor. Na Tržaškem in Goriškem maja leta 1945 skoraj ni obstajala širša družina, kjer ne bi izginil vsaj eden izmed njenih 
članov ali znancev. Priznati moramo bolečine, ki so nam bile zadane, in bolečine, ki smo jih zadali. V multikulturnem 
prostoru, ki je povod za različne zgodovinske interpretacije istih dogodkov, mora skupnost prepoznati bolečino drugega. To 
so težke zgodbe in nobeden jih ne zanika. Ne pristajamo pa na to, da so te bolečine in ta čustva politično manipulirana. 
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Primerjava bolečin je absurdna in služi zgolj nabiranju političnih točk. 
Ali se spomnite takšnega odziva slovenske politike na katero koli podobno italijansko politično provokacijo? 
Ne, ampak sem opazila hkrati tudi odziv hrvaške politike, ki je drugače razcepljena in polna svojih okostnjakov v omari. 
Nastopila je složneje. Odziv je v okvirih slovenske politike, vendar šele po tem, ko je po družabnih omrežjih zavrelo. To, da je 
del politične javnosti zgolj zaskrbljen, ne pove ničesar o situaciji, v kateri smo se znašli in ne o tem, kaka stališča sprejema 
slovenski politični vrh do nedavnih dogodkov. Pogrešam odločilnejši odziv slovenske evroparlamentarke, ki je doma iz tega 
območja in bi morala to zgodbo bolje poznati in ostreje obsoditi. Če bomo začeli enačiti zgodbo, da so povojni poboji enaki 
Auschwitzu in drugimi koncentracijskimi taborišči, bomo dva zelo krvava trenutka zgodovine nespametno mešali in ničesar 
dosegli. 
Notranji minister Matteo Salvini je primerjal fojbe z Auschwitzem. Je nalašč pozabil italijanska taborišča? 
Na ravni ohranjanja kolektivnega spomina na izkušnje koncentracijskih taborišč se je v Italiji vzpostavila teorija, da so to bila 
sekundarna taborišča, ki se ne morejo primerjati z izkušnjo nemških. Že leta 2004 je Berlusconi v šali primerjal italijanska 
taborišča z izkušnjo počitnic. Znano pa je, da je največ Slovencev umrlo ravno na Rabu, kjer so nepopisno trpeli v 
nehumanih razmerah.  Vendar ne moremo trditi, da se italijanski kolektivi spomin izkušnjo taborišč zavrača, ker ni tako. 
Vsako leto smo povabljeni na komemoracijo v Gonars, pred leti je izšel na pobudo župana mesta tudi strip Italijanska zima, 
ki specifično govori o izkušnji slovenskih otrok v italijanskem taborišču. 
Kako ločiti resnice in manipulacije? 
Menim, da se je treba vedno usmeriti v dejstva. Rab je dejstvo. Rižarna je dejstvo. Fojbe so dejstvo. Operiramo pa s politiko 
številk, interpretacij in predvsem revizionizmov na obeh straneh. Predvsem pa operiramo s slabim poznavanjem zgodovine 
in njenih dejstev. Špekulacije, da je v fojbah umrlo na tisoče, več 10.000 ljudi, ki so jih barbari z vzhoda v svoji slepi ideologiji 
pobili z namenom etničnega čiščenja, so se v medijih pojavljale toliko časa, da so danes skoraj tolmačene kot resnica. To, da 
je postavljena ocena umrlih v fojbah med 3.000 do 4.000, ter da to niso samo pripadniki italijanske skupnosti, ne zanima 
nikogar. Pri tem ponavljam, vsaka žrtev je nesmiselna, vsako življenje vredno. Takšne retorike pa danes uničujejo strpnost in 
prihodnost za mlade, ki tu živijo. 
Ima Italija kljub izkoriščanju dneva spomina dovolj zgodovinske samorefleksije? 
Niso vsi Italijani Salviniji, to je potrebno tu poudariti in izpostaviti, da ne pride do vala posplošitev in novih fašističnih 
primerjav. Tem polarizacijam se moramo nujno zoperstaviti in graditi drugačne odnose med obema državama. 
O tem je bilo napisanih veliko zgodovinskih raziskav, nenazadnje je skupina italijansko-slovenskih zgodovinarjev tudi objavila 
poročilo slovensko-italijanske kulturno-zgodovinske komisije že pred dvema desetletjema. 
Očitno politiki ni v interesu, da bi skupne interpretacije vključila kot del učnega programa v obmejnih šolah, tako slovenskih 
kot italijanskih. 
Osebno menim, da je največja tragedija ta, da bodo zaradi teh dogodkov in zgodovinskih manipulacij ostali prizadeti odnosi 
med prebivalci obmejnega območja. A tu nimamo prostora za sovraštvo. Leta 2019 nimamo več prostora in ne želje, da bi 
se še enkrat sovražili med seboj. 
Kako lahko obe strani zdaj popravita odnose? 
Italijanska javnost slabo pozna svojo vzhodno mejo, slovenska pa zahodno. Primorci smo stereotipno simpatični, sploh ko 
septembra zbrano s solzami v očeh pojemo Vstala Primorska. Istočasno pa se zgodovina nastanka zahodne meje preslabo 
pozna in sploh zanemarja pomen ter vloge zamejske skupnosti v slovenski družbi. 
Lovimo zadnji vlak za skupno prihodnost, marsikdo bi se strinjal, da smo ga že zamudili. Na obmejnem območju je nuja, da 
se poudarja povezovanja in strpnost, ter zavrača politike desnih strank, ki temeljijo na ločevanju ter sovražnemu govoru. 
Ni nespametno, da ponovimo vajo s francosko-nemške meje in uvedemo skupne učbenike za poučevanje zgodovine ali 
aktivnosti, ki mlade povezujejo. Ne bo šlo drugače, saj bomo sčasoma doživeli zgolj še večje potvarjanje zgodovine in 
obujanje bolečin starejših generacij, kar mladim ne prinaša pozitivnih učinkov. Graditi moramo multikulturni prostor, ne 
pozabiti na našo zgodovino, a živeti v spoštovanju. Če bomo dovolili, da se incidenti in provokacije, ki jih je zamejska 
skupnost doživela v zadnjem tednu vračajo,  bomo soodgovorni za vračanje v razmerja moči pred stotimi leti.  Srčno upam, 
da se je večina ljudi, ki je slišala govor predsednika EU parlamenta zgrozila in to obsodila. Za sovraštvo tu ni prostora, ne za 
nacionalizme in politične manipulacije. Pri tem poudarjam, da se odnos gradi obojestransko in da smo soodgovorni za razvoj 
prostora, v katerem živimo. 

• Pristop Severne Makedonije k Natu v strateškem interesu Slovenije. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 12. februar 
2019  

https://www.delo.si/novice/svet/drzavni-zbor-ratificiral-pristopni-protokol-severne-makedonije-k-natu-149397.html  
Državni zbor ratificiral pristopni protokol Severne Makedonije k Natu, proti glasovali poslanci Levice in SNS.  
 
 
 
Državni zbor je danes pričakovano ratificiral pristopni protokol Severne Makedonije k Natu. Zakon o ratifikaciji je podprlo 72 
poslancev, proti pa jih je bilo 12 iz vrst Levice in Slovenske nacionalne stranke. Slovenija podpira tudi njeno približevanje EU, 
ki bi lahko že v prvi polovici leta sporočila datum začetka pristopnih pogajanj. 
Poslanci SMC, SAB, Desusa, LMŠ, SD, NSi in SDS so poudarili, da so evroatlanstke povezave Severne Makedonije in 
Zahodnega Balkana v strateškem interesu Slovenije, ker bodo prispevale k miru, stabilnosti in večji varnosti v regiji. Spomnili 
so, da je Slovenija prispevala svoj delež k rešitvi spora o imenu med Makedonijo in Grčijo, ki je trajal skoraj tri desetletja. Po 
njihovem je pomembno tudi sporočilo, da vrata Nata ostajajo odprta za vse države Zahodnega Balkana in da je vsa nerešena 

https://www.delo.si/novice/svet/drzavni-zbor-ratificiral-pristopni-protokol-severne-makedonije-k-natu-149397.html


dvostranska vprašanja mogoče rešiti po mirni poti. To je močno sporočilo tako za Zahodni Balkan kot za Evropo in ves svet. 
Proti ratifikaciji Levica in SNS 
Poslanski skupini Levice in SNS sta glasovali proti zaradi nasprotovanja Natu kot imperialistični organizaciji. Po njihovem 
mnenju članstvo v zavezništvu ni v interesu makedonskih državljanov. V Levici so spomnili, da je padec zavajajočega 
referenduma o podpori sporazuma z Grčijo jasno povedal, da je večina proti izsiljenemu sporazumu. Da je bil referendum 
goljufija, je opozoril tudi poslanec SNS Zmago Jelinčič, ki je prepričan, da je izguba imena začetek konca države. Kot je še 
menil, klečeplazenje vodi v razpad države in je čez deset let ne bo več. V Levici in SNS so tudi prepričani, da vstop države v 
Nato ne bo prispeval k večji varnosti v regiji. 
 
Rešitev zgodovinskih antagonizmov 
Predsednik sobranja Talat Xhaferi je v nagovoru poslancem prepoznal Slovence in Slovenijo kot prave prijatelje, ki so jim 
pomagali pri ustvarjanju njihove sedanjosti, česar ne bodo pozabili. Izrazil je prepričanje, da bodo še naprej sodelovali pri 
gradnji združene Evrope. Po njegovem so po sprejetju sporazuma, ki je rešil spor o imenu, vsi zmagovalci in poraženci. 
Zavzel se je za intenzivno sodelovanje s Slovenijo v procesu, ki bo zahteval od Severne Makedonije boleče reforme, 
predvsem v pravosodju in javni upravi, pa tudi tudi v civilnem sektorju. 
Ker so skupaj z Bolgarijo in Grčijo presegli zgodovinske antagonizme, ki so bili pogosto iracionalni, je Xhaferi izrazil upanje, 
da bosta tudi Beograd in Priština z dialogom čim prej rešila nerešena vprašanja in da bodo tudi v BiH našli rešitve, ki bodo 
omogočile funkcionalnost države. Na koncu je izpostavil gospodarsko trgovinsko menjavo, ki se je lani povečala in se 
približuje 300 milijonom evrov na leto. Sklenil je z besedami, da obstajajo možnosti za njeno okrepitev, kar lahko 
parlamenta pospešita z izboljšanjem pogojev za naložbe, in da računajo na slovenske izkušnje tudi pri črpanju sredstev iz 
evropskih skladov. 

• Začetek sojenja katalonskim voditeljem. Katja Miklavčič. Delo, Ljubljana, 12. februar 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/zacetek-sojenja-katalonskim-voditeljem-149462.html  
Špansko tožilstvo za katalonske politične in civilnodružbene voditelje zahteva od sedem do petindvajset let zapora.  
 
Začetek sojenja dvanajstim (nekdanjim) katalonskim independentistom spremljajo shodi podpornikov in nasprotnikov 
neodvisne Katalonije ter še vedno živa razprava o tem, ali je sodni proces proti voditeljem politično motiviran. 
Sojenje katalonskim independentistom se je na vrhovnem sodišču začelo slabo let in pol po referendumu o neodvisnosti 1. 
oktobra 2017 in enostranski razglasitvi neodvisnosti v katalonskem parlamentu, ki je sledila nekaj tednov pozneje. Od takrat 
se je, kot poudarja španski časopis El Páis, v Španiji spremenilo veliko. Novembra 2017, nekaj tednov po izdani obtožnici, je 
preminil njen snovalec, generalni državni tožilec Manuel Maza, junija lani pa je po izglasovani nezaupnici na položaju 
predsednika španske vlade desničarja Mariana Rajoya nasledil socialist Pedro Sánchez. Nova španska vlada je kmalu po 
prevzemu oblasti zaključila več kot 200-dnevno obdobje neposredne vladavine v Kataloniji, ki jo je Rajoyeva vlada utemeljila 
s 155. členom ustave, in vodenje avtonomne pokrajine znova zaupala katalonski vladi. Aktualni katalonski predsednik Quim 
Torra se je danes udeležil uvodnega sodnega naroka, njegov predhodnik, Carles Puigdemont, ki v samoizgnanstvu trenutno 
živi v Belgiji, pa je sporočil, da je sodni proces preizkus za špansko sodstvo in demokracijo. 
Visoke zaporne kazni za independentiste 
Špansko tožilstvo za katalonske politične in civilnodružbene voditelje zahteva od sedem do petindvajset let zapora zaradi 
sodelovanja pri poskusu osamosvojitve Katalonije jeseni 2017 – obtožnica jih bremeni zlorabe javnega denarja in upora. Kot 
navaja El País, obtožba upora vključuje »nasilno in javno« delovanje, ki si med drugim prizadeva za »(delno) razveljavitev, 
suspenzijo ali spremembo ustave« oziroma za »razglasitev neodvisnosti dela državnega ozemlja«. 
 
Najvišje zaporne kazni tožilstvo zahteva za »tri katalizatorje upora: izvršnega, zakonodajnega in družbenega«: nekdanjega 
podpredsednika katalonske vlade Oriola Junquerasa, predsednico katalonskega parlamenta Carme Forcadell ter (nekdanja) 
voditelja družbenocivilnih organizacij Katalonska narodna skupščina (ANC) in Òmnium Cultural Jordija Sàncheza in Jordija 
Cuixarta. Za Junquerasa predlaga 25-letno zaporno kazen, za preostale tri pa 17 let zapora. Leto manj tožilstvo zahteva za 
drugih pet članov katalonske vlade, ki se niso zatekli v tujino – notranjega ministra Joaquima Forna, tiskovnega 
predstavnika Jordija Turulla, ministra za trajnost Josepa Rulla iz stranke PDeCAT (katere član je tudi nekdanji katalonski 
predsednik Puigdemont) ter zunanjega ministra Raüla Romevo in ministrico za delo Dolors Bassa iz Katalonske 
republikanske levice (ERC) –, najmanj, sedem let (»le« zaradi zlorabe javnega denarja) pa za pravosodnega ministra Carlesa 
Mundója, ministrico za upravljanje Meritxell Borràs in ministra za podjetništvo Santija Vilo. Trojica je med dvanajstimi 
independentisti edina, ki se brani s prostosti. 
 
 
Pričalo bo več sto oseb 
Sodni proces na vrhovnem sodišču bo predvidoma trajal tri mesece, obravnave bodo vsak teden od torka do četrtka. Če se 
bo izkazalo, da postopek ne bo zaključen do evropskih in španskih lokalnih volitev 26. maja, bodo naroki potekali tudi ob 
ponedeljkih in petkih ter sobotah dopoldne, poročajo španski časopisi. Na sodišču se bo zvrstilo več sto prič, med njimi tudi 
nekdanji španski predsednik vlade Rajoy, nekdanji predsednik Katalonije Artur Mas – zaradi organizacije neformalnega 
posveta o katalonski neodvisnosti novembra 2014 ga je doletela dveletna prepoved opravljanja javne funkcije in plačilo 
denarne kazni – ter županja Barcelone Ada Colau. 

• »Zgodovinski revizionizem je dosegel svoj vrhunec«. Barbara Hočevar. Delo, Ljubljana, 13. februar 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/zgodovinski-revizionizem-je-dosegel-svoj-vrhunec-149420.html  
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V SD so objavili mednarodno peticijo, da bi Tajani zaradi revizionističnih izjav moral odstopiti. Pomemben je širši 
kontekst.  
 
Ljubljana – Ne le izjave na slovesnosti ob dnevu spomina v Bazovici, temveč tudi nadaljnji odzivi predsednika evropskega 
parlamenta Antonia Tajanija in italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija močno odmevajo tako v slovenskem kot v 
hrvaškem političnem prostoru. Senatorka Tatjana Rojc je napovedala poslansko vprašanje zunanjemu ministru Maoveru 
Milanesiju, kaj bo storil za razjasnitev italijanskega stališča v evropskem duhu. 
»Razvoj dogodkov je tako boleč in tako trpek, da sem se odločila, da bom vložila interpelacijo v ozračju, ki veje iz pisma 
predsednika republike Boruta Pahorja italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli, in izjav, ki so jih dali predstavniki 
slovenske vlade,« je pojasnila Tatjana Rojc in dodala, da ji je bilo kot Slovenki zelo hudo »predvsem zaradi dejstva, da na 
vsej proslavi v Bazovici ni bilo niti enkrat slišati besede fašizem in da smo bili, in to ne prvič, Slovenci in Slovani predstavljeni 
kot zločinci, krvoločneži, krvniki«. 
»Zgodovinski kontekst je treba upoštevati v celoti, ne samo zadnjega poglavja, čeprav je tragično. Če ne vzamemo v pretres 
dogodkov od leta 1920, ne moremo niti obravnavati posameznih poglavij kot samostojne enote,« je prepričana senatorka, 
ki opozarja, da se razpoloženje v Italiji, odkar je na vladi desna sredina, krepko spreminja. »Priznam, da se mi desetletja ni 
dogajalo, da bi na račun moje narodne pripadnosti dobivala take psovke in žaljivke, kakršne doživljam v zadnjih tednih. To 
pomeni, da se stopnjuje nestrpnost. Skrb vzbujajoče je, kar se dogaja. Zdi se mi, da se vračamo v 20. leta prejšnjega stoletja. 
Mislil smo, da smo že presegli določene razprtije in predsodke in da bomo lahko, kot je bilo v zadnjih desetletjih, posebno 
odkar je Slovenija vstopila v EU, krepili ozračje mirnega in konstruktivnega sožitja. Želim si, da bi se ljudje zavedali, kam 
lahko zaplovemo,« opozarja Tatjana Rojc. 
V SD so včeraj objavili mednarodno peticijo, da bi Tajani zaradi, kot so zapisali, revizionističnih izjav, ki opravičujejo fašizem, 
predčasno zapustil položaj, in zahtevali, naj se evropska komisija in evropski svet opredelita do njih. 
Pod mednarodno peticijo se je podpisalo več znanih imen, med njimi Milan Kučan, Stjepan Mesić, Jadranka Kosor, Jan 
Cvitkovič, ddr. Rudi Rizman, Mitja Čander, dr. Igor Šoltes ...  
Revizionizem gre širše 
Nekdanji slovenski senator Stojan Spetič, ki je glede tega napisal pismo predsedniku italijanske republike Sergiu Mattarelli, 
opozarja, da je treba upoštevati širši kontekst. »Tajani je povsem na koncu mandata v evropskem parlamentu in ni zelo 
kvalificiran politik, ampak bolj simbolična figura, ki ga je tja postavil Berlusconi. Niti ni vedel, za kaj gre, ozračje je bilo nabito 
z nacionalizmom in je vzkliknil italijanski Istri in Dalmaciji. A streljati po Tajaniju je streljati v prazno. Predsednik države 
Sergio Mattarella pa je v soboto zvečer na slovesnosti na Kvirinalu, ki jo je neposredno prenašal prvi program nacionalne 
televizije RAI 1, navzoči pa so bili mnogi visoki politiki in tudi diplomati, med njimi slovenski veleposlanik v Rimu in 
predstavnik italijanske manjšine v slovenskem parlamentu, izrekel nekaj hudih izjav. Denimo to, da fojbe in povojni poboji 
niso povezani s fašizmom, da to sploh ni bilo nobeno maščevanje, ampak samo etnično čiščenje in nacionalno sovraštvo 
Slovanov proti Italijanom. Pred tem pa so predvajali še film Rdeča Istra. Vse skupaj me je spominjalo na Orwellov roman 
1984, v katerem so vsak dan imeli uro sovraštva. V Italiji pa imamo teden sovraštva enkrat na leto, in to je sovraštvo proti 
Slovanom, Slovencem, Hrvatom, komunistom in tako dalje,« je dejal Stojan Spetič. 
Po njegovem mnenju se je treba vprašati tudi, kako je mogoče, da je Italija 10. februar razglasila za dan spomina na fojbe in 
eksodus, »ko je pa to navsezadnje obletnica pariške mirovne pogodbe, s katero se je svet pomiril z Italijo, potem ko je bila 
fašistična in agresorska država«. »V pariški mirovni pogodbi so resda vzeli Italiji to, kar je pobrala po prvi svetovni vojni, se 
pravi rapalsko mejo, Istro, Reko, Zadar in tako naprej, je pa tudi res, da Italija ni bila kaznovana, kot sta bili Nemčija in 
Avstrija, ki sta bili zasedeni in razdeljeni na okupacijske cone. Perverzno je, da ta datum izrabiš za to zadevo. Izrabili pa so ga 
zaradi bližine s 27. januarjem, ko je evropski dan spominjanja na holokavst,« je prepričan nekdanji senator. 
»Treba je pogledati še kulturni kontekst – uničiti spomin na nacizem in fašizem, ki sta nekoč veljala za absolutno zlo, zdaj ko 
je v vsej Evropi na pohodu desnica, je pa treba dokazati, da sta bila absolutno zlo komunizem in socializem na Vzhodu, 
nacifašizem pa je bila pač ena epizoda, ki niti ni bila tako strašna, ker so bili oni drugi hujši. Prihaja do zamenjave na lestvici 
vrednot, kar je po mojem mnenju hudo. In to se dogaja tudi v Sloveniji. Ne govorimo več o zgodovini, ampak o neki 
propagandi in dialektiki, kjer vsak razlaga svoje velike resnice in razglaša krivce. Zgodovinski revizionizem je dosegel svoj 
vrhunec.« 
Ne gre pa prezreti še dejstva, da bodo maja evropske volitve in da desnica, pravi Spetič, potrebuje vetra v jadra. »Brenkati 
na to struno, tako kot brenkajo tudi na struno rasizma proti migrantom, in govoriti o grdih Slovanih, ki pobijajo Italijane, je 
najlažje.« 
Politika tudi na sanremskem festivalu 
Na popevkarskem festivalu v San Remu, ki ima dolgo tradicijo in ga običajno spremlja več milijonov televizijskih gledalcev, je 
v soboto zmagal Alessandro Mahmoud, ki nastopa pod imenom Mahmood. Kar pa je, po poročanju Guardiana, precej 
vznemirilo nekatere populistične politike. Največ glasov gledalcev je namreč dobil pevec Ultimo, a ti glasovi štejejo za 40 
odstotkov rezultata, 60 odstotkov pa glasovi strokovne žirije, sestavljene iz glasbenih strokovnjakov in novinarjev. 
Podpredsednik vlade Matteo Salvini je na tviterju komentiral: »Mahmood ... najlepša italijanska pesem?« Tudi Luigi di Maio 
iz gibanja Pet zvezd se je obregnil ob izid z besedami, da je Mahmoodova zmaga odsev želja manjšinske žirije, sestavljene iz 
»novinarjev in radikalnega šika«. 
Za spremembo glasovalnega sistema se je zavzel tudi Marcello Foa, predsednik RAI, ki je prireditev prenašala. Foa, ki je v 
preteklosti izražal protimigrantska stališča, meni, da bi bilo treba glasovanje spremeniti tako, da bi javnost imela občutek, 
da je njeno mnenje pomembno. 



Mahmood, ki se je rodil v Milanu materi Italijanki in očetu Egipčanu, je novinarjem dejal, da je njegova pesem Soldi 
stoodstotno italijanska in da želi z njo povedati neko zgodbo o svojem otroštvu, ne pa izražati političnega stališča.  

• Peterle: Tajanijev govor je bil predvolilen. A. R. Delo, Ljubljana, 13. februar 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/peterle-tajanijev-govor-je-bil-predvolilen-149592.html  
Predsednik evropskega parlamenta Antonio Tajani je z nedeljskim govorom razburil tako slovenski kot hrvaški politični 
vrh.  
 
Slovenske evropske poslance smo prosili za komentar nastopa predsednika evropskega parlamenta Antonia Tajanija v 
nedeljo v Bazovici in njegovega kasnejšega pojasnjevanja izjav. Vprašali smo jih še, ali bi Tajani moral zaradi tega moral 
odstopiti kot predsednik Evropskega parlamenta. 
 
Tanja Fajon (SD/S&D) 
V pismu predsedniku EP Tajaniju sem že v ponedeljek izrazila globoko zaskrbljenost in obžalovala, da je zgodovinska dejstva 
potvaril in zlorabil za potrebe po prebujanju italijanskega patriotizma. Še več, ne le da je zadnji, ki si lahko privošči, da 
nastopa z jezikom revizionizma zgodovine, njegova nedopustna politična drža je bila hujša, kot je sovražni govor. V pismu 
sem mu posredovala tudi povezavo na poročilo mešane slovensko italijanske zgodovinsko kulturne komisije in ga opomnila, 
da se zgodovina ni začela z letom 1945 in da so bila ozemlja okoli Trsta in istrskega polotoka med prvo svetovno vojno 
okupirana s strani italijanskih fašistov in da je povsem nedopustno zanikanje , da je bil fašizem dejstvo, ki je imel za cilj 
uničenje slovenskega naroda. Opravičila Tajanija ob začetku plenarnega zasedanja v Strasbourgu ne morem sprejeti. 
Namesto, da bi se opravičil za besede, nam je očital, da smo ga narobe razumeli. To je nedopustno in sramota za prvega 
človeka kake od EU institucij, ki naj bi spodbujala temeljne pravice vseh Evropejcev. Vrh Socialnih demokratov je včeraj 
zahteval njegov odstop, sama sem to zahtevo nanj naslovila tudi drugi dan zasedanja in o tem obvestila tudi vodstvo svoje 
poslanske skupine S&D, potem ko je bilo jasno, da predsednik EP svojih besed ni obžaloval. Socialni demokrati bomo pri 
njegovem odstopu vztrajali.  
 
Lojze Peterle (NSi/EPP) 
Povejmo jasno in naravnost - Tajanijev govor ob bazoviških fojbah je bil predvolilen. Ne verjamem, da ga je  zaneslo, bilo je 
naciljano. Takih besed že dolgo nismo slišali. Ne gre samo za iredentistično poudarjene besede, gre za nastop italijanskega 
politika za avtoriteto predsednika Evropskega parlamenta. V Italiji so to doživeli kot glas iz Bruslja. Ko se spominjamo 
nesrečnih žrtev v bazoviških in drugih jamah, pred tem pa fašističnih žrtev Pinka Tomažiča in drugih primorskih domoljubov, 
Tigrovcev in drugih protifašističnih borcev, talcev, žrtev v Gonarsu in drugih koncentracijskih taboriščih (moj oče je bil na 
Rabu),...pa eksodusa Slovencev, ko je bilo Italiji po prvi svetovni vojni poklonjena tretjina slovenskega narodnega ozemlja, 
smo vedno čustveni. Čustvo ni problem, težava je v tem, če ne razlikujemo med pieteto in nacionalistično ideologijo ali ga 
instrumentaliziramo za politični interes. Da bi razvili odnos do preteklosti na čimbolj objektivni, resnicoljubni podlagi, sva se 
z nekdanjim italijanskim zunanjim ministrom Emiliom Colombom leta 1993 dogovorila za ustanovitev mešane zgodovinsko-
kulturne komisije. Ta je po petdesetih sestankih enoznačno popisala okrog osemdeset let skupne zgodovine Italijanov in 
Slovencev. Jasno je povedala, kaj se dogajalo pod fašizmom, nacizmom in komunizmom. Povedala je tudi, kdo in zakaj leži v 
fojbah. To, strokovno, ne politično, poročilo pove, da se je pred fojbami zgodilo nasilje fašizma, in da se v fojbah ni zgodilo 
etnično ampak ideološko čiščenje. Pove tudi, da v njih ne ležijo samo Italijani, ampak tudi Slovenci, pa tudi, da je prišlo po 
vzpostavitvi komunizma v Jugoslaviji tudi do slovenskega dela istrskega oziroma primorskega eksodusa. To poročilo je 
nastalo z namero, da politika na njegovi podlagi opravi spravna dejanja. Tajanijev govor je šel, žal, stran od tega izhodišča - 
tudi v načelnem odnosu do totalitarizmov, saj pozna samo nacizem in komunizem - fašizma, pod katerim so Slovenci in 
Hrvati trpeli kot prvi neItalijani, ne pozna. Vsako ekskluzivistično spominjanje, ki ne upošteva celote zgodovinskega 
dogajanja in ni pietetno do vseh žrtev, nas vrača v čase ran, nacionalizma, hladne vojne in razdeljene Evrope. Natančno sem 
prebral Tajanijevo včerajšnje “opravičilo”, ki ga je povedal na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, v Strasbourgu 
po protestih slovenskih in hrvaških poslank in poslancev. Ne morem ga sprejeti, kljub temu, da je v njem priznal tudi 
slovenske in hrvaške žrtve, ker se ni opravičil za svoje besede, ampak za napačne razlage (»my words have been 
misinterpreted«). Ne njegov govor, ne na pol opravičilo ne moreta prispevati k miru . Gospoda Tajanija pozivam, da se v 
svojstvu predsednika Evropskega parlamenta, ali v kateremkoli drugem svojstvu v bodoče vzdrži takih nastopov. Italija nima 
od leta 1991 za sosedo več komunistične Jugoslavije, ampak suvereno, demokratično in evropsko Slovenijo, ki jo je priznala 
in z njo notificirala sporazume, ki jih je sklenila z Jugoslavijo. Leta 2004 smo na Matajurju in v dveh Goricah s pogledom v 
skupno prihodnost Italijani in Slovenci praznovali vstop Slovenije v Evropsko zvezo. Od takrat smo eni in drugi zavezani 
skupnim vrednotam in načelom, tudi evropskemu odnosu do totalitarizmov in zgodovinskega spomina. Želim si, da gradimo 
naše odnose na tej podlagi in v duhu prej omenjenega poročila, ki “prinaša spoznanje, da zgodovinska nasprotja ne smejo 
prerasti v nasprotja sedanjosti in obremenjevati odnosov v prihodnosti.” 
   
 

 
 
 
Igor Šoltes (Lista dr. Igorja Šoltesa/Zeleni – EFA) 
Salvini se v izjavah na Bazovici in kasnejšemu komentarju slovenskih odzivov nanje ni izneveril svoji tradiciji hujskaškega in 
slabo razgledanega politika, ki ne razume dobro, da je sožitje med narodi temelj miru in napredka. Tozadevno me ni 
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presenetil. Me je pa presenetil predsednik Evropskega parlamenta Tajani, ki se pri svojem delu na tej funkciji pogosto 
sklicuje na evropske vrednote in poziva k njim. To, kar je vzklikal na kraju, ki zasluži spoštljivost, sočutje in dostojnost, kaže, 
da je pripravljen pozabiti na vse evropske vrednote, ko je v igri nabiranje predvolilnih točk na domačih tleh. Samo upam pa, 
da je za tem, kar je govoril, ni še česa drugega, denimo ozemeljskih teženj. Žalostno in nevredno predsednika tako 
pomembne ustanove, kot je evropski parlament. Moral bi, a ne bo, zato se je o tem po svoje nepomembno spraševati. Bolj 
je pomembno razmisliti, kako preprečiti, da politiki s tako izpričano neprimernim ravnanjem ne bi več zasedali 
najpomembnejših funkcij na evropski ravni.  
 
Ivo Vajgl (Desus/Alde) 
Tajanijevo ponedeljkovo pojasnilo njegovih nezaslišanih izjav na slovesnosti v Bazovici ni drugega kot poskus pomiritve 
burnih odzivov politike in javnosti, predvsem slovenske in hrvaške. Tajani, član stranke Silvija Berlusconija, ki bo nastopil na 
letošnjih evropskih volitvah, je očitno zakorakal v volilno kampanjo in računa na glasove tistih italijanskih volivcev, ki so 
nepoučeni o dogajanjih pred, med in po drugi svetovni vojni, in ki nočejo niti slišati o zločinih fašistične Italije v državah, ki 
so jih kot vazali nacistične Nemčije okupirali. Za stanje duha v Evropski uniji, ko se povezujejo neofašisti s ksenofobi, rasisti 
in anti-semiti v številnih evropskih državah, si zasluži pozornost tudi odziv desnice v Sloveniji. Tajani bi zaradi takšnih izjav 
lahko odstopil, vendar zagotovo ne bo.  
 
Franc Bogovič (SLS/EPP) 
Glede izjav predsednika EP Tajanija sem protestiral že na ponedeljkovem sestanku poslanske skupine EPP, kot tudi takoj v 
uvodu plenarnega zasedanja EP v neposredni razpravi z njim. Po njegovi pojasnitvi izjave sem mu povedal, da je bila 
uporaba besed kot so »italijanska Istra, italijanska Dalmacija« povsem nesprejemljiva in da zahtevam dodatno pojasnilo in 
opravičilo. Preglobok je še spomin na grozote fašističnega režima v okupiranem delu Slovenije in Hrvaške po 1. svetovni 
vojni, zato so bile izrečene besede predsednika Evropskega parlamenta nesprejemljive. To vprašanje sem izpostavil tudi na 
današnji seji Poslanske skupine EPP Group, ko bo prisoten tudi predsednik EPP Group Manfred Weber. V luči majskih volitev 
mora Evropska ljudska stranka kot graditeljica sodobne in povezane Evropske unije zelo jasno obsoditi kakršnekoli težnje po 
vračanju v krvavo zgodovino nacizma, fašizma in tudi komunizma. Predsednik EP Antonio Tajani je v ponedeljek pojasnil 
svojo izjavo, kar sem kot gesto pozdravil, nisem pa sprejel njegovega nedvoumnega opravičila, ker ga ni bilo. Ne pričakujem 
njegovega odstopa, pričakujem pa še jasna ter podrobnejša pojasnila in njegovo nedvoumno opravičilo, ne le, da je bil 
napačno razumljen. Kot predsednik EP mora biti zgled za celotno EU, kako se pietetno pokloniti vsem žrtvam 2. svetovne 
vojne in brez izpostavljanja kakršnihkoli nacionalnih radikalnih stališč glede polpretekle zgodovine, ki jim ni mesto 
v  novodobni Evropi.  
Romana Tomc, Patricija Šulin, Milan Zver (SDS/EPP) 
Evropski poslanci iz vrst SDS Patricija Šulin, Romana Tomc in dr. Milan Zver spoštujemo nedavni poklon italijanske politike 
žrtvam revolucionarnega komunističnega nasilja. Strpna in k spravi ter miru usmerjena politika bi morala z enakimi vatli 
meriti tudi žrtve, ki so jih pobili tudi fašisti, na primer v okupiranem delu Slovenije v dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega 
stoletja. Ob izjavi predsednika Evropskega predsednika Antonia Tajanija (»viva l'Istria Italiana...«), bi povzeli odziv 
predsednika SDS Janeza Janše, da je Istra toliko italijanska kot je Furlanija-Julijska krajina slovenska. Slovenski evropski 
poslanci iz vrst SDS smo zaskrbljeni nad včerajšnjo izjavo predsednika Evropskega parlamenta. Nanjo smo kritično reagirali 
tudi na politični skupini ELS. Danes smo sprejeli njegova pojasnila in opravičila ob začetku plenarnega zasedanja v 
Strasbourgu, v katerih zatrjuje, da njegova izjava nikakor ne more biti razumljena kot nacionalistična ter dodaja, da se je 
vedno zavzemal za sožitje Italijanov, Hrvatov in Slovencev.  

• Antonio Tajani: »Iskreno obžalujem in se opravičujem«. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 13. februar 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/antonio-tajani-iskreno-obzalujem-in-se-opravicujem-150175.html  
Predsednik evropskega parlamenta se je nekoliko skesal za izjave v Bazovici  
 
Bruselj - Predsednik evropskega parlamenta Antonio Tajani  je očitno po pritiskom le začel ugotavljati, da je vsebina 
njegovega nastopa pri Bazovici ni bila primerna in da je naredil napako.   
»Iskreno obžalujem in se opravičujem, da sem uporabil besede, ki so morda užalile vaše državljane in so bile razumljene kot 
neke vrste ozemeljske zahteve,« je zapisal v izjavi po sestanku z desetimi slovenskimi in hrvaškimi poslanci iz vrst Evropske 
ljudske stranke (EPP).   
»Zagotavljam vam, da to ni bil niti moj namen niti ni to moje stališče o zadevi,« je pojasnil italijanski politik, ki je bil nekdaj 
tiskovni predstavnik Silvia Berlusconija. Pozneje je bil evropski komisar za promet in za trgovino. V Sloveniji je ostal v 
spominu, ker se je pred desetletjem postavljal po robu sistemu avtocestnih vinjet, kot je bil predlagan. 
Pri omenjanju Istre in italijanske Dalmacije je po njegovi razlagi govoril o istrskih in dalmatinskih italijansko govorečih 
izgnancih, njihovih otrocih in vnukih, med katerimi jih je bilo veliko na slovesnosti v Bazovici. 
»Moja politična kariera ponuja številne dokaze o velikem prijateljstvu in spoštovanju, ki sem ju vedno negoval do 
prebivalcev Hrvaške in Slovenije,« je še zapisal. 
Sporočilo pa je sklenil z ugotovitvijo, da »si vse oblike totalitarizmov zaslužijo odločno obsodbo, žrtve fašizma, nacizma in 
komunizma pa je treba obravnavati z enakim spoštovanjem.« 
Tajanijev sestanek s poslanci je trajal slabo uro. Sklican je bil po sinočnjem pismu desetih poslancev, ki so zahtevali jasno 
opravičilo in umik izjave iz Bazovice.  

• Zdaj samo še Severna Makedonija. Marko Čehovin. Delo, Ljubljana, 13. februar 2019  
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Mag. Marko Čehovin je bil civilni svetovalec poveljnika in vodje Natovega predstavništva v Skopju v letih 2010/2011 in 
2017/2018  
https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/zdaj-samo-se-severna-makedonija-149390.html  
 
Po več kot četrt stoletja je nekdanja sestrska Republika Makedonija rešila spor s sosednjo Grčijo in bo čez nekaj dni, po 
končanju formalnih postopkov, tudi dokončno uveljavila novo ustavno ime Republika Severna Makedonija. Z ratifikacijo 
protokola k severnoatlantski pogodbi o pristopu Republike Severne Makedonije v grškem parlamentu 8. februarja letos se je 
lahko sprožila sprememba makedonske ustave, arhaično ime Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija pa bo končalo 
na smetišču zgodovine. Osemindvajset let po razpadu Jugoslavije bo s seznama članic Organizacije združenih narodov 
končno izbrisana še zadnja sled nekdanje skupne države. Razpadu, ki ga je pred 29 leti po plebiscitu države, ki se je prva 
odločila zapustiti južnoslovansko tvorbo, napovedal dr. Jože Pučnik z besedami: »Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo.« 
Zelo redko se zgodi, še redkeje pa na Balkanu, da voditelja sosednjih držav zmoreta toliko državniške moči in poguma, da 
rešita tako dolgo trajajoči spor, ki se je še pred kratkim zdel nerešljiv. Mnogi so večkrat poskušali in bili že zelo blizu 
dogovora, a nikomur na koncu ni uspelo. Čeprav sta bili volja in pogum predsednikov obeh vlad Zorana Zaeva in Aleksisa 
Ciprasa nujen pogoj za sklenitev in uresničitev prespanskega sporazuma, pa to še ni bilo dovolj. Tako v Grčiji, kjer je v 
devetdesetih letih preteklega stoletja proti imenu sosednje Makedonije protestiralo tudi milijon ljudi, kot v Makedoniji, kjer 
je bilo spremembi ustavnega imena na začetku pogovorov z Grčijo naklonjenih le 17 odstotkov prebivalstva, je bilo to 
vprašanje desetletja zelo težka tema, ki je hranila obstoj številnih političnih strank. Ko sta se Zaev in Cipras ob robu 
svetovnega gospodarskega foruma v Davosu januarja lani prvič srečala, sta se dobro zavedala, da so razmere prave. Da je 
treba izkoristiti zgodovinsko okno priložnosti za končno rešitev vprašanja, ki je predolgo bremenilo medsosedske odnose ter 
hranilo spiralo nacionalizma in antikvizacije, simbolno odražene s tragikomičnim »tematskim parkom« v centru Skopja. Spor 
je Makedoniji zapiral vrata v Nato in EU ter bil velikokrat priročen izgovor vsakokratne oblasti za zastoj reform in širitev 
korupcije. 
 
 
Velike nestabilnosti v Makedoniji in Grčiji so v zadnjih letih privedle do katarze, ki je dala zgodovinsko priložnost za 
razrešitev imena. Grčija je po gospodarski krizi in razkritju velikega državnega dolga za desetletje padla v brezno 
ekonomskih in političnih nestabilnosti. Na pogorišču ekonomske krize je na oblast prišla Siriza. Predsednik vlade Cipras ni 
imel kaj veliko izgubiti, saj mu domače javno mnenje že dolgo ni naklonjeno. Kljub morebitnemu porazu na bližajočih 
parlamentarnih volitvah se bo vseeno zapisal v zgodovino. Makedonija pa je bila vse od začetka leta 2015 v politični krizi. 
Vrhunec je bil dosežen z nasilnim vdorom v parlament konec aprila 2017, ko je bila zelo blizu razglasitev izrednih razmer. 
Presluhi o kriminalnih potezah preteklega režima so v zadnjih dveh letih prinesli velike politične spremembe, nekdanji 
dolgoletni predsednik vlade Nikolo Gruevski pa si je poiskal azil na Madžarskem. 
Zaveznice so 6. februarja s podpisom protokola o pristopu Severne Makedonije skoraj enajst let po vrhu voditeljev držav 
Nata v Bukarešti, ko se je povabilo Makedoniji pogojevalo z rešitvijo spora o imenu, sprejele odločitev, da bo Makedonija 
postala 30. članica Nata. Najverjetneje že konec leta, ko bo protokol o pristopu ratificiralo vseh 29 članic (Slovenije je kot 
druga za Grčijo to storila včeraj) in bo tudi Makedonija ratificirala Severnoatlantsko pogodbo ter o tem obvestila depozitarja 
(ZDA), bo na sedežu Nata v Bruslju zaplapolala zastava Severne Makedonije. Sredi leta se pričakuje, da bo Makedonija 
(najverjetneje skupaj z Albanijo) končno začela tudi pristopna pogajanja za članstvo v EU. 
 
Realizacija zgodovinskega sporazuma o imenu je zelo velik uspeh, ne samo za Makedonijo, ki se bo lahko posvetila 
notranjim reformam, ampak tudi za celotno regijo. Je dokaz, da je mogoče na videz nerešljive probleme ob politični 
modrosti, pogumu ter ugodnih zunanjih okoliščinah rešiti tudi na vedno nemirnem Balkanu. Hkrati je to tudi spodbuda za 
preostali nekdanji jugoslovanski (avtonomni) republiki (Srbijo, Bosno in Hercegovino) ter pokrajino (Kosovo), ki se tudi že 
desetletja spopadajo z notranjimi pretresi in dvostranskimi izzivi. 
Ljubljano od Skopja loči približno tisoč kilometrov, ki prebivalcem obeh držav zastirajo realnejši pregled nad dogajanji. V 
slovenskem javnem prostoru je zato le redkokdaj opazen velik prispevek, ki ga ima Slovenija pri pomoči prijateljski državi in 
vstopanju v Nato in EU. Zaradi megle več tisoč kilometrov pa se ne zavedamo dovolj, kako dobro je Slovenija sprejeta v 
Makedoniji, tako pri etničnih Makedoncih kot Albancih. Poleg tega v nobeni državi Slovenija ni tako široko prisotna v 
diplomatski skupnosti kot ravno v Makedoniji, saj predstavnik Slovenske vojske vodi Natovo pisarno za povezave v Skopju, 
nekdanji slovenski minister za zunanje zadeve vodi predstavništvo EU v Makedoniji, z novim letom pa je veleposlaništvo 
Slovenije postalo tudi Natovo kontaktno veleposlaništvo. 

• Italijanski predsednik Borutu Pahorju zagotovil prijateljstvo Italije. STA. Delo, Ljubljana, 14. februar 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/italijanski-predsednik-borutu-pahorju-zagotovil-prijateljstvo-italije-150597.html  
Sergio Mattarella je spomnil na spravno srečanje predsednikov Slovenije, Hrvaške in Italije julija 2010 in skupno sporočilo 
miru.  
 
 
Italijanski predsednik Sergio Mattarella je odgovoril slovenskemu predsedniku Borutu Pahorju na njegovo pismo zaradi 
spornih izjav italijanskih predstavnikov na nedeljski slovesnosti v Bazovici. Mattarella s Pahorjem deli zaskrbljenost zaradi 
zaostrovanja retorike v Evropi, obenem pa je Sloveniji zagotovil prijateljstvo Italije. 
Mattarella se je v pismu, ki ga je Pahorjev urad objavil danes, nosi pa sredin datum, strinjal, da so bile v Bazovici ob 
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italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb in eksodusa izrečene »nekatere neprimerne izjave, ki so lahko ustvarile vtis o 
ozemeljskih zahtevah«. To pa je po besedah Mattarelle v nasprotju z zgodovino. 
S predsednikom Pahorjem deli zaskrbljenost zaradi »zaostritve tonov, manjšega upoštevanja drugačnih mnenj in verbalnih 
izpadov« v Evropi, za katere »ne bi smelo biti prostora v našem skupnem evropskem domu«, v katerem tako kot Pahor vidi 
edino »konkretna in realno perspektivo za mir, varnost in blaginjo naših narodov«. »Uspeli smo zgraditi Evropo, ki presega 
meje, ki gleda naprej in ki nas združuje onkraj zgodovinskih dogajanj,« je še zapisal. 
»Ponosni moramo biti na doseženo in na dejstvo, da meje, ki so bile določene med našimi ozemlji, danes predstavljajo 
mesto srečanj, sodelovanja, skupnega kulturnega, gospodarskega in družbenega delovanja,« je dodal Mattarella. Poudaril 
je, da je bil dan spomina v Italiji vzpostavljen predvsem z namenom spomina na »veliko tragedijo, ki je prizadela 
posameznike, družine in skupnosti« v obdobju od konca druge svetovne vojne do hladne vojne. 
»Gre za počastitev žrtev in sočustvovanje z družinami tistih, ki so morali zapustiti domove, in za solidarnost, ki jim je Italija v 
prvih letih po koncu vojne ni zagotavljala,« je zapisal Mattarella. 
 
»Dan spomina ni bil nikoli dogodek 'proti' nečemu,« je zatrdil italijanski predsednik, ampak dogodek, s katerim naj bi med 
drugim s prijateljskimi državami Slovenijo in Hrvaško poudarili skupno zavračanje vseh totalitarnih ideologij, skupno potrebo 
po doslednem spoštovanju pravic posameznikov ter skupno zavračanje nacionalističnih ekstremizmov. Kot je spomnil, je v 
nagovoru ob prazniku to izpostavil tudi sam. 
Mattarella je spomnil tudi na spravno srečanje predsednikov Slovenije, Hrvaške in Italije julija 2010 in njihovo skupno 
sporočilo miru. Poudaril je, da se »duh, ki preveva naše odnose« ne sme odmakniti od tega sporočila. 
»Na teh ozemljih, ki so od vedno stičišče različnih narodov, jezikov in kultur, ki se stoletja medsebojno oplajajo, danes ni več 
pregrad, mej ne vojn. (...) Prijateljski in bratski narodi danes skupaj sodelujejo v EU za mir, napredek, obrambo demokracije 
in blaginjo,« je še poudaril italijanski predsednik. 
Predsednik Pahor je sicer v ponedeljkovem pismu Mattarelli izrazil zaskrbljenost zaradi izjav predstavnikov italijanske države 
na slovesnosti v Bazovici, »ki želijo ustvariti vtis, da je šlo pri fojbah za etnično čiščenje«. Italijanskega kolega je opozoril 
predvsem na pravi zgodovinski kontekst in se zavzel za nadaljnjo krepitev sožitja in sodelovanja med državama. 

• Cena vstopa v Nato je tudi revizija statusa zgodovinskih spomenikov. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 14. februar 
2019  

https://www.delo.si/novice/svet/cena-vstopa-v-nato-je-tudi-revizija-statusa-zgodovinskih-spomenikov-150527.html  
Novo ime države vključuje brisanje vseh sledi o bolgarski okupaciji in antični helenski zgodovini.  
 
 
Skopje je včeraj uradno obvestilo generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa o spremembi imena države v Severno 
Makedonijo. Vlada premiera Zorana Zaeva je danes objavila navodila z roki, v katerih morajo državne institucije in organi 
spremeniti oznake z novim ustavnim imenom države. Kot tretja članica zveze Nato je danes ratificirala protokol o pristopu 
Severne Makedonije v zvezo Nato po Grčiji in Sloveniji tudi Albanija. 
Pred prespanskim sporazumom z Grčijo je Makedonija podpisala tudi pogodbo o prijateljstvu z Bolgarijo, ki je prav tako 
prinesla revidiranje njene zgodovine. Skopje je tako po tihem začelo revizijo statusa spomenikov, ki bo izbrisala spomin na 
žrtve bolgarske okupacije Makedonije. V pol leta bo revidirala tudi status spomenikov, javnih zgradb in infrastrukture, če se 
nanaša na antično helensko zgodovino in civilizacijo, ki je zgodovinska dediščina Grčije.  
Smrt makedonske identitete? 
Številni Makedonci bodo še dolgo prizadeti, ker so prepričani, da sporazuma s sosedi, ki sta državi odprla vrata v Nato, 
pomenita smrt makedonske identitete. To ne spremeni dejstva, da so evropske velesile po krvavih balkanskih vojnah leta 
1913 z bukareškim mirom Makedonijo razdelile med njene sosede Grčijo, Bolgarijo, Srbijo in Albanijo. Po tem 
mirovnem sporazumu je bila Makedonija razdeljena na štiri dele: 51 odstotkov so zasedli Grki, 38 Srbi, 10 Bolgari in 
odstotek Albanci. 
To je leta 1992 dokončno zakoličila lizbonska deklaracija, s katero je Bruselj prepovedal Makedoniji uporabo lastnega 
imena. Ker se je Skopje znašlo v nemočnem položaju, je moralo sprejeti kompromis in se odreči delu lastne identitete in 
morebitni zahtevi po vrnitvi premoženja izgnancem iz Egejske Makedonije, ki je pripadla Grčiji, da bi deblokiralo proces 
evro-atlantskih povezav.  
Odstranitev Verginskega sonca 
Ker je vlada obvestila o spremembi imena države ZN, bo novo ime začelo veljati po vsem svetu. Zaradi nasprotovanja Grčije 
imenu Makedonije zaradi istoimenske grške pokrajine so ZN leta 1993 sprejeli Makedonijo pod imenom Nekdanja 
jugoslovanska republika Makedonija (FYROM), ki se je morala uporabljati v uradnih dokumentih ZN. Ker je 
Makedonija spremenila ime v Severna Makedonija (Northern Macedonia), je Guterres že obvestil predsednico generalne 
skupščine ZN Mario Fernando Espinoso, naj poskrbi za spremembe v generalni skupščini. 
Makedonija se je v torek v skladu s prespanskim sporazumom uradno preimenovala v Severno Makedonijo, ker so bili z 
grško ratifikacijo protokola o vstopu države v zvezo Nato izpolnjeni vsi pogoji. Vlada je včeraj pozvala carinike, naj v roku 
treh dni na vseh mejnih prehodih in na mednarodnih letališčih v Skopju in Ohridu zamenjajo table z imenom države. Med 
prvimi so že včeraj zamenjali tablo z novim imenom države na makedonsko-grškem mejnem prehodu Bogorodica - 
Evzoni. Table bodo zamenjali tudi na vseh državnih uradih, proces zamenjave pa mora biti končan v štirih mesecih. 
Na spletu je vlada že uskladila napise z novim ustavnim imenom države, državljani pa imajo za menjavo osebnih 
dokumentov na voljo pet let. V tednu dni bo pristojni vladni odbor pripravil vizuelni prikaz ustavnega imena Republika 
Severna Makedonija v sklopu z državnim grbom kot logotipom, ki ga bodo uporabljale državne institucije na vhodih v 
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poslopja. V štirih mesecih bodo začeli izdajati tudi nove registrske tablice za osebna vozila, kot prehodno rešitev pa bodo 
uporabljali nalepke z oznako NMK. V pol leta bodo odstranili tudi vse simbole Verginskega sonca na javnih prizoriščih, z 
izjemo arheoloških artefaktov. 

• Priština ne spoštuje ameriških žrtev za Kosovo. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 14. februar 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/pristina-ne-spostuje-ameriskih-zrtvev-za-kosovo-149966.html  
Washington je zagrozil s sankcijami, ker kosovska oblast vztrajno ignorira nasvete zaveznikov.  
 

 
Slika: Kosovski predsednik Hashim Thaçi, ki ga je novembra lani v Washingtonu gostil ameriški državni sekretar Mike 
Pompeo, ne verjame, da je bila uvedba carin na uvoz srbskega blaga vredna ameriške zaušnice. Foto: Jim Young/Reuters 
 
Zahodni centri moči bodo po rešitvi grško-makedonskega spora povečali pritisk na Beograd in Prištino, ki sta zamrznila 
dialog o normalizaciji odnosov. Da ni zamrznjenih problemov, temveč so samo zamrznjene rešitve, poskušajo dokazati tudi v 
Natu in ZDA. 
Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je včeraj poudaril, da bo Natova misija Kfor ostala na Kosovu na podlagi 
mandata ZN in da preučujejo le podporo kosovskim varnostnim silam zunaj Kforja. Spomnil je, da skladno z bruseljskim 
sporazumom iz leta 2013 varnostne sile ne smejo na sever brez soglasja Kforja. S tem se je odzval na izjave kosovskega 
premiera Ramusha Haradinaja, da ne obstajata sever in jug, temveč le enotno Kosovo, in da kosovske varnostne sile lahko 
gredo, kamor hočejo.  
Ameriška zaušnica Prištini 
Washington je zagrozil Prištini s sankcijami, če ne bo odpravila carin na uvoz srbskega blaga. Kosovski predsednik Hashim 
Thaçi je ocenil, da nekaj milijonov evrov škode, ki so jo povzročili Srbiji, ni bilo vredno ameriške zaušnice. Premier Haradinaj 
kljub temu vztraja pri carinah, ker noče popustiti Srbiji in Rusiji, čeprav ima rad ZDA. 
V pismu, ki ga je ameriški veleposlanik v Prištini Philip Kosnett izročil Thaçiju, Haradinaju in predsedniku parlamenta Kadriju 
Veseliju, je Washington spomnil Prištino na ameriški prispevek k neodvisnosti Kosova. Pričakuje tudi spoštovanje žrtvovanja 
ameriške države ter tisočev njenih vojakov in diplomatov, ki so se osebno angažirali pri ustvarjanju boljše prihodnosti 
kosovske države. Izrazili so začudenje, da na Kosovu po vsem, kar so naredili skupaj, tako poenostavljeno gledajo na njihovo 
prijateljstvo in ignorirajo njihove nasvete. 
Podpisniki pisma so navedli, da je zaradi vlade, ki noče prisluhniti nasvetom zaveznikov, odpovedal obisk na Kosovu general 
Timothy Orr iz nacionalne garde Iowe, ki sodeluje pri reševanju obrambnih vprašanj. Napovedali so možnost, da bodo ZDA 
suspendirale vojaško pomoč obrambnemu ministrstvu v višini 12 milijonov dolarjev, vključno z donacijo vojaških vozil 
humvee. 
Če vlada ne bo takoj odpravila carin na uvoz blaga iz Srbije in BiH, ne bo mogoče spraviti odnosov med ZDA in Kosovom na 
prejšnjo raven, so zapisali v pismu namestnik pomočnika državnega sekretarja Matthew Palmer, namestnica pomočnika 
obrambnega ministra Laura Cooper in direktor za evropska vprašanja John Erath. Po njihovi oceni je Priština onemogočila 
ZDA nadaljevanje sodelovanja s kosovsko oblastjo. Ameriški State Department je minuli mesec zavrnil tudi izdajo vstopnega 
vizuma Haradinaju. Visoki ameriški diplomati pričakujejo odgovorno ravnanje tako Srbije kot Kosova, ki bo znova vzpostavilo 
dialog.  
Mogherinijeva državna sovražnica 
Thaçi je izjavil, da nikoli ni pomislil na to, da se bodo odnosi ZDA s Kosovom znašli pod vprašajem. Po njegovem mnenju 
Priština ne sme blokirati dialoga Srbije s Kosovom, nobena škoda, povzročena Srbiji, pa ne upravičuje škode v odnosih z 
ZDA. Haradinaj po drugi strani vztraja, da Priština ne bo odpravila carin, dokler Beograd ne bo priznal Kosova. Kljub temu je 
nekoliko popustil, češ da je pripravljen uvrstiti vprašanje suspenza carin na dnevni red vlade, če bo to predlagal kateri izmed 
ministrov. 
Na seznam državnih sovražnikov je uvrstil visoko predstavnico EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Federico 
Mogherini, ker ni vztrajala pri medsebojnem priznanju Kosova in Srbije, temveč je dopustila možnost zamenjave ozemlja in 
spremembe meja. Po njegovem odpiranje tega vprašanja predstavlja agresijo, stališče Federice Mogherini pa je preprečilo 
EU, da bi v okviru bruseljskega dialoga dosegla sporazum o normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino. Thaçi se ne 
strinja s tem. V Washingtonu je znova izjavil, da bi bilo sprejemljivo, če bi bili manjši popravki meje cena za sprejetje 
končnega sporazuma, katerega cilj je priznanje Kosova in članstvo v Združenih narodih. 
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• Sojenje, ki odloča o španski demokraciji. Jordi Cuixart. Delo, Ljubljana, 14. februar 2019 
Jordi Cuixart predsednik organizacije Òmnium Cultural.  
https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/sojenje-ki-odloca-o-spanski-demokraciji-150092.html  
Dokler sodržavljani Evropejci povzdigujejo glas v bran človekovih pravic, še obstaja upanje.  
 
 
V Španiji se je v torek začel sodni proces, ki bo odločal o prihodnosti njene demokracije. Med obtoženimi pred vrhovnim 
sodiščem v Madridu sem tudi sam, toda v resnici bo na zatožni klopi španska demokracija. Poleg še enajstih oseb me sodno 
preganjajo, ker sem branil najbolj temeljne človekove pravice: pravico do glasovanja o lastni politični prihodnosti, pravico 
do mirnih demonstracij, pravico do svobodnega izražanja. Ne glede na izid sojenja bom še naprej odločno zagovarjal te 
pravice. 
Od 16. oktobra 2017 sem v priporu v predkazenskem postopku skupaj z Jordijem Sànchezom, prav tako vodjo 
civilnodružbenega gibanja. Kaj je najin zločin? Kot predsednika dveh civilnodružbenih skupin, Òmnium Cultural in 
Katalonske narodne skupščine (ANC), sva vodila mirne demonstracije in državljane pozivala, naj spregovorijo z glasovanjem, 
strogo v skladu z načeli nenasilja. 
Špansko sodstvo se je v imenu domnevne zaščite enotnosti Španije nepremišljeno uklonilo in naju z izkrivljanjem zakona 
kaznovalo za zgled drugim. Vrhovno sodišče je privolilo, da bo sodilo dvema vodjema civilnodružbenega gibanja in desetim 
nekdanjim parlamentarnim in vladnim voditeljem pod obtožbami upora, vstaje in celo kriminalne združbe. In to kljub temu, 
da upor in vstaja ne obstajata brez nasilja, ki ga je na referendumu o neodvisnosti Katalonije 1. oktobra 2017 izvajala samo 
španska policija. 
Pravne popačitve se v tem zelo spolitiziranem procesu še kar kopičijo. Nisem politik in nikoli nisem opravljal nobene 
politične funkcije. Sem poslovnež, ki hkrati vodi eno izmed največjih neprofitnih organizacij v Španiji, in s sojenjem pred 
najvišjim sodiščem v državi mi je odvzeta vsaka možnost pritožbe, ki je zagotovljena vsem državljanom Evropske unije. Že 
več kot leto dni sem po krivici zaprt, odrezan od svojega posla, družine, kulturne neprofitne organizacije, ženo ter otroka 
vidim samo nekaj ur v mesecu, sina vidim odraščati izza steklene pregrade v zaporu. 
Od vseh nepravilnosti, ki smo jih utrpeli, je morda najbolj skrb vzbujajoče skrivno sodelovanje, ki še vedno poteka med 
španskim najvišjim sodiščem in najbolj desničarsko ultranacionalistično in ksenofobno politično stranko Vox, ki ji je 
dovoljeno, da naju sodno preganja skupaj s španskim državnim tožilcem in generalno državno tožilko. Vox podpirajo ljudje, 
kot sta Marine le Pen in Steve Bannon, ideologi, ki želijo zrušiti Evropsko unijo in jo vrniti v trideseta leta preteklega 
stoletja. Kljub temu je sodni postopek pogosto narekovala ta ekstremistična stranka, včasih do zadnje potankosti, saj so 
namreč obtožnice, ki sta jih vložila državni tožilec in generalna državna tožilka, na več straneh identične obtožnicam, ki jih je 
predstavila stranka Vox. 
Nisem edini, ki s prstom kaže na te sodne nepravilnosti. Tudi mednarodne organizacije, med njimi Amnesty International, 
Svetovna organizacija proti mučenju in Front Line Defenders ter posebni poročevalec ZN so španske organe pozvali, naj 
opustijo tožbo proti meni in takoj prekinejo pripor v predkazenskem postopku. Visoki komisar Združenih narodov za 
človekove pravice Zeid Ra'ad Al Hussein spodbuja k reševanju razmer s političnim dialogom. 
Ker je šlo to krivično politično maščevanje tako daleč in ker sem trdno zavezan človekovim pravicam za vse državljane, ne 
bom prestajal tega sojenja skesan in proseč za milost. Uporabil ga bom kot megafon, da opozorim na prav vsako kršitev 
človekovih pravic, ki jo je zagrešilo brezsramno spolitizirano vrhovno sodišče, in kot govorniški oder za bran vsakršnega 
izražanja demokratične svobode, ki je trenutno v Španiji ogrožena. Obdolžil bom špansko državo. 
Izida ne morem predvideti. Bo Španija zares izrekla smrtno kazen lastni demokraciji? Morda. Toda dokler sodržavljani 
Evropejci povzdigujejo glas v bran človekovih pravic, še obstaja upanje. Če se bo na celini pozivalo k politični rešitvi 
političnega problema med Katalonijo in Španijo namesto sodnega maščevanja, bo španska demokracija prevladala. 
Zavedam se odgovornosti, ki jo nosim. Liberalne demokracije, ki smo jih vzpostavili s težko borbo, se po celi Evropi 
opotekajo pod vse večjo silo skrajne desnice. To sojenje je le še eno bojišče več. Zato prisegam, da bom ohranil trdna 
prepričanja ne glede na razčlovečenje, ponižanje ali muke, ki jih je to sojenje povzročilo meni in moji družini. Prepričan sem, 
da v tem ne bom edini. Zdaj, bolj kot kdajkoli, je v globaliziranem svetu enako pomembno, da branimo demokracijo v 
Barceloni prav tako kot v Moskvi, Ankari ali Caracasu. 
 

 
 
Dnevnik, Ljubljana 
 

• Organizacije koroških Slovencev pisale ministru. nr. Dnevnik, Ljubljana, 08.02.2019 
https://www.dnevnik.si/iskalnik?q=koro%C5%A1ki+slovenci  

Združevanje študija slavistike med univerzama v Celovcu in Gradcu utegne biti prvi korak k sistematičnemu omejevanju 
znanstvenega dela s slovanskimi jeziki na avstrijskem Koroškem, opozarjajo organizacije koroških Slovencev. Kot poudarjajo, 
nasprotujejo »načrtom o postopni odpravi slavistike na Univerzi v Celovcu«. Kot so sporočili iz organizacij koroških 
Slovencev, so organizacije na to opozorile v pismu, ki so ga poslale avstrijskemu ministru za izobraževanje Heinzu 
Fassmannu.  

• Francoska vlada je zaradi italijanske rdeča v obraz. Mihael Šorl. Dnevnik, Ljubljana, 8. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042861892/svet/francoska-vlada-je-zaradi-italijanske-rdeca-v-obraz  
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Spor med Rimom in Parizom se še zaostruje. Francozi so domov na pogovor iz Italije poklicali veleposlanika, potem ko so 
člani vlade v Rimu ostro kritizirali Francijo in se povezali s tamkajšnjim protestnim gibanjem rumenih jopičev, ki ima na 
piki predsednika Macrona. 
 
 
Francosko zunanje ministrstvo je v Pariz na pogovore poklicalo svojega veleposlanika v Rimu z utemeljitvijo, da je prišlo do 
»vrste žaljivih izjav« članov italijanske vlade, ki so »brez primere od konca vojne«. Podpredsednik italijanske vlade in voditelj 
Gibanja petih zvezd Luigi Di Maio je na primer januarja Francijo obtožil, da je kolonialistična in kriva za revščino v Afriki ter 
zato tudi za migracijsko krizo. Že nekaj časa Di Maio tudi podpira protestnike gibanja rumenih jopičev, ki hočejo zrušiti 
predsednika Emmanuela Macrona. Podobno pa počne tudi drugi podpredsednik italijanske vlade in voditelj stranke Liga 
Matteo Salvini, ki trdi, da Macron »vlada proti ljudstvu«.  
Di Maio prestopil meje dovoljenega 
Omenjena odločitev francoskega zunanjega ministrstva pa je predvsem posledica tega, da se je Di Maio v torek v Franciji 
srečal s kandidati rumenih jopičev za majske evropske volitve, ne da bi o tem obvestil francosko vlado. S tem je namreč 
podpredsednik italijanske vlade po mnenju uradnega Pariza prestopil meje dovoljenega. Pariški dnevnik Le Monde to 
primerja s tem, da bi se francoski premier ali notranji minister srečala z nekdanjimi člani Rdečih brigad. Zelo ostra je bila tudi 
govornica francoskega zunanjega ministrstva: »Član tuje vlade v Francijo ni prišel podpret nekega političnega voditelja, 
ampak nekoga, ki poziva k državljanski vojni, k zrušitvi predsednika države in vojaški vladi. Kaj takega se pri nas še ni 
zgodilo.« Dala je tudi vedeti, da poskuša Di Maio z zaostrovanjem napetosti s Francijo odvrniti pozornost od novice, da je 
Italija v gospodarski recesiji, zaradi česar si težko privošči sedanjo darežljivo socialno politiko.  
Korenine spora tudi v migrantski krizi 
Do tako hudega spora med dvema vodilnima članicama EU še ni prišlo. Pravzaprav gre za konflikt med zagovorniki 
združevanja evropskih držav in njegovimi nasprotniki. Vsekakor je to del volilnega boja pred majskimi evropskimi volitvami.  
Spor kaže tudi, da ne manjka veliko, da Evropa pade nazaj v kaos in stare konflikte med državami, kot so obstajali v prvi 
polovici 20. stoletja. V nekaj letih se lahko vse sesuje, če bodo v Evropi dobili prevlado nacionalisti in populisti, kot je Salvini, 
ki niso dojeli, da je bolje sodelovati, kot se spuščati v konflikt po principu, kdo bo koga. Vendar ne gre pozabiti tudi, da ima 
protifrancosko razpoloženje med Italijani svoje začetke med migrantsko krizo 2015–2016, ko Francija ni pomagala Italiji. 
Macron pa je podobno kot pred njim François Hollande v migrantski politiki v resnici dvoličen. 
Di Maio odgovarja v Le Mondu 
Zdaj je Di Maio v besedilu za pariški dnevnik Le Monde poudaril, da ima Francijo za prijateljsko državo. Glede svojega 
nedavnega obiska v Parizu pa je dejal: »Ne gre za provokacijo proti italijanski vladi, ampak nasprotno za pomembno 
srečanje s politično silo, s katero imamo veliko skupnega, posebej glede potrebe po neposredni demokraciji, da bi dali več 
oblasti državljanom.« Skupne točke med Gibanjem petih zvezd in rumenimi jopiči so po Di Maiu tudi prizadevanje za 
socialno pravičnost, socialno državo, okolje, prav tako težnja, da bi se presegla delitev na levico in desnico. Tako desnica kot 
levica sta zmanjševali kupno moč Francozov in šele »rumeni jopiči, ki presegajo delitev na levico in desnico, so postavili 
državljana in njegove potrebe v središče pozornosti s svojo postideološko držo«. V takšni politični usmeritvi je po mnenju Di 
Maia prihodnost Evrope.  

• Madrid: Pogajanja s katalonskimi voditelji zastala. STA. Dnevnik, Ljubljana, 8. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042861876/svet/madrid-pogajanja-s-katalonskimi-voditelji-zastala-  
Španska socialistična vlada je danes sporočila, da so katalonski voditelji, s katerimi je skušala obnoviti dialog, zavrnili 
njeno zadnje vabilo k pogovorom. Pogajanja, s katerimi so želeli zbližati stališča, so tako zastala, poroča francoska 
tiskovna agencija AFP. 
 
V Madridu so katalonskim voditeljem ponudili, da bi pripravili okroglo mizo, na kateri bi soočili vse katalonske politične 
stranke, na njej pa bi sodeloval posebni neodvisni poročevalec. Na ta način bi skušali omiliti krizo, ki so jo v Španiji 
povzročile težnje po odcepitvi Katalonije. 
Predlog je sicer izzval razburjenje med konservativnimi španskimi politiki in tudi nekaterimi socialističnimi voditelji, ki so 
vlado obtožili, da popušča separatističnim voditeljem in podlega njihovemu izsiljevanju. 
»Predlog je bil poskus vzpostavitve dialoga,« je novinarjem pojasnila podpredsednica španske vlade Carmen Calvo. Kot je 
poudarila, pa katalonski voditelji ponudbe niso sprejeli, zaradi česar so pogovori zdaj zastali. 
Pripadniki desničarskih gibanj so sicer za nedeljo sklicali velik shod v Madridu, na katerem naj bi protestirali proti premierju 
Pedru Sanchezu. Protest bo potekal le dva dneva pred začetkom sojenja 12 nekdanjim katalonskim voditeljem v Madridu 
zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve te pokrajine od Španije. 

• Grčija naredila zadnji korak, prihaja Severna Makedonija. Ba. Dnevnik, Ljubljana, 9. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042861910/svet/grcija-naredila-zadnji-korak-prihaja-severna-makedonija  
Grčija je včeraj izpolnila svojo zavezo iz prespanskega sporazuma, zdaj je na vrsti Skopje in uradno preimenovanje države 
v Severno Makedonijo. V Slovenijo prihaja na obisk predsednik makedonskega parlamenta. 
 
 
Grški parlament je sinoči kot prvi od članic zveze Nato ratificiral protokol o pristopu Makedonije v severnoatlantsko 
zavezništvo, s čimer je izpolnil svojo obveznost iz prespanskega sporazuma. Za sporazum je glasovalo 153 od 300 poslancev 
grškega parlamenta. Zdaj je na potezi uradno Skopje, ki bo v prihodnjih dneh pisalo Organizaciji združenih narodov, njenim 
članicam in mednarodnim organizacijam ter jih obvestilo, da se država poslej imenuje Severna Makedonija. Tako določa 
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junija lani sklenjeni sporazum med državama, ki rešuje skoraj trideset let trajajoči spor o imenu Makedonije in ji odpira pot 
v Nato ter k pristopnim pogajanjem z Evropsko unijo. 
Vodja opozicije: Blokada poti v EU ostaja na mizi 
Grški premier Aleksis Cipras je včeraj v parlamentu branil sporazum z Makedonijo, rekoč, da je dober in da ga bo sodila 
zgodovina. Vodja opozicije Kiriakos Micotakis pa je v razpravi ostro nastopil proti prespanskemu sporazumu in večkrat 
poudaril, da se ne odreka možnosti blokade Makedonije na poti v Evropsko unijo. To bi se kaj lahko zgodilo v primeru 
spremembe oblasti v državi po parlamentarnih volitvah, saj ankete Ciprasu ne obetajo dobrega rezultata – njegova Siriza v 
povprečju zaostaja za dobrih deset odstotnih točk za Micotakisovo Novo demokracijo. Volitve morajo biti do 20. oktobra, 
Micotakis pa se je včeraj zavzel za predčasne, kar je Cipras zavrnil. Ankete javnega mnenja tudi kažejo, da dobrih 60 
odstotkov Grkov negativno ocenjuje sporazum s severno sosedo. 
Predsedniške volitve 21. aprila, predsednik sobranja v Sloveniji 
Predsednik makedonskega parlamenta Talat Xhaferi pa je včeraj sporočil, da je za 21. aprila razpisal predsedniške volitve. 
Vloga predsednika države je sicer predvsem protokolarna, vendar pa med drugim podpisuje sporazume, ki jih sprejme 
parlament. Aktualni predsednik Gjorge Ivanov ni hotel podpisati prespanskega sporazuma, potem ko ga je potrdil 
parlament, češ da je protiustaven. 
Predsednik sobranja Xhaferi bo v ponedeljek in torek na obisku v Sloveniji. Njegov gostitelj bo predsednik državnega zbora 
Dejan Židan, sprejeli ga bodo tudi predsednik države Borut Pahor in predsednik vlade Marjan Šarec ter zunanji minister 
Miro Cerar. V torek bo imel Xhaferi govor v državnem zboru. ba 
Cipras in Zaev po poti Kissingerja in McCaina 
Premierja Grčije in Makedonije Aleksis Cipras in Zoran Zaev bosta na ugledni münchenski varnostni konferenci, ki bo 
potekala konec prihodnjega tedna, prejela nagrado za izstopajoči prispevek k mednarodnemu miru in reševanju konfliktov. 
Nagrada oziroma odlikovanje se imenuje po ustanovitelju Edwaldu von Kleistu, podeljujejo pa jo od leta 2009. Med 
prejemniki so pokojni ameriški senator John McCain, bivša nemški kancler Helmut Kohl in francoski predsednik Valery 
d'Estaing, bivši ameriški zunanji minister Henry Kissinger in Organizacija za varnost za sodelovanje v Evropi. Zaev in Cipras 
sta tudi nominirana za letošnjo Nobelovo nagrado za mir. Dobitnike te bodo razglasili oktobra, podelili pa jo bodo 
decembra. 

• Zaev pozdravil ratifikacijo protokola v Atenah. STA. Dnevnik, Ljubljana, 09.02.2019  
https://www.dnevnik.si/iskalnik?timespan=brez-
omejitve&date_begin=&date_end=&edition=None&author_name=&tags=&q=makedonija  
Makedonski premier Zoran Zaev je po petkovi ratifikaciji protokola o pristopu Severne Makedonije v zvezo Nato v grškem 
parlamentu izpostavil, da je Grčija to storila kot prva država. Z ratifikacijo je bil izpolnjen zadnji pogoj za uveljavitev 
prespanskega sporazuma med državama, s katerim bo Makedonija spremenila ime v Severno Makedonijo.  

• Aprila v Makedoniji predsedniške volitve. STA. Dnevnik, Ljubljana, 9.02.2019 
https://www.dnevnik.si/iskalnik?timespan=brez-
omejitve&date_begin=&date_end=&edition=None&author_name=&tags=&q=makedonija  
Predsednik makedonskega parlamenta Talat Xhaferi je za 21. april razpisal predsedniške volitve v Makedoniji. Morebitni 
drugi krog bo 5. maja, če v prvem krogu nihče od kandidatov ne bo prejel potrebnih več kot 50 odstotkov glasov, so v petek 
sporočili iz Skopja. Predsednik ima predvsem reprezentativno vlogo, lahko pa odloži uveljavitev novih zakonov, spominja 
avstrijska tiskovna agencija APA.  

• Orban pred evropskimi volitvami znova ostro proti migracijam. STA. Dnevnik, Ljubljana, 10. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042862139/svet/orban-pred-evropskimi-volitvami-znova-ostro-proti-migracijam  
Madžarski premier Viktor Orban je v današnjem tradicionalnem nagovoru narodu ponovil odločno nasprotovanje 
migracijam in obtožil Bruselj, da jih uporablja kot instrument novega internacionalizma, v katerem se razmerje med 
kristjani in muslimani obrača v škodo prvih. Napovedal je ukrepe za zaščito družine in povečanje natalitete na 
Madžarskem. 
 
Pred volitvami v Evropski parlament, ki bodo maja, se je Orban postavil v bran krščanskim vrednotam in proti "silam, ki si 
želijo odprtih družb in svet brez narodov". 
"Na predvečer evropskih volitev je Evropa znova na točki, ko moramo braniti našo madžarsko identiteto, našo krščansko 
dediščino," je dejal po navedbah francoske tiskovne agencije AFP. Kot je dodal, "migracije vodijo v povečanje kriminalitete, 
posebej nad ženskami, in odpirajo vrata virusu terorizma". 
"Ciljne države migrantov se soočajo s pojavom krščansko-muslimanskega sveta z upadajočim deležem kristjanov. Ampak mi, 
Srednjeevropejci, še imamo lastno prihodnost," je dodal. 
Ostro je nastopil tudi proti domači levousmerjeni opoziciji, ki jo je označil za "kup proimigracijskih politikov, ki živijo na 
respiratorju Georgea Sorosa in birokratov EU". 
Med konkretnimi ukrepi doma je madžarski premier napovedal akcijski načrt v sedmih točkah za zaščito družin. Načrtuje, da 
bodo vse ženske, mlajše od 40 let, ob prvi poroki upravičene do ugodnega posojila, ugodna stanovanjska posojila, ki so jih 
doslej lahko dobile družine s tremi ali več otroki, pa bodo poslej lahko dobile tudi družine z najmanj dvema otrokoma. 
Ženske, ki so vzgojile štiri otroke ali več, bodo do konca življenja oproščene dohodnine, Orban pa med drugim načrtuje tudi 
subvencije za nakup avtomobila za velike družine, dodaja madžarska tiskovna agencija MTI. 

• Na desettisoče Špancev demonstrira proti vladi. STA. Dnevnik, Ljubljana, 10. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042862085/svet/na-desettisoce-spancev-demonstrira-proti-vladi-  

https://www.dnevnik.si/iskalnik?timespan=brez-omejitve&date_begin=&date_end=&edition=None&author_name=&tags=&q=makedonija
https://www.dnevnik.si/iskalnik?timespan=brez-omejitve&date_begin=&date_end=&edition=None&author_name=&tags=&q=makedonija
https://www.dnevnik.si/1042861910
https://www.dnevnik.si/iskalnik?timespan=brez-omejitve&date_begin=&date_end=&edition=None&author_name=&tags=&q=makedonija
https://www.dnevnik.si/iskalnik?timespan=brez-omejitve&date_begin=&date_end=&edition=None&author_name=&tags=&q=makedonija
https://www.dnevnik.si/1042862139/svet/orban-pred-evropskimi-volitvami-znova-ostro-proti-migracijam
https://www.dnevnik.si/1042862085/svet/na-desettisoce-spancev-demonstrira-proti-vladi-


V španski prestolnici Madrid je danes več deset tisoč ljudi demonstriralo v podporo enotnosti države in proti socialistični 
manjšinski vladi premierja Pedra Sancheza. Od premierja so med drugim zahtevali razpis novih volitev, kritični so bili 
tudi, ker da je vlada preveč popustljiva do separatističnih katalonskih oblasti. 
 
Množično zborovanje na osrednjem trgu Plaza de Colon, na katerega so pozvale konservativne opozicijske stranke in skrajno 
desna stranka Vox, je potekalo pod geslom: "Za enotno Španijo: volitve zdaj!" 
Trg so prekrile rdečo-rumene barve španske nacionalne zastave, ljudje pa so vzklikali "Viva Espana" (Živela Španija). Španske 
oblasti so ocenile, da se je demonstracij udeležilo 45.000 ljudi. Številni so se od drugod v prestolnico pripeljali z brezplačnimi 
avtobusi. Trije ugledni novinarji so ob vzklikanju demonstrantov prebrali manifest. »Nismo več pripravljeni na dodatna 
popuščanja tistim, ki hočejo uničiti našo državo,« so med drugim zapisali kritiki prizadevanj Katalonije za neodvisnost. »O 
enotnosti države se ni mogoče pogajati,« so še dejali. 
Premier Sanchez je po izglasovani nezaupnici konservativnemu predhodniku Marianu Rajoyu junija lani prišel na položaj 
tudi s pomočjo glasov separatističnih strank iz Katalonije in je v parlamentu odvisen od njihove podpore, pri tem opozarja 
dpa. 
Številne državljane tudi jezi, ker Sanchez še ni razpisal novih volitev. 46-letni premier je po prevzemu položaja sicer 
namignil, da namerava v doglednem času razpisati volitve, ni pa se jasno opredelil, kdaj. »Sanchez nas je prevaral, dejal je, 
da bo prišlo do volitev, ampak doslej se to še ni zgodilo. Sedaj nam bo prisluhnil,« je dejal vodja liberalne stranke 
Ciudadanos, Albert Rivera. 

• #video V Trstu zahteval, da ga policisti nagovorijo v slovenščini. rbg. Dnevnik, Ljubljana, 11. februar 2019 
https://www.dnevnik.si/1042862292  
Prejšnji teden je na družbenem omrežju facebook zaokrožil posnetek Slovenca, ki se v središču Trsta upira italijanskim 
varnostnim službam, ki od njega zahtevajo dokumente le v italijanskem jeziku.  
 
David Danev, ki je posnetek svojega »prepira« v Trstu na družabno omrežje facebook objavil prejšnjo sredo, je po 
poročanju medijev tržaški Slovenec.  
Na posnetku vidimo, kako nasprotuje italijanskima redarjema in še dvema policistoma, ki od njega zahtevajo dokumente v 
italijanskem jeziku. Danev zahteva slovenski jezik ali to, da mu priskrbijo tolmača, pri tem pa se opira na zakonsko omejitev 
iz leta 1952, ki zahteva, da organi oblasti v v tem mestu z njim kot pripadnikom Slovencev v Trstu govorijo slovensko.  
Posnetek, ki je bil objavljen prejšnjo sredo, ima danes že skoraj 170 tisoč ogledov in skoraj 2.300 komentarjev.  

• Slovenija bo na hrvaški ugovor na tožbo odgovorila v roku. STA. Dnevnik, Ljubljana, 11. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042862252/Slovenija/slovenija-bo-na-hrvaski-ugovor-na-tozbo-odgovorila-v-roku-  
Sloveniji se v sredo izteka rok za odgovor na hrvaški ugovor glede pristojnosti Sodišča EU o odločanju na slovensko tožbo 
proti Hrvaški zaradi nespoštovanja evropskega prava. Slovenska vlada je odgovor že potrdila, na sodišče s sedežem v 
Luxembourgu pa bo prispel pravočasno, zagotavljajo pristojni. 
 
 Z vsebino odgovora na hrvaški ugovor na tožbo, ki ga je Slovenija prejela 4. januarja, in s celotnim postopkom se je prejšnji 
teden seznanil tudi zunanjepolitični odbor državnega zbora - prvič pod vlado Marjana Šarca. 
Kot je po seji odbora, ki je sicer zaradi zaupnosti postopka potekala za zaprtimi vrati, povedal zunanji minister Miro Cerar, so 
se pred pripravo odgovora posvetovali s strokovnjaki za evropsko in mednarodno pravo iz Slovenije in odvetniki iz tujine. 
Ta posvet pravnih strokovnjakov pri ministru Cerarju je bil po navedbah diplomatskih virov zelo plodovit. Na njem je 
sodelovalo več kot 20 strokovnjakov, med drugim bivši slovenski predsednik Danilo Türk, svetovalec sedanjega predsednika 
Ernest Petrič in slovenska agentka v arbitraži o meji s Hrvaško Mirjam Škrk, vsi profesorji mednarodnega prava. 
Odgovor, ki so ga pripravili, je sicer vsebinsko precej "tehničen" - zavrača argumente Hrvaške, da se slovenska tožba nanaša 
v bistvu na hrvaško nepriznavanje arbitražne razsodbe, o čemer pa da Sodišče EU ni pristojno razsojati, ker so meje med 
državami stvar mednarodnega, ne pa evropskega prava. 
Slovenija v tem odgovoru vztraja, da Hrvaška s tem, ko sicer ne priznava arbitražne razsodbe o meji, konkretno krši 
evropska pravila in politike. Sama arbitražna razsodba pa za Slovenijo ni več vprašanje, ampak dejstvo, ki ga sodišče mora 
upoštevati. Hrvaška tako s kršenjem z arbitražo določene meje in izvajanjem svojih dejanj na ozemlju Slovenije onemogoča 
Sloveniji, da bi izvajala evropska pravila na svojem ozemlju, in tudi sicer krši pravila lojalnega sodelovanja v Evropski uniji. 
Slovenija v tem odgovoru tudi zavrača hrvaške trditve, da slovenska tožba ne izpolnjuje vseh kriterijev za tožbo pred 
Sodiščem EU in da bi jo moralo sodišče tudi zato zavreči. Tožba izpolnjuje vse kriterije in standarde in je primerljiva z 
ostalimi tožbami, ki so vložene pred tem sodiščem, zatrjujejo v Ljubljani. 
Tudi sicer so v odgovoru na hrvaški ugovor še enkrat pojasnili zgodovinsko ozadje spora in tako sodišču morda pokazali 
celovitejšo sliko, saj so v Zagrebu v svojem ugovoru marsikatero podrobnost izpustili. 
Zdaj se bo čakalo na odločitev sodišča, katerim argumentom bo prisluhnilo. Ker je Slovenija odgovor pripravila v slovenščini, 
bo sodišču nekaj časa pobralo pripravljanje prevoda v hrvaščino, ki je v skladu s poslovnikom sodišča jezik postopka - ta je 
namreč vedno v jeziku tožene države. 
Prav tako bodo morali celotno zadevo prevesti še v francoščino, ki je delovni jezik sodišča, nato pa naj bi sodišče imenovalo 
pravobranilca v postopku in sestavo sodnega senata. 
Pravobranilec bo moral še pred odločitvijo sodišča sprejeti mnenje, ali podpira hrvaški ugovor glede pristojnosti sodišča. To 
pa se bo nato odločilo, ali se bo ločeno izreklo glede pristojnosti ali pa bo morda to odločitev združilo z odločanjem glede 
same vsebine tožbe. To odločitev v Ljubljani pričakujejo "spomladi". 
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Šele nato naj bi sodišče vnovič pozvalo Hrvaško, naj se izreče glede tožbenih zahtevkov Slovenije, čemur so se v Zagrebu z 
ugovorom glede pristojnosti sodišča zaenkrat izognili. Potem naj bi imela Slovenija pravico do replike, Hrvaška pa nato še 
pravico do duplike. Roke za to bo sodišče še določilo, a običajno imajo stranke za to na voljo po dva meseca. 
Zaradi tega ugovora se bo celoten postopek zdaj zamaknil za nekaj mesecev, kar pomeni, da bo ustni del postopka, ki bo 
sledil pisnemu, najverjetneje potekal šele jeseni. Ko bo celoten postopek končan in sodba izrečena, pa se bo verjetno pisalo 
že leto 2020. Seveda če bo sodišče zdaj zavrnilo hrvaški ugovor, v kar pa so v Ljubljani prepričani, saj da ima Slovenija dobre 
argumente. 
Slovenija je za zastopanje pred Sodiščem EU zaprosila tudi pariško odvetniško pisarno Signa. Zaenkrat je slovenska vlada tej 
družbi plačala okoli 150.000 evrov, sicer pa je v povezavi s tožbo nastalo za okoli 200.000 evrov stroškov. Tudi sicer v 
Ljubljani načrtujejo, da bo ta postopek Slovenijo stal bistveno manj, kot je stala arbitraža o meji - s to je bilo namreč za več 
kot šest milijonov stroškov. 

• Salvini v Bazovici: Umrli v fojbah in v Auschwitzu so enaki.  STA. Dnevnik, Ljubljana, 11. februar 2019 
V Bazovici ob dnevu spomina na fojbe tudi Tajani in Salvini.  
https://www.dnevnik.si/1042862229/svet/v-bazovici-ob-dnevu-spomina-na-fojbe-tudi-tajani-in-salvini-  
Pri spomeniku žrtvam povojnih pobojev v bližini Bazovice pri Trstu je včeraj potekala slovesnost ob dnevu spomina na 
fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije. Udeležila sta se je tudi italijanski notranji minister Matteo Salvini in 
predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani. 
 
Tajani je ob robu dogodka po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa novinarjem dejal, da je tiste, ki zanikajo pojav 
fojb in eksodusa, premagala zgodovina in kdor zanika ta pojav, je sostorilec tistega, kar se je zgodilo. Dan spomina je 
italijanski parlament uzakonil leta 2004, žrtve fojb in eksodusa so bile do takrat pozabljene, je dejal. 
»Tu je na tisoče nedolžnih žrtev, ki so jih ubili zato, ker so bili Italijani,« je dejal Tajani, žrtve pobojev pa označil za "žrtve 
vojne in protiitalijanskega sovraštva, ki so jih ubili vojaki z rdečo zvezdo na kapi samo zato, ker niso spustili italijanske 
zastave". 
Tajani je pred prihodom v Bazovico položil venec tudi k breznu Bršljanovca pri kraju Opčine pri Trstu. V njem so sicer 
povečini nemški vojaki, padli v zadnjih dneh bojev za Opčine in Trst. 
Italijanski notranji minister ter vodja Lige Salvini pa je preko Twitterja sporočil, da je prišel v Bazovico, da bi počastil žrtev 
tisoče rojakov, ki so jih komunisti mučili, pobili in večkrat še žive vrgli v brezna. »Kaj je bila njihova krivda? To, da so bili 
Italijani. Kdor zanika, dvakrat ubije. Mi ne pozabimo,« je še zapisal. 
Na slovesnosti pa je Salvini med drugim dejal, da so otroci, umrli v fojbah, in tisti, umrli v nacističnem taborišču Auschwitz, 
enaki: »Ne obstajajo mučenci kategorije A in B,« je dejal Salvini in dodal: »Ne obstaja nekakšen ampak za Auschwitz in 
nekakšen ampak v Bazovici. Eni in drugi so zločinci.« 
Kot dodaja Ansa, so novinarji ob robu dogodka ministra vprašali, če gre od Slovenije in Hrvaške pričakovati uradno 
opravičilo za to, kar se je zgodilo po drugi svetovni vojni glede fojb in eksodusa. »Kot notranji minister sodelujem s kolegi z 
druge strani meje glede aktualnih vprašanj. Če želi kdo poleg sedanjosti kaj povedati tudi o preteklosti, prav, ampak silil ne 
bom nikogar,« je odgovoril Salvini. 
Slovesnosti so se udeležili tudi številni pripadniki združenj ezulov ter predstavniki krajevnih oblasti, od predsednika deželne 
vlade FJK Massimiliana Fedrige do tržaškega župana Roberta Dipiazze ter več tržaških poslancev. Med udeleženci je bilo 
kakih 400 dijakov raznih šol iz FJK in drugih krajev v Italiji ter 800 pripadnikov združenja vojaškega rodu alpincev. Skupaj se 
je po navedbah spletnega portala TriestePrima zbralo kakih tri tisoč ljudi. 
Mašo zadušnico je daroval tržaški škof Giampaolo Crepaldi, ki je poudaril dolžnost spominjanja na tragedijo povojnih 
pobojev. Spomnil se je tudi treh kristjanov, ki so našli nasilno smrt v tistih časih, Katoliška cerkev pa jih je razglasila za 
blažene, to so slovenski bogoslovec Lojze Grozde, hrvaški duhovnik Miroslav Bulešić in italijanski duhovnik Francesco 
Bonifacio. 

• Šarec o italijanski slovesnosti v Bazovici: Zgodovinski revizionizem brez primere. STA. Dnevnik, Ljubljana, 11. 
februar 2019  

https://www.dnevnik.si/1042862229/svet/v-bazovici-ob-dnevu-spomina-na-fojbe-tudi-tajani-in-salvini-  
Pri spomeniku žrtvam povojnih pobojev v bližini Bazovice pri Trstu je včeraj potekala slovesnost ob dnevu spomina na 
fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije. Udeležila sta se je tudi italijanski notranji minister Matteo Salvini in 
predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani, ki pa sta imela na dogodku sporen govor. Na njune besede so se 
danes odzvali številni slovenski politiki.  
 
 
Tajani je ob robu dogodka po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa novinarjem dejal, da je tiste, ki zanikajo pojav 
fojb in eksodusa, premagala zgodovina in kdor zanika ta pojav, je sostorilec tistega, kar se je zgodilo. Dan spomina je 
italijanski parlament uzakonil leta 2004, žrtve fojb in eksodusa so bile do takrat pozabljene, je dejal. 
»Tu je na tisoče nedolžnih žrtev, ki so jih ubili zato, ker so bili Italijani,« je dejal Tajani, žrtve pobojev pa označil za »žrtve 
vojne in protiitalijanskega sovraštva, ki so jih ubili vojaki z rdečo zvezdo na kapi samo zato, ker niso spustili italijanske 
zastave«. 
Tajani je pred prihodom v Bazovico položil venec tudi k breznu Bršljanovca pri kraju Opčine pri Trstu. V njem so sicer 
povečini nemški vojaki, padli v zadnjih dneh bojev za Opčine in Trst. 
Tajani je svoj govor zaključil z nagovorom : »Živel Trst, živela italijanska Istra, živela italijanska Dalmacija!«, kar je sprožilo 
odzive tudi naših politikov. Slovenski premier Marjan Šarec je v današnjem odzivu na dogajanje v Bazovici na twitterju 
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zapisal, da je bil fašizem dejstvo »in imel je za cilj uničenje slovenskega naroda«. Kot je še spomnil v tvitu, je v soboto govoril 
o želji po potvarjanju zgodovine v Sloveniji. »Enako se dogaja na italijanski strani meje. Žal s strani vidnih politikov, celo EU 
funkcionarjev,« je dodal. 
Svoje sta dodala tudi evropska poslanka Tanja Fajon in nekdanji minister Igor Lukšič.  
Tudi Salvini s spornim tvitom 
Italijanski notranji minister ter vodja Lige Salvini pa je preko twitterja sporočil, da je prišel v Bazovico, da bi počastil žrtev 
tisoče rojakov, ki so jih komunisti mučili, pobili in večkrat še žive vrgli v brezna. »Kaj je bila njihova krivda? To, da so bili 
Italijani. Kdor zanika, dvakrat ubije. Mi ne pozabimo,« je še zapisal. 
Na slovesnosti pa je Salvini med drugim dejal, da so otroci, umrli v fojbah, in tisti, umrli v nacističnem taborišču Auschwitz, 
enaki: »Ne obstajajo mučenci kategorije A in B,« je dejal Salvini in dodal: »Ne obstaja nekakšen ampak za Auschwitz in 
nekakšen ampak v Bazovici. Eni in drugi so zločinci.« 
Kot dodaja Ansa, so novinarji ob robu dogodka ministra vprašali, če gre od Slovenije in Hrvaške pričakovati uradno 
opravičilo za to, kar se je zgodilo po drugi svetovni vojni glede fojb in eksodusa. »Kot notranji minister sodelujem s kolegi z 
druge strani meje glede aktualnih vprašanj. Če želi kdo poleg sedanjosti kaj povedati tudi o preteklosti, prav, ampak silil ne 
bom nikogar,« je odgovoril Salvini. 
Odziv zunanjega ministrstva 
Zunanje ministrstvo je danes opozorilo, da je v nedeljo ob italijanskem obeleževanju dneva spomina prišlo do »poskusov 
enostranske in selektivne interpretacije zgodovinskih dogodkov na obmejnem prostoru Slovenije in Italije«. Minister Miro 
Cerar bo zaradi »nesprejemljivih izjav« pisal predsedniku Evropskega parlamenta Antoniu Tajaniju. 
Zunanje ministrstvo v izjavi za javnost sicer ni izpostavilo nobenega posebnega dogodka ali govorca v nedeljskem 
obeleževanju italijanskega dneva spomina, je pa poudarilo »pomen spoštovanja spomina na tragične dogodke vojnega in 
povojnega obdobja«. 
»Poklon žrtvam je temeljno civilizacijsko dejanje, ki je neločljivo povezano z vrednotami sprave in sožitja med narodi. Na teh 
vrednotah temelji tudi Evropska unija, ki je nastala s ciljem, da se nikoli več ne ponovijo strahote obeh svetovnih vojn in 
totalitarnih režimov 20. stoletja,« so zapisali na MZZ in poudarili, da so »izjave v smeri zgodovinskega revizionizma, v 
nasprotju s temeljnimi načeli evropske ureditve, določenimi s Helsinško sklepno listino o varnosti in sodelovanju v Evropi«. 
Zunanje ministrstvo je poudarilo tudi, da bi moralo biti ustrezno izhodišče za razumevanje dogodkov vojnega in povojnega 
obdobja skupno poročilo slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije Slovensko-italijanski odnosi 1880-1956 iz leta 
2000. 
Na to poročilo bo v pismu predsednika Evropskega parlamenta Tajanija opozoril zunanji minister Cerar. »Opozoril ga bom, 
da je takšna retorika v Evropi leta 2019 povsem nesprejemljiva in v nasprotju z vrednotami, za katere si EU prizadeva in za 
katere si mora prizadevati. Želim, da se s tem zgodba zaključi in se ne bi več ponavljala,« je pojasnil. 
"Sam kot tudi MZZ zavračamo tovrstno potvarjanje naše skupne evropske, slovenske zgodovine. Še posebej nesprejemljivo 
in nezaslišano je, kar je izjavil Tajani. Takšne izjave vzbujajo že strah," je poudaril. 
Na slovesnosti še številni drugi visoki funkcionarji 
Slovesnosti so se udeležili tudi številni pripadniki združenj ezulov ter predstavniki krajevnih oblasti, od predsednika deželne 
vlade FJK Massimiliana Fedrige do tržaškega župana Roberta Dipiazze ter več tržaških poslancev. Med udeleženci je bilo 
kakih 400 dijakov raznih šol iz FJK in drugih krajev v Italiji ter 800 pripadnikov združenja vojaškega rodu alpincev. Skupaj se 
je po navedbah spletnega portala TriestePrima zbralo kakih tri tisoč ljudi. 
Mašo zadušnico je daroval tržaški škof Giampaolo Crepaldi, ki je poudaril dolžnost spominjanja na tragedijo povojnih 
pobojev. Spomnil se je tudi treh kristjanov, ki so našli nasilno smrt v tistih časih, Katoliška cerkev pa jih je razglasila za 
blažene, to so slovenski bogoslovec Lojze Grozde, hrvaški duhovnik Miroslav Bulešić in italijanski duhovnik Francesco 
Bonifacio. 

• Tajani se je opravičil Sloveniji in Hrvaški za besede ob fojbah. Zoran Potič. Dnevnik, Ljubljana, 11. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042862229/svet/v-bazovici-ob-dnevu-spomina-na-fojbe-tudi-tajani-in-salvini-  
“Živi naj Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija,” so bile besede predsednika evropskega parlamenta 
Antonia Tajanija, ki so na noge dvignile pretežni del slovenske uradne politike. Zunanji minister Miro Cerar jih je označil 
za nevarne, odzval se je tudi premier Šarec. 
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Slika: Antonio Tajani zdaj pojasnjuje, da je žrtev napačnega razumevanja sicer zelo jasnih besed in da je »želel le 
posredovati sporočilo miru«. Foto: Luka Cjuha  
 
Slovenska politika se je v odzivih na dogodek pri fojbah v Bazovici, kjer od leta 2004 naprej obujajo spomin na italijanske 
žrtve po drugi svetovni vojni, osredotočila predvsem na predsednika evropskega parlamenta Antonia Tajanija, Italijana, 
izvoljenega na listi stranke Naprej, Italija. Tajani je ob tej priložnosti dejal, da leži na tistem mestu na tisoče nedolžnih žrtev, 
ki naj bi jih ubili zgolj zato, ker so bili Italijani. »Bili so žrtve vojne in protiitalijanskega sovraštva, ki so jih ubili vojaki z rdečo 
zvezdo na kapi samo zato, ker niso spustili italijanske zastave,« je izrekel Tajani v družbi italijanskega notranjega ministra in 
vodje Lige Mattea Salvinija. Ta je potegnil primerjave med Auschwitzem in fojbami pri Bazovici. 
Pahor pisal Mattarelli 
Na nedeljski dogodek na italijanski strani meje, kjer živi številna slovenska narodna manjšina, se je z zaskrbljenim pismom 
italijanskemu kolegu Sergiu Mattarelli odzval predsednik republike Borut Pahor. Zapisal je, da se ni prvič zgodilo, da z 
državne ravni slišimo zgodovinska in politična stališča, ki med Slovenci vzbujajo ogorčenje in zaskrbljenost. »Čas pred drugo 
svetovno vojno, med njo in neposredno po njej je bil tragičen čas 20. stoletja. Močno je prizadel tudi slovensko-italijanske 
odnose, fašizem neposredno Primorce. Zato smo v Sloveniji v luči vseevropske sprave in skupne evropske prihodnosti leta 
2000 pozdravili sprejem končnega poročila o slovensko-italijanskih odnosih 1880–1956, ki ga je pripravila mešana 
slovensko-italijanska zgodovinsko-kulturna komisija,« je zapisal Pahor. Ob tem je italijanskega kolega spomnil, da so 
ugotovitve skupne komisije v Italiji še vedno preslišane in neupoštevane, zato ga je prosil, »da se odnos do tega poročila 
spremeni in ugotovitve upošteva.« 
Slovenski zunanji minister Miro Cerar je napovedal, da bo poslal pismo predsedniku evropskega parlamenta, h kateremu 
namerava priložiti poročilo skupne italijansko-slovenske komisije. »Opozoril ga bom, da je takšna retorika v današnji Evropi 
nesprejemljiva in v nasprotju z vrednotami Evropske unije. Še posebno nesprejemljive in nezaslišane pa so takšne izjave 
zato, ker vzbujajo strah,« je dejal Cerar. Največ odobravanja na družbenih omrežjih je požela izjava premierja Marjana 
Šarca, ki je na twitterju zapisal: »V soboto sem govoril o želji po potvarjanju zgodovine v Sloveniji. Enako se dogaja na 
italijanski strani meje. Žal s strani vidnih politikov, celo EU-funkcionarjev. Zgodovinski revizionizem brez primere. Fašizem je 
bil dejstvo in imel je za cilj uničenje slovenskega naroda.«  
Bo sledil italijanski Kras? 
Slovenski politiki so v svojih izjavah naslavljali le Tajanija, medtem ko je večina spregledala Salvinija. Ne pa prvak SDS Janez 
Janša, ki je na družbenem omrežju twitter večkrat pritegnil interpretaciji medvojne in povojne zgodovine vodji Lige 
Salviniju. Veliko bolj jasno se je v imenu Nove Slovenije oglasil poslanec NSi Jernej Vrtovec, ki je Tajanijeve besede označil za 
škandalozne, ker bo lahko nekdo jutri brez zadržkov izjavil »Živela, italijanska Goriška« ali »Živel, italijanski Kras«. 
Predsednika evropskega parlamenta so obsodili tudi Socialni demokrati in Levica. Med evropskimi poslanci so z obsodbami 
izstopali Tanja Fajon in Ivo Vajgl, Lojze Peterle pa je opozoril, da predstavljajo ugotovitve skupne komisije podlago za 
obsodbo vseh totalitaristov, v fojbah pa da so bile ideološke in ne etnične žrtve. Poslanec Franc Bogovič, ki je tako kot 
Tajani del politične skupine EPP, je od predsednika EP zahteval opravičilo, predsednik parlamenta pa je to storil ob začetku 
zasedanja evropskega parlamenta v Strasbourgu. Tajani je pojasnil, da naj bi ga v Sloveniji in na Hrvaškem narobe razumeli, 
ker da je v javnem nastopu v Bazovici želel posredovati le sporočilo miru.  

• Židan ob obisku Xhaferija pozdravil napredek Makedonije. STA. Dnevnik, Ljubljana, 11. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042862253/Slovenija/zidan-ob-obisku-xhaferija-pozdravil-napredek-makedonije-  
Predsednik državnega zbora Dejan Židan je po pogovoru s predsednikom makedonskega parlamenta Talatom Xhaferijem, 
ki je danes začel dvodnevni uradni obisk v Sloveniji, izrazil veselje, da je Makedonija naredila korake, ki omogočajo, da bo 
državni zbor v torek razpravljal o ratifikaciji pristopnega protokola Severne Makedonije k Natu. 
 
Ocenil je, da smo priča zgodovinskemu dogajanju, saj je danes na obisku predsednik sobranja Republike Makedonije, »jutri 
pa že sprejemamo ratifikacijo protokola med Natom in Republiko Severna Makedonija,« torej imamo enkratno priložnost, 
da smo priča spreminjanju imena države. 
Xhaferi je namreč na vprašanje STA glede tega, kdaj bo stopil v veljavo makedonsko-grški prespanski sporazum, s katerim bo 
Makedonija uradno spremenila ime v Severno Makedonijo, dejal, da je formalno mogoče reči, da sporazum v veljavo vstopa 
danes, saj vsebinsko določa, da velja z ratifikacijo pristopnega protokola Severne Makedonije k Natu v grškem parlamentu, 
kar se je sicer zgodilo v petek. 
Postopkovno pa prespanski sporazumu določa, da mora Makedonija po ratifikaciji pristopnega protokola v grškem 
parlamentu Združene narode obvestiti o spremembi imena. Vse članice ZN morajo nato po svoji nacionalni zakonodaji 
sprejeti postopke za uporabo novega imena Makedonije. 
Židan je omenjeni pristopni protokol označil kot pomembnega tako za Makedonijo kot širšo regijo, saj »omogoča dodatno 
povečanje varnosti v regiji Zahodnega Balkana«. »V Sloveniji verjamemo, da proces, ki sta ga Makedonija in Grčija pričeli, 
vliva upanje tudi za širšo regijo, kjer je preveč prepirov, kjer je preveč različnih stališč,« je dejal glede rešitve spora o imenu 
Makedonije med Skopjem in Atenami z lansko sklenitvijo prespanskega sporazuma, ki je omogočil tudi začetek postopka 
ratifikacije pristopnega protokola Makedonije k Natu. Ta uspešen proces po njegovem mnenju zbuja upanje, da države 
lahko živijo v slogi. 
Kot zanimivo je označil dejstvo, da za danes in v torek dogovorjeni obisk predsednika sobranja v Sloveniji sovpada ravno s 
postopkom ratifikacije omenjenega protokola v DZ, saj je bil datum obiska določen prej, potem ko sta se zanj dogovorila ob 
Židanovem obisku v Skopju septembra lani, ki je bil tudi njegov prvi obisk v tujini na položaju predsednika DZ. 
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Danes popoldne bo tako odbor DZ za zunanjo politiko razpravljal o ratifikaciji protokola, pred tem pa bo na podlagi zahteve 
poslancev strank koalicije ter SDS in NSi potekal kolegij predsednika DZ. Na njem bodo predvidoma za torek sklicali izredno 
sejo DZ, na kateri bo Slovenija po Grčiji kot druga članica zveze Nato glasovala o ratifikaciji protokola. Na zasedanju bo 
poslance nagovoril tudi Xhaferi. 
Xhaferi je izrazil pričakovanje, da bo Makedonija konec letošnjega ali v začetku prihodnjega leta z novim imenom postala 
30. članica Nata. Minuli teden je že dobila status opazovalke brez pravice glasovanja, postopek ratifikacije pristopnega 
protokola v 29. državah članicah Nata pa se je začel. Prepričan je, »da je dejstvo, da nam Slovenija stoji ob strani, močno 
zagotovilo, da se bomo tudi mi kot država, pa tudi celotna regija Zahodnega Balkana, razvijali v pravo smer, ki bo našim 
državljanom prinesla mir, stabilnost, napredek in blaginjo«. 
Židan: Slovenija podpira tudi približevanje Makedonije EU 
Židan je izpostavil dejstvo, da Slovenija podpira tudi približevanje Makedonije EU in izrazil pričakovanje, da bo Evropska 
unija že v prvi polovici leta sporočila datum začetka pristopnih pogajanj Makedonije z EU in s tem "pomagala dodatno 
stabilizirati regijo Zahodni Balkan". Meni, da je dolžnost EU, da junija izpolni svoj del pričakovanj in določi datum za začetek 
prisotnih pogajanj Makedonije z EU. 
Izpostavil je tradicionalno dobre politične odnose med državama, pa tudi gospodarska trgovinska menjava se povečuje in se 
približuje 300 milijonom na leto, ob tem da se zavedajo, da obstajajo možnosti za njeno okrepitev. Obisk Xhaferija razume 
kot dodatno pospeševanje političnega in gospodarskega sodelovanja med državama. Ob sodelovanju na drugih področjih je 
spomnil, da v Sloveniji pod enakimi pogoji kot slovenski študenti študira tudi 800 makedonskih študentov. 
Xhaferi je na skupni novinarski konferenci dejal, da mu je v veselje, da »je lahko med izpričanimi prijatelji, ki močno in brez 
zadržkov podpirajo naše evroatlantske težnje«. V pogovoru z Židanom sta se po njegovih besedah strinjala, da so regionalne 
pobude, kot sta proces Brdo - Brioni in Proces sodelovanja v Jugovzhodni Evropi, dobra modela za premagovanje sovraštva 
iz preteklosti med državami, pa tudi dobra osnova za regionalno sodelovanje. 
Prepričan je, da je Zahodni Balkan pripravljen postati del evroatlantskih povezav. Izpostavil je, da sta sedanja makedonska 
vlada in parlamentarna večina trdo delali za premagovanje sporov, rezultat tega dela pa je podpis pogodbe o prijateljstvu z 
Bolgarijo in prespanski sporazum z Grčijo. Intenzivno si prizadevajo tudi za izpolnjevanje pogojev za približevanje EU in 
Natu, je dejal. 
V okviru uradnega obiska bodo makedonskega gosta danes ločeno sprejeli še predsednik republike Borut Pahor, premier 
Marjan Šarec ter zunanji minister Miro Cerar. Še pred popoldansko sejo OZP pa se bo v DZ srečal s skupno delegacijo 
parlamentarnih odborov za zunanjo politiko, zadeve EU, obrambo ter skupine prijateljstva z Makedonijo. 

• Z dobrodošlico v Natu potrjene močne meddržavne vezi. De. Dnevnik, Ljubljana, 11. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042862253/svet/zidan-ob-obisku-xhaferija-pozdravil-napredek-makedonije-  
Slovenija bo jutri kot druga članica zveze Nato ratificirala pristopno pogodbo Severne Makedonije k zavezništvu, ob tej 
priložnosti pa bo poslance državnega zbora nagovoril predsednik sobranja Talat Xhaferi, ki je med dvodnevnim obiskom 
že danes opravil pogovore z najvišjimi predstavniki naše države. 
 
Slovenija je danes v goste sprejela predsednika makedonskega sobranja, ki pa bo po današnjem nagovoru poslancev 
državnega zbora dejansko zapustil Ljubljano kot predsednik severnomakedonskega zakonodajnega telesa. Talat Xhaferi se 
je že danes sešel s slovenskim kolegom Dejanom Židanom, ki je izpostavil zgodovinsko dogajanje z današnjo napovedano 
slovensko ratifikacijo pristopnega protokola med Natom in Severno Makedonijo. Postopkovno mora sicer Skopje v skladu z 
določili prespanskega sporazuma o novem imenu obvestiti vse članice Združenih narodov, slednje pa morajo to potrditi v 
svojih zakonodajah, vključno s tistimi, ki so državo od leta 1995 priznavale pod začasnim nazivom Bivša jugoslovanska 
republika Makedonija. A vrata so tem spremembam zdaj na široko odprta, saj je Grčija po več kot četrt stoletja trajajočem 
sporu s severno sosedo v petek simbolično kot prva ratificirala omenjeni protokol k severnoatlantski pogodbi. Židan je ob 
srečanju s Xhaferijem izrazil prepričanje, da proces, ki sta ga Grčija in Makedonija začeli, vliva upanje tudi za širšo regijo, ter 
pričakovanje, da bi bil že ob polovici letošnjega leta čas, da Evropska unija objavi datum za začetek pristopnih pogajanj s 
Skopjem. Xaferi pa je med drugim poudaril napore, ki so jih vložili v sporazume s sosednjima Grčijo in Bolgarijo pri ureditvi 
meddržavnih odnosov, ter se zahvalil Sloveniji za podporo in ponujeno pomoč pri deljenju oziroma prenosu izkušenj in 
strokovnega znanja v reformnem procesu v smeri evroatlantskih integracij. Na pogovoru v državnem zboru je sodelovala 
tudi predsednica skupine prijateljstva z Republiko Makedonijo Iva Dimic, ki je predsedniku sobranja čestitala za prehojeno 
pot, v nadaljevanju pa izrazila tudi željo po tesnejšem sodelovanju med skupinama prijateljstva v obeh parlamentih.  
Micotakis maha z blokado 
Predsednika sobranja so danes ločeno sprejeli predsednika slovenske države in vlade Borut Pahor in Marjan Šarec ter 
zunanji minister Miro Cerar. Šarec je zadovoljen, da bo Slovenija druga država po Grčiji, ki bo ratificirala pristopni protokol 
Nata, prepričan je tudi, da bo s tem korakom Severna Makedonija začela novo poglavje pri gradnji evropskih vrednot, ki 
zagotavljajo boljše življenje vsem njenim državljanom kot tudi varnost za tuje naložbe in s tem krepitev njenega 
gospodarstva. 
V Makedoniji je medtem glavna pozornost namenjena implementaciji meddržavnega dogovora, ki bo uradno stekla z objavo 
začetka veljavnosti sprejetih ustavnih sprememb v uradnem listu. Na posebni slovesnosti pa so pred vladnim poslopjem 
danes že dvignili zastavo zveze Nato, pred tem pa umaknili ploščo z napisom Republika Makedonija, ki jo bo tako kot na 
vseh državnih institucijah zamenjala Republika Severna Makedonija. Nekaj nemira v javnosti je danes sprožila vest, da na 
zvezi Nato ob podpisu protokola ni bilo izpisano novo ime in zaveden makedonski jezik, določeno skrb pa širše sprožajo 
napovedi vodje grške opozicije Kiriakosa Micotakisa o vetu na včlanitev Severne Makedonije v EU v primeru zmage na 
(predvidoma) jesenskih volitvah.  

https://www.dnevnik.si/1042862253/svet/zidan-ob-obisku-xhaferija-pozdravil-napredek-makedonije-


• Salvini: Ne razumem slovenskega protesta. STA. Dnevnik, Ljubljana, 12.02.2019 
https://www.dnevnik.si/kartica/1042862478  
Italijanski notranji minister Matteo Salvini je dejal, da ne razume, zakaj je slovenski premier Marjan Šarec protestiral proti 
njegovim izjavam. »Ne verjamem, da je otrok, ki ga je ubila nacistična roka, drugačen od otroka, ki ga je ubila roka 
komunista,« je dejal v ponedeljek zvečer na italijanski televiziji, poroča tiskovna agencija Ansa.  

• Salvini ne razume slovenskega protesta. STA. Dnevnik, Ljubljana, 12. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042862478/Svet/1042862478  
Italijanski notranji minister Matteo Salvini je dejal, da ne razume, zakaj je slovenski premier Marjan Šarec protestiral 
proti njegovim izjavam. »Ne verjamem, da je otrok, ki ga je ubila nacistična roka, drugačen od otroka, ki ga je ubila roka 
komunista,« je dejal v ponedeljek zvečer na italijanski televiziji, poroča tiskovna agencija Ansa.  
 
Medtem pa je poslanka opozicijske Demokratske stranke in nekdanja predsednica Furlanije-Julijske krajine Deborah 
Serrachiani dejala, da utegnejo izjave predstavnikov desnice v Bazovici sprožiti nov diplomatski spor Italije, tokrat s 
Slovenijo. »Ne bi si smeli izmišljati zunanjih sovražnikov, da bi prikrili domače napake ali izvajali volilno kampanjo,« je dejala 
po poročanju Anse. 
Senatorka slovenskega rodu Tatjana Rojc pa je napovedala poslansko vprašanje italijanskemu zunanjemu ministru Moaveru 
Milanesiju, kaj bo storil za razjasnitev italijanskega stališča v evropskem duhu, k čemur je pozvalo slovensko zunanje 
ministrstvo. 
Obsojanje zamejskih Slovencev 
V krovnih organizacijah slovenske manjšine v Italiji obsojajo izjave italijanskih predstavnikov na nedeljski slovesnosti v 
Bazovici ob dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije. Obžalujejo tudi nestrpnost, ki so ji 
Slovenci v Italiji priča vsako leto, odkar se obeležuje ta praznik, ne glede na barvo vlade v Rimu. 
Predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO) Walter Bandelj je za STA povedal, da Slovenci v Italiji ostro obsojajo dogajanje 
v Bazovici. Izjave vrha italijanskih državnih oblasti na slovesnosti je označil za negativne in zelo žaljive. Pri tem je še posebej 
izpostavil predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija. 
Slednji je bil predvsem zaradi besed, da »naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija«, v ponedeljek tudi tarča 
ostrih kritik visokih predstavnikov Slovenije in slovenskih evroposlancev. Sam je v ponedeljek izrazil obžalovanje, če so bile 
njegove izjave napačno razumljene, in dodal, da je želel posredovati sporočilo miru. 
»Tako visok funkcionar, kot je Tajani, ne bi smel priti v Bazovico in pridigati, ne da bi vedel, kakšna je zgodovina,« je bil 
odločen Bandelj. Kot je dodal, Tajanijevo opravičilo sicer sprejema, a do vsega skupaj sploh ne bi smelo priti. Ko gre za 
dogajanje v Bazovici, pa Bandelj, ki se je slovenskim predstavnikom zahvalil za ponedeljkove ostre odzive, še posebej ne 
sprejema navedb, da smo Slovenci genociden narod. 
Organizacijski tajnik pri Slovenski kulturno-gospodarski zvezi (SKGZ) Marino Marsič je medtem za STA povedal, da ob dnevu 
spomina vedno na plan stopita nestrpnost in skorajda sovražnost do Slovencev. To je že neke vrste stalnica, vse odkar v 
Italiji obeležujejo ta praznik, ne glede na to, katera vlada je na oblasti v Rimu, je povedal Marsič. 
»Vsako leto je slabše,« pa je menil Bandelj in ocenil, da je bilo letošnje dogajanje »popolnoma izven vse ravni«. Prihod dveh 
oz. treh tako visokih italijanskih predstavnikov v Bazovico predsednik SSO vidi tudi v luči letošnjih volitev v Evropski 
parlament. Vzdušje je bilo načrtovano vnaprej, je ocenil, pri čemer je spomnil tudi na predvajanje filma o pobojih fojbah 
Red Land - Rosso Istria v zadnjih mesecih, kar je omenil tudi Marsič. 
2Hudo je, da je v Italiji fašizem po zakonu pojmovan kot kaznivo dejanje, dejansko pa se nanj požvižgajo tudi javne 
institucije in sprejemajo tovrstne shode kot nekaj naravnega,« je še komentiral Marsič. Pri tem je podobno kot Bandelj še 
posebej obžaloval dejstvo, da so letos tovrstne izjave prišle iz ust najvišjih predstavnikov države, lokalne oblasti in 
predsednika Evropskega parlamenta. 
Zaskrbljenost je Marsič izrazil tudi zaradi odpiranja sedežev neofašističnega združenja CasaPound v Gorici in Trstu - v Trstu 
ga je ta stranka, ki sama sebe v odprtem nasprotju z zakonom označuje za fašistično, odprla le malo pred dnevom spomina, 
2. februarja. To se dogaja ob skorajda brezbrižnosti lokalne pa tudi državne oblasti in javnosti, je opozoril Marsič. 
Na tovrstno dogajanje pa bi po njegovem mnenju vsi gledali z drugačnimi očmi, če bi se naslonili na zgodovino oz. 
zgodovinsko stroko. Pri tem je navedel poročilo mešane slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije, ki je preučila 
obdobje od leta 1880 do 1956. »Dejansko pa se v tem kontekstu povleče na dan samo tisto, kar je funkcionalno za dežurno 
politiko,« je obžaloval. 
Na vprašanje, ali je vzdušje do slovenske manjšine slabše, odkar sta na oblasti v Rimu nacionalistična desna Liga in 
populistično Gibanje pet zvezd, je Marsič odgovoril: »Recimo, da boljše ni.« Kot pa je poudaril, je »naša naloga, da ščitimo 
interes slovenske narodne skupnosti. Imamo željo po institucionalnih odnosih z vsemi. Mi se moramo pogajati, ne glede na 
barvo vlade.« 
Bandelj pa je komentiral, da imata Liga in Gibanje pet zvezd notranje probleme in ker gre za »borbene populiste«, se to 
odraža tudi na ozračju do manjšine in seveda v zunanji politiki. Gre za politične igre, krivec pa je recesija v Italiji. 
Vso dogajanje sta tako Marsič kot Bandelj obžalovala tudi zato, ker so si predstavniki obeh krovnih organizacij slovenske 
manjšine v zadnjih desetletjih prizadevali vzpostaviti življenje v miru, sožitju in prijateljstvu. "Ozračja ne bo lahko spremeniti 
na bolje," je poudaril Bandelj. 
Marsič je sicer priznal, da tudi čedalje več Slovencev v Italiji glasuje za Ligo, saj pač daje odgovore na nekatera vprašanja, ki 
jih tradicionalne, bolj leve stranke niso znale rešiti. Pri tem je spomnil, da je bil tudi deželni svetnik v Furlaniji - Julijski krajini 
Danilo Slokar, ki se označuje za Slovenca, izvoljen na listi Lige. 
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»Dejansko danes glavni nasprotniki Lige nismo Slovenci, temveč migranti iz revnih držav. In tudi naši ljudje verjetno mislijo, 
da je boljše, da se pred temi priseljenci zaščitimo.« Pri tem je omenil tudi gospodarske obljube, ki prihajajo predvsem s 
strani Gibanja petih zvezd, čeprav sam dvomi, da jih bo mogoče uresničiti. 
Slovenski evroposlanci iz EPP različno o Tajanijevem opravičilu za izjave v Bazovici 
Slovenski evroposlanci iz Evropske ljudske stranke (EPP), največje skupine v Evropskem parlamentu, so se različno odzvali na 
opravičilo predsednika parlamenta Antonia Tajanija za izjave v Bazovici, ki so razburile slovensko in hrvaško javnost. 
Poslanci iz vrst SDS ter Franc Bogovič opravičilo sprejemajo, Lojze Peterle pa ne. 
Na sestankih politične skupine EPP so v ponedeljek in danes že obravnavali Tajanijeve izjave in, kot so sporočili poslanci iz 
vrst SDS, se nanje kritično odzvali. Na problematičnost Tajanijevih izjav je na sestankih skupine EPP opozoril tudi Franc 
Bogovič (SLS). 
Ta je nesprejemljivost ravnanja predsednika parlamenta izpostavil tudi v ponedeljek ob začetku plenarnega zasedanja. 
Tajanija je opozoril, da je uporaba besed, kot so italijanska Istra in italijanska Dalmacija, povsem nesprejemljiva, saj je 
spomin na grozote fašističnega režima v okupiranem delu Slovenije in Hrvaške po prvi svetovni vojni še preglobok. Za 
opravičilo se je Tajaniju zahvalil in ga sprejel. 
Opravičila pa ne sprejema Lojze Peterle (NSi), čeprav je Tajani v njem priznal tudi slovenske in hrvaške žrtve. Kot je v 
današnjem sporočilu za javnost ocenil Peterle, se predsednik parlamenta namreč ni opravičil za svoje besede, ampak za 
napačne razlage. "«Ne njegov govor, ne napol opravičilo ne moreta prispevati k miru,« je poudaril Peterle. 
Tajanija pa je pozval, da se v svojstvu predsednika Evropskega parlamenta ali v kateremkoli drugem v prihodnje vzdrži takih 
nastopov. 
Peterle je ocenil, da je bil Tajanijev govor ob bazoviških fojbah predvolilen ter da je šlo za nastop italijanskega politika za 
avtoriteto predsednika Evropskega parlamenta. 

• Salvini ne razume slovenskega protesta; SD in NSi za Tajanijev odstop. STA. Dnevnik, Ljubljana, 12. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042862478/Svet/1042862478  
Italijanski notranji minister Matteo Salvini je dejal, da ne razume, zakaj je slovenski premier Marjan Šarec protestiral 
proti njegovim izjavam. Slovenski zunanji minister Miro Cerar bo predsedniku Evropskega parlamenta Antoniu Tajaniju 
pisal kljub opravičilu. V opozicijski stranki NSi so se medtem pridružili pozivom k odstopu Tajanija. 
 
»Ne verjamem, da je otrok, ki ga je ubila nacistična roka, drugačen od otroka, ki ga je ubila roka komunista,« je Salvini dejal 
v ponedeljek zvečer na italijanski televiziji.  
Medtem pa je poslanka opozicijske Demokratske stranke in nekdanja predsednica Furlanije-Julijske krajine Deborah 
Serrachiani dejala, da utegnejo izjave predstavnikov desnice v Bazovici sprožiti nov diplomatski spor Italije, tokrat s 
Slovenijo. »Ne bi si smeli izmišljati zunanjih sovražnikov, da bi prikrili domače napake ali izvajali volilno kampanjo,« je dejala 
po poročanju Anse. 
Senatorka slovenskega rodu Tatjana Rojc pa je napovedala poslansko vprašanje italijanskemu zunanjemu ministru Moaveru 
Milanesiju, kaj bo storil za razjasnitev italijanskega stališča v evropskem duhu, k čemur je pozvalo slovensko zunanje 
ministrstvo. 
Cerar: V opravičilu ni bilo izrečeno dovolj 
Slovenski zunanji minister Miro Cerar je napovedal, da bo predsedniku Evropskega parlamenta Tajaniju zaradi njegovih izjav 
pisal kljub ponedeljkovemu opravičilu. V opravičilu namreč ni bilo izrečeno vse, kar pričakuje sam in tudi Slovenija.  
Danes so tudi v NSi Tajanijeve izjave označili za škandalozne. »Tudi njegovo pojasnilo je neprimerno, ceneno in jaz osebno 
ga ne kupim. On ni vzel nazaj svojih besed, ampak je dejal, da so ga drugi narobe razumeli,« je povedal poslanec NSi Jernej 
Vrtovec. Tako visok politik si po njegovem česa takšnega ne bi smel dovoliti, je poudaril »Zlasti potem, ko se ni opravičil, bi 
bilo na mestu, da bi Tajani odstopil,« je dodal. 
Njegov odstop so že v ponedeljek zahtevali v SD, pri čemer po besedah poslanca Matjaža Hana vztrajajo tudi danes. 
Nobeno opravičilo namreč ne more opravičiti dejanja, ki ga je storil. 
Zamejski Slovenci tarča nestrpnosti in sovražnosti 
V krovnih organizacijah slovenske manjšine v Italiji obsojajo izjave Salvinija in Tajanija, prav tako pa tudi nestrpnost, ki so ji 
Slovenci v Italiji priča vsako leto, odkar se obeležuje ta praznik, ne glede na barvo vlade v Rimu. 
»Tako visok funkcionar, kot je Tajani, ne bi smel priti v Bazovico in pridigati, ne da bi vedel, kakšna je zgodovina,« je bil 
odločen predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO) Walter Bandelj. Ko gre za dogajanje v Bazovici, pa Bandelj, ki se je 
slovenskim predstavnikom zahvalil za ponedeljkove ostre odzive, še posebej ne sprejema navedb, da smo Slovenci 
genociden narod. 
Organizacijski tajnik pri Slovenski kulturno-gospodarski zvezi (SKGZ) Marino Marsič je medtem za STA povedal, da ob dnevu 
spomina vedno na plan stopita nestrpnost in skorajda sovražnost do Slovencev. To je že neke vrste stalnica, vse odkar v 
Italiji obeležujejo ta praznik. Vzdušje je bilo načrtovano vnaprej, je ocenil Bandelj, pri čemer je spomnil tudi na predvajanje 
filma o fojbah Red Land - Rosso Istria v zadnjih mesecih. 
Čedalje več Slovencev glasuje za Ligo 
Po njegovem imata Liga in Gibanje pet zvezd notranje probleme in ker gre za »borbene populiste«, se to odraža tudi na 
ozračju do manjšine in seveda v zunanji politiki. Gre za politične igre, krivec pa je recesija v Italiji. 
Marsič je povedal, da tudi čedalje več Slovencev v Italiji glasuje za Ligo, saj pač daje odgovore na nekatera vprašanja, ki jih 
tradicionalne, bolj leve stranke niso znale rešiti. Pri tem je spomnil, da je bil tudi deželni svetnik v Furlaniji - Julijski krajini 
Danilo Slokar, ki se označuje za Slovenca, izvoljen na listi Lige. 
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»Dejansko danes glavni nasprotniki Lige nismo Slovenci, temveč migranti iz revnih držav. In tudi naši ljudje verjetno mislijo, 
da je boljše, da se pred temi priseljenci zaščitimo.«  
Peterle: Napol opravičilo ne more prispevati k miru 
Slovenski evroposlanci iz Evropske ljudske stranke (EPP), največje skupine v Evropskem parlamentu, so se različno odzvali na 
opravičilo predsednika parlamenta Antonia Tajanija za izjave v Bazovici, ki so razburile slovensko in hrvaško javnost. 
Poslanci iz vrst SDS ter Franc Bogovič opravičilo sprejemajo, Lojze Peterle pa ne. 
Kot je ocenil Peterle, se predsednik parlamenta namreč ni opravičil za svoje besede, ampak za napačne razlage. «Ne njegov 
govor, ne napol opravičilo ne moreta prispevati k miru.«  

• Evropski parlament: na levici zahtevajo Tajanijev odstop, na desnici umik izjave iz Bazovice. Zoran Potič, Meta 
Roglič. Dnevnik, Ljubljana, 12. februar 2019  

https://www.dnevnik.si/1042862478/svet/1042862478  
Pozivi k Tajanijevemu odstopu s čela evropskega parlamenta se vrstijo. Pod peticijo sta se podpisala tudi bivša 
predsednika Slovenije in Hrvaške Milan Kučan in Stjepan Mesić. Slovenski poslanci iz vrst evropske ljudske stranke pa so 
se danes zvečer poenotili, da mora Tajani izjavo, ki jo je dal v Bazovici, umakniti. 
 
Zahteve po odstopu predsednika evropskega parlamenta Antonia Tajanija se množijo. Pod peticijo, katere pobudniki so 
Socialni demokrati, se je že podpisalo več nekdanjih in sedanjih visokih politikov iz Slovenije, Hrvaške in Italije ter uglednih 
intelektualcev iz teh treh držav. Poleg odstopa predsednika evropskega parlamenta zahtevajo tudi, da se do njegovih izjav 
opredelita evropski svet in evropska komisija. »Želimo, da takšne retorike visokih funkcionarjev Evropske unije ne podpirata 
in jo zavračata.« 
Med podpisniki peticije najdemo bivša predsednika Slovenije in Hrvaške Milana Kučana in Stjepana Mesića, nekdanja 
predsednika slovenskega parlamenta Jožefa Školča in Milana Brgleza, aktualnega predsednika državnega zbora Dejana 
Židana, slovenska evropska poslanca Tanjo Fajon (SD/S&D) in Igorja Šoltesa (Zeleni), evropskega poslanca iz hrvaške SDP 
Tonina Piculo, senatorko slovenskega rodu v italijanskem parlamentu Tatjano Rojc, zaslužnega profesorja ljubljanske pravne 
fakultete Boruta Bohteta, profesorico na ljubljanski fakulteti za socialno delo Gabi Čačinovič Vogrinčič, zaslužnega 
profesorja Univerze v Ljubljani in Univerze Bologna Rudija Rizmana, režiserja Jana Cvitkoviča, pisatelja Aleša Štegra in 
Lenarta Zajca… 
Tajani je izgubil verodostojnost 
»Revizionistične izjave predsednika evropskega parlamenta Antonia Tajanija, ki opravičujejo fašizem, so nas spodbudile, da 
kot državljanke in državljani posameznih držav Evrope zahtevamo njegov nepreklicni odstop s predsedniške funkcije 
izjemno pomembne institucije Evropske unije, ker je s takšnimi izjavami izgubil verodostojnost, ki jo mora imeti predsednik 
evropskega parlamenta,« lahko preberemo v peticiji. Podpisniki so še ocenili, da je Tajani v svojih izjavah v Bazovici »s 
povsem nedopustno retoriko izvajal revizijo zgodovine in ob tem pozdravljal italijansko Istro, italijansko Dalmacijo, s tem pa 
izkazoval fašistične ozemeljske težnje, ki ne sodijo v Evropo 21. stoletja«. 
Da mora Tajani odstopiti, so Socialni demokrati ocenili že v ponedeljek, danes pa ga je k tej potezi v evropskem parlamentu 
javno pozvala Tanja Fajon. Kako gleda na izjave v Bazovici, je želela Fajonova v evropskem parlamentu povprašati tudi 
italijanskega premierja Giuseppeja Conteja, a ji Tajani ni dal besede, zaradi česar je poslanka iz vrst SD odločno protestirala. 
To nedemokratično ravnanje predsednika evropskega parlamenta jo je še utrdilo v prepričanju, da mora Tajani zapustiti 
visoko funkcijo. 
Če sta stranki SD in NSi velikokrat na nasprotnih političnih bregovih, pa sta glede Tajanijevega izpada v Bazovici na podobnih 
frekvencah. »Gre za škandalozne izjave predsednika evropskega parlamenta, ki podžigajo nestrpnost, ne prispevajo k miru 
in medsebojnemu razumevanju na obeh straneh meje. Tudi njegovo pojasnilo je po mojem mnenju neprimerno, ceneno in 
ga ne kupim,« je danes dejal poslanec NSi Jernej Vrtovec in se tudi zavzel za Tajanijev odstop. Spomnimo, da Tajani svojih 
nedeljskih izjav ni umaknil, ampak je dejal, da so ga drugi narobe razumeli. Evropski poslanec iz vrst Nove Slovenije Lojze 
Peterle pa je danes dopoldne zapisal, da nas »vsako ekskluzivistično spominjanje, ki ne upošteva celote zgodovinskega 
dogajanja in ni pietetno do vseh žrtev, vrača v čase ran, nacionalizma, hladne vojne in razdeljene Evrope«.  
Blag odziv SDS 
Medtem ko večina slovenskih evropskih poslancev z leve in desne strani – Tanja Fajon, Ivo Vajgl, Igor Šoltes, Lojze Peterle in 
Franc Bogovič – nad Tajanijevimi besedami v Bazovici ni skrivala ogorčenja, pa so bili evropski poslanci iz stranke SDS dolgo 
zelo prizanesljivi. Ocenili so sicer, da bi k spravi usmerjena politika morala z enakimi vatli meriti tudi žrtve fašističnega 
nasilja, hkrati pa izjavili, da spoštujejo poklon italijanske politike žrtvam revolucionarnega komunističnega nasilja, in kot 
dobronamerna sprejeli Tajanijeva pojasnila.  
Izjave predsednika evropskega parlamenta o italijanski Istri in Dalmaciji, ki so na noge dvignile slovensko in hrvaško javnost, 
so bile tudi ena od tem na današnjem večernem rednem srečanju poslanske skupine največje politične grupacije Evropske 
ljudske stranke (EPP), katere član je Tajani in v kateri deluje pet poslancev iz Slovenije: Milan Zver, Romana Tomc, Patricija 
Šulin, Lojze Peterle in Franc Bogovič. Slednji nam je že popoldne dejal, da kljub vse številnejšim pozivom k odstopu 
predsednika evropskega parlamenta česa takega 100 dni pred evropskimi volitvami ne gre pričakovati. Politična skupina EPP 
ne bo dovolila, da bi se pred volitvami delila, čeprav se v tej desnosredinski grupaciji soočajo z vedno večjimi izzivi desnega 
populizma. To se je potrdilo tudi na omenjenem sestanku poslanske skupine EPP. Slovenski in hrvaški poslanci te grupacije 
so se podpisali pod izjavo, v kateri obsojajo Tajanijeve besede, zahtevajo bolj jasno opravičilo in umik njegovih izjav v 
Bazovici. Kakršne koli zahteve po odstopu pa v njej ni.  
Cerar v pismu: Pojasnilo ni dovolj 
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Slovenski zunanji minister Miro Cerar je danes popoldne vendarle poslal Antoniu Tajaniju napovedano protestno pismo, v 
katerem je predsednika evropskega parlamenta opozoril, da njegove izjave v Bazovici niso bile v duhu Evropske unije ne 
njenih ustanovnih vrednot. »Vračajo nas v čase, ko se je z nevarno retoriko v Evropi spodbujalo k sovražnostim do drugih 
narodov ter ustvarjalo napetosti med narodi in državami. Vaše izjave smo mnogi razumeli kot grožnjo, zato od vas 
pričakujemo iskreno opravičilo. Pojasnilo o domnevnem nerazumevanju vaših trditev žal ni dovolj, saj so te v nasprotju s 
temeljnimi načeli evropske ureditve, določenimi s helsinško sklepno listino o varnosti in sodelovanju v Evropi,« je zapisal 
Cerar. Kot je napovedal zunanji minister, je predsedniku evropskega parlamenta v pismu priložil tudi poročilo mešane 
slovensko-italijanske komisije, ki je opisala slovensko-italijanske odnose v obdobju med letoma 1880 in 1956, to pa zato, ker 
»tragični dogodki naše skupne zgodovine ne bi smeli biti predmet političnih reinterpretacij«.  
Ko Salvini zamolči fašizem 
Italijanski notranji minister Matteo Salvini, ki je prav tako kot predsednik evropskega parlamenta Antonio Tajani govoril 
pred fojbami v Bazovici, je včeraj izjavil, da ne razume, zakaj je slovenski premier Marjan Šarec protestiral proti njegovim 
izjavam. Salvini je ponovil nedeljske besede, da ne verjame, »da je otrok, ki ga je ubila nacistična roka, drugačen od otroka, 
ki ga je ubila roka komunista«. Problem Salvinijeve izjave je, da po doslej znanih podatkih trupel otrok v fojbah niso odkrili. 
Druga težava pa je, da Salvini omenja le nacistične in komunistične zločine, spregleda pa fašistične.  

• Slovenci namesto Afričanov in Arabcev. Ervin Hladnik Milharčič. Dnevnik, Ljubljana, 12. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042862519/mnenja/komentarji/ervin-hladnik-milharcic-slovenci-namesto-africanov-in-
arabcev  
Italijanski politični vrh je v nedeljo odkril drugo svetovno vojno. Od predsednika države do notranjega ministra so nekaj 
metrov stran od slovenske meje družno ugotavljali, da so bili Italijani v štiridesetih letih prejšnjega stoletja nedolžne žrtve 
barbarstva Slovencev in Hrvatov kot izraza splošne slovanske nečloveškosti. Notranji minister Matteo Salvini je vzhičen 
ugotovil, da je fojba v Bazovici isto kot holokavst nad Judi in Auschwitz. Kri, trupla, posilstva, otroške žrtve, množični 
grobovi, izgon prebivalstva, fašisti, ki korakajo skozi Trst in Gorico, mazaške akcije na slovenskih šolah. To je vse, kar je 
bilo v nedeljo med nami in Italijani. Predsednik evropskega parlamenta Antonio Tajani je oživil fantazije iz devetnajstega 
stoletja, da so Trst, Istra in Dalmacija italijansko ozemlje. Ta ideja je okoli Bazovice živela skozi dve svetovni vojni in 
povzročila nepopisno gorje. Kar naenkrat je spet tu. Kaj se je zgodilo? So nam Italijani napovedali vojno in gremo v bitko 
za zahodno mejo? 
Ne. Ne. Brez panike. Pred vrati so evropske volitve. Slovenci in Hrvati smo kot mobilizacijski dejavnik v Italiji nadomestili 
Afričane in Arabce. Vznemirjenje v Bazovici je potreba italijanske desne notranje politike. 
Problem je v tem, da so migranti izgubili veliko od uporabne vrednosti, ki so jo zadnji dve leti imeli v italijanski politiki. Na 
njih ni več mogoče utemeljiti nacionalistične strategije, ki mobilizira javno mnenje in omogoča vratolomne politične poteze. 
V pojoči primorski govorici se ljudem, ki na migrantih še vedno gradijo svojo politično bodočnost, reče, da so nazaj s 
kartami. Salvini je to začutil pred drugimi. Salvini ima v teh rečeh skrajno izostren instinkt. Iz obskurnosti voditelja 
marginalne stranke s štirimi odstotki glasov se je s sovražno politiko do migrantov zavihtel na položaj najbolj vplivnega 
italijanskega ministra, ki ima več moči od predsednika vlade. Zdaj računa na uspeh na evropskih volitvah in pretvorbo iz 
lokalnega italijanskega politika v velikega evropskega državnika.  
Tukaj pa nastopi težava. Migranti niso več dovolj, da bi z njimi bilo mogoče zavzeti celotno politično domišljijo Italijanov. 
Pozimi, ko se njihovo število drastično zmanjša, je še posebej težko vzdrževati dramatično napetost nenehne ogroženosti. 
Brez občutka ogroženosti pa viharniška politična govorica v resnici ni privlačna. Migranti so postali del vsakdanje 
administracije in se selijo med probleme, ki jih rešujejo redne policijske enote. Politično izredno stanje, ki je tako koristilo 
populistični revoluciji, ni več potrebno. Tema je začela dolgočasiti tudi najbolj navdušene. Nastala je potreba po njeni 
postopni zamenjavi ali vsaj dopolnjevanju z nečim, kar ima enakovredno čustveno moč.  
Ampak kaj je lahko enako močno kot manipuliranje s sovraštvom do migrantov? 
Kot da bi se Salvini posvetoval s svojimi kolegi iz Slovenije, se je hitro znašel in v drugi svetovni vojni odkril vzrok za bolečino 
svojega naroda, v slovanskih komunistih pa zločince, ki so jo povzročili. V njegovi stranki so ugotovili, da so italijanski 
komunisti kolaborirali z jugoslovanskimi komunisti in so skupaj odgovorni za strahote svetovne vojne. Z ustreznim 
filtriranjem zgodovine skozi gosto sito ideologije je relativno enostavno iz vojne narediti inštrument dnevne politike. Če se 
hočeš z radikalnim nacionalizmom mirno sprehajati skozi evropske politike, je treba izbrisati antifašistično tradicijo, na 
kateri je nastala Evropska unija. 
Ne gre pozabiti. V igri so mesta v evropskem parlamentu, ne pa zgodovina.  

• Državni zbor ratificiral pristopni protokol Severne Makedonije k Natu. STA. Dnevnik, Ljubljana, 12. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042862481/slovenija/drzavni-zbor-ratificiral-pristopni-protokol-severne-makedonije-k-natu  
Državni zbor je na današnji izredni seji ratificiral pristopni protokol Severne Makedonije k Natu z 72 glasovi za in 12 proti, 
potem ko sta poslanski skupini Levice in SNS napovedali, da bosta glasovali proti. Ratifikacijo protokola je v nagovoru 
poslancem po seji pozdravil in se zanjo zahvalil predsednik sobranja Talat Xhaferi. 
 
 
S tem je Slovenija kot druga članica Nata po Grčiji ratificirala protokol. Zakon bo stopil v veljavo 15. dan po objavi v 
uradnem listu. 
Večina poslanskih skupin je v predstavitvi stališč napovedala podporo zakonu kot prispevku stabilnosti in varnosti tako v 
Severni Makedoniji kot širši regiji Zahodnega Balkana in Evrope. Poslanski skupini Levice in SNS pa sta napovedali glasovanje 
proti zaradi nasprotovanja Natu kot imperialistične organizacije oziroma mnenja, da članstvo v zavezništvu ni v interesu 
makedonskih državljanov. 
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Zunanji minister Miro Cerar je v imenu vlade, ki je v DZ vložila predlog zakona, izpostavil, da želi z ratifikacijo pristopnega 
protokola le nekaj dni po dokončni uveljavitvi prespanskega dogovora in nekaj dni po podpisu pristopnega protokola na 
sedežu Nata v Bruslju, Slovenija podati »močno sporočilo, močno sporočilo podpore Severni Makedoniji«. 

• #foto V Španiji začeli soditi nekdanjim katalonskim voditeljem.  STA. Dnevnik, Ljubljana, 12. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042862485/Svet/foto-v-spaniji-zaceli-soditi-nekdanjim-katalonskim-voditeljem  
Na španskem vrhovnem sodišču so danes začeli soditi 12 nekdanjim političnim in civilnodružbenim voditeljem Katalonije 
zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve te pokrajine od Španije. Pred sodiščem v Madridu so se že pred začetkom 
sojenja zbrali podporniki obdolžencev, zagovorniki neodvisnosti Katalonije pa so blokirali ceste po Španiji. 
 

 
Slika: Prihod Quima Torre v Madrid. Foto: Reuters  
 
 

 
Slika: V Španiji začeli soditi nekdanjim katalonskim voditeljem. Foto: Reuters 
 
Današnji prvi narok v tem sodnem postopku se je začel s predstavitvijo obrambe nekdanjega katalonskega predsednika 
Oriola Junquerasa in nekdanjega katalonskega zunanjega ministra Raüla Romeve, ki sta obtožena upora in zlorabe javnih 
sredstev. Za prvega tožilstvo zahteva 25 let zapora, za drugega pa 16. 
»Ta primer kaznuje politično oporečništvo. Španska ustava pa prepoveduje preganjanje oporečnikov,« je povedal njun 
odvetnik Andreu Van den Eynde. »Ta primer predstavlja splošen in neprimeren odvzem političnih pravic, kar je v nasprotju 
s sodno prakso ustavnega sodišča,« je še povedal po poročanju katalonske tiskovne agencije Catalan News. 
Junqueras je že zjutraj sporočil, da »bo sojenje, ki se začenja danes, pokazalo resnico svetu«. »Počutimo se močne in ne 
bomo se predali,« je povedal. 
Pred sodiščem so se že pred začetkom sojenja zbrali podporniki obdolžencev, med katerimi je tudi katalonski predsednik 
Quim Torra. »Smo pred vrhovnim sodiščem, da španske oblasti obtožimo kršenja civilnih in političnih pravic vseh 
Kataloncev,« je zapisal na twitterju. Ob tem je objavil fotografijo, na kateri skupaj z drugimi somišljeniki drži transparent z 
napisom »Odločanje ni zločin«. 
Napoved protestov 
Za drevi pa je gibanje Odbori za zaščito republike, ki zagovarja katalonsko neodvisnost, napovedalo proteste v podporo 
obdolžencem. Zjutraj so sicer z zažiganjem pnevmatik blokirali več avtocest in cest po Španiji. 
Sojenje bo predvidoma trajalo tri mesece. Naroki bodo potekali vsak teden od torka do četrtka, prvih šest bo namenjenih 
predstavitvi obrambe in zaslišanju obdolženih. Med temi je poleg Junquerasa in Romeve še sedem drugih nekdanjih članov 
katalonske vlade, nekdanja predsednica katalonskega parlamenta ter voditelja ključnih civilnodruženih organizacij, ki 
podpirajo katalonsko neodvisnost. 
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Med okoli 600 pričami bodo zaslišali tudi nekdanjega španskega premierja Mariana Rajoya, ki je bil na položaju v času 
referenduma o katalonski neodvisnosti 1. oktobra 2017. Zaslišali bodo še nekdanjega katalonskega predsednika Arturja 
Masa in županjo Barcelone Ado Colau. 
Katalonskim voditeljem sodijo zaradi njihove vloge pri razpisu referenduma o katalonski neodvisnosti. Katalonski regionalni 
parlament je nato 27. oktobra istega leta potrdil resolucijo, ki predvideva ustanovitev neodvisne Katalonije. 

• #foto Pirenejska demokracija na odmevni sodni preizkušnji. Dejan Kovač. Dnevnik, Ljubljana, 12. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042862485/svet/foto-v-spaniji-zaceli-soditi-nekdanjim-katalonskim-voditeljem  
Tri mesece bo predvidoma trajalo sojenje glavnim obtožencem katalonskega separatizma, ki mu poskušajo madridske 
oblasti neuspešno odvzeti globoko politično konotacijo z vztrajanjem, da so osamosvojitvene težnje zgolj rušenje ustavne 
ureditve. 
 
V Madridu se je danes začelo odmevno sojenje dvanajstim katalonskim separatistom na čelu z bivšo predsednico 
katalonskega parlamenta Carmen Forcadell, poleg katere na zatožni klopi sedi devet ministrov v vladi nekdanjega voditelja 
Katalonije Carlesa Puigdemonta in dva separatistična aktivista. Prvi dan procesa na vrhovnem sodišču so zunaj sodne palače 
zaznamovali protesti podpornikov obtoženih ter tudi blokade nekaterih avtocest po Španiji. Na drugi strani je peščica 
kritikov dvanajsterice na svojem protestu v Madridu kričala »golpista!« (pučisti).  
Devet od dvanajstih neuspešnih katalonskih osamosvojiteljev iz vrha pokrajinske oblasti leta 2017 je dolge mesece prebilo v 
priporu, trojica pa je bila na svobodi, a pod nadzorom, da ne bi sledila Puigdemontu in poiskala zavetja v kateri članici 
Evropske unije, ki je tolerantnejša do političnega oporečništva. 
Do besede dvanajsterica danes še ni prišla. Ta je bila rezervirana za Andreua Van den Eynda, odvetnika nekdanjega 
katalonskega podpredsednika Oriola Junquerasa in ministra za zunanje zadeve Raüla Romeve. Ob otvoritvi procesa, ki ga 
neposredno prenaša državna televizija, je dejal, da je samoodločba sinonim za mir in ne vojno, kar pomeni, da sta imela 
obtožena pravico zahtevati neodvisnost Katalonije. Obtožnica po njegovem kaznuje politično oporečništvo, kar španska 
ustava prepoveduje, hkrati pa so bile priprtim na neprimeren način odvzete politične pravice, kar je po odvetnikovih 
trditvah v nasprotju s sodno prakso ustavnega sodišča.  
Štiri desetletja stara španska ustava, ki je sklenila demokratično tranzicijo po smrti diktatorja Francisca Franca leta 1975, 
sicer prepoveduje odcepitev katerikoli španske regije. Dvanajsterica je zato obtožena upora in nasilnega rušenja ustavne 
ureditve ter zlorabe javnih sredstev (za izvedbo predlanskega referenduma), za kar vsakemu grozi do 25 let zapora.  
Odziv politikov, ki so zdaj na čelu Katalonije, je bil dokaj poenoten. Roger Torrent, predsednik pokrajinskega parlamenta, je 
dejal, da »bomo navkljub bolečini, ki jo čutimo, videli na zatožni klopi veliko dostojanstva«. Dodal je, da se bo jasno 
pokazalo, kako sramotna da je španska država, ki ne dovoli svojim državljanom, da odločajo o lastni prihodnosti. 
Podpredsednik Katalonije Pere Aragonès pa je napovedal, da bodo tudi ob morebitni obsodbi svojih kolegov še naprej na 
strani katalonske neodvisnosti in referenduma. 
Dvomljiv nasilni upor 
Prav dogajanje ob sklicanem referendumu pred poldrugim letom, v katerem vsaj nepristranski opazovalci ne prepoznavajo 
obtožencem očitanega nasilnega uporništva, govori v prid tistim, ki sojenje opredeljujejo za politični proces in poskus 
eliminiranja katalonske samostojnosti kot politične opcije. Katalonija je neobvezujoči referendum o samostojnosti izvedla že 
leta 2014, ko ga madridske oblasti niso poskušale fizično preprečiti. Zagovorniki neodvisnosti so prav zaradi tedanje 
večinske podpore samostojnosti želeli doseči pravo legitimnost s sklicem izrednih volitev, ki pa so pokrajino politično 
razpolovile z minimalno prednostjo zagovornikov neodvisnosti. Ta je Puigdemontu omogočila sklic zavezujočega 
referenduma, na katerega pa centralna vlada tedanjega premierja Mariana Rajoya v nobenem primeru ni bila pripravljena 
pristati.  
Referendum je potem vendarle bil 1. oktobra 2017, sam volilni dan pa je izredno pomemben za sedanje sojenje. Ključna 
obtožba, ki bremeni dvanajsterico, je upor, v zakonodaji definiran kot nasilna vstaja širših razsežnosti. Toda v šestih letih 
prizadevanj katalonskih separatistov za dosego neodvisnosti je edino nasilje izbruhnilo na referendumski dan, in to po 
zaslugi policije, vodene iz Madrida, ki je preprečevala glasovanje na voliščih. Sojenje bo moralo dati jasen odgovor na 
obtožbo o nasilni vstaji, obenem pa ni bila sprožena nobena preiskava proti tedanjemu ravnanju policije. Obeta se še nekaj 
drugih trdih orehov, med njimi vprašanje, ali navedeno obtožbo o uporu dokazuje deklaracija katalonskega parlamenta o 
neodvisnosti, ki pa ni imela stvarnih posledic. Sojenje naj bi trajalo tri mesece, na vsakotedenskih narokih od torka do 
četrtka bodo zaslišali okoli 600 prič, med njimi tudi Rajoya. 
Sojenje je naletelo tudi na kritiko o »političnem procesu, kakršnih v Evropi ne bi smelo biti«, kot trdi Platforma za dialog 
med EU in Katalonijo v evropskem parlamentu, ki jo vodi slovenski poslanec Ivo Vajgl.  
V Madridu ducat glavnih obtožencev 
Dvanajsterica obtoženih na vrhovnem sodišču v Madridu predstavlja glavno, ne pa tudi edino skupino v sodnem procesu 
proti katalonskim separatistom. V drugi skupini je sedmerica katalonskih politikov na čelu z bivšim predsednikom vlade 
avtonomne pokrajine Carlesom Puigdemontom, ki se je zatekla na tuje. Zanje je Španija po polomih na več sodiščih drugih 
evropskih držav umaknila evropski priporni nalog in jih preganja samo doma, a jim zaradi določil španske ustave ne more 
soditi v odsotnosti. V tretji skupini je šest katalonskih politikov, obtoženih samo državljanske nepokorščine, ki bodo po 
lanski procesni odločitvi vrhovnega sodišča v Madridu stopili pred katalonsko sodišče. Ločeno sojenje pa je predvideno tudi 
za četverico katalonskih policijskih uradnikov zaradi neizpolnjenih ukazov iz Madrida. 

• Španija korak do predčasnih volitev. Simon Tecco. Dnevnik, Ljubljana, 12. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042862339/svet/spanija-korak-do-predcasnih-volitev  
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Španija se zdi bliže predčasnim volitvam, potem ko se je premier Sanchez znašel med kladivom in nakovalom zahtev 
desne opozicije in katalonskih nacionalistov, brez katerih nima večine v parlamentu. 
 
Španska manjšinska vlada socialističnega premierja Pedra Sancheza je v petek prekinila pogovore s katalonsko vlado o 
pogojih, pod katerimi naj bi potekale nadaljnje razprave o rešitvi katalonske problematike. Katalonski nacionalistični stranki 
ERC in PDeCAT ter katalonski predsednik Quim Torra zahtevajo, da bi bila osrednja tema pogovorov referendum o 
samoodločbi Katalonije, s čimer tudi pogojujejo svojo podporo Sanchezovi vladi v španskem parlamentu. Za špansko desno 
politično opozicijo pa so pogovori nesprejemljivi, zato so Sancheza razglasili za »izdajalca domovine« in v nedeljo organizirali 
javni shod v Madridu z zahtevo po sklicu izrednih volitev.  
Težke besede o premierju 
V skladu z obljubo, da se bo katalonska problematika reševala z dialogom in ne s konfrontacijo, ki jo je Sanchez dal po 
izvolitvi na premierski položaj pred osmimi meseci, so s Torro stekla dogovarjanja o sestavi debatnega omizja, na katerem bi 
sodelovale katalonske in španske politične stranke. Pogajanja o tej temi in o pogojih, pod katerimi naj bi potekalo debatno 
omizje, so se začela pred dobrim mesecem. Vendar so ERC, PDeCAT in Torra postavili kot ključni pogoj pogovore o 
samoodločbi, česar pa Sanchez ne more sprejeti, če se hoče obdržati na politični sceni. Španska desnica pogovorom odločno 
nasprotuje, medtem ko Katalonci pri svojem pogoju vztrajajo in s tem povezujejo tudi nadaljnjo podporo socialistični vladi v 
španskem parlamentu. Brez njihovih poslanskih glasov vlada namreč pade, Sanchez pa jih nujno potrebuje tudi za sprejem 
državnega proračuna, o čemer bodo glasovali jutri. Socialisti so zato predlagali, naj »vsaka od sodelujočih političnih strank 
na debatnem omizju predstavi svoje predloge in politične projekte popolnoma svobodno in brez omejitev z namenom, da 
se doseže skupni predlog« o prihodnosti Katalonije, kar z drugimi besedami pomeni, da nikjer ne piše, da se ne bi moglo 
razpravljati o samoodločbi katalonskega naroda. A nacionalistov to ni zadovoljilo. 
Dosedanja pogajanja so potekala daleč od oči javnosti vse do prejšnjega torka, ko je sekretar katalonskih socialistov (PSC) 
Miquel Iceta sporočil, da so dosegli dogovor, po katerem naj bi pogovore na debatnem omizju vodil tako imenovani 
poročevalec, ne pa pogajalec oziroma posrednik, kot so želeli Katalonci. To pa je vseeno sprožilo veliko razburjenje v vrstah 
desne opozicije, ki jo sestavljajo Ljudska stranka (PP), Ciudadanos (C's) in skrajno desna VOK. Vodja PP Pablo Casado je 
Sanchezu očital, da »je največji prestopnik v španski demokratični zgodovini; neodgovoren in nesposoben vladati, nelojalen, 
velik izdajalec in kompulziven lažnivec«. Proti premierju so se oglasili celo pomembni člani njegove Španske socialistične 
stranke (PSOE), tako imenovani socialistični baroni s Felipejem Gonzalezom na čelu.  
Nacionalisti bi raje konfrontacijo? 
Katalonske stranke in Torra pa so se vedli, kot da se njih to ne tiče, in nadaljevali pritisk na Sancheza. ERC je v torek vložila 
amandmaje na vse postavke vladnega predloga proračuna, v petek je enako storila PDeCAT. To pomeni gladko zavrnitev 
proračuna, če omenjenih amandmajev ne bodo preklicali v zadnjem hipu pred parlamentarnim glasovanjem. Sanchez se je 
tako znašel med kladivom in nakovalom katalonskega izsiljevanja in napada španske desnice, zato se je odločil prekiniti 
pogovore. To pa lahko vodi v sklic izrednih volitev, verjetno aprila ali maja letos, kar bo jasno po jutrišnjem glasovanju o 
proračunu.  
Torra zdaj obžaluje, da je prišlo do prekinitve pogajanj, in je pripravljen s Sachezom nadaljevati pogovore, ob tem pa je 
ponovil zahtevo, da se črno na belo zapiše, da bo tema debatnega omizja pogajanje o referendumu o samoodločbi, sicer 
proračun ne bo dobil njihove podpore. Izpolnitev tega pogoja pa bi za Sancheza pomenila politični samomor. Videti je, da ne 
gre zgolj za politični avtizem nacionalistov, marveč za poskus odstranitve Sancheza iz vrha španske vlade, ker jim bolj kot 
dialog ustreza konfrontacija.  
Začenja se sojenje katalonskim politikom  
Špansko vrhovno sodišče danes začenja sodni proces v Madridu proti 12 od 18 obtoženih katalonskih politikov, ki so 
odgovorni za sklic referenduma o neodvisnosti Katalonije 1. oktobra 2017. Devet jih je v zaporu več kot leto dni. Na zatožni 
klopi so nekdanji podpredsednik katalonske vlade Oriol Junqueras, nekdanja predsednica katalonskega parlamenta Carmen 
Forcadell, osem nekdanjih katalonskih ministrov v Puigdemontovi vladi ter voditelja nacionalističnih družbenih organizacij. 
Tožilec zahteva od 7 do 25 let zapora glede na težo posameznih obtožb, kot so upor, neposlušnost in malverzacije. Preostali 
šesterici obtoženih bodo sodili v Kataloniji. Nekateri iskani katalonski politiki, vključno z odstavljenim predsednikom 
Puigdemontom, pa so dobili zatočišče v Belgiji, Švici in na Otoku. 

• Goriška župana prerezala žičnato ograjo na meji. STA. Dnevnik, Ljubljana, 13. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042872666/lokalno/primorska/goriska-zupana-prerezala-zicnato-ograjo-na-meji  
Župana Mestne občine Nova Gorica Klemen Miklavič in Občine Gorica Rodolfo Ziberna sta s simboličnim prerezom 
žičnate mejne ograje med Solkanom in Gorico danes prižgala zeleno luč za začetek del v okviru čezmejnega projekta 
Isonzo-Soča. Dejanje je nov korak k uresničitvi ideje o skupnem somestju na obeh straneh slovensko-italijanske meje. 
 
 
V projektu Isonzo-Soča, ki se začenja v teh dneh, v celoti pa bo predvidoma končan do leta 2021, sodeluje tudi Občina 
Šempeter-Vrtojba, zato se je današnjemu simbolnemu dejanju pridružil tudi njen župan Milan Turk. 
Pet milijonov evrov vreden projekt predvideva izgradnjo mreže kolesarskih in sprehajalnih poti na obmejnem območju teh 
treh občin, ki projekt vodijo skupaj z Evropskim združenjem za teritorialno sodelovanje (EZTS) GO. »Danes režemo ograjo na 
meji zato, da v življenje pospremimo konkreten projekt, projekt, ki nas združuje na področju infrastrukture. (...) Eno je, če 
neprestano govoriš, da je potrebno sodelovanje, da je potrebna skupna rast, drugo pa, da za skupno mizo spraviš strokovne 
sodelavce na občinah in ti začnejo razmišljati o skupnem prostorskem načrtu,« je ob današnjem dogodku dejal goriški župan 
Ziberna. 

https://www.dnevnik.si/1042872666/lokalno/primorska/goriska-zupana-prerezala-zicnato-ograjo-na-meji


Tudi novogoriški župan Miklavič je prepričan, da iz dobe velikih besed, želja in pozivov prehajajo v dobo konkretnih 
projektov. Kot je dodal, izzivi ostajajo na področju urbanizma, in sicer, kako skupaj organizirati prostor med mesti, med 
tremi občinami ob državni meji. 
Projekt Isonzo-Soča se deli na štiri sklope. Prvi se bo začel še ta mesec, predvideva pa infrastrukturno ureditev v 
rekreacijskem parku v Vrtojbi. V drugem sklopu je predvidena izgradnja brvi čez Sočo pri Solkanu in ureditev povezovalne 
kolesarske steze do kolesarske poti, ki vodi do Plav. Tretji sklop zajema izgradnjo kolesarske in pešpoti ob meji, ki bo 
povezovala Solkan s Trgom Evrope ter se nadaljevala mimo Rafuta do Vrtojbe. V okviru četrtega sklopa bodo zgradili 
kolesarske in pešpoti ob Soči na italijanski strani od ulice Degli Scogli do Pevmskega parka in Stražišča ter po prečni osi od 
Pevmskega parka do Škabrijelske ulice. 
Cilj projekta Isonzo-Soča je ovrednotiti naravno in kulturno dediščino somestja, okrepiti področje turizma na tem območju, 
spodbujati trajnostno mobilnost ter zagotoviti lažjo in boljšo dostopnost znotraj skupnega čezmejnega prostora. 

• Pahor: Pričakujem, da se bo Tajani v celoti ogradil od svojih besed. Dnevnik, Ljubljana, 13. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042872664/slovenija/1042872664  
Besede, ki jih je predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani izrekel v nedeljo na slovesnosti v Bazovici, je mogoče 
razumeti tudi kot ozemeljske zahteve, zato jih v celoti zavračam, je danes v Ljubljani ob razpisu evropskih volitev dejal 
predsednik republike Borut Pahor. “Pričakujem, da se bo Tajani v celoti ogradil od svojih besed,” je dodal. 
 
Pahor je izrazil pričakovanje, da bo Tajani ugotovil, da so bile njegove besede napačne, ter se od njih ogradil. Po mnenju 
predsednika republike je treba to storiti čim prej in umiriti razpravo, ki se je ob tem razvnela. 
Gre za besede, naj »živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija, naj živijo italijanski izgnanci«, ki jih je 
Tajani izrekel na koncu govora na nedeljski slovesnosti v Bazovici ob italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb. »To v politiki 
niso majhne stvari, so velike zadeve, ki so upravičeno zaskrbele tiste, ki se jih te besede tičejo. Morajo pa se dotakniti tudi 
vseh drugih v skupnem evropskem domu, ker Evropa, ki je zasnovana na spravi, medsebojnem spoštovanju in upoštevanju, 
pred takšnimi besedami ne more zamižati,« je svoje pričakovanje danes pojasnil Pahor. 
Dodal je, da ni prvič, da so visoki predstavniki italijanske politike ponovili ocene in stališča, ki so nesprejemljivi. »Prvič pa je, 
da se to dogaja v kontekstu evropske politike, ko je ta evropska ideja povezanosti in sodelovanja šibkejša, ko se kažejo resni 
znaki njene krize, ko postajajo takšna stališča še toliko bolj zaskrbljujoča,« je dejal predsednik. Zaradi tega konteksta od 
predsednika Evropskega parlamenta Tajanija pričakuje ustrezen in dovolj jasen odziv. 
Pahor je sicer že v ponedeljek v zvezi z dogodki v Bazovici - slovesnosti se je poleg Tajanija udeležil tudi italijanski notranji 
minister Matteo Salvini - pisal italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli. 
Mussolinijeva se ni strinjala s Šoltesovim pozivom k odstopu Tajanija 
Evropski poslanec Igor Šoltes je včeraj v Evropskem parlamentu pozval predsednika Tajanija k odstopu. Njegov govor pa ni 
navdušil vseh prisotnih poslancev, še posebej ne vnukinje nekdanjega voditelja Benita Mussolinija, Alessandre Mussolini.  

• Tajani se je danes še enkrat s pismom za javnost opravičil za izjave v Bazovici. STA. Dnevnik, Ljubljana, 13. 
februar 2019  

https://www.dnevnik.si/1042872700/slovenija/tajani-se-je-opravicil-za-izjavo-v-bazovici  
Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani se je po današnjem srečanju s slovenskimi in hrvaškimi evroposlanci iz 
vrst Evropske ljudske stranke (EPP) opravičil za nedeljske izjave v Bazovici. Kot so še potrdili v EPP, bo Tajani tudi poslal 
pismo zunanjemu ministru Miru Cerarju. 
 
 
Tajani je v nedeljo na oziroma ob robu slovesnosti v Bazovici pri Trstu ob italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb in 
eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije izjavil, da je tiste, ki zanikajo pojav fojb in eksodusa, premagala zgodovina in da 
je tisti, kdor zanika ta pojav, sostorilec tistega, kar se je zgodilo. Ob tem je dodal, da naj »živi Trst, naj živi italijanska Istra, 
naj živi italijanska Dalmacija«. 
»Iskreno obžalujem in se opravičujem, da sem uporabil besede, ki so morda užalile vaše državljane in so bile razumljene kot 
neke vrste ozemeljske zahteve. Zagotavljam vam, da to ni bil niti moj namen niti ni to moje stališče o zadevi,« je zapisal v 
današnji izjavi za javnost. 
Dodal je, da je, ko je omenil italijansko Istro in Dalmacijo, govoril o istrskih in dalmatinskih italijansko govorečih izgnancih, 
njihovih otrocih in vnukih, med katerimi jih je bilo veliko na nedeljski slovesnosti v Bazovici. 
V izjavi je še zapisal, da njegova politična kariera ponuja številne dokaze o velikem prijateljstvu in spoštovanju do 
prebivalcev Hrvaške in Slovenije. 
Poudaril je še, da si vse oblike totalitarizmov zaslužijo odločno obsodbo, žrtve fašizma, nacizma in komunizma pa je treba 
obravnavati z enakim spoštovanjem. 
Tajani je svoje izjave skušal omiliti že v ponedeljek, ko je med drugim dejal, da so bile napačno razumljene. A s to njegovo 
izjavo številni niso bili zadovoljni. Slovenski in hrvaški evroposlanci iz vrst EPP so zato v skupnem pismu od njega zahtevali 
jasno opravičilo in umik izjav iz Bazovice. 
Peterle in Bogovič zadovoljna z opravičilom 
Pod pismo predsedniku parlamenta, ki sicer prav tako prihaja iz EPP, se je podpisalo deset evropskih poslancev, ki so se 
danes popoldne z njim tudi srečali. Na srečanju so bili vsi slovenski evroposlanci iz EPP Milan Zver, Romana Tomc, Patricija 
Šulin (vsi SDS), Alojz Peterle (NSi) in Franc Bogovič (SLS), ter hrvaški Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Željana Zovko, Ivica Tolić 
in Marijana Petir. 
Evropska poslanca Franc Bogovič (EPP/SLS) in Lojze Peterle (EPP/NSi) sta po današnjem srečanju zadovoljna z opravičilom. 
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Kot je za slovenske medije dejal Bogovič, se je Tajani nedvoumno opravičil, "spoznal, da je naredil napako". Dodal je, da 
predsedniku parlamenta "mogoče v ponedeljek še ni bilo povsem jasno, kako je bil v Sloveniji razumljen in kaj je povedal". 
Povedal je, da je Tajanija na sestanku opozoril, da mora paziti pri teh besedah, saj se Slovenci predobro spominjamo 
fašizma. 
"Mislim, da smo dosegli pomemben napredek, da je odkrit, neposreden pogovor prinesel rezultat," pa je dejal Peterle. 
Dodal je, da je pomembno, da se je opredelil proti vsem totalitarizmom, saj v ponedeljkovi izjavi ni omenil fašizma. "Zdaj 
imamo povsem jasno in načelno stališče". 
"Priznal je napako, piše pismo, ki ga bo poslal zunanjemu ministru," je še dejal Bogovič. Uradna pisma Ljubljani in Zagrebu 
bodo imela podobne elemente kot izjava za javnost, pa je povedal Peterle. 
Cerar je v torek pisal Tajaniju zaradi njegovih izjav na slovesnosti v Bazovici kljub ponedeljkovemu opravičilu. Pojasnil je, da 
v opravičilu ni bilo izrečeno vse, kar pričakuje sam in tudi Slovenija. 
Predsedniku Evropskega parlamenta je zaradi njegovih izjav o italijanski Istri in italijanski Dalmaciji v torek pisala tudi 
hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović in od Tajanija zahtevala nedvoumno opravičilo. Tajani bo po navedbah EPP 
pismo z opravičilom poslal tudi njej. 

• Macron in Mattarella: Odnosi med Francijo in Italijo premočni, da bi bili ogroženi. STA. Dnevnik, Ljubljana, 13. 
februar 2019  

https://www.dnevnik.si/1042872627/svet/macron-in-mattarella-odnosi-med-francijo-in-italijo-premocni-da-bi-bili-
ogrozeni 
Francoski in italijanski predsednik, Emmanuel Macron in Sergio Mattarella, sta v torek zvečer v telefonskem pogovoru 
ponovno potrdila izjemne odnose med državama in poudarila, da so ti premočni, da bi bili lahko ogroženi, poroča nemška 
tiskovna agencija dpa. 
 
Med državama vladajo "izjemni zgodovinski in človeški odnosi", ki so premočni, da bi bili ogroženi, sta predsednika 
poudarila ob zaostrenih odnosih med italijansko populistično vlado in Macronovo administracijo. »Predsednik (Macron) je 
govoril z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello, potem ko je bil francoski veleposlanik v Rimu pozvan na pogovore,« 
so sporočili iz Elizejske palače. Odnose med državama zaznamujejo »izjemne zgodovinske, gospodarske, kulturne in 
človeške vezi,« je zapisano v izjavi, ki jo je objavila tudi italijanska vlada. Predsednika obeh držav sta se strinjala, da »imata 
Francija in Italija, državi, ki sta gradili Evropo, posebno odgovornost za skupno delovanje, da bi branili in ponovno zagnali 
Evropsko unijo«. 
Francija je prejšnji teden na pogovore v Pariz poklicala svojega veleposlanika v Italiji, in sicer po vrsti »provokacij« voditeljev 
italijanske populistične vlade in vmešavanja v francoske notranje zadeve. Podpredsednika italijanske vlade Matteo Salvini in 
Luigi Di Maio sta zavrnila očitke in izrazila pripravljenost na pogovore. 
Za ta korak se je Pariz odločil dva dni po tistem, ko se je podpredsednik italijanske vlade Di Maio v francoski prestolnici 
srečal s člani protestnega gibanja rumenih jopičev, ki že od novembra protestirajo proti Macronovi vladi. 

• Makedonija je od včeraj Severna Makedonija. ba. Dnevnik, Ljubljana, 13. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042872561/svet/makedonija-je-od-vceraj-severna-makedonija  
Makedonija se od včeraj imenuje Severna Makedonija, potem ko je vlada v Skopju sporočila, da je prespanski dogovor 
začel veljati. 
 
Države z imenom Republika Makedonija ni več. Vlada v Skopju je v izjavi sporočila, da se država od včeraj imenuje Republika 
Severna Makedonija, potem ko je v veljavo stopil prespanski dogovor z Grčijo, ki določa spremembo imena države. Zadnji 
pogoj za uveljavitev prespanskega dogovora je bila grška ratifikacija protokola o pristopu Severne Makedonije k zvezi Nato, 
kar so v grškem parlamentu storili v petek. Protokol je včeraj kot druga ratificirala Slovenija, in sicer je zanj glasovalo 72 
poslancev, 12 pa proti (proti so se izrekli v Levici in SNS). Kot tretja naj bi protokol danes ratificirala Albanija. 
(Severna) Makedonija je svoje preimenovanje včeraj zaznamovala tudi z dvigom zastave zveze Nato pred vladno palačo v 
Skopju. Država sicer uradno še ni članica zavezništva, saj mora pristopni protokol ratificirati vseh 29 članic, kar lahko traja 
kakšno leto dni. Lahko pa bo že sodelovala na zasedanjih in v razpravah Nata. »Uspelo nam je! Naša domovina je na pravi 
poti. Postajamo trideseta članica Nata. Postajamo varna država. To je novo poglavje v naši zgodovini. Naj dolgo živi 
Republika Severna Makedonija!« je ob dogodku zapisal premier Zoran Zaev, ki je skupaj z grškim premierjem Aleksisom 
Ciprasom najbolj zaslužen za prespanski sporazum. Uveljaviti jima ga je uspelo uveljaviti kljub močnemu nasprotovanju 
opozicije in javnosti, Severna Makedonija pa zdaj upa tudi na junijski začetek pristopnih pogajanj z EU. 
Odbor za podelitev Nobelovih nagrad za mir je včeraj sporočil, da je letos prejel 304 predloge, potem ko se je 31. januarja 
iztekel rok. Med favorite za nagrado štejeta prav Zaev in Cipras, pa tudi visoki komisariat Združenih narodov za begunce. Ba 

• Na makedonski meji začenjajo s postavljanjem tabel Severna Makedonija. STA. Dnevnik, Ljubljana, 13. februar 
2019 

https://www.dnevnik.si/1042872655/svet/na-makedonski-meji-zacenjajo-s-postavljanjem-tabel-severna-makedonija  
Potem ko se je v torek Makedonija uradno preimenovala v Severno Makedonijo, je vlada premierja Zorana Zaeva danes 
pozvala carinike, naj v roku treh dni na vseh mejnih prehodih zamenjajo table z imenom države. Med prvimi bodo tablo z 
novim imenom države zamenjali danes na makedonsko-grškem mejnem prehodu Bogorodica-Evzoni. 
 
 
Table z napisom Severna Makedonija bodo v prihodnjih treh dneh namestili na vseh mejnih prehodih, to velja tudi za 
mednarodni letališči v Skopju in Ohridu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Table bodo zamenjali tudi na vseh državnih 
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uradih. Med drugim pa so k menjavi osebnih dokumentov pozvali tudi vse državljane, ki imajo glede na uredbo sicer za to na 
voljo pet let. 
Makedonski mediji so danes poročali, da bodo v prihodnje zamenjali tudi mednarodno avtomobilsko oznako, ki je sedaj MK. 
Skopje bo sicer v prihodnjih dneh o spremembi imena obvestilo še Združene narode. Tako bo novo ime začelo veljati tudi po 
celem svetu. 
Grčija je od leta 1991 nasprotovala imenu svoje severne sosede, saj imajo istoimensko severno pokrajino. Zaradi spora je 
Grčija blokirala pot Makedonije v zvezo Nato in Evropsko unijo. Strani sta lani poleti le sklenili zgodovinski prespanski 
sporazum, po katerem se je Makedonija preimenovala v Severno Makedonijo. 
Grčija je nato v petek kot prva država zveze Nato ratificirala protokol o pristopu Severne Makedonije v zvezo Nato, v torek 
pa ga je kot druga država ratificirala Slovenija. 

• Špansko tožilstvo zanika, da je sojenje nekdanjim katalonskim voditeljem politično. STA. Dnevnik, Ljubljana, 13. 
februar 2019  

https://www.dnevnik.si/1042872674/svet/spansko-tozilstvo-zanika-da-je-sojenje-nekdanjim-katalonskim-voditeljem-
politicno  
Špansko tožilstvo je danes na sojenju nekdanjim katalonskim voditeljem zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve 
Katalonije od Španije zatrdilo, da ne gre za politični proces, kot trdi obramba. 
 
»Ne sodi se zagovarjanju neodvisnosti, predmet sojenja ni suverenistični politični projekt, ampak huda dejanja, ki so se 
zgodila septembra in oktobra 2017,« je na sodišču po poročanju francoske tiskovna agencije AFP povedal španski tožilec 
Javier Zaragoza. 
Po njegovih besedah je bilo v poskusu odcepitve Katalonije uporabljeno nasilje. »Nasilne situacije« so bile 20. septembra 
2017, ko so potekali protesti ob aretaciji tedanjih katalonskih uradnikov, in 1. oktobra 2017, ko je potekal sporni 
referendum o neodvisnosti, je pojasnil. 
Politični aktivizem ni dovoljenje, ki upravičuje kazniva dejanja, kot so nespoštovanje odločitve ustavnega sodišča, ki je 
prepovedalo referendum, uporaba »človeških zidov« za zaščito volišč in »nasilni spopadi« s policijo, je še poudaril. 
Zavrnil je tudi torkove trditve odvetnikov obdolžencev, da »političnim oporečnikom« sodijo zaradi njihovih idej. Tožilec je 
zatrdil, da je obramba »ustvarila deformirano različico resničnosti, da bi diskreditirala špansko pravosodje in njegove 
institucije«. 
Sojenje nekdanjim voditeljem Katalonije se je začelo včeraj 
Državno odvetništvo, ki v sodnem postopku zastopa državo, pa je medtem danes na sodišču zatrdilo, da obdolžencem niso 
bile kratene temeljne pravice, na twitterju poroča katalonska tiskovna agencija Catalan News. Obramba je namreč v torek 
menila, da jim je bila kratena pravica do obrambe. 
Na španskem vrhovnem sodišču se je v torek začelo sojenje 12 nekdanjim političnim in civilnodružbenim voditeljem 
Katalonije zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve te pokrajine od Španije. Špansko tožilstvo za obdolžence zahteva 
zaporne kazni v višini od sedem do 25 let, najvišjo za nekdanjega podpredsednika katalonske vlade Oriola Junquerasa, ki je 
obtožen upora in zlorabe javnih sredstev. 
Sojenje se bo v četrtek predvidoma nadaljevalo z zaslišanjem obdolžencev, prvega naj bi zaslišali Junquerasa. 

• Tajani se je v pismu opravičil tudi Cerarju in slovenskemu narodu. STA. Dnevnik, Ljubljana, 14. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042872831/slovenija/tajani-se-je-v-pismu-opravicil-tudi-cerarju-in-slovenskemu-narodu-  
Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani se je v pismu slovenskemu zunanjemu ministru Miru Cerarju in 
slovenskemu narodu opravičil za svoje besede na nedeljski slovesnosti ob dnevu spomina na žrtve fojb v Bazovici. 
 
 
»Iskreno se opravičujem, tako vam kot slovenskemu narodu, če so moje besede utegnile užaliti čustva vaših sodržavljanov,« 
je Tajani v sredo zapisal v pismu, ki ga je zunanje ministrstvo danes objavilo na spletni strani. 
»Verjemite mi, gospod minister, da resnično ni bila moja namera ustvarjati napetosti, še manj pa izražati ozemeljske 
pretenzije, ki jih moja država tudi sicer nima,« je poudaril. Pojasnil je, da je omemba italijanske Istre in Dalmacije zadevala 
istrske in dalmatinske izseljence, njihove otroke in vnuke, ki so bili v velikem številu navzoči na nedeljski slovesnosti ob 
dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije v Bazovici pri Trstu. 
Tam je Tajani izjavil, naj »živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija«. V ponedeljek je izrazil obžalovanje, 
če so bile njegove izjave napačno razumljene, in dodal, da je želel posredovati sporočilo miru. V sredo pa se je po sestanku s 
slovenskimi in hrvaškimi evroposlanci Evropske ljudske stranke še opravičil za te izjave. 
Cerar s torkovim opravičilom ni bil zadovoljen 
V pismu, ki ga je poslal Cerarju, je zapisal še, da je njegovo politično delovanje vedno temeljilo na vrednotah prijateljstva in 
bratstva ter preseganju preteklih delitev, kar je osnovni gradnik Evropske unije. »Ponovno želim izraziti svoje prijateljstvo in 
globoko spoštovanje do slovenskega naroda, o katerem ne gre nikoli podvomiti,« je izpostavil. 
Cerar je predsedniku Evropskega parlamenta zaradi njegovih izjav v Bazovici pisal v torek, in sicer kljub ponedeljkovemu 
opravičilu. Pojasnil je, da tedaj ni bilo izrečeno vse, kar pričakuje sam in tudi Slovenija. 
Tajani je po ministrovih besedah »kot predsednik Evropskega parlamenta, institucije, ki predstavlja državljanke in državljane 
unije, na slovesnosti podal izjave, ki niso ne v duhu Evropske unije ne njenih ustanovnih vrednot«. »Prav nasprotno, vaše 
izjave nas vračajo v čase, ko se je z nevarno retoriko v Evropi spodbujalo k sovražnostim do drugih narodov ter ustvarjalo 
napetosti med narodi in državami,« je dodal Cerar. 
Zunanji minister se na sredino opravičilo predsednika Evropskega parlamenta še ni odzval. 
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Tajani se je opravičil tudi hrvaški predsednici Kolindi Grabar-Kitarović in hrvaškemu premierju Andreju Plenkoviću. Pismi so 
v sredo objavili na spletnih straneh hrvaške predsednice in hrvaške vlade. 

• Tajani se je še enkrat opravičil, Cerar zadovoljen. alp, STA. Dnevnik, Ljubljana, 14. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042872831/slovenija/tajani-se-je-v-pismu-opravicil-tudi-cerarju-in-slovenskemu-narodu-  
Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani se je v pismu slovenskemu zunanjemu ministru Miru Cerarju in 
slovenskemu narodu opravičil za svoje besede na nedeljski slovesnosti ob dnevu spomina na žrtve fojb v Bazovici. 
 
»Iskreno se opravičujem, tako vam kot slovenskemu narodu, če so moje besede utegnile užaliti čustva vaših sodržavljanov,« 
je Tajani v sredo zapisal v pismu, ki ga je zunanje ministrstvo danes objavilo na spletni strani. 
»Verjemite mi, gospod minister, da resnično ni bila moja namera ustvarjati napetosti, še manj pa izražati ozemeljske 
pretenzije, ki jih moja država tudi sicer nima,« je poudaril. Pojasnil je, da je omemba italijanske Istre in Dalmacije zadevala 
istrske in dalmatinske izseljence, njihove otroke in vnuke, ki so bili v velikem številu navzoči na nedeljski slovesnosti ob 
dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije v Bazovici pri Trstu. 
Tam je Tajani izjavil, naj »živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija«. V ponedeljek je izrazil obžalovanje, 
če so bile njegove izjave napačno razumljene, in dodal, da je želel posredovati sporočilo miru. V sredo pa se je po sestanku s 
slovenskimi in hrvaškimi evroposlanci Evropske ljudske stranke še opravičil za te izjave. 
Cerar: Tajani je s pismom oblikoval opravičilo, kot smo ga pričakovali  
Po Cerarjevih besedah je zgodba z zadnjim pismom zaključena, je pa zdaj predvsem pomembno, da se v prihodnje kaj 
takšnega ne ponovi, ne s strani Tajanija, ne s strani koga drugega, sicer bo morala Slovenija »odreagirati še bistveno bolj 
odločno«. 
V pismu, ki ga je poslal Cerarju, je Tajani zapisal še, da je njegovo politično delovanje vedno temeljilo na vrednotah 
prijateljstva in bratstva ter preseganju preteklih delitev, kar je osnovni gradnik Evropske unije. »Ponovno želim izraziti svoje 
prijateljstvo in globoko spoštovanje do slovenskega naroda, o katerem ne gre nikoli podvomiti,« je izpostavil. 
Cerar je predsedniku Evropskega parlamenta zaradi njegovih izjav v Bazovici pisal v torek, in sicer kljub ponedeljkovemu 
opravičilu. Pojasnil je, da tedaj ni bilo izrečeno vse, kar pričakuje sam in tudi Slovenija. 
Tajani je po ministrovih besedah »kot predsednik Evropskega parlamenta, institucije, ki predstavlja državljanke in državljane 
unije, na slovesnosti podal izjave, ki niso ne v duhu Evropske unije ne njenih ustanovnih vrednot«. »Prav nasprotno, vaše 
izjave nas vračajo v čase, ko se je z nevarno retoriko v Evropi spodbujalo k sovražnostim do drugih narodov ter ustvarjalo 
napetosti med narodi in državami,« je dodal Cerar. 
Zunanji minister se na sredino opravičilo predsednika Evropskega parlamenta še ni odzval. 
Tajani se je opravičil tudi hrvaški predsednici Kolindi Grabar-Kitarović in hrvaškemu premierju Andreju Plenkoviću. Pismi so 
v sredo objavili na spletnih straneh hrvaške predsednice in hrvaške vlade. 

• Slovenija bo sprejela pet prosilcev za mednarodno zaščito z Malte. STA. Dnevnik, Ljubljana, 14. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042872932/slovenija/slovenija-bo-sprejela-pet-prosilcev-za-mednarodno-zascito-z-malte  
Vlada je danes odločila, da bo Slovenija na podlagi delitve bremen in v skladu z načelom solidarnosti med državami 
članicami Evropske unije z Malte sprejela pet prosilcev za mednarodno zaščito. 
 
Prosilci sodijo v kategorijo ranljivih oseb s posebnimi potrebami in izpolnjujejo pogoje za priznanje mednarodne zaščite 
skladno z zakonom o mednarodni zaščiti, so sporočili po seji vlade. 
Malta je kot najmanjša država članica Evropske unije že od leta 2002 ciljna sprejemna država pomembnega priliva ilegalnih 
priseljencev in je glede na svojo geografsko lego neproporcionalno obremenjena. 
Odločitev vlade temelji na suvereni odločitvi Slovenije, da izrazi solidarnost z državo članico unije, kar ji daje možnost, da pri 
tem upošteva vse vidike sprejemnih, integracijskih in ostalih zmožnosti za sprejem prosilcev, so dodali. Za sprejem, 
obravnavo in pomoč pri vključevanju prosilcev bodo uporabili sredstva sklada za azil, migracije in vključevanje (75 
odstotkov) in državnega proračuna (25 odstotkov). 
Izpostavili so, da je Slovenija doslej že večkrat izkazala solidarnost, tako z drugimi državami članicami EU kot s tretjimi 
državami. Novembra 2010 je v okviru projekta EUREMA sprejela osem oseb, ki jim je bil na Malti priznan status begunca, v 
obdobju 2016-2018 pa je iz Grčije in Italije premestila 253 oseb, ki so nedvomno potrebovale mednarodno zaščito. Lani je iz 
Turčije trajno preselila 34 državljanov Sirije, ki se jim lahko prizna status begunca. 
Letos pa je v okviru reševanja problematike izkrcavanja migrantov na Malti 9. januarja Evropski komisiji izrazila 
pripravljenost, da sprejme pet oseb iz kategorije ranljivih oseb. 
Malteška vlada je takrat pristala, da na njenih obalah pristaneta ladji nemških človekoljubnih organizacij Sea-Watch in Sea-
Eye s skupno 49 migranti, ki so bili dva tedna ujeti na Sredozemskem morju. Njihovo izkrcanje je dovolila šele po tistem, ko 
je več članic EU, med njimi Slovenija, izrazilo pripravljenost, da bodo sprejele migrante, ki se nahajajo v tej otoški državi. 

• Na španskem sodišču zaslišujejo nekdanje katalonske voditelje. STA. Dnevnik, Ljubljana, 14. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042872870/Svet/na-spanskem-sodiscu-zaslisujejo-nekdanje-katalonske-voditelje  
Na španskem vrhovnem sodišču so se danes začela zaslišanja nekdanjih katalonskih voditeljev, ki jim sodijo zaradi 
poskusa odcepitve Katalonije od Španije očitajo upor. Nekdanji katalonski podpredsednik Oriol Junqueras je dejal, da ne 
bo odgovarjal na vprašanja tožnikov, pri čemer se je označil za političnega zapornika. 
 
 
»Sodijo mi zaradi mojih idej in ne mojih dejanj, zato sem v političnem procesu,« je povedal po poročanju francoske tiskovne 
agencije AFP. »Ne bom odgovarjal na vprašanja tožnikov,« je še dejal Junqueras, ki je obtožen upora in zlorabe javnih 
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sredstev. Poleg tožilstva sicer v postopku kot tožnika sodelujeta še državno odvetništvo, ki zastopa državo, in skrajno desna 
stranka Vox. 
»Nič, kar smo naredili, ni zločin. Glasovanje na referendumu ni zločin. Mirno zavzemanje za neodvisnost ni zločin. Zagrešili 
nismo niti enega zločina, ki smo jih obtoženi,« je poudaril po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. 
Na vprašanje svojega odvetnika, ali so pri poskusu odcepitve uporabili nasilje, je odgovoril, da nikoli. Je pa Junqueras, za 
katerega tožilstvo zahteva 25 let zapora, uporabe nasilja obtožil španske oblasti. 
Medtem se je začelo tudi že zaslišanje nekdanjega katalonskega notranjega ministra Joaquima Forna, ki za razliko od 
nekdanjega katalonskega predsednika odgovarja na vprašanja tožilstva in državnega odvetništva. Forn je prav tako obtožen 
upora in zlorabe javnih sredstev, pri čemer tožilstvo zanj zahteva 16 let. 
Zatrdil, da je »kot politik branil referendum, kot notranji minister pa je katalonski policiji naročil, naj upošteva navodila 
sodišča«. »Nič, kar je katalonska policija naredila 20. septembra ali 1. oktobra, ni bilo v nasprotju s katalonsko ustavo,« je še 
poudaril nekdanji notranji minister, ki je nadzoroval regionalno policijo Mossos d'Esquadra. 20. septembra 2017 so sicer 
potekali protesti ob aretaciji tedanjih katalonskih uradnikov, 1. oktobra 2017 pa sporni referendum o neodvisnosti. 
Na španskem vrhovnem sodišču se je v torek začelo sojenje 12 nekdanjim političnim in civilnodružbenim voditeljem 
Katalonije zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve te pokrajine od Španije. Špansko tožilstvo za obdolžence zahteva 
zaporne kazni v višini od sedem do 25 let. 
Tožilec Javier Zaragoza je v sredo na sodišču zatrdil, da ne gre za politični proces, kot trdi obramba. Po njegovem mnenju je 
bilo v poskusu odcepitve Katalonije uporabljeno nasilje. 
 

Večer, Maribor 

• Pahor vročil Florjanu Lipušu zlati red za zasluge. STA, A.L. Večer, Maribor, 08.02.2019 
https://www.vecer.com/pahor-vrocil-florjanu-lipusu-zlati-red-za-zasluge-6658695 
 
 
Lipuš je v zahvali dejal, da ni prepričan, da se vsi zavedajo resnosti kulture in pomembnosti jezika. 
Pisatelj z avstrijske Koroške Florjan Lipuš je ob današnjem kulturnem prazniku prejel zlati red za zasluge za izjemen 
prispevek k slovenski književnosti ter za nov in svež pogled na slovenstvo. Odlikoval ga je predsednik republike Borut Pahor 
na že tradicionalnem dnevu odprtih vrat ob prazniku in ob tem sprejel še letošnje Prešernove nagrajence. 
Lipuš je v zahvali dejal, da ni prepričan, da se vsi zavedajo resnosti kulture in pomembnosti jezika. "Spregledujemo in 
pozabljamo, da je jezik začetek in konec vsega narodnega, vsake narodnosti, tega, kar nas dela posebne in enkratne." Po 
njegovih besedah jezik ni samo pomožno sredstvo pri gospodarskih in političnih poslih ter vsakdanje sredstvo 
sporazumevanja, na njem so zgrajene naša samozavest, bitnost in obstanek. 
Ker so se predhodniki od Trubarja dalje posluževali slovenskega jezika, imamo danes svojo državo, to pa državo po 
pisateljevem mnenju obvezuje, da jezik ohrani in ga oplemeniti. "Samo jezik smo s seboj prinesli, izborili smo si ga, vse drugo 
se nam je navrglo," je poudarila odlikovanec. 
Po njegovem prepričanju namreč imeti svojo državo pomeni imeti tudi oblast nad svojim jezikom. Ta ga lahko bodisi 
zanemarja, opušča in odpravi, lahko pa se dejavno vključi s tem, da jezik in kulturo dvigne na dostojno raven. "Država edina 
mora poskrbeti za to, da je jezik deležen če ne večje pa vsaj enakovredne obravnave in pozornosti, kakršne so deležna vsa 
druga področja, ki poleg jezika še tvorijo državnost." Država pa smo po Lipuševih besedah vsi, celo narodne manjšine. 
Današnje odlikovanje dojema kot "izraz povezovanja vsega slovenskega v enovito celoto". Vendar pa ta gesta ne pomeni 
veliko, če prej omenjeno ne postane "vsakdanje načelo in vzgib vsakdanjega ravnanja". 
Ker prihaja z narodnega obrobja, se Lipuš ni izognil ugotovitvi, da v njegovem okolju "narodno utripanje peša iz leta v leta", 
v matično domovino pa se po njegovih besedah ozirajo v "pričakovanju, da svetilko jezik izpod mize postavi na mizo". Pri 
tem je ponovil moto z ene od Prešernovih proslav: "Z jezikom smo ali nismo, z jezikom bomo ali ne bomo." 
Pahor je v svojem nagovoru povedal, da nam je pol tisočletja kulturnega bivanja omogočilo, da smo iz naroda prerasli v 
nacijo, se oblikovali v državo, ki "naj bo dovolj velika domovina za vse. Če in kolikor bo dovolj velika za vse, potem se nam ni 
bati za njeno prihodnost." Da naj še naprej negujemo jezik in slovenstvo, pa je poudarila tudi letošnja Prešernova 
nagrajenka kostumografka in scenografka Bjanka Adžić Ursulov, ki se je udeležila podelitve skupaj z nekaterimi prejemniki 
nagrad Prešernovega sklada - zborovsko dirigentko Martino Batič ter arhitektoma Aljošo Dekleva in Tino Gregorič - in 
predsednikom upravnega odbora Prešernovega sklada Vinkom Möderndorferjem. 
S svojimi deli Lipuš prispeva k ohranitvi in razvoju slovenskega jezika na Koroškem  
Lipuš je slovenski pisatelj, saj piše v slovenščini, je tudi avstrijski pisatelj, saj živi na avstrijskem Koroškem, poleg tega je 
evropski in svetovni pisatelj, saj v svojih delih opisuje človeka, ki bi lahko z enakimi problemi, strahovi in upanji živel kjerkoli 
in kadarkoli, piše v utemeljitvi odlikovanja. 
 
 
"Večina njegovih del je v širšem pomenu avtobiografska, saj se z njimi vrača v čas med drugo svetovno vojno in po njej ter 
podaja bridko osebno izkušnjo in trpko koroško resničnost. V delih ne opisuje grozot, očitne pa so njihove posledice za 
posameznike, ki iščejo svojo pot v novem svetu. Teža grozot je tako še težja. Pa vendar v njegovih delih ni želje po obračunu 
ali maščevanju, sta pa v njih začudenje in spraševanje, kako je bilo vse to mogoče," so še zapisali v utemeljitvi. 
Osrednji del njegovega literarnega opusa je šest romanov, prejel pa je skoraj vse pomembne kulturne in literarne nagrade 
tako v Avstriji kot v Sloveniji. 

https://www.vecer.com/pahor-vrocil-florjanu-lipusu-zlati-red-za-zasluge-6658695


S svojimi deli Lipuš prispeva k ohranitvi in razvoju slovenskega jezika na Koroškem in v Sloveniji, jezik pa dojema kot temelj 
samozavesti, poudarja utemeljitev. Ob literarnem delu izpostavlja še njegovo zavzemanje za pokončno slovenstvo ter 
njegovo kritičnost do vodstev slovenske manjšinske skupnosti v Avstriji zaradi pomanjkljive enotnosti in odločnosti. 

• Florjanu Lipušu zlati red za zasluge. Urška Mlinarič. Večer, Maribor, 08.02.2019 
https://www.vecer.com/florjanu-lipusu-zlati-red-za-zasluge-6658785  
 

 
Slika: Florjan Lipuš se ozira v matično domovino v pričakovanju. Robert Balen  
 
Slovesno je bilo ob današnjem prazniku tudi v predsedniški palači. Predsednik republike Borut Pahor je v prisotnosti 
Prešernovih nagrajencev podelil državno odlikovanje Florjanu Lipušu. S podelitvijo zlatega reda za zasluge se je pisatelju, 
ki živi na avstrijskem Koroškem, zahvalil za izjemen prispevek k slovenski književnosti in za nov in svež pogled na 
slovenstvo. 
"S svojimi deli Lipuš prispeva k ohranitvi in razvoju slovenskega jezika na Koroškem in v Sloveniji. Njegova dela, njegov ugled 
in pogled na slovenstvo imajo neverjetno moč. Prestopajo meje in preplavljajo vsak breg. Silijo nas, vse nas, tu in tam, k bolj 
poglobljenemu razumevanju problemov slovenstva v Avstriji, svetu in nasploh", je bilo slišano v utemeljitvi priznanja. 
Lipuš sam pa je v zahvalnem govoru spomnil na pomen kulture in jezika, ki se ga, po njegovem, ne zavedamo dovolj. "Jezik 
je začetek in konec vsakega naroda. Jezik nas dela posebne, enkratne. Na jeziku je zgrajena naša samozavest, naša bitnost in 
naš obstanek," je dejal in opozoril, da je država - "in to smo mi vsi, tudi manjšine" dolžna poskrbeti ne le za oplemenitenje in 
vrnitev dostojanstva jeziku,"ki je bil gonilna sila za številne može in žene skozi stoletja, da so ustvarjali v slovenskem jeziku", 
temveč tudi, da bo deležen enake obravnave kot področja, ki skupaj z njim prispevajo k državotvornosti." Če ne bo tako, 
odlikovanje, ki ga je prejel in ki je "izraz povezovanja vsega slovenskega v enovito celoto, nima velike vrednosti". Ob tem je 
opozoril, da na narodovem obrobju, od koder prihaja tudi sam, narodno utripanje peša iz leta v leto, zato se "oziramo v 
matično domovino v pričakovanju, da bo svetilko jezik postavila izpod mize na mizo." In zaključil z motom ene od minulih 
Prešernovih proslav: "Z jezikom smo ali nismo. Z jezikom bomo ali ne bomo." 
Lipuš, tudi sam Prešernov nagrajenec v letu 2004, je cenjen tudi v Avstriji, kjer so mu lani, kot edinemu Slovencu do zdaj, 
podelili najvišje kulturno priznanje - avstrijsko državno nagrado. 

• (VIDEO) Na kulturni praznik fašisti polepili slovensko šolo v Gorici, dijaki so se odzvali s pesmijo. Miha Dajčman  
                  09.02.2019 
https://www.vecer.com/video-na-kulturni-praznik-fasisti-polepili-slovensko-solo-v-gorici-dijaki-so-se-odzvali-s-pesmijo-
6659130  
 

 
Slika: Fašistični plakati na zidu slovenske šole v Gorici. Twitter  
 
Člani gibanja Blocco studentesco v Puccinijevi ulici v Gorici na zid pred slovensko šolo zalepili plakate. Goriški dijaki so se 
na provokacijo odzvali s slovensko pesmijo. 
Kot poroča Primorski dnevnik, so v noči na 8. februar člani gibanja Blocco studentesco, mladinska veja CasaPounda, ki jo 
sestavljajo višješolci in univerzitetni študentje, s plakati polepili zid pred slovenskim višješolskim centrom v Puccinijevi ulici v 
Gorici. "Že nekaj časa nismo bili žrtve mazaških akcij," je bilo včeraj zjutraj slišati pred vhodom v slovenski višješolski center.  
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Na fašističnih plakatih je bil namreč natisnjen simbol gibanja Blocco stutentesco (z gesloma "Devoti alla vittoria" in 
"Tamburo dell’avanguardia"). Hitro je postalo jasno, da gre za provokacijo neznancev na slovenski kulturni praznik. Plakate 
so zalepili na zid ob vhodu v slovenski višješolski center. Predstavniki tehniškega in licejskega pola so včeraj zjutraj takoj 
poklicali karabinjerje, ki si še ogledujejo prostore, medtem ko so plakate odstranili. 
Odziv slovenskih dijakov in študentov izjemen 
Dijaki slovenskega tehniškega in licejskega pola v Puccinijevi ulici v Gorici po včerajšnjih fašističnih provokacijah danes 
stavkajo. Obiskala sta jih goriška pokrajinska predsednica SKGZ Maja Humar ter pokrajinski tajnik Slovenske skupnosti 
Julijan Čavdek. 
"Dijaki, čestitam. Pridni ste in korajžni ste. Prav je, da odreagiramo na dogodke, kakršen je bil na primer včerajšnji, ki se 
ponavljajo," je dijakom pred vhodom v višješolski center med drugim povedala Maja Humar, so zapisali pri Primorskem 
dnevniku. "Ko se pojavijo taki dogodki, je treba odreagirati na odločen in dostojanstven način, tako kot ste storili vi," je 
dijake in dijakinje pohvalil Julijan Čavdek. 
Na družbenem omrežju so se oglasili predstavniki gibanja Blocco studentesco, ki trdijo, da nočna akcija plakatiranja ni bila 
nikakršna provokacija. Njen cilj naj bi bil iskanje dialoga z dijaki slovenskih šol. Med temi naj bi po besedah članov mladinske 
veje neofašističnega gibanja CasaPound nekateri tudi obiskovali njihov sedež. 

• "To ljudstvo je eno". Janko Votek. Večer, Maribor, 09.02.2019 
https://www.vecer.com/to-ljudstvo-je-eno-6658962  
 

 
Slika: Grob Franca Ivanoczya v Kančevcih. Foto: Nataša Juhnov  
 
Prekmurje praznuje sto let od priključitve matičnemu narodu. Vstop v leto praznovanja smo zaznamovali z že kar nekaj 
dogodki. Toda vse, kar je bilo povedano ali predstavljeno, je posvečeno gotovemu dejstvu – priključitvi oziroma Trianonski 
pogodbi. 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. 
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 
treba osvetliti širši globalni kontekst. Teorija Karla Marxa o pravični družbi in njegov boj proti prevladi kapitala sta se 
dotaknila tudi tega prostora, vendar brez omembe vrednega odziva. Ključni posameznik, ki je spodbudil socialno in 
nacionalno gibanje "na robu", pa je bil papež Leon XIII., ki je začel svoj pontifikat leta 1878 in ga končal leta 1903. V svojih 
enciklikah je poskušal obnoviti in približati Cerkev moderni kulturi. Znotraj teh naporov za obnovo Cerkve in ob njenem 
vključevanju v aktivno reševanje socialnih vprašanj je enciklika Rerum novarom (Nenasiten pohlep, 1891), ki so jo razumeli 
kot Veliko listino svoboščin (magno karto) 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 papežu Leonu spodbuja tehnično oziroma industrijsko civilizacijo, obenem pa 
odpira pot neomejenemu izkoriščanju in teptanju pravic posameznikov in družbenih skupin. 
Po papežu 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. Papež 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 
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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 negativni odnos do Židov v tistem 
času je izhajal iz njihovega liberalizma brez meja, ki so ga uresničevali s trgovino in tako uničevali prekmurske družine ter jim 
jemali materialno podstat za preživetje. Je pa v kontekstu zavzemanja za socialno pravičnost treba izpostaviti papežev vpliv 
na reševanje nacionalnega vprašanja in krepitev nacionalne zavesti. Pri tem je izjemnega 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 Ivanocyja 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." 
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 
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 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. 

• Nacionalna država za resno demokratično soodločanje vseh preprosto ni dovolj. Intervju: Glenda Sluga. 
Pogovarjala se je: Kristina Božič. Večer, Maribor, 09.02.2019 

Glenda Sluga, avstralska zgodovinarka slovenskih staršev, je v Ljubljani sodelovala na mednarodni  konferenci ob 100. 
obletnici konca prve svetovne vojne. 
https://www.vecer.com/nacionalna-drzava-za-resno-demokraticno-soodlocanje-vseh-preprosto-ni-dovolj-6659001 
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Slika: Glenda Sluga, avstralska zgodovinarka slovenskih staršev, je v Ljubljani sodelovala na mednarodni  konferenci ob 
100. obletnici konca prve svetovne vojne. Foto: Robert Balen  
 
Glenda Sluga, avstralska zgodovinarka slovenskih staršev, je v Ljubljani sodelovala na mednarodni  konferenci ob 100. 
obletnici konca prve svetovne vojne. Profesorica mednarodne zgodovine z univerze v Sydneyju je govorila o preteklem 
stoletju boja žensk za enakopravnost in o ideji planetarnosti, za katero verjame, da lahko ponudi drugačne rešitve v novi 
dobi. 
Kako iz današnje perspektive gledate na boj žensk za mesto v družbi in politiki skozi 20. stoletje? 
"Trenutno smo v splošni krizi mednarodne politike, multilateralnih načel in internacionalizma. S tem se ruši okvir, ki je veljal 
vse od 19. stoletja: da je mednarodna politika prostor, kjer se skupaj spopadamo s problemi globalnih razsežnosti, kjer se 
morda preprečijo vojne. Ta prostor se je v 20. stoletju razširil in postal tematsko zelo raznolik. Dobili smo mednarodne 
institucije: od Svetovne organizacije za delo do Svetovne zdravstvene organizacije. Ženske so videle, da imajo posamezniki, 
ki jim niso priznavali pravic v njihovi državi, v mednarodnem prostoru možnost, da zahtevajo in utrjujejo svoje pravice. To je 
veljalo za ženske, ki niso imele pravice voliti, za ljudi, ki so bili brez državljanstva, za vse, ki niso bili enako plačani za enako 
delo, za marginalizirane skupine, diskriminirane zaradi rase ali vere. Za večino teh ljudi ni bilo prostora v nacionalnih 
političnih strankah. Tudi zato so se ženske tako močno identificirale z Društvom narodov leta 1919: bilo je veliko pričakovanj 
in nato veliko razočaranj. A za ženske je bilo pomembno, da je v pravilih Društva narodov pisalo, da se lahko ženske prijavijo 
na vsa delovna mesta enakopravno z moškimi. Pred sto leti je bilo to prelomno, sploh ker so v večini držav ženske ponovno 
pošiljali za kuhalnik, saj so se moški vračali s fronte. Razglašen je bil materinski dan in širila se je maternalistična ideologija. 
Pravila Društva narodov so pomagala ženskim zvezam in društvom, saj so njihove članice dobile mesto v mednarodni 
organizaciji, ki so jo še vedno vodili moški, a vseeno so ženske imele vpliv, ki ga v lastnih državah pogosto niso mogle dobiti. 
Po drugi svetovni vojni so k prizadevanjem za enakopravnost žensk pomembno prispevala načela človekovih pravic. 
Združeni narodi so postali prostor, kjer se je borilo in govorilo o feminizmu, o sodelovanju žensk v politiki. Leto 1975 je bilo 
razglašeno za mednarodno leto žensk. Mednarodna politika je omogočala pomembno mrežo, ki je ženskam pomagala, da so 
se borile za svoje pravice tudi na drugih ravneh. Zato ne moremo govoriti o nacionalnih ženskih političnih zgodovinah, ne da 
bi upoštevali, kaj so dosegle na mednarodni ravni ter kako jim je to pomagalo pri lokalnih bojih. Najpomembnejše je bilo, da 
je prostor mednarodne politike povezoval ljudi različnih nazorov iz različnih koncev sveta." 
Planetarni razmislek 
“Rekonceptualizirati moramo, kaj je človeško in nečloveško v odnosu do planeta. Zelo pomemben bo boj za enakopravnost 
vseh ljudi, ki ga moramo boriti tako na lokalni ravni v vsakodnevnih odnosih kot na ravni planeta. Feminizem ni bil nikoli 
odvisen od tega, ali si politično na levi ali na desni, liberalec ali socialist - šlo je za boj za širši prostor debat, da smo vsi 
enakopravni člani človeške vrste. Če skupino ljudi odrineš na rob, izključiš in odrečeš vsem ogromno bogastvo talenta teh 
ljudi.”  
Kaj so te izmenjave izkušenj obsegale? Omenili ste, da so predstavnice iz Indije razumele in poudarjale pomen tega, da se 
pravice žensk ločijo od pravic mater. 
"Indija je zanimiv primer. V času britanskega kolonializma je obstajalo močno feministično gibanje, ki je bilo povezano z 
bojem za lastno državo in zavrnitvijo kolonialnih oblasti. Hanso Mehto so v tridesetih letih britanske oblasti zaprle zaradi 
njenih feminističnih aktivnosti. Združeni narodi so v svoje dokumente vključili prav načela indijskega feminističnega gibanja 
iz tridesetih let 20. stoletja. Te izmenjave izkušenj so bile pomembne, a kmalu je prišlo tudi do izločevanja nekaterih 
feministk, predvsem iz komunističnih in socialističnih držav." 
Zakaj? 
"Zaradi vpliva, ki so ga nacionalne politike imele na mednarodno sodelovanje. Leta 1949 se je v Ameriki že začel 
mccarthyzem s paranojo pred komunizmom. ZN, ki so imeli sedež v New Yorku, so bili ena prvih institucij, kjer je prišlo do 
velike čistke komunistov. Trygve Lie, prvi generalni sekretar, je dovolil ameriškim enotam, da so vstopile v prostore ZN in 
izvedle aretacije." 
Znotraj ZN? 
"Da. Američani so institucije, kot je bil Unesco, obtožili komunizma. Rusi so trdili, da gre za kozmopolitske institucije 
liberalizma. To so bili začetki hladne vojne in veliko sumničenja se je uperilo tudi proti feministkam. S tem se je razbila 
skupnost vseh, ki so jasno stali proti fašizmu. Hladna vojna je posegla v vsa družbena gibanja in zgodovinarji šele zdaj 



ugotavljamo, da so se tudi med hladno vojno nekatera sodelovanja nadaljevala, oblikovala pa so se tudi zanimiva 
zavezništva." 
Kako je to vplivalo na razvoj enakopravnosti žensk in njihovih pravic? 
"Spreminjalo se je. V času stalinistične Rusije je bila tudi tam velika fascinacija z idealno družino. Razvoj je bil drugačen tako 
na Madžarskem ali v Jugoslaviji kot v Vzhodni Nemčiji. Po eni strani razlike med ideološkimi nasprotniki niso bile tako velike, 
zagotovo pa so obstajale na področju delavskih pravic. Ženske v socialističnih državah, kjer so bile v prvi vrsti delavke, so 
imele zato tudi več pravic in možnosti." 
Naše zdravje ni odvisno le od gibanja in prehrane, ampak od razmer na celem planetu, tudi od ekonomske enakosti, ki 
zagotavlja, da imamo vsi ljudje možnost živeti zdravo in dobro 
Kako so se kazala nasprotovanja napredku v enakopravnosti žensk? 
"Oh, nekateri so trdili, da je radikalni feminizem, ki je bil v resnici le nekoliko bolj napreden feminizem, prevzel organe pri 
ZN. Promovirali so se ukrepi za načrtovanje družin kot del razvojnih politik, kar so kasneje nekateri kritizirali, češ da se je s 
tem neupravičeno ciljalo le države v razvoju. A v okviru boja žensk za reproduktivne pravice je bilo to, da so lahko ženske 
odločale o svojem telesu, pomemben korak k enakopravnosti v vseh pogledih. Kljub hladni vojni so politiki različnih ozadij, 
od konservativnih do bolj naprednih, dosegli soglasje pri določenih vprašanjih. Zgodovina govori tudi o ljudeh, ki so Splošno 
deklaracijo človekovih pravic videli kot grožnjo tradicionalni družini. Družina ne bi bila posebej omenjena, če se moški ne bi 
čutili ogrožene. 
Veliko je vprašanj, ki si jih pri preučevanju preteklosti še nismo zastavili, a 20. stoletje je pokazalo, da se brez mednarodnega 
sodelovanja in mednarodnih institucij zoži prostor za politično delovanje in aktivizem tudi na nacionalni ravni. Nacionalna 
država za resno demokratično soodločanje vseh preprosto ni dovolj. Zgodovina demokracije je lahko le mednarodna, saj 
demokracija ne more biti stvar posamezne države. Zgodovina bojev za demokracijo govori o transnacionalnih družbenih 
gibanjih in ljudeh, ki so si želeli izboriti več pravic in so zato delovali tudi na mednarodni ravni, da so lažje dosegli 
spremembe na ravni držav." 
So ženske zavzele tudi držo proti nacionalnim državam in nacionalizmom? 
"Seveda. Bile so internacionalistke in marsikdaj so bile del gibanj, v katerih so bili le redki moški. Gibanje za svetovno vlado 
je v tridesetih letih preteklega stoletja postalo del splošnih političnih razprav. Idejo enega sveta in ene svetovne vlade so 
zagovarjale tudi različne države. Z njo je začela madžarska feministka in pacifistka Rosika Schwimmer, ki je bila nominirana 
za Nobelovo nagrado za mir. Leta 1918, v času liberalne vlade, je postala madžarska ambasadorka v Švici in leto kasneje je v 
Zürichu gostila mednarodno feministično konferenco večinoma socialističnih žensk. Ko so oblast na Madžarskem prevzeli 
komunisti, so jo odstavili. Bila je Judinja, ki je zbežala in se znašla v Ameriki z razveljavljenim potnim listom in brez 
ameriškega državljanstva. Bila je jasno antinacionalistična. 
Antinacionalistična drža se je spet okrepila v sedemdesetih letih ob zavedanju o okoljskemu uničenju. Aktivisti so opozarjali, 
da se je treba umakniti od nacionalnih držav, ki, obsedene z volitvami in štiriletnimi mandati, ne omogočajo sprejema bolj 
dolgoročnih politik. Drža proti nacionalnim državam je imela različne temelje: prepričanje, da se v njih rojeva nacionalizem, 
ki vodi v vojne, pa tudi premislek, da ne morejo nasloviti globalnih izzivov, ki terjajo zavedanje o pripadnosti svetovni 
skupnosti. Nekatere feministke so že konec 19. stoletja zavzele antinacionalistično držo, saj so verjele v neizogiben razvoj 
demokratičnega povezovanja od vasi prek države do globalne ravni. A zgodovinsko so bile te ideje popularne, nato so jih 
pomendrali, nato so ponovno postale široko sprejete. Globalno sodelovanje je bilo v vzponu po drugi svetovni vojni, kar je 
sesula hladna vojna, ponovno je zaživelo v devetdesetih, a se sesulo z 11. septembrom 2001 in bojem proti terorizmu. Zdaj 
se zdi, da smo v trenutku popolnega antiglobalizma. Izenačili so se pojmi mednarodno, globalno in globalizacija. A globalno 
sodelovanje je lahko zelo drugačno od tega, kar poznamo danes kot globalizem. Trenutno želim z raziskavami osvetliti prav 
to razliko, da obstaja globalizacija, ki je neoliberalno-kapitalistična in jo vodi ekonomska logika trga, medtem ko so globalne 
ideje temeljile na zavedanju o medsebojni povezanosti in soodvisnosti, na teorijah internacionalizma in svetovnega 
sovladanja - niso imele zveze s sedanjo globalizacijo. Temeljile so na varstvu okolja, na večji ekonomski in družbeni 
pravičnosti in na multilateralnem sodelovanju. To bogastvo preteklih izkušenj in idej o globalni povezanosti in sodelovanju 
moramo obuditi." 
Ne moremo govoriti o nacionalnih ženskih političnih zgodovinah, ne da bi upoštevali, kaj so dosegle na mednarodni ravni 
ter kako jim je to pomagalo pri lokalnih bojih 
Je sedanji antiglobalizem le reakcija na razvoj, ki je bil dosežen v devetdesetih, ali sega dlje v preteklost? Obuja se 
fašizem izpred sto let, poskušajo se izničiti ideje o svobodi iz šestdesetih let prejšnjega stoletja. 
"A morda se bo izkazalo, da bo 21. stoletje nova era. Ne gre le za vprašanje ideologij, spreminja se sama politična kultura. 
Imamo družbene medije, digitalizacijo in umetno inteligenco. Svet postaja popolnoma drugačen, vse bolj je povezan in 
soodvisen, a je tudi vse več odtujenosti. Res je, da se nekatera politična gibanja in retorika zdijo poznani: populizem in 
avtoritarizem smo videli že v preteklosti. A nisem prepričala, da so bile okoliščine primerljive. Niti ne vem, ali bo nujna 
globalna katastrofa, da se sedanji antiglobalizem konča. Te si ne želimo. Raziskovalci lahko prispevamo to, da javnim 
debatam dodamo bogastvo, ki je bilo del preteklosti, a smo nanj pozabili. Naši besednjaki in tradicije so mnogo bogatejši, 
kot se zdi. Preteklost ni bila črno-bela. Bila je bogata in zapletena, kot smo ljudje. Zgodovina družine ni nikoli ujeta v črno-
beli fotografiji - na njej se v resnici skriva ogromno barv in zelo različnih odnosov. Današnji antiglobalizem je zagotovo 
drugačen od tistega iz časa hladne vojne. Tedaj sta obstajali dve jasni opciji, danes pa razen nacionalizmov ni prevladujoče 
ideologije. Zato trenutni kaos mnoge spominja na trideseta leta preteklega stoletja." 
Kaj je lahko navdihujoče v bogastvu preteklosti, ko mislimo o mednarodnem sodelovanju ali globalnem državljanstvu? 
"Zanimiva mi je ideja planetarizma, saj se bojim, da nosi beseda globalnost temno senco. Planetarnost temelji na tem, da 
moramo na novo razmisliti položaj človeka v odnosu do planeta - in da mora biti to nato izhodišče za vse ostalo. Globalnost 



še vedno temelji na internacionalnosti, ki temelji na povezovanju nacionalnosti. Planetarnost pa ponuja pomemben 
konceptualni premik. V akademskem svetu povezuje družboslovje in humanistiko z naravoslovjem, ko razmišljamo o 
človeku v daljši zgodovini planeta in kako se Zemlja spreminja ter kaj so pri tem naše odgovornosti. Rockefellerjeva 
fundacija denimo podpira projekt planetarnega zdravja, ki izhaja iz zavedanja, da naše zdravje ni odvisno le od gibanja in 
prehrane, ampak od razmer na celem planetu, tudi od ekonomske enakosti, ki zagotavlja, da imamo vsi ljudje možnost živeti 
zdravo in dobro. To vključuje tudi trajnostno kmetovanje. Zdravje posameznika je torej vezano na razmere v družbi, ki so 
odvisne tudi od socialne pravičnosti. Gre za radikalno rekonceptualizacijo. Spreminja izhodišče, iz katerega razmišljamo o 
svetu. Te ideje in kaj bi to pomenilo na ravni politik, se šele razvijajo, saj bi se s tem spremenilo tudi naše razumevanje 
lastništva, javnega dobrega in globalnih skupnih bogastev. Planetarnost predpostavlja drugačen razmislek, ki drugače misli 
sodobne izzive." 
Ne gre le za vprašanje ideologij, spreminja se sama politična kultura 
So v feminističnih bojih za realno politično moč izkušnje, na katerih velja graditi? 
"Treba je najti načine, kako vplivati na vladajoče politike; pogovarjati se moramo o vsem. Raziskovalci moramo biti jasni, kaj 
naše raziskave sporočajo realni politiki. Od diplomatov slišim, da ne vem, kaj se zares dogaja na mednarodnem odru. Moj 
odgovor je, naj pojasnijo, da bomo skupaj razmišljali. Zgodovinarji lahko ponudimo globlje razumevanje, ki včasih pokaže 
pot do dolgoročnejšega in bolj konstruktivnega sodelovanja. Je treba iti na ulice, da se stvari spremenijo? So potrebne 
žrtve? Zgodovina uči, da moramo biti politično ozaveščeni, aktivni in iskati načine, kako doseči učinke. Morda se je treba 
kdaj kam prikleniti, a upam, da imamo še dovolj civilnodružbenega javnega prostora, v katerem lahko delujemo, da 
dosežemo učinke. Vendar moramo ta javni prostor uporabljati, ga polniti in zasedati: znanje mora biti del javnih debat in 
vseskozi moramo osmišljati pomen novih dognanj. Izkušnje mi govorijo, da ljudi zanima - zanimajo jih nova dognanja, 
možne in boljše rešitve za naš jutri." 

• Slovenski politiki nad nesprejemljive izjave italijanskih politikov v Bazovici zgolj s pismi. Reakcije iz Hrvaške. 
Boris Jaušovec, VČ. Večer, Maribor, 11.02.2019 
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Tatjana Rojc, italijanska senatorka slovenskega rodu iz Trsta, je bila v nedeljo na spominski slovesnosti v Bazovici ob 
italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb. Vrnila se je globoko razočarana: "Govorci niso niti enkrat omenili fašizma. Italijani 
težko sprejemajo, da je treba tragedijo fojb kontekstualizirati v nekem zgodovinskem trenutku 20. stoletja. Mimogrede, 
povojni poboji niso zgolj stvar Slovenije in Trsta ter njegove okolice. Dogajali so se tudi v Emili-Romagni pa po vsem 
Piemontu, a se o tem v Italiji ne govori. Tu pa se te mrtve izrablja v politične namene, kar je najbolj boleče. Govorijo, da se o 
teh žrtvah doslej ni govorilo, da se je govorilo le o žrtvah fašizma. To ne drži! Imamo namreč slovensko-italijansko poročilo 
zgodovinarjev in kulturnikov iz leta 2000, ki pa ga italijanska stran nikoli ni ratificirala. Kam to vodi, sem doživela na lastni 
koži, ko so v senatu minuli teden zavrnili vse moje predloge za slovensko zastopstvo v italijanskem parlamentu. Na spletu so 
me zavoljo tega tako grobo žalili in psovali, kakor tega noben Slovenec v Italiji ni doživel zadnjih trideset let. Vse bolj drsimo 
v enoumje in fašizem." 
Tajani se je v Strasbourgu opravičil za nedeljske izjave in izrazil obžalovanje 
Sramota v Bazovici 
V Bazovici so se visoki italijanski predstavniki ob negiranju zgodovinskih dejstev znebili mnogih neprimernih izjav, ki 
razburjajo. Italijanski notranji minister Matteo Salvini, vodja desničarske in nacionalistične Lige, je žrtve fojb direktno 
primerjal z žrtvami Auschwitza. Dejal je, da so v fojbe menda še žive in otroke zmetali samo zato, ker so bili Italijani. 
Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani, Italijan in član največje Evropske ljudske stranke, je žrtve fojb pripisal 
"protiitalijanskemu sovraštvu, ubili pa so jih vojaki z rdečo zvezdo na kapi, samo zato, ker niso spustili italijanske zastave". 
Na koncu govora je celo sramotno vzkliknil: "Živeli italijanski Istra in Dalmacija". Medtem je italijanski predsednik Sergio 
Mattarella na slovesnosti na Kvirinalu v Rimu, ki jo je prenašala državna televizija, povedal, da žrtve fojb niso posledica 
maščevanja za fašizem, pač pa žrtve etničnega čiščenja. Naj spomnimo, da je ob dnevu spomina na fojbe pred leti tedanji 
italijanski predsednik Giorgio Napolitano govoril o etničnem čiščenju s strani slovanskih barbarov. Proti temu potvorjenemu 
gledanju na zgodovino je javno reagiral hrvaški predsednik Stipe Mesić. Slovenski predsednik je kolegu v Rim pisal zgolj 
zasebno pismo. 
No, tudi sedanji slovenski predsednik Borut Pahor je pisal kolegu Mattarelli in mu prenesel "izraze zaskrbljenosti v zvezi z 
nesprejemljivimi izjavami visokih predstavnikov Italije, ki želijo ustvariti vtis, da je šlo pri fojbah za etnično čiščenje." In 
nadaljeval: "Tragičen čas 20. stoletja je močno je prizadel slovensko-italijanske odnose, fašizem neposredno Primorce. Zato 
smo v Sloveniji v luči vseevropske sprave in skupne evropske prihodnosti leta 2000 pozdravili sprejem končnega poročila o 
slovensko-italijanskih odnosih 1880-1956. Z obžalovanjem ugotavljam, da so ugotovitve te komisije v Italiji še vedno 
preslišane in neupoštevane. Prosim vas, storite vse, da se odnos do poročila spremeni in ugotovitve upoštevajo." 
Sporna razstava v Bruslju 
Slovenski evroposlanec Ivo Vajgl je sicer že 7. februarja protestiral zoper razstavo v prostorih Evropskega parlamenta v 
Bruslju, ki naj bi spomnila na italijanske žrtve, ne pa tudi na žrtve fašizma. Vajgl je svoje ogorčenje izrazil v pismu Tajaniju: 
"Gotovo ni mogoče zanikati tragedije Italijanov, pregnanih z ozemlja nekdanje Jugoslavije, in mnogih drugih, ki so postali 
žrtve terorja zmagovalcev. Vendar zgodovine teh krajev ni mogoče pripovedovati, ne da bi upoštevali odgovornosti vseh 
strani, posebej pa še trpljenja civilnega prebivalstva." Posebej je omenil, da spremljevalna brošura prikazuje zemljevid, na 
katerem so deli Slovenije, Istre in Dalmacije prikazani kot ozemlje Italije. (bj)  
Kaj pa javni odziv? 
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Ampak to je premalo, meni slovenski evropski poslanec Ivo Vajgl: "Slovenija bi se morala tudi uradno odzvati in pozvati 
Tajanija, Salvinija in podobne, da si poročilo preberejo. Italijanski fašisti za zločine niso dobili odpustka." Drugi slovenski 
evroposlanec Franc Bogovič iz iste stranke, kot je Tajani, je obsodil njegove bazoviške izjave in zahteval javno opravičilo. Iz 
Tajanijevega kabineta so nato na vprašanje hrvaškega novinarskega spletnega portala Index odgovorili, da se zavedajo, da 
Istra in Dalmacija nista v Italiji, a Tajani naj bi bil govoril oziroma vzklikal "v zgodovinskem kontekstu". Ob tem je Tajani sam 
sporočil, da je želel zgolj posredovati sporočilo miru, se opravičil in izrazil obžalovanje, če so bile njegove izjave napačno 
razumljene. Aha, lahko torej odslej tudi slovenski politiki začnejo neovirano, seveda v "zgodovinskem kontekstu", vzklikati: 
"Živel slovenski Trst!" kot je na družabnem omrežju iskrivo zapisal Jernej Vrtovec, poslanec NSi? Slovenski Socialni 
demokrati so vseeno včeraj preko evroposlanke Tanje Fajon zahtevali Tajanijev odstop z mesta predsednika Evropskega 
parlamenta. 
Odziv SDS delegacije v Evropskem parlamentu 
Evropski poslanci iz vrst SDS Patricija Šulin, Romana Tomc in dr. Milan Zver spoštujemo nedavni poklon italijanske politike 
žrtvam revolucionarnega komunističnega nasilja. Strpna in k spravi ter miru usmerjena politika bi morala z enakimi vatli 
meriti tudi žrtve, ki so jih pobili tudi fašisti, na primer v okupiranem delu Slovenije v dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega 
stoletja. 
Ob izjavi predsednika Evropskega predsednika Antonia Tajanija ("viva l'Istria Italiana..."), bi povzeli odziv predsednika SDS 
Janeza Janše, da je Istra toliko italijanska kot je Furlanija-Julijska krajina slovenska. 
Slovenski evropski poslanci iz vrst SDS smo zaskrbljeni nad včerajšnjo izjavo predsednika Evropskega parlamenta. Nanjo smo 
kritično reagirali tudi na politični skupini ELS. Danes smo sprejeli njegova pojasnila in opravičila ob začetku plenarnega 
zasedanja v Strasbourgu, v katerih zatrjuje, da njegova izjava nikakor ne more biti razumljena kot nacionalistična ter dodaja, 
da se je vedno zavzemal za sožitje Italijanov, Hrvatov in Slovencev.  
Medtem je slovensko ministrstvo za zunanje zadeve na Večerovo izrecno vprašanje odgovorilo, da v zvezi z 10. februarjem 
poudarja, da je "poklon žrtvam temeljno civilizacijsko dejanje. Na teh vrednotah temelji tudi EU." Toda: "Poskusi 
enostranske in selektivne interpretacije zgodovinskih dogodkov niso v duhu teh vrednot. Dodatno skrb vzbujajo izjave 
zgodovinskega revizionizma, ki so v nasprotju s temeljnimi načeli evropske ureditve." Tudi v ministrstvu izpostavljajo skupno 
poročilo slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije iz leta 2000. Zunanji minister Miro Cerar je dejal: "Fašizem je 
pustošil po slovenskem ozemlju, pustil rane in bolečino. EU je zrasla na preprečevanju sovraštva med narodi in državami. 
Zato bom predsedniku Evropskega parlamenta Tajaniju poslal pismo, v katerem ga bom spomnil na skupni dokument iz leta 
2000 ter ga opomnil na nedopustnost njegovih izjav." 
"Dalmacija je zibelka hrvaštva" 
Oglasil se je tudi župan splitsko-dalmatinske regije Blaženko Boban. Obsodil je, na uradni internetni strani tega hrvaškega 
območja, besede predsednika Evropskega parlamenta Antonija Tajanija o italijanskih Istri in Dalmaciji ter mu sporočil, da je 
Dalmacija zibelka hrvaštva. To je bila, je in bo. (va) 

• Komisarka Violeta Bulc Tajanija povabila v Rižarno. M.R. Večer, Maribor, 11.02.2019 
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Na besede predsednika Evropskega parlamenta, Italijana Antonia Tajanija, se je na Twitterju oglasila tudi Violeta Bulc, 
evropska komisarka za promet. "Zaskrbljujoča izjava predsednika Evropskega parlamenta Anotnia Tajanija. Kaj takšnega od 
evropskih voditeljev nismo pričakovali. Potvarjanje zgodovinskih dejstev na slovensko-italijanski meji ni sprejemljivo. 
Evropska zgodba temelji na miru, solidarnosti in enotnosti," je zapisala.  
Na njen zapis pa se je kaj kmalu odzval Tajani. "Zgodovina je zgodovina," je zapisal.  
In naša komisarka mu je odvrnila: "Zgodovina je res zgodovina: da se iz nje učimo in tako postajamo bolj modri. Zato vas 
vabim, da skupaj obiščeval žrtve Bazovice na gmajni in tržaški Rižarni."  
"Pripravljen sem," ji je odgovoril Tajani.  

• Dr. Pelikan: "Za italijansko državo in politiko je značilen kratek zgodovinski spomin". Vanessa Čokl. Večer, 
Maribor, 12.02.2019 

https://www.vecer.com/evroposlanec-peterle-o-tajaniju-polovicno-opravicilo-ni-opravicilo-romana-tomc-sol-na-rano-
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Po izjavah predsednika Evropskega parlamenta v Bazovici na dan italijanskega "spomina na žrtve fojb in eksodus" se 
nabirajo pozivi, naj Italijan odstopi. Peterle o Tajaniju: Polovično opravičilo ni opravičilo. Romana Tomc: Sol na rano 
komunistov.  
Lojze Peterle  
Natančno sem prebral “opravičilo” @EP_President v zvezi z njegovim govorom. To pot se spominja tudi SLO in HR žrtev, 
vendar se ne opraviči za svoje besede, ampak za “napačno razlaganje” besed. Takega, polovičnega opravičila ne morem 
sprejeti, govora pa ne kot prispevek k miru. 12 Feb 2019  
To je odziv slovenskega evroparlamentarca Lojzeta Peterleta (Evropska ljudska stranka/NSi) na vzklikanje "italijanskima" 
Istri in Dalmaciji, kar je bil na kraju hudih spominov, v Bazovici na dan italijanskega "spomina na žrtve fojb in eksodus", 
politični praznik zahodnih sosedov Slovenije, ki s populističnmo vlado v Rimu očitno dobiva nove pospeške, storil predsednik 
Evropskega parlamenta Italijan Antonio Tajani.   
Vox populi: Evroposlanci, zahtevajte odstop Tajanija! 
Da, vas odgovarja 87 odstotkov v anketi Vox populi na vecer.com, kjer sprašujemo, ali bi morali slovenski evropski poslanci 
od predsednika EP Tajanija zahtevati odstop, potem ko je ob italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus Italijanov 
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dejal, kar je dejal, torej "Živela, italijanska Istra, živela, italijanska Dalmacija!" 
Z "ne" je odgovorilo 13 odstotkov sodelujočih. Vseh glasov do 12.30: 507.  
Tajanijeva izjava razburja tudi Hrvate. Evropski poslanec iz Istre Ivan Jakovčić (IDS) je predsednika Evropskega parlamenta 
kritiziral direktno, včeraj na seji evroparlamentarcev, ko se je Italijan opravičil, češ da je bil napačno razumljen, in je obsodil 
tako "komunistične kot fašistične zločine nad nedolžnimi ljudmi". Jakovčić je predsedniku EP govoril italijansko, da ne bi 
spet nastal kak nesporazum, je rekel: "Pozdravljam vašo obsodbo totalitarnih režimov in zločinov, storjenih nedolžnim 
ljudem. Sovraštev, ki so nekoč obstajala, danes ni več. Zato je pomembno uporabljati prave besede. Govoriti o italijanskih 
Istri in Dalmaciji lahko ima drugačne pomene. To je lahko zelo nevarno."       
Kritike letijo v hrvaškega premierja (kakor so pri nas tudi že včeraj v slovensko politiko, da se odziva preskromno) - HDZ sodi 
v Tajanijevo politično skupino v EP -, Andreja Plenkovića, nekoč tudi evroparlamentarca, da se vlada v Zagrebu ni odzvala 
dovolj na "poskuse zgodovinskega revizionizma".   
 
"To je manipulacija. Za italijansko državo in politiko je značilen kratek zgodovinski spomin. Fašistična preteklost ni bila nikoli 
razčiščena. Če se takšna demagoška vlada (v Rimu) spravi na Francijo, se bo tudi na Slovenijo," za Večer komentira 
zgodovinar dr. Egon Pelikan, predstojnik Inštituta za zgodovinske študije ZRS Koper. Tudi zgodovinarji da so mislili, "da so ti 
časi mimo, a slabše, kot gre Italiji, bolj to politika zlorablja za demagogijo". V Italiji pozabljajo, pravi, "da je bila vmes vojna, 
ki je povzročila marsikaj". In: "Komunistična partija je 'čistila' na podlagi razredne pripadnosti, ne narodne. Številke pa so 
prenapihnjene."      
Nabirajo se pozivi k odstopu Italijana na čelu Evropskega parlamenta, izhodišče je, da obstaja meja, preko katere se ne sme 
nikoli in nikdar.  
Oglasil se je tudi župan splitsko-dalmatinske regije Blaženko Boban. Obsodil je, na uradni internetni strani tega hrvaškega 
območja, besede predsednika Evropskega parlamenta ter mu sporočil, da je Dalmacija zibelka hrvaštva. To je bila, je in bo ... 
Salvini ne razume 
Italijanski notranji minister Matteo Salvini ne razume, zakaj je slovenski premier Marjan Šarec protestiral proti njegovim 
izjavam. "Ne verjamem, da je otrok, ki ga je ubila nacistična roka, drugačen od otroka, ki ga je ubila roka komunista," je 
dejal v ponedeljek zvečer na italijanski televiziji, poroča tiskovna agencija Ansa. 
Salvini, ki je tudi podpredsednik italijanske vlade, se je v nedeljo v Bazovici udeležil slovesnosti ob italijanskem dnevu 
spomina na žrtve fojb in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije. Ob tem je prek twitterja sporočil, da je prišel v 
Bazovico, da bi počastil tisoče rojakov, ki so jih komunisti mučili, pobili in večkrat še žive vrgli v brezna. "Kaj je bila njihova 
krivda? To, da so bili Italijani. Kdor zanika, dvakrat ubije. Mi ne pozabimo," je tvitnil. Premier Šarec je v odzivu na dogajanje 
v Bazovici na twitterju zapisal, da je bil fašizem dejstvo, "in imel je za cilj uničenje slovenskega naroda". Kot je še spomnil v 
tvitu, je v soboto govoril o želji po potvarjanju zgodovine v Sloveniji. "Enako se dogaja na italijanski strani meje. Žal od 
vidnih politikov, celo EU funkcionarjev," je dodal. 
Kot je znano, se je slovesnosti v Bazovici udeležil tudi predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani in izjavil, da je 
tiste, ki zanikajo pojav fojb in eksodusa, premagala zgodovina in da je, kdor zanika ta pojav, sostorilec tistega, kar se je 
zgodilo. Dodal je vzklik, naj "živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija". Tajani je sicer v ponedeljek 
izrazil obžalovanje, češ da so bile njegove izjave narobe razumljene. Medtem pa je poslanka opozicijske Demokratske 
stranke in nekdanja predsednica Furlanije-Julijske krajine Deborah Serrachiani dejala, da utegnejo izjave predstavnikov 
desnice v Bazovici sprožiti nov diplomatski spor Italije, tokrat s Slovenijo. "Ne bi si smeli izmišljati zunanjih sovražnikov, da bi 
prikrili domače napake ali izvajali volilno kampanjo," je dejala po poročanju Anse. 
Senatorka slovenskega rodu Tatjana Rojc pa je napovedala poslansko vprašanje italijanskemu zunanjemu ministru Moaveru 
Milanesiju, kaj bo storil za razjasnitev italijanskega stališča v evropskem duhu, k čemur je pozvalo slovensko zunanje 
ministrstvo. (sta, va)  

• Tajani še globlje v retorični fojbi. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 12.02.2019 
https://www.vecer.com/tajani-se-globlje-v-retoricni-fojbi-6660756  
 
Predsednik Evropskega parlamenta je kvečjemu obžaloval, da naj bi bili njegove besede v Bazovici v Sloveniji in na 
Hrvaškem napačno razumeli. 
Z današnjim dnem je postajalo vse bolj očitno, da se predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani iz Evropske ljudske 
stranke (EPP), katere član je prek Berlusconijeve politično-nogometne pogruntavščine Naprej, Italije, v ponedeljek pozno 
popoldan v Strasbourgu na plenarnem zasedanju institucije, ki jo vodi, ni zares opravičil za besede, ki jih je bil izrekel v 
nedeljo pri Bazovici. 
Istra je toliko italijanska, kot je Furlanija - Julijska krajina slovenska 
Tajanijevo opravičilo je namreč luknjičavo, neiskreno in izmuzljivo. Tajani je po ostrih protestih slovenskih in hrvaških 
evroposlancev in najvišjih politikov teh držav kvečjemu obžaloval, ker da naj bi bili njegovi sramotni vzkliki ob italijanskem 
dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus na bazoviški proslavi, torej "Živel Trst in živeli italijanska Istra in Dalmacija!", 
napačno razumljeni. Sprenevedajoče je v Strasbourgu pojasnjeval, da je želel posredovati sporočilo miru. Dodal je, da je v 
Bazovici hotel "spomniti na tisoče žrtev ene najhujših tragedij prejšnjega stoletja, predvsem italijanskih, pa tudi hrvaških in 
slovenskih". No, v Bazovici je bleknil le, da so bili ljudje ob koncu druge svetovne vojne na vzhodni italijanski meji pobiti iz 
sovraštva od "vojakov z rdečo zvezdo na kapi zgolj zato, ker so bili Italijani in kristjani". Ta stavek je v harmoniji z vse 
očitnejšim zgodovinskim revizionizmom, ki sta si ga privoščila tudi Matteo Salvini in predsednik Italije Sergio Mattarella, češ 
da je pri metanju v kraške jame in brezna šlo za etnično čiščenje in ne za maščevanje zmagovalcev zaradi fašizma. Tajanijev 
vzklik naj se ne bi bil nanašal na geografska območja, pač pa na optante, torej italijanske povojne razlaščence s teh območij, 
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torej iz Istre in Dalmacije. Slovenski zunanji minister Miro Cerar je včeraj potrdil, da je Tajaniju pisal kljub njegovemu 
pojasnilu. "Vaše izjave smo mnogi razumeli kot grožnjo, zato od vas pričakujemo iskreno opravičilo. Pojasnilo o domnevnem 
nerazumevanju vaših trditev žal ni dovolj." K pismu je priložil še poročilo slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne 
komisije o odnosih med narodoma med letoma 1880 in1956 iz leta 2000. 
Spodobno povabilo Tajaniju 
Slovenska evropska komisarka Violeta Bulc je v tvitu predsinočnjim zapisala, da take "zaskrbljujoče izjave Antonia Tajanija ni 
pričakovala". In: "Potvarjanje zgodovinskih dejstev na slovensko-italijanski meji ni sprejemljivo. Evropska zgodba temelji na 
miru, solidarnosti in enotnosti." Na njen zapis se je Tajani hitro odzval: "Zgodovina je zgodovina." In komisarka mu je 
odpisala: "Zgodovina je res zgodovina: da se iz nje učimo in tako postajamo bolj modri. Zato vas vabim, da skupaj obiščeva 
žrtve Bazovice na Gmajni in tržaški Rižarni." "Pripravljen sem," ji je odgovoril Tajani.  
Pozivi k odstopu 
Kot je videti, pomanjkljivega opravičila torej ne slovenska ne hrvaška politika "ne bosta kupili". Že v ponedeljek so slovenski 
Socialdemokrati prek evropske poslanke Tanje Fajon Tajanija pozvali k odstopu. Včeraj se je pozivu pridružil tudi poslanec 
NSi Jernej Vrtovec. Evropski poslanec NSi, stranke, ki je članica EPP, Lojze Peterle prav tako ne sprejema opravičila. Peterle 
je ocenil, da je bil Tajanijev govor ob bazoviških fojbah predvolilen. Drugačno držo je zavzel Franc Bogovič, 
evroparlamentarec iz SLS, prav tako EPP, ki se je sicer v Strasbourgu med prvimi kritično odzval na Tajanijeva izvajanja. 
Socialni demokrati pozivajo k podpisu peticije, s katero se zahteva odstop predsednika Evropskega parlamenta Antonia 
Tajanija -> TUKAJ.  
Opravičilo je sprejel in se zanj zahvalil. Evroposlanci iz SDS, prav tako EPP, pa so na Večerovo vprašanje odgovorili: "Patricija 
Šulin, Romana Tomc in Milan Zver spoštujemo poklon italijanske politike žrtvam revolucionarnega komunističnega nasilja. 
Strpna in k spravi ter miru usmerjena politika bi morala z enakimi vatli meriti tudi žrtve, ki so jih pobili tudi fašisti, na primer 
v okupiranem delu Slovenije v dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja. Ob izjavi predsednika Evropskega parlamenta 
Antonia Tajanija, bi povzeli odziv predsednika SDS Janeza Janše, da je Istra toliko italijanska, kot je Furlanija - Julijska krajina 
slovenska. Slovenski evropski poslanci iz vrst SDS smo zaskrbljeni nad izjavo Tajanija. Nanjo smo kritično reagirali tudi na 
politični skupini EPP. Smo pa sprejeli njegova pojasnila in opravičila ob začetku plenarnega zasedanja." 
Je pa v Evropskem parlamentu Tajanija k odstopu pozval tudi slovenski poslanec Igor Šoltes.  

• Tajani popravlja svoje opravičilo, SD tudi tega ne sprejema. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 13.02.2019 
https://www.vecer.com/tajani-popravlja-svoje-opravicilo-6661341  
 
Soočenje predsednika Evropskega parlamenta s slovenskimi in hrvaškimi člani njegove EPP je prineslo Tajanijevo pisno 
opravičilo, a se peticija za njegov odstop podpisuje še naprej. 
Slovenski in hrvaški poslanci Evropske ljudske stranke (EPP) so se v Strasbourgu sestali z Antoniom Tajanijem, 
predsednikom Evropskega parlamenta, ki tudi prihaja iz EPP, in ga tako rekoč prisili, da je po sestanku napisal pisno 
opravičilo za sramotne besede, ki jih je izrekel v nedeljo v Bazovici. Takole je zapisal Tajani: "Srečal sem se s kolegi poslanci 
iz Hrvaške in Slovenije, ki so mi poslali pismo. Iskreno obžalujem in se opravičujem, če sem uporabil besede, ki so morda 
užalile vaše državljane in so bile razumljene kot neke vrste ozemeljske zahteve. Zagotavljam vam, da to ni bil niti moj namen 
niti ni to moje stališče o zadevi. V moji omembi Istre in Dalmacije sem govoril o Istranih in Dalmatincih, njihovih otrocih in 
vnukih, ki jih je bilo na slovesnosti veliko. Moja politična kariera ponuja številne dokaze o velikem prijateljstvu in 
spoštovanju, ki sem ju vedno negoval do prebivalcev Hrvaške in Slovenije. Vse oblike totalitarizmov si zaslužijo odločno 
obsodbo, žrtve fašizma, nacizma in komunizma pa je treba obravnavati z enakim spoštovanjem." 
Odpiranje zaceljenih ran 
Gre za besede, ki jih je na slovesnosti ob dnevu spomina na žrtve fojb Tajani vzkliknil v Bazovici: "Naj živi Trst, naj živi 
italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija, naj živijo italijanski izgnanci." Poslanici EPP iz Slovenije in Hrvaške naj bi bili 
sinoči s tem popravljenim opravičilom zadovoljni. Pred tem so namreč od Tajanija pisno zahtevali, da se za izrečeno jasno 
opraviči in izjavo prekliče: "Vaša izjava, ki jo obsojamo, je žal odprla že dolgo časa zaceljene rane. Razumeti jo je moč kot 
ozemeljske pretenzije in tudi kot revizionizem in na žalost ne daje prostora za drugačne interpretacije." Poleg Lojzeta 
Peterleta so bili med podpisniki še Milan Zver, Franc Bogovič, Romana Tomc in Patricija Šulin, pa Dubravka Šuica, Ivana 
Maletić, Željana Zovko, Ivica Tolić in Marijana Petir. 
Da je Tajanijeve besede v Bazovici mogoče razumeti kot ozemeljske zahteve, je v Ljubljani ob razpisu evropskih volitev dejal 
tudi slovenski predsednik Borut Pahor. Ugotavljal je, da ni prvič, da so visoki predstavniki italijanske politike ponovili 
nesprejemljive ocene in stališča: "Prvič pa je, da se to dogaja v kontekstu evropske politike, ko je ta evropska ideja 
povezanosti in sodelovanja šibkejša, ko se kažejo resni znaki njene krize, ko postajajo takšna stališča še toliko bolj skrb 
vzbujajoča." Kot smo v Večeru že poročali, je Pahor v ponedeljek v zvezi z dogodki v Bazovici - slovesnosti se je poleg 
Tajanija udeležil tudi italijanski notranji minister Matteo Salvini - pisal italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli. Ta je na 
podobni slovesnosti na Kvirinalu v Rimu v nedeljo dejal, da se je ob koncu druge svetovne vojne na vzhodni italijanski meji 
zgodilo etnično čiščenje in ne samo maščevanje za fašizem. A slovesnosti na Kvirinalu se je udeležil - prvič sploh, odkar pri 
sosedih slavijo ta dan spomina od leta 2004 - tudi slovenski veleposlanik v Italiji Bogdan Benko. Pranečak tigrovca Ferda 
Bidovca Marko Bidovec je zavoljo tega od slovenskega zunanjega ministra terjal njegov takojšen odpoklic, češ: "Do sedaj je 
veljalo, da dokler Italija ne potrdi ugotovitev skupne slovensko-italijanske zgodovinske komisije, Slovenija na omenjeno 
slovesnost ne pošilja svojih diplomatov." 
Zunanji minister Miro Cerar je sicer predsedniku Evropskega parlamenta pisal kljub njegovemu pojasnilu v ponedeljek v 
Strasbourgu, ko je Tajani zgolj obžaloval, da naj bi bile njegove besede v Bazovici napačno razumljene. Tajani je včeraj 
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obljubil, da bo svoje včerajšnje pisno opravičilo poslal tudi Cerarju. Tajanija je pred tem na plenarnem zasedanju k odstopu 
pozval tudi slovenski evroposlanec Igor Šoltes ter se tako pridružil slovenskim Socialnim demokratom in tudi Novi Sloveniji. 
Peticija gre naprej 
Socialni demokrat so zagnali še peticijo. Govorili smo z njihovo članico, evroparlamentarko Tanjo Fajon: "Peticija gre naprej, 
kajti tudi novo Tajanijevo opravičilo za iredentistične izjave, blizu fašističnim, nas ni prepričalo. V njem pravzaprav razlaga, 
da ne ve, kaj sploh na prireditvah govori. To kaže, da je za vodenje Evropskega parlamenta ni sposoben." V peticiji, ki jo je 
do 22. ure podpisalo že 3000 ljudi, piše: "Revizionistične izjave Tajanija, ki opravičujejo fašizem, so nas spodbudile, da kot 
državljanke in državljani posameznih držav Evrope zahtevamo njegov nepreklicni odstop, ker je s takšnimi izjavami izgubil 
verodostojnost, ki jo mora imeti predsednik Evropskega parlamenta. Tajani je v svojih izjavah v Bazovici s povsem 
nedopustno retoriko izvajal revizijo zgodovine in ob tem pozdravljal italijansko Istro, italijansko Dalmacijo, s tem pa 
izkazoval fašistične ozemeljske težnje, ki ne sodijo v Evropo 21. stoletja," piše v peticiji, ki sta jo podpisala tudi bivša 
predsednika Slovenije in Hrvaške, Milan Kučan in Stipe Mesić. Podpisniki zahtevajo še, da se do izjav Tajanija nujno 
opredelita Evropski svet in komisija. 
Opravičila SD ne sprejema 
Hkrati so socialni demokrati danes zvečer na Twitterju še sporočili, da tudi drugega opravičila predsednike Evropskega 
parlamenta ne sprejemajo. "Antonio Tajani svojih izjav ni umaknil, to opravičilo je zgolj poceni spin SLO+HR poslancev iz vrst 
EPP. Socialni demokrati skupaj s podporniki peticije zahtevamo umik izjav, opravičilo in njegov odstop," so zapisali. 
Evropska poslanka iz vrst SD Tanja Fajon pa je zapisala, da se "kolegi iz vrst EPP smešijo". "Tajani nas v drugem poskusu 
opravičila želi prepričati, da ne ve točno, kar govori na prireditvah in takega predsednika Evropski parlament ne more imeti! 
Zato v stranki SD vztrajamo s peticijo. Podpora kolegov vseh političnih barv je izjemna," je še dodala. 

• Tajani se je opravičil še enkrat: Vse oblike totalitarizma si zaslužijo odločno obsodbo. STA, B.P., M.R. Večer, 
Maribor,  13.02.2019 
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Predsednik Borut Pahor pričakuje, da se bo predsednik Evropskega parlamenta Anotnio Tajani v celoti ogradil od svojih 
besed. Dodal je, da ni prvič, da so visoki predstavniki italijanske politike ponovili ocene in stališča, ki so nesprejemljivi. 
Tajani bo danes slovenskim in hrvaškim poslancem EPP v Evropskem parlamentu odgovoril na podobno zahtevo. 
Slovenski in hrvaški poslanci v Evropskem parlamentu, ki so člani Evropske ljudske stranke (EPP), so se danes srečali s 
predsednikom Tajanijem. Predmet pogovorov je bilo njihovo pismo, ki so mu ga včeraj poslali, v njem pa ga pozvali, naj se 
opraviči za izrečene besede na slovesnosti ob spominu na žrtve fojb v Bazovici in naj to izjavo tudi prekliče. Po pogovoru je 
Tajani ponudil še eno pisno opravičilo.  
"Danes popoldan sem se sestal s poslanskimi kolegi iz Hrvaške in Slovenije, ki so name naslovili pismo. 
Iskreno obžalujem in se opravičujem, če sem kdaj uporabil besede, s katerimi bi lahko užalil vaše rojake in ki so bile 
razumljene kot namigovanje na nekakšne ozemeljske zahteve. Lahko ste prepričani, da to ni bil ne moj namen ne moje 
mnenje o tej zadevi. Z omembo Istre in Dalmacije sem nagovoril Istrane in Dalmatince, njihove otroke in vnuke, med katerimi 
so bili mnogi prisotni na slovesnosti. Moja politična kariera je polna dokazov o tem, da sem vedno gojil prijateljstvo in 
spoštovanje do državljanov Hrvaške in Slovenije. Vse oblike totalitarizma so vredne obsodbe, medtem ko bi morali žrtve 
fašizma, nacizma in komunizma obravnavati z enakim spoštovanjem," je zapisal po pogovorih z Milanom Zverom, Francem 
Bogovičem, Alojzom Peterletom, Romano Tomc in Patricijo Šulin na slovenski strani. Hrvaško pa so zastopali njeni evropski 
poslanci iz vrst EPP: Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Željana Zovko, Ivica Tolić in Marijana Petir. 
In po drugem Tajanijevem opravičilu je Zver tvitnil kar v hrvaškem jeziku.  
Pahor: Tajani se mora ograditi od svojih besed 
Še pred tem se je na Tajanijeve besede odzval predsednik dražve Borut Pahor, ki je dejal, da je Tajanijeve besede, izrečene v 
nedeljo na slovesnosti v Bazovici, mogoče razumeti tudi kot ozemeljske zahteve. Zato jih Pahor v "celoti 
zavrača". "Pričakujem, da se bo Tajani v celoti ogradil od svojih besed," je dodal. Po mnenju predsednika republike je treba 
to storiti čim prej in umiriti razpravo, ki se je ob tem razvnela. 
Šarec: To je bilo kvečjemu sprenevedanje 
Predsednik vlade Marjan Šarec je danes komentiral opravičilo Anotnia Tajanija, ki ga je podal že v ponedeljek, le dan po 
izrečenih spornih izjavah na slovesnosti ob spominu na žrtve fojb. Šarec meni, da to ni bilo opravičilo, ampak "kvečjemu 
sprenevedanje".  
Gre za besede, naj "živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija, naj živijo italijanski izgnanci", ki jih je 
Tajani izrekel na koncu govora na nedeljski slovesnosti v Bazovici ob italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb. 
Goriška župana prerezala žičnato ograjo na meji 
Župana Mestne občine Nova Gorica Klemen Miklavič in Občine Gorica Rodolfo Ziberna sta s simboličnim prerezom žičnate 
mejne ograje med Solkanom in Gorico danes prižgala zeleno luč za začetek del v okviru čezmejnega projekta Isonzo-Soča. 
Dejanje je nov korak k uresničitvi ideje o skupnem somestju na obeh straneh slovensko-italijanske meje. 
V projektu Isonzo-Soča, ki se začenja v teh dneh, v celoti pa bo predvidoma končan do leta 2021, sodeluje tudi Občina 
Šempeter-Vrtojba, zato se je današnjemu simbolnemu dejanju pridružil tudi njen župan Milan Turk. 
Pet milijonov evrov vreden projekt predvideva izgradnjo mreže kolesarskih in sprehajalnih poti na obmejnem območju teh 
treh občin, ki projekt vodijo skupaj z Evropskim združenjem za teritorialno sodelovanje (EZTS) GO.  
"To v politiki niso majhne stvari, so velike zadeve, ki so upravičeno zaskrbele tiste, ki se jih te besede tičejo. Morajo pa se 
dotakniti tudi vseh drugih v skupnem evropskem domu, ker Evropa, ki je zasnovana na spravi, medsebojnem spoštovanju in 
upoštevanju, pred takšnimi besedami ne more zamižati," je svoje pričakovanje danes pojasnil Pahor. 

https://www.vecer.com/pahor-pricakujem-da-se-bo-tajani-v-celoti-ogradil-od-svojih-besed-6661047


 
 
Dodal je, da ni prvič, da so visoki predstavniki italijanske politike ponovili ocene in stališča, ki so nesprejemljivi. "Prvič pa je, 
da se to dogaja v kontekstu evropske politike, ko je ta evropska ideja povezanosti in sodelovanja šibkejša, ko se kažejo resni 
znaki njene krize, ko postajajo takšna stališča še toliko bolj zaskrbljujoča," je dejal predsednik. Zaradi tega konteksta od 
predsednika Evropskega parlamenta Tajanija pričakuje ustrezen in dovolj jasen odziv. 
Pahor je sicer že v ponedeljek v zvezi z dogodki v Bazovici - slovesnosti se je poleg Tajanija udeležil tudi italijanski notranji 
minister Matteo Salvini - pisal italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli. 

• (POGLED) Salvini, Tajani in fojbe. Bojan Brezigar. Večer, Maribor, 14.02.2019 
Bojan Brezigar, Trst 
https://www.vecer.com/pogled-salvini-tajani-in-fojbe-6661461  
 
 
Ne, otrok v fojbah niso pobijali. To je treba glasno povedati podpredsedniku italijanske vlade Matteu Salviniju, ki je 
nedeljsko slovesnost ob dnevu spomina na deportacijo Italijanov iz nekdanje Jugoslavije in na povojne poboje v Bazovici pri 
Trstu izkoristil za novo poglavje v svoji neprekinjeni volilni kampanji, ki traja že leto dni in ki mu je prav v nedeljo v Abrucih, 
deželi v srednji Italiji, prinesla novo zmago. Salvini je dejal, da so pobiti otroci v fojbah enakovredni pobitim otrokom v 
Auschwitzu, s čimer je dvakrat potvoril zgodovino. Prvič, ker so bili povojni poboji politična čistka in ne genocid nad Italijani, 
in drugič, ker so otroci na tem ozemlju res umirali, ampak v italijanskem koncentracijskem taborišču na Rabu, kjer so bile 
življenjske razmere po pisanju zgodovinarjev celo slabše od razmer v nemških koncentracijskih taboriščih. 
Trenutek se moram še zaustaviti pri povojnih pobojih. O onih v Sloveniji je bilo veliko napisanega in marsikaj še ni 
pojasnjeno, vendar pa je dokaj neznano, da so podobni poboji bili tudi v Italiji. O tem je v zadnjih dveh desetletjih novinar 
Giampaolo Pansa napisal veliko knjig, z imeni in priimki pobitih, večinoma fašistov, pa tudi kolaboracionistov. Vendar vseh 
teh pobojev nihče ne raziskuje, kajti v Italiji so sprejeli amnestijo. Prvi zadevni ukrep je 22. junija 1946 podpisal takratni 
pravosodni minister v vladi narodne enotnosti Palmiro Togliatti, sekretar Komunistične partije Italije, baje brez vednosti 
njegove stranke; zadevala je fašistične in tudi povojne zločine. Kasnejše vlade so sklep spremenile tako, da je amnestija 
veljala za zločine vse do leta 1948. Odgovora na vprašanje, ali je Togliatti vedel za maščevalne poboje s strani italijanskih 
partizanov, ni in ga ne bo, dejstvo pa je, da je bilo treba počakati skoraj pol stoletja, preden je začel Pansa o tem javno 
pisati. 
Potvarjanje preteklosti za politične potrebe sedanjosti 
Vendar Salvini tokrat ni bil sam. Tržaški župan Roberto Dipiazza je dejal, da bi se morali Slovenija in Hrvaška opravičiti, 
predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija pe je zaneslo in je svoj poseg obogatil z besedami, naj živita italijanska 
Istra in italijanska Dalmacija; naslednjega dne je v Strasbourgu dejal, da mu je žal, češ da so bile njegove besede napačno 
razumljene. Očitno tudi zato, ker so ga na twitterju vprašali, kako bi se odzval, če bi Juncker v Bocnu vzkli- kal, naj živi 
nemška Južna Tirolska. 
Vprašanje je zelo resno, ne zaradi nedeljskega dogodka na fojbi, ampak zaradi ozračja, ki ga ta vladna garnitura, začenši prav 
s Salvinijem, hote ali nehote vzpostavlja na območju, kjer živi slovenska manjšina v Italiji. Zavrnitvi amandmaja, ki bi 
omogočil zastopstvo Slovencev v rimskem parlamentu, ta naj bi po novem štel polovico manj poslancev in senatorjev, je 
prejšnji teden sledila vrsta psovk in žalitev slovenski senatorki Tatjani Rojc na spletnih omrežjih, pred nekaterimi slovenskimi 
šolami pa so se ponovno pojavili plakati s fašističnimi gesli. Skratka, dogaja se, kar se je dogajalo pred leti, a zagotovo ne v 
zadnjih dveh desetletjih. 
 
Razvpita politika Mattea Salvinija, notranjega ministra, ki si upa objavljati politična stališča na družabnih omrežjih celo na 
dan volitev, ko bi bil poklican za nadzor nad spoštovanjem volilnega molka, in njegovo nenehno prepiranje z vladnim 
partnerjem, Gibanjem 5 zvezd, je razlog za ugibanje, kako dolgo bo trajala ta vlada, pa tudi, kakšna bo usoda Italije potem, 
ko se prepira domala z vsemi zavezniki: z Evropsko unijo in njenimi institucijami, z Nemčijo, s Francijo, zdaj s Slovenijo in 
Hrvaško. Vlada se tudi požvižga na svarilo Evropske unije o finančni politiki, kajti v Bruslju napovedujejo Italiji najnižjo 
gospodarsko rast v Evropi, 0,2 odstotka. In kako bodo rešili spore o hitri železniški progi, o vrtinah plina v Jonskem morju, o 
davčni stopnji, o pokojninski reformi, o državljanskem dohodku, o Venezueli, o zavezništvu med Gibanjem 5 zvezd s 
francoskimi rumenimi jopiči? In seveda tudi o zahtevi sodstva po obtožbi Salvinija zaradi ugrabitve, ker ni dovolil izkrcanja 
skupine beguncev z italijanske ladje v sicilskem pristanišču Catania. Gibanje 5 zvezd je v parlamentu vedno glasovalo proti 
imuniteti, zdaj pa Salvini zahteva, naj ga podprejo. 
K še večjemu zapletu prispevajo volilni izidi v Umbriji, kjer je Salvini slavil veliko zmago, Gibanje 5 zvezd pa utrpelo hud 
poraz. Salvini je sicer takoj zagotovil, da to ne bo vplivalo na vlado, vendar tem besedam ne gre namenjati velike pozornosti. 
Salvini je že leto dni v volilni kampanji, razvpit kot še nikoli noben politik v povojni Italiji; če bo ocenil, da se mu izplača, bo 
počakal na evropske volitve, sicer pa je večina opazovalcev prepričana, da ta vlada nima več dolgega življenja. To, da je 
alternativa desna vlada s Salvinijem na čelu, če bi šli danes na predčasne volitve, pa seveda ni obetavno. Ne za Italijo in ne 
nazadnje niti za slovensko manjšino v Italiji ne. 
 

Vestnik, Murska Sobota 

• Dobro kulturno delo ne pozna mej. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 07, 14. februar 2019, str. 
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Priznanji Janji Magdič in Štefanu Kardošu 
Predpremierno so predvajali dokumentarni film Geza ide v Zaturce Jožeta Glažarja in Štefana Kardoša 
Na osrednji slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku v Lendavi so podelili priznanji za uspešno delovanje v kulturi 
Janji Magdič in Štefanu Kardošu.  
 

 
Slika: Geza Bačič (glavni lik dokumentarnega filma), župan Janez Magyar ter dobitnika priznanj Janja Magdič in Štefan 
Kardoš. Fotografija: Jože Gabor 
 
Dobitnika priznanj sta iz drugih občin  
Dobitnica priznanja na področju ljubiteljske kulture Janja Magdič si kot vodja lendavske območne izpostave Javnega sklada 
za kulturne dejavnosti že vrsto let prizadeva, da bi se v kulturno življenje v lendavski občini in šestih sosednjih občinah 
vključevalo čim več ljudi in da bi bila kulturna ustvarjalnost čim bolj bogata. Opazna pa je tudi njena kulturna dejavnost v 
društvih, kjer sodeluje že skoraj štiri desetletja, še posebej v folklorni dejavnosti, rada pa tudi literarno ustvarja. S 
strokovnim pristopom posveča posebno pozornost multikulturnemu mozaiku v okolju, kjer za barvitost kulturne 
ustvarjalnosti skrbijo ob slovenskih še kulturniki madžarske, hrvaške, romske in srbske narodne skupnosti, so zapisali ob 
podelitvi priznanja. 
Priznani pisatelj Štefan Kardoš je prav tako pustil močan pečat v kulturni ustvarjalnosti občine, in sicer kot profesor na 
Dvojezični srednji šoli Lendava, kjer je mentor dijakov na različnih kulturno-humanističnih področjih, od gledališča in filma 
do literature in novinarstva. Bil je tudi soavtor in soorganizator številnih kulturnih dogodkov na šoli in drugod v Lendavi. 
Slavnostni govornik, lendavski župan Janez Magyar, je povedal, da dobitnika priznanj potrjujeta, da kakovostno delo na 
področju kulture ne more biti zaprto v meje občine. Dobitnika priznanj namreč nista občana lendavske občine. Poudaril je 
pomen kulturne ustvarjalnosti v občini, spomnil pa je tudi na mnoge kulturne ustvarjalce, znanstvenike in strokovnjake z 
različnih področij, ki so se odselili iz lendavske občine, a so navezani na svoj rojstni kraj. »Mnogi so odšli za svojimi 
poklicnimi sanjami drugam, a nosijo Lendavo v srcu, se vanjo vračajo in zanjo z veseljem tudi kaj postorijo. V Lendavi letos 
praznujemo 130 let od začetka izhajanja časopisa Dolnjelendavske novice. Časopis Delo, ki praznuje 60-letnico izhajanja, je 
nastal po združitvi časopisov Poročevalec in Ljudska pravica, zadnjega pa so začeli tiskati v Lendavi, v tiskarni, kjer so do leta 
1919 tiskali Dolnjeledavske novice.« 
Štefan Kardoš je ob prejetju priznanja povedal, da po tem dnevu nihče več ne bo mogel reči, da je Lendava zaprto okolje, 
kot se včasih sliši z murskosoboške strani. »Mislim, da je to, da sva dobila priznanje dva, ki nisva iz občine, pomembno 
sporočilo za vso pokrajino.« 
Na prireditvi v gledališki in koncertni dvorani v organizaciji Občine Lendava in Knjižnice - Kulturnega centra Lendava so 
predpremierno predvajali igrano-dokumentarni film Štefana Kardoša in Jožeta Glažarja Stric Geza ide v Zaturce. Nastopili so 
Katarina Šebok, Dejan Berden, Jože Glažar ter Tjaša Šimonka in Miha Kavaš iz skupine Ethnotrip, ki je tudi prispevala glasbo 
za film, to so priredbe tradicionalnih ljudskih napevov in avtorske skladbe Dejana Berdena. Film Stric Geza ide v Zaturce nas 
popelje od Prekmurja do ukrajinske vasi Zaturce, kjer so se prekmurski fantje in možje borili v prvi svetovni vojni. Tja se s 
sorodniki in prijatelji odpravi Kardošev stric Geza Bačič, družinski pripovedovalec zgodb, katerega dedek Peter Kutoš se je 
boril v Karpatih in bil tam tudi ranjen.  
»Našo pot je ves čas snemal Jože Glažar, ki je poleg kamere s sabo nesel tudi dron, tako je nastalo tudi veliko lepih 
posnetkov pokrajine od zgoraj. Z nami so šli še prekmurski slavisti in med drugim smo obiskali tudi univerzo na tem 
območju,« je povedal Kardoš. Film je nastal v koprodukciji MPN Studia iz Murske Sobote in producentske hiše Perfo iz 
Ljubljane. Poslali ga bodo tudi na festivale v Sloveniji in tujini.  

• Povezani bodo privabili več turistov. Vida Toš. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 07, 14. februar 2019, str. 7 
Slovenski in avstrijski gradovi združeni 
Cesta gradov dobila devet novih članov iz severovzhodne Slovenije 
Cesta gradov je triletni projekt, ki so ga v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija lani septembra 
začeli izvajati štirje partnerji: Raziskovalno-izobraževalno središče (RIS) Dvorec Rakičan kot vodilni partner, Znanstveno-
raziskovalno središče Bistra s Ptuja ter tehnološki center Deutschlandsberg in grad iz Güssinga na avstrijski strani. Sporazum 
o sodelovanju pri projektu, katerega glavni cilj je ohranjanje in razvoj dvorcev ter gradov na čezmejnem območju Avstrije in 



Slovenije, pa je zdaj podpisalo še devet novih partnerjev iz Slovenije. V Cesto gradov je tako odslej vključenih 34 gradov in 
dvorcev, od tega jih je 25 na avstrijski strani, po besedah direktorja RIS Dvorec Rakičan Roberta Celca pa že letos načrtujejo 
vstop novih. »Tovrstno sodelovanje gradov in dvorcev obeh držav omogoča skupen nastop, skupno trženje in zagotavlja 
okrepljeno prepoznavnost, « pravi Celec. V treh letih bo Evropski sklad za regionalni razvoj za projekt namenil milijon evrov. 
 

 
Slika: Podpis sporazuma o sodelovanju devetih novih gradov ali dvorcev pri projektu Cesta gradov. Fotografija: Aleš Cipot 
 
Na novo so se Cesti gradov pridružili gradovi in dvorci v Murski Soboti, Lendavi, pri Gradu in Negovi, v Rakičanu, na Ptuju, v 
Ormožu, Veliki Nedelji in Slovenski Bistrici. 
Oprijemljivi rezultati projekta bodo celosten turistični produkt, ki bo vključeval v projektu povezane dvorce in gradove v 
Avstriji in Sloveniji, dvorana Ceste gradov, ki bo v rakičanskem dvorcu, katalog novih ponudbenih potencialov, zgodovinska 
predstavitev vseh vključenih gradov ter zbirka zgodb. »Projekt bo zgodovino in kulturo vključenih gradov in dvorcev raziskal 
z znanstvenega in turističnega vidika. Za počitnikarje na gradovih, družine z otroki in ljubitelje kulturnega turizma bodo 
tako razviti posebni doživljajski in turistični produkti.« Kar bo, dodaja Celec, boljše in prijaznejše tudi turistom, povezane 
turistične znamenitosti pa so v vsakem primeru uspešnejše. 

• Svoje znanje in navdušenje prenaša na mlade. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 07, 14. februar 
2019, str. 16 

Profesor slovenščine, pisatelj in avtor filmov Štefan Kardoš 
Avtor in soavtor številnih kulturnih dogodkov na šoli, v sinagogi, knjižnici, gledališki in koncertni dvorani 
Štefan Kardoš, pisatelj in profesor slovenščine na Dvojezični srednji šoli Lendava, je bil ob novici, da dobi priznanje Občine 
Lendava ob kulturnem prazniku, presenečen, saj ni občan te občine. »Veseli me, da so v lendavski občini opazili naše delo, 
torej delo Dvojezične srednje šole Lendava z dijaki. Zato menim, da to ni priznanje le meni, ampak tudi dijakom, drugim 
učiteljem in šoli. Mislim, da je to, da sva dobila priznanje dva, ki nisva iz občine, pomembno sporočilo za vso pokrajino,« je 
dejal na podelitvi. 
 

 
Slika: Štefan Kardoš je nagrajenec lendavske občine ob slovenskem kulturnem prazniku. Fotografija: Aleš Cipot 
 
Kardoš je avtor in soavtor sedmih romanov. Za roman Rizling polka je leta 2008 prejel nagrado kresnik za najboljši slovenski 
roman, med petimi finalisti pa je bil s še štirimi romani. Bil je urednik pri založbi Franc-Franc, lani pa je bil izbran za 
Vestnikovo osebnost Pomurja. Objavljal je tudi v lendavski literarni reviji Lindua. Kot mentor je dijake na lendavski srednji 
šoli pritegnil k več odmevnim projektom.»Tak je bil 40-minutni igrani film Inšpektor, filmska priredba Gogoljevega Revizorja, 
pri snemanju katerega je poleg dijakov sodelovalo več učiteljev šole in tudi zunanji sodelavci. Bil sem mentor dijakov pri 
snemanju kratkih filmov, ki so dobili tudi priznanja na državnih tekmovanjih,« pravi Kardoš. Tudi to šolsko leto so posneli 
kratke filme, med drugim Telečjo pečenko po literarni predlogi Josipa Jurčiča. 
V njegovi gledališki ustvarjalnosti so bile najbolj odmevne uprizoritve gledaliških iger Agencija dobrih knjig (avtorica Karolina 
Kolmanič), Kar je preveč, je preveč! in Čakajoč maturo. Za predstave, ki jih je režiral, je sam napisal scenarij oziroma priredil 
besedila drugih avtorjev. Sodeloval je tudi z gledališko skupino Kofetarji, ki deluje pri Društvu upokojencev Lendava. 



Bil je mentor državnega prvaka na Cankarjevem tekmovanju iz slovenščine Andreasa Sarjaša in državnega prvaka v 
debatiranju Petra Varge. Bil je tudi avtor in soavtor številnih kulturnih dogodkov v Lendavi, ne le na šoli, ampak tudi v 
gledališki in koncertni dvorani, sinagogi, knjižnici, galeriji in drugod. 
Njegovo navdušenje nad literaturo in filmom ter izkušnje, ki jih je pridobil z dosedanjim ustvarjalnim delom v Lendavi in 
drugod, se kažejo tudi v novem dokumentarnem filmu Stric Geza ide v Zaturce. 

• Spomini na preteklost in utrip sedanjosti. A. Nana Rituper Rodež.  Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 07, 14. 
februar 2019, str. 20 

Nove publikacije Pokrajinske in študijske knjižnice 
Dela, ki prikazujejo tri področja delovanja knjižnice – Uredila jih je Klaudija Sedar 
Pokrajinska in študijska knjižnica (PIŠK) Murska Sobota je pred slovenskim kulturnim praznikom predstavila nove publikacije 
Prekmuriana, Stari mlini in Fajn je bilou, ki prikazujejo tri področja njihovega delovanja, to so delovanje splošne knjižnice, 
delo na narodnostno mešanem območju in delo na obmejnem območju. Podrobneje sta jih predstavila Janez Horvat, 
namestnik direktorice knjižnice, in Klaudija Sedar, urednica vseh treh publikacij. Prekmuriana je revija Pokrajinske in 
študijske knjižnice Murska Sobota za literaturo in kulturno zgodovino, ki bo predstavljala knjižnično dejavnost ter literarne 
in kulturnozgodovinske teme ter prikazala spomine na preteklost in utrip sedanjosti. Kot pravi Sedarjeva, so revijo začeli  
izdajati z željo, da bi spodbujali bralno kulturo in zanimanje za pisno kulturno dediščino. V Literarnih utrinkih predstavijo 
nekaj knjig, ki so izšle v tem prostoru in so bile v knjižnici predstavljene v minulem letu, razstavo o delu Miška Kranjca in 
pravljične večere za odrasle, v Kulturnozgodovinskih utrinkih pišejo o evropskem letu kulturne dediščine, gorički Mariški, 
hranilnici v Slovenski ulici in prvem abecedniku v prekmurščini, prvem prekmurskem časopisu Prijatel, v poglavju Spomini 
pa se spomnijo Franca Kuzmiča in Mikija Mustra, ki sta preminula lani. Revija naj bi izhajala vsaj enkrat letno. 
 

 
Slika: Publikacije sta predstavila Klaudija Sedar in Janez Horvat. Fotografija A. Nana Rituper Rodež 
 
V publikaciji Fajn je bilou spoznavamo zgodbe iz življenja Porabk in Porabcev, ki so jih pripovedovali rojeni med letoma 1932 
in 1952 v Porabju. Zbrane so zgodbe iz življenja sedmih Porabk in treh Porabcev, ki nam prikažejo čas in življenje v drugi 
polovici 20. stoletja. Pripovedujejo o otroštvu, družini, šoli, ustvarjanju lastne družine. Zapisane so v knjižni slovenščini 
in obogatene z narečnimi vstavki, kar daje zgodbam posebno vrednost. Po pripovedovanju jih je zapisala Klaudija Sedar, ki 
pravi: »S sleherno zgodbo se odpirajo nova obzorja razmišljanja in dojemanja sveta okoli nas, kar vodi v ustvarjanje 
čarobnega doživetja novih spoznanj in kolektivnega spomina, ki ohranja podobe preteklega časa.«  
Ob evropskem letu kulturne dediščine so v PIŠK posebno pozornost namenili bogastvu kulturne dediščine na narodnostno 
mešanem območju, in sicer mlinom. Ti so bili nekoč pomemben del tradicionalnega kmečkega življenja in sooblikovalec 
kulturne krajine, danes pa so ohranjeni le redki. Med knjižničnimi zakladi se najde veliko gradiva o mlinarstvu in mlinih, 
kar je Klaudija Sedar povezala v zgodbo, tako da je nastala dvojezična slovensko-madžarska publikacija z naslovom Stari 
mlini od Hodoša do Čikečke vasi. Podrobneje so jih predstavili osem ter sestavili seznam še drugih mlinov, ki so delovali na 
dvojezičnem območju, a je o njih manj ohranjenega gradiva. 
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• Sonja Ribolica. Borut Pahor pisal Sergiu Mattarelli: Ljubljana – v Sloveniji si sledijo obsodbe izjav na slovesnosti v 
Bazovici. Primorske novice, št. 34, 12.2.2019, str. 2 

• Aljoša Fonda. »Ne more imeti vsak svojih dejstev«: Trst – generalni konzul Slovenije v Trstu Vojko Volk o dogodkih 
v Bazovici. Primorske novice, št. 35, 13.2.2019, str. 6 

• Peter Verč. »Bolje, da ne povem ničesar več«: Trst – zgodovinar Raoul Pupo o letošnjih izjavah v Bazovici. 
Primorske novice, št. 35, 13.2.2019, str. 6 
 

• Tajani o izjavah v Bazovici: Želel sem posredovati sporočilo miru. STA. Primorske novice, Koper, 11. 02. 2019  
https://www.primorske.si/svet/tajani-o-izjavah-v-bazovici-zelel-sem-posredovati  
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Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani se je danes ob začetku plenarnega zasedanja v Strasbourgu opravičil 
za izjave na nedeljski slovesnosti v Bazovici, s katerimi je povzročil razburjenje v Sloveniji in na Hrvaškem. Dejal je, da je 
želel posredovati sporočilo miru, in izrazil obžalovanje, če so bile njegove izjave napačno razumljene.  
 

 
Slika: Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani se je danes ob začetku plenarnega zasedanja v Strasbourgu 
opravičil za izjave na nedeljski slovesnosti v Bazovici. Foto: STA 
 
Strasbourg. Poudaril je, da je hotel spomniti na tisoče žrtev ene hujših tragedij v prejšnjem stoletju, predvsem italijanskih, 
pa tudi hrvaških in slovenskih. 
To, da je bilo več tisoč ljudi vrženih v kraška brezna, je zgodovinsko dejstvo, na katerega spominja slovesnost v Bazovici. 
"V svoji izjavi sem želel izpostaviti mir in spravo med italijanskim, hrvaškim in slovenskim narodom in njihov prispevek k 
evropskemu projektu," je poudaril. 
Dejal je še, da se omemba italijanske Dalmacije in Istre ni nanašala na geografska območja, temveč je govoril o optantih iz 
Istre in Dalmacije, ki govorijo italijanski jezik, ter njihovih potomcih, med katerimi jih je bilo veliko na slovesnosti v Bazovici. 
Prav zaradi opredelitve zgodovinske resnice je bil po njegovih besedah mogoč preobrat v odnosih med Italijo, Hrvaško in 
Slovenijo, državami, ki jih danes povezuje prijateljstvo in mir in so najboljši primer, da je Evropska unija zgodba o uspehu. 
Več evropskih poslancev, med njimi slovenski Franc Bogovič (EPP/SLS), je Tajanija po tej izjavi prosilo za dodatna pojasnila 
glede izjav, ki so močno vznemirile slovensko in hrvaško javnost ter obudile spomin na fašizem. 
Bogovič se je za pojasnila zahvalil in dejal, da so nedeljske izjave v Sloveniji in na Hrvaškem razumeli povsem drugače. 
"Izraza italijanska Istra in italijanska Dalmacija sta nas nehote vrnila ne le v čase po drugi svetovni vojni in dogodke, ki jih 
Slovenci, Hrvati in Italijani obžalujemo, temveč tudi v čase po prvi svetovni vojni, ko je italijanski fašizem zadal veliko gorja 
temu delu Evrope," je poudaril. 
"Mislim, da sem med svojim celotnim mandatom pokazal, da sem za mir med Slovenijo, Hrvaško in Italijo," je odgovoril 
Tajani. Dodal je, da se je želel posvetiti tistim, ki so izgubili življenje. 
Oglasila sta se tudi evroposlanca iz Hrvaške Ivan Jakovčić (Alde) in Ruža Tomašić (ECR). Jakovčić, ki prihaja iz Istre, je dejal, 
da je pojasnilo glede izrazov italijanska Istra in Dalmacija pomembno za tiste, ki danes živijo v Istri, za optante in vse, ki želijo 
živeti v miru. 
Tomašićeva pa je izpostavila, da sta Dalmacija in Istra močno trpeli pod italijansko okupacijo in občutile vse grozote fašizma. 
Po njenih besedah je sramotno, da predsednik Evropskega parlamenta zastopa imperialistične težnje in si prisvaja tuje 
ozemlje. "Vaš govor je prebivalce spomnil fašizma ter vsiljevanja italijanskega jezika in kulture na hrvaškem ozemlju," je še 
dejala Tomašičeva. Tajani je odgovoril, da ni nikoli hotel vsiljevati italijanskega jezika komurkoli. 

• Tudi na Hrvaškem ostri odzivi na izjave Tajanija. STA. Primorske novice, Koper, 11. 02. 2019  
https://www.primorske.si/svet/tudi-na-hrvaskem-ostri-odzivi-na-izjave-tajanija  
Na Hrvaškem so danes ostro kritizirali izjave predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija, ki je v nedeljo v 
Bazovici pri Trstu ob italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb med drugim dejal, da naj "živi Trst, naj živi italijanska Istra, 
naj živi italijanska Dalmacija".  
 
 
Slika: Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani Foto: STA 
 
Zagreb.  Tajani je tudi izjavil, da je tiste, ki zanikajo pojav fojb in eksodusa, premagala zgodovina, kdor zanika ta pojav, pa je 
sostorilec tega, kar se je zgodilo. 
Podpredsednik hrvaškega sabora in namestnik predsednika vladajoče hrvaške stranke HDZ Milijan Brkić je izjavil, da hrvaški 
narod zelo dobro pozna zgodovino. "Bog ne daj, da bi Italija skrbela za Dalmacijo in Istro, kot so fašisti skrbeli za hrvaški 
narod v Dalmaciji in Istri," je Brkićevo izjavo povzela regionalna televizija N1 na svoji spletni strani. Kot je poudaril, hrvaški 
veterani in narod ne bodo dovolili izvajanja takšnih idej na Hrvaškem. 
Evropska poslanka hrvaške vladajoče stranke HDZ Dubravka Šuica je na twitterju obsodila izjave Tajanija. Izrazila je 
zaskrbljenost, ker Tajani za izpostavljanje svojih osebnih stališč uporablja uradni profil predsednika Evropskega parlamenta. 
Tajanijeve izjave je treba gledati v luči italijanskih političnih dogodkov, v katerih stranka Naprej Italija izgublja podporo 
volivcev v primerjavi s Salvinijevo skrajno desno Ligo, je dejala za hrvaški radio. 
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Nad Tajanijevimi izjavami je bil presenečen tudi podpredsednik hrvaškega sabora in poslanec italijanske nacionalne 
manjšine Furio Radin. Kot je dejal, Tajanija osebno pozna in je prepričan, da ne gre za njegovo stališče, ker gre za politika z 
zmernimi stališči. Meni, da je bil Tajani na dogodku navzoč kot član stranke Naprej Italija in ne kot predsednik Evropskega 
parlamenta. 
Gre za najhujšo obliko zgodovinskega revizionizma s strani nekega politika na tako visokem položaju; to je škandalozno in 
sramotno, ideja, da so Istra in Dalmacija deli Italije, je bila ideja fašizma, je na Twitterju zapisal predsednik največje hrvaške 
opozicijske stranke SDP Davor Bernardić. Kot je dodal, je sodobna Hrvaška nastala na dediščini boja proti fašizmu. 
Tajanija so kritizirali tudi poslanci SDP v Evropskem parlamentu, ki menijo, da njegova izjava ni dostojna za položaj, ki ga 
zaseda. Po njihovem je žalostno, ker je povzel retoriko desničarjev, kot je italijanski notranji minister Matteo Salvini. 
Evropski poslanec SDP Tonino Picula je na twitterju zapisal, da "nikakršen revizionizem Tajanija in njegovih zaveznikov, med 
katerimi je tudi HDZ, ne bodo spremenili zgodovinskih dejstev". Piculova strankarska kolegica Biljana Borzan je poslala 
neposredno sporočilo Tajaniju, v katerem je zapisala, da je bil mir v Evropi stežka dosežen ter da je ogrožen s strani 
revizionistov, ki si pripisujejo ozemlje drugih članic EU, kot je to storil Tajani s Hrvaško in Slovenijo. 
Vodja ustaškega režima med drugo svetovno vojno Ante Pavelić je bil zadnji, ki je prodal hrvaško ozemlje Italijanom, je 
čivknil saborski poslanec SDP in nekdanji pomočnik hrvaške zunanje ministrice Joško Klisović. 
Zelo ostro se je odzvala tudi evropska poslanka skrajno desne stranke Hrvaška konservativna stranka (HKS) Ruža Tomašić, ki 
je napovedala, da bo kolege v Evropskem parlamentu seznanila z grozodejstvi, ki so jih italijanske oblasti izvajale nad Hrvati 
v Istri in Dalmaciji. 

• Salvini: Ne razumem slovenskega protesta. STA. Primorske novice, Koper, 12. 02. 2019  
https://www.primorske.si/svet/salvini-ne-razumem-slovenskega-protesta?src=78664b1d  
Italijanski notranji minister Matteo Salvini je dejal, da ne razume, zakaj je slovenski premier Marjan Šarec protestiral 
proti njegovim izjavam. "Ne verjamem, da je otrok, ki ga je ubila nacistična roka, drugačen od otroka, ki ga je ubila roka 
komunista," je dejal v ponedeljek zvečer na italijanski televiziji.  
 
Rim. Salvini, ki je tudi podpredsednik italijanske vlade, se je v nedeljo v Bazovici udeležil slovesnosti ob italijanskem dnevu 
spomina na žrtve fojb in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije. Ob tem je prek twitterja sporočil, da je prišel v 
Bazovico, da bi počastil tisoče rojakov, ki so jih komunisti mučili, pobili in večkrat še žive vrgli v brezna. "Kaj je bila njihova 
krivda? To, da so bili Italijani. Kdor zanika, dvakrat ubije. Mi ne pozabimo," je še zapisal. 
Premier Šarec je v odzivu na dogajanje v Bazovici na twitterju zapisal, da je bil fašizem dejstvo "in imel je za cilj uničenje 
slovenskega naroda". Kot je še spomnil v tvitu, je v soboto govoril o želji po potvarjanju zgodovine v Sloveniji. "Enako se 
dogaja na italijanski strani meje. Žal s strani vidnih politikov, celo EU funkcionarjev," je dodal. 
Slovesnosti v Bazovici se je udeležil tudi predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani, ki je izjavil, da je tiste, ki 
zanikajo pojav fojb in eksodusa, premagala zgodovina in da je tisti, kdor zanika ta pojav, sostorilec tistega, kar se je zgodilo. 
Ob tem je dodal, da naj "živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija". Tajani je sicer v ponedeljek izrazil 
obžalovanje, češ da so bile njegove izjave narobe razumljene. 
Medtem pa je poslanka opozicijske Demokratske stranke in nekdanja predsednica Furlanije-Julijske krajine Deborah 
Serrachiani dejala, da utegnejo izjave predstavnikov desnice v Bazovici sprožiti nov diplomatski spor Italije, tokrat s 
Slovenijo. "Ne bi si smeli izmišljati zunanjih sovražnikov, da bi prikrili domače napake ali izvajali volilno kampanjo," je dejala. 
Senatorka slovenskega rodu Tatjana Rojc pa je napovedala poslansko vprašanje italijanskemu zunanjemu ministru Moaveru 
Milanesiju, kaj bo storil za razjasnitev italijanskega stališča v evropskem duhu, k čemur je pozvalo slovensko zunanje 
ministrstvo. 

• Italijanski zgodovinar Raoul Pupo o izjavah v Bazovici: “Bolje, da ne povem ničesar več”. Intervju: Raoul Pupo. 
Pogovarjal se je: Peter Verč. Primorske novice, Koper, 13. 02. 2019 

https://www.primorske.si/primorska/pri-sosedih/zgodovinar-raoul-pupo-o-letosnjih-izjavah-v-bazovi  
Zgodovinar Raoul Pupo, avtor več knjig o med- in povojnem dogajanju sredi prejšnjega stoletja, je pogovor zaključil s 
prošnjo: “Končajva, da ne povem ničesar več.”  
 
Ne glede na polemike, kaj menite o dnevih spomina? So koristni ali kompleksno polje zgodovine preveč razparcelirajo?  
“So koristni, ko služijo temu, da se javnost zanima za določene dogodke. Seveda, zgodovina je kompleksna, zato je dobro, 
da dni spomina ni preveč.” 
Se strinjate, da je imel dan spomina na fojbe in eksodus spreminjajoči se učinek?  
“Opazil sem krivuljo. Prva leta so ga na veliko izrabljali. Sledilo je obdobje, ko so se vsi obnašali odgovorno. Ni se govorilo le 
o fojbah, ampak o vseh težavah obmejnega prostora. Letos se zdi, da smo se spet vrnili na izhodišče.” 
Zaradi evropskih volitev?  
“Tudi, seveda.” 
Ekscesi so taki, da je slovenski predsednik pisal pismo italijanskemu kolegu.  
“To me ne čudi. Pričakovano.” 
Spet se je pojavila besedna zveza “etnično čiščenje”. Je v primeru fojb umestna?  
“O etničnem čiščenju ne moremo govoriti. Del italijanske skupnosti na vzhodnem Jadranu ni bil avtohton. Mnogi so postali 
Italijani po asimilaciji. Poglejte priimke mnogih iredentistov: Oberdan, Slataper, Stuparich, Xydias ... To razlagam dvajset let, 
a brez uspeha.” 
Predsednik Sergio Mattarella je med slovesnostjo v Rimu dejal, da fojbe niso bile maščevanje zaradi fašizma.  
“Pozabil je na prislov.” 
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Moral bi reči, da fojbe niso bile samo maščevanje?  
“Seveda.” 
Vse bolj pogosto se omenja vera. Tudi Antonio Tajani je v Bazovici omenil, da so v fojbah končale žrtve “verskega 
sovraštva”. Tovrstni namigi se zdijo novi.  
“Menim, da ima ta pojav svoj razlog. Zadnja leta se je pojavilo več raziskav o verskem preganjanju. V primeru fojb to ni 
neumestno. V obdobju med letoma 1945-1947 je bila žrtev preganjanja italijanska duhovščina. Slovenski in hrvaški 
duhovniki so bili takrat koristni, ker so zagovarjali priključitev k Jugoslaviji. Po letu 1947 pa jugoslovanska oblast tega 
“taktičnega” zaveznika ni potrebovala več, zato so začeli preganjati vse počez.” 
Kaj pa izjava Mattea Salvinija, da so otroci, umrli v Auschwitzu, enako pomembni kot otroci, ki so končali v fojbah?  
“Komunisti so debele otroke pojedli, suhljate pa odvrgli v fojbe. Dajte no ...” 
Obstajajo zgodovinski viri, ki potrjujejo, da so v fojbah končali tudi otroci?  
“Morda bi za en primer v Istri leta 1943 lahko domnevali, da je bil žrtev otrok. Nismo pa stoodstotno prepričani.” 
Hvala za pogovor. Namen je bil, da vse te letošnje izjave komentira italijanski zgodovinar.  
“Besede so neprimerne. Ne vem, zakaj je letos spet tako. Morda zgolj naivnost ... Prosim, končajva. Bolje, da ne povem 
ničesar več.”  

• Vojko Volk o dogodkih v Bazovici: “Ne more imeti vsak svojih dejstev”. Intervju: Vojko Volk. Pogovarjal se je: 
Aljoša Fonda. Primorske novice, Koper, 13. 02. 2019  

Vojko Volk - generalni konzul Slovenije v Trstu  
Na nedeljsko slovesnost v Bazovici oziroma na izrečene besede se je odzval tudi generalni konzul Slovenije v Trstu Vojko 
Volk.  
https://www.primorske.si/primorska/pri-sosedih/vojko-volk-o-dogodkih-v-bazovici-ne-more-imeti-vsa  
 

 
Slika: Vojko Volk. Foto: Primorski dnevnik 
 
Letošnji govori so znova odprli razprave o tragični zgodovini naših krajev. Nekateri so od Slovenije zahtevali opravičilo za 
fojbe. Kako ste te govore videli vi?  
“Spoštljiv odnos do vseh žrtev vojn in povojnih pobojev je civilizacijsko dejanje, na katerem Slovenci in Italijani gradimo 
spravo, zaupanje in boljšo prihodnost. Na tragično zgodovino fojb v Sloveniji gledamo tako, kot je opisana v znamenitem 
skupnem zgodovinskem poročilu slovenskih in italijanskih zgodovinarjev iz leta 2000. O čemer so se uskladili vrhunski 
zgodovinarji, politika težko ugovarja. 
Kar bi lahko postalo moteče je, da se žrtve fojb izvzame iz konteksta posledic druge svetovne vojne. Reči, da fojbe niso 
povezane s fašizmom in agresijo Italije na ozemlje Slovenije je podobno, kot če bi rekli, da atomska bomba na Hirošimo 
nima zveze z japonsko agresijo na ZDA. Seveda ima lahko o tem vsak svoje mnenje, ne more pa imeti vsak svojih dejstev. In 
dejstvo je, da so bile v drugi svetovni vojni sile osi agresor, Slovenci pa smo bili žrtve. Poskuse izenačevanja agresorjev in 
žrtev pa zavračamo tako mi kot vsi tisti, ki so bili v drugi svetovni vojni na strani zmagovitih zavezniških sil, tudi Italija, ki ji to 
mesto po jeseni 1943 priborijo italijanski partizani. V kontekstu teh dejstev je lahko vsakomur jasno, kdo je lahko komu 
dolžan opravičilo.” 
Marsikomu se zdi, da se po tolikih prizadevanjih iz prejšnjih let, da bi počastili vse žrtve (na čelu s koncertom treh 
predsednikov v Trstu), ob takih priložnostih vračamo v čase napetosti in razdorov.  
“Sam ne mislim tako in sem prepričan, da se je spravni koncert treh predsednikov globoko vtisnil v spomin vseh, ki jim je 
svetla prihodnost naših krajev pomembnejša od njihove tragične preteklosti. Nasprotovanj med nami je vse manj, resnih 
razdorov ne vidim. Res pa je, da še vedno prihaja do politizacije zgodovine. Beppe Grillo je nekoč dejal, da bi bilo treba 
politikom z zakonom prepovedati ukvarjanje z zgodovino. Ima pa vsak pravico na svoj način, dostojanstveno in do 
zgodovinskih dejstev korektno počastiti spomin na svoje mrtve. Mislim celo, da je čas, da bi skupaj počastili spomin na vse 
mrtve druge svetovne vojne in povojnih pobojev v teh krajih, podobno, kot skupaj že skrbimo za spomin na mrtve iz prve 
svetovne vojne. Nam Slovencem je svet spomin na bazoviške junake, upornike zoper fašizem, njihov spomenik pa je le 
streljaj od bazoviške fojbe. Če bomo znali izbrati primerno priložnost, bomo lahko šli skupaj in se poklonili tako pred 
spomenikom bazoviškim junakom kot mrtvim iz bazoviške fojbe. S tem bi položili skupen kamen na tragično zgodovino 
naših krajev. Bil bi že čas, ker narodi, ki se preveč ukvarjajo z zgodovino, zamujajo prihodnost.” 
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Predsednik Evropskega parlamenta Tajani je govor zaključil z vzklikom “Viva l'Istria italiana! Viva la Dalmazia italiana!” Je 
to združljivo z evropskim duhom, katerega najvišji izraz je ravno ta institucija?  
“Albert Einstein, ki je moral pred nacizmom pobegniti v Ameriko, je nekoč izjavil, da je lažje streti atome kot predsodke. In 
čeprav je ogromno predsodkov med Slovenci in Italijani izginilo, jih bo nekaj očitno še vztrajalo. Če na izjavo predsednika 
Evropskega parlamenta gledam brez predsodkov, jo razumem tako, da sta Istra in Dalmacija še vedno “tudi italijanski”, tako 
po svoji zgodovini, tradiciji in kulturi in še posebej po ljudeh, ki pripadajo italijanski manjšini. Podobno rečem tudi sam, ko 
zatrdim, da je Trst “tudi slovenski”, ker je to preprosto res. A je pomembno tudi, da je Trst evropski in da s svojo obnovljeno 
vitalnostjo in mednacionalno strpnostjo vse bolj prispeva k skupni rasti ljudi in gospodarstev z obeh strani meje.”  
 

MMC RTV SLO   
 

• Florjan Lipuš, prejemnik zlatega reda za zasluge: "Pozabljamo, da je jezik začetek in konec vsega narodnega".  
A. J.  Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 8. februar 2019  

Tudi Florjan Lipuš je - že od leta 2004 - dobitnik Prešernove nagrade  
https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/florjan-lipus-prejemnik-zlatega-reda-za-zasluge-pozabljamo-da-je-jezik-zacetek-in-
konec-vsega-narodnega/479575  
 
 
Pisatelj iz avstrijske Koroške Florjan Lipuš je ob današnjem kulturnem prazniku prejel zlati red za zasluge za izjemen 
prispevek k slovenski književnosti ter za nov in svež pogled na slovenstvo. 
Odlikoval ga je predsednik republike Borut Pahor na že tradicionalnem dnevu odprtih vrat ob prazniku in ob tem sprejel 
še letošnje Prešernove nagrajence. 
Kakšne so dolžnosti države do jezika? 
Lipuš je v zahvali dejal, da ni prepričan, da se vsi zavedajo resnosti kulture in pomembnosti jezika. "Spregledujemo in 
pozabljamo, da je jezik začetek in konec vsega narodnega, vsake narodnosti, tega, kar nas dela posebne in enkratne." Po 
njegovih besedah jezik ni samo pomožno sredstvo pri gospodarskih in političnih poslih ter vsakdanje sredstvo 
sporazumevanja, na njem so zgrajeni naša samozavest, bitnost in obstanek. 
Samo jezik smo s seboj prinesli, izborili smo si ga, vse drugo se nam je navrglo. 
Florjan Lipuš 
Ker so predhodniki od Trubarja dalje uporabljali slovenski jezik, imamo danes svojo državo, to pa državo po pisateljevem 
mnenju obvezuje, da jezik ohrani in ga oplemeniti. "Samo jezik smo s seboj prinesli, izborili smo si ga, vse drugo se nam je 
navrglo," je poudaril odlikovanec. 
Po njegovem prepričanju namreč imeti svojo državo pomeni imeti tudi oblast nad svojim jezikom. Ta ga lahko bodisi 
zanemarja, opušča in odpravi, lahko pa se dejavno vključi s tem, da jezik in kulturo dvigne na dostojno raven. "Država edina 
mora poskrbeti za to, da je jezik deležen če ne večje, pa vsaj enakovredne obravnave in pozornosti, kakršne so deležna vsa 
druga področja, ki poleg jezika še tvorijo državnost." Država pa smo po Lipuševih besedah vsi, celo narodne manjšine. 
Narodno utripanje v zamejstvu peša, opaža Lipuš 
Današnje odlikovanje dojema kot "izraz povezovanja vsega slovenskega v enovito celoto". Vendar pa ta gesta ne pomeni 
veliko, če prej omenjeno ne postane "vsakdanje načelo in vzgib vsakdanjega ravnanja". 
Ker prihaja z narodnega obrobja, se Lipuš ni izognil ugotovitvi, da v njegovem okolju "narodno utripanje peša iz leta v leta", 
v matično domovino pa se po njegovih besedah ozirajo v "pričakovanju, da svetilko jezik izpod mize postavi na mizo". Pri 
tem je ponovil moto z ene izmed Prešernovih proslav: "Z jezikom smo ali nismo, z jezikom bomo ali ne bomo." 
 

 
Slika: Osrednji del Lipuševega literarnega opusa je šest romanov, prejel pa je skoraj vse pomembne kulturne in literarne 
nagrade tako v Avstriji kot v Sloveniji.Foto: STA/Daniel Novakovič  
 
Pahor je v svojem nagovoru povedal, da nam je pol tisočletja kulturnega bivanja omogočilo, da smo iz naroda prerasli v 
nacijo, se oblikovali v državo, ki "naj bo dovolj velika domovina za vse. Če in kolikor bo dovolj velika za vse, potem se nam ni 
bati za njeno prihodnost." Da naj še naprej negujemo jezik in slovenstvo, pa je poudarila tudi letošnja Prešernova 

https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/florjan-lipus-prejemnik-zlatega-reda-za-zasluge-pozabljamo-da-je-jezik-zacetek-in-konec-vsega-narodnega/479575
https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/florjan-lipus-prejemnik-zlatega-reda-za-zasluge-pozabljamo-da-je-jezik-zacetek-in-konec-vsega-narodnega/479575
https://img.rtvslo.si/_up/upload/2019/02/08/65563171.jpg


nagrajenka kostumografka in scenografka Bjanka Adžić Ursulov, ki se je udeležila podelitve skupaj z nekaterimi prejemniki 
nagrad Prešernovega sklada – zborovsko dirigentko Martino Batič ter arhitektoma Aljošo Dekleva in Tino Gregorič – in 
predsednikom upravnega odbora Prešernovega sklada Vinkom Möderndorferjem. 
Slovenski, avstrijski – in svetovni literat 
Lipuš je slovenski pisatelj, saj piše v slovenščini, je tudi avstrijski pisatelj, saj živi na avstrijskem Koroškem, poleg tega je 
evropski in svetovni pisatelj, saj v svojih delih opisuje človeka, ki bi lahko z enakimi problemi, strahovi in upanji živel kjer koli 
in kadar koli, je zapisano v utemeljitvi odlikovanja. 
 

 
Slika: V svoji literaturi Lipuš obravnava upor proti nacionalsocializmu, izgon in poboj koroških Slovencev ter 
podcenjevanje slovenske manjšine, ki ga izkazuje večinsko prebivalstvo. Foto: BoBo  
 
"Večina njegovih del je v širšem pomenu avtobiografska, saj se z njimi vrača v čas med drugo svetovno vojno in po njej ter 
podaja bridko osebno izkušnjo in trpko koroško resničnost. V delih ne opisuje grozot, očitne pa so njihove posledice za 
posameznike, ki iščejo svojo pot v novem svetu. Teža grozot je tako še težja. Pa vendar v njegovih delih ni želje po obračunu 
ali maščevanju, sta pa v njih začudenje in spraševanje, kako je bilo vse to mogoče," so še zapisali v utemeljitvi. 
Lipuš, rojen v Lobniku pri Železni Kapli, je v maternem jeziku objavil številne zgodbe, romane in eseje, v katerih piše o 
tematikah vojne in nacizma, ki ju je občutil tudi osebno. Svoj pripovedni opus je nakazal že s prvim romanom Zmote dijaka 
Tjaža (1972), prevedenim tudi v nemščino. 
V svoji literaturi obravnava upor proti nacionalsocializmu, izgon in poboj koroških Slovencev, podcenjevanje manjšine, ki ga 
izkazuje večinsko prebivalstvo, pa tudi reševanje izginevanja slovenskih besed in besednih zvez kot osnovo za novo 
samozavestno identiteto.  
Za svoj opus, iz katerega so znana še dela Odstranitev moje vasi (1983), Srčne pege (1991), Stesnitev (1995) in Boštjanov 
let (2003), je pisatelj leta 2004 dobil Prešernovo nagrado. Dobil je tudi nagrado petrarca (2011), častno nagrado za 
literaturo Republike Avstrije (2005), nagrado dežele Koroške (1995) in nagrado Franza Nabla mesta Gradec (2013). 

• Grčija prva ratificirala protokol o pristopu Makedonije k Natu. B. V.  Atene - MMC RTV SLO, Reuters. 8. februar 
2019  

                 Cipras: Storili smo, kar je prav 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/grcija-prva-ratificirala-protokol-o-pristopu-makedonije-k-natu/479615 
 
Potem ko je 29 članic zveze Nato v sredo podpisalo protokol o pristopu Makedonije k zavezništvu, je grški parlament kot 
prvi protokol že ratificiral. 
Ratifikacija se je zgodila po tem, ko sta Makedonija in Grčija končali 27 let trajajoč spor zaradi imena nekdanje 
jugoslovanske republike. Parlament v Atenah je namreč konec januarja potrdil sporazum, po katerem Makedonija spreminja 
ime v Severna Makedonija. 
"Menim, da smo opravili našo domoljubno dolžnost. Storili smo, kar je prav," je med petkovo razpravo v parlamentu dejal 
grški premier Aleksis Cipras. Ratifikacija protokola o pristopu Makedonije k Natu je prejela tesno večino poslank in 
poslancev v parlamentu s 300 sedeži. 
Ko bodo protokol ratificirale vse članice Nata, bo Makedonija postala 30. članica zavezništva. To naj bi se po okvirnih ocenah 
zgodilo v približno letu dni. Že v prihodnjem tednu bi sicer protokol lahko ratificirala tudi Slovenija. 
Do dogovora o imenu oziroma prespanskega sporazuma je bila makedonska pot v EU in Nato ves čas blokirana zaradi 
nasprotovanja Grčije, ki lahko kot članica obeh organizacij z vetom prepreči članstvo novih držav. 
Ali bo dogovor o imenu omogočil tudi premik Makedonije na poti v EU, konkretno odločitev o začetku pristopnih pogajanj v 
juniju, kot je obljubila Unija, pa je bolj negotovo. Nekatere članice, med njimi Francija, premikom v širitvenem procesu 
namreč niso naklonjene. 

• Porabje: samosvoj košček zemlje, kjer kljub vsemu še živijo Slovenci. Ana Svenšek.  MMC RTV SLO. 9. februar 
2019  

Slovenci na Madžarskem 
https://www.rtvslo.si/prekmurje/porabje/porabje-samosvoj-koscek-zemlje-kjer-kljub-vsemu-se-zivijo-slovenci/479500 
 

https://www.rtvslo.si/svet/evropa/grcija-prva-ratificirala-protokol-o-pristopu-makedonije-k-natu/479615
https://www.rtvslo.si/prekmurje/porabje/porabje-samosvoj-koscek-zemlje-kjer-kljub-vsemu-se-zivijo-slovenci/479500
https://img.rtvslo.si/_up/upload/2018/07/06/65512420.jpg


 
Slika: Po osamosvojitvi je država Slovenija precej vlagala v infrastrukturo v Porabju, obstajajo Slovenski kulturno-
informacijski center, v katerem je Hotel Lipa, sedež narodnostnih organizacij, radio Monošter. V Monoštru je tudi 
generalni konzulat, ki financira Zvezo Slovencev na Madžarskem. Vendar pa se je v teh letih število prebivalstva močno 
zmanjšalo. Foto: Porabje  
 
Porabje, kjer na madžarski strani še živijo Slovenci s svojim arhaičnim narečjem. A osrednji izziv danes po mnenju 
sogovornikov je prav ta – kako zadržati mlade in predvsem kako jih prepričati, naj ostanejo Slovenci. 
Na majhnem območju, 94 kvadratnih kilometrov v obliki trikotnika, na obrobju Madžarske živi slovenska manjšina. Gre za 
Porabje in porabske Slovence. Zaradi zgodovinskih okoliščin so se jezikovno in kot skupnost izoblikovali na svoj način ter se 
obdržali na svojem koščku zemlje. A številke v popisih prebivalstva, predvsem pa stanje na terenu kažejo, da položaj danes 
ni rožnat. 
Pregled zadnjih dveh popisov prebivalstva na Madžarskem nam namreč razkrije, da se je leta 2001 3.180 prebivalcev izreklo, 
da je njihov materni jezik slovenski, 3.025 pa se jih je opredelilo za slovensko narodnost. 10 let pozneje, torej leta 2011, pa 
je slovenščino kot materni jezik izbralo le še 1.723 prebivalcev, za slovensko narodnost pa se jih je izreklo 2.385. Porabska 
slovenščina, samosvoje arhaično narečje, torej izginja, vse manj je govorcev tega posebnega jezika. Glede na vse, kar je ta 
prostor prestal v zgodovini, je to res žalostno spoznanje. 
Samosvoj jezikovni in kulturni razvoj 
Porabski Slovenci niso bili nikoli del enotne skupnosti z večinskim slovenskim narodom, tudi v času Avstro-Ogrske so spadali 
pod ogrski del monarhije, nato pa jih je razmejitev držav po 1. svetovni vojni dodelila Madžarski. In tam so ostali. 
 

 
Slika: "Glavna ovira pri negovanju skupne slovenske identitete je vsekakor arhaično narečje porabskih Slovencev. Kajti 
oddaje osrednjeslovenskih televizijskih in radijskih postaj preprosti ljudje na madžarski strani Srebrnega brega le težko 
razumejo, za branje dnevnika iz Slovenije zagotovo potrebujejo slovar. Zato je osrednjega pomena delovanje 
narodnostnih organizacij, predvsem obeh krovnih: civilne Zveze Slovencev na Madžarskem in politične Državne slovenske 
samouprave. Ob tem je izjemno velika odgovornost domačih slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanov, od vrtcev do 
univerze, v katerih se danes že povsod uporablja slovenski jezik - in to knjižna zvrst," opozarja zgodovinar in novinar 
Dušan Mukič. Foto: Porabje  
 
"Tisočletna ločenost od preostalih Slovencev v avstrijskih deželah je povzročila samosvoj jezikovni in kulturni razvoj ogrskih 
Slovencev. Njihovo panonsko narečje, ki je imelo vse do združitve z matično domovino in ima v Porabju še danes vlogo 
regionalnega knjižnega jezika, od osrednjih slovenskih narečij odstopa v glasoslovnem in intonacijskem pogledu, večja 
razhajanja pa so opazna tudi v besedišču," opisuje posledice ločenosti od matičnega naroda porabski zgodovinar in novinar 
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Dušan Mukič. Slovensko narečje se je v okvirih ogrske države skozi stoletja ohranjalo predvsem v Cerkvi, verskih šolah in na 
domovih. 
Kako zelo se je njihov vsakdanji jezik razlikoval od preostalega območja čez Muro, po Mukičevih besedah ilustrira 
evangeličanski pastor Števan Küzmič. V Predgovoru pred svojim ’Nouvim zakonom’ – prevodom Nove zaveze v 
prekmurščino iz leta 1771 – zapiše, da je moral prevod iz stare grščine v svojo materinščino opraviti zato, ker njegovi rojaki 
Trubarjeve in Dalmatinove predstavitve Svetega pisma le težko razumejo. 
"Evangeličanskim in katoliškim duhovnikom se gre zahvaliti, da sta se slovenska zavest in pripadnost jeziku ohranili vse do 
razpada avstro-ogrske monarhije, tudi v najtežjih obdobjih madžarizacije od zadnjih desetletij 19. stoletja dalje, ko so 
asimilacijo ogrskih Slovencev pospeševali tako prek društev in uprave kakor tudi Cerkve in šolstva,"poudari naš sogovornik. 
6.000 Slovencev ostane za mejo 
Novo obdobje je nastopilo po koncu 1. svetovne vojne. Skupna monarhija je razpadla, na pariški mirovni konferenci so 
začrtali nove meje Evrope. Pogodba med Madžarsko in zmagovalnimi državami antante je bila podpisana 4. junija 1920 v 
dvorcu Triannon, mejo z novonastalo Kraljevino SHS pa je zarisala po razvodju rek Rabe in Mure. Prvič so tako razdelili 
nekdaj enovito pokrajino in v drugi državi pustili okoli 6.000 Slovencev, ki so jih od tedaj imenovali rabski ali porabski 
Slovenci. Teh devet slovenskih vasi (Slovenska ves, Sakalovci, Dolnji Senik, Gornji Senik, Števanovci, Otkovci, Andovci, Verica 
in Ritkarovci) je po Mukičevih besedah sicer imelo naravno gospodarsko in upravno središče v Monoštru, ki je bil že tedaj 
naseljen skoraj izključno z Madžari, a ne smemo pozabiti, da porabske vasi stikov s preostalim madžarskim zaledjem niso 
imele. 
"O kakšni zaščiti manjšin med obema svetovnima vojnama težko govorimo na Madžarskem. Med letoma 1920 in 1945 so 
sicer v porabskih vaseh pri pouku uporabljali narečno ’Vend-slovensko knigo čtenjá’, slovensko materinščino pa sta v 
glavnem ohranjali le Cerkev in družina. Mačehovska, nerodovitna zemlja je prebivalce majhne slovenske pokrajine silila v 
izseljevanje, tisti, ki so ostali doma, pa so ob mučnem obdelovanju majhnih njiv dopolnilni zaslužek našli v prodaji sadja in 
jajc oziroma lovu na brinjevke," opisuje Dušan Mukič. 
Ob napadu na Jugoslavijo se je Nemčiji pridružila tudi Madžarska, ki so ji kot nagrado vrnili Bačko, Baranjo, Međimurje in 
Prekmurje. Nekdanji ogrski Slovenci so ponovno prišli pod isto oblast, ki pa jim je začela vsiljevati prepričanje, da niso 
Slovenci, temveč ’Vendi’ keltskega izvora, ki pa naj bi se kot domoljubi morali čim prej preobraziti v Madžare. 
Dušan Mukič 
V drugo svetovno vojno so porabski Slovenci spet stopili kot madžarski vojaki, nato pa so jih nove mirovne pogodbe znova 
pustile na ozemlju Madžarske. Takoj po vojni so bili odnosi med komunistično Jugoslavijo in komunistično Madžarsko še 
vzpostavljeni, kar je pomenilo, da so dovolili ustanovitev "Demokratične zveze južnih Slovanov na Madžarskem". "V tistih 
letih so organizirali celo tečaje za narodnostne učitelje južnoslovanskih jezikov," poudari Mukič. A vse se je spremenilo po 
informbirojevskem sporu leta 1948. "Porabski Slovenci so se morali izreči, da zavračajo politiko ’psa na verigi imperialistov’ 
in odobravajo stališče Madžarske delavske stranke." 
 

 
Slika: "Težava z jezikom bo določila tudi usodo našega časopisa. Že zdaj se postavlja vprašanje, kako naprej. Ali naj 
imamo v časopisu določene (slovenske) vsebine v madžarskem jeziku, ki jih bodo potem razumeli tako mladi kot starejši? 
Potrebujemo tudi neke vsebine, ki tudi mlade zanimajo, da jih na neki način pridobimo oz. da jih malce navežemo na 
časopis, da ga bodo vsaj prelistali in mogoče prebrali še kakšen slovenski naslov, kakšen krajši slovenski članek. Ali pa 
ostanemo pri tem, kar imamo zdaj, da pišemo v narečju in v slovenskem knjižnem jeziku. Vendar bomo s tem verjetno 
izgubili mlado generacijo. Sama si sicer želim, da ostanemo pri slovenskem jeziku. Bojim se namreč, da bo večina bralcev 
– če bomo uvedli trojezične vsebine – preprosto prebirala največkrat samo madžarske članke, v slovenščini pisanih pa ne. 
Tako bi zanemarili jezikovno vlogo časopisa tudi pri tistih, na katere še lahko vplivamo," razmišlja urednica časopisa 
Porabje Marijana Sukič. Foto: Blaž Svetina (TV Koper-Capodistria)  
 
Delovna taborišča, ožičena meja 
Začelo se je temno in težko obdobje, še posebej za narodnostne manjšine. Dušan Mukič tako pripoveduje, da je sicer 
Porabje zaradi dvoje obmejne lege ušlo vsesplošni kolektivizaciji, v slovenskih vaseh sta dve tretjini zemlje ostali v zasebnih 
rokah, a to je bil razlog, da so "kulake – veleposestnike", ki so seveda imeli le za prgišče večja zemljišča kot drugi, od leta 
1950 naprej izseljevali v delovna taborišča v pustinjo Hortobágy na vzhodu Madžarske, od koder so se lahko vrnili šele po 
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smrti Stalina – a ne v svoje domače vasi. Deportacije so bile povezane tudi z narodnostjo Slovencev, ki so jih v tistih časih 
imeli za Titove agente. 
Posebna zgodba je bila meja. Z izrazom železna zavesa je Winston Churchill takoj po vojni opisal simbolično razdelitev 
Evrope na Zahod in Vzhod, a na jugoslovansko-madžarski meji je ta izraz dobil konkretno fizično obliko. Težko si je zamisliti, 
da je bila meja med nekdaj nedeljivo povezanim območjem zdaj sestavljena iz žičnate ograje, minskega polja, preoranega 
mejnega pasu in nadzornih pasov znotraj države. 15 kilometrov od meje se je začelo obmejno območje, kamor je bilo 
dovoljeno vstopiti le s posebno dopustnico – tudi v nekatere porabske vasi. 
Nekaj porabskih Slovencev je tedaj prebegnilo na jugoslovansko stran, kar je povzročilo težke okoliščine za njihove družine, 
hkrati pa je položaj spisal takšne žalostne zgodbe, da nato sin ni mogel niti na pogreb svoje matere in ga opazoval z druge 
strani zastražene meje. Po budimpeški revoluciji 23. oktobra 1956 so se meje za kratek čas odprle na Zahod in, kot poudarja 
Mukič, je porabsko ozemlje tedaj izgubilo 10-12 odstotkov prebivalstva. Težnje po svobodi so kmalu zatrli. "Porabci so živeli 
v svojem obmejnem pasu, izolirani ne le od sosednjih Avstrije in Jugoslavije, temveč tudi od drugih predelov Madžarske. Ta 
odmaknjenost je povzročila konzerviranje družbene in lastniške strukture ter tradicionalnega načina življenja in – 
paradoksalno – tudi ohranitev slovenskega jezika v sporazumevanju." 
 

 
Slika: "Tako starostna kot izobrazbena struktura naših bralcev nas silita v to, da pri večini publicističnih zvrsti 
uporabljamo narečje. Razen reportaž in portretov so največkrat tudi uvodniki ali komentarji v narečju, in če se da, tudi 
poljudnoznanstveni prispevki. Ko gre za vsebinsko zelo zahtevne prispevke (politični dogodki ali prispevki o umetnosti 
itd.), se rajši odločamo za knjižni jezik. Pisanje v narečju je seveda lahko tudi ovira pri posredovanju različnih vsebin. 
Pomanjkanje sodobnih izrazov lahko celo prepreči, da posredujemo nekatere bolj zapletene vsebine, ali pa pride do 
člankov, v katerih imamo po vsaki drugi ali tretji besedi v oklepaju madžarsko besedo, saj besede, ki jih ni v narečju, 
nadomeščamo s slovenskimi knjižnimi izrazi. Da bi jih bralci razumeli, v oklepaju navedemo madžarsko različico," 
pojasnjuje urednica časopisa. Foto: Časopis Porabje  
 
Ni pritiska, lažja je asimilacija 
V 70. letih so se razmere sprostile, Porabci so začeli odhajati na študij v Ljubljano in Maribor. A izborjena svoboda po letu 
1989 je začela pospeševati asimilacijo majhne slovenske skupnosti. Čeprav so se v 90. letih vzpostavile organizacije, ki 
skrbijo za ohranitev slovenskega jezika, identitete in kulturnega izročila v najskrajnejši slovenski pokrajini, pa se ti vse 
redkeje prenašajo iz generacije v generacijo. V šole so uvedli izobraževanje v knjižni slovenščini, ki je porabski Slovenci 
takrat zaradi izoliranosti skoraj niso poznali. In prav to, da v šolah niso uporabili porabščine kot mostu do knjižnega jezika, je 
bila največja napaka, je v intervjuju za TV Slovenija opozoril učitelj in književnik Franci Just. 
Tudi drugi naši sogovorniki jezikovni prepad med starejšo generacijo, ki govori porabsko, srednjo generacijo, ki se je knjižne 
slovenščine učila v šoli, a se je niso naučili, in mlajšo generacijo, ki jo je težko navdušiti nad jezikom, ki ne zagotavlja služb (v 
nasprotju z nemščino), izpostavljajo kot največjo težavo današnjega porabske skupnosti. 
"Moja mama in oče sta po narodnosti Slovenca, a smo se v družini zelo malo pogovarjali v slovenščini. Pogovarjala sta se 
med sabo in z babico in dedkom, z otroki pa ne. Moja babica na primer ni znala nobene besede madžarsko, pogovarjala se je 
le v porabščini. Srednja generacija torej še govori porabsko narečje, mladi pa zelo malo. Porabščina je tak arhaični jezik," 
vsakdanjo realnost opiše Nikoletta Vajda, ki se je na študij odpravila v Ljubljano in se nato odločila, da se vrne v svoje 
domače Porabje. 
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Tudi Marijana Sukič, urednica časopisa Porabje, ki izhaja vse od leta 1991, in sicer tako v knjižni slovenščini kot v porabskem 
narečju, ugotavlja, da je med mlajšimi, sploh med osnovnošolci, zelo težko najti sogovornika v slovenskem jeziku. "Tudi 
srednjo generacijo, ki večinoma še govori narečje in se je učila tudi knjižni jezik na šoli, a žal se ga ni naučila, je vse težje 
nagovoriti. Pri njih je težava, da zahtevnejših vsebin ne morejo posredovati v narečju, knjižno se niso naučili dovolj in se tega 
tudi zavedajo ter velikokrat sramujejo, zato se rajši izogibajo pogovorom." 
Kako to spremeniti? Kako zajeziti drastično upadanje uporabe slovenščine – v narečni ali knjižni obliki? "To je zelo težko 
vprašanje. Pri oživljanju slovenskega jezika v Porabju bi morali sodelovati vsi dejavniki: začeti bi morali pri družinah, 
ozaveščati predvsem starše in stare starše, naj govorijo – "gučijo" – s svojimi otroki, vnuki, šola bi morala imeti pozitiven 
odnos do slovenskega jezika, pri tem bi lahko s slovenskimi kadri veliko več pomagala Slovenija," odgovarja Marijana Sukič, 
ki sodeluje tudi pri izredno pomembni knjižni zbirki Med Muro in Rabo, v sklopu katere že vrsto leto izhajajo nova dela 
domačih prekmurskih in porabskih avtorjev v dveh različicah: v knjižnem jeziku in porabskem narečju. 
Madžarska oblast naklonjena manjšinam 
Dušan Mukič, ki pri madžarski televiziji pripravlja program Slovenski utrinki, ob tem poudarja, da so se v zadnjih devetih 
letih začeli novi časi v politiki madžarske države do narodnostnih skupnosti. "Finančna podpora trinajstim domačim 
narodnostim – tako tudi slovenski – se je skoraj početverila, projekti, ki so v mrtvilu čakali desetletje, denimo povezovalna 
cesta Verica–Gornji Senik, so danes izvedeni. Narodnostne institucije, ki jih vzdržuje Državna slovenska samouprava – to so 
obe dvojezični osnovni šoli in trije vrtci, Radio Monošter ter Slovenska zbirka –, so deležne pravočasnega in sistemskega 
financiranja. Za kakršno koli obnovitveno delo se najdejo sredstva, za madžarsko državo so narodnostni predstavniki 
pomembni sogovorniki. Po petindvajsetih letih parlamentarizma smo Slovenci dobili svojo zagovornico v madžarskem 
parlamentu, ki sicer zaradi nizkega števila svojih volivcev pravice do glasovanja nima, je pa s svojo navzočnostjo v najvišjem 
zakonodajnem telesu madžarske države izborila že marsikatero ugodnost za svojo slovensko skupnost," našteje. 
Jezik bi moral imeti tudi gospodarsko vrednost 
Ob madžarski državi so dejavne tudi narodnostne organizacije, ki navezujejo stike s sosednjo prekmursko pokrajino, vabijo 
medse umetnike, sodelujejo pri organizaciji skupnih taborov in podobno. Toda vse to je premalo, da bi lahko zadržali mladi 
rod. Sogovorniki se strinjajo: potreben bo tudi gospodarski preboj. "Sama sem se s študija vrnila v Porabje, ker sem imela 
zagotovilo, da bom tukaj dobila službo. Začela sem delati za časopis Porabje. Seveda je velik del tudi družina, saj sem nanjo 
zelo navezana," svojo odločitev pojasni Nikoletta Vajda, ki je trenutno zaposlena kot sekretarka Zveze Slovencev na 
Madžarskem in doda, da je v Porabju za mlade premalo možnosti, veliko jih gre zato delat v Avstrijo. 
Tudi Dušan Mukič, ki je kot Nikoletta študiral v Ljubljani in se nato vrnil, ugotavlja, "da se šele v zadnjih letih čuti nekakšna 
rahla štipendijska politika, ki pa bi jo bilo treba okrepiti. V sedemdesetih letih so se v Ljubljani izobraževali le bodoči učitelji in 
profesorji slovenščine. Po liberalizaciji izbire študijskih smeri smo dobili etnologe, novinarje, zgodovinarje in kulturologe, 
mogoče pa so bile le premalo zastopane bolj praktične smeri. K sreči najdemo danes že srednješolce, ki se odločajo za študij 
ekonomije ali turizma v Sloveniji, kajti tudi take strokovnjake krvavo potrebujemo. Skupnost ima pravico, da ugotovi, kakšni 
kadri ji primanjkujejo, in spodbuja usposabljanje teh." 
Spomnil je na trenutno najaktualnejši projekt: pod taktirko Državne slovenske samouprave se pripravlja kompleksen, 
večletni Razvojni program slovenskega Porabja, s katerim želijo posodobiti gospodarstvo, turizem in infrastrukturo v 
Porabju. "Tako lahko morda zajezimo odseljevanje mladih iz Porabja. Seveda pa vse gospodarske dejavnosti ne pomenijo 
veliko, če medtem slovenski jezik odrinemo na rob izumrtja," poudarja ob tem. 
 

 
 
Slika: Marijana Sukič ugotavlja, da porabski Slovenci niso tako navezani na Slovenijo, kot so recimo prekmurski Madžari 
na Madžarsko, kar je zgodovinsko gledano tudi razumljivo, saj Porabci nikoli niso živeli v isti državi ali državni tvorbi s 
preostalimi Slovenci. Foto: Časopis Porabje  
 
Prav zato bi po besedah Marijane Sukič slovenski jezik moral imeti neko gospodarsko vrednost, da bi torej v kakšnem 
slovenskem podjetju v Porabju lažje dobil delo, če bi govoril slovensko. "To bi veliko pomagalo pri revitalizaciji jezika. Če se 
lahko Porabci v letu, dveh v Avstriji naučijo nemško, zakaj se ne bi tudi slovensko, če bi "živeli" od njega," se je upravičeno 
vprašala. 
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"Porabje ni tako daleč!" 
Da bi torej ohranili našo najbolj izpostavljeno narodnostno manjšino, bo treba delovati v skupnem interesu na vseh ravneh. 
Tako na primarnem področju, v družinah (ker je vse več mešanih zakonov, v družinah vse pogosteje prevlada uporaba 
madžarščine, opozarja Nikoletta Vajda), kot najvišjih ravneh sodelovanja med sosednjima državama. "Če je še kje kaj storiti, 
je to morda ozaveščanje slovenske javnosti o slovenskem značaju pokrajine v okolici Monoštra. Kot namreč žalostno 
opažamo, je za povprečnega prebivalca Ljubljane že Prekmurje neka odmaknjena dežela, kaj šele Porabje s svojimi šestimi 
vasmi. Nekoč je k nam pripotovalo več avtobusov šolarjev iz Slovenije na leto, danes jih nekako pogrešamo. In tudi odraslih 
obiskovalcev imamo zmeraj manj. Kajti turizem je edina prava priložnost za Porabje. Zaradi vključenosti v Narodni park 
Őrség je v pokrajini tako rekoč onemogočena ustanovitev kakršne koli tovarne, poudarek ostaja na mehki, zeleni industriji," 
potrka na vest Slovencev z druge strani Rabe Dušan Mukič. 

• V Bazovici ob dnevu spomina na žrtve fojb tudi Salvini. J. R. Bazovica - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija, STA  
                  10. februar 2019  
Tajani: "Tu je na tisoče nedolžnih žrtev, ki so jih ubili zato, ker so bili Italijani" 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/v-bazovici-ob-dnevu-spomina-na-zrtve-fojb-tudi-salvini/479721 
Pred fojbo v Bazovici na Tržaškem je potekala osrednja slovesnost ob italijanskem dnevu spomina na množično 
izseljevanje Italijanov iz Istre, z Reke in iz Dalmacije ter umrle v kraških breznih.  
Pred spomenikom se je zbrala velika množica ljudi, ki so navdušeno pozdravili predvsem notranjega ministra Mattea 
Salvinija in predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija, za Televizijo Slovenija poroča Mirjam Muženič. 
Slovenska tiskovna agencija navaja, da so se slovesnosti udeležili številni pripadniki združenj ezulov in predstavniki krajevnih 
oblasti, od predsednika deželne vlade Furlanije - Julijske krajine (FJK) Massimiliana Fedrige do tržaškega župana Roberta 
Dipiazze ter več tržaških poslancev. Med udeleženci je bilo okoli 400 dijakov različnih šol iz Furlanije in drugih krajev v Italiji 
ter 800 pripadnikov združenja vojaškega rodu alpincev. Skupaj se je po navedbah spletnega portala TriestePrima zbralo 
okoli tri tisoč ljudi. 
"Tu je na tisoče nedolžnih žrtev, ki so jih ubili zato, ker so bili Italijani," je dejal Tajani, žrtve pobojev pa označil za "žrtve 
vojne in protiitalijanskega sovraštva, ki so jih ubili vojaki z rdečo zvezdo na kapi samo zato, ker niso izpustili italijanske 
zastave". 
Salvini: "Umrli otroci v fojbah in Auschwitzu so enaki" 
 

 
Slika: Prizor dneva spomina na žrtve fojb v Bazovici leta 2011. (Fotografija je simbolična.) Foto: BoBo  
 
Salvini je dejal, da so otroci, umrli v fojbah, in tisti, umrli v nacističnem taborišču Auschwitz, enaki: "Ne obstajajo mučenci 
kategorij A in B," je dejal Salvini. "Ne obstaja nekakšen ampak za Auschwitz in nekakšen ampak v Bazovici. Eni in drugi so 
zločinci." 
Pred obiskom je na Twitterju zapisal, da je prišel v Bazovico, da bi počastil žrtev tisoče rojakov, ki so jih komunisti mučili, 
pobili in večkrat še žive vrgli v brezna. "Kaj je bila njihova krivda? To, da so bili Italijani. Kdor zanika, dvakrat ubije. Mi ne 
pozabljamo," je še zapisal. 
Novinarji so ob robu dogodka ministra vprašali, ali gre od Slovenije in Hrvaške pričakovati uradno opravičilo za to, kar se je 
zgodilo po drugi svetovni vojni glede fojb in eksodusa. "Kot notranji minister sodelujem s kolegi z druge strani meje glede 
aktualnih vprašanj. Če želi kdo poleg sedanjosti kaj povedati tudi o preteklosti, prav, ampak silil ne bom nikogar," je 
odgovoril Salvini, poročanje italijanske tiskovne agencije ANSA povzema Slovenska tiskovna agencija (STA). 
 
 
Omenjene tudi slovenske in hrvaške žrtve 
Prvič je bilo slišati, da so bili poleg italijanskih žrtev povojnih pobojev med njimi tudi Slovenci in Hrvati, še poroča Mirjam 
Muženič. "Čas je, da se spomnimo, da so bili vsi trije narodi žrtve iste tragedije. Spomin na to tragedijo nas mora družiti. 
Skupaj smo trpeli in prav je, da se spominjamo vseh žrtev," je dejal predsednik organizacije Lega Nazionale Paolo Sardos 
Albertini. 

• Zamejski dijaki s slovensko pesmijo odgovarjajo na fašistično akcijo. L. L. Gorica - MMC RTV SLO, STA. 10. 
februar 2019  

150 dijakov pripravilo shod, kjer so peli slovenske pesmi 
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https://www.rtvslo.si/slovenija/zamejski-dijaki-s-slovensko-pesmijo-odgovarjajo-na-fasisticno-akcijo/479688 
 

 
Slika: Blocco studentesco je veja gibanja CasaPound. Foto: EPA  
 
Okoli 150 slovenskih zamejskih dijakov je v soboto v Gorici pripravilo shod in s slovenskimi pesmimi odgovorilo na 
fašistično provokacijo gibanja Blocco studentesco, ki je na zid pred slovenskim višješolskim centrom v Gorici nalepilo 
plakate.  
Blocco studentesco je mladinska veja italijanskega skrajnega desničarskega gibanja CasaPound. Njegovi pripadniki so v 
petek na zid slovenskega višješolskega centra zapisali svoji gesli Boben avantgarde in Privrženi zmagi, na ograjo zavoda pa 
izobesili transparent v počastitev žrtev fojb. 
Na provokacijo so se odzvali tudi v Slovenski skupnosti, stranki Slovencev v Italiji. V pismu goriškemu prefektu Massimu 
Marchiesiellu in goriškemu županu Rodolfu Ziberni so zapisali, da dejanje že samo po sebi predstavlja nepotrebno in 
škodljivo izzivanje za medsebojno spoštljivo vzdušje, ki je bilo vzpostavljeno v zadnjih letih. 
Dogodek je po navedbah pokrajinskega tajnika Slovenske skupnosti za Goriško Julijana Čavdka toliko bolj nesprejemljiv, ker 
se je zgodil ravno na državni praznik, kulturni dan, v Sloveniji. "Še enkrat apeliram na vaju kot glavna predstavnika države in 
občine, da se naredi vse, kar je predvideno in kar je mogoče, da se v prihodnje taki neljubi dogodki ne bodo več ponavljali," 
je zapisal Čavdek. 
"Iskali smo dialog z dijaki iz slovenskih šol" 
Iz gibanja Blocco studentesco pa so po poročanju Radia Slovenija sporočili, da je bil cilj plakatne akcije iskanje dialoga z 
dijaki slovenskih šol, med katerimi da naj bi nekateri tudi obiskovali njihov sedež. 
V Italiji sicer danes praznujejo dan spomina na žrtve fojb. Ob tem bo pri bazoviški fojbi potekala slovesnost, ki se je bosta 
udeležila tudi italijanski notranji minister Matteo Salvini in predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani. 

• Med prošnjami, vloženimi po juliju, so azil na Madžarskem odobrili le Gruevskemu. Intervju: Gruša Matevžič. 
Pogovarjala sta se : Jaša Rajšek, Ksenja Tratnik.  MMC RTV SLO.  10. februar 2019  

                  Intervju: Gruša Matevžič je del ekipe Madžarskega helsinškega odbora, nevladne organizacije, ki se ukvarja s  
                  kršitvami človekovih pravic na Madžarskem. 
                  Priseljenska politika Madžarske 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/med-prosnjami-vlozenimi-po-juliju-so-azil-na-madzarskem-odobrili-le-
gruevskemu/479673 
 

 
Slika: Gruša Matevžič zadnjih 10 let živi in dela v Budimpešti. Foto: MMC RTV SLO  
 
Ko se je pred 10 leti pravnica Gruša Matevžič preselila na Madžarsko, je bila nad madžarsko azilno zakonodajo pozitivno 
presenečena. "Sploh v primerjavi s slovensko v tistem obdobju. Potem je šlo žal vse samo še navzdol." 
Gruša Matevžič je del ekipe Madžarskega helsinškega odbora, nevladne organizacije, ki se ukvarja s kršitvami človekovih 
pravic na Madžarskem. V odboru, ki letos praznuje 30 let, dela približno 30 sodelavcev, nekateri se ukvarjajo s kršitvami 
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pravic zapornikov, žrtvami policijskega nasilja in vladavino prava, drugi program, v katerem dela tudi sama, pa se ukvarja z 
nudenjem pravne pomoči prosilcem za azil in beguncem. 
Pravno pomoč nudijo vsem, ki zanjo zaprosijo, pri čemer od junija 2017 velja, da mora prosilec za azil izrecno zaprositi za 
pravno pomoč točno določenega odvetnika, torej mora navesti ime. Večina tistih, ki vstopi v tranzitno cono, je že 
obveščenih, da obstaja Helsinški odbor, ki ima pravnike, ki jim lahko pomagajo, in že vedo, da morajo zaprositi za tovrstno 
pomoč. Sicer imajo pravico do državne pravne pomoči, vendar je ta popolnoma neučinkovita. 
In koliko prosilcev je lani dobilo pozitivno odločbo, torej status begunca? "V prvi polovici še nekaj, med tistimi, ki so za azil 
zaprosili po 1. juliju, pa nihče razen Gruevskega." Madžarska je namreč takrat spremenila zakonodajo.  
Madžarska je zaradi svoje ostre protipriseljenske politike in gradnje žičnate ograje na meji s Srbijo in Hrvaško že več let 
deležna ostrih kritik drugih držav in številnih mednarodnih organizacij.  
Leta 2017 se je začela gonja proti nevladnim organizacijam. Oblasti so sprejele več zakonov: organizacije, ki iz tujine 
prejmejo več kot 24.000 evrov letno, morajo to sporočiti in v svojih gradivih jasno označiti, da so financirane iz tujine; 
nevladne organizacije, ki delujejo na področju migracij, morajo plačati dodaten 25-odstotni davek; zakon je uvedel novo 
kaznivo dejanje: pomoč pri podaji prošnje za azil, deljenje kakršnih koli informacij o azilnem postopku na Madžarskem in 
izvajanje mejnega nadzora. 
Sprejetje tega zakona je dejansko vplivalo na nas, pazimo na to, o čem se pogovarjamo, kje se pogovarjamo, katere 
primere bomo obravnavali. 
Gruša Matevžič 
"Če si obtožen tega kaznivega dejanja, torej če obstaja le sum, potem zate samodejno velja prepoved približevanja meji s 
Srbijo v območju osmih kilometrov. K sreči nihče izmed mojih sodelavcev še ni v takšnem kazenskem postopku niti nismo 
obveščeni, da bi se proti komur koli začel ta postopek. Je pa sprejetje tega zakona dejansko vplivalo na nas, pazimo na to, o 
čem se pogovarjamo, kje se pogovarjamo, katere primere bomo obravnavali … Gre za samocenzuro, predvsem pa nam to 
jemlje veliko časa in energije, ki bi ju sicer namenili pomoči potrebnim. Tako se ukvarjamo z napadom na civilno družbo, vse 
skupaj pa močno vpliva na nas tudi psihično," pravi sogovornica. 
Kakšno je trenutno stanje na področju migracij, pa v nadaljevanju intervjuja. 
Koliko ljudi je lani zaprosilo za azil? Za leto 2017 je veljalo, da jih je bilo okoli 3.500. 
671. Zakaj je številka toliko nižja, predvsem v primerjavi z letom 2015, ko jih je bilo več kot 177.000? Septembra 2015 so 
dokončali ograjo na meji s Srbijo in ustanovili te tranzitne cone, kjer je prosilcem za azil dejansko omejena svoboda. Tako je 
strogo nadzorovano, kdo vstopa in koliko prosilcev za azil na dan vstopi v to tranzitno cono. Na začetku leta 2016 so jih 
sprejeli od 20 do 30 na dan, potem pa se je ta kvota vedno bolj zmanjševala in od januarja lani sprejemajo samo še enega 
prosilca na dan. Upoštevaje, da sta na madžarskih tleh dve delujoči tranzitni coni, to torej pomeni, da lahko v tranzitni coni 
na dan za azil zaprosita le dve osebi, pri čemer je to mogoče le v času delovnih dni. Zato je številka tako majhna. V Srbiji pa 
še vedno čaka več tisoč ljudi, mislim da okoli 3.000, 4.000 ljudi, ki so na t. i. čakalni listi za vstop na Madžarsko. Nekateri na 
vstop čakajo tudi že dve leti. 
 

 
Slika: Pred postavitvijo ograje je za azil na Madžarskem zaprosilo 177.000 prebežnikov. Foto: Reuters  
 
Kje vi vstopite v delovanje, kje se ta stik s prosilci pravzaprav sploh vzpostavi? 
Moja organizacija je imela do junija 2017 sklenjen sporazum z migracijskim uradom in policijo, da smo lahko imeli prost 
dostop do vseh območij, torej do vseh odprtih kampov in zaprtih centrov, kjer so nastanjeni prosilci za azil. Junija 2017 so te 
sporazume preklicali in od takrat naprej ni prostega dostopa do nobene ustanove. Ker pa nudimo pravno pomoč, naši 
pravniki in odvetniki še vedno lahko nudijo pravno pomoč prosilcem za azil, vendar je to videti tako, da mora prosilec za azil 
izrecno zaprositi za pravno pomoč točno določenega odvetnika, torej mora navesti ime. Kako to deluje v praksi? Večina jih 
je že tako dolgo v Srbiji, da so že obveščeni o tem, da obstaja Helsinški odbor, ki ima pravnike, ki jim lahko pomagajo, in 
večina tistih ob vstopu v tranzitno cono že ve, da morajo zaprositi za tovrstno pomoč. 
Tudi UNCHR ima še vedno k sreči dostop do vseh teh centrov in tudi v tranzitni coni so dnevno navzoči. Prek UNHCR-ja 
prosilci za azil tudi izvejo, kako lahko zaprosijo za pomoč odvetnika. Vendar to pomeni, da odvetniki niso navzoči na prvem 
intervjuju, ko oseba poda prošnjo za azil. Tudi če bi oseba že na začetku intervjuja izrazila željo, da želi navzočnost odvetnika 
iz Helsinškega odbora, v praksi migracijski urad ne bo počakal z intervjujem, da bi odvetnik lahko prišel do tranzitne cone. 
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Hkrati pa obstaja še sistem državne pravne pomoči, oni so bolj navzoči v tranzitnih conah, ker gre pač za državno pravno 
pomoč. Vendar je po naših izkušnjah ta pravna pomoč popolnoma neučinkovita. Redkokdaj se dejansko srečajo s prosilcem 
za azil, ne razložijo mu poteka postopka, niso navzoči na njegovih razgovorih, ne podajo nobene pisne vloge v postopku, 
skratka ne gre za neko učinkovito pravno pomoč, a v sistemu je odkljukano, da je prosilec imel možnost brezplačne državne 
pravne pomoči. 
Koliko je pozitivno rešenih prošenj za azil, koliko ljudi dejansko dobi azil? 
Do lani jih je bilo kar nekaj, do lanskega julija so bile številke dokaj visoke, pri čemer je treba upoštevati, da je bilo malo 
prosilcev, ampak večina, ki vstopi v tranzitno cono (bilo je veliko Sircev, Iračanov, Afganistancev in Irancev), ima večinoma 
utemeljen razlog za podelitev statusa, tako da v teh primerih so ga tudi dobili. 
Zakon se je nato spremenil in od julija lani je drugače. Madžarska je namreč uvedla novo pravno podlago za zavrženje 
prošnje za azil kot nedopustne: in sicer da je prošnja nedopustna v primerih, ko je oseba potovala čez državo, kjer ni bila 
preganjana ali podvržena resni škodi ali kjer ji je na voljo primerna zaščita. Takšna podlaga za zavrženje prošnje za azil v 
evropski direktivi ne obstaja, tam imaš med drugim možnost, da zavržeš prošnjo, če gre za prvo varno državo za azil ali pa za 
varno tretjo državo, ampak so določeni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni. Tu gre za nekakšno združitev teh dveh konceptov 
brez pripadajočih pogojev, predpisanih z direktivo. To ni v skladu z evropsko direktivo in v enem primeru se je sodnik že 
obrnil na sodišče evropskih skupnosti s preliminarnim vprašanjem, ali je ta podlaga v madžarskem zakonu v skladu s 
procesno azilno direktivo. Prav tako je Evropska komisija že začela postopek za ugotavljanje kršitev madžarske azilne 
zakonodaje z evropskimi azilnimi direktivami, med drugim tudi zaradi te sporne odločbe. 
 

 
Slika: Madžarska od januarja lani sprejme le še po dva človeka na dan. Foto: Reuters  
 
Vendar do razsodbe velja, da lahko Madžarska še naprej deluje v skladu s to politiko. 
Tako je, že od julija naprej nihče ni dobil pozitivnega statusa razen Gruevskega. Vsem je bila prošnja zavrnjena, ker da je 
nedopustna, saj so pred tem prečkali Srbijo. Večina primerov je bilo ustavljenih zaradi prej omenjenega postopka pred 
Evropskim sodiščem. V nekaterih primerih so domača sodišča razveljavila to odločbo, ne da bi se obrnila na Evropsko 
sodišče, rekoč, da odločba ni zakonita, v enem primeru pa sodišče dejansko ni videlo nobene ovire in je izdalo končno 
negativno sodbo. Ta družina je zdaj pred tem, da jih pošljejo nazaj v Irak, saj jih Srbija ni hotela sprejeti. Namesto da bi 
Madžarska nato končno obravnavala njihovo prošnjo, so začeli postopek deportacije v njihovo izvorno državo. 
Kje pa so nastanjeni zdaj? 
Zakon je tak, da mora prosilec do konca azilnega postopka ostati v tranzitni coni, tako da mu je dejansko odvzeta prostost. 
Imamo primere, kjer so ljudje tam že več kot leto dni, recimo eden izmed prosilcev, ki ga zastopamo, je tam že 17 mesecev. 
Edine osebe, ki niso v tranzitni coni, ampak so v posebnem domu za mladoletne, so mladoletniki brez spremstva, ki so stari 
manj kot 14 let, pri čemer velja opozoriti, da je sporno, kako določijo, da je nekdo star 14 let ali več. Velja namreč, da 
policijski zdravnik zgolj pogleda posameznega mladoletnika in na tej podlagi presodi, ali je star več ali manj kot 14 let. 
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Slika: Vrata v tranzitno območje Tompa, kjer po navedbah oblasti prosilcem za azil ni omejena svoboda gibanja. Foto: 
Reuters  
 
Koliko centrov je v tranzitni coni? 
Gre za dve tranzitni coni, v katerih imajo več sektorjev: sektor za mladoletnike brez spremstva, sektor za družine in sektor za 
samske moške. 
Koliko imate odvetnikov na terenu? 
Imamo skupino v Szegedu, tam imamo dve odvetnici in eno pripravnico, potem imamo enega odvetnika tudi na meji z 
Ukrajino. Teh tranzitnih con madžarska vlada ne pojmuje kot centre, kjer je ljudem odvzeta prostost, zato tudi ne dobijo 
odločbe o odvzemu prostosti, zoper katero bi se lahko pritožili. Skratka menijo, da so to neke vrste napol odprti centri, 
rekoč, da lahko gredo prosilci kadar koli nazaj v Srbijo. 
Ampak to so centri, kjer je prostost nedvomno odvzeta. Tako je razsodilo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, kjer je 
v našem primeru Ilias in Ahmed proti Madžarski sodišče izrecno reklo, da gre za nezakonito omejitev svobode. Madžarska se 
je na to sodbo pritožila, zdaj pa je postopek pred velikim senatom Evropskega sodišča za človekove pravice. Obravnava je 
bila 18. aprila lani in zdaj čakamo na sodbo. To je trenutno tudi edino upanje, da se bo stanje sploh spremenilo, namreč gre 
za nezakonito omejevanje svobode ljudi že od septembra 2015. Torej že več kot tri leta in v tem času se ni nič spremenilo na 
bolje, temveč se je vse samo še poslabšalo. Na začetku so bili prosilci tam največ štiri tedne, in to samo ljudje brez posebnih 
stopenj ranljivosti, potem se je zakon spremenil in od marca 2017 so tam vsi z izjemo mladoletnih brez spremstva, mlajših 
od 14 let, in sicer ves čas azilnega postopka. Upamo, da bo sodba velikega senata čim prej in da bo s tem sprožen dovolj 
velik pritisk na madžarsko vlado, da dejansko spremeni svojo politiko in odpravi to nedopustno in ponižujoče nezakonito 
stanje. 
Kako vlada pravzaprav opravičuje podelitev azila Gruevskemu? 
 
To je zelo kontroverzen primer. Predvsem je zanimivo, kako je kljub preklicanemu potnemu listu zakonito vstopil na 
Madžarsko. Na madžarskem veleposlaništvu v Albaniji so mu izdali dovoljenje za vstop na Madžarsko. Do zdaj takšno 
dovoljenje ni bilo izdano še nobenemu prosilcu za azil. Prav tako ni bil nastanjen v tranzitni coni kot vsi drugi, in sicer z 
argumentom, da bi bil zaradi svojega profila tam v nevarnosti. Torej za žrtve mučenja, travmatizirane ljudi, žrtve posilstev, 
otroke je tranzitna cona popolnoma varna, ampak za Gruevskega bi bilo pa v tranzitni coni zelo nevarno, tako da je bil raje 
nastanjen v hotelu v Budimpešti. Gre za popolnoma politično podelitev azila. 
Položaj nevladnih organizacij se je v zadnjih letih spremenil, na vaše delovanje sta vplivala dva zakona, prvi sprejet leta 
2017 glede financiranja in registracije ter potem še lanski sveženj "Stop Soros". 
Prvi zakon je bil dejansko prvi odkrit napad na civilno družbo, pred tem je šlo bolj za medijske napade, za propagando proti 
nam. Zakon določa, da se morajo vse organizacije, ki letno dobijo več kot 24.000 evrov sredstev iz tujine, registrirati. Vsakič 
ko dobiš sredstva iz tujine, moraš v roku 72 ur to prijaviti, ob tem pa moraš tudi na vseh publikacijah, ki jih izdaš, namestiti 
oznako financiran iz tujine. V naši organizaciji smo se takrat odločili, da se ne bomo registrirali, ker menimo, da je ta zakon 
popolnoma nepotreben in izredno škodljiv. Njegovo uvedbo so opravičevali s tem, da gre za spodbujanje transparentnosti 
financiranja, k čemur pa dejansko sploh ne pripomore. Namreč že tako je naše financiranje transparentno, naša finančna 
poročila vsebujejo vse podatke, vse je javno objavljeno, od kod dobivamo sredstva. Tudi druge organizacije morajo imeti 
taka javna poročila. Pravzaprav je šlo predvsem za stigmatizacijo: zakon je bil pospremljen z govori vlade, da služimo tujim 
interesom, da ogrožamo neodvisnost Madžarske in delujemo proti nacionalnemu interesu. Zakon stigmatizira organizacije, 
ki so financirane iz tujine, in je zelo škodljiv, ker spodkopava zaupanje v civilno družbo. Registrirali se nismo, za zdaj pa tudi 
nismo bili deležni nobenih ukrepov zaradi tega. 
Zakon stigmatizira organizacije, ki so financirane iz tujine, in je zelo škodljiv, ker spodkopava zaupanje v civilno družbo. 
Gruša Matevžič 
Drugi sveženj zakonov, t. i. Stop Soros, je bil sprejet lani. Gre za dva zakona, eden uvaja t. i. imigracijski davek, drugi pa uvaja 
novo kaznivo dejanje, in sicer pomoč pri podaji prošnje za azil, podajanje informacij v povezavi z azilom in nadzor mej. 
Zakon iz leta 2017 je bil usmerjen zoper vso civilno družbo, torej zoper katero koli organizacijo, ki dobiva finančna sredstva 
iz tujine. Stop Soros pa je usmerjen samo zoper organizacije, ki se ukvarjajo s področjem migracij. Tarča se je tako občutno 
zožila. Poleg tega so se naša osebna imena pojavila tudi v provladnem mediju, na t. i. listi Sorosevih plačancev. 
Iz tega zakona so torej izvzete tako športne kot verske organizacije, pa tudi politične stranke in sindikati? 
Da, zelo je ozkogleden, samo določene organizacije so tarče tega zakona. Zakon, ki nalaga t. i. imigracijski davek, določa, da 
moraš plačati 25 odstotkov davka na sredstva, s katerimi izvajaš ali medijske kampanje in seminarje z namenom 
promoviranja migracij ali organiziraš izobraževanja ali vzpostavljaš mrežo, recimo prostovoljcev ali pravnikov, torej če 
izvajaš dejavnosti, ki prikazujejo migracije v pozitivni luči. Ta davek bi, kot je zapisano v zakonu, morali plačati donatorji, 
torej organizacije, ki nam dajejo denar, pri čemer so Združeni narodi iz tega izvzeti. Ampak zakon tudi določa, da če 
donatorji ne plačajo tega davka, se obveznost prenese na organizacije, ki te dejavnosti izvajajo. Zakon se je že začel izvajati, 
in sicer smo dobili poziv davčne uprave, naj pridemo na razgovor predstavit svoje dejavnosti. Kaj bo sledilo, še ni jasno. 
Drugi zakon pa spreminja kazenski zakonik, in sicer uvaja novo kaznivo dejanje: pomoč pri podaji prošnje za azil, distribucija 
kakršnega koli informacijskega materiala v povezavi z azilom in izvajanje nadzora mej (t. i. border monitoring), kjer gre za to, 
da na podlagi tripartitnega sporazuma med UNCHR-jem, policijo in nevladno organizacijo pravniki lahko dostopajo do 
mejnih policijskih postaj, kjer lahko spremljajo postopek obravnave tujcev. Izvajanje tega projekta je s spremembo 
zakonodaje postalo kaznivo dejanje. Tripartitni dogovor so seveda razdrli. 



  
Slika: Pravno pomoč nudijo vsem, ki zanjo zaprosijo, pri čemer pa od junija 2017 velja, da mora prosilec za azil izrecno 
zaprositi za pravno pomoč točno določenega odvetnika, torej mora navesti ime, pojasnjuje sogovornica. Foto: MMC RTV 
SLO  
 
Primer: sem na meji in bi želela prejeti letak z informacijami o azilnem postopku, ki bi ga predala prebežniku. Bi bila 
lahko kaznovana? 
Težko je z gotovostjo reči, kaj je kaznivo in kaj ne. Zakon je spisan v zelo splošnih izrazih in nikomur ni povsem jasno, kdaj 
točno se ta zakon uporablja, kaj je s pravnega vidika sploh kaznivo. Kaznivo dejanje bi moralo biti kar se da jasno definirano 
v kazenskem zakoniku. Ne moreš imeti definicije kaznivega dejanja, kjer ni jasno, ali gre za kaznivo dejanje ali ne. To je že 
prva težava tega zakona. Da odgovorim na vprašanje: da, lahko bi bilo kaznivo, ne vem pa zagotovo, ker, kot že rečeno, je 
zakon napisan presplošno in se torej lahko uporabi, kadar se to oblastem zdi primerno, ne pa v vnaprej predvidljivih 
situacijah. 
V teh tranzitnih centrih lahko torej še vedno pomagate pri podaji prošnje za azil? 
Sreča v nesreči je, da naši odvetniki nimajo prostega dostopa do teh tranzitnih con, ampak lahko do prosilca pristopijo šele, 
ko ta zaprosi za pravno pomoč. To pomeni, da je že zaprosil za azil in mu torej dejansko ne pomagaš pri podaji prošnje. 
Mislimo, da je pomoč tem, ki so že v tranzitni coni, dovoljena in da to dejansko ne more spadati pod ta zakon. Če pa srečaš 
prebežnika recimo na ulicah Budimpešte in bi mu rad pomagal, ga na primer usmeril na urad za priseljevanje, da bi šel tja in 
zaprosil za azil, bi bilo to že lahko obravnavano kot kaznivo dejanje. 
Zakon je bil sprejet lani sredi leta in za zdaj k sreči še niso začeli nobenega kazenskega postopka proti nikomur na 
Madžarskem. To seveda ne pomeni, da ga ne bodo izvajali. Na začetku je bilo zelo strašljivo, ker smo že takoj, ko je bil zakon 
sprejet, opazili, da so v bistvu nekako začeli pripravljati teren. V azilnih intervjujih, kjer se po navadi prosilce vpraša, zakaj so 
zapustili svojo državo, kje so potovali in podobno, so dodali še eno stran vprašanj o tem, ali so srečali Helsinški odbor že v 
Srbiji, če da, kaj so jim rekli, kaj jim je rekel odvetnik Madžarskega helsinškega odbora v tranzitni coni … Se pravi ena stran 
vprašanj, ki so se nanašala na to, kakšen stik so imeli z nami prej in zdaj in kakšno pomoč smo jim nudili. 
 

 
Slika: Pred leti so pred tranzitnim območjem Röszke na srbski strani meje stala tudi improvizirana šotorska naselja. Prizor 
iz leta 2016. Foto: Reuters  
 
Ampak teoretično, če greste na srbsko stran in tam ljudem razlagate o načinih pomoči, vas madžarske oblasti ne morejo 
kaznovati, saj nimajo nobenih pristojnosti? 
Tam ne. Ampak s tem dejanjem si nekako omogočil osebi, da je bila bolje obveščena o tem, kako zaprositi za azil na 
Madžarskem, in s tem si kršil zakon oz. storil to kaznivo dejanje. Odkar se je začela ta gonja, ob obiskih Srbije zelo pazimo, s 
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kom in o čem tam govorimo, ker nihče ne želi tvegati, da bi se proti njemu začel kazenski postopek. Zakon namreč tudi 
določa, da samo na podlagi sproženega postopka proti tebi začne samodejno veljati tudi prepoved približevanja zunanji 
schengenski meji na območju osmih kilometrov. V tem primeru se naši odvetniki ne bi mogli več pojaviti v tranzitni coni na 
meji in prosilci za azil bi ostali brez učinkovite pravne pomoči. 
Kot nevladna organizacija torej nimate nobenih vzvodov, razen da ste se obrnili na Evropsko sodišče za človekove 
pravice? 
Ne, tu je vse zelo pod vplivom osrednje oblasti. Recimo zanimiv primer je prav to vprašanje, ali je tranzitna cona območje, 
kjer je osebam odvzeta prostost ali ne. Kot Slovenija je tudi Madžarska podpisala Opcijski protokol Konvencije proti 
mučenju, ki vključuje državni preventivni mehanizem, ki ga izvaja ombudsman. Kako to deluje v Sloveniji? Varuh človekovih 
pravic obiskuje vse institucije, kjer je ljudem odvzeta prostost, in jih nadzira, potem napiše javna poročila ter predlaga 
spremembe, če opazi kakšne težave. Na Madžarskem varuh še nikoli ni stopil v tranzitno cono v okviru državnega 
preventivnega mehanizma, torej z namenom nadzora območja, kjer je osebam odvzeta prostost. Varuh človekovih pravic 
tukaj žal ni tako neodvisna institucija kot v Sloveniji in sledi stališču vlade, da ne gre za odvzem prostosti, zato se tam ne 
pojavlja. Iz istega razloga je bil pred kratkim onemogočen obisk tranzitne cone Delovni skupini za samovoljna pridržanja 
Združenih Narodov (UN Working Group on Arbitrary Detention), saj po mnenju Madžarske tranzitne cone ne spadajo pod 
njihov mandat – češ da ne gre za centre, kjer je osebam odvzeta prostost. Kar je seveda popoln nesmisel. Upanje, ki ga 
imamo, sta pritisk Evropske Unije in, kot sem že dejala, čakanje na sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice, pa 
morda tudi pritisk drugih držav, tudi zunaj Evrope. 
 

 
Slika: Poskus pobega iz tranzitnega območja Röszke. Foto: EPA  
 
Kaj se zgodi s prosilci za azil, ki dobijo odobren status? Glede na vladno retoriko in splošno ozračje verjetno niso ravno 
najbolj prijazno sprejeti. 
Odkar pa so ljudje za čas celotnega azilnega postopka zaprti v teh tranzitnih conah, opažamo, da zapustijo Madžarsko v 
nekaj dneh po tem, ko dobijo status. 
Gruša Matevžič 
To je težava že od poletja 2016. Pred tem je obstajal zelo pozitiven program na Madžarskem, ki je bil v pomoč pri integraciji: 
ljudje so dobili pomoč centrov za socialno delo, pri iskanju zaposlitve, tudi denarno pomoč so dobili za nekaj mesecev, 
sistem je deloval. Potem so to ukinili in zdaj ima nekdo, ki dobi status, pravico samo do tega, da gre lahko iz teh "zaporov" 
na meji za 30 dni v odprti center in to je vse. Nobene pomoči pri iskanju nastanitve, službe, nobene denarne pomoči, 
nobenega tečaja madžarščine, skratka ničesar. Ko so to ukinili, je bilo že mogoče opaziti, kako so ljudje začeli po pridobitvi 
statusa odhajati, ampak še ne tako množično. Odkar pa so ljudje za čas celotnega azilnega postopka zaprti v teh tranzitnih 
conah, opažamo, da zapustijo Madžarsko v nekaj dneh po tem, ko dobijo status. Menimo, da je ta izkušnja, ko tako dolgo 
obdobje bivajo v nečloveških razmerah v teh tranzitnih taboriščih, tako vplivala na njih, da ne vidijo nobenega razloga, zakaj 
bi ostali na Madžarskem in se skušali integrirati brez kakršne koli državne pomoči. Vsa integracijska pomoč je na plečih 
nevladnih organizacij, kar je še nekako delovalo do letos, saj so organizacije za to dobivale evropska sredstva. Gre za 
sredstva EU-ja, ki jih razdelijo države članice. Madžarska teh evropskih sredstev za namen integracije od letos ne razdeljuje 
več. Organizacije so tako prisiljene iskati druge načine financiranja, kar je izredno okrnilo njihovo zmožnost pomoči pri 
integraciji, veliko beguncev recimo konča v domovih za brezdomce. 
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Slika: Madžarska je med junijem in septembrom leta 2015 na 175 kilometrov dolgi meji s Srbijo postavila ograjo. Pozneje 
so to storili še na meji s Hrvaško. Foto: Reuters  
 
Tako sploh ne pride do točke, da bi se nekdo po podeljenem statusu obrnil na vas za pravno pomoč? 
Še vedno so določeni, res v zelo majhnem številu, ki ostanejo, in ti pridejo k nam, ker se ukvarjamo tudi s pravno pomočjo 
pri združevanju z družino. To pa kar deluje, moram reči. V primerjavi s Slovenijo je zakonodaja glede združevanja družin 
manj restriktivna: obstaja namreč možnost združitve z brati, sestrami, starši, in to ne le za mladoletne osebe, česar v 
Sloveniji ni. V Sloveniji je mogoča združitev s starši le, če je oseba mladoletna, in sicer pod določenimi pogoji. 
Drugi program, ki ga izvaja vaša organizacija, je ukvarjanje s kršitvami človekovih pravic zapornikov in žrtev policijskega 
nasilja. Kakšne so najpogostejše težave, s katerimi se na vaše sodelavce obrnejo ljudje? 
Imeli so veliko primerov prenasičenosti zaporov, to je velika težava na Madžarskem, razmere v zaporih so izredno slabe. 
Ukvarjajo se tudi s primeri čezmernega nasilja policije, neučinkovite policijske preiskave, sovražnim govorom, potem so tu 
primeri diskriminacije ali krnjenja svobode izražanja. 
Ste zaradi sprememb zakonodaje, predvsem pa ob tej množični oz. glasni kampanji proti migracijam opazili, da tudi manj 
iščejo pomoč pri vas? 
Vedno težje tudi dobimo pripravnike, vedno težje je dobiti študenta prava, da bi delal prakso pri nas, ker jim bodo zaradi 
sodelovanja z nami potem vrata v z državo povezane službe zaprta. 
Gruša Matevžič 
Tisti, ki pridejo, res potrebujejo pomoč in ti bodo prišli, ker imajo očitno tudi oni problem z državo. To, da smo napadeni, 
dejansko ne vpliva na to, ker so tudi oni – in torej potrebujejo pomoč. Razlika je predvsem v tem, da je prekinjeno vsakršno 
sodelovanje s katero koli državno institucijo. Pred tem smo recimo organizirali različna izobraževanja, tudi za sodnike, 
policijo, ministrstva in različne državne uradnike. Zdaj tega ni več. Zelo težko je delovati v smeri sprememb na katerem koli 
področju, ne samo na področju migracij, zato ker ni nikakršnega dialoga. Ti seveda lahko prepričuješ civilno družbo, toda ni 
družba tista, ki uzakonja spremembe. Tudi že vnaprej dogovorjena izobraževanja so bila odpovedana. Recimo že leto dni 
vnaprej s sodniško akademijo dogovorjeno izobraževanje so lani mesec pred dogovorjenim izobraževanjem odpovedali brez 
kakršnega koli razloga. Zdaj se je to izogibanje opazno preneslo tudi na nekatere druge institucije, mi bi recimo želeli 
organizirati predavanje na določeni univerzi, pa dobimo sporočilo, da nas žal ne morejo gostiti. Ne seveda vsi, ampak so 
primeri, ko se določene ustanove želijo distancirati od nas, ker ne želijo imeti težav. 
Vedno težje tudi dobimo pripravnike, vedno težje je dobiti študenta prava, da bi delal prakso pri nas, ker jim bodo zaradi 
sodelovanja z nami potem vrata v z državo povezane službe zaprta. 
 

 
Slika: Vladni pano pred parlamentarnimi volitvami marca lani: "Združeni narodi želijo, da nepretrgoma sprejemamo 
migrante. Odloča Madžarska, ne ZN!" Foto: Reuters  
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Vse to nam jemlje ogromno časa, to je največja težava. Spremembe zakonodaje za zdaj niso imele konkretnih učinkov, torej 
nihče še ni v kazenskem postopku in nobenih imigracijskih davkov nam še ni bilo treba plačati. Proti temu se borimo, 
obveščamo mednarodno javnost, vlagamo pravna sredstva zoper sporno zakonodajo, vse to nam jemlje veliko časa. Naše 
primarno delo je, da pomagamo prosilcem za azil in beguncem, zdaj gre veliko časa tudi za vse drugo, za obstoj civilne 
družbe na Madžarskem. Izredno me žalosti, da je veliko mednarodnih nevladnih organizacij Madžarsko že zapustilo, tudi 
takšne, ki z vso to zakonodajo niso bile neposredno ogrožene. Očitno so delovale zelo preventivno, kar pa ni spodbudno za 
nas, ki ostajamo. S krčenjem civilnega prostora postaja boj za človekove pravice na Madžarskem vsak dan težji. 
Poleg tega je neodvisnost medijev na Madžarskem tako ogrožena, da je neodvisnih medijev vedno manj, predvsem na 
podeželju jih skoraj ni, in tako smo že nekaj let eden izmed redkih glasov, ki dejansko opozarja na določena dogajanja v 
državi. 

• Orban uvaja davčne olajšave za dvig rodnosti.  J. R.  MMC RTV SLO, Reuters. 10. februar 2019  
Pred evropskimi volitvami madžarski premier znova ostro proti migracijam 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/orban-uvaja-davcne-olajsave-za-dvig-rodnosti/479716 
 
Madžarski premier Viktor Orban je napovedal nove davčne in posojilne olajšave za družine kot del prizadevanj njegove 
vlade za povečanje števila rojstev. Ponovil je tudi odločno nasprotovanje migracijam. 
"V Evropi je rojenih vse manj in manj otrok. Za Zahod je odgovor na ta izziv priseljevanje. Za vsakega manjkajočega otroka bi 
moral priti nov človek, da se številke izidejo," je dejal Orban, eden najglasnejših kritikov priseljevanja ljudi z Bližnjega vzhoda 
in iz Azije v Evropo.  
"Toda mi ne potrebujemo številk. Potrebujemo madžarske otroke," je poudaril madžarski premier in naznanil program s 
sedmimi točkami koristi za družine in mladoporočence. 
Ukrepi vključujejo razširitev programa subvencioniranih posojil za družine z najmanj dvema otrokoma za nakup rabljenih 
domov, subvencije za nakup avtomobila in odpis dohodnine za ženske, ki vzgajajo vsaj štiri otroke. 
Ženske pod 40 leti starosti bodo ob prvi poroki upravičene do posojila 10 milijonov forintov (31.000 evrov). Ob rojstvu 
drugega otroka jim bodo odpisali tretjino zneska dolga, ob rojstvu tretjega otroka pa celoten dolg. 
"To je pravi odgovor za Madžare, ne pa priseljevanje," je dejal Orban v letnem nagovoru. 
Pred evropskimi volitvami znova ostro proti migracijam 
 
Pred majskimi volitvami v Evropski parlament se je Orban postavil v bran krščanskim vrednotam in proti "silam, ki si želijo 
odprtih družb in svet brez narodov". 
Izpostavil je, da "migracije vodijo v povečanje kriminalitete, posebej nad ženskami, in odpirajo vrata virusu terorizma".  
Ostro je nastopil proti domači levo usmerjeni opoziciji, ki jo je označil za "kup proimigracijskih politikov, ki živijo na 
respiratorju Georgea Sorosa in birokratov EU-ja". 

• Madrid: Več deset tisoč nasprotnikov vladnega načrta za zmanjšanje napetosti v Kataloniji. B. V., J. R.  Madrid - 
MMC RTV SLO, STA, Reuters. 10. februar 2019  

Na protestu tudi skrajni desničarji 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/madrid-vec-deset-tisoc-nasprotnikov-vladnega-nacrta-za-zmanjsanje-napetosti-v-
kataloniji/479706 
 
Na protestu v središču Madrida, ki sta ga organizirali desni stranki, se je zbralo več deset tisoč ljudi, ki nasprotujejo 
pogajanjem španske vlade za zmanjšanje napetosti v avtonomni pokrajini Katalonija. 
Protest sta na trgu Colón in okoliških ulicah organizirali Ljudska stranka (PP) in stranka Državljani (Ciudadanos), potem ko je 
premier Pedro Sánchez katalonskim separatistom predlagal pogajanja, poroča BBC. 
Vlada je prejšnji torek predlagala imenovanje posebnega poročevalca v pogovorih med španskimi in katalonskimi strankami 
glede stopnje katalonske avtonomije. Predlog je združil opozicijo, ki meni, da gre za izdajo in uklonitev pritisku katalonskih 
separatistov.  
"Čas Sanchezeve vlade se je končal," je novinarjem dejal vodja Ljudske stranke Pablo Casado. Na transparente na shodu so 
udeleženci zapisali: "Sanchez, lažnivec" in "Španija ni na prodaj, Španije ni mogoče deliti s pogajanji". 
Vlada separatistom sicer ni priznala pravice do samoodločbe niti ni dovolila mednarodnega posrednika, kar katalonski 
separatisti zahtevajo, je poročal španski dnevnik El País. Tako kot opozicijska desnica tudi vladajoči socialisti (PSOE) 
nasprotujejo katalonski neodvisnosti. 
Pogovori na poti v propad 
Podpredsednica španske vlade Carmen Calvo je tako v petek povedala, da so pogovori na poti v propad, ker so katalonske 
skupine za neodvisnost zavrnile vladni načrt pogajanj. Katalonske stranke želijo, da bi bil na dnevni red uvrščen tudi 
referendum o neodvisnosti, česar pa Madrid ne bo sprejel. 
Sanchez je junija lani po nezaupnici vladi Mariana Rajoya prevzel položaj premierja, vendar njegova stranka socialistov v 
parlamentu zaseda le četrtino sedežev, zato mora pri sprejemanju zakonodaje Sanchez iskati podporo pri stranki Podemos, 
katalonskih nacionalistih in drugih manjših strankah.  
Pozivi k novim volitvam 
Protesta, ki poteka pod geslom "Za združeno Španijo. Volitve zdaj!", so se udeležili tudi skrajni desničarji, vključno s stranko 
Vox. 
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Slika: Protest sta organizirali Ljudska stranka in stranka Državljani. Foto: Reuters  
 
Številne državljane tudi jezi, da Sánchez še ni razpisal novih volitev. 46-letni premier je po prevzemu položaja sicer namignil, 
da namerava v doglednem času razpisati volitve, ni pa se jasno opredelil, kdaj. "Sánchez nas je prevaral, dejal je, da bodo 
volitve, ampak doslej se to še ni zgodilo. Zdaj nam bo prisluhnil," je dejal vodja Državljanov, Albert Rivera. 
Policija je ocenila, da se je zbralo 45.000 ljudi, organizatorji pa, da jih je prišlo 200.000. Številni protestniki so z brezplačnimi 
avtobusi prišli v Madrid iz drugih krajev po Španiji. 
Ena izmed protestnic, Mabel Campuzano, je dejala, da je premier Sánchez "izdal Španijo". "Menimo, da si ga Španci ne 
zaslužimo kot predsednika vlade," je dejala. 
"Socialistična predaja" 
Vodja PP-ja Pablo Casado je Sánchezove politike označil za "socialistično predajo" in "dogovor pod mizo". "Sánchezov čas je 
mimo," je še dejal Casado, ki je protest označil za prelomno točko in začetek vrnitve "harmonije in zakonitosti" v Španijo. 
Sánchez je na drugi strani dejal, da je rešitev katalonske krize mogoča le z dialogom. Odnosi med Madridom in Katalonijo so 
napeti, saj številni Katalonci Madridu zamerijo, ker je zagovornike lani med drugim obtožil upora. 

• Oster odziv slovenske politike na Bazovico: Selektivna interpretacija zgodovine ni v duhu evropskih vrednot. L. 
L.  Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 11. februar 2019  

Odzivi na slovesnost ob dnevu spomina na žrtve fojb 
https://www.rtvslo.si/slovenija/oster-odziv-slovenske-politike-na-bazovico-selektivna-interpretacija-zgodovine-ni-v-
duhu-evropskih-vrednot/479809 
 

 
Slika: Tajani na slovesnosti v Bazovici. Foto: Radio Capodistria/Fulvio Sabo  
 
Zunanje ministrstvo je opozorilo, da so se ob italijanskem "zaznamovanju dneva spomina" pojavili "poskusi enostranske 
in selektivne interpretacije zgodovinskih dogodkov na prostoru Slovenije in Italije", ki niso v duhu evropskih vrednot.  
Zunanje ministrstvo v izjavi za javnost sicer ni navedlo nobenega posebnega dogodka ali govorca v nedeljskem 
zaznamovanju italijanskega dneva spomina, je pa poudarilo "pomen spoštovanja spomina na tragične dogodke vojnega in 
povojnega obdobja". 
"Poklon žrtvam je temeljno civilizacijsko dejanje, ki je neločljivo povezano z vrednotami sprave in sožitja med narodi. Na teh 
vrednotah temelji tudi Evropska unija, ki je nastala s ciljem, da se nikoli več ne ponovijo strahote obeh svetovnih vojn in 
totalitarnih režimov 20. stoletja," so zapisali na MZZ-ju in poudarili, da so "izjave v smeri zgodovinskega revizionizma, v 
nasprotju s temeljnimi načeli evropske ureditve, določenimi s Helsinško sklepno listino o varnosti in sodelovanju v Evropi". 
Tajanijeve izjave razburjajo 
Zunanje ministrstvo je poudarilo tudi, da bi moralo biti ustrezno izhodišče za razumevanje dogodkov vojnega in povojnega 
obdobja skupno poročilo slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije Slovensko-italijanski odnosi 1880-1956 iz leta 
2000. 
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V Sloveniji so razburile izjave na oziroma ob robu nedeljske slovesnosti v Bazovici pri Trstu ob italijanskem dnevu spomina 
na žrtve fojb in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije. Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani je tam 
izjavil, da je tiste, ki zanikajo pojav fojb in eksodusa, premagala zgodovina, in da je tisti, kdor zanika ta pojav, sostorilec 
tistega, kar se je zgodilo. Ob tem je dodal, da naj "živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija".  
Italijanski notranji minister Matteo Salvini pa je na Twitterju zapisal, da je prišel v Bazovico, da bi počastil tisoče rojakov, ki 
so jih komunisti mučili, pobili in večkrat še žive vrgli v brezna. 
 
Pahor pisal Mattarelliju 
Predsednik republike Borut Pahor je danes italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli poslal pismo, v katerem je izrazil 
zaskrbljenost v povezavi z "nesprejemljivimi izjavami visokih predstavnikov Italijanske republike ob dnevu spomina na žrtve 
fojb, ki želijo ustvariti vtis, da je šlo pri fojbah za etnično čiščenje". Ni prvič, da z italijanske državne ravni slišimo zgodovinske 
ocene in politična stališča, ki med Slovenci vzbujajo ogorčenje in zaskrbljenost, je v pismu zapisal predsednik republike. 
"Vendar se mi zdi pomembno opozoriti, da se prvič na slabše spreminja evropski kontekst sožitja in enotnosti, v katerem 
postajajo take ocene in stališča še posebej zaskrbljujoča," je zapisal in Mattarello pozval na pozoren razmislek. 
"Čas pred drugo svetovno vojno, med njo in neposredno po njej je bil tragičen čas 20. stoletja. Močno je prizadel tudi 
slovensko-italijanske odnose, fašizem neposredno Primorce. Zato smo v Sloveniji v luči vseevropske sprave in skupne 
evropske prihodnosti leta 2000 pozdravili sprejem končnega poročila o slovensko-italijanskih odnosih 1880-1956, ki ga je 
pripravila mešana slovensko-italijanska zgodovinsko-kulturna komisija," je zapisal Pahor. 
Predsednik države, kot je zapisal, z obžalovanjem ugotavlja, da so ugotovitve te skupne, slovensko-italijanske zgodovinske 
komisije v Italiji še vedno preslišane in neupoštevane: "Zato vas po tej poti prosim, da storite vse, kar je v vaši moči, da se 
odnos do tega poročila spremeni in ugotovitve upošteva." 
 
Šarec: Fašizem je imel za cilj uničenje slovenskega naroda 
Slovenski premier Marjan Šarec pa je v današnjem odzivu na dogajanje v Bazovici na Twitterju zapisal, da je bil fašizem 
dejstvo "in imel je za cilj uničenje slovenskega naroda". Kot je še spomnil v tvitu, je v soboto govoril o želji po potvarjanju 
zgodovine v Sloveniji. "Enako se dogaja na italijanski strani meje. Žal s strani vidnih politikov, celo EU-funkcionarjev," je 
dodal. 
Na Twitterju sta izjave v Bazovici in širjenje fašizma v Italiji ostro obsodila tudi predsednik DZ-ja Dejan Židan in predsednika 
odbora za zunanjo politiko v DZ-ju Matjaž Nemec, oba iz SD-ja. Kot je zapisal Židan, se v zadnjih dneh spoprijemamo z 
izjavami visokih predstavnikov italijanskih oblasti in predsednika Evropskega parlamenta Tajanija, ki vnašajo nemir. 
"Pozivam vse, ki želijo krepiti dobre medsosedske odnose in sožitje narodov v EU-ju, da se vzdržijo izjav, ki razburjajo 
javnost," je zapisal. Ob tem je pozval predstavnike oblasti, da ne izvajajo revizije zgodovine na način, ki je v nasprotju z 
ugotovitvami mešane slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije, ki je preučila obdobje od leta 1880 do 1956. 
Nemec pa je na Twitterju med drugim zapisal, da se fašizem v Italiji širi. 
 
Protestirala tudi Tanja Fajon in Ivo Vajgl 
Evropska poslanka Tanja Fajon, prav tako iz SD-ja, je izjave Tajanija označila za neverjetne. Pri tem je obsodila revizionizem, 
ki prihaja od nekoga, ki se ima "za pravega evropskega voditelja". Fajonova je danes zaskrbljenost glede uporabe jezika 
revizionizma, ki si ga je Tajani privoščil v nedeljskem govoru, izrazila tudi v pismu, ki ga je poslala predsedniku Evropskega 
parlamenta, so sporočili iz njene pisarne. Po mnenju Fajonove si Tajani kot predsednik Evropskega parlamenta in eden 
najvišjih funkcionarjev EU-ja tega nikakor ne bi smel privoščiti. "Nedopustno je, da si predsednik Evropskega parlamenta, ki 
je svojo kampanjo gradil ravno na sloganu 'predsednik vseh državljanov EU-ja', dovoli potvarjanje zgodovine in 
neupoštevanje vseh njenih aspektov," je navedla Fajonova. 
Evropski poslanec Ivo Vajgl (Alde/DeSUS) pa je sporočil, da "izjave Tajanija in Salvinija pomenijo nesramen izziv resnici in 
dokončno obračanje hrbta načelom sprave in dobrega sosedstva, na katerih temelji postnacistična in postfašistična Evropa". 
Vajgl je sicer že prejšnji teden Tajaniju pisal zaradi razstave z naslovom Vzhodna meja v prostorih Evropskega parlamenta, ki 
naj bi spomnila na italijanske žrtve med- in povojnega nasilja, ne pa tudi na žrtve fašizma. Izrazil je ogorčenje nad razstavo, 
ki jo je pripravilo Nacionalno združenje Furlanija - Julijska krajina in Dalmacija v sodelovanju z anonimnim članom 
Evropskega parlamenta. 
 
 
Janša: Ena skrajnost hrani drugo 
Na nedeljske izjave so se ostro odzvali tudi v stranki Levica, kjer so zapisali, da "gre za nevarno potvarjanje zgodovine in 
relativizacijo dogodkov fašističnega dvajsetletja (ventennio fascista), ki so močno in krvavo zaznamovali naše kraje". Vlado 
so pozvali, da se ostro in neomajno javno postavi v bran pravicam italijanskih Slovencev, da nemudoma javno obsodi 
ponoven pojav mazaških akcij proti Slovencem v Italiji in s protestno noto na to opozori italijansko vlado. Pozvali so jo še, 
naj javno obsodi revizionizem in relativizacijo zgodovinskih dogodkov, predvsem glede na govora Salvinija in Tajanija ob 
dnevu spomina ter na to opozori italijansko vlado s protestno noto. 
Predsednik SDS-a Janez Janša pa je v odzivu na izjave premierja Šarca zatrdil, da "zgodovino potvarja" on. "Je očiten primer, 
ko ena skrajnost hrani drugo. Fašizem je bil dejstvo, njegovi okrutni zločini razkrinkani. Mussolinija so Italijani sami obesili. 
Slovenski komunisti pa so v nekaj mesecih pobili več Slovencev kot fašisti v 20 letih," je poudaril. 
Nedeljske slovesnosti ob dnevu spomina v Bazovici so se udeležili tudi številni pripadniki združenj ezulov in predstavniki 
krajevnih oblasti, od predsednika deželne vlade FJK Massimiliana Fedrige do tržaškega župana Roberta Dipiazze in več 



tržaških poslancev. Med udeleženci je bilo kakih 400 dijakov raznih šol iz FJK in drugih krajev v Italiji ter 800 pripadnikov 
združenja vojaškega rodu alpincev. Skupaj se je po navedbah spletnega portala TriestePrima zbralo približno tri tisoč ljudi. 

• Cerarja Tajanijevo opravičilo ni prepričalo. Tajanija k odstopu poziva tudi NSi. La. Da.  Ljubljana, Trst, Bruselj - 
MMC RTV SLO, STA. 12. februar 2019  

Slovenski evropski poslanci so različno sprejeli opravičilo Tajanija 
https://www.rtvslo.si/slovenija/cerarja-tajanijevo-opravicilo-ni-prepricalo-tajanija-k-odstopu-poziva-tudi-nsi/479879 
 
Zunanji minister Miro Cerar bo Antoniu Tajaniju kljub opravičilu pisal. Salvini pa je medtem izjavil, da ne razume, zakaj se 
slovenski politični vrh razburja. Slovenska manjšina v Italiji obžaluje nestrpnost. Vrstijo se pozivi k odstopu Tajanija. 
Zunanji minister Miro Cerar je danes dejal, da bo predsedniku Evropskega parlamenta Antoniu Tajaniju zaradi njegovih izjav 
na slovesnosti v Bazovici pisal kljub ponedeljkovemu opravičilu. Pojasnil je, da v opravičilu ni bilo izrečeno vse, kar pričakuje 
sam in tudi Slovenija.  
"Mislim, da je prav, da to zadevo do konca razčistimo. Vsako opravičilo je sicer dobrodošlo, mora pa biti zelo jasno, ali je bilo 
v tem opravičilu zajeto tudi resnično spoznanje, da je bila storjena napaka in da se to ne bo več zgodilo," je povedal Cerar. 
Kljub opravičilu bo Tajanija opozoril, da morajo evropske institucije in tudi on v takšni vlogi varovati evropske vrednote in ne 
smejo spodbujati takšne retorike, kot jo je uporabil sam.  
NSi-ja in SD-ja ne prepriča Tajanijevo opravičilo 
Medtem so Tajanijeve izjave kot škandalozne označili tudi v NSi-ju. Po besedah poslanca te stranke Jerneja Vrtovca 
podžigajo nestrpnost, ne prispevajo k miru in medsebojnemu razumevanju na obeh straneh meje. "Tudi njegovo pojasnilo je 
neprimerno, ceneno in jaz osebno ga ne kupim. On ni vzel nazaj svojih besed, ampak je dejal, da so ga drugi narobe 
razumeli, kaj je želel povedati," je dejal Vrtovec in dodal, da "tako visok politik, kot je gospod Tajani, si kaj takšnega ne bi 
smel dovoliti, niti si ne bi smel dovoliti tako cenenega pojasnila, kot ga je podal". Zato Vrtovec meni, da "zlasti potem, ko se 
ni opravičil, bi bilo na mestu, da bi Tajani odstopil". 
Tajanija so k odstopu včeraj že pozvali tudi v SD-ju, pri čemer po besedah poslanca Matjaža Hana vztrajajo. "Nobeno 
opravičilo namreč ne more opravičiti dejanja, ki ga je storil," je dejal Han. 
 
Ogorčena tudi slovenska manjšina 
Kot so sporočili predstavniki slovenske manjšine v Italiji, obžalujejo nestrpnost, ki so ji Slovenci v Italiji priča vsako leto, 
odkar se zaznamuje ta praznik, ne glede na barvo vlade v Rimu. Predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj je 
izjave vrha italijanskih državnih oblasti na slovesnosti označil za negativne in zelo žaljive. Pri tem je še posebej omenil izjave 
predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija. Ta je v govoru dejal, da je tiste, ki zanikajo pojav fojb in eksodusa, 
premagala zgodovina, nato pa izjavil: "Naj živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija."  
Tajani je bil predvsem zaradi teh besed v ponedeljek tarča ostrih kritik visokih predstavnikov Slovenije in slovenskih 
evropskih poslancev. Sam je v ponedeljek izrazil obžalovanje, če so bile njegove izjave napačno razumljene, in dodal, da je 
želel posredovati sporočilo miru. 
"Tako visok funkcionar, kot je Tajani, ne bi smel priti v Bazovico in pridigati, ne da bi vedel, kakšna je zgodovina," je bil 
odločen Bandelj. Kot je dodal, Tajanijevo opravičilo v Evropskem parlamentu sicer sprejema, a do vsega skupaj sploh ne bi 
smelo priti. Ko gre za dogajanje v Bazovici, pa Bandelj, ki se je slovenskim predstavnikom zahvalil za ponedeljkove ostre 
odzive, še posebej ne sprejema navedb, da smo Slovenci genociden narod. 
Slovenski evroposlanci so se različno odzvali na Tajanijevo opravičilo 
Evropski poslanci iz vrst SDS-a Patricija Šulin, Romana Tomc in Milan Zver so v odzivu, objavljenem na spletni strani 
stranke, zapisali, da so zaskrbljeni nad nedeljsko izjavo predsednika Evropskega parlamenta. Ob Tajanijevi izjavi o italijanski 
Istri pa so povzeli odziv predsednika SDS-a Janeza Janše, da je Istra toliko italijanska, kot je Furlanija ‒ Julijska krajina 
slovenska. Zver, Tomčeva in Šulinova so v skupnem odzivu še zapisali, da so sprejeli Tajanijeva pojasnila in opravičila ob 
začetku plenarnega zasedanja v Strasbourgu, v katerih je zatrdil, da njegova izjava nikakor ne more biti razumljena kot 
nacionalistična,ter dodal, da se je vedno zavzemal za sožitje Italijanov, Hrvatov in Slovencev. 
Na problematičnost Tajanijevih izjav je na sestankih skupine EPP opozoril tudi Franc Bogovič. Ta je nesprejemljivost 
ravnanja predsednika parlamenta izpostavil tudi v ponedeljek ob začetku plenarnega zasedanja. Tajanija je opozoril, da je 
uporaba besed, kot so italijanska Istra in italijanska Dalmacija, popolnoma nesprejemljiva, saj je spomin na grozote 
fašističnega režima v okupiranem delu Slovenije in Hrvaške po prvi svetovni vojni še preglobok. Za opravičilo se je Tajaniju 
zahvalil in ga sprejel. 
Peterle opravičila ni sprejel 
 
 
Opravičila pa ne sprejema Lojze Peterle (NSi), čeprav je Tajani v njem priznal tudi slovenske in hrvaške žrtve. Kot je v 
sporočilu za javnost ocenil Peterle, se predsednik parlamenta namreč ni opravičil za svoje besede, ampak za napačne 
razlage. "Ne njegov govor ne napol opravičilo ne moreta prispevati k miru," je poudaril Peterle. Tajanija je pozval, da se v 
svojstvu predsednika Evropskega parlamenta ali v katerem koli drugem v prihodnje vzdrži takih nastopov. 
Tanja Fajon, Ivo Vajgl in Igor Šoltes so se na Tajanijeve izjave odzvali že v ponedeljek in jih ostro obsodili. 
Danes so tudi v NSi Tajanijeve izjave označili za "škandalozne". Po besedah poslanca te stranke Jerneja Vrtovca podžigajo 
nestrpnost, ne prispevajo k miru in medsebojnemu razumevanju na obeh straneh meje. 
"Tudi njegovo pojasnilo je neprimerno, ceneno in jaz osebno ga ne kupim. On ni vzel nazaj svojih besed, ampak je dejal, da 
so ga drugi narobe razumeli, kaj je želel povedati. "Tako visok politik, kot je gospod Tajani, si kaj takšnega ne bi smel 
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dovoliti, niti si ne bi smel dovoliti tako cenenega pojasnila, kot ga je podal," je poudaril Vrtovec. "Zlasti potem, ko se ni 
opravičil, bi bilo na mestu, da bi Tajani odstopil," je še poudaril. 
Njegov odstop so že v ponedeljek zahtevali v SD, pri čemer po besedah poslanca Matjaža Hana vztrajajo tudi danes. Nobeno 
opravičilo namreč ne more opravičiti dejanja, ki ga je storil, je dejal Han. 
Salvini: Ne razumem, zakaj Šarec protestira 
Slovesnosti v Bazovici se je ob italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije 
udeležil tudi italijanski notranji minister Matteo Salvini, ki je hkrati podpredsednik italijanske vlade. Ob tem je na Twitterju 
sporočil, da je prišel v Bazovico, da bi počastil tisoče rojakov, ki so jih komunisti mučili, pobili in večkrat še žive vrgli v 
brezna. "Kaj je bila njihova krivda? To, da so bili Italijani. Kdor zanika, dvakrat ubije. Mi ne pozabimo," je zapisal. 
Premier Marjan Šarec je v odzivu na dogajanje v Bazovici na Twitterju zapisal, da je bil fašizem dejstvo "in imel je za cilj 
uničenje slovenskega naroda". Kot je še spomnil v tvitu, je v soboto govoril o želji po potvarjanju zgodovine v Sloveniji. 
"Enako se dogaja na italijanski strani meje. Žal s strani vidnih politikov, celo EU-funkcionarjev," je dodal. 
Salvini pa je nato v ponedeljek zvečer na italijanski televiziji dejal, da ne razume, zakaj je slovenski premier protestiral proti 
njegovim izjavam in dodal: "Ne verjamem, da je otrok, ki ga je ubila nacistična roka, drugačen od otroka, ki ga je ubila roka 
komunista."  
Fašistični duh v Italiji ušel iz steklenice? 
Slovenci v Italiji so sicer zaskrbljeni tudi zaradi odpiranja sedežev neofašističnega združenja CasaPound v Gorici in Trstu. To 
se dogaja ob skorajda brezbrižnosti lokalne, pa tudi državne oblasti in javnosti, je opozoril organizacijski tajnik pri Slovenski 
kulturno-gospodarski zvezi Marino Marsič: "Hudo je, da je v Italiji fašizem po zakonu pojmovan kot kaznivo dejanje, 
dejansko pa se nanj požvižgajo tudi javne institucije in sprejemajo tovrstne shode kot nekaj naravnega."  
Vse dogajanje sta tako Marsič kot Bandelj obžalovala tudi zato, ker so si predstavniki obeh krovnih organizacij slovenske 
manjšine v zadnjih desetletjih prizadevali vzpostaviti življenje v miru, sožitju in prijateljstvu. "Ozračja ne bo lahko spremeniti 
na bolje," je poudaril Bandelj. 
Marsič je sicer priznal, da tudi čedalje več Slovencev v Italiji glasuje za Ligo, saj pač daje odgovore na nekatera vprašanja, ki 
jih tradicionalne, bolj leve stranke niso znale rešiti. 
"Dejansko danes glavni nasprotniki Lige nismo Slovenci, temveč migranti iz revnih držav. In tudi naši ljudje verjetno mislijo, 
da je bolje, da se pred temi priseljenci zaščitimo." Pri tem je omenil tudi gospodarske obljube, ki prihajajo predvsem iz 
Gibanja petih zvezd, čeprav sam dvomi, da jih bo mogoče uresničiti. 
Tajaniju in Mattarelli pisala tudi Grabar-Kitarovićeva 
Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je danes pisala predsedniku Evropskega parlamenta Antoniu Tajaniju zaradi 
njegovih izjav o "italijanski Istri" in "italijanski Dalmaciji" in od njega zahtevala nedvoumno opravičilo. "Vaše besede so me 
tudi osebno prizadele, ker sem iz krajev, ki so bili v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja, potem pa tudi med drugo svetovno 
vojno, pod italijansko fašistično okupacijo in v katerih so še zmeraj na vsakem koraku vidne sledi fašističnih zločinov." piše 
Grabar-Kitarovićeva. Na sporne besede je opozorila tudi italijanskega kolega Sergia Mattarello, V pismu je izpostavila, da je 
osupnila in razočarana, tako kot celotna hrvaška javnost. Izrazila je svoje globoko prepričanje, da je vsebina Tajanijeve izjave 
v nasprotju z dobrososedskimi odnosi med Italijo in Hrvaško ter tudi z mednarodnimi sporazumi. Grabar-Kitarovićeva meni, 
da Italija in Hrvaška kot članici EU ne moreta tolerirati takšnih izjav. Prepričana je, da si z Mattarello delita podobna 
prepričanja. Kot je dodala, Hrvaška želi z Italijo graditi in krepiti odnose v dobro svojih držav in narodov.  

• Viktor Orban - "zaščitnik" Madžarov in ikona evropske desnice. A. P. J.  Ljubljana - MMC RTV SLO. 12. februar 
2019  

"Najboljši prebežnik je prebežnik, ki ne pride" 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/viktor-orban-zascitnik-madzarov-in-ikona-evropske-desnice/479578 
 
Ko je maja leta 2015 Jean-Claude Juncker v Bruslju sprejel Viktorja Orbana, ga je pozdravil z besedami: "Pozdravljen, 
diktator!" 
Viktor Orban je za nekatere protikomunistični junak, za druge avtoritaren, ksenofoben in populističen premier, ki za to, da 
ohranja oblast, ne izbira sredstev. Orban, ki Madžarski vlada že četrti mandat, je bil na začetku svoje politične poti liberalno 
usmerjen, danes pa velja za enega največjih nasprotnikov priseljevanja in branika naroda in družine. Njegova karizma je 
tako velika, da v Evropi in po svetu dobiva vse več somišljenikov. Doma je oblast konsolidiral, zdaj je na vrsti še Evropa? 
"Orban ima več hrbtenice in poguma kot vsi strahopetci v Evropski uniji skupaj," je leta 2017 izjavil Geert Wilders, 
predsednik nizozemske protimuslimanske Stranke za svobodo. "Spoštujem Viktorja Orbana in njegov pogum, ki ga je imel, 
da se je soočil z Evropsko unijo, ki mu je grozila in ga izsiljevala," pa je dejala Marine Le Pen, vodja francoske Nacionalne 
fronte. 
Vsaj toliko, kot ima somišljenikov, ima tudi kritikov. Prebežnike je leta 2015 imenoval "strup" in na južni meji postavil 
bodečo ograjo, da bi jim preprečil vstop v državo, zato ga obtožujejo širjenja rasizma, ksenofobije in nestrpnosti. Sam ne 
skriva, da si želi oblikovati "neliberalno državo". Mu bo to navsezadnje uspelo? 
BITI VIKTOR ORBAN 
Kdo je politik, ki se ima za zaščitnika Evrope? 
 
ZAČETKI 
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Rojen je bil v podeželski družini srednjega razreda maja leta 1963 v mestu Szekesfehervar, ki leži 60 kilometrov južno od 
Budimpešte. Je najstarejši izmed treh sinov. Njegov oče Gyozo je bil član komunistične partije in tehnični nadzornik v 
bližnjem rudniku, mama Erzsebet je učila otroke s posebnimi potrebami. Mladi Viktor je bil dober učenec in nadarjen 
nogometaš. Njegov trener ga je opisal z besedami: "Viktor Orban - napadalec: hitro misli, hitro strelja, dinamično podaja. 
Kaže potencial."  
Leta 1982 se je v Budimpešti vpisal na študij prava in politologije, kjer je stkal tesne vezi s kolegi, ki so pozneje osnovali jedro 
stranke Fidesz. Prihaja iz kalvinističnega protestantskega okolja, a je bil v mladosti ateist. Leta 1986 se je poročil s sošolko z 
univerze Aniko Levai, oba sta imela 23 let.  
VZPON 
Fidesz se je kmalu iz mladinskega gibanja preobrazil v politično stranko z liberalno ideologijo in zgornjo starostno mejo za člane 35 
let. "Namesto da bomo neposredno napadali komunistično oblast, bomo raje oblikovali otočke svobode, povezane družbene kroge in 
organizacije, ki bodo, ko bo nastopil pravi trenutek, skupaj prispevali k spremembi sistema," je zapisal Orban. Leta 1989 je prišel 
njegov veliki trenutek, ko je pred večdesettisočglavo množico v središču Budimpešte kot nov obraz madžarske opozicije pogumno 
zahteval umik sovjetske vojske iz države. Junija leta 1991 je zadnji sovjetski vojak res zapustil madžarsko ozemlje. Na volitvah leta 
1990 je Fidesz osvojil solidnih devet odstotkov glasov, štiri leta pozneje pa skromnih sedem odstotkov. 
Orban je takrat začutil, da se odpira prostor na desnem političnem polu - in priložnost takoj zgrabil. Do takrat liberalni Fidesz se je 
preobrazil v konservativno stranko, zato je več ljudi stranko iz protesta zapustilo. "Pomembno mu je bilo le, da pride na oblast in se na 
oblasti ohrani. Za vsako ceno," se spominja njegov nekdanji tesni sodelavec, ekonomist Peter Rona. V sredini 90. let je bila na oblasti 
socialistično-liberalna koalicija, zato je Orban postajal vse bolj konservativen in predan kristjan. Po desetih letih se je poročil še 
cerkveno, dal je krstiti tudi vseh svojih pet otrok. 
S spremembo političnega režima leta 1990 so se začeli divja privatizacija, dotok tujih investicij in propad domačih tovarn, velika 
brezposelnost ter hud razkorak med revnimi in bogatimi. Orban je leta 1998 zmagal na volitvah in oblikoval zmerno desnosredinsko 
koalicijo, ki je delala brez pretresov, zato je bil šokiran, ko je moral čez štiri leta oblast predati socialistom. Takrat je spremenil svoj 
videz, slog oblačenja in način komuniciranja z množico.  
 
NA OBLASTI 
Na volitvah leta 2006 je bil znova poražen, a leta 2010, ko je država še okrevala po hudi gospodarski krizi, mu je uspel veliki met. 
Fidesz se je povzpel na oblast - pa ne le to, v parlamentu si je zagotovil dvotretjinsko večino, ki omogoča spreminjanje ustave. Kot 
premier se je najprej odpravil v Bruselj, kjer je želel izposlovati več časa, da država najde pot iz visoke zadolženosti. Niso ga uslišali, a 
državna blagajna je bila prazna, kar je reševal z uvedbo novih davkov. Usmeril se je v konsolidacijo oblasti doma - nova ustava je 
poudarjala dve vrednoti, narod in družino. Državljanstvo in volilno pravico je podelil več kot milijonu Madžarov, ki živijo v sosednjih 
državah - 95 odstotkov teh volivcev je na volitvah leta 2010 glasovalo za Fidesz. Sprejet je bil nov medijski zakon, s katerim je moč 
dobil nacionalni medijski svet, zato so se pojavile kritike, da so javni mediji postali le vladna trobila. 
Leta 2014 je znova slavil volilno zmago, nova volilna zakonodaja, sprejeta leta 2011, pa je omogočila, da je 44-odstotna podpora 
Fideszu pomenila v parlamentu novo dvotretjinsko večino. Vsi so mu priznavali, da je državo zbudil in znova spravil na noge - leta 
2010 je bilo zaposlenih le 54 odstotkov delovno sposobnih Madžarov, zdaj je ta odstotek blizu 70. Obljubil je milijon novih delovnih 
mest v desetih letih - danes naj bi jih bilo 740.000. Plače so rasle za deset odstotkov letno, letna gospodarska rast je nad štirimi 
odstotki, brezposelnost pa pod štirimi. Delovne sile je še premalo. 
 
IDEOLOGIJA 
Orban zagovarja socialni konservatizem in "neliberalno državo". Nekateri politologi njegovo vladanje označujejo kot avtoritarno in 
vlečejo vzporednice z mandati Jaroslava Kaczynskega, Silvia Berlusconija, Marine Le Pen, Donalda Trumpa, Recepa Tayyipa Erdogana 
in Vladimirja Putina. Kot je zapisal portal Politico, "Orbanova politična filozofija odseva odpor nekdanjega nižjega in delavskega 
razreda s tem, ko daje brezkompromisno podporo nacionalni suverenosti in nezaupanju v evropski vladajoči esteblišment".  
V govoru leta 2014 je jasno zavrnil klasično liberalno teorijo države kot svobodno združenje posameznikov in dejal, da je namen 
države organiziranje, spodbujanje in graditev nacionalne skupnosti. "Država mora spodbujati samozadostnost, nacionalno 
suverenost, družino, zaposlovanje in varovanje kulturne dediščine," je dejal in kot primere takih držav navedel Turčijo, Indijo, 
Singapur, Rusijo in Kitajsko.  
Njegov drugi, tretji in četrti premierski mandat del mednarodne skupnosti gleda vse bolj postrani, saj mu očitajo, da je z ustavnimi 
spremembami centraliziral zakonodajno in izvršno oblast, omejil civilne svoboščine in svobodo govora ter oslabil ustavno sodišče in 
sodni sistem. S svojo nacionalistično, protekcionistično in protipriseljensko politiko je med evropskimi konservativnimi voditelji našel 
več somišljenikov, zato je iz nekoč izobčenca evropske politične elite postal "talisman evropske mainstreamovske desnice", še piše 
Politico. 
Med Orbanove največje kritike spada tudi madžarsko-ameriški poslovnež George Soros, ki je Orbanov pogled na priseljensko politiko 
leta 2015 komentiral takole: "Po njegovem načrtu je zaščita nacionalnih meja cilj, prebežniki pa so ovira na poti do tega cilja. Po 
našem načrtu pa je zaščita prebežnikov cilj, nacionalne meje pa ovira na poti do tega cilja." Kritika Sorosa je postala stalnica 
Orbanove vlade - očita mu, da s svojimi donacijami spodbuja množično priseljevanje v Evropo. Simbol boja med obema je postala 
Srednjeevropska univerza v Budimpešti. 
 
 
MED DVEMA OGNJEMA 



"Orbanova strategija je jasna - držati enako razdaljo do obeh 'medvedov', Rusov in Nemcev, saj meni, da so Madžari zgodovinske 
tragedije doživeli prav zato, ker so se preveč približali enim ali drugim. A Orban ni Putinova lutka, prav nasprotno, Orban je prepričan, 
da lahko manipulira s Putinom," je za BBC dejal neimenovani Orbanov politični zaveznik.  
Madžarsko gospodarstvo je močno odvisno od nemškega, saj gre tja četrtina vsega madžarskega izvoza, za nemška podjetja pa dela 
300.000 Madžarov. Odnos med Orbanom in nemško kanclerko Angelo Merkel je od začetka begunske krize opazno hladen (a že 
pred tem ga je označila za "nevarnega moža"), zato Orban raje krepi vezi z nemškimi podjetji in zveznimi deželami. "Čeprav ne želimo 
sprejeti priseljencev, na drugačne načine izkazujemo svojo proevropskost, na primer s tem, ko gradimo ograje, tudi krepimo zunanje 
meje Evropske unije," je dejal neimenovani vladni politik. Orban vztraja, da mora EU Madžarski povrniti najmanj polovico od 800 
milijonov evrov, kolikor jih je porabila za postavitev žičnate ograje na meji s Srbijo. Njegovi najtesnejši zavezniki so voditelji držav 
Višegrajske skupine - Slovaške, Češke in Poljske -, zelo dobre odnose ima tudi z italijanskim notranjim ministrom Matteom Salvinijem, 
izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in novim brazilskim predsednikom Jairom Bolsonarom. 
Po drugi strani je Madžarska močno odvisna tudi od ruske energije, ki jo dobiva po plinovodih čez Ukrajino. Orban je pred leti sklenil 
dogovor z Moskvo o gradnji nove jedrske elektrarne Paks 2, ki jo bodo Rusi z ogromnim posojilom zgradili in financirali. Poleg tega je 
s Putinom leta 2016 podaljšal 20-letni dogovor o dobavi plina. 
 
IZ NJEGOVIH UST 
Nekaj Orbanovih najbolj zapomnljivih citatov. 
"Nikoli ne bomo dovolili, da Madžarska postane ciljna država za prebežnike. Ne želimo imeti manjšin z drugačnimi 
kulturnimi vrednotami in koreninami med nami. Madžarsko želimo ohraniti madžarsko." 
"Nihče nam ne bo govoril, koga bomo spustili v svojo hišo." 
"Varovanje meje ni prijetna stvar. Pri tem ne gre za estetiko - varovati je ni mogoče z rožami in plišastimi medvedki." 
"Najboljši prebežnik je prebežnik, ki ne pride." 
"Menim, da bodo z Donaldom Trumpom ZDA imele predsednika, ki ga ne ovira ideologija, ampak je odprt človek, ki ga 
bolj kot politične teorije zanimajo uspeh, učinkovitost in rezultati." 
"Turčija je varna država. Ostanite tam." 
"Mislim, da nam naše članstvo v Evropski uniji ne preprečuje, da bi zgradili neliberalno novo državo na nacionalnih 
temeljih." 
"Če želijo na Madžarskem istospolni živeti skupaj, lahko to po civilnem zakoniku storijo. A zakonska zveza je namenjena 
izključno enemu moškemu in eni ženski. Smo katoliška država." 
"Moramo biti jasni - naša težava ni v Meki, ampak v Bruslju." 
"Kaj je temelj demokracije? Zvestoba narodu. Srednjeevropejci iz zgodovinskih izkušenj vemo, da bomo prej ali slej 
izgubili svobodo, če ne bomo predstavljali interesov svojih državljanov." 
"Glavna grožnja prihodnosti Evrope niso tisti, ki želijo priti k nam, ampak naše lastne politične, ekonomske in 
intelektualne elite, ki želijo Evropo preoblikovati proti jasni volji Evropejcev." 
"Brez sodelovanja z Rusi ne moremo izpolniti svojih ciljev." 
"Če nekdo pripelje množico neregistriranih priseljencev z Bližnjega vzhoda v državo, to pomeni tudi prihod terorizma, 
kriminala, antisemitizma in homofobije." 

• Makedonija uradno spremenila ime v Severno Makedonijo. K. S.  Skopje - MMC RTV SLO, STA.  12. februar 2019  
Grčija imenu nasprotovala vse od leta 1991  
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/makedonija-uradno-spremenila-ime-v-severno-makedonijo/479920 
 
 
Makedonija se je z današnjim dnem v skladu s prespanskim sporazumom uradno preimenovala v Severno Makedonijo. 
Za preimenovanje države so bili zdaj z grško ratifikacijo protokola o vstopu države v zvezo Nato izpolnjeni vsi pogoji. 
"Obveščamo vas, da so pogoji začeli veljati," je zapisala v izjavi vlada v Skopju. 
Štiri dopolnila ustave, med drugim o preimenovanju države, so januarja potrdili v parlamentu, zdaj pa so bila objavljena v 
uradnem listu, s čimer je sprememba imena začela veljati, so dodali v izjavi. 
Skopje bo v prihodnjih dneh o spremembi imena obvestilo še Združene narode. Tako bo novo ime začelo veljati tudi po 
vsem svetu. 
Grčija je od leta 1991 nasprotovala imenu svoje severne sosede, saj imajo istoimensko severno pokrajino. Zaradi spora je 
Grčija blokirala pot Makedonije v zvezo Nato in Evropsko unijo. Strani sta lani poleti le sklenili zgodovinski prespanski 
sporazum, po katerem se je Makedonija preimenovala v Severno Makedonijo. 
Grčija je nato v petek kot prva država zveze Nato ratificirala protokol o pristopu Severne Makedonije v zvezo Nato, danes pa 
ga je kot druga država ratificirala Slovenija. 

• Državni zbor je ratificiral pristopni protokol Severne Makedonije k Natu.  La. Da. Ljubljana - MMC RTV SLO, STA  
                  12. februar 2019  
Predsednik sobranja Talat Xhaferi zaključuje dvodnevni obisk v Sloveniji 
https://www.rtvslo.si/slovenija/drzavni-zbor-je-ratificiral-pristopni-protokol-severne-makedonije-k-natu/479869 
 
Državni zbor je na izredni seji ratificiral pristopni protokol Severne Makedonije k Natu z 72 glasovi za in 12 proti, s tem je 
Slovenija kot druga članica Nata po Grčiji ratificirala protokol. 
Ratifikacijo protokola je v nagovoru poslancev po seji pozdravil in se zanjo zahvalil tudi predsednik sobranja Talat Xhaferi. 
Zakon bo stopil v veljavo 15. dan po objavi v uradnem listu. Protokol o članstvu v Natu mora ratificirati vseh 29 članic 
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severnoatlantskega zavezništva, preden bo Makedonija postala 30. članica zavezništva pod novim imenom Severna 
Makedonija, kot to določa junija lani sklenjeni prespanski sporazum Skopja in Aten. 
Z njim je država uradno spremenila ime in po več desetletjih končala spor z Grčijo zaradi imena, ki jo je oviral na poti v Nato 
in EU. Postopek naj bi se predvidoma končal v letu dni. 
SNS in Levica nista glasovali v prid ratifikacije 
Večina poslanskih skupin je v predstavitvi stališč napovedala podporo zakonu kot prispevku stabilnosti in varnosti tako v 
Severni Makedoniji kot širši regiji Zahodnega Balkana in Evrope. Poslanski skupini Levice in SNS-a pa sta napovedali 
glasovanje proti zaradi nasprotovanja Natu kot imperialistični organizaciji oziroma mnenja, da članstvo v zavezništvu ni v 
interesu makedonskih državljanov. 
Zunanji minister Miro Cerar je v imenu vlade, ki je v DZ vložila predlog zakona, izpostavil, da želi z ratifikacijo pristopnega 
protokola le nekaj dni po dokončni uveljavitvi prespanskega dogovora in nekaj dni po podpisu pristopnega protokola na 
sedežu Nata v Bruslju, Slovenija podati "močno sporočilo podpore Severni Makedoniji". 

• Madrid svet prepričuje, da sojenje katalonskim separatistom ni politično. B. V.  London, Madrid, Barcelona - 
MMC RTV SLO. 12. februar 2019  

Španska vlada se boji negativnega odziva evropske javnosti 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/madrid-svet-prepricuje-da-sojenje-katalonskim-separatistom-ni-politicno/479855 
 
Španski veleposlanik v Londonu je dejal, da je sojenje 12 katalonskim separatističnim voditeljem "ključnega pomena za 
ugled Španije kot sodobne demokracije". 
Carlos Bastarreche je želel z redkim pojavljanjem v javnosti svet prepričati, da sojenje ni politično, poroča britanski 
Guardian. Danes se je sicer začelo omenjeno sojenje katalonskim voditeljem, od katerih jih je devet obtoženih upora. 
Obtoženim grozi do 25 let zapora. 
Veleposlanik, ki deluje v okviru prizadevanj španske vlade po vsej Evropi, je katalonsko vlado, ki podpira neodvisnost 
pokrajine, obtožil "množične kampanje dezinformiranja", proti čemur naj bi se bilo najbolje boriti s transparentnostjo. 
Kot piše Guardian, izjava španskega veleposlanika kaže, da vlado v Madridu skrbi, da bi sojenje, o katerem se bo veliko 
poročalo, obrnilo evropsko javnost proti njej. 
Uslužbenci zelo dejavnega katalonskega zunanjega ministrstva so že bili v Veliki Britaniji, kjer so govorili s poslanci in 
poslankami. Katalonske oblasti pravijo, da je sojenje, ki bi lahko trajalo tri mesece, politično. 
Vlada v Madridu je sprožila kampanjo z naslovom To je prava Španija, s katero poudarja raznolikost države. S kampanjo želi 
Madrid nasprotovati trditvam katalonskega gibanja za neodvisnost, da Madrid s spolitiziranim pravosodjem zatira politična 
stališča. 
 
 
Madrid: Nasprotniki pravijo, da Španija ni demokratična 
"Soočeni smo z zelo organizirano kampanjo, ki temelji na širjenju lažnih novic. Glavno sporočilo naših naprotnikov je, da 
Španija ni demokratična," je dejal veleposlanik Bastarreche. 
Vlada medtem zagotavlja, da se bo sojenje prenašalo v živo, ob tem pa objavlja podatke o neodvisnosti španskega 
pravosodnega sistema. 
Katalonski zunanji minister Alfred Bosch je medtem dejal, da kampanja španske vlade kaže, da se Madrid "počuti krhko in 
nelagodno". "Če bodo kazni visoke ‒ in obtožbe so hude ‒ bo to povzročilo ogorčenje v Kataloniji, Španiji in Evropi," je še 
dejal in dodal, da sami ne širijo dezinformacij. 
Bosch je spomnil, da je edino nasilje na dan izvedbe referenduma o neodvisnosti 1. oktobra 2017 v Kataloniji izvajala 
španska policija. 
Kot opozarja, je glavni sodnik v sojenju separatistom nacionalist, dodal pa je, da so sodišča po Evropi zavračala zahteve 
španske vlade za izročitev katalonskih voditeljev, ki so pred pregonom pobegnili iz Španije. 
"Obtoženci niso obtoženi kraje. Obtoženi so, da so kot avtonomna vlada izvedli nezakonit referendum. To bo vplivalo na 
ugled Španije še več let. Zamisli se ne da preganjati," je dejal Bosch. 
London je omogočil to, česar Madrid ni 
Bastarreche je še priznal, da je Španija pred izjemnim izzivom glede tega, kako naj svoje stališče predstavi v Veliki Britaniji, 
kjer je parlament Škotski dovolil, da izvede referendum o neodvisnosti. Španski parlament v Kataloniji namreč ni dovolil 
takšnega referenduma. 
Kot je skušal pojasniti veleposlanik, je razlika med Španija in Veliko Britanijo med drugim v tem, da slednja nima pisane 
ustave. Poleg tega je "nerazdružljivost naše države eno glavnih načel", je dejal o Španiji. 
Nedeljski protest v Madridu proti vladnemu obravnavanju katalonske krize, ki se ga je udeležila tudi skrajna desnica, je 
Bastarreche vzel za dokaz o raznolikosti v Španiji. "Španija je ena najtrdnejših demokracij na svetu, ima pa enega najbolj 
zaščitniških pravosodnih sistemov glede pravic obtoženih," je dejal. 

• Skupno somestje Nove Gorice, Gorice, Šempetra-Vrtojbe. G. C. Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA. 13. februar 
2019  

Izgradnja skupnih kolesarskih in sprehajalnih poti na obeh straneh slovensko-italijanske meje  
https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/gorisko/skupno-somestje-nove-gorice-gorice-sempetra-vrtojbe/480014  
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Slika: Župana Mestne občine Nova Gorica Klemen Miklavič in Občine Gorica Rodolfo Ziberna sta prižgala zeleno luč za 
začetek del v okviru čezmejnega projekta Isonzo-Soča. Foto: Radio Koper/web  
 
Župana Mestne občine Nova Gorica Klemen Miklavič in Občine Gorica Rodolfo Ziberna sta s simboličnim prerezom 
žičnate mejne ograje med Solkanom in Gorico prižgala zeleno luč za začetek del v okviru čezmejnega projekta Isonzo-
Soča.  
V projektu Isonzo-Soča, ki se začenja v teh dneh, v celoti pa bo predvidoma končan do leta 2021, sodeluje tudi Občina 
Šempeter-Vrtojba, zato se je današnjemu simbolnemu dejanju pridružil tudi njen župan Milan Turk. 
Pet milijonov evrov vreden projekt predvideva izgradnjo mreže kolesarskih in sprehajalnih poti na obmejnem območju teh 
treh občin, ki projekt vodijo skupaj z Evropskim združenjem za teritorialno sodelovanje (EZTS) GO. 
"Danes režemo ograjo na meji zato, da v življenje pospremimo konkreten projekt, projekt, ki nas združuje na področju 
infrastrukture. [...] Eno je, če neprestano govoriš, da je potrebno sodelovanje, da je potrebna skupna rast, drugo pa, da za 
skupno mizo spraviš strokovne sodelavce na občinah in ti začnejo razmišljati o skupnem prostorskem načrtu," je ob 
današnjem dogodku dejal goriški župan Ziberna. 
Novogoriški župan Miklavič je prepričan, da iz dobe velikih besed, želja in pozivov prehajajo v dobo konkretnih projektov. 
Kot je dodal, izzivi ostajajo na področju urbanizma, in sicer, kako skupaj organizirati prostor med mesti, med tremi občinami 
ob državni meji. 
Štirje sklopi projekta 
Projekt Isonzo-Soča se deli na štiri sklope. Prvi se bo začel še ta mesec, predvideva pa infrastrukturno ureditev v 
rekreacijskem parku v Vrtojbi. V drugem sklopu je predvidena izgradnja brvi čez Sočo pri Solkanu in ureditev povezovalne 
kolesarske steze do kolesarske poti, ki vodi do Plav. 
Tretji sklop zajema izgradnjo kolesarske in pešpoti ob meji, ki bo povezovala Solkan s Trgom Evrope ter se nadaljevala mimo 
Rafuta do Vrtojbe. V okviru četrtega sklopa bodo zgradili kolesarske in pešpoti ob Soči na italijanski strani od ulice Degli 
Scogli do Pevmskega parka in Stražišča ter po prečni osi od Pevmskega parka do Škabrijelske ulice. 
Cilj projekta Isonzo-Soča je ovrednotiti naravno in kulturno dediščino somestja, okrepiti področje turizma na tem območju, 
spodbujati trajnostno mobilnost ter zagotoviti lažjo in boljšo dostopnost znotraj skupnega čezmejnega prostora. 

• V Solkanu podrli ograjo med italijansko in slovensko stranjo bodoče poti ob Soči. Mateja RM, Nataša Uršič. 
Solkan - Radio Koper. 13. februar 2019  

https://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/novice/v-solkanu-podrli-ograjo-med-italijansko-in-slovensko-stranjo-
bodoce-poti-ob-soci/479987  
Župani Nove Gorice, Gorice in Šempetra-Vrtojbe so dopoldne v Solkanu simbolično podrli ograjo, ki je ločevala dostop iz 
slovenske ulice v italijansko. Z dogodkom so naznanili začetek gradnje dolgo pričakovane kolesarske in sprehajalne poti 
ob reki Soči. 
 

 
Slika: Župana Klemen Miklavič in Rodolfo Ziberna med simbolnim rezanjem ograje. Foto: Mateja Pelikan 
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Z leve: Milan Turk (Šempeter-Vrtojba), Sandra Sodini (direktorica EZTS GO), Pierluigi Medeot (podpredsednik EZTS GO), 
Klemen Miklavič (Mestna občina Nova Gorica) in Rodolfo Ziberna (Gorica). Foto: Mateja Pelikan  
 
Za projekt Isonzo-Soča so tri občine v okviru Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS GO) že dobile pet 
milijonov evrov. Poleg kolesarskih poti predvideva projekt tudi gradnjo brvi čez reko Sočo, ki bo povezala čezmejni prostor v 
skupno somestje, za kar si tri občinske uprave prizadevajo že vrsto let. 
Gradnja kolesarske poti bo potekala v štirih fazah, je povedala iz stalnega urada za upravljanje projektov EZTS GO. 
"Celotna pot ob reki Soči, ki bo povezala tudi dve čezmejni območji, bo potekala od Solkana preko ulice Scogli do Parka 
Pevma in se navezala na Trg Evrope v Novi Gorici. Po obstoječi poti se bo nadaljevala do bodočega Rekreacijskega centru v 
Vrtojbi, ki se bo v naslednjih del začel izvajati." 
Po letih birokratskih ovir bo EZTS GO, ki je samostojni organ za vodenje investicij med tremi občinami, danes končno začel s 
konkretnimi deli, je bil zadovoljen župan šempetrsko-vrtojbenske občine Milan Turk. 
"Ljudi ne zanima naše papirno sodelovanje in lepe besede, zanimajo jih konkretne stvari. Kolesarske ter pešpoti so prav 
gotovo nekaj takega." 
Tudi župan občine Gorica Rodolfo Ziberna je bil istega mnenja. "Zdaj, ko bodo evropske volitve, bomo veliko slišali govoriti o 
Evropi. Vsi bodo imeli polna usta Evrope. Vendar je Evropsko unijo potrebno pravilno razumeti. Mladi jo ne dojemajo, 
program Erasmus pa jim je všeč. Tudi mi moramo razumeti, kaj konkretno pomeni Evropa v našem življenju. To kar smo 
naredili v treh občinah – Gorici, Novi Gorici in Šempetru Vrtojbi je za prebivalce ob meji otipljiv izraz Evrope, ki jo bodo 
občutili v vsakdanjem življenju." 
Današnji simbolični dogodek ni še eno rezanje ograje, s katerim bi čim bolj zmanjšali učinek meje v tem prostoru, je poudaril 
novogoriški župan Klemen Miklavič. 
"Kolesarske steze bodo pripeljale gospodarsko aktivnost, se pravi turizem, ampak kolesarke steze v prvi vrsti povezujejo 
somestje treh mest. Naši izzivi ostajajo na področju urbanizma, kako skupaj organizirati prostor med dvema mestoma na 
področju gospodarstva." 
Prvi faza gradnje se bo začela še v tem mesecu, in sicer z deli za infrastrukturno ureditev rekreacijskega parka v Vrtojbi. 

• Pahor: Tajanijeve besede je mogoče razumeti kot ozemeljske zahteve; Tajani: To ni bil moj namen. La. Da., B. R. 
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 13. februar 2019  

Tajani bo poslal pismo zunanjemu ministru Cerarju 
https://www.rtvslo.si/slovenija/pahor-tajanijeve-besede-je-mogoce-razumeti-kot-ozemeljske-zahteve-tajani-to-ni-bil-
moj-namen/479991 
 
 
Predsednik države Borut Pahor je dejal, da pričakuje, da se bo predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani v celoti 
ogradil od besed, ki jih je izrekel v Bazovici. Tajani je popoldne sporočil, da besede obžaluje in se zanje opravičuje.  
Besede, ki jih je predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani izrekel v nedeljo na slovesnosti v Bazovici, je mogoče 
razumeti tudi kot ozemeljske zahteve, zato jih v celoti zavračam, je dejal predsednik republike Borut Pahor. Hkrati je izrazil 
pričakovanje, da bo Tajani ugotovil, da so bile njegove besede napačne, ter se od njih ogradil. Da bi umiril razpravo, ki se je 
ob tem razvnela, bi to moral storiti čim prej, meni Pahor. 
Gre za besede, naj "živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija, naj živijo italijanski izgnanci", ki jih je 
Tajani izrekel na koncu govora na nedeljski slovesnosti v Bazovici ob italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb. 
Tajani: Obžalujem in se opravičujem 
Tajani je danes popoldne po srečanju s poslanci skupine Evropske ljudske stranke iz Slovenije in Hrvaške, ki so mi poslali 
pismo, dejal, da iskreno obžaluje in se opravičuje, da je uporabil besede, ki so bile razumljene kot neke vrste ozemeljske 
zahteve. Zagotavlja, da to ni bil njegov namen in niti ni to njegovo stališče o zadevi. Kot je dejal, je pri omembi Istre in 
italijanske Dalmacije govoril o istrskih in dalmatinskih italijansko govorečih izgnancih, njihovih otrocih in vnukih, med 
katerimi jih je bilo veliko na slovesnosti. 
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Tajani je še dejal, da si vse oblike totalitarizmov zaslužijo odločno obsodbo, žrtve fašizma, nacizma in komunizma pa je treba 
obravnavati z enakim spoštovanjem. Kot so sporočili iz EPP-ja, bo Tajani zunanjemu ministru Miru Cerarju poslal pismo. 
Pod pismo podpisanih deset poslancev EPP-ja iz Slovenije in Hrvaške 
Pod pismo predsedniku parlamenta, ki sicer prav tako prihaja iz EPP-ja, se je podpisalo deset evropskih poslancev, ki so se 
danes popoldne z njim tudi srečali. Na srečanju so bili vsi slovenski evroposlanci iz EPP-ja Milan Zver, Romana Tomc, 
Patricija Šulin (vsi SDS), Alojz Peterle (NSi) in Franc Bogovič (SLS) ter hrvaški Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Željana Zovko, 
Ivica Tolić in Marijana Petir. 
Evropska poslanca Franc Bogovič (EPP/SLS) in Lojze Peterle (EPP/NSi) sta po današnjem srečanju zadovoljna z opravičilom. 
 
Pahor: Evropa pred tem ne more zamižati 
"To v politiki niso majhne stvari, so velike zadeve, ki so upravičeno zaskrbele tiste, ki se jih te besede tičejo. Morajo pa se 
dotakniti tudi vseh drugih v skupnem evropskem domu, ker Evropa, ki je zasnovana na spravi, medsebojnem spoštovanju in 
upoštevanju, pred takšnimi besedami ne more zamižati," je svoje pričakovanje pojasnil Pahor. 
Dodal je, da ni prvič, da so visoki predstavniki italijanske politike ponovili ocene in stališča, ki so nesprejemljivi. "Prvič pa je, 
da se to dogaja v kontekstu evropske politike, ko je ta evropska ideja povezanosti in sodelovanja šibkejša, ko se kažejo resni 
znaki njene krize, ko postajajo takšna stališča še toliko bolj skrb vzbujajoča," je dejal predsednik. Zaradi tega konteksta od 
predsednika Evropskega parlamenta Tajanija pričakuje ustrezen in dovolj jasen odziv. 
Pahor je sicer že v ponedeljek v povezavi z dogodki v Bazovici – slovesnosti se je poleg Tajanija udeležil tudi italijanski 
notranji minister Matteo Salvini – pisal italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli. 

• Foto: Dobrodošli v Severni Makedoniji. A. V. Skopje - MMC RTV SLO, STA. 13. februar 2019  
Sprememba imena Makedoniji omogoča članstvo v Natu in Evropski uniji  
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/foto-dobrodosli-v-severni-makedoniji/480013 
 

 
Slika: Postavljanje nove mejne table na mejnem prehodu Bogorodica med Severno Makedonijo in Grčijo. Foto: EPA  
 
Potem ko se je v torek Makedonija uradno preimenovala v Severno Makedonijo, je vlada premierja Zorana Zaeva pozvala 
carinike, naj v treh dneh na vseh mejnih prehodih zamenjajo table z imenom države. 
Na mejnem prehodu z Grčijo Bogorodica-Evzoni so na tablo nalepili nalepko z novim imenom države. Table z napisom 
Severna Makedonija bodo v prihodnjih treh dneh namestili na vseh mejnih prehodih, to velja tudi za mednarodni letališči v 
Skopju in Ohridu. 
Državljani imajo za menjavo dokumentov pet let časa 
Table bodo zamenjali tudi na vseh državnih uradih, vlada in parlament pa v komunikaciji z mediji že uporabljata ime Severna 
Makedonija. Med drugim pa so k menjavi osebnih dokumentov pozvali tudi vse državljane, ki imajo glede na uredbo sicer za 
to na voljo pet let. 
Makedonski mediji so poročali, da bodo v prihodnje zamenjali tudi mednarodno avtomobilsko oznako, ki je zdaj MK. 
Zunanje ministrstvo v Skopju je danes sporočilo, da so o spremembi imena že obvestili Združene narode. Kot so pojasnili, 
sta državi v torek zvečer generalnega sekretarja ZN-a Antonia Guterresa v pismu obvestili o začetku veljavnosti 
prespanskega sporazuma. Kmalu bodo poslali verbalno noto tudi sekretariatu ZN-a, državam članicam in drugim 
mednarodnim organizacijam, ki jih bodo obvestili v spremembi. 
Grčija blokirala vstop Makedonije v Nato in Evropsko unijo  
Grčija je od leta 1991 nasprotovala imenu svoje severne sosede, saj ima istoimensko severno pokrajino. Zaradi spora je 
Grčija blokirala pot Makedonije v zvezo Nato in Evropsko unijo. Strani sta junija lani sklenili zgodovinski prespanski 
sporazum, po katerem se je zdaj Makedonija preimenovala v Severno Makedonijo in sprejela ustrezne spremembe ustave. 
Grčija je nato v petek kot prva država zveze Nato ratificirala protokol o pristopu Severne Makedonije v zvezo Nato, v torek 
pa ga je kot druga država ratificirala Slovenija. 

• "Večjezičnost in multikulturnost sta prihodnost vseh nas". A. S.  Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 14. februar 
2019  

60-letnica dvojezičnega šolstva v Prekmurju 
https://www.rtvslo.si/prekmurje/aktualno/vecjezicnost-in-multikulturnost-sta-prihodnost-vseh-nas/480099 
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Slika: "Jezik je namreč ena najbolj prepoznavnih prvin identitete, tudi narodne, etične in kulturne. Zato je izobraževanje v 
maternem jeziku za vsako narodno skupnost ključno," je poudaril. Foto: DZ  
 
Prekmurski model dvojezičnega izobraževanja velja za učinkovit način za doseganje dvojezičnosti, je na posvetu zatrdil 
predsednik DZ-ja Dejan Židan. Večjezičnost in multikulturnost sta resničnost in prihodnost sodobnega sveta, je prepričan. 
Komisija državnega zbora za narodni skupnosti je ob 60-letnici dvojezičnega šolstva v Prekmurju pripravila posvet o 
dvojezičnem šolstvu in pogledu z več zornih kotov. Predsednik parlamenta Dejan Židan je v nagovoru poudaril, da tako 
madžarska kot italijanska narodna skupnost z vsemi svojimi značilnostmi predstavljata dragoceno bogastvo, ki ga "moramo 
s skupnimi napori ohranjati in negovati". 
S tem se je strinjal tudi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, ki je izpostavil, da po 60 letih, odkar je bil v osnovne šole 
na narodno mešanem območju Prekmurja uveden model dvojezičnega izobraževanja, jezik ne le govori, ampak tudi živi. V 
Sloveniji je kultura dialoga na visoki ravni, zato je naša naloga, da poskrbimo, da tako ostane še naslednjih 60 let in več, je 
dodal. 
Predsednik komisije Ferenc Horvath pa je povedal, da je bil tudi sam del tega izobraževanja in da ima upoštevanje 
drugačnosti za našo družbo izjemen pomen. Podpredsednik komisije za narodni skupnosti Felice Žiža pa je med drugim 
dejal, "da je 60 let zavidljivih za dvojezično šolstvo in poučevanje manjšinskih jezikov temelj identitete manjšin". 
Navzoče na posvetu je nagovorila tudi madžarska veleposlanica v Sloveniji Edit Szilagyine Batorfi, ki je opozorila, da je 
izobraževanje v materinščini vedno najbolj učinkovito. Da pa bodo mladi imeli možnosti uporabljati svoj jezik v 
vsakodnevnem življenju, pa je po njenih besedah "naša skupna skrb". 

• Poklon Lovru Sodji za povezovanje slovenske in avstrijske kulture. A. K., D. K.  Ljubljana - MMC RTV SLO. 14. 
februar 2019  

50 let dejavnega in predanega kulturnega udejstvovanja 
https://www.rtvslo.si/kultura/drugo/poklon-lovru-sodji-za-povezovanje-slovenske-in-avstrijske-kulture/480071  
 

 
Slika: Utrinek s podelitve v Mestnem muzeju Ljubljana. Foto: Zveza kulturnih društev Ljubljana  
 
Zveza kulturnih društev Ljubljana je prejšnji teden podelila priznanja za posebne dosežke na področju ljubiteljske kulture, 
poklon za življenjsko delo so namenili Lovru Sodji, ki ima veliko zaslug za slovensko-avstrijsko povezovanje na področju 
kulture. 
Zlato priznanje sta prejeli pevska skupina Ingenium Ensemble ob 10-letnici delovanja za vrhunsko izvajanje zborovske 
glasbe tako doma kot v tujini in pevska skupina Cintare ob 15-letnici delovanja za izjemen prispevek na področju ohranjanja 
ljudskega izročila in posebne predstavitve ljudske umetnosti. 
Srebrno priznanje so prejeli Klemen Bojanovič za izjemen prispevek v folklorni dejavnosti, Urša Rupnik za izjemen prispevek 
na področju sodobnega plesa in Danijel Šmon za 50 let dejavnega in predanega dela na področju gledališke dejavnosti. 
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Slika: Poklon Lovru Sodji za povezovanje slovenske in avstrijske kulture Foto: Zveza kulturnih društev Ljubljana  
 
Bronasti priznanji sta šli v roke Matjaža Ponikvarja za izjemen organizacijski in strokovni prispevek na področju folklorne 
dejavnosti in Emi Soleva Vardjan za izjemen prispevek za dolgoletno organizacijsko in ustvarjalno delo v MKD-ju 
Makedonija ter aktivno povezovanje v Sloveniji živečih Makedoncev. 
Častno priznanje je prejel Lovro Sodja, akademski flavtist, publicist, kritik, fotograf, kulturni organizator in od leta 2011 tudi 
predsednik Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva, za izjemen prispevek na področju medkulturnih izmenjav in krepitev 
vezi med Slovenijo in sosednjo Avstrijo ter dolgoletno organizacijsko in ustvarjalno delo v okviru vsakoletnih Koroških 
kulturnih dni v Ljubljani. 
 
Kot so zapisali v utemeljitvi priznanja, je bil v svojem bogatem ustvarjalnem in poustvarjalnem kulturnem življenju tudi 
baletnik, operni pevec, član različnih folklornih skupin in pevskih zborov, učitelj kljunaste in prečne flavte v Ljubljani in 
Celovcu, kjer je bil tudi pedagoški vodja slovenske Glasbene šole na Koroškem, pa predsednik številnih glasbeno-pedagoških 
društev. Kot akreditirani novinar je veliko pisal in še piše v koroške časopise, mnogo člankov pa je bilo objavljenih tudi v 
Sloveniji, in to predvsem o kulturi. Je tudi avtor treh obsežnih knjig. 
Za njegovo delovanje in zasluge med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo na področju kulture mu je Republika Avstrija 
leta 2005 podelila odlikovanje ‒ Avstrijski častni križ za znanost in umetnost. 
V okviru Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva Sodja s svojimi sodelavci vsako pomlad pripravlja Avstrijsko-koroške 
kulturne dneve. Tako bodo imeli v Ljubljani že 17. ponovitev tega kulturnega dogodka s štirimi prireditvami, in sicer od 28. 
marca do 11. aprila. 

• Tajanijevo opravičilo prepričalo Cerarja, zgodba z Bazovico zanj zaključena. G. C., Sa. J.  Ljubljana - MMC RTV 
SLO, STA.  14. februar 2019  

Tajani: Iskreno se opravičujem slovenskemu narodu 
https://www.rtvslo.si/slovenija/tajanijevo-opravicilo-prepricalo-cerarja-zgodba-z-bazovico-zanj-zakljucena/480062 
 
Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani se je slovenskemu narodu opravičil za svoje besede na nedeljski 
slovesnosti ob dnevu spomina na žrtve fojb v Bazovici, s tem pa je zgodba po besedah slovenskega zunanjega ministra 
Mira Cerarja zaključena.  
"Iskreno se opravičujem, tako vam kot slovenskemu narodu, če so moje besede utegnile užaliti čustva vaših sodržavljanov," 
je Tajani v sredo zapisal v pismu slovenskemu zunanjemu ministru Miru Cerarju, ki ga je zunanje ministrstvo objavilo na 
svoji spletni strani. 
"Verjemite mi, gospod minister, da resnično ni bila moja namera ustvarjati napetosti, še manj pa izražati ozemeljske 
pretenzije, ki jih moja država tudi sicer nima," je poudaril in pojasnil, da je omemba italijanske Istre in Dalmacije zadevala 
istrske in dalmatinske izseljence, njihove otroke in vnuke, ki so bili v velikem številu navzoči na nedeljski slovesnosti ob 
dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije v Bazovici pri Trstu. 
Tajani je tam izjavil, naj "živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija". V ponedeljek je izrazil obžalovanje, 
če so bile njegove izjave napačno razumljene, in dodal, da je želel posredovati sporočilo miru. V sredo pa se je po sestanku s 
slovenskimi in hrvaškimi evroposlanci Evropske ljudske stranke še opravičil za te izjave. 
V pismu je zapisal tudi, da je njegovo politično delovanje vedno temeljilo na vrednotah prijateljstva in bratstva ter 
preseganju preteklih delitev, kar je osnovni gradnik Evropske unije. "Znova želim izraziti svoje prijateljstvo in globoko 
spoštovanje do slovenskega naroda, o katerem ne gre nikoli podvomiti," je poudaril. 
 
Na njegovo pismo se je že odzval Cerar, ki je na novinarski konferenci po seji vlade potrdil, da je Tajani odgovoril na njegovo 
pismo. "Predsednik mi ni pisal ponovno, pisal mi je prvič. Opozoril sem ga na popolno nesprejemljivost njegovih izjav in sem 
ga pozval k opravičilu. Tajani mi je, kot ste videli, hitro odgovoril, v pismu je zapisal, da se iskreno opravičuje meni in 
slovenskemu narodu, če je prišlo do kakršne koli trditve, ki bi nas lahko prizadela. Ocenjujem, da je Tajani s tem oblikoval 
opravičilo, kot smo ga pričakovali. Pomembno je naslednje: da se v prihodnje kaj takega ne ponovi, če bi se pa to zgodilo, bo 
treba odreagirati še bistveno bolj odločno," je dejal Cerar.  
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Nemec poziva k podpisu peticije 
Poslanec SD-ja Matjaž Nemec je poslance državnega zbora pozval k podpisu peticije za odstop predsednika Evropskega 
parlamenta Tajanija. Ob predstavitvi pobude je ponovil, da je Tajani storil premalo, zato v SD-ju še naprej zahtevajo njegov 
odstop. 
Pod mednarodno peticijo za odstop predsednika Evropskega parlamenta, ki jo je sprožil SD, se je sicer do zdaj podpisalo več 
kot 3.800 ljudi.  
Cerar je predsedniku Evropskega parlamenta zaradi njegovih izjav v Bazovici pisal v torek, in sicer kljub ponedeljkovemu 
opravičilu. Pojasnil je, da tedaj ni bilo izrečeno vse, kar pričakuje sam in tudi Slovenija. 
Erjavec: Pomembno je, da se je opravičil 
Na Tajanijeve izjave se je v Bruslju odzval tudi predsednik stranke DeSUS in obrambni minister Karl Erjavec. Na vprašanje, ali 
bi moral Tajani odstopiti, kot še vedno pozivajo v SD-ju, je odgovoril, da ne ve, koliko je smiselno, da nekdo odstopi dva ali 
tri mesece pred volitvami. "Meni se zdi zelo pomembno, da se je opravičil, da je ugotovil, da je naredil napako," je še dejal in 
ob tem spomnil, da DeSUS obsoja Tajanijeve izjave. Dodal je, da si je težko predstavljati, da nekdo, ki opravlja tako 
pomembno funkcijo, daje takšne izjave in ocenil, da bi morali biti evropski poslanci previdnejši pri izbiri predsednika. 
Še zlasti bo to pomembno v naslednjem sklicu parlamenta, ko je tam pričakovati "vse sorte, tudi verjetno neke radikalce, ki 
bi želeli, da se vrnemo v neke druge čase", je opozoril Erjavec in poudaril, da bodo imeli evropski poslanci veliko 
odgovornost. 
Opravičilo tudi Hrvaški 
Tajani se je opravičil tudi hrvaški predsednici Kolindi Grabar-Kitarović in hrvaškemu premierju Andreju Plenkoviću. Pismi so 
v sredo objavili na spletnih straneh hrvaške predsednice in hrvaške vlade. 
Mattarella opazil zaostritev tonov v EU-ju 
Na nedeljsko slovesnost se je v pismu predsedniku republike Borutu Pahorju odzval tudi italijanski predsednik Sergio 
Mattarella. Med drugim je poudaril, da s Pahorjem deli zaskrbljenost glede vzdušja, ki ga zaznavamo v Evropi. "Tudi sam 
ugotavljam namreč zaostritev tonov, manjše upoštevanje drugačnih mnenj in verbalne ekscese, ki ne bi smeli imeti prostora 
v našem skupnem evropskem domu," je zapisal Mattarella in poudaril, da ta "skupni evropski dom" predstavlja "edino 
konkretno in stvarno perspektivo za mir, varnost in blaginjo naših narodov." 
V pismu je spomnil, da je bil dan spomina v Italiji vpeljan z namenom, da se spomnijo velike tragedije, nikoli pa ni šlo za 
slovesnost, ki je bila uperjena proti komur koli. 

• Italija v zadnjih mesecih zavrnila rekordno število prošenj za azil. A. P. J. MMC RTV SLO. 14. februar 2019   
Število prebežnikov mnogo manjše kot leta 2015 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/italija-v-zadnjih-mesecih-zavrnila-rekordno-stevilo-prosenj-za-azil/480070 
 

 
Slika: Po podatkih ZN-a je v Italijo od oktobra leta 2018 do januarja letos prišlo 2.458 prebežnikov. Foto: Reuters  
 
Italija je v zadnjih štirih mesecih zavrnila rekordnih 24.800 prošenj za azil, kar je za četrtino več kot v obdobju med 
junijem in septembrom lani. 
Humanitarne organizacije opozarjajo, da je to posledica novega zakona o priseljevanju, po katerem je postopek za 
pridobitev azila ustavljen za "posameznike, nevarne družbi", poleg tega pa v državi ne smejo več ostati tisti, ki niso dobili 
statusa begunca, a se v domovino ne morejo vrniti. 
Od oktobra so italijanske oblasti tako zavrnile t. i. humanitarno zaščito več kot 7.000 ljudem. Januarja letos so odobrile le 
150 prošenj, januarja lani pa še 2.091, kar pomeni, da se je močno povečalo število priseljencev brez pravnega statusa, piše 
Guardian. 
"T. i. Salvinijev zakon bo še naprej povzročal rast števila nezakonitih prebežnikov v Italiji," je dejal Matteo Villa, raziskovalec 
iz miselnega središča Inštitut za politične vede (ISPI), ki je zbral podatke. "Po naših napovedih bi lahko v Italiji kmalu 
nezakonito živelo že več kot 670.000 prosilcev za azil, tudi zato, ker jih vlada ne bo zmogla deportirati v države izvora," je 
dodal. V povprečju uradi potrebujejo 19 mesecev, da obravnavajo prošnjo za azil. 
Število prebežnikov, ki prihajajo v Italijo, je sicer za 80 odstotkov manjše kot na vrhuncu begunske krize. Leta 2018 je v 
državo tako prišlo 23.126 prebežnikov, leto predtem pa 118.914. 
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Italijanska vlada je sicer napovedala, da bo v domovino deportirala skupno 500.000 ljudi. Trenutno v domovino pošlje v 
povprečno 500 prebežnikov na mesec, kar je manj kot prejšnja vlada. "Če bomo želeli deportirati vse prebežnike, ki so jim 
zavrnili prošnjo za azil, bo to trajalo skoraj stoletje," je dodal Villa. 

• Zoltan Kovacs: "Ne marajo nas, ker smo desnosredinska vlada!". Intervju: Zoltan Kovacs. Pogovarjala sta se:  
Jaša Rajšek, Ksenja Tratnik.  MMC RTV SLO. 14. februar 2019  

Intervju z mednarodnim tiskovnim predstavnikom madžarske vlade Zoltanom Kovacsem 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/zoltan-kovacs-ne-marajo-nas-ker-smo-desnosredinska-vlada/480043 
 
 
Zoltan Kovacs je tiskovni predstavnik vlade premierja Viktorja Orbana. Dejaven tviteraš je glasen zagovornik madžarske 
politike in kritik Evropske unije in migracij, svoja razmišljanja pa redno objavlja tudi na posebnem vladnem blogu. 
Kovacs je v Orbanovi vladi leta 2010 zasedel položaj državnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje, leta 2014 pa je 
postal mednarodni tiskovni predstavnik madžarske vlade. 50-letnik je po izobrazbi doktor zgodovine. Doktoriral je prav na 
Srednjeevropski univerzi Georgea Sorosa, ki se je zaradi vladnih ukrepov zdaj prisiljena seliti iz države. Madžarska vlada je 
marca lani sprejela nov zakon o univerzah, ki zahteva, da morajo na Madžarskem akreditirane tuje univerze svoje študije 
ponujati tudi v matični državi. CEU je februarja letos sicer odprl svojo šolo na Bard Collegeu v zvezni državi New York, toda 
madžarski organi niso podpisali sporazuma z zvezno državo New York, zato je CEU sporočil, da svoje akreditirane programe 
iz Budimpešte seli na Dunaj. 
"Razkošno oborožen z dejstvi se ob kritikah ne razburi, temveč mu uspe doseči, da Orbanovi kritiki delujejo nerazumni in tisti, 
ki škodujejo EU-ju zaradi pomanjkanja učinkovitega vodenja," je o izjemno spretnem retoriku in enem ključnih glasnikov 
Orbanove politike pred leti zapisal Politico. 
Z njim smo se pogovarjali o novem zakonu o delu, protestih in madžarskih naložbah, sam pa je temo pogovora speljal tudi 
na migracije. 
Upoštevajoč dobro stanje madžarskega gospodarstva se zdi novi zakon o delu nekoliko nenavaden. Ga lahko 
interpretiramo kot ukrep za spopadanje s pomanjkanjem delovne sile? 
Novi zakon ni niti najmanj nenavaden. Če analiziramo evropsko povprečje nadur, je Madžarska šele četrta ali peta država od 
zadaj, tako da ne opravimo veliko nadur. Pravzaprav je smernica Evropske unije 416 nadur, tako da je naših 400 ur znotraj 
omejitev. Nekateri delavci in delodajalci, še posebej v majhnih in srednje velikih podjetjih, so si želeli zvišanja dovoljenih 
nadur. Trg dela je zato prožnejši, nadure pa niso obvezne. Številnim, ki nadur zaposlenim niso mogli izplačati zakonito, ta 
sprememba omogoča zakonito plačilo. V zadnjih nekaj dneh in tednih se je izkazalo, da zakon nikogar ne bo prizadel. Gre za 
opcijski zakon. 
 
 
Kakšna so predvidevanja? Kolikšen odstotek delavcev in delodajalcev bi se moral odločiti za več nadur, da bo to imelo 
vpliv na gospodarstvo? 
Ne vemo. Kot v vsaki demokraciji učinki opcijskega zakona ne morejo biti predvideni. Trg dela in gospodarstvo bosta 
pokazala učinke. Tega ne vemo vnaprej. Več nadur je pač možnost, kdor jih želi oddelati, jih lahko. Bistvo je, da ni nič 
obvezujočega. Protesti, domnevno uperjeni proti zakonu o delu, so politična akcija. Resnična narava dogodkov v zadnjih 
tednih je politična in ni povezana z zakonom o delu. 
Kaj se torej po vašem mnenju skriva za protesti? 
Politična opozicija v državi. Želijo ustvariti moment in narediti turbulenco. Opozicija je zdaj razdrobljena in v obupnem 
položaju. Če pogledate javnomnenjske ankete, boste videli, da tudi vsa opozicija skupaj ne more pridobiti takšne podpore 
ljudstva, kot jo imamo mi. To ni dober položaj za opozicijo in za to potrebuje politično akcijo. 
Sočasno mladi izobraženi ljudje odhajajo v tujino in poskušajo najti delo tam. Ali vlada načrtuje nove ukrepe, da bi jih 
privabila domov oz. jih prepričala, da ostanejo? 
Proporcionalno gledano ne odhajajo nič pogosteje kot denimo v vaši državi in precej manj, kot je povprečje v regiji. Če 
pogledate Poljsko, Romunijo, Slovaško, tam odhaja več ljudi. Pravzaprav je iz Avstrije odšlo več ljudi kot iz Madžarske. Če 
želimo ugotoviti, zakaj se to dogaja, moramo biti izjemno previdni. Eden izmed razlogov so zagotovo višje plače v Zahodni 
Evropi. Ni skrivnost, da so plače v Veliki Britaniji ali Skandinaviji trikrat, petkrat ali desetkrat višje, to je kruta ekonomska 
realnost. 
Kar prihaja iz Evropskega parlamenta in večino časa iz Evropske komisije, so zadeve političnega mnenja. To nas ne 
zanima, saj bi morala biti vsa vprašanja obravnavana pravno. 
Zoltan Kovacs 
Seveda izvajamo vrsto ukrepov. V zadnjih treh ali štirih letih smo denimo dvomestno povišali plače in sprejeli stanovanjski 
dodatek za kompenzacijo. V zadnjem letu se val obrača, več jih prihaja nazaj, kot odhaja. Ne gre za posebnost Madžarske, 
temveč za regionalno težavo, ki se pojavlja ne le zadnjih nekaj let, ampak desetletja, zato se moramo s tem ustrezno 
spopadati. 
Madžarska glede gospodarske rasti dosega obetajoče številke. Odprli ste vrata tujim vlagateljem in privabili veliko 
zahodnih in drugih podjetij v državo. Sočasno vlagate tudi na tuje. Veliko se je govorilo o investiciji v Sloveniji za projekt 
drugi tir. Si Madžarska še vedno prizadeva za dostop do Sredozemskega morja? 
Seveda. Upoštevati morate, da so investicijske možnosti omogočene, ker pripadamo veliki skupnosti Evropske unije, ki 
zagotavlja pretok dobrin, naložb in kapitala. Nič ne sme biti v nasprotju z željami države, kjer nekdo želi investirati. Kako to 
povedati ... Poznamo potrebe madžarskega gospodarstva in potrebuje pristanišče v Jadranskem morju, ki je preprosto in 
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finančno dostopno. Pri tem iščemo partnerje – gre za suvereno odločitev vsake države, ali pri tem želi sodelovati ali ne. Po 
našem mnenju smo ponudili dober dogovor, nič ni bilo v nasprotju z interesi katere koli države. Namera je bila osnovana na 
obojestranskem interesu. 
Če ne v Sloveniji, boste torej poskušali poiskati drugo pristanišče v Evropi? 
Seveda. 
 
EU vedno znova izraža pomisleke glede pravosodja in neodvisnosti medijev na Madžarskem. Kakšen je vaš odgovor na 
to? 
Ne zamenjujte evropske birokracije in levičarsko-liberalnega dela evropskih političnih strank v parlamentu Evropske unije. 
Glede mehanizmov in vprašanj pravne države verjamemo, da smo jih rešili v skladu s Pogodbo o EU-ju. Vsa vprašanja je 
treba rešiti pravno, ne gre za politično mnenje. 
Kar prihaja iz Evropskega parlamenta in večino časa iz Evropske komisije, so zadeve političnega mnenja. To nas ne zanima, 
saj bi morala biti vsa vprašanja obravnavana pravno. 99 odstotkov zadev, ki jih je v parlamentu sprožilo poročilo 
Sargentinijeve, je bilo rešenih. Gre zgolj za vprašanje političnega okusa. Gre za evropsko kampanjo. Pravzaprav politična 
kampanja poteka že osem let, ni se začela v zadnjih dveh letih, temveč že leta 2010. 
Kaj je glavni razlog za to? 
Ne marajo nas! 
Zakaj? 
Ker smo desnosredinska vlada. Desnosredinskih vlad ne marajo, ker so liberalci in levičarji. 
Vendar je po Evropski uniji vse več in več desnosredinskih vlad. 
Seveda. Vendar bi prej rekel, da gre za "elemente" v Evropski ljudski stranki, ki so bolj liberalci in socialisti. Tako zadnjih 
nekaj desetletij poteka politična igra v Evropi. Desnosredinske vlade so v zadnjih letih vse bolj nepriljubljene, še posebej po 
migracijah, proti nam so usmerjeni vsi mogoči ukrepi. 
Razpravlja se tudi o novi koaliciji med Italijo in Poljsko. 
Poglejte, ves politični režim Evrope se spreminja. Vsi vemo, da se to dogaja z razlogom – večina zahodnoevropskih političnih 
elit se je odcepila od politične realnosti in volivcev. Če nastale luknje ne krpajo in če ne prisluhnejo obstoječim težavam, 
potem tudi ne morejo dati odgovorov. To smo videli v Avstriji, Nemčiji, Franciji in Italiji – to se dogaja, medtem ko se 
pogovarjamo. Pozdravljamo vse spremembe, ki spreminjajo miselnost, ki uspeva med birokrati in liberalnimi levičarskimi 
politiki v Zahodni Evropi. Oni podpirajo migracije, mi pa verjamemo, da so te huda grožnja obstoju Evrope. Migracije bodo 
spremenile bistvo Evrope, ne zgolj današnje, temveč tudi vse, kar se je v Evropi dogajalo v zadnjih desetletjih. Glavni razlog 
sprememb so nenadzorovane migracije, ki prinašajo nenadzorovane spremembe. 
Vendar je sočasno edina rešitev za vlade starajočih držav, da dovolijo prihod tujcev, saj potrebujejo delovno silo.  
To ni res. Vsi nam skušajo to dopovedati, a to ne drži. Mogoče je rešiti naraščajoče demografske težave. Gre za vprašanje 
volje in odločnosti. Irci so naredili nekaj podobnega. Treba je vložiti več prizadevanj, da se rodi več otrok. Pravzaprav smo v 
zadnjih treh, štirih letih sprožili nekatere spremembe, zato nam ne govorite ali ne namigujte, da to ni mogoče. 
 
Na protestih je bilo mogoče videti levo in desno usmerjene stranke korakati skupaj. Ali to pomeni, da opozicija proti 
Fideszu postaja močnejša ali bolj združena? 
Če pogledate številke anket, to ne drži. Zavezništvo je resnično nenavadno in nenaravno, še posebej ker sodeluje Jobbik, ki 
je skrajno desna in antisemitska stranka. Liberalci in levica nas obtožujejo stvari, ki jim je Jobbik privržen. Združuje jih le to, 
da nas sovražijo. 
V povezavi z madžarsko politiko se ves čas pojavlja isto ime, George Soros, ki je glavni krivec za vmešavanje v politiko. Kaj 
je po vašem mnenju njegov cilj? 
Ljudje si že leta prizadevajo Sorosa oprati krivde. Ne pozabite, da je v zadnjih letih dejaven udeleženec evropske politike, ne 
samo od leta 2015. Večkrat se je sešel z voditelji Unije, kot so se ti s Thereso May glede brexita. Odnos med Sorosem in 
voditelji Evropske komisije, Junckerjem in Timmermansom, je zelo tesen. Sorosev načrt predvideva, kako bi morali nasloviti 
migracije v Evropi. Pri tem je tudi osebno zelo dejaven pri organizaciji, sestankuje z organizacijami za človekove pravice, 
nevladnimi organizacijami na področju migracij. Gre za izjemno dejavnega političnega akterja. 
Če je njegov cilj prevzem oblasti, zakaj po vašem mnenju preprosto ne ustanovi stranke tukaj in kandidira? 
Kar počne, ne želi javno izpostaviti. Transparentnost je v politiki nujna. Kako je torej mogoče, da politični akter brez 
demokratičnega mandata, za katerega se nikoli ni potegoval na volitvah, lahko skrije vire svojega financiranja zadev, ki 
dejavno formulirajo politiko Evrope? Za to gre. Zato napadamo Sorosa: ker je izjemno dejaven pri ustvarjanju politike in to 
ni prav, ker za to ni nikoli dobil demokratičnega mandata. Vse organizacije in njegovi somišljeniki, ki ga podpirajo, niso bili 
nikoli izvoljeni.  
 

 

• David Danev: "Tega imam dovolj in bom zahteval vse v slovenskem jeziku.". MMC RTV SLO, 13. februar 2019  
https://svsd.rtvslo.si/svsd/italija/david-danev-tega-imam-dovolj-in-bom-zahteval-vse-v-slovenskem-jeziku/480012  
Tržaški Slovenec David Danev, ki je znan po svojih prizadevanjih za rabo slovenskega jezika v vsakdanjem življenju, se je 
pred dnevi uprl policistoma, ki sta od njega dokumente zahtevala zgolj v italijanskem jeziku. 
 

https://svsd.rtvslo.si/svsd/italija/david-danev-tega-imam-dovolj-in-bom-zahteval-vse-v-slovenskem-jeziku/480012


 
Slika: David Danev je prepričan, da je zakonodaja jasna – italijanski organi morajo s pripadniki slovenske narodne 
skupnosti komunicirati v slovenskem jeziku. Pri tem se opira na ustavno odločbo in Pariško mirovno pogodbo. Foto: 
Barbara Kampos 
 
David Danev je prepričan, da je zakonodaja jasna – italijanski organi morajo s pripadniki slovenske narodne skupnosti 
komunicirati v slovenskem jeziku. Pri tem se opira na ustavno odločbo in Pariško mirovno pogodbo. 
»Italija ne spoštuje zakonov in namerno, ker vedo, da ljudje rečejo, če ni tolmača, bom govoril po italijansko. To je 
asimilacija. Tega imam dovolj in sem se odločil, da bom zahteval vse v slovenskem jeziku, kot mora biti po zakonu.« 
Nekateri pravniki razlagajo, da zaščitni zakon za Slovence ne zapoveduje dvojezičnosti na območju Trsta. Še posebej izvzema 
policiste iz dolžnosti rabe slovenskega jezika pri opravljanju institucionalnih nalog. Predsednik SKGZ Rudi Pavšič pravi, da ni 
nikjer zapisano, da morajo vsi policisti znati slovenski jezik, vendar: »Jaz mislim, da vsi Slovenci v Italiji imamo pravico 
zahtevati, da z javno oblastjo in tudi s policijo, govorimo v našem jeziku. To nam dovoljuje zaščitni zakon.« 
In kako je pri nas? Na območju Policijske uprave Koper niso še imeli podobnega primera, kot se je zgodil v Trstu. Malo je 
tudi primerov, ko pripadnik italijanske narodne skupnosti zahteva postopek v italijanskem jeziku, je povedal Dimitrij 
Marušič: »Osebi, ki se v uradnem postopku opredeli kot pripadnik italijanske manjšine, je potrebno zagotoviti, da postopek 
poteka v italijanskem jeziku. To se vedno zagotovi s policistom ali policistko, ki jezik razume in govori.« 
Davida Daneva je upor tokrat stal 90 evrov za plačilo globe in 120 evrov za odvoz avtomobila. A odnehal ne bo, pravi in 
napoveduje tožbo zoper policiste.  

• Tradicionalna pesem v Splitu povezala Slovenijo in Dalmacijo. Vera Hrga, SKD Triglav Split. MMC RTV SLO.  
                  13. februar 2019  
https://svsd.rtvslo.si/svsd/hrvaska/tradicionalna-pesem-v-splitu-povezala-slovenijo-in-dalmacijo/480011 
 

 
Slika: Slovensko kulturno društvo Triglav Split je ob Prešernovem dnevu - slovenskem kulturnem prazniku v čudovitem 
ambientu Gotske dvorane Muzeja mesta Splita priredilo zares prazničen večer. Foto: SVSD /Vera Hrga  
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Slika: Tradicionalna pesem v Splitu povezala Slovenijo in Dalmacijo. Foto: SVSD /Vera Hrga  
 
Slovensko kulturno društvo Triglav Split je ob Prešernovem dnevu - slovenskem kulturnem prazniku v čudovitem 
ambientu Gotske dvorane Muzeja mesta Splita priredilo zares prazničen večer. Večer umetnosti, kulture, glasbe, večer 
vokalne lirike, v izvedbi dveh izjemnih glasbenikov - basista Marija Krnića in pianista Tončija Tranfića. 
V pogovoru z novinarko Mirelo Meić , je Marijo Krnić po koncertu povedal: 
»Na povabilo Slovenskega kulturnega društva"Triglav" iz Splita, ki združuje slovenske Dalmatince ali dalmatinske Slovence, 
sva se s kolegom pianistom Tončijem Tranfićem, v počastitev Prešernovega dne, odločila Slovenijo in Dalmacijo povezati, 
kako lepše, kot s tradicijsko pesmijo in z njo najbolje prikazati bogastvo tradicionalnega glasbenega ustvarjanja teh dveh 
narodov. 
Koncert sva zastavila tako, da sva prvi del posvetila hrvaški, dalmatinski glasbi, drugi del pa slovenskemu glasbenemu 
ustvarjanju. Odločila sva se izbrati prav tista dela, ki v priredbah eminentnih skladateljev, z njihovim inventivnim pristopom 
temu dragocenemu materialu dajejo dodatno in neverjetno lepoto. V prvem delu programa je bil prvič v Splitu izveden 
celovit ciklus pesmi »Varoške pesmi iz Splita in Kaštela«, slavnega hrvaškega skladatelja, dirigenta, glasbenika in kritika 
Borisa Papandopula, avtorja enega največjih opusov v hrvaški glasbi. V ciklusu iz leta 1950 je enajst pesmi ljubezenske 
tematike razvrščenih po principu kontrasta. Pevec prinaša tradicionalne napeve po skladateljevih zapisih, klavir pa jih 
obogati z razkošnimi barvami neoklasicističnih obeležij. Ta uspešna sinteza tradicionalnega in sodobnega glasbenega izraza 
je pravi mali biser njegovega opusa. 
Moja velika želja je bila javnosti predstaviti čudovit cikel, v katerem se nizajo majhni "hiti" dalmatinskih pesmi. Ob sijajni 
glasbi smo se poskušali spomniti skoraj pozabljenega vokalnega dela opusa našega velikega skladatelja. Drugi del programa 
je sestavljala serija osmih slovenskih pesmi, šestih tradicionalnih in dveh avtorskih, ki so z lepoto melodične linije in besedila 
pridobile popularnost in status ljudskih pesmi. V tem raznovrstnem pristopu do tradicionalnih pesmi, navdihnjenih z 
ljubeznijo do ljubljene osebe in domovine, smo znane napeve odeli v zgodnjo romantično, pozno 
romantično,impresionistično ali pa neoklasicistično oblačilo. 
Največja nagrada za ves trud pa je potem prepolna dvorana prekrasnih ljudi, ki uživajo skupaj s tabo.« je zaključil Marijo 
Krnić. 
Na koncertu je, še nikoli tako polna dvorana, zares uživala in z gromkim aplavzom ter glasnimi bravo izražala svoja globoka 
doživetja in želje, da se tak koncert znova zgodi, ponovi, čim prej tukaj, doma in vsekakor predstavi tudi ljubiteljem glasbene 
umetnosti v Sloveniji. Zares za vse nepozabno lep večer, užitek za dušo, srce, uho in oko.  
 
 

     24ur.com 
 

• S posnetkom opozoril na neenakovreden položaj italijanske in slovenske manjšine. A.K. / D.F. / T.G. 24ur.com 
Ljubljana, 12.02.2019 
https://www.24ur.com/novice/slovenija/s-posnetkom-opozoril-na-nenakovreden-polozaj-italijanske-in-slovenske-
manjsine.html  
"Če bi vsak Slovenec na tržaškem ozemlju zahteval, kar zahtevam jaz, zdaj ne bi bil nikakršen hit," pravi Tržačan David 
Danev. Posnetek njegove 'borbe s predstavniki italijanske oblasti za slovenščino', je namreč postal pravi spletni hit. Ta se 
je uprl italijanskima redarjema in policistoma, ki so v Trstu od njega v italijanščini zahtevali dokumente. 
Po spletu je zaokrožil posnetek v katerem se Tržičan nekaj minut pregovarja z redarjema, kasneje pa še s policistoma, ker ti 
z njim ne želijo govoriti v slovenščini oziroma mu zagotoviti slovenskega tolmača.  
Kot David Danev, pripadnik slovenske manjšine v Trstu, ki je dogajanje sredi Trsta tudi posnel in delil po spletu, opiše 
incident: "Italijanski redarji so se ustavili z vozilom. Niso izstopili iz avtomobila, a so me kar iz avtomobila nekaj prosili. 
Približal sem se jim in jih v slovenskem jeziku vprašal, kaj želijo. Takoj so me napadli in želeli, da govorim v italijanskem 
jeziku, ker imam namreč italijansko tablico. Domnevali so, da znam italijansko. Stekel je prepir, saj v trenutku, ko opazijo, da 
je to slovenski pripadnik manjšine, morajo priskrbeti tolmača. Stvar se je zaključila tako, da me je policist prisilil da stopim v 
avto, pripeljali so me na postajo, kjer me je le čakal neuradni tolmač."  
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A po Zaščitnem zakonu za Slovence v Italiji, bolj znanem kot zakon številka 38, med drugim policijskih postopkov ni treba 
več izvajati v slovenščini, s čimer pa se številni Slovenci v Italiji ne strinjajo in na to opozarjajo že leta. 
Italijanska manjšina ima na slovenskem ozemlju več pravic kakor slovenska manjšina na italijanskem ozemlju 
Po 8.členu Zaščitnega zakona za Slovence v Italiji, je namreč na območju manjšin slovenski manjšini priznana pravica do 
rabe slovenščine v odnosih s krajevnimi upravnimi in sodnimi oblastmi, a to določilo ne velja za oborožene in varnostne sile 
pri opravljanju institucionalnih dolžnosti, z izjemo upravnih postopkov. 
 
Kako je s pravicami in postopki, kadar so v njih pripadniki italijanske manjšine pri nas, pa nam je razložil vodja Službe 
direktorja Dimitrij Marušič: "Pravice pripadnikov italijanske narodnosti so določene v ustavi. Oseba, ki je v uradnem 
postopku, in se izkaže kor pripadnik narodnostne manjšine, ima pravico, da se postopek z njim izvaja v italijanskem jeziku." 
Marušič nam tudi pove, kako je to videti v praksi. 
Na območju PU Koper večjih težav z izvajanjem zakonov, ki omogočajo vodenje postopkov v italijanskem jeziku nimajo, saj 
imajo zaposlenih 268 oseb, ki italijanščino obvladajo. 
Celoten postopek mora potekati v italijanskem jeziku in uporabljajo dvojezične obrazce. Ker pripadniki manjšine nimajo 
identifikacijskih dokumentov, s pomočjo katerih bi lahko ta status izkazali, policisti vodijo postopek, kot da oseba je 
pripadnik narodnostne manjšine. Biti morajo le državljani Republike Slovenije in prihajati iz območja, kjer je manjšinski 
status priznan. Po naših informacijah MZZ ne vodi nobenih aktivnosti v zvezi z izenačenjem pravic slovenskih in italijanskih 
manjšin. 
 

Reporter,  Ljubljana 
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• Španci množično na ulice proti socialistični vladi: "Za enotno Španijo: volitve zdaj!". STA. Reporter, Ljubljana, 
10. feb. 2019  

https://reporter.si/clanek/svet/spanci-mnozicno-na-ulice-proti-socialisticni-vladi-za-enotno-spanijo-volitve-zdaj-685883 
 
V španski prestolnici Madrid je danes več deset tisoč ljudi demonstriralo v podporo enotnosti države in proti socialistični 
manjšinski vladi premierja Pedra Sancheza. Od premierja so med drugim zahtevali razpis novih volitev, kritični so bili 
tudi, ker da je vlada preveč popustljiva do separatističnih katalonskih oblasti. 
Množično zborovanje na osrednjem trgu Plaza de Colon, na katerega so pozvale konservativne opozicijske stranke in skrajno 
desna stranka Vox, je potekalo pod geslom: "Za enotno Španijo: volitve zdaj!" 
Trg so prekrile rdečo-rumene barve španske nacionalne zastave, ljudje pa so vzklikali "Viva Espana" (Živela Španija). Španske 
oblasti so ocenile, da se je demonstracij udeležilo 45.000 ljudi. Številni so se od drugod v prestolnico pripeljali z brezplačnimi 
avtobusi. 
Trije ugledni novinarji so ob vzklikanju demonstrantov prebrali manifest. "Nismo več pripravljeni na dodatna popuščanja 
tistim, ki hočejo uničiti našo državo," so med drugim zapisali kritiki prizadevanj Katalonije za neodvisnost. "O enotnosti 
države se ni mogoče pogajati," so še dejali. 
Premier Sanchez je po izglasovani nezaupnici konservativnemu predhodniku Marianu Rajoyu junija lani prišel na položaj 
tudi s pomočjo glasov separatističnih strank iz Katalonije in je v parlamentu odvisen od njihove podpore, pri tem opozarja 
dpa. 
Številne državljane tudi jezi, ker Sanchez še ni razpisal novih volitev. 46-letni premier je po prevzemu položaja sicer 
namignil, da namerava v doglednem času razpisati volitve, ni pa se jasno opredelil, kdaj. 
"Sanchez nas je prevaral, dejal je, da bo prišlo do volitev, ampak doslej se to še ni zgodilo. Sedaj nam bo prisluhnil," je dejal 
vodja liberalne stranke Ciudadanos, Albert Rivera. 

• Vse kar je blebletava levica zapustila, je napolnila agilna desnica. Intervju: Iztok Simoniti. Pogovarjal se je: Aleš 
Žužek. Foto: Primož Lavre. Reporter, Ljubljana, letnik 12, št. 6, 11.2.2019, str. 46 – 51 

Iztok Simoniti - diplomat in strokovnjak za mednarodne odnose.  

 
 
Zelo obžalujem, da se je Velika Britanija odločila za izstop iz EU, pravi slovenski dolgoletni diplomat Iztok Simoniti. 
Poudarja, da Evrope, nastale po 1945, ni več, tista po 1989. pa se (k)ruši. EU se zato mora spremeniti, če se hoče ohraniti 
in biti med arhitekti sveta. Za tako imenovano neliberalno demokracijo, o kateri govori Viktor Orban, pravi, da je grožnja 
Evropski uniji in demokraciji. Simoniti še meni, da je ohranitev sedanje ureditve Evrope slovenski nacionalni interes. 
Sedanja EU je namreč kot zveza demokracij naklonjena obstoju malih držav - vključno Slovenije. 
Prvo vprašanje je glede brexita. Zelo aktualna tema zadnje tedne. Velika Britanija odhaja iz EU. Vaše mnenje? 
Zelo obžalujem, da se je Velika Britanija odločila za izstop iz EU. Razlog ni samo v tem, da je Velika Britanija izvrstna država v 
EU, ampak je velika škoda tudi, ker je Velika Britanija s svojo tisočletno zgodovino veliko prispevala k tako imenovani 

https://reporter.si/clanek/svet/spanci-mnozicno-na-ulice-proti-socialisticni-vladi-za-enotno-spanijo-volitve-zdaj-685883


evropski svobodi in evropski demokraciji. Omenil bi dva dokumenta. Eden je Magna Carta Libertatum iz leta 1215 (listina, ki 
je omejila moč vladarja in je pripeljala do vladavine zakona, op. p.), drugi pa je dokument, ki se imenuje Habeas Corpus, iz 
leta 1679 (akt, ki določa, da je izvršna veja oblasti pri odvzemu svobode podrejena sodnemu nadzoru, op. p.). Ta teh dveh 
dokumentih in več drugih dokumentov stoji evropska liberalna svoboda, ti so temelj vseh evropskih ustav. Eden od razlogov 
za moje obžalovanje odhoda Velike Britanije je torej velika zgodovina, ki jo ima Velika Britanija za sabo. 
Kaj pa drugi razlog? 
Drugi razlog, da obžalujem odhod Velike Britanije, samo na videz sodi v zgodovino - dejansko je sedanjost. Velika Britanija je 
v prvi in drugi svetovni vojni sodelovala na strani liberalnih demokracij. Vemo, da se je v drugi svetovni vojni eno leto in pol 
znašla v položaju, ko je bila sama proti Hitlerju in kolaborantom, a je kljub temu vztrajala in ji je skupaj z ZDA, ki so prav tako 
v prvi in drugi svetovni vojni sodelovale na strani liberalnih demokracij, uspelo zmagati. 
Ampak zakaj so se Britanci odločali za odhod iz EU? Verjetno je bilo neko ne-zadovoljstvo z EU, da so se leta 2016 na 
referendumu odločili za izstop. 
Najprej to: ko (in če) bo Velika Britanija izstopila iz EU, svoboda, ki se imenuje liberalna demokracija, pri njih ne bo 
ogrožena. Bo pa ošibljena v EU. V Veliki Britanji so (Nigel Farage, bivši evroparlamentarec et al.) prepričali volivce, da gre 
preveč denarja v EU, da demokracija v EU šibi itd.; zato je to proti njihovemu nacionalnemu interesu. Dejansko so samo 
razdiralno zajahali neko nasprotovanje EU, ki je prisotno v preveč državah članicah in je zares nevarno.  
 

 
Slika: Iztok Simoniti - diplomat in strokovnjak za mednarodne odnose. Foto: Primož Lavre 
 
Kakšno nasprotovanje? 
Prvič, gre za to, da napovedi, da Evropa izgublja status globalne sile, postajajo realnost. In drugič, države članice stopnjujejo 
napad na EU oziroma njene institucije v povezavi s problemom imigracij. Najprej moram poudariti spremembo paradigme 
Evrope. Zgodovina ustvarjalnosti Evrope/ Zahoda se je tisočletja kazala kot akumulacija moči in ekspanzija zunaj njenih 
meja. Evropa je osvajala svet, dokler je mogla, podirala je vse meje - kulturne, etnične, državne. Paradigma Evrope je bila 
odisejevstvo; to pomeni odhajanje od doma in vračanje z novim znanjem in plenom. Evropska »radovednost« je imperialna 
vsaj 2500 let - od Grkov in Rimljanov pa do kolonialnih sil 19. in 20. stoletja. To politiko osvajanja, podrejanja, gospodovanja 
in uničevanja vsega, kar se ni vdalo, že tisoč let podpira tudi njena religija, mesijansko krščanstvo, ki »odrešuje človeštvo«; 
pohlep Cerkve in Zahoda sta enotna. Prvi izpad srednjeveške Evrope so križarske vojne proti muslimanom; sledilo je ropanja 
zlata in uničevanje ameriških Indijancev, zasužnjevanje in kolonialna delitev Afrike, podrejanje Bližnjega in Daljnega vzhoda 
itd. Tako še danes t. i. tretji svet razume Zahod/Evropo, ki je vedno rušila meje in z intelektualno, organizacijsko, materialno 
premočjo pozahodnila/globalizirala svet s pravili diplomacije, mednarodnega prava, ekonomije, financ, tehnologije; pa tudi 
geopolitike in geostrategije. Evropa/Zahod je vojno vedno uporabljala kot legitimno metodo ekspanzije. Univerzalne 
dominacije Evrope je konec - morda trajno! 
Nevarnost za Evropo je najbolj v nas samih. To bi imenoval ponavljanje dilem iz let 1919 in 2018. Ker se s kritiko EU 
problematizira tudi njena glavna paradigma - demokracija - je nujna primerjava Evrope leta 1918 in 2018; mislim, da se 
zgodovina ne ponavlja, dileme/obrazci pa se ponavljajo. Kot pred sto leti gre tudi danes za konflikt znanih političnih vizij in 
strategij. Leta 1918 je šlo za konflikt med liberalizmom in monizmom, med kozmopolitizmom in nacionalizmom, med 
globalnostjo in provincialnostjo - v sintezi je šlo za boj med demokratično in nedemokratično Evropo. Zmagala je druga 
vizija, ki je rodila totalitarne monizme: komunizem, fašizem in nacizem, brezbožne otroke klerikalnega krščanstva. Bila je 
potrebna vojna (1939-45) in delitev Evrope (1945-90), po diktatu dveh neevropskih sil, ZDA in Sovjetske zveze; obe sta tudi 
v 21. stoletju svetovni sili, ni pa to Evropa. 
Primerjava Evrope 1918-2018 je nujna tudi zaradi samo na videz zunajevropskih zadev. Po prvi svetovni vojni sta evropski 
sili zmagovalki (Velika Britanija, Francija) na Bližnjem vzhodu z novo politično geografijo ustvarili delitve, ki imajo še danes 
samo slabe posledice. Namreč arabski, turški, palestinski, izraelski analitiki in politiki trdijo, da je to razlog, da je še danes 
bližnjevzhodni problem (tako kot balkanski) sinonim za nerešljivost. To je pomembno; prvič zato, ker so na Bližnjem vzhodu 
rojeni trije veliki monoteizmi - judovstvo, krščanstvo, islam - ki se danes sovražijo bolj kot ob nastanku; in drugič zato, ker 
kristjani kot najbolj ogroženi lahko izginejo z Bližnjega vzhoda, tako kot so nekdaj iz Severne Afrike. Terorizem v Afriki, Aziji 
in Evropi še vedno hranijo tri nepomirljive eshatologije. 



Pa ZDA, konkretno predsednik Donald Trump in njegova politika do EU? Zdi se, da se zelo povezuje z Rusijo. NATO ali EU 
nista v njegovem interesu. Vsaj tako se zdi.  
Tudi pri tem ne smemo pozabiti na historični dolg Evropejcev do ZDA. ZDA imajo 250 let demokracijo, ki nikoli ni bila 
vprašljiva kot organizacija družbe; evropske države so prakticirale vse vrste diktatur in totalitarizmov v tem času. Ameriška 
revolucija ni žrla svojih otrok, kot so jih vse druge, evropske in neevropske. ZDA so vzpostavljale demokracijo od spodaj 
navzgor, evropske od zgoraj navzdol: od absolutizma in buržoaznih do liberalnih demokracij itd. Morda je to razlog 
obstojnosti demokracije. Kot rečeno, so ZDA v prvi in drugi svetovni vojni bile za liberalno demokracijo. Nikar ne pozabimo, 
da so ZDA ustavile vojno v Bosni in Hercegovini, prav tako etnično čiščenje Kosova in zrušile Miloševičev režim; vse evropske 
»sile« so paralizirano ravnale po stari logiki, naj se Balkanci utrudijo v medsebojnem ubijanju. Kot diplomat sem to videl od 
blizu. 
Zdi se, da se Trump odmika od te politike? 
Kot vidite, v svoj razmislek namerno vnašam historično raven. Ker hočem poudariti neko tradicijo - pri tem demokratično. 
Hočem reči, da verjamem, da bo ZDA z demokracijo, tradicijo institucij uspelo ustaviti Trumpov solipsizem - za mnoge 
samoljubje; če tega ne bo, pomeni, da je demokracija šibka. To je ena raven. Druga, ki je ne smemo spregledati, pa je, da 
imajo velesile oziroma supersile v mednarodnih odnosih poseben status. Zanje veljajo posebna pravila obnašanja. ZDA, 
odkar so dobile ta status po prvi oziroma drugi svetovni vojni, so ga vedno upoštevale. Razlika je v tem, da skuša Trump po 
monokratskem principu ustvariti stanje, v katerem bodo ZDA glavni arhitekt prihodnje svetovne ureditve; triumvirat Rusija, 
Kitajska, ZDA - ampak ZDA na vrhu. 
Henry Kissinger, diplomat, politik, zgodovinar, je napisal knjigo Diplomacija (1994), eno najboljših, kar jih poznam. V 
zadnjem poglavju piše o novem svetovnem redu, ki ga bodo postavile regionalne sile (Kitajska, Indija, Rusija...) po istem 
principu, kot so ga evropske sile med letoma 1811 in 1822; gre za genialni Metternichov sistem ravnotežja sil, ki je držal od 
1815 do 1914. Ta sistem je tema njegove magistrske naloge. Kot državni uradnik sem včasih sedel za predsedniškimi mizami 
in imel priložnost poslušati Kissingerja, skupaj s šefi vlad in držav Srednje Evrope, nekakšne vilniuške Evrope. Tu je povedal, 
da bomo ravnotežje moči, »ki smo se ga naučili v Evropi, vzpostavili v svetu, z ZDA na vrhu piramide ravnotežja.« Takega 
koncepta Rusija, Kitajska in mogoče še kdo - upam, da EU - ne bodo kar tako sprejeli. To so te velike igre. Zato tudi upam, da 
bosta monokratske ambicije Trumpa ameriška demokracija in njena pravna država umirili; sicer se obeta preveč 
negotovosti. Tudi britanska demokracija zmore svoje politike spraviti v tiste kanale, ki so njihova tradicija. Njihova tradicija 
pa je zahodnoevropska svoboda. 
Pogosto omenjate liberalno in neliberalno demokracijo? Za kaj gre pri neliberalni oziroma iliberalni demokraciji? 
Vsekakor je grožnja Evropski uniji in demokraciji. Po letu 1945 še ni bil nikoli tako močan trend rušenja sedanje ureditve 
Evrope, sistema vrednot EU in njenih institucij - sodišča, parlamenta, Sveta Evrope itd. Problem je hud, saj vlade (višegrajska 
četverica, Italija) in politične stranke (Front national, AfD, Jobbik, Fidesz, Zlata zora, Časa Pound, Fratelli d'Italia itd.) delujejo 
proti EU: očitajo diktat Bruslja, izgubo nacionalne suverenosti, ignoriranje državljanov. Tu moram reči, da kar se kaže kot 
spopad med evropsko levico in desnico, je defacto spopad med demokracijo in nedemokracijo, med liberalno in iliberalno 
demokracijo. 
Projekti t. i. iliberalne demokracije (Orban, Salvini, Le Pen, Kaczynski itd.) so contradictio in adiecto et contradictio in 
terminis; iliberalne demokracije ni. Triada demokratia, res puhlica, libertas so gradniki zahodne svobode. Liberalnost 
pomeni, da imamo državljani pravice, ki jih ne more vzeti nobena oblast - parlament, ustavno sodišče, referendum - če hoče 
biti demokratična. Prva je vsekakor pravica do govora; iz te se artikulirajo vse druge - politične, kulturne, socialne, okoljske - 
pravice. Pravica do govora različnih (gr. isegoria, parrhesia) je izrazito politična pravica; iz te se oblikuje demokratična 
resnica kot izhodišče svobode. Iliberalni demokrati so najprej proti tej pravici, saj omogoča kritiko, zbiranje, agitiranje; pa 
participacijo pri oblasti in javnih zadevah - brez tega ni demokracije. Odvzemu pravice do govora sledi blokada pravne 
države, pluralnih medijev, civilne družbe, mnenjskih intelektualcev - individualcev. 28. julija lani je bil Viktor Orban v nekih 
toplicah v kraju Tusnádfürdő. To so neke toplice nekje v Romuniji. Tam je v programskem govoru pojasni koncept iliberalne 
demokracije - gre za nedemokracijo. 
Pa še to. Pri nas so vrhunski biznismeni - Akrapovič, Pečečnik, Boscarol itd. - zelo jasno povedali, kako razumejo 
demokracijo. Gospod Petrič, izjemni poslovnež, je za demokracijo, ampak do tam, kjer jo ima Kitajska, od tam naprej pa ne 
več. Ker so jasno povedali, niso problem, ampak jim moramo biti hvaležni! Hočem reči, da so na preizkušnji politika, oblast, 
stranke, opozicija, intelektualci, novinarji, še zlasti novinarji, kajti brez mnoštva medijev ni demokracije - vsi smo politični 
igralci v polisu; od tega boja je odvisna kvaliteta demokracije. Brez novinarjev ni svobode. Del te svobode je tudi, da me vi 
sprašujete in jaz imam pravico, priložnost to javno pojasniti. Politika torej ne sme pasti na izpitu kot se dogaja v Srednji 
Evropi. 
Spet nujna primerjava med letoma 1918 in 2018; spet se znani obrazci ponavljajo. Po letu 1918 so razpadli trije veliki 
imperiji (Rusija, Avstro-Ogrska, Turčija), nastalo je veliko novih, majhnih držav v Srednji Evropi - Litva, Latvija, Estonija, 
Avstrija, Češkoslovaška, Jugoslavija itd. Te države so začele 1918/19/20 kot demokracije, po 1930. pa vse postale 
avtoritarne, razen Češkoslovaške, kjer je bil Tomaš Masaryk dovolj močna osebnost. In avtoritarni režimi so tip 
»demokracije«, proti kateri gre Srednja Evropa danes. 
So torej iliberalne demokracije in populistična gibanja lahko usodna za obstoj EU. Lahko razpade EU zaradi tega? 
Vsekakor! Neoliberalizem je stoodstotno antiliberalizem; je nedemokratičen, kot so tako imenovani populizmi in 
suverenizmi; so samo varianta, malo bolj specifična razdelava nacionalizma; znani razdiralni koncept dobi novi imeni in isti 
namen. V radikalni obliki nacionalizmov so trije monizmi: komunizem, fašizem in nacizem; politični režimi z različnimi imeni 
in istimi nameni. Eden je bil »priljubljen« med Slovani, drugi med Romani, tretji med Germani. Ko so zmagali, je bila po prvi 
potrebna še druga svetovna vojna. Premirje (Compiegne, 1918) in mirovni sporazum (Versailles, 1919) sta premirje 



podaljšala za 20 let, ko je 1939 spet izbruhnila svetovna vojna. Posledica te vojne je bila, da sta dve zunajevropski sili 
postavili evropski red. ZDA in Rusija sta še danes velesili, Evropa/EU pa to ni. 
Zame je demokracija - ta izvira samo iz grško-rimske tradicije in ne judovsko- krščanske - največja politična iznajdba Evrope; 
po njej se zahodna civilizacija še danes razlikuje od vseh drugih. To je povedal Periklej Atencem (Tukidid), Tezej Tebancem 
(Evripid), Herodot Perzijcem, Churchill pa sodobnim Evropejcem. Institucije EU - Svet Evrope, Evropsko sodišče za človekove 
pravice, Evropski parlament - so svetovni kompas za pravice in dostojanstvo človeka, pravno državo. EU je inkluzivna - 
Schengen, Erasmus; njeni državljani so izobraženi, kreativni, učinkoviti. Za tako imenovani tretji svet je ta zveza demokracij 
»raj na zemlji trdosrčnih«! 
EU in institucije so največji dosežek zahodne politične misli in prakse od antike do danes; pa tudi največji projekt miru v 
zgodovini Evrope. EU je zveza držav, ki jih poganja prepričevanje, kompromis demokratičnih suverenih državah. To pomeni, 
da države ne odstopajo od suverenosti v imenu nadnacionalne zveze držav, ampak začasno prenesejo izvrševala Kritika EU 
razkriva krizo ideje in prakse predstavniške, zame edino smiselne demokracije. Demokracija mora zagotoviti: prvič, realno 
rast blaginje, a ne samo na osebni in finančni ravni, ampak v smislu enakosti pogojev rasti osebnosti. In drugič, načrtno 
mora ustvarjati možnosti participacije pri oblasti vsem, ki to niso: sindikati, društva, civilna družba, intelektualci; tu nastajajo 
konkretni predlogi za oblast. 
Če demokracija tega ne zagotovi, ne predstavlja demosa, ampak one, ki se hočejo izogniti nadzoru demokratičnih institucij; 
zato iliberalcem uspeva neenakost. 
Bolj kot neenakost med državami je problem neenakost znotraj držav; zanjo so krive oblast/politika/stranke; notranja 
neenakost je danes razlog upravičenih protestov v državah EU, saj moč/oblast očino ni več v parlamentu. To pomeni 
vodenje demokratičnih ustav, saj država ni več garant pravičnosti in pravnosti, ki sta ustavni temelj. Tudi naša oblast ne ščiti 
državljanov pred mafijo, partijo in kurijo - simboli nedemokracije. 
Ideje se zdijo občasno neprepričljive in celo dokončno poražene; dejansko so neumrljive, zato se vračajo z novimi imeni in 
istimi nameni. Komunizem, fašizem in nacizem so nastali sočasno; takoj po 1. vojni. Nacizem in fašizem sta bila premagana 
in režima uničena po 2. vojni; komunizem je vztrajal do 1990. Trije izvorno nasilni monoizmi se znova reinkarnirajo pod 
različnimi imeni: Zlata zora, Časa Pound, Fratelli d’Italia, AfD, Zlata zora, Jobbik... Današnji suverenizmi in populizmi kot 
variante nacionalizmov med dvema vojnama poenostavljajo, zahtevajo takojšnje rešitve, legitimirajo nasilje - so proti 
demokraciji, ki hvala bogu še prevladuje. Vzniknili so, ker države EU niso reševale problemov: nezaposlenosti, prekariata, 
socialnih razlik; ker niso ustavile erozije demokratičnih institucij v državah EU. Zmaguje ksenofob- na, nacionalistična, 
rasistična naracija, nasprotna - demokratična - se je predaja brez boja! Vse, kar je blebetava levica zapustila, je napolnila 
agilna desnica! 
Po letu 1990 ni izginil samo realsocialistični blok, ampak tudi socialna demokracija - temelj EU. Neoliberalizem proletariat 
spreminja v prekariat - bolj ogroženih, kot so za tekočim trakom. Naj poudarim, da redno delo/zaposlitev ustvarja socialno 
kohezijo; prekarno jo razkraja. Ne drži trditev, da je neenakost motor razvoja; brez inkluzivnosti ni kohezivnosti, ampak je 
razpad. Zato je revščina politični, ne pa naravni pojav; socialne razlike so posledica kršitve človekovih pravic, ne pa 
pomanjkanje dobrin. 
Premnoge ljudi nihče ne zastopa/ predstavlja - ne politično, ne socialno, ne kulturno; te je tranzicija prizadela. To je kriza 
predstavniške demokracije! Neoliberalizem ustvarja krivično neenakost, ki upravičeno vali sovraštvo. Vendar se sovražni 
govor razlikuje; srd prevaranih naj »oblast« in vsi, ki se izmi-kajo nadzoru demokracije, razumejo kot opozorilo/grožnjo. 
Sovražni govor proti različnim po rasi, veri, nazoru, spolu, telesu pa je metoda stopnjevanja sovraštva in razbijanja 
demokracije. 
Tudi pri tem ne gre za boj med levico in desnico - obe morata biti za demokracijo; ampak za boj med demokracijo in 
nedemokracijo; za boj med politiko in antipolitiko. Zato moram reči, da za demokracije družbena pravičnost ostaja v srčiki. 
Misel o pravičnosti, relevantna za naš čas, je - po Platonu (Država) in Aristotelu (Nikomahova etika) - molčala skoraj 2400 
let; vse do Marthe Nussbaum, Johna Ravvlsa, Amartye Sena, ki zahtevajo enake možnosti za ljudi; v bistvu gre za enake 
pravice različnih pri oblikovanju prihodnosti. Brez tega demokracija ni predstavniška. 
Je obstoj EU v slovenskem nacionalnem interesu? 
Upoštevaje možne, tudi negativne spremembe velikih paradigem, bi rekel, da je v nacionalnem interesu Slovenije ohranitev 
demokracije in sedanje ureditve Evrope; pa tudi zmožnost, da se pripravi na mogoče spremembe. 
Slovenci smo 30 let demokracije, ki jo imamo prvič v zgodovini, dobro izkoristili. Predvsem smo spoznali same sebe; in sicer 
to, da se bistveno razlikujemo v razumevanju preteklosti, kar prehaja iz ene na drugo generacijo kot nesprava. Namreč 
zgodovina, ki zadeva slovensko spravo (1941-45-90) je samo črno-bela, zato ustvarja posledice, ki nikoli ne minejo. Mislim 
na celotni korpus zla, torej zločine, ki smo si jih Slovenci povzročili med seboj kot partizani in domobranci, uporniki in 
kolaboranti, revolucionarji in klerikalci in v enopartijskem režimu. Vse to zelo različno razumemo. 
Smo pri bistvu: posledice, ki nikoli ne minejo, nesmrtonosno upravlja samo demokracija. Brez demokracije bodo posledice 
spet delovale razdiralno. Zato je demokracija naša edina sprava, več od tega ne bomo dosegli; enako velja za Evropo in 
bivšo Jugoslavijo. 
Demokracija je odločilna za spravo s preteklostjo, ampak tudi sedanjostjo. Tu naša demokracija ne deluje, mislim na 
delovanje pravne države. Politika - v poziciji in opoziciji - nikoli ni imela interesa za delovanje pravne države, pri čemer je 
samo politika / oblast tista, ki lahko / mora zagotoviti njeno delovanje: to je logika delitve in nadzora oblasti. Politika / 
oblast nekaterim celo zagotavlja pravosodno nedotakljivost: mislim na osamosvojitelje, bankirje, katedralni kler in tako 
dalje. In veliki kriminal - orožje, Patria, TEŠ 6, bančna luknja, mariborska škofija - prav tako pušča posledice, ki nikoli ne 
minejo; hočem reči, da se nastale krivice »poravnavajo« vedno nasilno, ko je priložnost, ki vedno pride. Zakaj pa 
»zgodovina« vedno poskrbi za to, je zelo poučno! Evroposlanci (Peterle, Tomc, Bogovič, Zver, Šulin), ki so glasovali proti 



predlogu, da lahko članice, kjer slabo deluje pravna država, izgubijo denar iz EU, samo odsevajo mentaliteto Srednje Evrope, 
kjer je največ težav s pravno državo. To ogroža demokracijo in EU; brez EU pa jo bomo tudi mi izgubili. 
Zato je ohranitev sedanje ureditve Evrope naš nacionalni interes. Sedanja EU je kot zveza demokracij naklonjena obstoju 
malih držav - vključno Slovenije. Zgodovina uči, da prav velike države, oblikovalke zgodovine Evrope, ob spremembi 
mednarodnega reda spremenijo svoj odnos do obstoja malih držav. Ob spremembi mednarodnega reda države umirajo in 
nastajajo; v 20. stoletju se je to zgodilo v Evropi štirikrat. 
Evrope, nastale po 1945, ni več; tista po 1989 se (k)ruši. EU se zato mora spremeniti, če se hoče ohraniti in biti med arhitekti 
sveta. Spremembe prihajajo hitreje, kot si mislimo. Pred štirimi desetletji je med napovedjo in dejansko spremembo 
evropskega reda preteklo deset let - Solidarnost (1980), pad bipolarnosti (1990) - do evropskih in globalnih sprememb bo 
prišlo prej. Zato so tako važne volitve v Evropski parlament maja letos. 
 
 
Predvsem gre za to, da napovedi, da Evropa izgublja status globalne sile, postajajo realnost Verjamem, da bodo ZDA s 
svojo demokracijo, tradicijo svojih institucij, ustavile Trumpov solipsizem - za mnoge samoljubje; če ne bodo, pomeni, da 
je demokracija šibka. 
Zgodovina uči, da namreč prav velike države (Francija, Britanija, Nemčija, Italija, Španija), oblikovalke zgodovine Evrope, 
ob spremembi mednarodnega reda spremenijo svoj odnos do obstoja malih držav. 
Na preizkušnji so politika, oblast, stranke, opozicija, intelektualci, novinarji, še zlasti novinarji, kajti brez mnoštva medijev 
ni demokracije. 
Slovenci smo 30 let demokracije, ki jo imamo prvič v zgodovini, dobro izkoristili. Predvsem smo spoznali same sebe, in 
sicer to, da se bistveno razlikujemo v razumevanju preteklosti, kar prehaja iz ene na drugo generacijo kot ne-sprava. 
Nevarnost za Evropo je najbolj v nas samih. To bi imenoval ponavljanje dilem iz let 1919 in 2018. 
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• Predsednik EU parlamenta Tajani v Bazovici: Naj živi italijanska Istra! STA. Reporter, Ljubljana, 11. feb. 2019  
https://reporter.si/clanek/slovenija/predsednik-eu-parlamenta-tajani-v-bazovici-naj-zivi-italijanska-istra-686062 
 
V Sloveniji se je danes zvrstilo več negativnih odzivov na izjave na oz. ob robu nedeljske slovesnosti v Bazovici pri Trstu 
ob italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije. Premier Marjan Šarec je 
prek Twitterja sporočil, da gre za zgodovinski revizionizem brez primere. 
Slovesnosti v Bazovici sta se med drugimi udeležila italijanski notranji minister Matteo Salvini in predsednik Evropskega 
parlamenta Antonio Tajani. Slednji je izjavil, da je tiste, ki zanikajo pojav fojb in eksodusa, premagala zgodovina in da je tisti, 
kdor zanika ta pojav, sostorilec tistega, kar se je zgodilo. Ob tem je dodal, da naj "živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi 
italijanska Dalmacija". 
Dejal je tudi, da je tu "na tisoče nedolžnih žrtev, ki so jih ubili zato, ker so bili Italijani", žrtve pobojev pa je označil za "žrtve 
vojne in protiitalijanskega sovraštva, ki so jih ubili vojaki z rdečo zvezdo na kapi samo zato, ker niso spustili italijanske 
zastave". 
Salvini pa je v nedeljo preko Twitterja sporočil, da je prišel v Bazovico, da bi počastil tisoče rojakov, ki so jih komunisti 
mučili, pobili in večkrat še žive vrgli v brezna. "Kaj je bila njihova krivda? To, da so bili Italijani. Kdor zanika, dvakrat ubije. Mi 
ne pozabimo," je še zapisal. 
Premier Šarec je v odzivu na dogajanje v Bazovici na Twitterju zapisal, da je bil fašizem dejstvo "in imel je za cilj uničenje 
slovenskega naroda". Kot je še spomnil v tvitu, je v soboto govoril o želji po potvarjanju zgodovine v Sloveniji. "Enako se 
dogaja na italijanski strani meje. Žal s strani vidnih politikov, celo EU funkcionarjev," je dodal. 
Na Twitterju sta izjave v Bazovici in širjenje fašizma v Italiji ostro obsodila tudi predsednik DZ Dejan Židan in predsednika 
odbora za zunanjo politiko v DZ Matjaž Nemec, oba iz SD. 
Kot je zapisal Židan, se v zadnjih dneh soočamo z izjavami visokih predstavnikov italijanskih oblasti in predsednika 
Evropskega parlamenta Tajanija, ki vnašajo nemir. "Pozivam vse, ki želijo krepiti dobre medsoseske odnose in sožitje 
narodov v EU, da se vzdržijo izjav, ki razburjajo javnost," je zapisal. 
Ob tem je pozval predstavnike oblasti, da ne izvajajo revizije zgodovine na način, ki je v nasprotju z ugotovitvami mešane 
slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije, ki je preučila obdobje od leta 1880 do 1956. "Skupaj delujmo v korist 
sobivanja med narodi in ne razdora." 
Nemec pa je na Twitterju med drugim zapisal, da se fašizem v Italiji širi. 
Evropska poslanka Tanja Fajon, prav tako iz SD, je izjave Tajanija označila za neverjetne. Pri tem je obsodila revizionizem, ki 
prihaja s strani nekoga, ki se ima "za pravega evropskega voditelja". 
Fajonova je danes zaskrbljenost glede uporabe jezika revizionizma, ki si ga je Tajani privoščil v nedeljskem govoru, izrazila 
tudi v pismu, ki ga je poslala predsedniku Evropskega parlamenta, so sporočili iz njene pisarne. Po mnenju Fajonove si Tajani 
kot predsednik Evropskega parlamenta in eden najvišjih funkcionarjev EU tega nikakor ne bi smel privoščiti. 

https://reporter.si/clanek/slovenija/predsednik-eu-parlamenta-tajani-v-bazovici-naj-zivi-italijanska-istra-686062


"Nedopustno je, da si predsednik Evropskega parlamenta, ki je svojo kampanjo gradil ravno na sloganu 'predsednik vseh 
državljanov EU', dovoli potvarjanje zgodovine in neupoštevanje vseh njenih aspektov. Žalosti me, da je v očeh predsednika 
Tajanija potreba po prebujanju italijanskega patriotizma večja in pomembnejša od zgodovinskih dejstev. Glede na to, da je 
predsednik dokazal nepoznavanje zgodovine, ga v pismu seznanjam tudi s poročilom slovensko-italijanske zgodovinsko-
kulturne komisije iz leta 2000," je navedla Fajonova. 
Zunanji minister Miro Cerar pa se bo na izjave Salvinija in Tajanija v Bazovici odzval ob 14.15 v prostorih DZ. 
Sporni italijanski praznik je minuli teden razburjal tudi v samem Evropskem parlamentu, saj je v njegovih prostorih 
Nacionalno združenje Furlanija Julijska krajina in Dalmacija v sodelovanju z anonimnim članom Evropskega parlamenta 
organiziralo razstavo o italijanskih žrtvah nasilja med in po drugi svetovni vojni pod naslovom Vzhodna meja. 
Slovenski evroposlanec iz vrst DeSusa Ivo Vajgl je nad razstavo, ki ne omenja žrtev fašizma, izrazil ogorčenje in je zato že v 
sredo pisal predsedniku Evropskega parlamenta Tajaniju. 
Nedeljske slovesnosti ob dnevu spomina v Bazovici so se udeležili tudi številni pripadniki združenj ezulov ter predstavniki 
krajevnih oblasti, od predsednika deželne vlade FJK Massimiliana Fedrige do tržaškega župana Roberta Dipiazze ter več 
tržaških poslancev. Med udeleženci je bilo kakih 400 dijakov raznih šol iz FJK in drugih krajev v Italiji ter 800 pripadnikov 
združenja vojaškega rodu alpincev. Skupaj se je po navedbah spletnega portala TriestePrima zbralo kakih tri tisoč ljudi. 

• Tajani je uspel z nastopom v Bazovici razkuriti tudi Hrvate: "Škandalozno in sramotno". STA. Reporter, 
Ljubljana, 12. feb. 2019  

https://reporter.si/clanek/svet/tajani-je-uspel-z-nastopom-v-bazovici-razkuriti-tudi-hrvate-skandalozno-in-sramotno-
686168 
 
Na Hrvaškem so včeraj ostro kritizirali izjave predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija, ki je v nedeljo v 
Bazovici pri Trstu ob italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb med drugim dejal, da naj "živi Trst, naj živi italijanska Istra, 
naj živi italijanska Dalmacija". 
Tajani je tudi izjavil, da je tiste, ki zanikajo pojav fojb in eksodusa, premagala zgodovina, kdor zanika ta pojav, pa je 
sostorilec tega, kar se je zgodilo. 
Hrvaški premier Andrej Plenković je ostro obsodil Tajanijevo izjavo. Potrdil je, da sta s predsednikom Evropskega 
parlamenta govorila po telefonu. Kot je dejal, mu je povedal, da je bila njegova izjava napačna in neprimerna. 
"Obsojam in zavračam njegovo izjavo, ki v določenih delih naznanja teritorialne zahteve in revizionizem. Hrvaška vlada in 
HDZ temu najbolj ostro nasprotujeta", je povedal Plenković novinarjem pred začetkom seje predsedstva in nacionalnega 
sveta HDZ. 
Plenković je dejal, da zahtevajo pojasnilo izjave, ki ga je presenetila, glede na njegove dosedanje tudi osebno zelo dobre 
odnose s Tajanijem. Poudaril je, da so izjave nesprejemljive ne glede na možni kontekst, da je Tajani nagovarjal predvsem 
potomce ezulov in svojce žrtev fojb. Prav tako meni, da so ostri odzivi na Hrvaškem upravičeni. 
Tajanijevo izjavo je ostro obsodila tudi hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović. Meni, da so "zgodovinski revizionizem 
in iredentizem absolutno nesprejemljivi" ter da "temelji Evropske unije in njenih institucij nimajo podlage na takšnih 
vrednotah", so sporočili iz urada hrvaške predsednice. 
"Odločno zavračam in obsojam poskuse spremembe zgodovine in posege po hrvaške ozemlju. O tem bom obvestila 
italijanske in institucije Evropske unije", so navedli izjavo Grabar-Kitarovićeve. 
Podpredsednik hrvaškega sabora in namestnik predsednika vladajoče hrvaške stranke HDZ Milijan Brkić je izjavil, da hrvaški 
narod zelo dobro pozna zgodovino. "Bog ne daj, da bi Italija skrbela za Dalmacijo in Istro, kot so fašisti skrbeli za hrvaški 
narod v Dalmaciji in Istri," je Brkićevo izjavo povzela regionalna televizija N1 na svoji spletni strani. Kot je poudaril, hrvaški 
veterani in narod ne bodo dovolili izvajanja takšnih idej na Hrvaškem. 
Evropska poslanka hrvaške vladajoče stranke HDZ Dubravka Šuica je na Twitterju obsodila izjave Tajanija. Izrazila je 
zaskrbljenost, ker Tajani za izpostavljanje svojih osebnih stališč uporablja uradni profil predsednika Evropskega parlamenta. 
Tajanijeve izjave je treba gledati v luči italijanskih političnih dogodkov, v katerih stranka Naprej Italija izgublja podporo 
volivcev v primerjavi s Salvinijevo skrajno desno Ligo, je dejala za hrvaški radio. 
Nad Tajanijevimi izjavami je bil presenečen tudi podpredsednik hrvaškega sabora in poslanec italijanske nacionalne 
manjšine Furio Radin. Kot je dejal, Tajanija osebno pozna in je prepričan, da ne gre za njegovo stališče, ker gre za politika z 
zmernimi stališči. Meni, da je bil Tajani na dogodku navzoč kot član stranke Naprej Italija in ne kot predsednik Evropskega 
parlamenta. 
Gre za najhujšo obliko zgodovinskega revizionizma s strani nekega politika na tako visokem položaju; to je škandalozno in 
sramotno, ideja, da so Istra in Dalmacija deli Italije, je bila ideja fašizma, je na Twitterju zapisal predsednik največje hrvaške 
opozicijske stranke SDP Davor Bernardić. Kot je dodal, je sodobna Hrvaška nastala na dediščini boja proti fašizmu. 
Tajanija so kritizirali tudi poslanci SDP v Evropskem parlamentu, ki menijo, da njegova izjava ni dostojna za položaj, ki ga 
zaseda. Po njihovem je žalostno, ker je povzel retoriko desničarjev, kot je italijanski notranji minister Matteo Salvini. 
Evropski poslanec SDP Tonino Picula je na Twitterju zapisal, da "nikakršen revizionizem Tajanija in njegovih zaveznikov, med 
katerimi je tudi HDZ, ne bodo spremenili zgodovinskih dejstev". Piculova strankarska kolegica Biljana Borzan je poslala 
neposredno sporočilo Tajaniju, v katerem je zapisala, da je bil mir v Evropi stežka dosežen ter da je ogrožen s strani 
revizionistov, ki si pripisujejo ozemlje drugih članic EU, kot je to storil Tajani s Hrvaško in Slovenijo. 
Vodja ustaškega režima med drugo svetovno vojno Ante Pavelić je bil zadnji, ki je prodal hrvaško ozemlje Italijanom, je 
čivknil saborski poslanec SDP in nekdanji pomočnik hrvaške zunanje ministrice Joško Klisović. 
Zelo ostro se je odzvala tudi evropska poslanka skrajno desne stranke Hrvaška konservativna stranka (HKS) Ruža Tomašić, ki 
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je napovedala, da bo kolege v Evropskem parlamentu seznanila z grozodejstvi, ki so jih italijanske oblasti izvajale nad Hrvati 
v Istri in Dalmaciji. 

• Zakaj veleposlanik Bogdan Benko ni bojkotiral zavajajočega govora italijanskega predsednika Sergia Mattarelle? 
Igor Kršinar. Reporter, Ljubljana, 12. feb. 2019  
https://reporter.si/clanek/svet/zakaj-veleposlanik-bogdan-benko-ni-bojkotiral-zavajajocega-govora-italijanskega-
predsednika-sergia-mattarelle-686313 
 

 
Slika: Italijanski predsednik Sergio Mattarella, ki pa je prav tako minimaliziral žrtve italijanskega fašizma na naši strani 
meje. Foto: quirinale.it   
 
Dan pred Matteom Salvinijem in Antoniom Tajanijem se je italijanskim žrtvam Titovega režima s svojim govorom poklonil 
tudi predsednik Sergio Mattarella, ki pa je prav tako minimaliziral žrtve italijanskega fašizma na naši strani meje. 
V svojem govoru je sicer omenil, da se je območje na vzhodni meji Italije, ki so ga prizadeli najprej hudi spopadi v prvi 
svetovni vojni, nato pa brutalnost fašizma nad slovanskimi manjšinami in nemška okupacija, znašlo pod novim valom nasilja, 
represalijami, maščevanjem nad Italijani, ki so vedno živeli na območju Istre, Dalmacije in Julijske krajine (slovenska 
Primorska – op. p.). 
»To niso bili povračilni ukrepi zaradi napak fašizma, kot insiniurajo nekateri zgodovinarji, saj je bilo med žrtvami 
ideološkega, etničnega in socialnega sovraštva, tudi mnogo ljudi, ki niso imeli nobene zveze s fašizmom in njegovim 
preganjanjem,« je dejal Mattarella. 
Nihče sicer ne odreka Italijanom, da objokujejo žrtve fojb in pregnance iz območja, ki je po drugi svetovni vojni pripadlo 
Jugoslaviji, med katerimi je res bilo tudi veliko ljudi, ki niso imeli nobene zveze s fašizmom, ne le Italijani, med žrtvami so 
tudi Slovenci in Hrvatje. Komunistični zločini so obsojanja vredni tako kot zločini fašistov in nacistov. 
Toda Italijani svoj dan spomina izrabljajo izključno za obračun s Slovenci in Hrvati, kot da sami pred tem ne bi okupirali 
slovenskega in hrvaškega etničnega ozemlja ter nad prebivalci izvajali podobno nasilje in raznarodovalno politiko, ki je po 
drugi svetovni vojni privedlo do komunističnega nasilja tudi nad nedolžnim prebivalstvom in njihove izselitve iz Istre in 
Dalmacije v Italijo. 
Slovensko-italijanske odnose je temeljito obdelala skupna italijansko-slovenska zgodovinska komisija, vendar pa njenih 
zaključkov italijanska država še vedno ni potrdila. Dokler se to ne zgodi, so slovenski veleposlaniki v Rimu bojkotirali 
slovesnosti ob dnevu spomina. 
To pa ne velja za aktualnega veleposlanika Bogdana Benka, ki se je predsednikovega govora udeležil skupaj s poslancem 
italijanske narodnosti v državnem zboru Felicejem Žižo. Obema se je predsednik Mattarella v svojem govoru zahvalil za 
udeležbo. 

• Salvini se je po sporu s Parizom pripravljen srečati s francoskim kolegom. STA. Reporter, Ljubljana, 12. feb. 2019  
https://reporter.si/clanek/svet/salvini-se-je-po-sporu-s-parizom-pripravljen-srecati-s-francoskim-kolegom-686175 
 
Italijanski notranji minister Matteo Salvini je včeraj dejal, da se je ta teden pripravljen srečati s svojim francoskim 
kolegom Christophom Castanerjem na pogovorih, potem ko je zaradi zaostrenih odnosov med državama Pariz na 
pogovore poklical svojega veleposlanika v Rimu. 
Odnosi med sosedama so dosegli najnižjo raven po drugi svetovni vojni, ko je Pariz zadnji teden na pogovore poklical 
svojega veleposlanika v Rimu v protest zaradi provokacij s strani voditeljev italijanske populistične vlade, poroča francoska 
tiskovna agencija AFP. 
Salvini je v petek sporočil, da je Castanerja povabil v Rim na pogovore, a je kasneje dodal, da ga je v resnici pozval, nakar je 
francoski minister pogovore zavrnil. 
"Pripravljen sem, da ga sprejmem v Rimu ali da grem v Pariz, celo ta teden," je Salvini dejal danes. "Menim, da je obnovitev 
dobrih odnosov temeljnega pomena, čim prej tem bolje," je dodal. 
Pariz je v četrtek veleposlanika v Italiji poklical na pogovore v domovino zaradi provokacij s strani voditeljev italijanske 
populistične vlade. Za ta korak se je odločil dva dni po tistem, ko se je podpredsednik italijanske vlade Luigi Di Maio v 
francoski prestolnici srečal s člani gibanja rumenih jopičev, ki že od novembra protestirajo proti vladi francoskega 
predsednika Emmanuela Macrona. Besedna vojna se je sicer pričela že lani, ko je na oblast v Italiji prišla populistična vlada. 
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• V Španiji se začenja sojenje nekdanjim katalonskim voditeljem. STA. Reporter, Ljubljana, 12. feb. 2019  
https://reporter.si/clanek/svet/v-spaniji-se-zacenja-sojenje-nekdanjim-katalonskim-voditeljem-686172 
 
 
V Španiji se bo danes začelo sojenje 12 nekdanjim političnim in civilnodružbenim voditeljem Katalonije zaradi njihove 
vloge v poskusu odcepitve te pokrajine od Španije. 
Špansko tožilstvo za obdolžence zahteva zaporne kazni v višini od sedem do 25 let, najvišjo za nekdanjega podpredsednika 
katalonske vlade Oriola Junquerasa, ki je obtožen upora in zlorabe javnih sredstev. 
Ključno vprašanje v sodnem postopku bo, ali so zagovorniki neodvisnosti pri poskusu odcepitve uporabili nasilje. Tožilstvo 
trdi, da so ga, medtem ko nekdanji katalonski voditelji zavračajo te navedbe. Trdijo da je nasilje uporabila zgolj policija, ki je 
skušala preprečiti referendum o neodvisnosti 1. oktobra 2017. 
Sojenje bo predvidoma trajalo tri mesece. Naroki bodo potekali vsak teden od torka do četrtka, prvih šest bo namenjenih 
predstavitvi obrambe in zaslišanju obdolženih. 
Med "več sto pričami" bodo zaslišali tudi nekdanjega španskega premierja Mariana Rajoya, ki je bil na položaju v času 
referenduma. Zaslišali bodo še nekdanjega katalonskega predsednika Arturja Masa in županjo Barcelone Ado Colau. 
Podporniki neodvisnosti za danes napovedujejo protest v podporo obdolženim, številne aktivnosti pa bodo organizirali tudi 
v času sojenja. 
Katalonskim voditeljem bodo sodili zaradi njihove vloge pri razpisu referenduma o katalonski neodvisnosti, ki je kljub 
prepovedi španskih sodišč potekal 1. oktobra 2017. Katalonski regionalni parlament je nato 27. oktobra istega leta potrdil 
resolucijo, ki predvideva ustanovitev neodvisne Katalonije. 

• Slovenci v Italiji: Tajani ne bi smel priti v Bazovico pridigat, ne da bi vedel, kakšna je zgodovina. STA. Reporter, 
Ljubljana, 12. feb. 2019  

https://reporter.si/clanek/svet/slovenci-v-italiji-tajani-ne-bi-smel-priti-v-bazovico-pridigat-ne-da-bi-vedel-kaksna-je-
zgodovina-686340 
 
V krovnih organizacijah slovenske manjšine v Italiji obsojajo izjave italijanskih predstavnikov na nedeljski slovesnosti v 
Bazovici ob dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije. Obžalujejo tudi nestrpnost, ki so 
ji Slovenci v Italiji priča vsako leto, odkar se obeležuje ta praznik, ne glede na barvo vlade v Rimu. 
Predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO) Walter Bandelj je za STA povedal, da Slovenci v Italiji ostro obsojajo dogajanje 
v Bazovici. Izjave vrha italijanskih državnih oblasti na slovesnosti je označil za negativne in zelo žaljive. Pri tem je še posebej 
izpostavil predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija. 
Slednji je bil predvsem zaradi besed, da "naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija", v ponedeljek tudi tarča ostrih 
kritik visokih predstavnikov Slovenije in slovenskih evroposlancev. Sam je v ponedeljek izrazil obžalovanje, če so bile njegove 
izjave napačno razumljene, in dodal, da je želel posredovati sporočilo miru. 
"Tako visok funkcionar, kot je Tajani, ne bi smel priti v Bazovico in pridigati, ne da bi vedel, kakšna je zgodovina," je bil 
odločen Bandelj. Kot je dodal, Tajanijevo opravičilo sicer sprejema, a do vsega skupaj sploh ne bi smelo priti. Ko gre za 
dogajanje v Bazovici, pa Bandelj, ki se je slovenskim predstavnikom zahvalil za ponedeljkove ostre odzive, še posebej ne 
sprejema navedb, da smo Slovenci genociden narod. 
Organizacijski tajnik pri Slovenski kulturno-gospodarski zvezi (SKGZ) Marino Marsič je medtem za STA povedal, da ob dnevu 
spomina vedno na plan stopita nestrpnost in skorajda sovražnost do Slovencev. To je že neke vrste stalnica, vse odkar v 
Italiji obeležujejo ta praznik, ne glede na to, katera vlada je na oblasti v Rimu, je povedal Marsič. 
"Vsako leto je slabše," pa je menil Bandelj in ocenil, da je bilo letošnje dogajanje "popolnoma izven vse ravni". Prihod dveh 
oz. treh tako visokih italijanskih predstavnikov v Bazovico predsednik SSO vidi tudi v luči letošnjih volitev v Evropski 
parlament. Vzdušje je bilo načrtovano vnaprej, je ocenil, pri čemer je spomnil tudi na predvajanje filma o pobojih fojbah 
Red Land - Rosso Istria v zadnjih mesecih, kar je omenil tudi Marsič. 
"Hudo je, da je v Italiji fašizem po zakonu pojmovan kot kaznivo dejanje, dejansko pa se nanj požvižgajo tudi javne institucije 
in sprejemajo tovrstne shode kot nekaj naravnega," je še komentiral Marsič. Pri tem je podobno kot Bandelj še posebej 
obžaloval dejstvo, da so letos tovrstne izjave prišle iz ust najvišjih predstavnikov države, lokalne oblasti in predsednika 
Evropskega parlamenta. 
Zaskrbljenost je Marsič izrazil tudi zaradi odpiranja sedežev neofašističnega združenja CasaPound v Gorici in Trstu - v Trstu 
ga je ta stranka, ki sama sebe v odprtem nasprotju z zakonom označuje za fašistično, odprla le malo pred dnevom spomina, 
2. februarja. To se dogaja ob skorajda brezbrižnosti lokalne pa tudi državne oblasti in javnosti, je opozoril Marsič. 
Na tovrstno dogajanje pa bi po njegovem mnenju vsi gledali z drugačnimi očmi, če bi se naslonili na zgodovino oz. 
zgodovinsko stroko. Pri tem je navedel poročilo mešane slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije, ki je preučila 
obdobje od leta 1880 do 1956. "Dejansko pa se v tem kontekstu povleče na dan samo tisto, kar je funkcionalno za dežurno 
politiko," je obžaloval. 
Na vprašanje, ali je vzdušje do slovenske manjšine slabše, odkar sta na oblasti v Rimu nacionalistična desna Liga in 
populistično Gibanje pet zvezd, je Marsič odgovoril: "Recimo, da boljše ni." Kot pa je poudaril, je "naša naloga, da ščitimo 
interes slovenske narodne skupnosti. Imamo željo po institucionalnih odnosih z vsemi. Mi se moramo pogajati, ne glede na 
barvo vlade." 
Bandelj pa je komentiral, da imata Liga in Gibanje pet zvezd notranje probleme in ker gre za "borbene populiste", se to 
odraža tudi na ozračju do manjšine in seveda v zunanji politiki. Gre za politične igre, krivec pa je recesija v Italiji. 
Vso dogajanje sta tako Marsič kot Bandelj obžalovala tudi zato, ker so si predstavniki obeh krovnih organizacij slovenske 
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manjšine v zadnjih desetletjih prizadevali vzpostaviti življenje v miru, sožitju in prijateljstvu. "Ozračja ne bo lahko spremeniti 
na bolje," je poudaril Bandelj. 
Marsič je sicer priznal, da tudi čedalje več Slovencev v Italiji glasuje za Ligo, saj pač daje odgovore na nekatera vprašanja, ki 
jih tradicionalne, bolj leve stranke niso znale rešiti. Pri tem je spomnil, da je bil tudi deželni svetnik v Furlaniji - Julijski krajini 
Danilo Slokar, ki se označuje za Slovenca, izvoljen na listi Lige. 
"Dejansko danes glavni nasprotniki Lige nismo Slovenci, temveč migranti iz revnih držav. In tudi naši ljudje verjetno mislijo, 
da je boljše, da se pred temi priseljenci zaščitimo." Pri tem je omenil tudi gospodarske obljube, ki prihajajo predvsem s 
strani Gibanja petih zvezd, čeprav sam dvomi, da jih bo mogoče uresničiti. 

• Tajani se je opravičil za izjave o "italijanski Istri" in "italijanski Dalmaciji". STA. Reporter, Ljubljana, 12. feb. 2019  
https://reporter.si/clanek/slovenija/tajani-se-je-opravicil-za-izjave-o-italijanski-istri-in-italijanski-dalmaciji-v-bazovici-
686167 
 
Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani se je ob začetku plenarnega zasedanja v Strasbourgu opravičil za 
izjave na nedeljski slovesnosti v Bazovici, s katerimi je povzročil razburjenje v Sloveniji in na Hrvaškem. Dejal je, da je 
želel posredovati sporočilo miru, in izrazil obžalovanje, če so bile njegove izjave napačno razumljene. 
Poudaril je, da je hotel spomniti na tisoče žrtev ene hujših tragedij v prejšnjem stoletju, predvsem italijanskih, pa tudi 
hrvaških in slovenskih. 
To, da je bilo več tisoč ljudi vrženih v kraška brezna, je po besedah Tajanija zgodovinsko dejstvo, na katerega spominja 
slovesnost v Bazovici. 
"V svoji izjavi sem želel izpostaviti mir in spravo med italijanskim, hrvaškim in slovenskim narodom in njihov prispevek k 
evropskemu projektu," je poudaril. 
Dejal je še, da njegov namen ni bil užaliti nikogar, temveč je hotel le poslati sporočilo miru, da se podobne grozote ne bi 
nikoli več ponovile. 
Pojasnil je še, da se omemba italijanske Dalmacije in Istre ni nanašala na geografska območja, temveč je govoril o optantih 
iz Istre in Dalmacije, ki govorijo italijanski jezik, ter njihovih potomcih, med katerimi jih je bilo veliko na slovesnosti v 
Bazovici. 
Prav zaradi opredelitve zgodovinske resnice je bil po njegovih besedah mogoč preobrat v odnosih med Italijo, Hrvaško in 
Slovenijo, državami, ki jih danes povezuje prijateljstvo in mir in so najboljši primer, da je Evropska unija zgodba o uspehu. 
Več evropskih poslancev, med njimi slovenski Franc Bogovič (EPP/SLS), je Tajanija po tej izjavi prosilo za dodatna pojasnila 
glede izjav, ki so močno vznemirile slovensko in hrvaško javnost ter obudile spomin na fašizem. 
Bogovič se je za pojasnila zahvalil in dejal, da so nedeljske izjave v Sloveniji in na Hrvaškem razumeli povsem drugače. 
"Izraza italijanska Istra in italijanska Dalmacija sta nas nehote vrnila ne le v čase po drugi svetovni vojni in dogodke, ki jih 
Slovenci, Hrvati in Italijani obžalujemo, temveč tudi v čase po prvi svetovni vojni, ko je italijanski fašizem zadal veliko gorja 
temu delu Evrope," je poudaril. 
"Mislim, da sem med svojim celotnim mandatom pokazal, da sem za mir med Slovenijo, Hrvaško in Italijo," je odgovoril 
Tajani. Dodal je, da se je želel posvetiti tistim, ki so izgubili življenje. 
Oglasila sta se tudi evroposlanca iz Hrvaške Ivan Jakovčić (Alde) in Ruža Tomašić (ECR). Jakovčić, ki prihaja iz Istre, je dejal, 
da je pojasnilo glede izrazov italijanska Istra in Dalmacija pomembno za tiste, ki danes živijo v Istri, za optante in vse, ki želijo 
živeti v miru. 
Tomašićeva pa je izpostavila, da sta Dalmacija in Istra močno trpeli pod italijansko okupacijo in občutile vse grozote fašizma. 
Po njenih besedah je sramotno, da predsednik Evropskega parlamenta zastopa imperialistične težnje in si prisvaja tuje 
ozemlje. "Vaš govor je prebivalce spomnil fašizma ter vsiljevanja italijanskega jezika in kulture na hrvaškem ozemlju," je še 
dejala Tomašičeva. Tajani je odgovoril, da ni nikoli hotel vsiljevati italijanskega jezika komurkoli. 

• Odziv na članek v Reporterju: Pranečak tigrovca Ferda Bidovca zahteva odpoklic slovenskega veleposlanika v 
Rimu Bogdana Benka. Igor Kršinar. Reporter, Ljubljana, 13. feb. 2019  

https://reporter.si/clanek/slovenija/odziv-na-clanek-v-reporterju-marko-bidovec-pranecak-tigrovca-ferda-bidovca-
zahteva-odpoklic-slovenskega-veleposlanika-v-rimu-bogdana-benka-686438 
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Slika: Sergio Mattarella, italijanski predsednik. Foto: quirinale.it  
  
Zaradi udeležbe veleposlanika Bogdana Benka na govoru italijanskega predsednika Sergia Mattarelle ob dnevu spomina, o 
čemer smo včeraj pisali na naši spletni strani, je Marko Bidovec, pranečak tigrovca Ferda Bidovca predsednika države Boruta 
Pahorja, premierja Marjana Šarca in zunanjega ministra Mira Cerarja pozval k odpoklicu veleposlanika Benka. 
»Zaradi nezaslišane poteze našega veleposlanika v Rimu g. Bogdana Benka, ki se je udeležil  (in to kot sploh prvi slovenski 
veleposlanik!) slovesnosti predsednika Italijanske republike g. Sergia Mattarelle ob Dnevu spomina na fojbe in eksodus 
Italijanov iz Dalmacije, Reke in Istre, zahtevam njegov takojšen odpoklic z mesta veleposlanika Republike Slovenije v Rimu! 
Kdo je v Ljubljani, na MZZ-ju, dal letos tovrstno dovoljenje veleposlaniku g. Benku za prisotnost na Kvirinalu ob Dnevu 
spomina na fojbe? Si je mogoče g. Benko kar sam upal uzurpirati to pristojnost?« piše Marko Bidovec.   
»Do sedaj je veljalo, da Slovenija vse dokler Italija ne potrdi ugotovitev skupne slovensko-italijanske zgodovinske komisije, 
ne pošilja na zgoraj omenjeno slovesnost svojih diplomatov! Zakaj letos drugače?!« 
»Odnose med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko obremenjuje vrsta težav, npr. od nikoli izplačanih vojnih reparacij 
Sloveniji zaradi fašističnih zločinov v drugi svetovni vojni, dalje italijansko neizpolnjevanje vseh številnih zavez iz Zaščitnega 
zakona za rojake v Italiji, pa vse do neizvršene sodne rehabilitacije Bazoviških junakov, saj v Italiji še 89 let po ustrelitvi naši 
srčni domoljubi veljajo za teroriste!??«  
Pismo Marka Bidovca v celoti objavljamo v nadaljevanju. 
Spoštovani naslovniki, 
Pišem vam kot vaš delodajalec, pomeni, kot državljan, ki plačuje davke in katerega glas boste morali upoštevati tudi v času 
od enih do drugih državnozborskih volitev, ne samo na volilni dan! 
Na tem mestu naj pohvalim primerno oster odziv premierja g. Marjana Šarca (vztrajajte v tej pokončni drži še naprej, 
predsednik Vlade!) na revizionistično-rasistične besede italijanskega notranjega ministra Salvinija, tudi odziv zunanjega 
ministra dr. Mira Cerarja na italijanske nezaslišane provokacije je bil tokrat slišen. 
Ne razumem tudi, zakaj na zagovor takoj ne pokličete italijanskega veleposlanika v Ljubljani, g. Paola Trichila???? 
Med ljudmi vse večkrat in vse bolj glasno slišim, da potrebujemo samo politike s hrbtenico in z »jajci«, mevž med njimi pa 
da niso več pripravljeni gledati in plačevati. 
Zaradi nezaslišane poteze našega veleposlanika v Rimu g. Bogdana Benka, ki se je udeležil  (in to kot sploh prvi slovenski 
veleposlanik!) slovesnosti predsednika Italijanske republike g. Sergia Mattarelle ob Dnevu spomina na fojbe in eksodus 
Italijanov iz Dalmacije, Reke in Istre, ZAHTEVAM NJEGOV TAKOJŠEN ODPOKLIC Z MESTA VELEPOSLANIKA REPUBLIKE 
SLOVENIJE V RIMU! Kdo je v Ljubljani, na MZZ-ju, dal letos tovrstno dovoljenje veleposlaniku g. Benku za prisotnost na 
Kvirinalu ob Dnevu spomina na fojbe? Si je mogoče g. Benko kar sam upal uzurpirati to pristojnost?    
Namesto g. Benka predlagam za novega veleposlanika Republike Slovenije v Rimu izkušenega diplomata in človeka z »jajci«, 
z bogastvom torej, katerega žal močno primanjkuje večini slovenskih diplomatov in politikov. Njegovo spoštovano ime je g. 
Iztok Mirošič!  Bil je do sedaj naš edini veleposlanik v Rimu, ki je res častno zastopal interese domovine Slovenije, enako pa 
tudi interese rojakov živečih v Italiji! 
Do sedaj je veljalo, da Slovenija vse dokler Italija ne potrdi ugotovitev skupne slovensko-italijanske zgodovinske komisije, ne 
pošilja na zgoraj omenjeno slovesnost svojih diplomatov! Zakaj letos drugače? 
Odnose med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko obremenjuje vrsta težav, npr. od nikoli izplačanih vojnih reparacij 
Sloveniji zaradi fašističnih zločinov v 2. Svetovni vojni, dalje italijansko neizpolnjevanje vseh številnih zavez iz Zaščitnega 
zakona za rojake v Italiji, pa vse do neizvršene sodne rehabilitacije Bazoviških junakov, saj v Italiji še 89 let po ustrelitvi naši 
srčni domoljubi veljajo za teroriste!??   
»Terorist« torej si, če braniš osnovno človekovo pravico govoriti v maternem jeziku in gojiti slovensko kulturo, če pa v TV 
kamero ob bazoviški fojbi (Antonio Tajani) izrekaš revizionistične ozemeljske zahteve (italijanska Istra, Italijanska 
Dalmacija,in naša Primorska vmes), si pa vreden sedeža prvega moža v EU parlamentu!??? 
V pričakovanju takojšnjega odpoklica veleposlanika g. Bogdana Benka,  lepo pozdravljam, 
mag. Marko Bidovec 

• Afera Tajani: slovenski in hrvaški evroposlanci zahtevajo jasno opravičilo. STA. Reporter, Ljubljana, 13. feb. 
2019  

https://reporter.si/clanek/svet/afera-tajani-slovenski-in-hrvaski-evroposlanci-zahtevajo-jasno-opravicilo-686391 
 
Slovenski in hrvaški evroposlanci iz vrst Evropske ljudske stranke (EPP), največje skupine v Evropskem parlamentu, so v 
skupnem pismu od predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija zahtevali "jasno opravičilo in umik njegovih 
izjav", ki jih je podal na nedeljski slovesnosti v Bazovici ob italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb. 
V pismu predsednika parlamenta, ki sicer prav tako prihaja iz EPP, opozarjajo, da so njegove besede, naj "živi Trst, naj živi 
italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija, naj živijo italijanski izgnanci", globoko užalile slovenske in hrvaške državljane in 
so v nasprotju s položajem, ki ga opravlja. 
"Vprašanje zmage nad fašizmom je civilizacijsko dejstvo, kot je tudi izkazovanje časti vsem nedolžnim žrtvam. Ne smemo pa 
pozabiti, da je treba imeti enako sočutje tako do žrtev komunističnega nasilja kot tudi do žrtev fašističnega nasilja," je 
zapisalo deset evropskih poslancev v pismu, ki so ga STA poslali iz pisarne EPP. 
To pismo je bilo sicer posredovano le v angleščini in hrvaščini, ne pa tudi slovenščini. Kasneje je poslanec Franc Bogovič 
(SLS) na Twitterju objavil tudi slovenski prevod pisma. Kot so pojasnili iz njegove pisarne, je nastala zamuda pri usklajevanju 
med poslanci. 

https://reporter.si/clanek/svet/afera-tajani-slovenski-in-hrvaski-evroposlanci-zahtevajo-jasno-opravicilo-686391


Poslanci sicer Tajanija tudi opozarjajo, da je njegove besede mogoče razumeti kot ozemeljske pretenzije in tudi kot 
zgodovinski revizionizem. Drugih možnosti interpretacije pa ni, so zatrdili in zavrnili Tajanijevo ponedeljkovo opravičilo, da 
so bile njegove izjave narobe interpretirane. 
Predsednika Evropskega parlamenta so tudi pozvali, naj se jim "v imenu zgodovinske resnice pridruži pri obeležitvi spomina 
na krajih zločinov vseh totalitarnih režimov v Sloveniji in na Hrvaškem", da bi tako poslali skupno sporočilo, da se kaj takega 
ne sme nikoli več ponoviti. 
Pod pismo so se podpisali vsi slovenski evroposlanci iz EPP Milan Zver, Romana Tomc, Patricija Šulin (vsi SDS), Alojz Peterle 
(NSi) in Franc Bogovič (SLS), ter hrvaški Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Željana Zovko, Ivica Tolić in Marijana Petir. 

• Tajani se je osebno opravičil slovenskim in hrvaškim evroposlancem. Igor Kršinar. Reporter, Ljubljana, 13. feb. 
2019  

https://reporter.si/clanek/slovenija/tajani-se-je-osebno-opravicil-slovenskim-in-hrvaskim-evroposlancem-686574 
 
Vse oblike totalitarizmov si zaslužijo odločno obsodbo, žrtve fažizma, nacizma in komunizma pa je treba obravnavati z 
enakim spoštovanjem, pravi predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani v opravičilu slovenskim in hrvaškim 
kolegom. 
"To popoldne sem se srečal se s kolegi poslanci iz Hrvaške in Slovenije, ki so mi poslali pismo. 
Iskreno obžalujem in se opravičujem, da sem uporabil besede, ki so morda užalile vaše državljane in so bile razumljene kot 
neke vrste ozemeljske zahteve. Zagotavljam vam, da to ni bil niti moj namen niti ni to moje stališče o zadevi. 
Pri moji omembi Istre in italijanske Dalmacije sem govoril o istrskih in dalmatinskih italijansko govorečih izgnancih, njihovih 
otrocih in vnukih, med katerimi jih je bilo veliko na slovesnosti. 
Moja politična kariera ponuja številne dokaze o velikem prijateljstvu in spoštovanju, ki sem ju vedno negoval do prebivalcev 
Hrvaške in Slovenije. 
Vse oblike totalitarizmov si zaslužijo odločno obsodbo, žrtve fažizma, nacizma in komunizma pa je treba obravnavati z 
enakim spoštovanjem." 

• Pahor zahteva, da se Tajani v celoti ogradi od izjav o italijanskih Istri in Dalmaciji. STA. Reporter, Ljubljana, 13. 
feb. 2019  

https://reporter.si/clanek/slovenija/pahor-zahteva-da-se-tajani-v-celoti-ogradi-od-izjav-o-italijanskih-istri-in-dalmaciji-
686514 
 
Besede, ki jih je predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani izrekel v nedeljo na slovesnosti v Bazovici, je mogoče 
razumeti tudi kot ozemeljske zahteve, zato jih v celoti zavračam, je danes v Ljubljani ob razpisu evropskih volitev dejal 
predsednik republike Borut Pahor. "Pričakujem, da se bo Tajani v celoti ogradil od svojih besed," je dodal. 
Pahor je izrazil pričakovanje, da bo Tajani ugotovil, da so bile njegove besede napačne, ter se od njih ogradil. Po mnenju 
predsednika republike je treba to storiti čim prej in umiriti razpravo, ki se je ob tem razvnela. 
Gre za besede, naj "živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija, naj živijo italijanski izgnanci", ki jih je 
Tajani izrekel na koncu govora na nedeljski slovesnosti v Bazovici ob italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb. 
"To v politiki niso majhne stvari, so velike zadeve, ki so upravičeno zaskrbele tiste, ki se jih te besede tičejo. Morajo pa se 
dotakniti tudi vseh drugih v skupnem evropskem domu, ker Evropa, ki je zasnovana na spravi, medsebojnem spoštovanju in 
upoštevanju, pred takšnimi besedami ne more zamižati," je svoje pričakovanje danes pojasnil Pahor. 
Dodal je, da ni prvič, da so visoki predstavniki italijanske politike ponovili ocene in stališča, ki so nesprejemljivi. "Prvič pa je, 
da se to dogaja v kontekstu evropske politike, ko je ta evropska ideja povezanosti in sodelovanja šibkejša, ko se kažejo resni 
znaki njene krize, ko postajajo takšna stališča še toliko bolj zaskrbljujoča," je dejal predsednik. Zaradi tega konteksta od 
predsednika Evropskega parlamenta Tajanija pričakuje ustrezen in dovolj jasen odziv. 
Pahor je sicer že v ponedeljek v zvezi z dogodki v Bazovici - slovesnosti se je poleg Tajanija udeležil tudi italijanski notranji 
minister Matteo Salvini - pisal italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli. 

• Kučan se je med prvimi podpisal pod peticijo za odstop Tajanija. STA. Reporter, Ljubljana, 13. feb. 2019  
https://reporter.si/clanek/slovenija/kucan-se-je-med-prvimi-podpisal-pod-peticijo-za-odstop-tajanija-686392 
 
 
Zunanji minister Miro Cerar je včeraj predsedniku Evropskega parlamenta Antoniu Tajaniju zaradi njegovih izjav na 
slovesnosti v Bazovici pisal kljub ponedeljkovemu opravičilu. Pismo je Tajaniju poslala tudi hrvaška predsednika Kolinda 
Grabar-Kitarović. V Sloveniji se krepijo tudi pozivi k odstopu predsednika Evropskega parlamenta. 
Cerar je včeraj pojasnil, da v opravičilu ni bilo izrečeno vse, kar pričakuje sam in tudi Slovenija. 
"Mislim, da je prav, da to zadevo do konca razčistimo. Vsako opravičilo je sicer dobrodošlo, mora pa biti zelo jasno, ali je 
bilo v tem opravičilu zajeto tudi resnično spoznanje, da je bila storjena napaka in da se to ne bo več zgodilo," je v izjavi za 
novinarje v DZ povedal Cerar. Potrdil je, da mu bo pisal kljub opravičilu. 
V pismu, objavljenem na spletni strani ministrstva za zunanje zadeve, je zapisal, da je Tajani "kot predsednik Evropskega 
parlamenta, institucije, ki predstavlja državljanke in državljane unije, na slovesnosti podal izjave, ki niso ne v duhu Evropske 
unije ne njenih ustanovnih vrednot". 
"Prav nasprotno, vaše izjave nas vračajo v čase, ko se je z nevarno retoriko v Evropi spodbujalo k sovražnostim do drugih 
narodov ter ustvarjalo napetosti med narodi in državami. Vaše izjave smo mnogi razumeli kot grožnjo, zato od vas 
pričakujemo iskreno opravičilo. Pojasnilo o domnevnem nerazumevanju vaših trditev žal ni dovolj, saj so te v nasprotju s 
temeljnimi načeli evropske ureditve, določenimi s Helsinško sklepno listino o varnosti in sodelovanju v Evropi," je še 
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poudaril minister. 
Izpostavil je, da od voditeljev evropskih ustanov pričakuje, da jasno rečejo ne zgodovinskemu revizionizmu, spodbujanju 
nestrpnosti in sovražnosti med narodi. 
V opozicijski NSi so Tajanijeve izjave označili za "škandalozne". Po besedah poslanca te stranke Jerneja Vrtovca podžigajo 
nestrpnost, ne prispevajo k miru in medsebojnemu razumevanju na obeh straneh meje. Po njegovi oceni, bi bilo primerno, 
da Tajani odstopi. 
Njegov odstop so sicer že v ponedeljek zahtevali v SD, včeraj pa so zagnali tudi mednarodno peticijo. Prvopodpisani so med 
drugim bivša predsednika Slovenije in Hrvaške Milan Kučan in Stipe Mesić ter nekdanja predsednika DZ Jožef Školč in Milan 
Brglez. Pod peticijo so se podpisali tudi številni drugi politiki, intelektualci in predstavniki civilne družbe iz Slovenije, Hrvaške 
in Italije. 
Podpisniki peticije med drugim zahtevajo, da se do nedeljskih izjav Tajanija opredelita tudi Evropski svet in Evropska 
komisija. 
Med podpisniki je tudi evropska poslanka Tanja Fajon (S&D/SD), podprl pa jo je tudi Igor Šoltes (Zeleni), ki je ocenil, da je 
opravičilo Tajanija cinizem. 
Slovenski evroposlanci iz Evropske ljudske stranke (EPP), največje skupine v Evropskem parlamentu, so se na drugi strani na 
opravičilo Tajanija odzvali različno. Poslanci iz vrst SDS ter Franc Bogovič (SLS) so opravičilo sprejeli, Lojze Peterle (NSi) pa 
ne. 
Kritični so tudi v krovnih organizacijah slovenske manjšine v Italiji. Obsodili so izjave italijanskih politikov na slovesnosti v 
Bazovici ob italijanskem prazniku dneva spomina in izrazili obžalovanje zaradi nestrpnosti, ki so ji Slovenci v Italiji priča 
vsako leto, odkar se obeležuje ta praznik, ne glede na barvo vlade v Rimu. 
Predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj je izjave v Bazovici označil za negativne in zelo žaljive. Tako visok 
funkcionar, kot je predsednik Evropskega parlamenta, po njegovem ne bi smel priti v Bazovico in pridigati, ne da bi poznal 
zgodovino. 
Predstavnik Slovenske kulturno-gospodarske zveze Marino Marsič je dejal, da je v Italiji fašizem po zakonu kaznivo dejanje, 
a se nanj požvižgajo tudi javne institucije in tovrstne shode sprejemajo kot nekaj naravnega. 
Tajaniju je medtem pisala tudi hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović. Zapisala je, da je njegova izjava globoko 
šokirala celotno hrvaško javnost. Tajanijeva izjava zanemarja celoto zgodovinske resnice in žali vse hrvaške državljane, 
posebej tiste, ki še zmeraj nosijo spomine na trpljenja članov svojih družin med fašistično okupacijo delov Hrvaške. 
Zahtevala je nedvoumno opravičilo. 
Na sporne besede je hrvaška predsednica opozorila tudi italijanskega kolega Sergia Mattarello. V pismu je izpostavila, da je 
osupnila in razočarana, tako kot celotna hrvaška javnost. Izrazila je svoje globoko prepričanje, da je vsebina Tajanijeve izjave 
v nasprotju z dobrososedskimi odnosi med Italijo in Hrvaško. 
Predsednik Evropskega parlamenta je ob robu nedeljske slovesnosti v Bazovici pri Trstu ob dnevu spomina na žrtve fojb in 
eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije izjavil, naj "živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija". V 
ponedeljek pa je izrazil obžalovanje, če so bile njegove izjave napačno razumljene, in dodal, da je želel posredovati sporočilo 
miru. 
Na slovesnosti je bil tudi italijanski notranji minister Matteo Salvini, ki je v nedeljo preko Twitterja sporočil, da je prišel v 
Bazovico, da bi počastil tisoče rojakov, ki so jih komunisti mučili, pobili in večkrat še žive vrgli v brezna. V izjavi za italijansko 
televizijo v ponedeljek je dejal, da ne razume, zakaj je slovenski premier Marjan Šarec protestiral proti njegovim izjavam. Ne 
verjamem, da je otrok, ki ga je ubila nacistična roka, drugačen od otroka, ki ga je ubila roka komunista. Fašizma znova ni 
omenil. 

 

Svobodna beseda, Ljubljana 

• Sveče – 3.2.2019. Govor. Andrej Mohar – tajnik Zveze koroških partizanov. Svobodna beseda, Ljubljana, 9. 
februarja 2019  

http://www.svobodnabeseda.si/svece-3-2-2019-andrej-mohar-tajnik-zkp/ 
 

 
Slika: Andrej Mohar, tajnik Zveze koroških partizanov, Sveče, 3. februarja 2019. Foto: Svobodna beseda 
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Drage tovarišice, dragi tovariši! 
Dragi udeleženci spominske svečanosti tukaj v Svečah.»Padli so za našo svobodo«, »Položili so dar, domu na oltar«, 
»Zahvaljujemo se jim za prispevek k zlomu nacizma« -tako se glasijo le nekateri izmed napisov na nagrobnih kamnih in 
spomenikih na južnem Koroškem, ki so postavljeni padlim partizanom in partizankam v spomin in čast. In v priznanje, da je 
prav ta partizanski odpor na južnem Koroškem bil tisto dejanje, ki je omogočilo tudi Republiki Avstriji, da so ji v Moskovski 
deklaraciji pripisali tudi odpor proti fašizmu, in ne le sodelovanje in aktivno izvajanje nacistične uničevalne politike. Na tej 
osnovi je Avstrija ponovno nastala, in antifašistično izročilo je obveza in nalog, ki sledita iz Avstrijske državne pogodbe. 
Pa se samozvani zavetniki Koroške, od brambovcev pa do BZÖ, pojavljajo skoraj tri mesece po naši veličastni prireditvi ob 
70-letnici obstoja Zveze koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora, in napadajo Avstrijsko radiotelevizijo, 
zakaj da je le oddajala posnetke s koncerta na tej prireditvi, ki da so bili»ščuvanje in ogrožanje Koroške«. Da so ob tem iz 
Puntarske naredili partizansko pesem, naj le obrobno omenim, da so iz opisa na primer Ane Zablatnik, kako je v ječi 
hrepenela po svobodi in enakosti, in kako je jokala zaradi požganih slovenskih domov, naredili komunistično propagandno 
pesem, pa naj bo samo primer za podlost napadov. To stopnjujeta najvišja predstavnika BZÖ na Koroškem samo še z 
zahtevo po tem, da naj ustavna službe dežele Koroške preveri, ali ne bi kazalo Zvezo koroških partizanov prepovedati–najbrž 
imajo v mislih prepoved zaradi kakega (?) ponovnega udejstvovanja…Kar boli, pa je drugo dejstvo: tudi v slovenskih 
strukturah ni ogorčenja ali kake izjave ZA partizansko prireditev. In iz istih slovenskih vrst tudi ni odgovora osrednjih 
organizacij na vprašanja raznih narodnostnih funkcionarjev o tem, kako in s katerimi zahtevami želi narodna skupnost iti v 
naslednje leto, ki bo sicer v znamenju 100-letnice plebiscita. Ni odgovora na vprašanje, kako zagotoviti, da bi lahko vsak 
otrok na dvojezičnem ozemlju užival, če to želijo njegovi starši, dvojezično vzgojo v otroških vrtcih. Ni odgovora na 
vprašanje, kaj je z dvojezično popoldansko oskrbo na veljavnostnem območju zakona o dvojezičnem šolstvu. Kaj je s 
podporami iz sosveta, ki so že desetletja zamrznjena na neki osnovni stopnji, se pravi,da je inflacija – morda malenkost 
pretirano rečeno –pohrustala še zadnje šilinge ali evre. Kaj s pospeševanjem manjšinskega tiska, kaj z enakopravnostjo 
prebivalcev vseh občin glede na pravico do rabe slovenskega uradnega jezika. 
In kaka je resnica glede uresničevanja Člena 7? Nekateri nam resno skušajo dopovedati, da je kompromis o tablah z 
dodatnimi odprtostmi in drugimi klavzulami vred rešitev vseh odprtih vprašanj. In zakaj je procentna klavzula zdaj višja, in 
kljub temu: zakaj še dosti višji delež vaščanov Sel v občini Žitara vas ne dobi dvojezičnega napisa, čeprav je svojo željo jasno 
podpisal?Cankar je rekel, da sibo narod pisal sodbo sam. Tudi med nami je žal že tako daleč – ali bomo jemali 
kompromisarjenje, konsenzualiziranje in še kaj brez komentarja na znanje, ali pa si bomo morali prizadevati za resničen –
bom pa sam enkrat tako poimenoval – narodnostni konsenz. Se pravi dejansko demokratično skupno snovanje ciljnih 
predlogov, ki bodo izhajali iz konkretnih primerov in potreb vsakdanjega življenja. Zagovarjam, da moramo s tem soočati 
osrednje organizacije. Toda ne v nedogled. Če ne bo pripravljenosti, bo treba te zahteve pač primerno drugače tematizirati. 
Z raznimi demokratičnimi oblikami protesta. Saj se nam je to v sedemdesetih letih tudi obrestovalo, saj smo tako vzbudili v 
javnosti širšo zavest o tem, da mnogo kaj ni v redu z avstrijsko manjšinsko politično prakso…In v tej zvezi mi leži na srcu tudi 
vizija, da bi – kot izsledek tudi našega delovanja v zadnjih letih –razvili v koroški in avstrijski družbi zavest za potrebo 
antifašističnega konsenza. Se pravi, da se bi skupno zoperstavili vladajočemu mainstreamu, ki je uperjen v izpodkopavanje 
človeškega ugleda in dostojanstva na socialnem, družbenem in osebnem nivoju. In temu, kar je za nas pomembno: negira in 
preprečuje tudi uveljavitev ustavno zajamčenega antifašističnega naloga Avstrijske državne pogodbe. Ta sad predvsem tudi 
partizanskega odpora nam mora biti tako dragocen, da skupno storimo vse, da se združeni z vsemi protifašističnimi silami in 
skupinami povežemo na osnovi ob naši 70-letnici sprejete Celovške deklaracije. In prav s to in s tem dogodkom povezan je 
tudi razveseljiv razvoj, ki smo mu priča in v katerem tvorno sodelujemo na evropski ravni. 
V Rimu smo pred dvema mesecema sklenili ustanovitev evropskega združenja antifašističnih organizacij, katerega prvi ukrep 
bo konfrontacija evropskih strankarskih frakcij z vprašanji postopanja proti desnemu ekstremizmu in neofašističnemu 
delovanju, izsledek pa nato proglas za eno ali več političnih opcij, od katere ali katerih je pač mogoče pričakovati zavezniško 
podporo. V Zagrebu se je poseben forum ukvarjal z vprašanji varnosti v Evropi, pri čemer so tudi predstavniki antifašističnih 
ali borčevskih organizacij iz večine držav naslednic Jugoslavije soglašali z vizijo, da je treba v Evropi ustvariti cono brez 
jedrskega orožja in brez NATO. Ja, in še eno za na konec: nenazadnje je tudi sredi tega tedna bila posebna anketa Evropske 
levice v Bruslju namenjena prav nevarnostim in rovarjenju desnega ekstremizma širom Evrope. Eden izmed zaključkov je bil: 
ne samo lokalno ali regionalno pomembni so tudi skupni nastopi, kot recimo letos 11. maja v Pliberku proti ustaškemu in 
neonacističnemu zborovanju. Skoraj 180 udeležencev iz celotne Evropske unije je soglašalo v oceni: take akcije so 
pomembne; sodelovanje kot z Zvezo borcev Slovenije, da preloži za isti dan načrtovano srečanje na Poljani za teden dni, da 
se lahko udeleži pliberške demonstracije, je zgledno; in zahteva po evropski prepovedni zakonodaji je skupni interes! Za to 
se je vredno boriti – gremo to skupno pot. V zavesti, da je tudi mladina z nami, saj so na primer vsi trije slovenski študentski 
klubi podpisali Celovško deklaracijo. In seveda v zavesti,da žrtev naših prednikov ni bila zastonj. 

• Spominski dan Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija – 18.2.2019. Svobodna beseda, Ljubljana, 9. februarja 2019 
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Slika: Akademik prof.dr. Anton Vratuša. Foto: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija 
 
Spominski dan ustanove 
Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija bo s posebno slovesnostjo že drugič obeležila “Spominski dan Ustanove” – v spomin na 
dolgoletnega sodelavca in častnega člana Ustanove, akademika dr. Antona Vratušo. 
Slovesnost bo v ponedeljek, 18. februarja 2019, ob 17. uri v Pomurskem muzeju, Trubarjev drevored 4, Murska Sobota. 
Častna gostja bo prof. dr. Cvetka Hedžet Tóth s predavanjem na temo »SOLIDARNOST KOT PRAVIČNOST«. 
Slovesnost bodo s krajšim kulturnim programom obogatili učenci Osnovne šole Grad. 
Prof. dr. Cvetka Hedžet Tóth je ena izmed vodilnih in nadvse ustvarjalnih slovenskih filozofinj in redna profesorica na 
ljubljanski Filozofski fakulteti. Predava in strokovno sodeluje z hebrejsko univerzo v Izraelu, univerzami v Nemčiji in drugje in 
sodeluje v mednarodnih projektih. Svoje študije objavlja v domačem in tujem strokovno-revialnem tisku. V njenem bogatem 
znanstvenem opusu ima posebno mesto sedem kapitalnih znanstvenih knjižnih del (zadnje v 2018. letu). Bila je aktivna 
udeleženka študentske pomladi 1968-1972. Svojo družbeno angažiranost potrjuje tudi s številnimi komentarji v reviji 
»Svobodna beseda«, intervjuji in številnimi javnimi nastopi na proslavah in drugih prireditvah, sodelovanjem v naši 
Ustanovi, PAZU, ZZB za vrednote NOB in drugih organizacijah.  

• Pismo predsednika RS Boruta Pahorja. Svobodna beseda, Ljubljana, 11. februarja 2019  
http://www.svobodnabeseda.si/pismo-predsednika-rs-boruta-pahorja/  
Njegova Ekscelenca Sergio Mattarella, Predsednik Italijanske republike, Rim 
Spoštovani gospod predsednik, 
v zadnjih letih sva navezala odlične osebne stike, ki so pripomogli tudi k poglobitvi vsestranskega razumevanja in 
sodelovanja med najinima državama. 
Ta naklonjenost in iskrenost mi nalagata, da vam, spoštovani gospod predsednik, po tej poti prenesem izraze zaskrbljenosti 
v zvezi z nesprejemljivimi izjavami visokih predstavnikov Italijanske republike ob dnevu spomina na žrtve fojb, ki želijo 
ustvariti vtis, da je šlo pri fojbah za etnično čiščenje. 
Ni prvič, da iz italijanske državne ravni slišimo zgodovinske ocene in politična stališča, ki med Slovenci vzbujajo ogorčenje in 
zaskrbljenost. Vendar se mi zdi pomembno opozoriti, da se prvič na slabše spreminja evropski kontekst sožitja in enotnosti, 
v katerem postajajo take ocene in stališča še posebej zaskrbljujoča. Prosim, spoštovani gospod predsednik, da ta moj 
razmislek sprejmete z največjo mero pozornosti. 
Čas pred drugo svetovno vojno, med njo in neposredno po njej je bil tragičen čas 20. stoletja. Močno je prizadel tudi 
slovensko italijanske odnose, fašizem neposredno Primorce. Zato smo v Sloveniji v luči vseevropske sprave in skupne 
evropske prihodnosti leta 2000 pozdravili sprejem končnega poročila o slovensko-italijanskih odnosih 1880-1956, ki ga je 
pripravila mešana slovensko-italijanska zgodovinsko-kulturna komisija. 
Z obžalovanjem ugotavljam, da so ugotovitve te skupne, slovensko-italijanske zgodovinske komisije v Italiji še vedno 
preslišane in neupoštevane. Zato vas po tej poti prosim, da storite vse, kar je v vaši moči, da se odnos do tega poročila 
spremeni in ugotovitve upošteva. 
Spoštovani gospod predsednik,  
kadarkoli sva doslej imela priložnost izmenjati poglede na pomen skupnega evropskega doma, sva menila, da je to največji 
obet za mir, varnost in blaginjo, nas in naših otrok.  
Zato je toliko bolj pomembno, da zdaj midva, najini državi in oba naroda opazimo ta spreminjajoči se evropski kontekst 
rahljanja sožitja in sodelovanja in se na to odzovemo. V teh okoliščinah se je potrebno posebej potruditi za zadržanost od 
sleherne izjave ali ravnanja, ki ne prispevajo k poglabljanju medsebojnega spoštovanja in upoštevanja.  
V upanju, da bo tudi Italija sprejela in upoštevala ugotovitve mešane zgodovinske komisije, da bodo v naših dvostranskih in 
evropskih odnosih prevladale vrednote, ki nas povezujejo in da bomo vsem našim otrokom zapustili miren, varen in skupen 
evropski dom, vas lepo pozdravljam in sporočam izraze mojega globokega spoštovanja. 
Ljubljana, 11. februarja 2019 
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                 Special Issue: Engaging Language Policy from Macro to Micro Level: Migration and Language in Europe 
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• Language and Education, Volume 32, Issue 6, November 2018 
                  Special Issue: Regimes of academic writing 
https://www.tandfonline.com/toc/rlae20/32/6?nav=tocList 
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