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Novice – slovenski tednik na Koroškem, Celovec  

• Contra silentium – proti nasilju nad ženskami. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 9, 8. 3. 2019, str. 2 
Dan žena - Jutri, v soboto, ob 19.30 SPD Rož prireja proti molku in v počastitev dneva žena v farovžu plesno-glasbeno 
predstavo z besedili – Contra silentium. 
http://www.novice.at/kultura/glasba/contra-silentium-proti-nasilju-nad-zenskami/  

 
Slika: Plesno-glasbena predstava z besedili – Contra silentium. Foto: Novice 
 
Šentjakob v Rožu.  Nasilje nad ženskami – še posebej v družinskem okolju – ostaja skeleča tema. Ob mednarodnem dnevu 
žena vabi Slovensko prosvetno društvo Rož v soboto, 9. marca, ob 19.30 v farovž v Šentjakobu na prireditev Contra 
silentium – proti nasilju nad ženskami. Sodelovale bodo violinistka Jelena Popržan z Dunaja, plesalka Maša Kagao Knez iz 
Ljubljane ter predstavnica delovne skupnosti Koroških varnih hiš za ženske Angelika Hinteregger. Dogodek bo povezovala 
Ajda Sticker. 
Pri SPD Rož so zapisali: Vsaka peta ženska »pada po stopnicah«. Ena od značilnosti fizičnega nasilja, ki ga ženske doživljajo v 
družini je, da se fizično nasilje stopnjuje od klofute in odrivanja vse do brutalnega pretepanja, ki včasih povzroči celo smrt 
pretepene ženske. 
Danes morda nihče več ne trdi, da nasilje v zasebni sferi med moškimi in ženskami ne obstaja, a hkrati trdijo, da gre za 
pretiravanje. Velja prepričanje, da tisto, o čemer ne govorimo, ne obstaja. In, ko tu in tam izbruhne kak skandal, se ustvari 
lažni občutek, da gre za eksces, v resnici pa gre za razširjene in običajne stvari. Vedno se želijo potlačiti glasovi, ki ne 
idealizirajo vsakdanjega življenja, kakor da bi imeli ljudje zelo veliko potrebo po tem, da lažejo sami sebi. 

• Kabinet, kuhinja, kamera. Intervju: Karin Berger. Pogovarjala se je: Ana Grilc. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 9, 8. 3. 2019, str. 2-3 

Karin Berger - filmska režiserka  
http://www.novice.at/featured/kabinet-kuhinja-kamera/  
Štiri raziskovalke, štiri kuhinje, štiri upornice – izhodiščna točka filma »Küchengespräche mit Rebellinen« (Kuhinjski 
pogovori z upornicami), enega izmed številnih filmov nagrajene režiserke dokumentarcev Karin Berger. Berger je znana 
za svoje aktivistične filme. Njeni dokumentarci se pogosto bavijo z vidikom preziranih, na primer z ženami, brezdomci ali 
pa manjšinami. Filmska režiserka jim hoče dati prostor za njihove zgodbe, jim nuditi možnost, da uporabijo svoj lastni 
glas. Pogovor o uporu, ženski politiki ter projektih filmske režiserke.  
 

 
Slika: Karin Berger Foto: Novice 
 
Študirali ste etnologijo in politologijo. Nadalje ste obiskovali tudi pedagoško visoko šolo. Kako ste prišli k filmu?  
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Karin Berger: Odločitev, da bom obiskovala pedagoško visoko šolo je nastala pod določenim pritiskom. Moj oče je bil učitelj 
in ljubil je svoj poklic. Jaz v bistvu nisem hotela postati učiteljica, vedno sem imela neke druge predstave. On pa je rekel, da 
mi po maturi še plača pedagoško visoko šolo in potem naredim, kar hočem. Dolgo mu nisem odpustila, da me je manevriral 
v pedagogiko. Nisem ga razumela, kajti vedno je bilo jasno, da imam druge interese. Toda študija mi ni hotel plačati. No, 
tako sem se torej pustila nekako napeljati k tej izobrazbi. Po končanem študiju sva s prijateljem potovala v ZDA in v  Mexico 
City. Tam so ravno odprli genialni antropološki muzej. Po obisku muzeja sem se odločila, da bom študirala mexikanistiko. 
Vrnila sem se na Dunaj, da bi študirala, manjkal pa mi je denar. Zato sem tri leta poučevala na posebni šoli. Čeprav ni bil 
pravi poklic zame, sem se veliko naučila in tudi mnogo pridobila od otrok. Danes se zelo rada spomnim na ta čas. Poleg tega 
sem študirala narodopisje oz. etnologijo, saj študij mexikanistike v tej obliki ni obstajal. Bila sem zelo sama na Dunaju in 
nisem imela prave predstave o tem, kaj ta študij sploh vključuje. Tako sem prišla k nekemu predavanju in naenkrat sta na 
mizi ležali kost in merilni trak. Nisem imela pojma, kaj naj s tem počnem! (se smeji) V drugem predmetu sem študirala 
politologijo. Tam sem se začela ukvarjati z zgodovino Avstrije. Zame je to bilo nekaj čisto novega. O Kubi ali Braziliji bi ti 
lahko povedala vse pomembne datume, o avstrijskih sem imela v glavi le letnici 1945 in 1938. Začelo pa me je silno 
zanimati. Knjige o zgodovini sem brala ko kriminalke, sploh jih nisem mogla nehati brati. Nato sem postala sekretarka 
Socialistične mladine (SJ) ter delala pri časopisu združenja »Trotzdem«. Potem sem pa pričela s projekti: Na primer knjigi 
»Der Himmel ist blau. Kann sein – Frauen in Österreich 1938-1945« (Nebo je modro, mogoče – Žene v Avstriji 1938-1945) in 
»Ich geb dir einen Mantel, dass du ihn noch in Freiheit tragen kannst. Widerstehen im KZ. Österreichi-sche Frauen 
erzählen« (Dam ti plašč, da ga lahko nosiš še v svobodi – Upirati se v koncentracijskem taborišču; avstrijske žene 
pripovedujejo); ter dokumentarec »Küchengespräche mit Rebellinen« (Kuhinjski pogovori z upornicami). 
Konec 1970. let je bil nek nemir v zraku. Veliko smo demonstrirali in diskutirali. Nastale so ideje in kontakti. Tako smo 
potem ustanovili žensko raziskovalno društvo. Bile smo štiri – Elisabeth Holzinger, Lotte Podgornik, Lisbeth N. Trallori in jaz. 
Zanimalo nas je vprašanje »Ali je obstajal ženski upor v času nacionalsocializma?« Odgovor na vprašanje tedaj še ni bil tako 
jasen. Začele smo rešerširati in smo nato naredile prvi intervju z Anni Haider v Linzu. Bile smo navdušene. Anni Haider nam 
je pripovedovala o svoji zelo intenzivni in polni življenjski zgodbi. V času nacionalsocializma je bila v ječi in po inter-vjuju 
nam je posredovala skoraj deset naslovov svojih takratnih sojetnic. Konec koncev smo naredile intervjuje s skoraj sto 
ženami po vsej Avstriji. Transkribirale smo vse inter-vjuje – vsega skupaj je bilo približno 5000 strani. To je bilo še na začetku 
razvoja »oral history«. Morale smo razviti shemo za ovrednotenje materiala. Knjigi, ki sta nastali iz projekta, bazirata na 
ogromnem obsegu znanja in materiala. Raziskale smo, kakšne oblike upora so obstajale, kdo se je upiral itd. Navdušilo nas 
je, kako so te žene pripovedovale. Pomembno nam je bilo, da teksti te osebne note ne izgubijo. Zato se besedila malo 
naslanjajo na narečje. Potem smo si omislile, da bi rade te pogovore posnele. Takrat je bila video tehnologija še nekoliko 
nova in to nam je prišlo zelo naproti, saj nismo bile profesionalne filmske režiserke. Intervjuji so bili zelo dolgi in preprosti. 
Konec koncev smo potem za  
dokumentarec izbrale štiri žene, to so bile Anni Haider, Rosl Grossmann-Breuer, ki je sabotirala vojno mašinerijo in bila 
zasliševana ter mučena od gestapa v hotelu Metropol, Agnes Primocic, ki je pomagala taboriščnikom kaceta pri begu in 
Johanna Sadolschek-Zala, ki je bila partizanka.  
Kaj je razlika med ženskim in moškim uporom? 
Ena izmed razlik do moškega upora je, da so žene tradicionalno zasedale druga delovna področja. Večina je bila zaposlena, 
poleg tega pa so pogosto imele še otroke in hišo, za katere so morale skrbeti. Z izjemo partizank niso bile vojakinje. Zato pa 
so lahko tudi storile nekaj za oskrbo ali pomagale pri begu, ali pa pomagale zabrisati sledi. Če so npr. partizani prišli na 
domačijo, je bilo treba za njimi pobrati vse ogorke, kajti vsak čas prišel bi lahko prišel  
gestapo. Ta neverjetna preudarnost je esencialna v takih nevarnih časih. K temu je dodatno prišla še vloga kot mama. A 
upor je moral imeti prednost in to je bilo za vse zelo težko; ni pa imel prednosti, ker bi bile imele trdo srce. Agnes Primocic v 
filmu reče, da so jo vedno vprašali, zakaj ni nič storila, če je bilo tako nevarno. Njen odgovor je bil, da ni mogla drugače, 
čeprav je svojemu možu obljubila, da ne bo delala za upor. On je bil vpoklican v vojsko in, če bi se njemu kaj zgodilo in še 
njej, bi bili otroci prišli v nacistični dom. Ona pa pravi, da ni mogla reči ne, ko jo je kdo prosil, da mu reši življenje. Intervjuji 
so bili za žene na eni strani naporni, na drugi strani pa so bile vesele, da smo stavile ta vprašanja. Še posebej, če smo 
govorile o situaciji aretacije.  
Le-ta se je namreč zgodila pogosto doma v prisotnosti otrok, ki so se jokali in kričali. Otroci so ostali sami doma in mame 
dolgo niso prejemale nobenih novic. Pogosto je gestapo pri mučenju matere tudi grozil otrokom. Poleg tega so žene tudi 
trpele pod seksualiziranim poniževanjem npr. s psovkami kot »boljševistična kurba« in »partizanska cipa«.  
Partizanke pa so bile v oboroženem uporu. Bojevale so se in organizirale so upor z ramo ob rami z možmi.  
Skupno z Andreo Brem ste napisali knjigo »Am Anfang war ich sehr verliebt – Frauen erzählen von Liebe, Gewalt und 
einem Neubeginn im Frauenhaus« (Začetka sem bila zelo zaljubljena – Žene pripovedujejo o ljubezni, nasilju ter novem 
začetku v varni hiši). Kako vidite aktualno žensko politiko in kakšne spremembe bi si želeli? 
Načelno zagovarjam redukcijo na 20 delovnih ur na teden. S tem bi rešili mnogo problemov na socialnih področjih, npr. 
glede oskrbe otrok. Žene prevzamejo večino oskrbnega dela, poleg otrok tudi nego starejših. Jaz sem bila samohranilka, pa 
tudi, če sta dva zaposlena, nimata tako enostavno. Nadalje bi si želela, da možje in žene dobijo enako plačilo za enako delo. 
Ne mislim, da je ekonomija vse, ampak priznanje pri delu na vsak način prispeva k zdravi samozavesti posameznika. Tema, ki 
jo je, mislim, tudi pomembno nagovoriti, je nasilje proti ženam. Sredi 1970. let smo naredili brošuro, ki se je ukvarjala s sliko 
žene v dnevnih časopisih. Ogorčeni smo bili zaradi seksualizacije ženske. Takrat smo bili mnenja, da se bo to izboljšalo. 
Danes vidim, da se je močno poslabšalo. Reklame si sploh ne morem analitično ogledati. Ne bi zdržala. Mislim, da je nasilje 
proti ženam močno povezano s to seksualizirano sliko žene. To nasprotje matere in kurbe se poteguje skozi celo naše 
življenje. Vesela sem, da se spet diskutira o umorih žen, čeprav je razlog te debate gotovo, da morilec ni bil rojen Avstrijec in 



se to dejstvo izkorišča. Umorov žen je bilo namreč vedno relativno veliko. Menim, da je tu potrebno preventivno delo v 
vzgoji. Ljudi je treba naučiti, kako se ravna s konflikti.  
Pogosto tudi delate s pripadniki manjšin, na primer s Ceijo Stojka ali pa tudi v dokumentarcu »Kein Ort für Slowenen« (To 
ni prostor za Slovence). Kaj vas zanima na tej perspektivi? 
Na eni strani me zanima kultura. Na drugi strani pa so zgodbe manjšincev in manjšink pogosto zelo zanimive in edinstvene. 
Ne mislim, da se o manjšinah »mora nekaj pisati«, temveč dati jim moraš prostor, da sami pripovedujejo svojo zgodbo. 
Zanima me glas manjšine same, ne to, kaj drugi o njej pravijo. Zato tudi v glavnem delam z intervjuji. Nadalje imajo člani 
manjšin zaradi diskriminacije, ki jo pogosto trpijo, drug vidik na družbo. Živijo v nekem stalnem uporu. Vrsta diskriminacije 
ene manjšine se razlikuje od druge, ampak diskriminirane so vse. Poskuša se jih izključiti. Zanimajo me pa tudi slike oz. 
mnenja, ki jih imajo drug o drugem. Rada bi pomagala pri vzpostavljanju enakopravnosti.  Naredila sem inštalacijo za Hišo 
zgodovine Avstrije (HDGÖ), ki je sestavljena iz intervjujev raz-ličnih Avstrijcev in Avstrijk. Med drugim so to pogovori z Romi, 
s koroškimi Slovenci, z ljudmi, ki so doživeli čas nacionalsocializma, s transgender ljudmi itd. Delo naj pokaže različne fasete 
Avstrije.  

• Delegacija obiskala dvojezične šole. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 9, 8. 3. 2019, str. 4 
Komisija državnega zbora RS na Koroškem 
http://www.novice.at/forum/objave/delegacija-obiskala-dvojezicne-sole/  
 

 
Slika: Na povabilo predsednika sosveta pri Uradu zveznega kanclerja Manuela Juga je Komisija državnega zbora RS za 
Slovence v zamejstvu in po svetu obiskala izobraževalne ustanove koroških Slovencev. Foto: Novice 
 
Celovec/ Šentpeter.  Na povabilo predsednika sosveta pri Uradu zveznega kanclerja Manuela Juga je prejšnji četrtek 
Komisija državnega zbora RS za Slovence v zamejstvu in po svetu obiskala izobraževalne ustanove koroških Slovencev: 
Zvezno gimnazijo za Slovence in Dvojezično zvezno trgovsko akademijo v Celovcu, ljudsko šolo v Bilčovsu in Višjo šolo za 
gospodarske poklice v Šentpetru.   
Z obiskom šol so se poslanke in poslanci želeli seznaniti z razmerami v šolstvu in izobraževanju ter s prizadevanji za obstoj in 
razvoj slovenskega jezika. Pred ogledom šol sta delegacijo z zastavljeno vsebino seznanila generalni konzul Milan Predan in 
konzulka Jasna Goličič-Bakovnik.  
Na obisku Komisije državnega zbora  pridobljena spoznanja na Koroškem bodo našla ustrezen odmev v sklopu sooblikovanja 
politike Republike Slovenije na področjih, ki zadevajo Slovence v zamejstvu in po svetu, je obljubila predsednica Komisije 
Ljudmila Novak. 
Po odhodu iz Koroške je popoldne v knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici  potekala 3. seja Komisije v znamenju 
pridobljenih spoznanj Komisije državnega zbora RS.  
»Problematika dvojezičnega šolstva in raba slovenščine v domačem okolju na avstrijskem Koroškem,« je predsednica 
Komisije Ljudmila Novak naslovila temo seje.  
Med področji oddelka 3 izobraževalne direkcije za Koroško (vodi ga deželna šolska nadzornica Sabina Sandrieser, namestnik 
je strokovni nadzornik Miha Vrbinc) so dejavnosti, ki zadevajo manjšinsko šolstvo na najrazličnejših ravneh. Eno poglavij se 
nanaša na komunikacijo in sodelovanje z interesnimi skupinami in zunanjimi partnerji. Gre tudi za sodelovanje z 
ministrstvom RS za izobraževanje, znanost in šport in z Zavodom RS za šolstvo pri nadaljnjem izobraževanju učiteljic in 
učiteljev ter za sodelovanje s šolami. Dejavnosti prispevajo k razvoju kvalitetnega dvojezičnega pouka na Koroškem. 
Seje so se udeležili tudi minister Peter Jožef Česnik, predstavniki ministrstev za izobraževanje, znanost in šport in za zunanje 
zadeve, povabljeni pa so bili tudi politični predstavniki koroških Slovencev. 

• Za dostojanstvo. Avtor: Emanuel Polanšek. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 9, 8. 3. 2019, str. 4 
http://www.novice.at/forum/komentar/za-dostojanstvo/  
Koroški Slovenci in Slovenke izpovedujemo radost in bolečino, slikamo svoje misli ter upodabljamo napeve življenja v svetu 
in naša odzivanja nanje v svoji slovenščini. To je srčna zadeva in obenem nepreslišen drobec pravice do samobitnosti, do 
svojega jezika in kulture. Zato beremo in izdajamo tudi slovenske knjige in si prizadevamo mdr. za svoj slovenski časopis. 
Slovenščina in iz nje izvirajoča prizadevanja za pravice nas delajo nezamenljive in posebne. Privlačen tudi za drugega pa 
bom, če se bom poleg zazrtosti v svoje postavil za pravičnost vsepovsod, kjer gre za dostojanstvo in enakopravnost drugega 

http://www.novice.at/forum/objave/delegacija-obiskala-dvojezicne-sole/
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in za njegovo pravico do življenja vrednega življenja. To narekujeta srčna kultura in zdrav um, s tem pa slovensko srce 
plemenitimo in nadgrajujemo s človečanstvom. 
Mednarodni dan žena naj bi bil spominski dan in opomin vsakomur, ki mu solidarnost, enakopravnost in človekovo 
dostojanstvo niso puhle besede. Čudovit zgled milijonom sta kongovski zdravnik Denis Mukwege in jezidinja Nadia Murad. 
Vsak na svoj način sta ogromno prispevala k usmerjanju pozornosti in boju proti vojnim zločinom nad ženami in deklicami. 
Za njun boj proti nasilju nad ženskami v vojni in oboroženih spopadih so ju decembra odlikovali in počastili z Nobelovo 
nagrado za mir. Ginekolog Denis Mukwege v svoji bolnišnici, ki jo je ustanovil v Demokratični republiki Kongo, zdravi žrtve 
posilstev in spolnega nasilja – medtem jih je do danes že 50.000 – in Nadia Murad, ki je bila ena od 3.000 jezidinj, ki so bile 
žrtve posilstev in drugih zlorab samooklicane Islamske države v Iraku, je po posrečenem pobegu iz suženjstva danes 
aktivistka za človekove pravice. Združeni narodi pa so jo imenovali za ambasadorko dobre volje za dostojanstvo preživelih 
trgovine z ljudmi. 

• Takšna srečanja dajejo pogum in krepijo vzajemnost. Avtor: Franc Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 9, 8. 3. 2019, str. 5 

Prvo žensko omizje SJK 
Na kmetiji pri Gamsu na Ločilu je zadnji dan meseca svečana bilo prvo omizje kmetic, h kateremu je vabila Skupnost 
južnokoroških kmetic in kmetov. Srečanje je bilo pravšnja priložnost za poglabljanje osebnih stikov in za pretres vprašanj 
in problemov, s katerimi se soočajo kmetice in kmetje na južnem Koroškem.  
http://www.novice.at/brez-meja/zgodbe/taksna-srecanja-dajejo-pogum-in-krepijo-vzajemnost/ 
 

 
Slika: Na kmetiji pri Gamsu na Ločilu je bilo prvo omizje kmetic, h kateremu je vabila Skupnost južnokoroških kmetic in 
kmetov. Foto: Novice 
 
Ločilo.  Iz vseh treh velikih dolin, Zilje, Roža in Podjune, so v četrtek, 28. februarja, popoldne prišle kmetice v Ločilo pri 
Podkloštru na prvo žensko omizje SJK. Pobudnica tovrstnega srečanja žensk je kmečkozborska svetnica SJK Marinka Mader-
Tschertou, Najekinja v Slovenjem Plajberku. V pozdravu se je najprej zahvalila Gamsovi gospodinji Brigitti Mikl za prisrčen 
sprejem in gostoljubje ter naglasila, da je poleg osebnega spoznavanja namen omizja tudi in predvsem krepitev 
medsebojnih stikov in povezave kmetic, skratka vzpostavitev močne medsebojne mreže vzajemnosti in za izmenjavo 
izkušenj. Kajti »takšna srečanja so važna tudi zato, ker spoznamo druge gospodarske dejavnosti, dobimo nove ideje, nam 
dajejo zagon in tudi pogum za razširitev ponudbe in dejavnosti na lastnih kmetijah.« Mader-Tschertou je izrazila 
zadovoljstvo, da je prvo omizje žensk SJK uspelo nekaj dni pred mednarodnim dnevom žena. Navzoča je bila tudi Maja 
Smrtnik, nova poslovodkinja KIS. 
Olja, jagode, mila 
Brigitta Mikl je kmeticam obširno predstavila gospodarske dejavnosti in panoge na Gamsovi kmetiji, ki zagotavljajo 
preživetje družine in obstoj kmetije v neposredni bližini mesta Beljaka in v zelo razseljenem urbanem okolju ter industrijsko 
in prometno zaznamovani soseščini Brnce. Pri Gamsu se težiščno ukvarjajo s prodajo doma pridelanih izdelkov, se pravi s 
stiskanjem in preprodajo jedilnih olj, s pridelavo jagod in njihovo predelavo v marmelade ter sokove, z žganjekuho in tudi z 
izdelovanjem mil. Vse priraste na kmetiji. Olja, laneno, konopljino, bučno, sončnično, sojino, orehovo, ogrščično ali repično, 
makovo in ričkovo ali totrovo, so hladno stisnjena in vsi pridelovalni in predelovalni postopki vseh izdelkov so seveda 
certificirani. Izdelke prodajajo v lastni trgovini, ki so jo uredili v lično preurejenih nekdanjih hlevskih prostorih. Tam so tudi 
stiskalnica za olja in velik seminarski prostor. Pahljača ponujenih in izključno kakovostnih izdelkov je široka. Dodatna 
dejavnost je pridelava komposta, ki ga v glavnem koristijo za gnojenje njiv. Kemičnih škropil pri Gamsu ne uporabljajo, zato 
pa na njihovih njivah vselej cvetijo oljne rastline.   
Široka pahljača tematik 
Pahljača tematik, vprašanj in problemov, ki so se jim udeleženke omizja posvetile v živahni in temeljiti razpravi, je zelo 
široka. Veliko breme sta vse hujša in zahtevnejša birokracija in kontrolne inšpekcije. Občutka, da so domači izdelki podvrženi 
ostrejšim kontrolam kot uvoženi, se kmetje ne morejo znebiti. Ključnega in splošnega pomena sta vprašanji nasledstva na 
kmetijah in izginjanje kmetijskih ter pridelovalnih površin oz. razseljevanje, kar je posledica prostorsko ureditvene politike. 
Mnoge kmetije so brez naslednice ali naslednika ter je njihova usoda vprašljiva in ogromne površine najboljše kmetijsko-
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pridelovalne zemlje izginjajo pod asfaltom in betonom. Vse bolj zaskrbljujoče je tudi, da velike površine in cele kmetije bolj 
in bolj prehajajo v roke špekulantov in tujih kupcev.  
O čezmejnih stikih 
Beseda pa je tekla tudi o čezmejnih stikih, na primer s kmeticami v alpsko-jadranskem prostoru. Zaželeni in dobrodošli pa so 
tudi strokovni tečaji, ekskurzije in  družabna srečanja ter oddihi, velikega pomena za razvoj teh dejavnosti pa je tudi KIS.    
Naslednje žensko omizje žensk SJK bo za mednarodni dan prehrane (16. oktobra 2019) v Podjuni.                        

• Majhen strošek za Evropejca, velik korak za gvatemalskega kmeta. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 9, 8. 3. 2019, str. 7 

Pomoč pri razvoju 
Skupina Bilčovščanov je z organizacijo Brat in sestra v stiski obiskala Gvatemalo in se lahko prepričala, da smiselno 
zasnovana razvojna pomoč omogoča resnične rezultate.  
http://www.novice.at/novice/po-svetu/majhen-strosek-za-evropejca-velik-korak-za-gvatemalskega-kmeta/ 
 

 

Slika: Skupina Bilčovščanov je z organizacijo Brat in sestra v stiski obiskala Gvatemalo. Foto: Novice 
 
Bilčovs. Koroške izkušnje z dvojezičnostjo so bile pred dobrima dvema desetletjema eno izmed izhodišč za vzpostavitev 
»čezatlantske« povezave, ki danes omogoča boljše življenje tej ali oni družini v Gvatemali. In ki po malem, a vztrajno 
pomaga postavljati boljše temelje v srednjeameriški državi, v kateri je še izredno močno prisotna dediščina prvotnih 
prebivalcev »novega sveta.« 
Gvatemalo je med letoma 1960 in 1996 pretresala državljanska vojna, ki je terjala več ko 200.000 smrtnih žrtev in močno 
oškodovala tako družbene odnose kot gospodarske in življenjske razmere v državi. V okviru programa za zaščito prič vojnih 
zločinov – iz Evrope in ZDA so tedaj prišli aktivisti, ki so živeli z njimi in jih tako varovali pred umori – se je po sklenitvi 
premirja leta 1996 v Gvatemalo preselil tudi Franc Kernjak s Trebinje pri Šentilju. Obenem je kot izšolani psiholog pomagal 
pri razčiščevanju in premagovanju vojnih travm med prebivalci.  
Leta 1998 je soorganiziral obisk Gvatemalčanov v Evropi, ki so se med drugim želeli pozanimati o dvojezičnem šolstvu – v 
Gvatemali poleg uradne španščine govorijo 53 jezikov praprebivalcev, od tega kar 22 majevskih narečij -, o sodobnem 
kmetovanju in o programih za pričevalce dogajanj. Pot jih je, nekam logično, pripeljala tudi na Koroško, kjer je z njimi trajne 
stike navezal Mihi Mischkulnig, kmetovalec iz Branče vasi pri Bilčovsu. V okviru škofijske dobrodelne zveze Brat in sestra v 
stiski (Bruder und Schwester in Not – na Koroškem je oznaka uradno dvojezična) je organiziral razvojno pomoč in leta 2002 
prvič potoval v Gvatemalo. 
Februarja letos je vseavstrijska skupina 15 podpornikov Brata in sestre v stiski, med njimi šest Bilčovščanov, obiskala to 
srednjeameriško državo, da bi se seznanila z rezultati razvojne pomoči in razmerami na terenu. Kakor pravi Robert Hedenik, 
jih je po eni strani presenetilo skoraj vsepovsod prisotno zelenje v državi zaradi ogromnih nasadov koruze, palm in 
deževnega pragozda – država se sama imenuje dežela večne pomladi –, po drugi strani pa ogromna revščina in v današnji 
razviti Evropi povsem nepredstavljivo onesnaževanje okolja. »Tuje rudarske družbe v celoti odkopljejo goro, zapustijo pa 
popolno pustinjo. Domačini, ki so tam prej lahko na rodovitni zemlji pridelovali hrano, sicer za nekaj let dobijo razmeroma 
dobro plačano službo, po odkopu pa ostanejo brezposelni in povrh še brez zemlje. Pogosto pa so se z zasluženim denarjem 
navadili kupovati alkohol in na koncu ostanejo reveži in pijanci,« ugotavlja Hedenik. 
Odplake iz rudnikov neočiščeno odtekajo v reke in jezera, vse smeti pa končajo v naravi. Državna infrastruktura je namreč 
skoraj v celoti uničena, ni ne odvoza smeti niti delujoče pošte – pošiljanje navadnega pisma za privatne ponudnike kratko 
malo ni zadosti dobičkonosno. 
Zaradi pomanjkanja primernih državnih struktur, slabega izobraževalnega sistema in  
razsajajoče korupcije je zato toliko bolj pomembna pomoč resnih človekoljubnih organizacij. Pridevnik »resnih« zato, ker v 
Gvatemali ne manjka posegov od zunaj, zlasti gre za ameriška evangelikalna združenja, ki prebivalstvu sicer obljubljajo 
»duhovno hrano,« a zanemarjajo temeljne življenjske potrebe. Kot primer uspele pomoči Robert Hedenik navaja kmeta iz 
precej sušne ravnine ob Tihem oceanu, ki s pomočjo kapljične namakalne naprave, darilom župnije Bilčovs, lahko žanje tri 
do štirikrat letno. »Od tega živijo štiri družine. Drug kmet, ki namaka s klasičnim sistemom, porabi dve tretjini več vode in 
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precej več goriva za poganjanje namakalnih naprav. Tudi njemu bomo sedaj omogočili kapljično namakanje. Za naše 
razmere je to razmeroma majhen strošek, za tistega kmeta in njegovo družino pa izredna pomoč.« 

• Tudi jaz se bojim fašizma, Italija pa ga ščiti. Avtor: Franc Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 9, 
8. 3. 2019, str. 12 

Po svoje je to, da stošestletnik napolni nemajhno prireditveno dvorano, prav tako nekaj edinstvenega in morda celo rekordnega, 
kot je edinstveno in morda celo rekordno že  zgolj dejstvo, da človek doseže tako častitljivo starost in so pri tem njegove misli 
jasne kot solze in stavki kot britev ostro formulirani. 
http://www.novice.at/kultura/literatura/tudi-jaz-se-bojim-fasizma-italija-pa-ga-sciti/  
 

 
Slika: Tržaški Slovenec in svetovljan, neuklonjiv duh, živa priča nasilja totalitarizmov dvajsetega stoletja, pedagog, pisatelj 
in razumnik ter goreč rodoljub Boris Pahor. Foto: Novice 
 
Celovec.  Ta fenomen je tržaški Slovenec in svetovljan, neuklonjiv duh, živa priča nasilja totalitarizmov dvajsetega stoletja, 
pedagog, pisatelj in razumnik ter goreč rodoljub Boris Pahor. V petek, 1. marca 2019, je spregovoril in očaral občinstvo v 
Tischlerjevi dvorani na predstavitvi knjige Darke Zvonar Predan »Boris Pahor-Najini pogovori«. Knjiga je izšla lani pri 
mariborski založbi Kulturni center Maribor v knjižni zbirki Frontier. Uvršča se v niz pogovorov, ki jih je avtorica in novinarka 
izdala v knjižni obliki. Na predstavitev knjige so vabili Mohorjeva založba, Društvo slovenskih pisateljev in pisateljic v Avstriji 
ter Knjižni center Maribor. Pogovor z Borisom Pahorjem in avtorico Darko Zvonar Predan je vodil bivši vodja slovenskega 
odddelka RAI v Trstu in publicist Ivo Jevnikar. 
Ravnatelj Mohorjeve Karl Hren je na začetku omenil dolgo časovno sopotništvo med njegovo založbo in Borisem Pahorjem, 
saj je ob njegovem rojstvu, še za časa rajnke avstroogrske monarhije, celovška Mohorjeva zalagala celoten slovenski narod s 
knjigami. Jevnikar je Pahorja predstavil kot človeka, ki je pokončno, jasno in odločno zagovarjal in zagovarja življensko 
pravico svojega naroda in resnico in se je zato zameril režimom, ki so v prejšnjem stoletju usodno in bistveno krojili usodo 
slovenskega naroda, pa tudi njegovo: fašizmu, nacizmu in po drugi svetovni vojni jugoslovanski inačiči komunizma. 
Pokončno jim je kljuboval. Prva dva sta ga zato, ker je Slovenec, preganjala na smrt, šel je skozi pekel kacetov Natzweiler 
(glej knjigo Nekropola), Dachau, Dora, slednji pa ga je zaradi resnicoljubnosti in ker se je tega Tržačana bal, neusmiljeno 
preganjal. Odločilni za to so bili Pahorjeva solidarnost z Edvardom Kocbekom in odstiranje povojnih dogodkov in ker je 
vselej odkrito govoril. Predanova je dejala, da so srečanja s Pahorjem zanjo bila veliko darilo usode. Pahor da je hodeča 
zgodovina minulega stoletja. Veliko je dal Sloveniji in Italiji in Koroška mu je vselej bila pri srcu. 
Pahor je o knjigi  »Najini pogovori« menil, da je zanj posebno darilo in da je »zaljubljen vanjo«. Knjiga da ima sporočilo za 
slehernega Evropejca, ne samo za Slovence.V svojih razmišljanjih je napravil velik lok od revije Zaliv, ki jo je izdajal in so jo 
»pisali zastonjskarski pisatelji«, preko Edvarda Kocbeka do Alberta Camusa, ki je dejal, da je komunizem v svoji  ekonomiji 
pozabil na pomen naroda. Pahor pa meni, da tudi Evropa zanemarja to plat, za kar je Francija najboljši primer. Brez Kocbeka 
in njegovih krščanskih socialistov pa po Pahorju ne bi bilo Osvobodilne fronte in narodnoosvobodilnega boja.  
Odkrito je priznal, da ga je strah današnjih pojavov in vračanja fašizma v Italiji, kar se med drugim kaže v popolnem 
zamolčevanju nasilja, ki so ga Italijani zganjali nad Slovenci, obenem pa je Ljubljani očital, da je prav ta zgodovina nasilja, ki 
so ga Slovenci doživeli pod okupacijo in v koncentracijskih taboriščih, ne zanima. To je naša zgodovina, kot je naša 
zgodovina tudi usoda koroških Slovencev in beneških Slovencev. Ene in druge so v državah, kjer živijo, zatirali, jim odrekali 
pravice. Pahor je pozval vse, naj se zavedajo svojih korenin in naj jezik prenašajo naprej na svoje potomce.  

• »Hmetna«, da je zmagala kitara. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 9, 8. 3. 2019, 
str. 13 

Portret: Katarina Sima 
Vedno nekoliko zadržana v ozadju tiho čaka, da z ubiranjem strun uvede ali zaključi prireditve. Poletna glasbena 
delavnica Sonus je zanjo posebna priložnost za učenje ob skupnem igranju in poslušanju.  
http://www.novice.at/brez-meja/umetnost-brez-meja/hmetna-da-je-zmagala-kitara/  
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Slika: Katarina Sima. Foto: Novice 
 
Celovec.  Kadar je na dopustu, se že zelo veseli vrnitve domov. Pa ne zato, ker bi ji bilo med letoviščarskim brezdeljem kaj 
dolgčas, temveč zato, ker jo pogreša. Svojo kitaro namreč. 
Katarino Sima so obiskovalci slovenskih prireditev, v celovškem Hačku, na predstavitvi knjige njene najboljše prijateljice 
Verene Gotthardt v Musilovi hiši, v šentjanškem k&k centru ali nazadnje v Domu prosvete v Tinjah, v zadnjih letih pogosto 
slišali igrati na njenem instrumentu. Vedno nekoliko zadržana v ozadju tiho čaka, da z ubiranjem strun uvede in po navadi še 
zaključi prireditve. Skratka, da jih polepša. Kar ji tudi uspeva. 
Zato preseneča, da igranja kitare ni ubrala za svoj študij. Na celovški univerzi študira anglistiko in amerikanistiko, ravno 
sedaj zaključuje diplomski študij (bachelor), svojo diplomsko nalogo piše o filmskih adaptacijah Baskervillskega psa. Gre 
seveda za roman Arthurja Conana Doyla o fosforescenčni pošasti, ki dela preglavice slovitemu detektivu Sherlocku Holmsu. 
Pravi, da doslej ni imela želje, da bi bila učiteljica kitare, poleg tega pa jo jezikoslovje zares privlači. Tudi kadar gre za 
domača narečja. In pri tem Katarina Sima preseneti še enkrat. Čeprav je odraščala v Celovcu, govori namreč zares pristno 
rožansko narečje. »Oče je doma iz Deščic pri Šentilju, mama pa je iz Celovca, ampak tudi ona nima kaj dosti drugačnega 
narečja kot oče.« 
Kitaro igra že od tretjega razreda ljudske šole, po 15 letih se na Slovenski glasbeni šoli dežele Koroške pri učitelju Janezu 
Gregoriču pripravlja na zaključni izpit. Kam se bo usmerila potem, pušča odprto, jasno pa ji je, da se svojemu  
instrumentu ne namerava odreči. Le nasmeji se in zamaje z glavo ob taki misli. Vmes se je sicer preizkusila tudi na klavirju, a 
je danes vesela, »hmetna« po domače, da je »zmagala« kitara. Ob njenem pripovedovanju se celo zazdi, čeprav sama pravi, 
da o čem takem sploh še ni razmišljala, da se med igranjem lahko združi z instrumentom v eno ustvarjalno enoto. In 
zatrjuje, da jo kitara lahko kdaj pomiri, kdaj drugič pa spet razvedri. Skratka, da ji glasba pomaga tudi v včasih malo bolj 
stresnih obdobjih študija.  
Naslednji nastop bo Katarina Sima imela 30. aprila ob zaključku razstave del Gustava Januša v Globasnici, ko bo nastopila s 
kitarskim kvartetom. Prav igranje v skupini je zanjo poseben čar in zato letos resno razmišlja, da bi se ponovno prijavila za 
glasbeno delavnico Sonus (www.sonus.at) na Bistrici pri Pliberku. »To je res priložnost za intenzivno skupno muziciranje, v 
orkestru ali v kvartetu, za izmenjavo izkušenj, za vzajemno učenje. Učiš se ob skupnem igranju in poslušanju, prijetno pa je 
tudi druženje.« 

• Nogometna šola SAK je vzbudila pozornost nogometne javnosti. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 9, 8. 3. 
2019, str. 15 

SAK je pri naraščaju naredil naslednji velik korak. Nogometna šola SAK je v koroški nogometni sceni zbudila veliko 
pozornosti in odprla diskusije celo v KFV. 
http://www.novice.at/novice/sport/nogometna-sola-sak-je-vzbudila-pozornost-nogometne-javnosti/ 
 

 
Slika: Nogometna šola SAK je vzbudila pozornost nogometne javnosti. Foto: Novice 
 
Na predstavitev  nogometne šole SAK so bili vabljeni predvsem mladi nogometaši in njihovi starši, javnost v tem smislu pa 
še ne pozna ozadij in koncepta. Zato je nova šola zbudila tudi pozornost v nogometni zvezi, kjer se želijo v prihodnje 
poglobljeno posvetiti temu novemu trendu, saj je skoraj istočasno tudi KAC predstavil Waschija Mertla kot šefa svoje 
športne šole. Drugi klubi v Celovcu in na podeželju pa se zdaj bojijo, da bi jim te šole odnesle največje talente. 

http://www.novice.at/novice/sport/nogometna-sola-sak-je-vzbudila-pozornost-nogometne-javnosti/
http://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/03/20190305_154803.jpg
http://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/03/SAK-Nogometna-sola-smid-jenny-smid-bozicevic.jpg


KFV pa tudi razmišlja o uvedbi licence za take šole. Predsednik KFV Klaus Mitterdorfer je dejal, da pozdravlja iniciative, kot 
jo je podvzel SAK, ker se s tem vzame podlaga vsem tistim, ki samo zaradi finančnega profita vodijo take šole. 
SAK je na predstavitvi šole prezentiral tudi športno-medicinsko vodstvo. Zdravnik dr. Ivan Ramšak bo 2 x letno pregledal vse 
igralce, fizioterapevt Patrick Lausegger pa bo pristojen za vprašanja gibalnega aparata. Nadalje v športno-medicinskem timu 
sta tudi Peter Stern in Toni Smrtnik.  
Na športnem področju pa je uspelo fiksirati sodelovanje z bivšim avstrijskim reprezentanom Petrom Hrstičem. Središčni 
»šolski dan« bodo srede, kjer bodo trenerji individualno vadili z igralci. Prva skupina je prijavljena tudi že v Pliberku in bo 
delovala v Vidri vasi.  
Poletni camp nogometne šole bo od 8. do 12. julija in od 15. do 19. julija v Vidri vasi. Prijave sprejema Marjan Smid in vsi 
trenerji SAK. 
 

 

• Winklerjev opus v last dežele in mesta. ORF, Celovec, 08.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2968742/  
Celovški mestni svet je na svoji seji v četrtek sklenil, da predčasno odkupi literarni opus koroškega literata Josefa 
Winklerja. Sklep je bil večinski, proti je glasovala svobodnjaška stranka (FPÖ). Winklerjeva dela bosta skupno kupila 
dežela Koroška in mesto Celovec, kupna cena znaša okoli 460.000 evrov. 
 

 
Slika: Celovški mestni svet je na svoji seji v četrtek sklenil, da predčasno odkupi literarni opus koroškega literata Josefa 
Winklerja. Foto: ORF 
 
Winklerjev opus vsebuje dela iz 45 let literarnega ustvarjanja, med tem je več kot 100 knjig z zapiski in dnevnikov. 

• Zagreb vztraja pri dvostranskem dogovoru. ORF, Celovec, 08.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2968750/  
Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović se je v četrtek v Bruslju srečala s predsednikoma Evropske komisije Jean-
Claudom Junckerjem in Evropskega sveta Donaldom Tuskom. Z Junckerjem sta govorila tudi o sporu o meji med Slovenijo 
in Hrvaško, hrvaška predsednica je ponovila, da Zagreb vztraja pri dvostranskem dogovoru. 
 
Grabar-Kitarovićeva je v pogovoru s hrvaškimi novinarji v Bruslju dejala, da je Junckerju ponovila znana hrvaška stališča o 
arbitražnem postopku. „Predsedniku komisije Junckerju sem ob tem dejala, da nekatere izjave in mnenja, ki jih je slišati od 
nekaterih članov komisije, ne prispevajo k temu, da bi dosegli dvostranski dogovor med Hrvaško in Slovenijo, ter da bi bilo 
dobro vzdržati se takšnih izjav,“ je dejala hrvaška predsednica. Dodala je, da „nima v mislih Junckerja, temveč nekatere 
druge člane Evropske komisije“. 
Čeprav ni nikogar omenila poimensko, je mogoče sklepati, da je imela v mislih podpredsednika Evropske komisije Fransa 
Timmermansa, ki je prejšnji teden med obiskom v Ljubljani poudaril, da lahko Slovenija in Hrvaška razpravljata samo še o 
implementaciji arbitražne razsodbe o meji med državama in ničemer drugem. S tem je pritrdil stališčem Ljubljane. 
Hrvaška zavrača uveljavitev arbitražne razsodbe, objavljene 29. junija 2017, ker meni, da je Slovenija kompromitirala 
arbitražni postopek. Zagreb predlaga nova pogajanja za rešitev dolgoletnega spora o meji. 
Slovenija je julija lani vložila tožbo proti Hrvaški na Sodišču EU zaradi kršenja evropskega pravnega reda, ki je posledica 
nespoštovanja arbitražne razsodbe. Evropska komisija se v predhodnem postopku ni hotela izrekati in postavljati na nobeno 
stran, čeprav je njena pravna služba ocenila, da slovenski argumenti držijo. 
Grabar-Kitarovićeva je v četrtek še povedala, da sta Juncker in Tusk podprla projekte iz pobude Tri morja, posebej ob 
dejstvu, da pobuda spodbuja „kohezijo evropskega prostora, evropske ideje in vrednote“. Vrh pobude bo junija letos gostila 
Slovenija in to je bila tudi ena od tem pogovorov med februarskim obiskom slovenskega predsednika Boruta Pahorja v 
Bruslju. 

• Predsednica SKGZ je Ksenija Dobrila. ORF, Celovec, 11.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2969273/  
Ksenija Dobrila je nova predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ), ene od krovnih organizacij slovenske 
narodne skupnosti v Italiji. Z njeno izvolitvijo za predsednico se je končalo 22-letno predsednikovanje Rudija Pavšiča. 
Poziv k optimizmu in medsebojnemu spoštovanju 
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Odhajajoči predsednik Pavšič je v poslovilnem govoru poudaril, da „nam čas sprememb nalaga, da ustvarimo vse pogoje, da 
utrdimo med nami čut pripadnosti skupnosti, ki predstavlja dodano vrednost v tem prostoru“. Pavšič je tudi pozval k 
optimizmu in medsebojnemu spoštovanju, hkrati pa je globoko prepričan, da ni alternative skupni Evropi, ki da je garancija 
za vse nas in zlasti za manjšine. 
 

 
Slika: Odhajajoči predsednik Pavšič je v poslovilnem govoru poudaril, da „nam čas sprememb nalaga, da ustvarimo vse 
pogoje, da utrdimo med nami čut pripadnosti skupnosti, ki predstavlja dodano vrednost v tem prostoru“. Foto: 
primorski.eu 
 
Kritičen je bil Pavšič do italijanskih oblasti in se vprašal, zakaj morajo prosjačiti za mesto v parlamentu ali čakati poldrugo 
leto za sklic vladnega omizja za manjšino oziroma zakaj je zaščitni zakon še vedno delno neuresničen. Pavšič je izrazil 
obžalovanje, ker Slovenska manjšinska koordinacija ne deluje več, Slovenija pa mora slovensko narodno skupnost v Italiji 
„upoštevati v logiki dostojanstva 5. člena slovenske ustave in ne kot proračunsko točko“. Poudaril je tudi potrebo po skupni 
skrbi za ohranitev jezika. 
„Obstoj dveh krovnih organizacij anahronizem“ 
Kar se tiče zamejskega prostora, je menil, da nikoli prej ni bilo toliko pozitivnih priložnosti in tako odprtega ozračja kot zdaj. 
Vlagati je treba v bodočnost in ustvariti nove priložnosti za dialog, prijateljstvo in sodelovanje med Slovenijo, Italijo in 
Furlanijo-Julijsko krajino, je poudaril. Slovenci v Italiji morajo nehati živeti v dveh taborih in se naslanjati na preteklost, da se 
upraviči prihodnost, pogovarjati se je treba, kako skupaj preživeti v prihodnjih desetletjih, je poudaril Pavšič, za katerega je 
obstoj dveh krovnih organizacij anahronizem. 
 

 
Slika: Ksenija Dobrila je nova predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ), ene od krovnih organizacij 
slovenske narodne skupnosti v Italiji. Foto: primorski.eu 
 
„Naloge jasno porazdeliti, cilje natančno določiti“ 
Nova predsednica Ksenija Dobrila je v nagovoru pred glasovanjem naštela področja, ki jim namerava posvetiti vso skrb: 
jezikovno načrtovanje, šolstvo, sociala, kultura, šport in odnosi s Slovenijo. Pri vodenju Slovenske kulturno-gospodarske 
zveze bi rada vzpostavila „organizacijsko kulturo“, kar da pomeni, da bi bile naloge posameznikov jasno porazdeljene in cilji 
natančno določeni. 
Širjenje jedra govorcev slovenskega jezika je eden od glavnih izzivov za bodočnost narodne skupnosti v Italiji, tako Dobrila. 
SKGZ mora zato prevzeti nove odgovornosti na področju jezikovnega načrtovanja in šolstva, pravi predsednica v pogovoru 
za slovenski spored italijanske radiotelevizije RAI. 
Kocijančič bo podpredsednik 
Na sobotnem kongresu SKGZ v Trstu je Ksenija Dobrila prejela 120 glasov, njen edini protikandidat Igor Kocijančič pa je 
prepričal 59 delegatov, poroča Primorski dnevnik. Kocijančič bo podpredsednik. 

• „Boj za enakopravnost še ni končan“. ORF, Celovec, 11.03.2019 



https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2969322/  
Kar želijo posredovati, je predvsem solidarnost med ženskami in spoznanje, da boj za enakopravnost žensk ni končan. 
Tako se glasi sporočilo Zveze slovenskih žena (ZSŽ), ki je v petek v Pliberku vzela pod drobnogled vzgojo, izobraževanje in 
kulturo. 
Ženske so se zbrale v Pliberku 
Zveza slovenskih žena (ZSŽ) se danes zavzema za manjšinske pravice, za narodnostno ozaveščenost, za rabo in širjenje 
slovenskega jezika in slovenskih knjig, je temeljna izhodišča organizacije začrtala nova predsednica Daniela Topar. Bila je 
govornica za 8. marec, ko so se zbrale številne ženske v Kulturnem domu v Pliberku. 
 

 
Slika: Pozornost prihajajočih na počastitev mednarodnega dneva žensk so za trenutek pritegnili portreti otrok, dela 
slikarja Manfreda Bockelmanna pod geslom „Risanje proti pozabi“, predstavljena v projektu Nove srednje šole Pliberk 
„#denk_ART“. Foto: ORF 
 
„Mladina naj se upre diskriminaciji žensk“ 
Pozornost prihajajočih na počastitev mednarodnega dneva žensk so za trenutek pritegnili portreti otrok, dela slikarja 
Manfreda Bockelmanna pod geslom „Risanje proti pozabi“, predstavljena v projektu Nove srednje šole Pliberk 
„#denk_ART“. Slikar je pozval mladino, naj je pozorna na vsakršno obliko diskriminacije in naj se ji upre, je vsakoletni dan 
žensk namenjen prizadevanjem za enakopravnost žensk in poudarjanju pomena enakosti med spoloma. 
Kar želijo posredovati, je predvsem solidarnost med ženskami in spoznanje, da boj za enakopravnost žensk ni končan, je 
poudarila Julija Schellander-Obid, podpredsednica Zveze slovenskih žena. 
 

 
Slika: Z izbranimi skladbami so glasbeni del oblikovale pevke Voxon Academy, na klavirju jih je spremljal Gašpar Flajs. 
Foto: ORF 
 
„ZSŽ skrbi za vzgojo, izobraževanje in kulturo“ 
Z izbranimi skladbami so glasbeni del oblikovale pevke Voxon Academy, na klavirju jih je spremljal Gašpar Flajs. V uvodnih 
razmišljanjih je nova predsednica Daniela Topar poglobila razmišljanja, ko je poudarila, kako je enakopravnost žensk vedno 
povezana tudi z ureditvijo družbe na drugih področjih. Med omenjenimi področji so vzgoja, izobraževanje in kultura - tudi 
teme, ki igrajo odločilno vlogo, odkar je iz Antifašistične fronte žena (AFŽ) postala Zveza slovenskih žena. 
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Slika: Predsednica Daniela Topar se je zavzela za ohranitev vsega, kar je bilo vsa leta pomembno in uspešno. Foto:  ORF 
 
„Dan zahvale in spoštovanja“ 
Naposled se je predsednica Daniela Topar zavzela za ohranitev vsega, kar je bilo vsa leta pomembno in uspešno. Njen 
pogled pa je segal tudi v čas, še pred ustanovitvijo predhodnice današnje organizacije. Tako je omenila mnogostranske 
tečaje, ki jih je vodila Milka Hartman. Ta se je zavzemala za dodatno jezikovno izobrazbo deklet in žensk na dvojezičnem 
ozemlju. 
Kot dan spoštovanja in zahvale je 8. marec označil novi predsednik Zveze slovenskih organizacij (ZSO) Manuel Jug. 
|Milan Predan, generalni konzul Republike Slovenije v Celovcu je kot pozitivno ocenil, da danes zelo odkrito poteka pogovor 
o enakopravnosti žensk, v razmišljanja pa vključil tudi razmere v Avstriji in Sloveniji. 
 „Koroške Slovenke del genocida nad narodom“ 
Matjaž Špat, predsednik taboriščnega odbora Ravensbrück - Auschwitz pri Zvezi združenj borcev za vrednote 
narodnoosvobodilnega boja Slovenije je spomnil, da so bile tudi Slovenke na Koroškem del genocida nad slovenskim 
narodom. Dekleta pa so del mladosti preživela v hudi bedi in pomanjkanju. Izrazil je ponos, da so ženske temelj poslanstva 
prenesle na mlajši rod in podčrtal pomen žensk v vrstah slovenske narodne skupnosti. 
Na proslavo dneva žensk v Pliberk je prišla tudi medtem 100-letna Marija Frlan z Rakeka v Sloveniji, ki je bila med vojno 
internirana v ženskem koncentracijskem taborišču Ravensbrück. 
 

• „Koroška poje“ v znamenju manjših skupin. ORF, Celovec, 11.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2969375/  
V Domu glasbe v Celovcu je bil v nedeljo na sporedu koncert „Koroška poje“, osrednji letni pevsko-glasbeni popoldan 
Krščanske kulturne zveze (KKZ). Letos so zapele in navdušile manjše skupine iz Roža, Podjune in Zilje. 
Odsev pisane pevske dejavnosti 
Krščanska kulturna zveza (KKZ) je vabila v nedeljo v celovški Dom glasbe na osrednji koncert „Koroška poje“. Oblikovale so 
ga manjše vokalne skupine iz vseh predelov južne Koroške. Po eni strani je bil koncert odsev pisane pevske dejavnosti 
manjših pevskih zasedb, po drugi strani so se spomnili 120-letnice rojstva in 40-letnice smrti skladatelja Pavleta Kernjaka. 
 

 
Slika: Ana Tijssen (klavir), Christian Filipič (prečna flavta) in Roman Pechmann (akordeon). Koroška poje 2019. Foto: ORF 
 
Vsaka skupina, skupno jih je bilo enajst, se je predstavila s svojim čisto posebnim pevskim sporedom. Vse skupine pa so 
sodelovale tudi v kanonu, ki ga je po motivih Pavleta Kernjaka za koncert napisal Eduard Oraže. Režijo je imel na skrbi 
Aleksander Tolmaier. Zvočne in slikovne utrinke koncerta „Koroška poje“ boste videli že v naslednji izdaji televizijske 
stalnice „Dober dan, Koroška“ prihodnjo nedeljo, 17. marca, ob 13:30 minut na mreži ORF 2. 

• Hrvaški škof reagiral na prepoved. ORF, Celovec, 12.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2969495/  
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Hrvaški škof Petar Palić se je odzval na odločitev Katoliške cerkve na Koroškem, ki letos ni dala dovoljenja obhajanju sv. 
maše v sklopu vsakoletne spominske prireditve Hrvatov na Libuškem polju. Palič je prosil kardinala Schönborna za 
revizijo odločitve administratorja Krške škofije Engelberta Guggenbergerja. 
 
Cerkveno spominsko srečanje ni le spomin na ob koncu druge svetovne vojne leta 1945 pobitih ustašev, temveč „tudi 
spominjanje množičnih civilnih žrtev“, je dejal generalni sekretar hrvaške škofovske konference Peter Palić v pogovoru za 
hrvaško televizijsko postajo N1. Palić upa, da bo spominska maša kot načrtovano 18. maja na Libuškem polju. 
Potem ko je Krška škofija s pismom hrvaški škofovski konferenci sporočila, da ne daje dovoljenja za mašo, se je ta obrnila na 
kardinala Christopha Schönborna. Avstrijska škofovska konferenca bo spominsko srečanje in mašo na Libuškem polju pri 
Pliberku obravnavala naslednji teden, več o tem bo znano po 22. marcu. 

• Instalacija v spomin na leto 1938. ORF, Celovec, 12.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2969486/  
Z odštevanjem od 18. ure zvečer do tretje ure zjutraj je v noči na torek potekala na dvorišču deželnega dvora v Celovcu 
umetniška instalacija. S svojim multimedijskim projektom je Frederik Baker iz hiše zgodovine spomnil na dogodke v noči 
na 12. marec 1938 in anšlus. 
 

 
Slika: Z odštevanjem od 18. ure zvečer do tretje ure zjutraj je v noči na torek potekala na dvorišču deželnega dvora v 
Celovcu umetniška instalacija. S svojim multimedijskim projektom je Frederik Baker iz hiše zgodovine spomnil na 
dogodke v noči na 12. marec 1938 in anšlus. Foto: ORF 
 
11. marca 1938 je zvezni kancler Kurt Schuschnigg pod pritiskom nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja odstopil s položaja. 
Dogodki v noči na 12. marec 1938 so se končali z nacističnim prevzemom oblasti ali anšlusom. 
Prenašanje fotografij in dokumentov 
Odštevanje je Baker oblikoval s prenašanjem fotografij in dokumentov na steno deželnega dvora. Ob predvajanju zvočnih 
zapisov ter branju protokolov in pisem so gledališki igralci minuciozno ponazorili dogajanje v noči pred 81 leti. 
Multimedijsko odštevanje je Frederik Baker lani projeciral na pročelje urada zveznega kanclerja na Dunaju in z umetniško 
instalacijo spomnil, kaj je bilo na začetku zločinov. 

• Začinjena miza o begu možganov. ORF, Celovec, 12.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2969531/  
SGZmladina vabi na Začinjeno mizo v prostore Kluba slovenskih študentk in študentov v Gradcu (KSŠŠG) o temi „Študij 
izven Koroške in morebitni razlogi za vrnitev nazaj – pro & kontra“. Izhodišče bo tako imenovani beg možganov. 
Prijave sprejemajo do 13. marca 
Začinjena miza, stalnica SGZmladine bo kritične duhove v četrtek, 21. marca, nagovorila v prostorih Kluba slovenskih 
študentk in študentov v Gradcu (KSŠŠG). Najpozneje do srede, 13. marca, so mogoče prijave za vse, ki bi želeli prevoz iz 
Celovca. V presoji bodo vprašanja, povezana s študijem in razlogi za vrnitev, izhodišče kresanja mnenj bo beg možganov, ki v 
nadaljevanju vpliva tudi na rast prebivalstva in demografsko na območjih, kjer živi slovenska narodna skupnost. 
Tretjina absolventov oddide in se ne vrne 
Bilo je na začetku študijskih dnevov Draga 2014, ko so pri omizju spregovorili o odhajanju mladih visoko izobraženih v tujino. 
Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Valentin Inzko je opozoril, da ima beg možganov hude 
posledice za slovensko narodno skupnost. Kar tretjina absolventov Slovenske gimnazije v Celovcu po končanem študiju 
odide in se ne vrne, je dejal Inzko. 
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Slika: SGZmladina vabi na Začinjeno mizo v prostore Kluba slovenskih študentk in študentov v Gradcu (KSŠŠG) o temi 
„Študij izven Koroške in morebitni razlogi za vrnitev nazaj – pro & kontra“. Izhodišče bo tako imenovani beg možganov. 
Foto: sgz.at 
 
„Vsi si želijo izobraženega kadra“ 
Na začetku je torej študij izven Koroške, kar ne bi bilo nenavadno, če bi se mladi vračali. Na tej točki pa se zaplete. Gordijski 
vozel presekati želi SGZmladina s tokratno, medtem že deseto „Začinjeno mizo“ v prostorih KSŠŠG (v četrtek, 21. marca). 
Prijave za prevoz sprejema Ines Stupica, podjetniška svetovalka in samostojna podjetnica, ki je hkrati zaposlena pri 
Slovenski gospodarski zvezi (SGZ) kot strokovna sodelavka, med drugim pristojna za mlade. 
Razmišljaj globalno, deluj lokalno se glasi zveneče vodilo, ki postavlja v žarišče regionalne značilnosti. Med te sodita jezik in 
kultura, še posebno pomembna dejavnika v primeru manjšinskih jezikov in kultur. Na tej ravni se sklene krog med 
odhajajočimi, za katerimi ostaja nezapolnjena vrzel. 

• ZKP pričakuje politično prepoved. ORF, Celovec, 12.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2969573/  
Po prepovedi škofovske maše na srečanju Hrvatov na Libuškem polju s strani Krške škofije so v občini Pliberk olajšani, 
pravi župan Stefan Visotschnig. Pri Zvezi koroških partizanov (ZKP) pa čakajo tudi na politično prepoved shoda. 
V Pliberku zadovoljni 
V mestni občini Pliberk so z zadovoljstvom vzeli na znanje, da je administrator krške škofije Engelbert Guggenberger zavrnil 
prošnjo hrvaške škofovske konference za letošnje obhajanje škofovske maše v okviru spominske slovesnosti na Libuškem 
polju. Guggenberger je v pismu hrvaški škofovski konferenci prepoved utemeljil, da je maša na Libuškem polju del politično 
instrumentalizirane prireditve. 
 

 
Slika: Čeprav je uradni naziv dogodka komemoracija, torej žalna slovesnost za umrle na Pliberškem polju, se shoda na 
Libuškem polju udeležuje vedno več ljudi skrajno desničarskih nazorov. Foto: ORF 
 
Čeprav je uradni naziv dogodka komemoracija, torej žalna slovesnost za umrle na Pliberškem polju, se shoda na Libuškem 
polju udeležuje vedno več ljudi skrajno desničarskih nazorov. Kot ugotavljajo tudi uradne oblasti, je v bližini Pliberka vsako 
leto več „ljudi v črnem“, vse več je razkazovanja ustaške simbolike in nacifašističnih teženj. 
 „Nočemo stati v tej luči“ 
Pliberk ni in noče biti srečevališče skrajnih desničarjev, že več let poudarja pliberški župan Stefan Visotschnig (SPÖ), ki se v 
imenu občine že več let zavzema za prepoved shoda ustašev na Libuškem polju. Prepoved škofovske maše je korak v 
pravilno smer, je poudaril. 
Dvomijo, da srečanja ne bo 
Tudi v Iniciativi proti ustaškim in nacističnim shodom na Koroškem, v kateri je združenih 22 antifašističnih in odporniških 
organizacij iz Avstrije, Slovenije, Hrvaške in Italije, še ne verjamejo, da letos srečanja na Libuškem polju res ne bo. 
Na delovnem posvetu, ki je bil minulo soboto v Bilčovsu, so zbrane organizacije v posebni tiskovni izjavi poudarile, da sicer z 
zadovoljstvom jemljejo na znanje, da je katoliška cerkev na Koroškem prepovedala za maj napovedano škofovsko mašo za 
ustaše. 
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Slika: Andrej Mohar, tajnik Zveze koroških partizanov. Foto: ORF 
 
 „Stališče škofije prvi korak“ 
Ugotavljajo pa, da očitno ni prepovedano, da bi maševal kak drug duhovnik. Pogrešajo tudi jasno stališče s strani avstrijske 
politike, je poudaril tajnik Zveze koroških partizanov Andrej Mohar. 
Poziv, da EU stopi v bran svojim temeljem 
Vse bolj se v Evropi uveljavljajo postfašistična gibanja in pobude ob vse večji brezbrižnosti in njihovem nekritičnem 
sprejemanju. Borčevske organizacije iz Avstrije, Slovenije, Hrvaške in Italije so skupno z zvezo kacetarjev iz Italije, 
združenjem Memorial Kärnten/Koroška in Klubom slovenskih študentov in študentk v Celovcu (KSŠŠK) na delovnem posvetu 
v Bilčovsu pozvale tudi Evropsko unijo, da stopi v bran temeljem Evropske unije in zahteva upoštevanje antifašističnega 
konsenza, na osnovi katerega je Evropa po drugi svetovni vojne sploh spet nastala: „Prav v tem duhu mora Evropa zahtevati 
od vseh članic EU, tudi od Avstrije, prepoved nacifašističnih shodov.“ 

• Dežela bo zaprla šest glasbenih šol. ORF, Celovec, 12.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2969646/  
Dežela Koroška bo s koncem tega šolskega leta zaprla šest glasbenih šol, ker nimajo zadostnega števila učencev. To je 
sklenila deželna vlada na svoji seji v torek. Gre za glasbene šole v Bad Kleinkirchheimu, Bad Bleibergu, v Krki, v Kraigu, v 
Pokrčah in na Bistrici v Rožu. 
 
Skupno je na teh izpostavah deželne izobraževalne ustanove Musikschulwerk vpisanih 100 učencev in učenk. V prihodnjem 
šolskem letu se bodo instrumenta lahko učili v sosednjih občinah. Učitelji, ki so poučevali v omenjenih šolah, bodo naprej 
zaposleni. 

• V vsakem petem obratu tudi begunci. ORF, Celovec, 13.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2969729/  
Vsak peti srednje veliki obrat na Koroškem ima v svojem podjetju zaposlene tudi begunce. Kakor je pokazala študija, ima 
na Koroškem 11 odstotkov obratov med sodelavci tudi begunce. Ponekod pa se zatika pri znanju nemščine ali 
pomanjkljivi kvalifikaciji. 
 

 
Slika: Vsak peti srednje veliki obrat na Koroškem ima v svojem podjetju zaposlene tudi begunce. Foto: ORF 
 
Največje ovire za zaposlitvijo beguncev so po navedbah podjetnikov pomanjkljivo znanje nemščine, negotova pravna 
situacija med postopkom za odobritev azila ter pomankljiva kvalifikacija. 

• Na Braču zavrnili finančno podporo. ORF, Celovec, 13.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2969716/  
Županja Supetarja na hrvaškem otoku Brač Ivana Marković je zavrnila prošnjo za finančno pomoč pri organizaciji žalne 
slovesnosti za žrtve povojnih pobojev v Pliberku. Kot je sporočila združenju Častni pliberški vod, denarja nimajo, ker ga 
bodo porabili za proslavo osvoboditve izpod fašizma. 
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Slika: Županja Supetarja na hrvaškem otoku Brač Ivana Marković je zavrnila prošnjo za finančno pomoč pri organizaciji 
žalne slovesnosti za žrtve povojnih pobojev v Pliberku. Kot je sporočila združenju Častni pliberški vod, denarja nimajo, ker 
ga bodo porabili za proslavo osvoboditve izpod fašizma. Foto: ORF 
 
Pokrovitelj žalne slovesnosti za več tisoč hrvaških žrtev povojnih pobojev na Libuškem polju pri Pliberku je hrvaški sabor, 
Častni pliberški vod pa prošnje za financiranje dogodka pošilja tudi na naslove številnih lokalnih oblasti in podjetij. 
Koliko so dobivali doslej, ni znano 
Ni znano, koliko denarja so doslej dobili, a očitno iz Supetarja ne bodo dobili niti kune. Markovićeva je v svojem odgovoru 
zapisala, da je med drugo svetovno vojno v boju proti okupatorjem umrlo 492 borcev z Brača, še 275 prebivalcev otoka pa 
je bilo žrtev fašističnega terorja. Izpostavila je, da je bilo med vojno ubitih 110 otrok ter da je 118 otrok ostalo brez enega ali 
obeh staršev. 
„Proslavo bomo organizirali v čast in spomin na vse tiste, ki so bili del boja velikega svetovnega gibanja za svobodo in 
dostojanstvo človeka“, je že lani v odgovoru Častnemu pliberškem vodu zapisala Markovićeva, v torek pa so to pismo 
objavili hrvaški mediji. V Častnem pliberškem vodu je sicer več znanih hrvaških osebnosti. Med njimi je tudi starosta hrvaške 
politike in HDZ Vladimir Šeks, ki je predsednik nadzornega odbora društva. 
Neodvisna država Hrvaška (NDH) je maja 1941 z rimskimi sporazumi prepustila velik del Dalmacije in otokov fašistični Italiji, 
tudi otok Brač, ki so ga potem zasedle italijanske fašistične sile. 
„Del politično-nacionalnega rituala“ 
Pismo Markovićeve so objavili sredi razprave glede organizacije letošnje žalne slovesnosti, potem ko je Krška škofija zavrnila 
prošnjo hrvaške škofovske konference za obhajanje maše na Libuškem polju, ker da to škodi ugledu katoliške cerkve. 
Če bi mašo dovolili, bi cerkvi lahko očitali „pomanjkanje distance do fašističnega svetovnega nazora“, menijo v Celovcu in 
dodajajo, da je maša hrvaških škofov del prireditve, ki se „politično instrumentalizira in je del politično-nacionalnega rituala, 
ki služi za selektivno percepcijo in razlago zgodovine“. 
Hrvaška škofovska konferenca je bila zaradi odločitve administratorja krške škofije Engelberta Guggenbergerja užaljena. 
Razloge za prepoved so ostro zavrnili. Hrvaški sabor pa je podprl mnenje hrvaške škofovske konference z namenom, da bi 
našli rešitev za letošnjo žalno slovesnost. 
Na Hrvaškem vztrajajo 
Častni pliberški vod vztraja, da morajo slovesnost organizirati 18. maja, kot je bilo načrtovano. Menijo, da je prostor, na 
katerem bo potekala slovesnost v zasebni lasti, ter da lahko mašo izvedejo nižji duhovniki, ne škofi. Na Hrvaškem je slišati 
tudi predloge, da bi morali spominsko slovesnost za žrtve povojnih pobojev organizirali na Hrvaškem. Nekateri so predlagali 
tudi Tezno v Sloveniji, a se zavedajo, da bi bilo treba dobiti dovoljenje slovenskih oblasti. 
Partizani po izročitvi usmrtili več tisoč ljudi 
Pliberška slovesnost poteka v spomin na 15. maj 1945, ko so pripadniki zavezniških sil jugoslovanskim partizanom izročili več 
deset tisoč poraženih vojakov, večinoma hrvaških ustašev in domobrancev, pa tudi srbskih in črnogorskih četnikov in 
belogardistov. Po navedbah hrvaških virov se je zavezniškim silam predalo približno 95.000 ljudi, večinoma vojakov. 
Pri Pliberku je bil ustreljen manjši del hrvaških vojakov, ostale so v „kolonah smrti“ prisilili v pešačenje v več krajev takratne 
Jugoslavije. Pri tem je več kot polovica ujetnikov umrla ali so bili ubiti, tudi na območju Slovenije. Omenjene dogodke na 
Hrvaškem imenujejo križev pot. 

• Število študirajočih se je zmanjšalo. ORF, Celovec, 13.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2969718/  
Število študirajočih na javnih univerzah v Avstriji se je v zadnjem zimskem semestru zmanjšalo za 3,4 odstotka, na 
univerzi Alpe-Jadran v Celovcu je bilo celo za osem odstotkov manj študentk in študentov kakor leto prej. To so izsledki 
statistike, ki jo je objavilo zvezno ministrstvo za izobraževanje. 
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Slika: Število študirajočih na javnih univerzah v Avstriji se je v zadnjem zimskem semestru zmanjšalo za 3,4 odstotka, na 
univerzi Alpe-Jadran v Celovcu je bilo celo za osem odstotkov manj študentk in študentov kakor leto prej. To so izsledki 
statistike, ki jo je objavilo zvezno ministrstvo za izobraževanje. Foto: ORF 
 
Upad števila študentov si razlagajo z vse manjšim številom maturantov in večjim zanimanjem za strokovne visoke šole ali 
privatne univerze. 

• „Kraj je tudi del identitete“. ORF, Celovec, 13.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2969789/  
Iz ljubiteljskega zanimanja za zbiranje slovenskih ledinskih in hišnih imen je nastalo gibanje za ohranitev hišnih in 
ledinskih imen. V torek je bilo v Celovcu predavanje, na katerem je upokojeni sodelavec Inštituta za mestni in regionalni 
razvoj Avstrijske akademije znanosti Peter Jordan mdr. pojasnil, zakaj da so dvojezični krajevni napisi na Koroškem 
pomembni. 
Kot soprireditelji večera Mohorjeve Celovec in Slovenskega narodopisnega inštituta „Urban Jarnik“ sta poleg obeh osrednjih 
kulturni organizacij, Krščanske kulturne zveze (KKZ) in Slovenske prosvetne zveze (SPZ) navedena Slovensko planinsko 
društvo Celovec in ustanova „Kärntner Bildungswerk“. 
„Manjšina postane s tem vidna“ 
Zemljepisna imena da imajo različne pomene za ljudi nekega kraja in prostora, je med drugim na prireditvi, ki jo je izvedla 
Mohorjeva v Tischlerjevi dvorani, pojasnil Jordan. V zvezi z dvojezičnimi krajevnimi napisi na Koroškem menil, da gre za to, 
da postane manjšina vidna in je kraj tudi del identitete. Večer z vrhunskima predavateljema je izraz gibanja za ohranitev 
hišnih in ledinskih imen. 
 

 
Slika: Iz ljubiteljskega zanimanja za zbiranje slovenskih ledinskih in hišnih imen je nastalo gibanje za ohranitev hišnih in 
ledinskih imen. V torek je bilo v Celovcu predavanje, na katerem je upokojeni sodelavec Inštituta za mestni in regionalni 
razvoj Avstrijske akademije znanosti Peter Jordan mdr. pojasnil, zakaj da so dvojezični krajevni napisi na Koroškem 
pomembni. Foto: ORF 
 
Začetki zbiranja imen v Kotmarni vasi in v Selah 
Vse se je začelo leta 2008 z ljubiteljskim zbiranjem Slovenskih ledinskih in hišnih imen v Kotmari vasi in Selah. Množična 
navzočnost je razodela, da skupen interes povezuje ljudi, neglede na jezik, narečje, deželo, predvsem pa sicer tolikokrat 
razlikujoče se poglede na poglavitna vprašanja narodne skupnosti. 
Večer v luči političnega izobraževanja 
Direktor Mohorjeve družbe v Celovcu Karl Hren na prireditvi, ki je bila tokrat težiščno v nemščini, ni prezrl srčike 
prizadevanj, izražene v samem naslovu za vpis v „Avstrijski seznam nesnovne dediščine“. Namreč drugega deželnega jezika. 
S preziranjem in neupoštevanjem tega, kar sporočajo ledinska in hišna, gre v pozabo del slovenske identitete, je med 
drugim podčrtal Hren. 
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Michael Aichholzer iz poslovodstva ustanove „Kärntner Bildungswerk“ je omenil že doselj skupno izvedene pobude. 
Konkretno projekt „Biseri naše kulturne krajine“ iz operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013. Nosilci projekta so 
bili med drugim „Kärntner Bildungswerk“, Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Koroški pokrajinski muzej in Zavod za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije v Mariboru. 
 

 
Slika: Etnologinja Martina Piko-Rustia, po službeni dolžnosti znanstveni vodja Slovenskega narodopisnega inštituta 
„Urban Jarnik. Foto: ORF 
 
Večer z vrhunskima predavateljema sta zasnovala Martin Pandel, izobraževalni referent Mohorjeve in etnologinja Martina 
Piko-Rustia, po službeni dolžnosti znanstveni vodja Slovenskega narodopisnega inštituta „Urban Jarnik“. Od leta 2012 naprej 
je Martina Piko-Rustia članica delovne skupnosti za standardizacijo zemljepisnih imen (Arbeitsgemeinschaft für 
Kartographische Ortsnamenkunde AKO). 
 „Napis izkazuje: smo tu! Želimo biti priznani!“ 
Upokojeni sodelavec Inštituta za mestni in regionalni razvoj Avstrijske akademije znanosti Peter Jordan je govoril o 
„Pomenu zemljepisnih imen kot posrednikov med človekom in prostorom ob posebnem upoštevanju njihovega pomena za 
manjšine“. Prej pa razložil, da imajo zemljepisna imena različne pomene za ljudi nekega kraja in prostora. Z imeni postaja 
prepoznavno, kar je za ljudi pomebno. So izraz teritorija neke skupnosti. In povezujejo prebivalce s krajem bivanja. Zakaj so 
krajevni napisi na Koroškem v obeh deželnih jezikih tako pomebni, je Peter Jordan razložil v sklepnem delu. Napis izkazuje: 
smo tu! Želimo biti priznani! Nedominantne skupine imajo močno željo po samopreverjanju. Pod drobnogledom je 
skupinska identiteta. Gre za to, da postane manjšina vidna in je kraj tudi del identitete. 
 

 
Slika: Predavatelja večera v Mohorjevi v Celovcu, Peter Jordan in Gerhard Rampl.Foto: ORF 
 
Vse to kaže, da imena politično, kulturno in družbeno niso nedolžna, torej le sredstvo za orientacijo, temveč imajo simbolni 
učinek in s temmočan naboj. 
„Na mnogih ravneh spoznali pomen projekta“ 
Predsednik delovne skupnosti za standardizacijo zemljepisnih imen (AKO) Gerhard Rampl je jezikoslovec na univerzi 
Innsbruck. Od začetka je bil vključen v dokumentiranje zemljepisnih imen na Tirolskem. Leta 2018 je bil projekt 
dokumentacije ledinskih imen na Tirolskem sprejet v seznam nesnovne kulturne dediščine UNESCO v Avstriji. Z 
zadovoljstvom Rampl zaznava, da so medtem na mnogih ravneh spoznali pomen. Tudi v turističnih združenjih, na občinskih 
uradi, v šolah. Zlasti v diskusiji po predavanju in poročili o dokumentiranju slovenskih ledinskih in hišnih imen so prišle do 
izraza tudi razlike na Koroškem in na Tirolskem. 
Vinko Wieser, predsednik Slovenskega prosvetnega društva Gorjanci iz Kotmare vasi je bil en podpisnik iz Kotmare vasi za 
vpis „Slovenskih ledinskih in hišnih imen“ leta 2010. Za uvod v diskusijo je omenil pionirsko delo, v nadaljevanju pa ni 
prikrival veselja z odmevom na zemljevide v Kotmari vasi. Namesto pričakovanih 70 so jih doslej spravili med ljudi že 
približno 700. V pogovoru po koncu odmevnega večera je povabil k sodelovanju pri naslednjih tovrstnih prireditvah. 
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Slika: Leta 2018 je bil projekt dokumentacije ledinskih imen na Tirolskem sprejet v seznam nesnovne kulturne dediščine 
UNESCO v Avstriji. Foto: ORF 
 
Osrednji kulturni organizaciji KKZ in SPZ, ustanova Kärntner Bildungswerk, Slovensko planinsko društvo Celovec, Mohorjeva 
Celovec - politično izobraževanje in Slovenski narodopisni inštitut „Urban Jarnik“ so bili ob podpori Biroja za slovensko 
narodno skupnost in oddelka za kulturo dežele Koroške soprireditelji večera o Kulturni in družbeni vrednosti zemljepisnih 
imen, ter primerjave z zbiranjem Ledinskih imen na Tirolskem, je pojasnil Gerhard Rampl. 

• Kljub prepovedi maše naj bi bil shod. ORF, Celovec,  13.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2969838/  
Sporni shod na Libuškem polju pri Pliberku naj bi - če bo šlo po volji prireditelja, združenja Častni pliberški vod s sedežem 
v Celovcu, tudi letos kljub prepovedi škofovske maše izvedli, je med drugim namero v sredo potrdil predstavnik združenja 
Thomas Baumgärtner. 
Na lanskem shodu meseca maja je policija aretirala sedem udeležencev, po zakonu, ki prepoveduje oživljanje nacistične 
ideologije in uporabo njenih simbolov, pa prijavila devet ljudi. 
„Shod bo takšen, kot je bil lani“ 
V pogovoru za ORF je Baumgärtner potrdil, da vsekakor namerava izvesti shod. Sam je rojen leta 1955 v Vukovarju, živi v 
Nemčiji in je tisti, ki ima stik z oblastmi. Baumgärtner poudarja, da bo shod takšen, kot je bil lani. Še sicer prireditev ni 
prijavljena na okrajnem glavarstvu v Velikovcu, ker mora najprej hrvaška škofovska konferenca z avstrijsko škofovsko 
konferenco vzpostaviti stik. S cerkvenim delom prireditve Častni pliberški vod sicer nima opravka. 
 

 
Slika: Sporni shod na Libuškem polju pri Pliberku naj bi - če bo šlo po volji prireditelja, združenja Častni pliberški vod s 
sedežem v Celovcu, tudi letos kljub prepovedi škofovske maše izvedli, je med drugim namero v sredo potrdil predstavnik 
združenja Thomas Baumgärtner. Foto: APA/EXPA/Oskar Hoeher 
 
Prireditelj se distancira od ustaštva 
Kar zadeva ustaško ikonografijo in kritike na račun poveličevanja fašizma, je pripravljen sodelovati z oblastmi. Pravtako se 
distancira od ustaštva. Varnostna služba naj bi po njegovem lani onemogočila vstop ljudem z ustaško ikonografijo. Kakor je 
dejal, je zadovoljen, da je bil v Avstriji sprejet zakon, ki prepoveduje simbole hrvaških ustašev in končno oblastem omogoča, 
da ukrepajo. 
Koroške oblasti preverjajo možnosti prepovedi 
Na Koroškem oblasti med tem še preverjajo, kako bi preprečile shod skrajno desničarskih sil, je dejal deželni glavar Peter 
Kaiser (SPÖ). Še mora najprej biti vložena prijava prireditve, jasno pa je, da odločitev ne bo lahka, ocenjuje okrajni glavar 
Velikovca Gert Klösch. 

• Tudi ZKP deležna podpore iz Slovenije. ORF, Celovec, 14.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2969988/  
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Slovenski obrambni minister Karl Erjavec je v sredo s predstavniki skupaj 11 društev in zvez, ki delujejo v javnem interesu 
na področju vojnih veteranov in ki so bili uspešni na javnem razpisu, podpisal pogodbe o sofinanciranju njihovega 
delovanja za leto 2019. Med njimi je bila tudi Zveza koroških partizanov (ZKP). 
 

 
Slika: Slovenski obrambni minister Karl Erjavec je v sredo s predstavniki skupaj 11 društev in zvez, ki delujejo v javnem 
interesu na področju vojnih veteranov in ki so bili uspešni na javnem razpisu, podpisal pogodbe o sofinanciranju 
njihovega delovanja za leto 2019. Med njimi je bila tudi Zveza koroških partizanov (ZKP). Foto: ORF 
 
Podpora tudi društvom v zamejstvu 
Državna sredstva v skupni višini 1,504.520 evrov bodo prejeli Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991, Zveza 
društev in klubov MORiS, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega 
boja Slovenije (ZZB NOB), Društvo MORiS Kočevska Reka, Zveza policijskih veteranskih društev Sever, Zveza društev General 
Maister, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR 
Primorske, Zveza vojnih invalidov NOV Trst, ter Zveza koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora Celovec 
(ZKP). 
Minister Erjavec je ob tem izpostavil, da „imamo zelo bogato vojaško zgodovino, ki jo je treba negovati“. In tudi zato 
zagotavljajo sredstva za veteranske organizacije, ki delujejo na področju ozaveščanja in ohranjanja spomina na vojaško 
zgodovino, so sporočili z obrambnega ministrstva Republike Slovenije. 

• Socialdemokratska FSG zmagala. ORF, Celovec, 14.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2969952/ 
Pri volitvah v delavsko zbornico (AK) na Koroškem so socialdemokratski sindikalisti dosegli najboljši rezultat, odkar so 
volitve. Frakcija FSG je osvojila skoraj 78 odstotkov glasov, za 0,7 odstotka več, kakor na volitvah pred petimi leti. 
 

 
Slika: Pri volitvah v delavsko zbornico (AK) na Koroškem so socialdemokratski sindikalisti dosegli najboljši rezultat, odkar 
so volitve. Frakcija FSG je osvojila skoraj 78 odstotkov glasov, za 0,7 odstotka več, kakor na volitvah pred petimi leti. 
Foto: ORF 
 
Svobodnjaški sindikalisti pridobili največ glasov 
Najbolj so pridobili svobodnjaški sindikalisti - s plusom skoraj petih so prišli na 13 odstotkov. BZÖ ni več kandidiral. Rahlo so 
pridobili tudi krščanski sindikalisti (ÖAAB), ki so skupno dobili skoraj šest odstotkov glasov, medtem ko so neodvisni in zeleni 
(Grüne und unabhängige GewerkschafterInnen Kärnten/Koroska) izgubili skoraj polovico in dobili le 2,6 odstotka glasov. 
Komunistični levi sindikalni blok (GLB) je dosegel en odstotek. glasov. Volilna udeležba je bila 38,5-odstotna, pred petimi leti 
je znašala 40 odstotkov. 

• Položaj „zelo natančno“ spremljajo. ORF, Celovec, 14.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2969962/  
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Avstrijska škofovska konferenca bo prihodnji teden razpravljala predvidoma tudi o hrvaškem spominskem srečanju na 
Libuškem polju pri Pliberku. Administrator Krške škofije Engelbert Guggenberger ni dal dovoljenja za škofovsko mašo. Iz 
vrst prirediteljev je slišati, da naj bi kljub temu darovali mašo. 
 

 
Slika: Avstrijska škofovska konferenca bo prihodnji teden razpravljala predvidoma tudi o hrvaškem spominskem srečanju 
na Libuškem polju pri Pliberku. Foto: ORF 
 
Fizičen poseg v pristojnosti Rima 
Iz Krške škofije so sporočili, da bodo položaj zelo natančno spremljali. Fizično posegati ne bi bilo mogoče, to bi bila 
pristojnost Rima, je sporočil Matthias Kapeller, v škofiji odgovoren za stik z mediji. 

• „Globoko obžalovanje“ zaradi percepcije. ORF, Celovec, 14.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2970122/  
Hrvaško zunanje ministrstvo je izrazilo „globoko obžalovanje“ zaradi percepcije spominske slovesnosti pri Pliberku v 
avstrijski javnosti, ki da dogodek med drugim obravnava kot „fašistično zabavo“, „največje zborovanje neonacistov v EU“, 
„shod skrajne desnice“ in „srečanje ustašev“. 
 

 
Slika: Hrvaško zunanje ministrstvo je izrazilo „globoko obžalovanje“ zaradi percepcije spominske slovesnosti pri Pliberku 
v avstrijski javnosti. Foto: ORF 
 
V sporočilu, ki so ga preko hrvaškega veleposlaništva v Avstriji posredovali avstrijskim medijem, so poudarili, da „grobo 
poročanje“ avstrijskih medijev, ki Hrvaško in njeno prebivalstvo povezujejo z oživljanjem fašističnih idej, na Hrvaškem 
doživljajo kot „bolečo žalitev“. Avstrijske medije so pozvali, naj se distancirajo od „enostranskih in nevzdržnih obtožb, kar ni 
samo v interesu Hrvatov na Hrvaškem, temveč tudi Hrvatov, ki živijo v Avstriji“. 
Izpostavili so, da je zaradi nekaj posameznih primerov, ki jih je treba najostreje obsoditi, napačno kot fašiste označiti 
številne svojce žrtev, predstavnike hrvaške vlade in cerkvenih oblasti, ki prihajajo na Libuško polje pri Pliberku. 
„Libuško polje za Hrvate predstavlja simbol masakra in trpinčenja ter simbol kršitve človekovih pravic. Zato smo osupli nad 
trditvami, da se v Pliberku poveličuje fašizem, kar ustvarja napačno podobo o Hrvaški in Hrvatih“, so dodali. 

• Jeseni dodatnih 50 učnih enot za GŠ. ORF, Celovec, 14.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2969984/  
Po dolgotrajnih pogajanjih bo Slovenska glasbena šola jeseni dobila dodatnih 50 učnih enot. Meseca aprila bo razpis za 
štiri polovična mesta, s tem pa bodo lahko ponudili dodatne instrumente, pa tudi predšolsko glasbeno vzgojo. 
Dežela Koroška bo s koncem tega šolskega leta zaprla šest glasbenih šol, ker nimajo zadostnega števila učencev. Prizadete 
so glasbene šole v Bad Bleibergu, Bad Kleinkirchheimu, v Krki, v Kraigu, v Pokrčah in na Bistrici v Rožu. 
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2970122/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2969984/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2969962/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2970122/


 
Slika: Ravnatelj Slovenske glasbene šole Roman Verdel. Foto: ORF 
 
Slovenski glasbeni šoli se kaj takega ne bi moglo zgoditi. Nasprotno: če bi imeli več učnih enot, bi lahko sprejeli najmanj še 
dodatnih 200 učencev in učenk, je prepričan ravnatelj ustanove Roman Verdel. In tudi če ne bi bilo tako, je obstoj 
posameznih oddelkov Slovenske glasbene šole na južnem Koroškem zagotovljen v statutih, je poudaril Verdel. 
Zaradi velikega zanimanja mladih za učenje instrumentov v tej ustanovi bo Slovenska glasbena šola kot edina v sklopu 
Musikschulwerka jeseni dobila dodatnih 50 učnih enot. 

• Aktualna vprašanja in prihodnji koraki. ORF, Celovec, 14.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2970056/  
Krovni organizaciji Slovencev v Italiji bosta tudi pod novim vodstvom SKGZ nadaljevali sodelovanje. Nova predsednica 
Ksenija Dobrila in predsednik SSO Walter Bandelj sta se že srečala na prvem pogovoru. Eden od skupnih velikih ciljev 
ostaja skrb za širjenje govorcev slovenskega jezika. 
 

 
Slika: Krovni organizaciji Slovencev v Italiji bosta tudi pod novim vodstvom SKGZ nadaljevali sodelovanje. Foto: ORF 
 
V soboto je Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) na deželnem kongresu v Trstu dobila prvo žensko predsednico. V 
naslednji mandatni dobi bo vodila organizacijo Ksenija Dobrila, sicer tudi predsednica paritetnega odbora. 
 

 
Slika: Predsednik SSO Walter Bandelj. Foto: uszs.gov.si 
 
V interesu obeh krovnih organizacij je, nadaljevati zelo pozitivno skupno pot, ki sta jo SKGZ in druga krovna organizacija, 
Svet slovenskih organizacij (SSO), šli v zadnjih letih, sta soglašala prvaka obeh organizacij na prvem srečanju po občnem 
zboru. V sredo sta Ksenija Dobrila in Walter Bandelj na daljšem pogovoru obravnavala aktualna vprašanja. Zakoličila sta tudi 
prihodnje korake, povzema predsednik Sveta slovenskih organizacij Bandelj. 

• Rustia z ekipo v še en mandat. ORF, Celovec, 14.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2970057/  
Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem (KSŠŠK) je vabil v sredo v svoje prostore v Celovcu na redni občni 
zbor in volitve odbora. V funkciji predsednika je bil potrjen Simon Rustia, ki bo vodil študentski klub še en mandat. 
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2970056/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2970057/
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Slika: Odborniki KSŠŠK: Marina Smolnik, Dorian Urank, Rok Selan, Simon Rustia, Lena Kolter in Izidor Sturm. Foto: ORF 
 
„Smo zelo motivirani, delokrog že poznamo“ 
Občni zbor je Simona Rustio potrdil kot predsednika Kluba slovenskih študentk in študentov na Koroškem. V pogovoru za 
Slovenski spored ORF je Rustia pojasnil cilje in težišča delovanja nove ekipe za naslednje leto. Ob sebi ima tudi nekaj novih 
obrazov, pravi novi, stari predsednik. 
 

 
Slika: Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem (KSŠŠK) je vabil v sredo v svoje prostore v Celovcu na redni 
občni zbor in volitve odbora. V funkciji predsednika je bil potrjen Simon Rustia, ki bo vodil študentski klub še en mandat. 
Foto: ORF 
 
Prireditve, glasba in antifašizem 
Rustia opozarja tudi na redne klubske večere ob četrtkih in prireditve s pestrim kulturnim sporedom. Novo leto bo polno 
prireditev, glasbe in antifašizma, so sporočili študentke in študenti. 
Nova gledališka skupina 
Poleg uspešnega pevskega zbora so v KŠŠŠK-ju ustanovili tudi novo gledališko skupino, ki je že začela z vajami za novo 
produkcijo in jo bo premierno uprizorila 7. junija v Tischlerjevi dvorani v Celovcu. 

• Glasbenik in pedagog. ORF, Celovec, 14.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2970084/ 
Gost v nedeljski radijski oddaji „Zajtrk s profilom“ bo tokrat učitelj na Slovenski glasbeni šoli in vodja Godbe na pihala ter 
New times big banda Miha Vavti iz Šmihela, ki je že zelo zgodaj vedel, da hoče biti glasbenik in pedagog. 
 

 
Slika: New times big band in vodja Miha Vavti. Foto: ORF 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2970084/


 
Ker v 1980-ih letih na Koroškem ni bilo šole, kjer bi lahko nadaljeval z glasbeno izobrazbo, se je Miha Vavti že pri 14 letih 
vpisal na srednjo glasbeno šolo v Mariboru, zatem pa je zaključil študij saksofona na akademiji v Gradcu. 30 let že poučuje 
na Slovenski glasbeni šoli. Glasbeni jezik je sicer univerzalen in note so note, Slovenska glasbena šola pa je več kot le 
posredovanje glasbenih veščin. 
 

 
Slika: Učitelj na Slovenski glasbeni šoli in vodja Godbe na pihala ter New times big banda Miha Vavti iz Šmihela, ki je že 
zelo zgodaj vedel, da hoče biti glasbenik in pedagog. Foto: ORF 
 
Pred kratkim je srečal Abrahama 
Oče štirih otrok je pred kratkim srečal Abrahama. Očetovstvo in okrogli življenjski jubilej nista samoumevna, saj je pri 24 
letih zbolel za rakom in je njegovo življenje viselo na nitki. Z Miho Vavtijem bo v nedeljo ob 9.03 minute govorila urednica 
Marica Kušej. Ponovitev oddaje bo v sredo med 9. in 10. uro. 
 

Primorski dnevnik, Trst 

• Danjel Radetič. Italijanske borce po koncu vojne namerno šikanirali : Gorica - zgodovinsko dragocena arhiva. 
Primorski dnevnik, št. 57 (8. mar. 2019), str. 13 

• (km) Zbirajo spomine na mejo, ljudi vabijo k sodelovanju: »Izza zidov: 1989-2019«. Primorski dnevnik, št. 57 (8. 
mar. 2019), str. 14 

• (pv) SSk še vedno omahuje: FJK – pred evropskimi volitvami. Bo slovenska lista podprla Južnotirolce? Primorski 
dnevnik, št. 58 (9. mar. 2019), str. 3 

• Opozorila na odprta vprašanja: Trst – Pavšič (SKGZ) in Bandelj (SSO) obiskala novega prefekta Valentija. Primorski 
dnevnik, št. 58 (9. mar. 2019), str. 5 

• Predavanja primerna ne le za sloveniste: Trst – jezikovna srečanja v Narodnem domu vsak petek v marcu. Deželni 
Centralni urad za slovenski jezik v sodelovanju z Univerzo v Trstu. Primorski dnevnik, št. 58 (9. mar. 2019), str. 10 

• Peter Verč.  Kseniji Dobrila za popotnico dve tretjini glasov delegatov : SKGZ - na 27. deželnem kongresu so prvič 
izvolili predsednico. Primorski dnevnik, št. 59 (10. mar. 2019), str. 10 

• (iž) Priznanja zaslužnim: Trst – na včerajšnjim 27. deželnem kongresu SKGZ. Primorski dnevnik, št. 59 (10. mar. 
2019), str. 11 

• V Bangladešu tvega izumrtje najmanj 14 jezikov: svetovno leto domorodnih jezikov. Primorski dnevnik, št. 59 (10. 
mar. 2019), str. 12 

• Danjel Radetič. Humanistični licej "prvak", skupno bo dijakov precej več : Gorica - v slovenskem visokošolskem 
središču zadovoljni z vpisi v novo šolsko leto. Primorski dnevnik, št. 59 (10. mar. 2019), str. 16 

• Pranečak Ferda Bidovca se je hotel sestati s slovenskim predsednikom: Slovenija – zahteva po rehabilitaciji 
bazoviških žrtev. Primorski dnevnik, št. 60 (12. mar. 2019), str. 5 

• Aljoša Fonda. Rim nima nobene strategije, Trst pa se razvija po svoje: intervju – Lucio Caracciolo, odgovorni 
urednik revije Limes, o svilni poti v Italiji. Primorski dnevnik, št. 62 (14. mar. 2019), str. 5 

 

• Pavšič in Bandelj pri novem tržaškem prefektu Valentiju. Spletno uredništvo. Primorski dnevnik, Trst, 8. mar. 
2019  

Obljubil je, da bo storil vse, kar je v njegovih pristojnostih, da bi se nekatera vprašanja primerno rešila 
https://www.primorski.eu/trzaska/pavsic-in-bandelj-pri-novem-trzaskem-prefektu-valentiju-JE215931  
 

https://www.primorski.eu/trzaska/pavsic-in-bandelj-pri-novem-trzaskem-prefektu-valentiju-JE215931


 
Slika: Od leve: Rudi Pavšič, Valerio Valenti in Walter Bandelj. Foto: Primorski dnevnik 
 
Predsednika krovnih organizacij, Rudi Pavšič za SKGZ in Walter Bandelj za SSO, sta se danes srečala z novim tržaškim 
prefektom Valeriom Valentijem. Izpostavila sta mu položaj slovenske narodne skupnosti in ga obvestila o srečanjih, ki sta ju 
imela v teh dneh v Rimu (tako s predsednico Senata Mario Elisabetto Alberti Casellati kot z državnim podtajnikom za 
deželna vprašanja in avtonomijo Stefanom Buffagnijem) v zvezi z nekaterimi odprtimi vprašanji. 
Tržaški prefekt in vladni komisar, ki je nekaj let služboval v Bocnu in zato dobro pozna manjšinske problematike, je obljubil, 
da bo storil vse, kar je v njegovih pristojnostih, da bi se nekatera vprašanja primerno rešila. 

• Na jutrišnjem kongresu bodo izvolili novega predsednika. Peter Verč. Primorski dnevnik, Trst, 8. mar. 2019 
Kandidata Ksenija Dobrila in Igor Kocijančič sta že predstavila programa 
https://www.primorski.eu/trzaska/na-jutrisnjem-kongresu-bodo-izvolili-novega-predsednika-AE215637 
 
Jutri bodo na celodnevnem kongresu Slovenske kulturne gospodarske zveze (SKGZ) v Kulturnem domu v Trstu izvolili 
novega predsednika ene od dveh krovnih organizacij Slovencev v Italiji. Po številu članic je tudi največja. 
Edina kandidata Ksenija Dobrila in Igor Kocijančič sta svoja programa že predstavila na zaprtih srečanjih v Čedadu, v Gorici in 
v Trstu, zato sta se dogovorila, da jutri ne bosta dolgovezila. 240 delegatov bosta v popoldanskem delu kongresa nagovorila 
v največ petih minutah. 60 delegatov prihaja iz vrst večjih članic SKGZ, 80 so jih izbrali na zboru individualnih članov, 100 
delegatov pa so imenovali trije kongresi za Videmsko, Goriško in Tržaško. 
Jutrišnji kongres se bo sicer začel s podelitvijo priznanj, poslovilnim govorom Rudija Pavšiča in predvidoma kar številnimi 
pozdravi gostov. Najvišji gost iz Slovenije naj bi bil minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik, prišla pa 
naj bi tudi nekdanji predsednik republike Milan Kučan ter sodelavec Boruta Pahorja in nekdanji minister Boštjan Žekš. 
Kongresa se bosta udeležila vsaj dva člana italijanskega parlamenta, ob senatorki Tatjani Rojc tudi poslanec Renzo Tondo, in 
predstavniki drugih manjšinskih organizacij. Deželno vlado bo zastopal Pierpaolo Roberti, ki je pristojen za lokalno 
samoupravo in manjšine. 

• Na kongresu SKGZ stoječe ovacije za Pavšiča. Ivan Žerjal. Trst. 9. mar. 2019  
Predsednik SKGZ v svojem zadnjem poročilu poudaril potrebo po utrditvi čuta pripadnosti skupnosti 
https://www.primorski.eu/trzaska/na-kongresu-skgz-stojece-ovacije-za-pavsica-JD216281  
 

 
Slika: Kongres SKGZ (FOTODAMJ@N) 
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Slika: Kongres SKGZ (FOTODAMJ@N)  
 
Čas sprememb nam nalaga, da ustvarimo vse pogoje, da utrdimo med nami čut pripadnosti skupnosti, ki predstavlja dodano 
vrednost v tem prostoru. S temi besedami je Rudi Pavšič na današnjem (9. marca) 27. deželnem kongresu Slovenske 
kulturno-gospodarske zveze, ki poteka v Kulturnem domu v Trstu, začel svoje zadnje poročilo kot predsednik te krovne 
organizacije, saj se po 22 letih poslavlja od te funkcije, ob koncu govora pa je doživel stoječe ovacije, saj so mu delegati in 
gostje zaploskali stoje. 
Pavšič je v svojem govoru pozval k optimizmu in medsebojnemu spoštovanju, obenem je globoko prepričan, da ni 
alternative skupni Evropi, ki je garancija za vse nas in zlasti za manjšine. Kar se tiče našega prostora, je odhajajoči 
predsednik SKGZ mnenja, da nikoli prej ni bilo toliko pozitivnih priložnosti in tako odprte klime kot zdaj. Vlagati pa je treba v 
jutrišnji prostor in ustvariti nove priložnosti za dialog, prijateljstvo in sodelovanje med Slovenijo, Italijo in Furlanijo Julijsko 
krajino. 
Pavšič je spregovoril tudi o težavah: če smo se ves čas predstavljali kot lojalna skupnost, je zato vprašanje, zakaj moramo 
prosjačiti za eno mesto v parlamentu ali čakati poldrugo leto za sklic vladnega omizja za manjšino oz. zakaj je zaščitni zakon 
še vedno delno neuresničen, je dejal. Vendar se zaradi tega ne smemo predati malodušju, vlogo žrtve je treba zamenjati z 
vlogo protagonista tega prostora: »Danes biti Slovenec v Italiji je “figo”, zato se čutim “figo”,« je dejal Pavšič, ki je prav tako 
poudaril pomen spoštovanja med Slovenci samimi. Obžaloval je, da ne deluje več Slovenska manjšinska koordinacija, 
Slovenija pa nas mora upoštevati v logiki dostojanstva 5. člena slovenske ustave in ne kot proračunsko točko. Poudaril je 
potrebo po skupni skrbi za ohranitev jezika, ki se šibi, prioriteta pa je zanj Benečija, kjer se praznijo vasi in ni ekonomskih 
priložnosti. Slovenci v Italiji moramo nehati živeti v dveh taborih in se naslanjati na preteklost, da se upraviči prihodnost, 
pogovarjati se je treba, kako skupaj preživeti v prihodnjih desetletjih, je prepričan predsednik SKGZ, za katerega je obstoj 
dveh krovnih organizacij anahronizem. Drugače je poudaril pomen sodelovanja s predsednikom Sveta slovenskih organizacij 
Walterjem Bandljem, s katerim sta uspela ustvariti tiste pogoje, s pomočjo katerih bi nekega dne prišli tja, kamor je treba 
priti, je dejal Pavšič, ki ga je med zahvaljevanjem vsem, ki so ga v 22 letih podpirali, za trenutek premagala ganjenost. 
Svoj pozdrav so na današnjem kongresu SKGZ prinesli tržaški župan Roberto Dipiazza, minister za Slovence v zamejstvu in po 
svetu Peter Jožef Česnik, tržaški prefekt Valerio Valenti, svetovalec predsednika Republike Slovenije Boštjan Žekš, 
podpredsednik deželne vlade FJK Pierpaolo Roberti, bivši predsednik Republike Slovenije Milan Kučan, evropska poslanka 
Isabella De Monte, veleposlanik Slovenije v Rimu Bogdan Benko, senatorka Tatjana Rojc, poslanec v Državnem zboru RS 
Matjaž Nemec, generalni konzul RS v Trstu Vojko Volk, predsednik sveta Italijanske unije Maurizio Tremul, bivši predsednik 
Zveze slovenskih organizacij na Koroškem Marjan Šturm, predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem Jože Hirnök, 
predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Inzko in predsednik SSO Walter Bandelj. Ob tej priložnosti pa so 
tudi podelili priznanja SKGZ zaslužnim organizacijam in posameznikom. 

• Kongres SKGZ. Trst. Primorski dnevnik, Trst, 9. mar. 2019  
Ksenija Dobrila je bila na kongresu SKGZ izvoljena za predsednico 
https://www.primorski.eu/fotogalerija/kongres-skgz-FD216896  
 
 

 
Slika: Kongres SKGZ. Foto: FOTODAMJ@N 
 
Svoj pozdrav so prinesli tržaški župan Roberto Dipiazza, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik, 
tržaški prefekt Valerio Valenti, svetovalec predsednika Republike Slovenije Boštjan Žekš, podpredsednik deželne vlade FJK 
Pierpaolo Roberti, bivši predsednik Republike Slovenije Milan Kučan, evropska poslanka Isabella De Monte, veleposlanik 
Slovenije v Rimu Bogdan Benko, senatorka Tatjana Rojc, poslanec v Državnem zboru RS Matjaž Nemec, generalni konzul RS 

https://www.primorski.eu/fotogalerija/kongres-skgz-FD216896


v Trstu Vojko Volk, predsednik sveta Italijanske unije Maurizio Tremul, bivši predsednik Zveze slovenskih organizacij na 
Koroškem Marjan Šturm, predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem Jože Hirnök, predsednik Narodnega sveta koroških 
Slovencev Valentin Inzko in predsednik SSO Walter Bandelj. Ob tej priložnosti pa so tudi podelili priznanja SKGZ zaslužnim  
organizacijam in posameznikom. 

• Ksenija Dobrila nova predsednica SKGZ.  Peter Verč. Trst. Primorski dnevnik, Trst, 9. mar. 2019  
Prejela je 120 glasov, Kocijančič 59 
https://www.primorski.eu/trzaska/ksenija-dobrila-nova-predsednica-skgz-XD216462  
 

 
Slika: Ksenija Dobrila in Rudi Pavšič (FOTODAMJ@N)  
 
Slovensko kulturno gospodarsko zvezo bo prihodnje tri leta vodila Ksenija Dobrila. Na današnjem kongresu organizacije v 
Trstu je prejela 120 glasov, medtem ko je edini protikandidat Igor Kocijančič prepričal 59 delegatov. Dobrilova je v svojem 
nagovoru pred glasovanjem naštela področja, ki jim namerava posvetiti vso skrb: jezikovno načrtovanje, šolstvo, sociala, 
kultura, šport in odnosi s Slovenijo. Pri vodenju SKGZ bi rada vzpostavila »organizacijsko kulturo«, kar pomeni, da bi bile 
naloge posameznikov jasno porazdeljene in cilji natančno določeni. Kongres je sprejel sklep, da bo Kocijančič 
podpredsednik. 

• Tajani hvalil Mussolinija.  Spletno uredništvo. Bruselj. Primorski dnevnik, Trst, 13. mar. 2019  
Nov spodrsljaj 
https://www.primorski.eu/se/tajani-hvalil-mussolinija-FI219272 
 

 
Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani. Foto: ANSA  
 
Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani ne more iz svoje kože. Potem ko je z vzklikanjem italijanski Istri in 
Dalmaciji pri bazoviški fojbi skoraj povzročil mednarodni incident s Slovenijo in Hrvaško, je včeraj v oddaji La Zanzara na 
Radiu 24 hvalil Mussolinija. Dokler ni sledil Hitlerju v vojni proti celemu svetu in dokler ni sprožil rasnih zakonov je bil 
»dober državnik«. »Kljub temni senci umora Matteottija je naredil veliko pozitivnega. Dal je zgraditi številne infrastrukture 
in bonificiral polja,« je modroval Tajani. 
V prihodnjih dneh bomo videli, če in kako bodo te besede odmevale v Evropi. Za zdaj lahko samo rečemo, da Tajani še ni 
prebral poročila mešane italijansko-slovenske komisije zgodovinarjev, ki sta mu ga po bazoviškem »incidentu« izročila 
slovenski predsednik Borut Pahor in zunanji minister Miro Cerar. 
 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 
 

• Fašenek in Lenka sta odganjala zimo.  Nikoletta Vajda-Nagy. Foto: K. Holec. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 14. marca 2019 - Leto XXIX, št. 11, str. 2 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_11.pdf 
Na pustni torek, 5. marca, je Zveza Slovencev na Madžarskem priredila program za oživitev pustnih šeg v Števanovcih. 
Od 16. ure je že dišalo po pustnih krofih in flancatih, ki smo jih spekli s pomočjo domačink, Diane Kosar, Magde Dončec, 
Marijane Fodor in Agice Holec. Pri pripravi so z veseljem sodelovali tudi učenci Dvojezične osnovne šole in vsi tisti, ki so se 
zanimali za peko teh pustnic sladic. Če smo prosili, so nam ženske povedale tudi recept in dale dobre nasvete, da bodo imeli 
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krofi lepe obročke. Rezultat gastronomske delavnice so bili izredno okusni, mehki in veliki pustni krofi.  
 

 
Slika: Fašenek in Lenka sta zaplesala v kuhinji števanovskega župnišča, kjer so ženske pekle krofe in flancate. Foto: K. 
Holec 
 
Medtem ko je v kuhinji potekalo delo, sta tradicionalna porabska pustna lika Fašenek (Laci Nemeš iz Sakalovcev) pa Lenka 
(Pišta Gyeček z Gornjega Senika) že plesala po vasi »za kusto repo in dugi len«, z glasbeno spremljavo pod vodstvom 
harmonikarja Stanka Črnka. 
Po koncu peke smo se preselili v kulturni dom, kjer se je pustna prireditev nadaljevala s kulturnim programom.  
 

 
Slika: Malčki domačega vrtca so nastopili z dvojezičnim programom. Foto: K. Holec 
 
Dvorana je že bila polna, prišlo je veliko domačih gostov, v preddverju pa so malčki števanovskega vrtca že nestrpno čakali,  
da bi v svojih pustnih kostumih stopili na oder in predstavili za ta dan naučene pesmi in deklamacije.  
 

 
Slika: Moški člani FS Podkolonca s Cankove so nastopili v maskah, ki so si jih sami pripravili. Foto: K. Holec 
 
Za njimi so na oder v avtentičnih maskah priplesali člani Folklorne skupine Podkolonca s Cankove in predstavili pustni splet. 
 



 
Slika: Etnologinja Marija Kozar je govorila o porabskih pustnih šegah. Foto: K. Holec 
 
Zanimiv del programa je bil pogovor o pustnih šegah in običajih z etnologinjo Marijo Kozar Mukič. »V ednoj vesi je več taši 
parov bilau, ki so cejli den kaulivrat ojdli od iže do iže pa so vküppobrali lidi in so te zvečer šli v krčmau, dej so veselico 
meli do paunauči,« je povedala o Fašenku in Lenki ter plesu na pustni torek.  
»Zakaj pa pravimo Fašenek, ka pomeni?« je spraševala publiko, ki je tudi sodelovala pri pogovoru. »Vogrska rejč je farsang, 
ki izvira iz nemške reči Fasching, to pa pomeni slednjo posanco vöspiti. Karneval pa izvira iz italijanske besede, ki pa pomeni, 
da mesau tanjamo, ka gnes oslednjin mesau gejmo,« smo lahko slišali od etnologinje. Izvedli smo še, kdaj je »tüčen četrtek 
in mali fašenek«. Od pusta do velike noči je 46 dni, post pa traja 40 dni, ker nedelje ne štejejo, saj takrat se ni treba postiti. 
V majhni košarici je koruzo imel in luščil domačin Laci Kovač, ki je tudi sam povedal, kako so to delali na pustni torek. »Prvin 
je tak bilau, ka je trbelo kukarco lüščiti pod stolom, zatok, aj vrane ne bi vöznosile, aj ne vidijo.« Prav tako smo od njega 
zvedeli, da so nekoč imeli v vasi na leto trikrat veselice v krčmi, na števanovo, na pust in takrat, ko so gasilci imeli veselico. 
»Gnauk je bilau, ka je na Verici na fašenek sedem skupin goslarov vküp prišlo.«  
Marija Kozar je še dodala, da je »na fašenski torek mlado in staro moglo iti v krčmo plesat za kusto repo in dugi len. Depa 
samo do paunauči so smeli plesati. Pred paunaučjo pride „Papanica” v bejlom lijeni in vsakšoga malo namaže po obrazi s 
sajami.« 
S tem se je tudi naš kulturni program končal, prireditev pa še ne, saj so udeleženci lahko poizkusili prej pripravljene krofe in 
flancate, ob tem pa se še naprej družili in veselili ob dobrem vzdušju, za katerega so skrbeli muzikanti Sto ma čas. 
Za uspešno izvedbo programa se lepo zahvaljujemo Slovenski narodnostni samoupravi Števanovci. 

• »Če boš sodak, moreš ostati človek«. -dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 14. marca 
2019 - Leto XXIX, št. 11, str. 3 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_11.pdf 
V naši preminauči novinaj ste leko prešteli, ka so 28. Februara v varaškom Slovenskom domi nutpokazali knige  
prekmurskoga pisatela Štefana Kardoša z naslovom »Geza bači dé v Zaturce« ino film, šteroga so s toga romana napravili. 
Po programi smo se pogučavali z avtorom Kardošom, režiserom filma Jožetom Glažarom ino glavnov peršonov Gezo 
Bačičom. 
 

 
Slika: Sogovorniki: (z leve) avtor knjige in scenarija Štefan Kardoš, glavna peršona v knjigi in na filmi Geza Bačič in režiser 
Jože Glažar. Foto: Porabje 
 
- Štefan, že v svojom prejšnjom romani ste pisali od svoje držine, od svoji stari starcov. Zakoj? 
»Nekak tau pride z lejtami. Če bi té pripovejsti nej dojspisali, bi vse tau, ka je na priliko Gezi njegvi stari oča gučo, pozabili. 
Tau bi se zgübilo, nika bi več od toga nej bilau. Geza je velki pripovejdnik, strašen spomin má. Vsakšo rejč od svojoga 
staroga očo je zamerko, nagučo sem ga, ka tau dojspišemo.« 
- Narodila se je ideja za paut v Ukrajino. Ka ste bole steli, knige napisati ali film napraviti? 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_11.pdf


»Žmetno je povödati. Oprvin je bilau tau, ka me je Franci Just proso, aj napišem knige za serijo ’Med Rabov pa Mürov’. 
Pravo sem ma, ka aprila démo v Zaturce v Ukrajino, pa bi mogauče o toj pauti - vej je naša vküpna zgodovina - leko kaj 
napiso. Ideja je tak na začetki bila kniga. Te se pa je režiser Jože Glažar odlaučo, ka de gordjemau s kamerov, depa je eške 
nej znau, ka vöpride. V ednom momenti pa je več nej gvüšno bilau, če je kniga vplivala na film ali obratno. Film malo ovak 
pripovejda, prejk toga pa je kniga tö dobila edno lejpo pripovejst, skauz štero se fanj dá priti.« 
- Knige ste napisali v spomin svojoma pradejdeki Petri Kutoši, gratala pa je spomenik za vse prekmurske sodake v Galiciji. 
»Istina je. Zdaj, ka je bila stauta oblejtnica prve svetovne bojne, smo malo več gučali od toga. Soboški muzej je pripravo 
velko razstavo, vejpa je tistoga ipa sploj vnaugo naši sodakov spadnilo. Fejst dosta je je bilau na vzhodnoj fronti, od 
Karpatov pa vse tá gori, več stau kilomejterov. Samo z moje vesi je je bilau edni stau, ka so tam bili, dosta je je na vöke tam 
ostalo. Moj pradejdek Peter Kutoš je biu v Zaturcaj ranjeni, komaj-komaj je preživo. Moj stric Geza si je vsikdar želo, ka bi 
gnauk vüdo, gde se je tau zgaudilo, te smo rejsan šli.« 
- Ali je biu »obrat« s pismom Gordane Šövegeš istinski? 
»Istinski, samo malo smo ga prestavili na drügi čas ino mesto. Eni par kednauv pred potjauv je rejsan prišlo pismo z arhiva z 
Beča, zgodovinar je piso nazaj, ka so najšli informacije o Kutoši. Biu je prej edno leto kisnej nutpozvani, kak je bila bitka v 
Zaturcaj, tak je prej nej mogo tam biti. Nas je tau strašno-strašno skrbelo, kak zdaj tau Gezi povödati. Ali te se je tau nikak 
razrejšilo, ka se je nekák zmejšo. Mi smo pa vse tau prestavili na sámo paut, tak ka je film bole napeti grato.« 
- Brigate se za madžarsko krajino, tau smo vidli že vu vaši knigaj »Zaveča slejd« tö. Donk je té nauvi roman več kak 
prausen potopis. 
»Dvej stvari sta nas pelali v Ukrajino. Oprvin briganje za zgodovino, ka se najbole pri Gezi čüti, un nas je vse vodo po tej 
krajinaj, cejli čas nam je tomačo. Drüga stvar pa je bila, ka smo bili cuj slavisti, mi smo šli na univerzo v Lviv, ka bi držali 
literarni večer. Zvün toga smo sploj steli pogledniti domovino galicijski pisatelov, kak sta bila Joseph Roth pa Bruno Schulz. 
Tau so pa tak velke razdalje, ka smo vsega nej mogli videti. V knige pa sem donk vse tau fajn leko nutdjau. Sama Vogrska pa 
je en tau naše zgodovine. Mi pravimo, ka se s Križevec z Gergornoga bregá vse do Balatona vidi. Od mali naug smo gledali tá 
doj, če se rejsan vidi. Nikdar sem ga nej vüdo, ali skaus so stari lidgé pravli, ’ja, ja, vidi se’. Ne vejm, če ga je štoj vüdo, leko, 
ka eške bau.« 
- Gospaud režiser, Jože Glažar, je scenarij za film napiso Štefan ali ga je napiso žitek? 
»Eden fundament je napiso Štefan, drügo pa je pisala paut. Kak smo se pelali, tak je pripovejst rasla. Kak sva monterala, je 
sledik tö eške kaj cujpiso, ali pa sem ge po njegvom teksti cujmontero. Tak sva pomalek dale šla. Pri takšoj stvari nikdar ne 
vejš, kak de. Najoprvin smo vse vküper gorvzeli, pa če rejsan smo meli konkretne plane, kak aj bi se vse godilo, je dosta 
napravila sreča.« 
- Vsi »igralci« v filmi so bili ležerni, nej je je mautila kamera? 
»Ge sem se že pred potjauv odlaučo, ka ne vzemem s sebov dosta škéri. Cejli film sem gorvzeu z ednov malov kamerov, s 
fotoaparatom. Če sem koga gordjemau, je brž zgübo špajsno čütenje. Človek po drügom-tretjom dnevi tau že pozabi pa se 
sprosti. Tak se je Geza tö po par dnevaj dosta bole razgučo.« 
- Cejli film je v prekmurskoj rejči, za koga vse ste ga napravili? 
»Posvečeni je lidam, štere smo iskali po pauti, našim pradejdekom. Nej smo ga pa napravili samo za lidi v našoj krajini, liki 
vsejm. Zavolo toga gordejemo podnapise v engliškoj rejči ranč tak, ka bi drügi tö vidli, ka se je godilo.« 
- Gospaud »stric« Geza Bačič, kak je prišlo do toga, ka se tak daleč odpelate? 
»Meni je stari oča vsikdar pravo: ’Ranjeni sem biu 10. Juliuša 1916, gda smo napadali ves Zaturči.’ Djas sem tö nej znau, 
ka je tau nej velka ves, tam so prej steli prejkvtrgniti poštijo rusoške carske armade. Naša držina se šegau má srečati na 
vsisvecovo, Pištek pa je gnauk pravo: ’Ka če bi mi tau gorpoiskali?’ Tau bi bilau za méne nika najvekšoga, ka sem si tau 
vsikdar želo. Pa smo šli.« 
- So vaš stari oča dosta pripovejdali o tisti časaj? 
»Dosta. Včási sva šla na živce mojoj staroj materi, prej ’ka njemi te norosti telko razkladaš?’. Dejdek pa mi je pravo, ka ’boš 
znau, če gnauk na fronto prideš, kak se trbej ponašati, ka ne boš prvi zavec’. Stare regule je tomačo: ’Pred pükšov se nikdar 
ne beži’, ’baukše, ka djas njega dojstrlim, kak un mené’. Sploj pa je biu žalosten zavolo toga, ka je civilno lüstvo telko trpelo, 
vse so jim na nikoj djali. Najbole zatau, ka je un paver biu, pa je vüdo, ka je paver najbole gorplačo. Paver je nej mogo s 
sebov odnesti v kufri peneze, un je emo živino, tau je vse tam ostalo ino je vse zgübo. Stari oča mi je pravo: ’Če boš gda 
sodak, moreš biti človek. Pa če pri tom žitek reskéraš, ne bantivaj nedužnoga človöka.’« 
- Té nauve knige so obrnjene na porabsko domanjo rejč. 
»Sploj sem biu srečen, gda sem tau prešto. Što má frajt za muziko, rad poslüša Mozarta ali pa Bacha. Molar rad gleda kejpe 
Dürera, Tiziana ali Van Gogha. Djas pa sem posaba rad, če čüjem kakšo slovensko domanjo rejč, najbole, gda čüjem 
prekmursko ali porabsko rejč. Za méne lepše muzike na svejti nega.« 

• Slikarja Ludvik Vrečič in Tugo Šušnik. Tekst in fotografije: Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 14. marca 2019 - Leto XXIX, št. 11, str. 5 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_11.pdf  
Murska Sobota: Prva razstava v Galeriji 
Na prvi letošnji razstavi v soboški Galeriji, posvečeni 100. obletnici združitve Prekmurja z matičnim narodom, so 
predstavljena dela prvega slovenskega akademsko izobraženega slikarja iz Prekmurja, Ludvika Vrečiča, in akademskega 
slikarja Tuga Šušnika, tudi profesorja na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost. V Galeriji za letos napovedujejo še 
razstave Roberta Černelča (risbe, slike, videi), Nandeja Vidmarja – risbe in grafike, Vladimirja Makuca – pregledna razstava 
grafike in Osamelost – izraz tesnobe v »prekmurski« likovni umetnosti. 
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Slika: Pomurski muzej: Ludvik Vrečič Prekmurke in Prekmurci, prva na levi je slikarjeva mama Judita, rojena Kumin. 
Fotografija: Ernest Ružič 
 
Kot je povedala kustosinja razstave Irma Brodnjak, je v Galeriji prvič predstavljenih 50 del Ludvika Vrečiča na papirju, med 
njimi izstopajo portreti, sledijo prekmurski pejsaži in žanrski prizori. Z razstavama so v celoti predstavili bogato zbirko 
Vrečičevih del tako v Pomurskem muzeju kot Galeriji. Opozorili so na pomen likovne tradicije Pomurja, ki se je začela v 
prvi polovici 20. stoletja z deli Ludvika Vrečiča, kar so potlej nadaljevali Karel Jakob, Lajči Pandur in Franc Kühar, za njimi pa 
člani skupine DHLM (Ladislav Danč, Štefan Hauko, Lojze Logar in Franc Mesarič) in zdaj ustvarja generacija odličnih mladih 
umetnikov.  
Ob razstavi sta kustosinji Tamara Andrejek (Pomurski muzej) in Irma Brodnjak (Galerija) za katalog napisali spremna 
besedila in izbrali barvne reprodukcije Vrečičevih del iz obeh stalnih zbirk. Ludvik Vrečič se je rodil v Skakovcih leta 1900, 
umrl pa je tragične smrti po koncu druge svetovne vojne, ko ga je na poti v domači kraj na železniški postaji Monor blizu 
Budimpešte ustrelil ruski vojak, s katerim se je sprl, ker mu je Rus nameraval na silo odvzeti prtljago. Prizadevanja 
zdravnikov v vojaški bolnišnici so bila zaman. Pokopan je na pokopališču v Monorju, groba pa doslej niso uspeli odkriti. 
O ustvarjalni poti Ludvika Vrečiča na Madžarskem, kjer je študiral, in povezanosti s Slovenijo, tudi o veliki razstavi (140 del) v 
Jakopičevem paviljonu leta 1928, je Zdenko Kodrič napisal roman Barva dežja ali pritlikavec iz kavarne Pilvax (v kateri so se v 
revolucionarnih letih 1848/49 zbirali madžarski izobraženci, med njimi tudi najbolj znani pesnik Sándor Petőfi), Štefan Celec 
pa je posnel dokumentarno igrani film o Ludviku Vrečiču. Ekipa je iskala slikarjev grob na monoštrskem pokopališču, vendar 
ga ni našla. Ali rečeno drugače, kako tragični in krut konec življenja uspešnega prekmurskega akademskega slikarja, starega 
šele 45 let. 
 

 
Slika: Tugo Šušnik v Galeriji: Svetlobne slike ali elektrografike. Fotografija: Ernest Ružič 
 
Robert Inhof pa meni, da Tugo Šušnik v svojih delih išče dve temeljni prasliki, vse od začetka likovnega ustvarjanja pa ga 
zanima predvsem barva kot metafizična in mistična kategorija. »Umetnik ne išče ene, temveč hkrati dve temeljni prasliki ali 
paradigmi, ki sta zajeti v eni sami sliki. Videti je namreč, kot da slika, ki se neprenehoma spreminja in transformira, ni ena, 
temveč sta dve, pri čemer je druga slika vedno negacija prve,« izpostavi Inhof in sporoči, da se je leta 2016 začel Tugo Šušnik 
ukvarjati s svetlobnimi slikami  ali elektrografikami. Te slike so zaradi osvetlitve od znotraj vidne tudi v temi. »Natančneje 
rečeno, te elektrografike prav s pomočjo elektrike ne le postanejo vidne v popolni temi, ampak je čista tema tudi pogoj za 
njihovo popolno uzrtje.« 

• Zapomnili si ga bomo kot evropskega manjšinskega politika. Tekst in foto: Ernest Ružič. Porabje, časopis 
Slovencev na Madžarskem, Monošter, 14. marca 2019 - Leto XXIX, št. 11, str. 7 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_11.pdf  
Trst: Za odhod z vrha SKGZ se je odločil predsednik Rudi Pavšič 
Po dvaindvajsetih letih vodenja Slovenske kulturno gospodarske zveze v Trstu, samostojne in nadstrankarske organizacije 
slovenske narodne skupnosti v Italiji, se je predsednik Rudi Pavšič odločil, da ne bo kandidiral za naslednji mandat. SKGZ je 
bila ustanovljena leta 1954, kar nekaj let pozneje pa se ji je, kot katoliška protiutež, pridružil Svet slovenskih organizacij. 
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Slika: Slovenska manjšinska koordinacija se je večkrat sestala tudi med Slovenci na Hrvaškem oziroma v Zagrebu. 
Predsednik SKGZ in Slomaka Rudi Pavšič je drugi z desne. Foto: Ernest Ružič 
 
Rudi Pavšič je za minulo obdobje posebej izpostavil sprejem krovnega zakona za narodno skupnost v Italiji in vstop Slovenije 
v Evropsko unijo. Vseskozi so bili v ospredju pozornosti tudi odnosi s Svetom slovenskih organizacij.  
Po ustanovitvi  Slovenske manjšinske koordinacije je bil Pavšič vsebinsko povezan tudi s Slovenci v Avstriji, na Hrvaškem in 
Madžarskem. Pogosto je sodeloval tudi v ustreznih narodnostno političnih telesih Evropske unije, kjer se je zavzemal za 
pravice vseh manjšin v Evropi, ki po nekaterih podatkih predstavljajo 50 milijonov prebivalcev. 
Na sejah in srečanjih Slovenske manjšinske koordinacije so obravnavali aktualne probleme Slovencev v zamejstvu in 
zaključke ter zahteve posredovali tudi slovenski vladi in ustanovam, ki se ukvarjajo z manjšinskimi problemi. Srečanja so se 
zvrstila od Trsta, Celovca, Monoštra, Zagreba in v drugih narodnostnih središčih v štirih državah ter tudi v Ljubljani. 
Med prvimi aktualnimi temami, ki so jih obravnavali, je bil položaj narodnostnega šolstva. Kljub prizadevanjem, novim 
oblikam vodenja, se Slomaku ni uspelo ohraniti v narodnostnem prostoru.  
Na zadnje, julija 2016, je bil v Potrni izvoljen za koordinatorja Nanti Olip iz Narodnega sveta koroških Slovencev, ki pa z 
delom ne nadaljuje. 
Rudi Pavšič je za Porabje posebej poudaril, da bi Slomak imel tudi zdaj dovolj tem za obravnavo, tako od izmenjave mnenj, 
informacij do dajanja pobud pristojnim v Sloveniji za sodelovanje s Slovenci v zamejstvu. Za zdaj še deluje Agroslomak, ki 
povezuje kmete in kmetijske organizacije iz štirih držav in se letno sestaja na Mednarodnem kmetijsko živilskem sejmu Agra 
v Gornji Radgoni, kjer se srečanju pridružita aktualna minister za Slovence v zamejstvu in minister za kmetijstvo. 
Za novo predsednico je bila z veliko večino glasov delegatov izvoljena kandidatka Ksenija Dobrila. Več v naslednji številki 
Porabja. 

• Otroško borovo gostüvanje. Vzgojiteljica asistentka Romana Trafela. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 14. marca 2019 - Leto XXIX, št. 11, str. 7 
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Letos so v Sakalovcih pripravili borovo gostüvanje, zato smo vzgojiteljice dobile idejo, da bi tudi otrokom iz slovenske 
skupine monoštrskega vrtca predstavile ta stari slovenski ljudski običaj, ki je značilen tudi za Prekmurje. Najprej smo si 
ogledali videoposnetek borovega gostüvanja, da so se otroci seznanili z značilnostmi tega običaja. Pozorno smo opazovali 
like in maškare, ki so prisotne pri pustni prireditvi. Otroci so bili motivirani in pripravljeni sodelovati pri našem otroškem 
borovem gostüvanju, zato smo začeli s pripravami. 
 

 
Slika: Otroci in vzgojiteljice slovenske skupine v monoštrskem vrtcu so pripravili borovo gostüvanje. Foto: Porabje 
 
V našo skupino smo povabili Ciliko z Gornjega Senika, ki nas je z veseljem naučila izdelovati šopke in rože iz krep papirja. Na 
pomoč so nam priskočili tudi starši otrok, ki so nam priskrbeli material, ki smo ga potrebovali. Izdelali smo si šopke, okrasili 
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naš bor in voz z rožami iz krep papirja. Razdelili smo si vloge in pripravili obleke. Seveda je bilo naše otroško borovo 
gostuvanje veliko bolj preprosto kot tisto pravo. Ta običaj smo pokazali predvsem skozi tradicionalne like, povorko z 
vlečenjem bora in petjem pustnih pesmic. Letošnji pust je bil malo drugačen, vendar poučen in zabaven. 

• Madžarsko-slovenski kulturni in še posebej glasbeni odnosi 
Glasba je več kot univerzalna, zato na tej relaciji ni državne meje; specifični so samo še nacionalni (ljudski) elementi in pa 
njihov aktualni modernizem. Franc Križnar. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 14. marca 2019 - Leto 
XXIX, št. 11, str. 10 
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_11.pdf 
Če smo že pred časom ugotovili in zapisali (Porabje, 28/2018, št. 51-52, Monošter, 20. dec. 2018, str. 12-13), da »… Pomurje 
in Prekmurje tostran in onstran državne meje zvenita univerzalno …« in takrat še posebej to izpostavili na konkretnih 
glasbenih delih in glasbi (poleg ljudske: madžarske in slovenske) skladateljev Hrvata Vatroslava Lisinskega, Madžarov Franza 
Liszta, Béle Bartóka in Zoltána Kodálya ter Slovenca Slavka Osterca, lahko zdaj omenjeno čezmejno in izključno glasbeno 
»ideologijo« razpotegnemo še med aktualne odnose med dvema sosednjima državam: med Madžarsko in Slovenijo.  
Ti so zagotovo pristni, vedno bolj razširjeni in seveda zaradi ekskluzivnega obojestranskega ukvarjanja z lepoto ne morejo 
biti drugačni, kot so: pristni! Lahko bi jih sicer bilo še več, lahko bi bili še pristnejši in bolj kontinuirani in načrtni, ampak tako 
pač je. Če kje, potem zagotovo v glasbi velja, da gre za umetnost brez meja. Pa najsi gre pri tem za že omenjeno ljudsko in 
umetno/umetniško, cerkveno in posvetno, zgodnjo in sodobno-dandanašnjo, resno ali/in zabavno, za produkcijo 
(ustvarjanje) in reprodukcijo (izvedbe), za vokalno, inštrumentalno ali/ in vokalno inštrumentalno 
… Skratka tale spekter izmenjav in sodelovanj je več kot velik. Ni pa se le-ta pričel in se razvijal naenkrat; v novodobnem 
pogledu.  
Med prva zgodovinska in dokazljiva sodelovanja zagotovo sodijo ona izza prve polovice 19. stol. Ta je med prvimi s 
slovenske in madžarske strani zabeležila takrat še izključno nemška Filharmonična družba (Ljubljana, 1794-1945), ki je 
v svoji intenzivni, kvalitetni in raznoliki dejavnosti zagotovo imela prve stike s sorodnimi ustanovami v Budimpešti; naj 
spomnimo, da je bilo to še v času enovite in skupne avstro-ogrske monarhije. 
 

 
Slika: Slavko Osterc in György Ligeti. Foto: Porabje 
 
Med najbolj načrtne, a žal kratkotrajne izmenjave sodi naš modernist, skladatelj in pedagog Slavko Osterc (1895-1941). To 
je tisti Osterc, katerega mednarodni stiki so bili rezultat njegovih organizacijskih, skoraj bi lahko rekli, diplomatskih  
sposobnosti: bil je predsednik ljubljanske sekcije Udruženja jugoslovenskih muzičkih autora, bil je član ISMC in nekajkrat 
tudi član žirij za festivalske programe, kar je nedvomen dokaz o ugledu, ki ga je imel v mednarodnih glasbenih krogih. Tako 
si je širil stike, ki so mu omogočali uveljavljanje in vzporejanje slovenskih in drugih jugoslovanskih glasbenih stvaritev v 
mednarodnem okviru; seveda tudi svojih. 
Saj so bila Osterčeva dela ne le na sporedih ISCM, tako v Firencah 1934, Pragi 1936, Londonu 1938 in Varšavi 1939. V 
njegovi režiji je šlo za sodelovanje tudi z Madžari v obliki zamenjave koncertov in glasbenih radijskih programov (v Ljubljani, 
RA SLO, 1928) in časopisnih poročil.  
Osterc je skušal v okviru Mednarodnega združenja za sodobno glasbo (ISCM, SIMC) v letih 1939-1940 navezati stike z 
uglednim madžarskim muzikologom dr. Dénesem Barthom (1908 - 1993). To je obema preprečila druga (svetovna) vojna in 
pa skoraj za tem Osterčeva (prezgodnja) smrt. V skladu z idejno zasnovo festivala sodobne komorne glasbe v Radencih 
(1962-1993) na križišču štirih držav: Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije je bila od 1964 programsko in izvajalsko zajeta 
tudi madžarska glasba, zlasti še zaradi izjemnega (skladateljskega, ustvarjalnega) deleža madžarskih modernistov Bartóka in 
Kodálya. 
Na njem so nastopili izvrstni budimpeštanski godalni kvarteti Tatrai, Új Budapest vonósnégyes, Kodály in Eder, komorni 
ansambel, solisti s čembalistko Márto Fábián idr. Nekaj nadstandardnega pa je bil v Radencih simpozij in koncert del 
slovitega madžarskega skladatelja Győrgya Ligetija (1923 - 2006).  
Od 60-ih let 20. stol. je naš osrednji državni simfonični orkester Slovenske filharmonije z dirigentoma Samom Hubadom 
(1917- 2016) in Urošem Lajovicem (roj. 1944) ter solisti (npr. trobentač Stanko Arnold; roj. 1949) in z deli tudi slovenskih 
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skladateljev: Primož Ramovš (1921-1999) in Lucijan Marija Škerjanc (1900-1973) nekajkrat gostoval v madžarskih mestih, 
medtem ko so se v Ljubljani gostovali madžarski dirigenti: János Ferencsik (1907-1984), Görgy Lehel (1926-1989), Ervin 
Lukács (1928-2011), János Kovács (roj. 1951) in brata Fischer: Ádám (roj. 1949) in Iván (roj. 1951) pa tudi solisti: pianisti 
Edith Farandi (1921-1973), Dezső Ránki (roj. 1951) in Zoltán Kocsis (roj. 1952), violončelist Miklós Perényi (roj. 1948) idr. 
Konec 70-ih let sta začeli sodelovati glasbeni založbi Musica iz Budimpešte in Državna založba Slovenije, kar je vodilo do 
izmenjave razstav in nastopov še drugih madžarskih umetnikov, kot so npr. pianistka Klára Körmendi, cimbalistka M. 
Fábián, klavirski Trio Eder idr. v Koncertnem ateljeju Društva slovenskih skladateljev. Utečeno je sodelovanje madžarskih 
zborov na Mednarodnem mladinskem pevskem festivalu v Celju in na Naši pesmi v Mariboru in naših, slovenskih zborov 
na Mednarodnem zborovskem tekmovanju v Debrecenu. 
Od 1975 sodelujeta tudi organizaciji Glasbene mladine Slovenije in Madžarske na poletnih glasbenih taborih. Nemalo zaslug 
in pobud pa imajo Madžari tudi v projektu slovenskega skladatelja in dirigenta Avgusta Ipavca (roj. 1940) pri ponovni izvedbi 
njegove simfonične pesnitve Barve zelenega smaragda (2014-2019), z nazadnje predvidenim poklonom tudi madžarskim 
vojakom in žrtvam 1. Svetovne vojne (1914-1918) in katere stoletnico konca smo obhajali lani; tokrat, 24. mar. 2019 v 
ljubljanskem Cankarjevem domu. 
Glasba brez meja! 
 

Delo, Ljubljana 

• V gradnji sožitja ne smemo nikoli popustiti! Blaž Močnik. Delo, Ljubljana, 08. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/v-gradnji-sozitja-ne-smemo-nikoli-popustiti-159108.html  
Rudi Pavšič: Slovencev v Benečiji ne bo več, za to bo kriva Slovenija.  
 
Gorica - Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) bo danes po več kot dveh desetletjih dobila novega predsednika. 
Vodenje ene izmed dveh krovnih organizacij Slovencev v Italiji namreč nasledniku prepušča Rudi Pavšič, mož dialoga, ki je 
ne glede na prežeče politične in demografske izzive za manjšino optimističen glede njene prihodnosti. 
Rudi Pavšič je prišel na čelo SKGZ marca 1997. Njegov naslednik oziroma naslednica bo bodisi nekdanja ravnateljica in 
aktualna predsednica paritetnega odbora za slovensko manjšino Ksenija Dobrila bodisi sodelavec tržaške prefekture Igor 
Kocijančič. Odločili bodo glasovi 240 delegatov na sobotnem kongresu v Kulturnem domu v Trstu. 
»Leta,« je na vprašanje, zakaj ne bo osmič kandidiral, odgovoril Pavšič: »Prišel je čas, ko se v našem in širšem prostoru vse 
zelo hitro spreminja. Potrebujemo nov pogled tudi na našo problematiko oziroma kakšna naj bo naša vloga v prihodnjem 
obdobju. Zato je prav, da damo mesto novim ljudem, ki bodo prinesli nove ideje.« Dosedanje vodstvo se je tako odločilo za 
radikalno spremembo, saj bo SKGZ poleg deželnega predsednika dobil še dva nova pokrajinska za Tržaško in Goriško. 
Rudi Pavšič se poslavlja v nekoliko protislovnem času. Manjšina v Italiji doslej še ni imela toliko pravic – in samozavesti, na 
drugi strani pa so se meddržavni odnosi čez noč krepko skrhali po direndaju italijanske politike v Bazovici ob dnevu spomina 
na fojbe. »Ta prostor še nikoli ni bil tako perspektiven,« poudarja Pavšič: »Ostro protislovenstvo vendarle odhaja s 
prizorišča. Kot skupnost smo veliko prispevali, ker smo se ves čas v odnosu do institucij in oblasti izpostavljali dialoško. 
Težav nismo reševali konfliktno, s protesti na trgih, na sodiščih, ampak smo iskali možnost rešitve z dialogom. Resda tako na 
rezultat čakaš več časa, ampak rezultat potem traja.« 
»Slovencev v Italiji država ni preštela že skoraj stoletje. Sem za preštevanje, razen če preštevanje pomeni negativno deljenje 
pravic, češ, manj vas je, manj vam damo. Mora biti namreč obratno – manjši smo, več nam je treba zagotoviti, saj bomo 
sicer izginili.« Rudi Pavšič  
Združitev krovnih organizacij 
Letošnje repenčenje italijanskih politikov v Bazovici se je Pavšiča dotaknilo, a vendarle meni, da to utrjuje vrste med 
manjšino: »Kot Slovenec sem bil po Bazovici seveda prizadet, ker so potvarjali mojo zgodovino, me postavili na zatožno 
klop, kjer bi morali biti drugi. Tisti, ki so vse to izrekli, pa se morajo vprašati, ali s takšnimi izjavami sodijo v sodobno 
demokratično družbo. Govorimo o predsedniku evropskega parlamenta, o predsedniku države, o vodji največje vladne 
stranke, o županu Trsta. Oni so izgubili, ne mi.« 
Zavrača pa, da bi zdaj vračali milo za drago: »Ostrini ne bomo odgovarjali z ostrino. Od daleč je namreč lahko nagovarjati, 
toda mi živimo v Italiji. Z ljudmi okoli sebe želim živeti normalno, brez konfliktov. Prostor Alpe-Jadran je biser Evrope. Zakaj 
bi ga morali kvariti s tem, da se vedno znova vračamo v zgodovino? Nehajmo! Ljudje ne marajo konfliktov. Zaključek 
zadnjega meseca je, da ne smemo nikoli popustiti v gradnji sožitja. Moramo vztrajati in biti prepričani, da smo na pravi 
poti.« 
Slovensko manjšino v Italiji povezuje 320 organizacij. Poleg SKGZ je druga krovna organizacija še Svet slovenskih organizacij 
(SSO). So Slovenci razklani tudi na drugi strani meje? »Neenotnost je danes manjša, kot je bila. Tudi mi smo bili namreč 
sinovi ideoloških delitev v Sloveniji. Žal mi je, da je začetna Nova Slovenija v naš prostor vnašala še večje delitve.« Je pa 
manjšina danes bolj zrela, poudarja: »Smo ena najbolje organiziranih manjšin v Evropi. Leta 2019 pa ni potrebe, da imamo 
dve krovni organizaciji. Mislimo podobno, delamo skupaj, nimamo konfliktov, delimo iste usode in smo prijatelji. S tem 
bomo rešili marsikateri problem. Danes namreč zaradi te dvojnosti ohranjamo dva tabora po vseh vaseh.« 
 
Zakaj, zakaj, zakaj ... 
Za italijansko oblast mu je ostalo veliko vprašanj: »Zakaj nam po 18 letih zaščitnega zakona polovico členov še niso 
uresničili? Zakaj moramo prosjačiti – in verjetno brez uspeha –, da bomo dobili mesto v parlamentu? Zakaj nimamo 
vladnega omizja? Zakaj pristanišči ne sodelujeta? Zakaj se nič ne dogaja v prostoru Alpe-Jadran? Zakaj dežela, ki je 
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specifična zaradi manjšin, nima institucionalnega odnosa do naše skupnosti? Zakaj deželni predstavniki nadaljujejo logiko 
dneva spomina? To pomeni, da so odnosi kvečjemu dobri, niso pa še odlični.« 
A Pavšič opozarja, da ni vse naloga Italije, kar je skrbi za manjšino. Predvsem meni, da obmejni prostor premalo sodeluje. 
»Tu se nič ne dogaja. Zato poudarjam, da nočem biti zamejec, ampak Primorec. Želim biti to, kar je Koprčan, Novogoričan ali 
Tolminec. Meja pa je še močnejša, kot je bila. V teh časih ni nastalo niti eno skupno društvo. Ne moremo se zadovoljiti z 
občasnimi skupnimi prireditvami. Razdalja med nami in Slovenijo se vsak dan veča. Še najbolj aktivna sta prostora, ki imata 
največ geografskih pregrad, to sta Benečija in zgornja Soška dolina.« 
Raziskava med mladimi zamejci do 25. leta kaže, da šele vsak sedmi ali osmi čuti Slovenijo za svojo državo. Po oceni 
italijanskega notranjega ministrstva sicer manjšina šteje 70.000 Slovencev. »Čez 20 ali 30 let se bo skupnost Slovencev v 
Benečiji izgubila. In Slovenija bo kriva za to. Mora ustvariti pogoje za nova delovna mesta, s čimer dosežemo trojni uspeh: 
da ljudi zaposlimo, da se čutijo kot Slovenci, tisti pa, ki se ne, pa bi videli, da se izplača biti Slovenec. Da se. Predlagali smo 
sklade, brezobrestna posojila, a mora za to obstajati politična volja. Čez 20 let bo prepozno.« 

• Lahko bavarski konservativec spremeni Evropo?  Barbara Kramžar. Delo, Ljubljana, 08. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/lahko-bavarski-konservativec-spremeni-evropo-158750.html  
Politične točke za prvaka evropskih ljudskih strank in bavarskega krščanskosocialnega politika.  
 

 
Slika: Manfred Weber je poudaril, da je Evropska unija gospodarsko enako močna kot ZDA. Foto: Reuters 
 
Berlin – Madžarska vlada je sporočila, da bo prihodnji teden umaknila sporne protievropske plakate, zaradi katerih je 
vladajoči stranki Fidesz grozila izključitev iz skupine evropskih ljudskih strank v evropskem parlamentu. Njihov vodja 
Manfred Weber, ki je premieru Viktorju Orbánu postavil stroge pogoje, pred odločilnimi majskimi volitvami pridobiva 
politično veljavo. 
Pred madžarsko odločitvijo so kritiki očitali Webru, da so na jubilejno stoto politično pepelnično sredo celo nemško 
konservativno sceno bolj zaznamovale sporne karnevalske šale predsednice CDU Annegret Kramp-Karrenbauer in 
tridnevna brada bavarskega premiera Markusa Söderja. »Bavarec, Nemec, Evropejec«, ki je z njima nastopal v Passauu, je 
vendarle izjavil: »Hočem postati, lahko postanem in bom z vašo podporo postal predsednik komisije!« Evropske ljudske 
stranke imajo največ možnosti za zmago na majskih volitvah in s tem za imenovanje predsednika evropske različice vlade, a 
se mora med strmim vzponom nacionalističnih strank izkazati tudi njihov »špicenkandidat«. 
Evropski projekt 
Bavarski premier Markus Söder je pomik proti politični sredini na pepelnično sredo ponazoril s tridnevno brado in odpeto 
srajco v slogu priljubljenih zelenih politikov ter zaklinjanjem, da Evrope ne bodo prepustili skrajnežem in nacionalistom. Tudi 
njegov strankarski sopotnik in nekdanji tekmec Manfred Weber je poudaril, da je evropski projekt odgovor na nekdanje 
vojne in nestabilnosti na stari celini. Šestinštiridesetletni politik, ki netipično za bavarskega politika daje vtis mirnosti in 
spravljivosti, je dobil potrditev svoje odločnejše politike. V nedavnem intervjuju za časopis Bild je zahteval takojšen konec 
madžarske kampanje proti Bruslju, opravičilo drugim evropskim ljudskim strankam ter ohranitev Srednjeevropske univerze 
(CEU), ki jo v Budimpešti podpira George Soros. 
Politična pot Manfreda Webra 
14. 7. 1972, Niederhatzkofen 
diplomirani inženir 
• od leta 2002 do 2004 – poslanec v bavarskem parlamentu 
• od leta 2004 – poslanec v evropskem parlamentu 
• od leta 2014 – vodja poslanske skupine EPP v evropskem parlamentu 
• od leta 2015 – eden od podpredsednikov bavarske CSU  
Zadnja dva pogoja še nista izpolnjena, Weber pa je prevpraševal tudi demokratična načela in politični slog madžarskega 
voditelja. S tem tudi nemški konservativci prikimavajo tistim, ki vidijo Orbána blizu evropskim skrajno nacionalističnim 
strankam, kot je Alternativa za Nemčijo (AfD), ki povzroča toliko težav CSU in CDU. Weber ne bo uspešen predsednik 
evropske komisije, če se ne bo učinkovito spopadel z begunsko krizo, zaradi katere se je AfD povzpela na položaj največje 
nemške opozicijske stranke. Bavarski politik je poudaril, da ne gre za razlike med vzhodom in zahodom Evrope, ampak med 
levičarsko politiko odprtih vrat, desnoradikalnim zavračanjem vsakršnega dostojanstva migrantov – ter njegovimi 
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krščanskimi demokrati, ki hočejo najti ravnotežje med nadzorom in človekoljubnostjo. 
Zavrnitev Trumpovega izsiljevanja 
Morebitni prihodnji predsednik evropske komisije upa, da polemika z Orbánom ne bo zasenčila evropskih volitev, saj se bo 
po njegovem treba spopasti z resnično velikimi temami: Kitajska, Rusija, digitalizacija in evropska gospodarska moč. V 
Passauu je zavrnil izsiljevanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Če bo ta res uvedel kazenske carine na evropske 
avtomobile, je Manfred Weber zagrozil s protiukrepi in poudaril, da je Evropska unija gospodarsko enako močna kot ZDA. 
 

 
Slika: Na tradicionalni strankini prireditvi na pepelnično sredo sta nazdravila tudi ministrski predsednik Bavarske in hkrati 
novi predsednik CSU Markus Söder (levo) in Manfred Weber, kandidat za vrh evropske komisije. Foto: Michael 
Dalder/Reuters  
 
Morda bavarskega konservativca čaka tudi soočenje s politikom enako ali še bolj bleščečih evropskih referenc – francoskim 
predsednikom Emmanuelom Macronom. Voditelj evropskih ljudskih strank je podprl Macronove zunanjepolitične in 
varnostne reformne načrte, a tudi kritiziral njegovo zapostavljanje evropskega parlamenta. Najbrž ne bo mogel mimo 
nemških konservativno-liberalnih ugovorov, da Macron pri gospodarskih zadevah pozablja na svobodo, čeprav je 
omogočanje svobodne konkurence eno od temeljnih načel skupnega trga. Po teh prepričanjih politično določanje 
gospodarskih prvakov in vsiljeni socialni standardi evropskega gospodarstva ne bodo okrepili spopada z azijskim in 
ameriškim, prej nasprotno. 

• Hrvaške še vsaj leto dni ne bo v schengnu. Jure Kosec. Delo, Ljubljana, 08. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/hrvaske-se-vsaj-leto-dni-ne-bo-v-schengnu-159343.html  
Slovenski viri kot vzrok za to navajajo neizpolnjevanje tehničnih in političnih kriterijev.  
 
Vstop Hrvaške v schengensko območje se po mnenju predstavnikov slovenske države ne bo zgodil še vsaj leto dni. Sosednja 
država je namreč še daleč od izpolnitve strokovno-tehničnih kriterijev za vstop v najtesneje povezani del Evropske unije, ki 
se nanašajo na sprejemanje ustrezne zakonodaje, upravljanje meja, infrastrukture in kadrov. 
Čeprav Slovenija podpira vstop Hrvaške v schengen, ne skriva, da bo nanj zagotovo vplivalo tudi vprašanje arbitraže oziroma 
spoštovanja vladavine prava. Slovenija je lani proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne odločbe vložila tožbo na sodišču 
EU v Luksemburgu. V njej sosednji državi očita, da z zavračanjem implementacije razsodbe arbitražnega sodišča krši 
evropsko in mednarodno pravo. 
Nerealni načrti 
Hrvaška bo v prvi polovici prihodnjega leta prevzela predsedovanje svetu EU. Hrvaški premier Andrej Plenković je lani 
nakazal, da bi lahko država vstopila v schengensko območje že v času njenega predsedovanja. Te načrti, vsaj sodeč po 
mnenju slovenskih virov, ki so želeli ostati neimenovani, za zdaj niso realni. 
Izpolnjevanje enega ključnih hrvaških zunanjepolitičnih ciljev za Zagreb ne bo težavno samo iz političnega, ampak tudi iz 
tehničnega vidika. Kako velik izziv je pred Hrvaško, govori dolžina njene meje z državami, ki niso članice EU. 
Hrvaško že v mesecu maju čaka tretja ocena pripravljenosti na vstop v schengensko območje, ki jo izvajajo predstavniki 
evropske komisije in držav članic. Zadnja podobna ocena je bila opravljena leta 2017, pokazala pa je, da Hrvaška na vstop ni 
pripravljena. 

• Orban namignil na morebitno zavezništvo s PiS namesto EPP. STA. Delo, Ljubljana, 08. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/orban-namignil-na-morebitno-zaveznistvo-s-pis-namesto-epp-159348.html  
Fidesz želi po besedah Orbana ohraniti »krščansko kulturo in zaščititi meje«.  
 
Madžarski premier Viktor Orban je danes namignil, da bi lahko njegova stranka zapustila vrste desnosredinske Evropske 
ljudske stranke (EPP) in se namesto tega v Evropskem parlamentu združila s poljsko vladajočo stranko Zakon in Pravičnost 
(PiS). Kot je sicer poudaril, bi sam še vedno raje »preoblikoval in reformiral« EPP. 
In to tako, da bi bilo v njej več prostora za »protimigrantske sile«, je Orban nadaljeval v pogovoru za madžarski radio 
Kossuth. Dodal je, da so njegovo stranko Fidesz napadle »promigrantske sile« znotraj EPP in da te sile skušajo »celotno EPP 
preoblikovati v mednarodno promigrantsko organizacijo«, medtem ko skušajo Madžari to preprečiti, povzema madžarska 
tiskovna agencija MTI. 
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Fidesz želi po besedah Orbana ohraniti »krščansko kulturo in zaščititi meje« in zato je po njegovem mnenju sedaj v središču 
razprav. »Fidesz se bo sam odločil, ali bo znotraj ali zunaj EPP,« je dodal madžarski premier. 
Nadaljeval je, da bo njegova stranka, če bo morala »nekje drugje začeti na novo, seveda na prvem mestu začeti pogovore s 
Poljsko«, ki ji od leta 2015 vlada desničarska PiS. 
Orban bo v nedeljo potoval na Poljsko, kjer se bo udeležil slovesnosti ob obletnici članstva te države v zvezi Nato, poljski 
premier Mateusz Morawiecki pa bo imel po njegovih besedah 15. marca govor v Budimpešti ob madžarskem nacionalnem 
prazniku. Poljska in Madžarska sta zaveznici, ko gre za zoperstavljanje institucijam EU na področju migracij, skupne so jima 
težnje po večji decentralizaciji povezave in večjim pristojnostim članic. 
Madžarski premier je povedal tudi, da se je v četrtek pogovarjal tako s predsednikom Evropske komisije Jeanom-Claudom 
Junckerjem, ki je član EPP, in vodja politične skupine EPP v Evropskem parlamentu Manfredom Webrom. »Telefonske žice 
seveda gorijo (...) pogovori se nadaljujejo,« je dodal. 

• Imamo ekonomsko rast. A ta doseže le tiste, ki jim gre že zdaj dobro. Intervju: Frans Timmermans. Pogovarjala 
se je: Barbara Eržen. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 09. marec 2019 

Intervju: Prvi podpredsednik evropske komisije in vodilni kandidat Stranke evropskih socialistov in demokratov (PES) 
Frans Timmermans 
https://www.delo.si/sobotna-priloga/imamo-ekonomsko-rast-a-ta-doseze-le-tiste-ki-jim-gre-ze-zdaj-dobro-158473.html  
Frans Timmermans se je pred majskimi volitvami ustavil v Ljublajni. V pogovoru je spregovoril tudi o bolj solidarni Evropi, 
populizmu in slovensko-hrvaških težavah.  
 

 
Slika: Za dan, ko je na povabilo slovenske SD obiskal Ljubljano, prvi podpredsednik evropske komisije in vodilni kandidat 
Stranke evropskih socialistov in demokratov (PES) Frans Timmermans pravi, da je dosegel absolutni rekord po številu 
izjav za medije. Foto: Uroš Hočevar 
 
Populistične stranke imajo trikrat več podpore kot pred dvajsetimi leti, vsak četrti Evropejec voli populiste. Pričakujete 
podoben scenarij tudi na majskih volitvah? 
Odvisno od tega, koliko ljudi se bo volitev udeležilo. Upam, da se jih bo udeležilo več volivcev kot na katerih koli evropskih 
volitvah doslej, vse od prvih leta 1979. Upam, da ljudje razumejo, da je zdaj treba voliti, saj gre za usmeritev Evrope. Mislim, 
da narašča število ljudi, ki so nezadovoljni s sistemom, kar je rezultat več kriz, ki smo jih videli v zadnjih desetih letih. Zmaga 
bi bila presenečenje. Imamo pa zdaj priložnost, da z dobrimi politikami odvzamemo nekaj strahu, ki ga imajo ljudje. Usmeriti 
moramo Evropo v bolj socialno smer in jo pripraviti na izredno spremembo – trajnostno naravnanost. 
Če bomo pokazali državljanom, da je Evropa zmožna več solidarnosti, ustvariti več delovnih mest, zagotoviti stabilna 
delovna mesta, da je zmožna odvzeti nekatere skrbi, ki jih imajo, ter če bomo spodobni pokazati, da lahko Evropa vodi svet 
v bolj trajnostno naravnano prihodnost, potem verjamem, da se lahko volivci vrnejo k strankam, ki so konstruktivne. in ne 
destruktivne.  
Zadnje projekcije Socialnim demokratom niso najbolj naklonjene … 
Izpostavil bom le eno napoved, v katero verjamem, in sicer, da je končni rezultat popolnoma nepredvidljiv. Verjamem, da se 
vse še lahko dobi ali izgubi. Odvisno je od tega, ali lahko mobiliziramo volivce, ali lahko predstavimo svoje ideje in ali se 
bodo volivci z njimi poistovetili. Veliko je odvisno tudi od mladih, prvič gredo na volitve tudi volivci, ki so bili rojeni v tem 
tisočletju. Rezultat je negotov in jaz se bom do zadnjega dne, 26. maja, boril, da bi nas volilo čim več. 
 
Slovenija uradno nasprotuje procesu spitzenkandidatov oziroma vodilnih kandidatov, ki se je prvič uveljavil na volitvah 
2014. Ali verjamete, da bo proces obstal? Se strinjate z idejo, da bi morala EU preiti na sistem, ki vključuje neposredno 
voljenega predsednika evropske komisije? 
V idealnih razmerah verjamem, da bi moral biti predsednik evropske komisije neposredno voljen, a v zelo daljni prihodnosti. 
Danes imamo veljavne pogodbe in te moramo spoštovati, tako evropski svet glasuje o kandidatu po posvetu z evropskim 
parlamentom. Verjamem, da je sistem vodilnih kandidatov način, kako povečati demokratično participacijo, saj daje večjo 
moč tistim, ki jih Evropejci neposredno izvolijo v evropski parlament. Rekel bi, da je skladno s pogodbami in da hkrati krepi 
položaj evropskih volivcev, ki evropskemu parlamentu daje večjo moč. Nihče ne more sestaviti funkcionalne evropske 
komisije brez večine v evropskem parlamentu. Ta mora zasedati mesto, ki si ga zasluži kot predstavnik evropskih 
državljanov. Ker govorim o svojih načrtih pred volitvami, ljudje vedo, kakšni so, če bom predsednik evropske komisije. Če pa 
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se samo skrivaš pod mizo, ne poveš ničesar in samo čakaš, da evropski svet glasuje, nihče ne ve, kakšni so tvoji načrti. Na 
evropskih volitvah tako tudi nihče ne more oddati glasu na podlagi načrtov vodilnega kandidata. Mislim, da je veliko bolj 
demokratično, da so načrti novega predsednika evropske komisije jasni pred volitvami. 
Če bomo pokazali državljanom, da je Evropa zmožna več solidarnosti, ustvariti več delovnih mest, zagotoviti stabilna 
delovna mesta, ter če bomo spodobni pokazati, da lahko Evropa vodi svet v bolj trajnostno naravnano prihodnost, potem 
verjamem, da se lahko volivci vrnejo k strankam, ki so konstruktivne, in ne destruktivne.  
Nekateri vodilni kandidati, ki nimajo realnih možnosti, sicer niso zares v igri za predsednika komisije, ampak tudi za druge 
visoke položaje znotraj evropskih institucij. 
Ne bi vedel, jaz imamo samo en cilj – in to je postati predsednik evropske komisije.  
Socialni demokrati ste nedavno sprejeli svoj manifest. Kakšna bo po vašem mnenju EU 2024? 
Imamo ekonomsko rast, a ta ne doseže vseh, ampak le tiste, ki so že bogati oziroma jim gre že zdaj dobro. Ne doseže pa 
povprečnih državljanov in revnih. Če bomo v naslednjih petih letih vodili evropsko komisijo, med moškimi in ženskami ne bo 
več razlike v plačilu, vsak četrti otrok ne bo več hodil v šolo lačen in ne bo imel možnosti za ustrezno izobrazbo. Gre za nujno 
potrebo. Mladi ne bodo več delali za tri ali štiri evre na uro, ampak bomo v vseh državah Unije uvedli minimalno plačo. 
Poskrbeli bomo, da bodo plače pravičnejše. Zmanjšali bomo tudi plačne razlike med državami članicami, saj so življenjski 
stroški v novih in starih članicah vse bolj podobni, plače pa se močno razlikujejo. Tudi ta razmik bomo morali zmanjšati v 
naslednjih letih. Najti moramo vzdržno rešitev za migracijsko krizo. Zelo pomembno je, da se Evropa s to težavo sooči 
skupaj, potrebujemo načrt za razvoj Afrike in potrebujemo tudi prve velike spremembe v strukturi ekonomije. Da se naša 
ekonomija bolj opira na vzdržno energijo, krožno gospodarstvo, ustvarja boljša in močnejša delovna mesta. Vse to lahko 
storimo v naslednjih petih letih.  
Menite, da bi morala biti tudi naslednja evropska komisija politična, tako kot je bila evropska komisija Jean-Clauda 
Junckerja? 
Da, mislim, da bi morala biti, in mislim, da je bila vsaka komisija doslej politična, in to narekuje tudi pogodba. Komisija bi 
morala skupaj z evropskim parlamentom in evropskim svetom narediti petletni načrt z natančno določenimi cilji, s katerimi 
se je treba soočiti v naslednjih petih letih. Najprej je potreben posvet z evropskim svetom in evropskim parlamentom, kjer 
moraš zbrati večino, in nato nadaljuješ z načrti za naslednjih pet let.  
Kaj pa v primeru arbitraže Slovenije in Hrvaške? Slovenski zunanji minister Miro Cerar je govoril o politizaciji vprašanja 
implementacije arbitraže. 
Najprej naj povem, da gre za dvostransko vprašanje med Slovenijo in Hrvaško. Evropska komisija pa je bila kristalno jasna, 
da se mora odločitev implementirati. Arbitraža je bila pravična, med procesom je bilo nekaj problemov, kar zelo dobro 
veste, a problemi so bili rešeni v skladu s pravili arbitraže in tega problema ni mogoče več uporabljati zoper arbitražo. Glede 
tega sem bil zelo jasen. Evropska komisija vztraja, da morata razsodbo implementirati obe državi. Mejnega spora med 
državama članicama si ne želimo. Slabo je za članici in slabo je tudi za celotno Evropsko unijo, a ob koncu dneva gre še 
vedno za bilateralno vprašanje in vztrajali bomo pri njegovi rešitvi, saj ima posledice na evropske politike, kot je ribiška. Obe 
članici bi morali priti do soglasja, kako bosta implementirali razsodbo, in komisija se zavzema za to. Če pa slovenska vlada 
trdi, da bi morala evropska komisija storiti več, kar trdi zdaj, se zavzemajo celo za bolj politično komisijo in ne za manj 
politično. Gre za konflikt med dvema članicama in dogovorili smo se za arbitražo, ki je vodila do razsodbe, in ta mora biti 
implementirana. Gre za kristalno jasno pozicijo evropske komisije. Kaj več od tega lahko storimo? Na obeh državah je, da se 
arbitraža implementira. 
Večina ljudi v naši družbi ni skrajnežev, ampak je nekje v politični sredini. Mislim, da imamo dolžnost, da priskrbimo 
odgovore za probleme s pozicije ljudi, ki so na politični sredini. Jaz sem na levi sredini, EPP je bil včasih na desni sredini. 
Zdaj pa bodo morali sprejeti odločitev, ali vidijo svoje zaveznike med ekstremisti.  
Pa vendar se ne. 
Ne, ne še, a upam, da se še bo.  
Bili ste imenovani tudi kot posrednik med Slovenijo in Hrvaško … 
Ne, nisem bil imenovan kot posrednik, pristojen sem za vladavino prava v evropski komisiji. Tudi predsednik komisije Jean-
Claude Juncker je zadevo vzel v svoje roke. On je tisti, ki v evropskem svetu govori s predsednikoma vlad obeh držav, in on 
je tisti, ki ju skuša pripeljati bliže. Jaz nisem posrednik, pristojen sem za vladavino prava znotraj evropske komisije. Kadarkoli 
vidim ministre obeh držav, vztrajam pri nujnosti implementacije razsodbe. Evropska komisija ne sprejema trditev, da je bila 
arbitraža kompromitirana, ampak izpostavljamo, da je bila ustrezno zaključena in mora biti razsodba implementirana. Kaj 
več od tega lahko storimo?  
Če ostaneva še za trenutek pri arbitraži. Vidite Slovenijo kot državo enega problema? 
Ne, sploh ne, še več drugih težav imamo na mizi. Slovenija je zelo pomembna država za evropsko komisijo in tudi zame, je 
most med tremi različnimi kulturami in je tudi primer, kako lahko Evropa premaga pretekle tegobe. Ko si v Sloveniji, lahko 
čutiš slovansko, germansko in romansko kulturo, ki se prepletajo in gradijo družbo v miru. Gre za enega izmed najbolj 
navdušujočih krajev, kjer vidiš, kako Evropa lahko preseže svojo krvavo zgodovino. Ob tem vidiš tudi družbo, ki je izredno 
uspešna. Slovenija je kot članica EU pridobila ogromno. Star sem toliko, da se še vedno spomnim Jugoslavije in spomnim se, 
kaj se je zgodilo tukaj, ko je razpadla. Slovenijo je pretresel val nasilja, a potem se je osamosvojila in razvila v močan 
samostojen evropski narod. Seveda, ko gre za mejne spore, je to problem za vse, a so tukaj še druge težave, ki so 
pomembne za našo skupno prihodnost in v katerih Slovenija igra ključno vlogo.  
  
 



Imate kot vodilni kandidat težave evropskih socialnih demokratov zaradi svoje zapuščine kot prvi podpredsednik 
evropske komisije? 
Ne, ponosen sem na svojo zapuščino prvega predsednika evropske komisije in lahko združujem obe funkciji. Poglejte, tudi v 
nacionalni politiki, ko se približujejo volitve, predsedniki vlad in ministri še vedno ostanejo predsedniki vlad in ministri ter 
opravljajo svoje delo še naprej. Tudi pri meni je enako. Nobene težave ni, težava pa je za moje nasprotnike, ki si to želijo 
prikazati za težavo. Vsak lahko to stori, vprašajte katerega koli ministra. Tudi sam sem to storil, ko sem bil v nizozemski 
vladi.  
A vseeno bi verjetno ravnali kako drugače … 
Seveda. Zdaj sem prvi podpredsednik in kot predsednik komisije bi ravnal drugače. Logično. Vedno si želiš izboljšav, a morali 
bomo tudi upoštevati, da bo najverjetneje naslednji evropski parlament politično bolj raznolik, in ta raznolikost bo morala 
biti prikazana tudi v strukturi komisije in načinu delovanja. Nekatere stvari se bodo morale spremeniti, gotovo.  
Lahko poveste konkreten primer, ko bi ravnali drugače. 
Izpostavim lahko več področji, prednost pa bi zagotovo dal trajnostnemu razvoju. Zakaj to govorim? Ker so vse težave 
družbe povezane s trajnostnim razvojem, pravičnejše plače, boljše izobraževanje za naše otroke, enakovrednost med 
moškimi in ženskami, dostojno delo za dostojno plačilo, krožno gospodarstvo. Vse te stvari so vpete v trajnostni razvoj in 
mislim, da bi bilo dobro, če bi naslednja evropska komisija uporabila te stvari kot okvir za naše delovanje.  
Menite, da je sporno imenovanje nekdanjega šefa Junckerjevega kabineta Martina Selmayrja na položaj generalnega 
sekretarja evropske komisije okrnilo ogled evropske komisije, kot to zatrjuje evropska ombudsmanka Emily O'Reilly? 
Jasno je, da evropska komisija ni ravnala v nasprotju s predpisi, a videl sem tudi politični pretres, ki ga je sprožilo 
imenovanje. Z ombudsmanko pa se ne strinjam.  
Bi potem ravnali enako? 
Ne bom dvomil o odločitvi, ki jo je sprejel predsednik komisije Jean-Claude Juncker, mislim, da mora v veliki meri prav on 
odločiti, kdo bo generalni sekretar evropske komisije. Tudi kot minister v nizozemski nacionalni vladi sem lahko sam odločal, 
kdo bo generalni sekretar na mojem ministrstvu. 
Gre za dvostransko vprašanje med Slovenijo in Hrvaško. Evropska komisija pa je bila kristalno jasna, da se mora odločitev 
implementirati. Arbitraža je bila pravična, med procesom je bilo nekaj problemov, a problemi so bili rešeni v skladu s 
pravili arbitraže.  
Ste glasen kritik stranke Viktorja Orbána. Menite, da bi jo evropska ljudska stranka (EPP) morala izključiti? 
Na srečo je to njihova težava. Edino svarilo, ki ga imam za svoje kolege iz EPP, pa je, bodite previdni. Ko se enkrat okužite, 
kaj je potem še razlika med vami in skrajno desnico? Če boste delali z njimi, lahko postanete kot oni. Volivci so zelo pametni, 
in če kopirate nekoga, bodo glasovali za original, ne za vas. Večina ljudi v naši družbi ni skrajnežev, ampak je nekje v politični 
sredini. Mislim, da imamo dolžnost, da priskrbimo odgovore za probleme s pozicije ljudi, ki so na politični sredini. Jaz sem na 
levi sredini, EPP je bil včasih na desni sredini. Zdaj pa bodo morali sprejeti odločitev, ali vidijo svoje zaveznike med 
ekstremisti ali se bodo umestili na politični sredini. Pred petimi leti, ko je bil vodilni kandidat Jean-Claude Juncker, je ta 
jasno povedal, da ne bo iskal zavezništev pri skrajnih desničarjih. Zdaj tega ne slišim, ampak vidim spogledovanje Antonia 
Tajanija z Matteom Savinijem, Sebastian Kurz se spogleduje s Heinz-Christianom Strachejem. Vidim vse te premike EPP, ki 
jih pred tem ni bilo, pogledovanje proti skrajni desnici in morda je tam tudi zavezništvo. Previdni bodite pri svojem početju. 
Če zapustite sredino, bodite previdni.  
Torej verjamete, da se bo EPP obrnila proti skrajni desnici? 
Ne vem, a lahko bi se. Želim pa jasno povedati, da jaz kot predsednik evropske komisije ne bi nikoli sprejel podpore skrajne 
desnice. Malo verjetno se mi zdi, da bi me sicer podprli, a zagotovo ne bom nikoli iskal podpore pri njih. 
 
Tudi sami imate v politični grupaciji podoben primer, romunske socialdemokrate in Liviuja Dragneo. Zaradi njih so vam že 
očitali hipokrizijo. 
Kdo?  
Vaši kolegi z EPP. 
Orbánu so spregledali veliko stvari. Karkoli stori, mu oprostijo, in to že deset let. Romunski problem je resen, a se je pojavil 
šele v zadnjih nekaj letih. Vedno sem bil jasen, da gre za nesprejemljive stvari. Če mi ne verjamete, preverite poročila 
evropskega parlamenta, in ko smo nazadnje razpravljali o Romuniji, nihče ni bil bolj strog kot jaz. V svoji vlogi komisarja, 
pristojnega za vladavino prava, sem politično barvno slep in ne odpuščam na podlagi pripadnosti isti politični družini. Sem v 
zelo zahtevnih pogovorih z Romuni. Zoper mene so sprožili preiskavo. Menite, da bi to storili, če bi menili, da sem jim v 
pomoč? Nesprejemljivo. Dvomim, da v meni vidijo nekoga, ki jih brani. Sem izredno kritičen. Romunija je v zadnjih letih 
dosegla nekaj izjemnih rezultatov v boju proti korupciji. Tragedija bi bila, če s tem ne bi nadaljevali. Zelo jasen bom, da naša 
politična družina tega ne bo dovolila.  
Menite, da bi jih morali izključiti? 
Če želijo biti del socialnodemokratske družine, morajo upoštevati vladavino prava. Gre za osnove našega političnega 
gibanja. Z njimi smo v pogovorih in ponudil sem, da jih nadaljujemo, a v nekem trenutku bodo morali pokazati, da tako tudi 
mislijo.  
Kaj to pomeni? Je to da? 
Če ne spoštuješ osnov političnega gibanja, potem zate ni več prostora v političnem gibanju. A še vedno nismo dosegli te 
točke. Še vedno obstaja možnost, da začnejo spoštovati vladavino prava, zato smo z njimi še v pogovorih. Nerešenih imamo 
okoli 40 vprašanj. Želim si, da se zopet vrnejo na pravo pot.  



Evropska komisija je predlagala uveljavitev 7. člena pogodbe proti Poljski zaradi kršitev vladavine prava, ne pa tudi proti 
Madžarski. Zakaj? 
V primeru Madžarske je evropska komisija uporabljala pravni postopek – postopek ugotavljanja kršitev – v primerih, ko so 
šli Madžari predaleč. Evropski parlament pa tega postopka nima in prav parlament je tisti, ki se je odločil sprožiti 7. člen 
pogodbe. Z analizo, ki jo je opravil evropski parlament, se evropska komisija v veliki meri strinja, le različne instrumente 
imamo. Na splošno rečeno v primeru Madžarov velja, da če komisija toži pred Sodiščem EU in sodišče sprejme odločitev, 
bodo politike popravili, zato uporabljamo ta instrument. V primeru Madžarske imamo na Sodišču EU kar nekaj primerov, na 
primer t. i. zakon Stop Soros, azilni zakon, način, kako so obravnavani prosilci za azil … Upam, da Madžarska na ta način 
lahko popravi zakonodajo, ki ni skladna z evropskimi predpisi. 

• Imamo volitve, nimamo izbire. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 09. marec 2019 
https://www.delo.si/sobotna-priloga/imamo-volitve-nimamo-izbire-158771.html  
Postdemokratična Evropa potrebuje radikalno spremembo.  
 
Smo pred evropskimi volitvami in kljuva skrb, katera Evropa bo zmagala. Mikavno je domnevati, da nacionalizem kljub 
vsemu ne bo postal prevladujoča politična paradigma v prihodnjem evropskem parlamentu. Toda umazani populizem, ne 
glede na majski izid, ne bo izginil. Ta misel je zares preveč naivna. Evropa potrebuje radikalno spremembo smeri. 
Ni samo prehodna etapa in niso samo moraste sanje, nacionalizem je konstanta evropske politike. Medtem ko demokracija 
obstaja večidel samo še kot forma – imamo volitve, nimamo izbire –, se je tradicionalna politika približala desničarskim 
strategijam. V histeriji zaradi izgubljanja volitev in v hlastanju, da bi zajel čim širši krog razočaranih volivcev, je politični 
mainstream postal vse bolj podoben tistemu, zaradi česar sam izgublja tla pod nogami. Toda desni nacionalizem raste zato, 
ker sta socialdemokratska in desna sredina postali impotentni. Celotna zgodba niso nacionalizem, populizem in 
suverenizem, temveč Evropa, ki je ostala brez teksta, brez zgodbe. 
Če bi etablirani politiki šlo predvsem za ohranitev evropskega projekta in za rešitev evropske ideje, bi se ukvarjala z 
revitalizacijo EU, s tem, kako narediti Evropsko unijo bolj demokratično. Zdajšnja povezava daje vtis postdemokracije, že dlje 
pripoveduje Ulrike Guérot (European Democracy Lab), avtorica koncepta, ki na novo premišljuje politično integracijo 
Evrope, ta mora postati republika, res publica europaea. Večina državljanov se počuti izločene iz odločanja, volijo evropski 
parlament, ki pa nima veliko moči. Kljub možnosti volitev torej ni izbire. 
Javnomnenjske ankete kažejo, da je protievropsko nastrojenega približno tretjina prebivalstva. Velika večina pa še vedno 
podpira Unijo, na celini je veliko prepričanih Evropejk in Evropejcev, vendar si želijo, da bi EU funkcionirala drugače, da bi 
bila bolj demokratična. Čez dva meseca bodo pred težko dilemo, koga naj volijo. Razlika med Orbánom in Macronom je 
seveda velika, je razlika med liberalnostjo in neliberalnostjo, med evropskostjo na eni in nacionalizmom na drugi strani, pa 
vendar oba delujeta znotraj istega neoliberalnega okvirja. Na neki način sta dve plati istega kovanca, iste zgodbe. 
Tokratne volitve utegnejo biti prve evropske konzultacije. Doslej so poslance evropskega parlamenta državljani vsakih pet 
let izbirali predvsem z mislijo na vlado doma, izzvenele so kot preverjanje javnega razpoloženja in priljubljenosti nacionalnih 
garnitur v državah članicah. Letos je pričakovati dejansko odločanje za Evropo oziroma proti njej. V tem smislu se je Evropa 
»spolitizirala«, toda kaj, ko je na mizi tako malo; pa čeprav je govora o evropskem preporodu. 
Glasni so predvsem orbáni in salviniji – težko bi na kontinentu našli voditelja, ki bi bil bolj vsenavzoč kot vplivni italijanski 
politik –, ki hočejo integracijo preoblikovati od znotraj. Ne izpustijo nobene priložnosti, da ne bi agitirali za Evropo suverenih 
držav, vračanje k nacionalni suverenosti. Na drugi strani je francoski predsednik Emmanuel Macron, v drugo nam ponuja 
svojo evropsko renesanso. 
Njegova kompozicija vizij, poldrugo leto po govoru na Sorboni, je manifest o preporodu Evrope. V odprtem pismu 
»državljanom Evrope« je pozval k integraciji, ki nima samo ekonomskih kompetenc, te so glede na gospodarsko moč v 
domeni Nemčije, temveč med drugim tudi vojaške, pri čemer se Francija ob odhajanju Velike Britanije počuti posebno 
močno. Francoska država je vedno dojemala Evropo kot multiplikator svoje moči, z evropskostjo hoče doseči tisto, česar 
sama ne more. A Macron, čeprav ovit v evropsko zastavo, ne more povečati svoje stature na celini – ima ambicijo, da bi 
zamenjal odhajajočo kanclerko Angelo Merkel, vendar je ne more –, ker je tako zelo šibek doma. 
Njegova proevropska zgodba je pomembna samo na simbolni ravni, je v najinem pogovoru komentiral filozof Srećko Horvat, 
četudi so Macrona v nebesa povzdigovali celo nemški filozofi, Habermas in Sloterdijk. Kot da niso opazili, kako je v svojem 
bistvu neevropski tudi predsednikov predlog Evrope več hitrosti, ki ga propagira kljub nelagodju Nemčije. Pomeni Evropo 
različnih meril, je koncept, v katerem bo, še bolj kot doslej, jedro prevzelo pobudo, osrčje bo tvoril najtesneje integrirani 
krog s Francijo in Nemčijo na čelu, nekaj dlje bodo članice, povezane z močnim skupnim trgom, in čisto zunaj kvečjemu 
narahlo povezana periferija. Četudi je ponudil diskusijo o Evropi in na ta način zapolnil neko luknjo, kar je dobrodošlo, to ni 
dovolj. Macron ni rešitev. 
Evropa potrebuje radikalno spremembo, podobno kot že omenjena Guérotova, profesorica evropskih politik in demokracije 
na univerzi v Kremsu, tudi Horvat poudarja, da je potrebna vseobsežna, vsebinska reforma. Ob Janisu Varufakisu je del 
projekta DiEM 25, ki je ustanovil volilno krilo, na evropskih volitvah bodo kandidirali za vstop v strasbourški parlament. To ni 
struktura klasičnih strank, je panevropsko gibanje, na volitve odhaja z eno, transnacionalno listo. 
»Kar delamo v zvezi evropskimi volitvami mi, tega ni počel še nihče. Prejšnji princip je, da se politične stranke za evropske 
volitve potegujejo v nacionalnih državah, potem pridejo v evropski parlament in se tam vključijo v strankarsko družino. Mi 
hočemo to preobrniti, sestavljamo panevropsko družino pred vstopom v evropski parlament, imeli bomo samo eno 
agendo,« je v najinem intervjuju rekel Srećko Horvat. Toda najpomembnejši je njihov program: predlagajo finančne 
spremembe znotraj obstoječih struktur Evropske unije, razumejo jezo in brezizhodnost ljudi, ponujajo demokratično ustavo, 
zeleno agendo. Kot odgovor na evropsko sistemsko krizo so pripravili New Deal za Evropo. 
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Te ideje so razmeroma utopistične in tega, kar ponujajo oni, ne ponuja nihče. Pa vendar je bil tudi evropski projekt 
utopičen, dokler se ni zgodil. 
In kaj, če se zgodi, da bodo suverenisti dosegli dober rezultat? Saj niti ne gre za to, da bi Evropska unija kar čez noč 
izpuhtela, izgubljali bi jo postopoma, po koscih, ne da bi se zaradi tega sploh pretirano vznemirjali. 
Verjetno Evropa še nikoli ni bila tako zelo del nas – del naših življenj, poti, misli, pogovora. Njen konec se zato zdi 
nezamisljiv, četudi vemo, da nič ni večnega. Minljivost je usojena vsem: ljudem, ki nekega dne umrejo, in političnim 
projektom, idejam, konstrukcijam. In niti konec Evrope zato ni nemogoč. Vsak dan gledamo, kako se skupni evropski prostor 
razgrajuje in razpada, ni več tak, kot je bil, vsak v Evropi gre po svoje, principe skupnostnega je zamenjal partikularizem, 
največ, kar drži skupaj, so občutki strahu. 
Kolaps Evropske unije, ki je bil vedno nepredstavljiv, je ne samo možen, temveč neizogiben, pravi Ivan Krastev, eden 
zanimivejših evropskih javnih intelektualcev in premišljevalcev Evrope. Projekt integracije je po njegovem prepričanju 
docela izgubil sapo, večina v njem ne prepoznava več mirovnega projekta, ki je zrasel na razdejanju druge svetovne vojne, 
Evropska unija postaja geopolitično bolj in bolj nerelevantna. Pravzaprav piše o njenih zadnjih dneh. To so provokativne 
misli z zloveščim sporočilom in vzhodnoevropskim občutkom, migracijska problematika je zanj izziv, v katerem EU ne more 
zmagati, v knjigi z naslovom Po Evropi (After Europe) pripoveduje o prihodnosti Evropske unije oziroma o potencialnem 
umanjkanju njene prihodnosti. 
Njegovo pisanje z napovedjo »konca Evrope« je dragoceno prav v tem, ker nam kaže, kako zelo nujna je sprememba smeri.  

• Evropa sprememb. Tine Kračun. Delo, Ljubljana, 11. marec 2019  
Tine Kračun je direktor Inštituta za strateške rešitve. 
https://www.delo.si/mnenja/kolumne/evropa-sprememb-158334.html  
Populizem je sam po sebi zelo preprost fenomen, posledice in odpravljanje negativnih učinkov pa zelo kompleksni.  
 
Čeprav se je populizem v preteklosti pojavljal predvsem v revnih državah, v razvitih državah pa zgolj v težkih gospodarskih 
obdobjih, je zadnji val porasta populizma svoj razmah dosegel v časih gospodarskega razcveta. Čeprav so se zametki 
populizma v Evropi pokazali v času gospodarske krize, je populistična politika sadove začela obirati v času konjunkture. 
Vprašanje je, ali lahko rezultat populistične politike pomeni negotovost, ki vodi v gospodarsko stagnacijo. Mnenja in 
ugotovitve raziskovalcev populizma so različna. Nekateri celo trdijo, da populisti na oblasti dejansko zmanjšujejo razliko 
med revnimi in bogatimi. A problem populistov znotraj Evropske unije je, da razblinjajo idejo enotne Evrope in perspektivo 
za potencialne bodoče članice. Posledično se pojavljajo ideje o alternativnem povezovanju. To pa odpira številne nove 
dileme. 
Očitno dobro koordiniran PR-projekt, rezultat katerega je bila objava kolumne francoskega predsednika Emmanuela 
Macrona v vodilnih dnevnih časopisih v vseh državah Evropske unije, je odgovor zmerne evropske politike na populistične 
ideje, katerih retorika v zadnjih nekaj letih zavzema politični prostor, ne samo v Evropi, ampak tudi širše. Raziskava, ki jo je 
pretekli teden objavil britanski časnik Guardian, ugotavlja, da je populizem v porastu zadnjih dvajset let. Po tej raziskavi je 
na vrhu lestvice držav, kjer v politiki prevladuje populistična retorika, Venezuela. Sodeč po teh podatkih, je populizem 
najbolj prisoten ravno v državah Latinske Amerike. Med prvimi desetimi državami z najbolj populistično retoriko jih je kar 
sedem iz Latinske Amerike. 
A Macron nam je v svoji kolumni želel povedati, da naj prebivalci EU ne nasedamo nacionalistični in populistični retoriki. 
Pozval nas je, naj se maja odpravimo na volitve. Težava, ki jo ima zmerna politika nasproti populistom namreč je, da ključna 
sporočila zmernih politikov težko dosežejo javnost in jo aktivirajo. Tudi Macronov tekst veliko odziva med splošno javnostjo 
ni dosegel. 
A del problema se skriva tudi v predlaganih ukrepih. Da bi zaščitil demokracijo pred tujimi vplivi, Macron, recimo, predlaga 
ustanovitev urada za demokracijo. Javnost takšno rešitev težko posvoji. Morda gre za kulturne razlike in različne poglede na 
odnos med posameznikom in državo, a prevelika birokracija je eden ključnih izzivov Evropske unije. Takšne rešitve evropsko 
idejo oddaljujejo od ljudi in dajejo populistom dodaten pogon in večjo kredibilnost. Odgovor evropske politike mora 
temeljiti na pričakovanjih ljudi po učinkovitosti, ne pa v predlogih ukrepov, ki delajo vtis zgolj ustanavljanja novih uradov in 
novih služb za evropske birokrate. 
Bistvo izhlapele evropske ideje pa so izgubljene priložnosti in nevarnost slabitve. Na poslovnem forumu na Kopaoniku, kjer 
se je zbrala gospodarska elita držav Zahodnega Balkana, so se pojavile ideje o kreiranju skupnega gospodarskega prostora v 
regiji. Za posel so ovire, ki jih predstavljajo meje, moteče tako z logističnega kot finančnega vidika. Ker rastoče gospodarstvo 
pridobiva svoj vpliv in moč, ima tudi več možnosti za vpliv pri pritisku na odpravljanje ovir. 
Evropske unija je v zadnjih letih skoraj pozabila na države Zahodnega Balkana. Potencialna širitev se pomika nekam v 
prihodnost. Kar je bila nekoč glavna perspektiva za razvoj v regiji, se zdaj kaže kot izgubljena priložnost Evropske unije. 
Razprava o skupnem gospodarskem prostoru, ki je ločen od Evropske unije, je posledica pomanjkanja jasne vizije širitve 
Evropske unije. 
V interesu vseh deležnikov v in okrog evropskih integracij je, da povezovanje v regiji poteka znotraj Evropske unije. Na tem 
temeljijo prizadevanja držav v regiji že zadnjih par desetletij in predvsem Slovenija in Hrvaška bi si kot članici EU v prihodnjih 
letih morali še bolj prizadevati za jasnejšo evropsko perspektivo držav Zahodnega Balkana. Ločeno povezovanje ni 
pragmatična in dolgoročna opcija. Ti dve državi bi pri evropskih organih morali doseči razumevanje tveganj, ki se pojavljajo, 
če se bodo države Zahodnega Balkana želele same povezovati. 
Populizem je sam po sebi zelo preprost fenomen, posledice in odpravljanje negativnih učinkov pa so zelo kompleksni. Ni 
enostavne formule, kako z zmernimi sporočili odgovoriti na preprosto retoriko populistov in pri tem prepričati javnost. A 
tveganja, ki nastajajo s populistično in nacionalistično politiko znotraj Evropske unije, so opazna tudi v regiji. Tveganja 
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obstajajo tako s političnega vidika kot tudi z vidika vlog, ki jih bodo želele imeti tuje sile, ki bi Evropsko unijo v tem kontekstu 
lahko nadigrale. Tveganja so tudi za države v regiji, katerih zdrav gospodarski razvoj lahko temelji zgolj na povezovanju 
znotraj evropskih integracij. 

• Iz sence v ospredje. Mi. P. Delo, Ljubljana, 11. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/iz-sence-v-ospredje-159740.html  
Carles Puigdemont: Nekdanji katalonski predsednik se bo potegoval na evropskih volitvah.     
 
Iz sence želi v ospredje, kakor je prepričan, da je treba bolj osvetliti tudi katalonsko problematiko: zato se 56-letni nekdanji 
katalonski predsednik Carles Puigdemont podaja v evropsko predvolilno tekmo. Postavil se je na čelo svoje liste Junts per 
Catalunya (Skupaj za Katalonijo), da bi vprašanje independentizma in pravico do samoodločbe postavil v ospredje debat v 
evropskem parlamentu in nasploh na stari celini. 
Independentist, ki je 1. oktobra 2017 organiziral referendum o neodvisnosti in nato 27. oktobra ponesrečeno razglasil 
neodvisnost, je še vedno na tujem – v Belgiji –, kjer se z nekaterimi kolegi izmika strogi španski roki pravice. Medtem poteka 
prav zdaj sodni proces proti desetim drugim obtoženim nekdanjim politikom in dvema vodjema civilnodružbenih 
organizacij, ki so ostali v Španiji. 
Še pred Puigdemontom je bil pred dnevi na čelo liste evropskih regionalistov postavljen nekdanji podpredsednik Oriol 
Junqiueras, ki mu, ker je bil eden od soorganizatorjev referenduma, grozi do 25 let zapora; obtožen je upora in zlorabe 
javnega denarja.   
Ekipa nekdanjega predsednika generalitata Carlesa Puigdemonta je sprožila največjo politično krizo v Španiji po koncu 
frankizma. 
 

• Strah, pogum in pouk slovenščine. Kozma Ahačič. Delo, Ljubljana, 13. marec 2019  
Kozma Ahačič je dr. slovenistike, urednik portala Fran in raziskovalec. 
https://www.delo.si/mnenja/kolumne/strah-pogum-in-pouk-slovenscine-160041.html  
Kako naj ljubimo jezik, če se ga bojimo?  
 
Povzročati premike v dojemanju jezika ni enostavno. Jezik je osnovni del vsakega izmed nas, zato se sodb in predsodkov, ki 
smo si jih glede jezika oblikovali v mladosti, pozneje zelo težko znebimo. Tu smo si jezikoslovci in ostali, ki uporabljajo jezik, 
v vsakdanjem življenju in v vsakdanji rabi jezika pravzaprav zelo podobni. Oblikujemo si nabor pravil, ki jih pomešamo z 
lastnimi izkušnjami o jeziku – in temu pravimo jezikovni občutek. 
Pretekla desetletja je bil takšen »občutek« zaznamovan predvsem z vseprisotnim strahom pred jezikovnimi »napakami« v 
slovenščini, ki še vedno vlada med starejšimi generacijami, in z mitom o tem, da smo jezikoslovci, še zlasti slovenisti, 
sodniki, ki se po lastnem trenutnem preblisku odločamo, kaj bo v jeziku prav in kaj ne. 
Tak občutek se še vedno zrcali v reakciji, ki jo doživljam, kadar se kot jezikoslovec srečujem s starejšimi ljudmi: začnejo se mi 
opravičevati, da ne govorijo pravilne slovenščine ali celo da slovenščine »ne znajo«. In to se mi zdi žalostno. Kako naj 
ljubimo jezik, če se ga bojimo? 
Ne razumite me narobe: tudi sam se trudim, da bi oblikoval svoj slog slovenščine, da bi brusil odtenke svojega jezika, 
premišljeval o zvenu posameznih besed in se igral z njim. A ta moj trud je sproščen, nad njim ni stalnega Damoklejevega 
meča, ki bi govoril: samo tako je prav, samo tako je prav, samo tako je prav. Jezika se ne bojim in ne vidim nobene potrebe, 
da bi se ga bali drugi. 
Kje smo v preteklosti naredili napako? Mislim, da na treh ravneh. 
Prva raven je bila stalno razsojanje o posameznih besedah ali besednih zvezah na podlagi obrazca ali – ali. Je prav reči 
odlično ali fantastično? Izvrstno ali krasno? Mojstrsko ali perfektno? Jezikoslovci so tu dolgo ubirali lažjo pot: po svojem 
»občutku« so izbrali eno od besed in določili svoj trenutno pravilni odgovor. Ampak v jeziku pri tovrstnih vprašanjih 
pravilnega odgovora praviloma ni. Marsikaj je v določenih okoliščinah bolj primerno in marsikaj je v določenih okoliščinah 
manj primerno. Vloga sodobnega jezikoslovca je zato naslednja: Prvič. Tistim, ki iščejo hitro in jasno rešitev, jo moramo tudi 
ponuditi (v obliki knjig, črkovalnikov, pregledovalnikov, spletnih priročnikov in hitrih nasvetov). Ogromna večina tistih, ki 
uporablja jezik, preprosto nima časa, da bi sama meditirala ob posameznih jezikovnih dilemah in se nato odločala na podlagi 
dolgega lastnega razmisleka. Drugič. Tistim, ki želijo razumeti tovrstna vprašanja globlje, pa jim jih moramo tudi pojasniti 
globlje. Ti se nato zlahka odločajo sami. Na tak način danes oblikujemo podatke v slovarjih in v nastajajočem novem 
pravopisu, pri tem pa tako rekoč vsakodnevno sodelujemo z ljudmi prek elektronske pošte, družbenih medijev in 
specializiranih spletnih mest, od katerih je največje Jezikovna svetovalnica Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC 
SAZU. Skušamo biti pomočniki, asistenti, svetovalci. Zato ne strašimo. 
Druga raven je bila premajhno povezovanje jezika in vsakdanjega življenja, premalo znanja o sociolingvistiki kot eni od vse 
pomembnejših jezikoslovnih ved. Če razumemo okoliščine, v katerih nastaja neko besedilo, se jim bomo namreč lažje 
prilagodili. 
 
Tretja raven je bila slovnica. Njen pouk v šolah ima že več kot 2000 let en sam namen: olajšati premislek o sistemu, ki se ga 
sicer naučimo s sámo rabo jezika, in opremiti vsakogar z nekaj osnovnimi izrazi, da o jeziku sploh lahko govori in da lahko 
primerja tuje jezike s svojim maternim. Mi pa smo šli v dve skrajnosti: najprej smo uvedli v šole znanstveno slovnico, nato pa 
smo jo začeli v učbenikih poenostavljati tako, da je bila vedno bolj nezaokrožena in zato nerazumljiva. Temu je sledil logičen 
strah in odpor do slovnice. Tu zato vidim vlogo sodobnega jezikoslovca zelo podobno vlogi geografa: večini bodo zadoščali 
podatki o celinah, nekateri pa bodo hoteli podrobne podatke tudi o najmanjši vasici, kamor gredo na počitnice. 

https://www.delo.si/novice/svet/iz-sence-v-ospredje-159740.html
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Lepoto slovnice, kadar jo poučujemo s smislom za mero, je lepo opisal že antični pisec Mark Fabij Kvintilijan: »Ne pustimo 
nikomur, da bi se norčeval iz slovničarstva, češ da je ubogo in suhoparno! Če ta stroka ne postavi trdnih temeljev za 
prihodnjega govornika, se bo podrlo vse, kar boš postavil nanje. To je edina izmed strok, ki naredi več, kakor pokaže. Zato 
naj nihče ne viha nosu nad osnovami« ... tu še sam ponavljam: osnovami ... »slovnice. Ne zato, ker bi bila nevemkakšna 
učenost ločevati soglasnike od samoglasnikov, ampak zato ker se bo tistemu, ki bo vstopil v notranjost tega svetišča, razkrila 
vsebina v številnih podrobnostih, ki ne bodo le bistrile duha v otroških letih, temveč mu bodo dale priložnost pokazati 
najbolj poglobljeno izobrazbo in znanje.« 
Večina profesorjev in profesoric slovenščine sprejema premike v dojemanju jezika in jezikoslovja z velikim veseljem, 
nekateri pa se bojijo vsake, tudi najmanjše spremembe. Dve leti po izidu mojih slovnic so namreč pred izidom z njima 
usklajeni učbeniki in priročnik za učence in starše – gre za gradivo različnih avtorjev in založb. In ker so bili očitno nekateri 
profesorji dolga desetletja vajeni samo ukazov avtoritete, takšnih ukazov pa več ne morejo nikjer dobiti, mi pišejo, da »se 
bojijo, da bi imeli dijaki z novimi gradivi težave na maturi«. V skladu z mojima slovnicama se dijaki na primer pri besednih 
vrstah ne bodo več učili o samostalniški in pridevniški besedi, ki se delita vsaka na tri do štiri podvrste, ampak preprosto o 
samostalniku, pridevniku, zaimku in števniku. Torej je ravno obratno: dijaki bodo imeli manj težav. Spet drugič se bojijo, da 
»novih rešitev ne bi upoštevala maturitetna komisija«: pa je tudi ta strah neutemeljen, saj so vse nove rešitve v skladu z 
učnim načrtom in maturitetnim katalogom, maturitetna komisija pa zelo pozorno sledi novostim (pa tudi razlikam) v stroki 
in to upošteva tako pri sestavljanju kot pri popravljanju nalog. 
Namesto strahu je pri vsaki novosti potreben pogum. Tako v šolah kakor tudi v naših glavah. 
*Citata M. F. Kvintilijana sta iz prevoda dr. Matjaža Babiča. 

• Z narodnostnim poslancem niso vsi zadovoljni. Attila Kovács, Dobrovnik / Dobronak. Delo, Ljubljana, rubrika 
Prejeli smo, letn. 61, št. 59, 13.3.2019, str. 5 

 

 
• Slovenija tepta grob bazoviških junakov. Blaž Močnik. Delo, Ljubljana, 13. marec 2019  

https://www.delo.si/novice/slovenija/slovenija-tepta-grob-bazoviskih-junakov-160123.html  
Prvi uporniki proti fašizmu: Kabinetu predsednika očitno ni mar, če bodo še naprej teroristi  
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Slika: Naša politika ne pomaga rehabilitirati prvih borcev proti fašizmu. Foto Leon Vidic 
 
Ljubljana - Slovenija se pred 90. obletnico usmrtitev bazoviških junakov ne bo uradno zavzela za njihovo sodno 
rehabilitacijo. Vsaj tako je sklepati iz odgovora kabineta predsednika Boruta Pahorja, češ da naj primer pač rešuje Italija. 
Zahtevo za rehabilitacijo štirih bazoviških žrtev Ferda Bidovca, Frana Marušiča, Zvonimirja Miloša in Alojza Valenčiča so 
želeli predsedniku Borutu Pahorju na delovnem sestanku predstaviti Bidovčev pranečak Marko Bidovec in sorodniki. A so jih 
pred dnevi iz predsednikovega urada zavrnili. »Takšen postopek je treba voditi pri ustreznih organih države Italije, 
domnevam, da ste ga tudi že sprožili. Želim, da razumete, da postopku ne bi bilo v prid, ko bi z njegovimi podrobnostmi 
seznanjali predsednika naše države,« je odločitev pojasnila vodja kabineta Alja Brglez. 
Toda v tem primeru ne gre za zasebno, temveč za vseslovensko odprto rano, saj so štirje bazoviški junaki še vedno uradno 
teroristi, pa odgovarja zamejski pisatelj, novinar in urednik Saša Rudolf. Meni, da bi morala slovenska stran spodbuditi 
italijanske oblasti, da prekličejo razsodbo pred obletnico streljanja mladih upornikov proti fašizmu. 
 

 
Slika: Spomenik bazoviškim junakom. Foto: Ljubo Vukelič  
 
Kakor navaja Rudolf, četverica ni kršila fašističnega zakona, ki je predvideval smrtno kazen za vsakogar, ki bi ogrozil življenje 
kralja, kraljice, princa prestolonaslednika ali ministrskega predsednika. »Spomniti tudi velja, da so bili na smrt obsojeni iz 
drugega tržaškega procesa Viktor Bobek, Simon Kos, Ivan Ivančič, Pinko Tomažič in Ivan Vadnal posthumno rehabilitirani. 
Čemu dvojno merilo? Sporočilo predsednika Pahorja italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli, ki je pravnik, gotovo ne bi 
preseglo meje predsednikovih kompetenc,« je opozoril. 
V Društvu za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske so zahtevo za rehabilitacijo bazoviških junakov 
ponovili že večkrat. Predsednik društva Savin Jogan poudarja, da v obsodbi zloglasnega fašističnega sodišča ustreljenim ni 
bilo dokazano neposredno sodelovanje v ubojih, pač pa je bil poudarek na sodelovanju teh in drugih obsojenih pri ilegalnem 
širjenju slovenskega tiska ter drugih neopredeljenih terorističnih dejanjih in zločinskih dejavnostih: »Te dejavnosti pa je 
mogoče razumeti in opravičiti le kot izsiljen in moralno upravičen odpor pripadnikov narodne skupnosti, obsojene na 
izginotje. Po našem mnenju bi bilo zato mogoče morebitno prizadevanje predsednika republike v stikih s svojim italijanskim 
kolegom razumeti zgolj kot željo, da se z rehabilitacijo ustreljenih v Bazovici z zamudo napravi nujen korak v prizadevanju za 
odpravo posledic nekaterih najbolj kričečih krivičnosti sistema, ki ga je povojna svetovna javnost jasno zavrnila in to 
postavila kot podlago ter pogoj za graditev trajnega demokratičnega sistema sveta.« 
Četverica je bila žrtev prvega tržaškega procesa, ki se je začel 1. septembra 1930. Po sodni farsi so fante iz ilegalne 
organizacije Borba ustrelili na vojaškem strelišču pri Bazovici ob zori 5. septembra. 

• »Rdeči« Brač ne bo doniral za »črno« mašo v Pliberku. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 13. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/rdeci-brac-ne-bo-doniral-za-crno-maso-v-pliberku-160582.html  
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Supetar bo denar raje kot za spominsko mašo za žrtve povojnih pobojev namenil za proslavo 75. obletnice osvoboditve 
Brača od fašistične okupacije  
 

 
Slika: Zaradi prepovedi maše na Libuškem polju je Tomislav Karamarko pozval oblast, naj en dan v maju razglasi za dan 
nacionalne žalosti in spomina na nedolžne žrtve v Pliberku. Foto: Lisi Niesner/Reuters 
 
Po klofuti krške škofije na avstrijskem Koroškem so organizatorji maše na Libuškem polju pri Pliberku naleteli na prvo 
zavrnitev na domačem dvorišču. Na družabnih omrežjih kroži odločitev županje Supetra na Braču Ivane Marković, da ne bo 
donirala za častni pliberški vod. 
V obrazložitvi je Ivana Marković zapisala, da mesto ne more nameniti sredstev za projekt hrvaške škofovske konference, ker 
jih je predvidelo za proslavo 75. obletnice osvoboditve otoka Brač od nacistične in fašistične okupacije. Spomnila je, da je v 
štirih letih vojne v boju proti okupatorju umrlo 492 borcev, zaradi fašističnega nasilja pa izgubilo življenje 275 Bračank in 
Bračanov. V vojni je umrlo tudi 110 otrok, medtem ko jih je 128 ostalo brez enega ali obeh staršev.  
Domoljubi in kvislingi 
Sklenila je, da bodo proslavo pripravili v spomin na vse, ki so bili del boja velikega svetovnega gibanja za svobodo in 
človekovo dostojanstvo. Zavzela se je za pieteto do vseh žrtev, a je hkrati tako kot krška škofija ocenila, da ni primerno iz 
mestnega proračuna financirati žalno slovesnost na Libuškem polju, ki se ni ogradila od fašističnega svetovnega nazora. 
Hrvaška javnost vedno znova razpravlja, ali je treba in ali je mogoče zaznamovati obletnico začetka povojnih pobojev, v 
katerih je izgubilo življenje več deset tisoč ljudi. Brez sojenja niso pobili le pripadnikov poraženih sil Neodvisne države 
Hrvaške (NDH), ustašev in domobrancev, temveč tudi številne civiliste, četnike, ljotićevce, nedićevce, kozake, Nemce, 
slovenske belogardiste in zajete ruske kvizlinge. 
Pliberk je v zadnjih desetletjih iz teme, ki se je v preteklosti ni smelo niti omeniti, ker je komunistična oblast poskušala 
potisniti v pozabo množični zločin nad vojnimi ujetniki in civilisti, prerasel v groteskno manifestacijo. Hrvaška je padla iz ene 
skrajnosti v drugo, Pliberk pa so preplavili ustaški simboli, ker si je radikalna desnica prizadevala izenačiti domoljubje s 
kvizlinškim gibanjem v drugi svetovni vojni.  
Prepoved ustaških simbolov 
Nekdanji prvak HDZ Tomislav Karamarko je poudaril, da ni alternative molitvi za žrtve največjega genocida na Hrvaškem. 
Zaradi prepovedi maše na Libuškem polju je pozval oblast, naj en dan v maju razglasi za dan nacionalne žalosti in spomina 
na nedolžne žrtve v Pliberku. Karamarko je odprto pismo naslovil »Vsa Hrvaška je Pliberk«, po njegovem se bo hrvaški 
narod, če bo padel na tem izpitu, soočil z razvrednotenjem Nevihte in vukovarske kolone spomina. Prepoved maše je 
obžalovala predsednica Kolinda Grabar Kitarović, ki upa, da bodo cerkvene oblasti našle ustrezno rešitev. 
V Avstriji so uveljavili tudi zakon, ki prepoveduje javno uporabo ustaških simbolov. Kancler Sebastian Kurz je v javni razpravi 
poudaril, da je zakon uperjen proti simbolom, ki zanikajo osnovne vrednote avstrijske družbe, ne glede na to, ali je to 
desničarski ali levičarski ekstremizem ali politični islam. Po oceni analitikov je glavni cilj prepoved simbolov terorističnih 
organizacij in političnega islama, medtem ko so ustaški simboli na seznamu zaradi ravnotežja in incidentov v Pliberku. Po 
njihovem mnenju četniških simbolov ni na seznamu, ker v Avstriji ni povoda za njihovo izpostavljanje. 

• Pravice prosilcev kršijo tudi evropske vlade. Boštjan Videmšek. Delo, Ljubljana, 13. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/pravice-prosilcev-krsijo-tudi-evropske-vlade-160583.html  
Poročilo organizacije Amnesty International: Brutalno nasilje nad begunci in migranti je sistematično  
 
Begunci in migranti, ki se poskušajo iz Bosne in Hercegovine prebiti prek Hrvaške in Slovenije, so deležni brutalnega nasilja 
hrvaških policistov. Od pretepanja do lomljenja mobilnih telefonov, kraje denarja in obutve ter nasilnega vračanja. V 
najnovejšem poročilu organizacije Amnesty International (AI) so tovrstne zlorabe ocenjene za sistematične. 
Sodeč po njihovi raziskavi so v »sistematično, nezakonito ter velikokrat nasilno zavračanje in kolektivne izgone več tisoč 
prosilcev za azil v nedostojne razmere v Bosni in Hercegovini« vpletene tudi evropske vlade. V poročilu Potisnjeni na rob je 
AI opisal, kako evropske vlade s tem, ko mejnemu nadzoru dajejo prednost pred spoštovanjem mednarodnega prava, ne le 
gledajo stran ob nasilju hrvaške policije, temveč njene dejavnosti tudi financirajo. Ob tem s svojim delovanjem – taktično 
odvračilno azilno politiko – stopnjujejo humanitarno krizo na zunanjih mejah EU. 
Da bi razumeli, kaj so prednostne naloge evropskih vlad, moramo le slediti denarju. Njihov finančni prispevek za 
humanitarno pomoč je neprimerljivo nižji kot sredstva, ki jih dajejo za varovanje meja, kar vključuje opremljanje hrvaške 
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mejne policije in celo njihove plače,« je povedal Massimo Moratti, direktor za raziskave na evropskem oddelku Amnesty 
Internationala. »Medtem hrvaške oblasti ljudi, ki bežijo pred vojnami in preganjanjem, pretepajo, jim kradejo, jih nasilno 
potiskajo nazaj v pravno negotovost ter prepuščajo na milost in nemilost propadajočemu azilnemu sistemu BiH,« je dodal 
Moratti. 
Ozko grlo ostankov balkanske poti 
Po zaprtju balkanske begunske poti spomladi 2016, ki je sovpadlo s sprejetjem evropsko-turškega begunskega dogovora, je 
bilo več deset tisoč ljudi ujetih ne le na grških otokih in v peklu tamkajšnjih taborišč, temveč tudi v Makedoniji, Srbiji ter 
predvsem Bosni in Hercegovini, kjer sta Velika Kladuša in Bihać zaradi bližine hrvaške meje lansko zimo bila ključni 
postajališči na ostankih balkanske begunske poti. Čeprav številke ljudi na begu proti Evropi strmo padajo in so bile lani 
najnižje v zadnjih petih letih, je zahodna BiH zaradi zaprtih meja in skrajno restriktivne azilne politike na Hrvaškem, v 
Sloveniji in drugod po Evropski uniji ozko grlo migracij in begunskih poti. 
V Veliki Kladuši in Bihaću, kjer je Mednarodna organizacija za migracije (IOM) zadnje leto postavila tudi dve uradni taborišči, 
v katerih so grozljive razmere, je trenutno približno 6000 beguncev in migrantov. Število se že več mesecev tako rekoč ne 
spreminja. Večina v BiH ujetih ljudi se je že večkrat poskusila prebiti prek Hrvaške in Slovenije, a so bili ujeti in zavrnjeni. 
Nekaterim izmed naših sogovornikov se je to zgodilo tudi desetkrat. Pričevanja, ki smo jih – enako je mogoče prebrati v 
poročilu AI – zbrali na terenu, skoraj brez izjeme govorijo o brutalnem nasilju hrvaške policije in o tem, da begunci v 
Sloveniji večkrat ne morejo zaprositi za azil, kar je eklatantna kršitev mednarodnega prava. Izgone iz Hrvaške v BiH 
velikokrat spremljata nasilje in ustrahovanje. 
 
»Približno tretjina ljudi, s katerimi smo govorili v kampih v BiH, je izkusila nasilje hrvaških policistov. Številni so opisali, kako 
so bili pretepeni, kako so jim policisti uničili dokumente, mobilne telefone ter ukradli denar. Vse to kaže na sistematično in 
namerno prakso hrvaških oblasti, katere namen je preprečiti nadaljnje poskuse vstopa v državo,« je zapisano v poročilu AI. 
Hrvaške oblasti so obtožbe o kršenju mednarodnega prava in nasilnem ravnanju z begunci in migranti že večkrat zanikale, a 
njihov odziv je ob nakopičenih dokazih, ki vključujejo tudi številne videoposnetke, (iz)zvenel tako, kot da bi živeli v 
vzporednem svetu. Uradni Zagreb se je medtem spravil tudi nad humanitarne organizacije, ki pomagajo ljudem na begu 
pred vojnami, totalitarnimi režimi, revščino in podnebnimi spremembami. 
Protipravno vračanje iz Slovenije 
Hrvaška policija zavrača vsakršen nadzor nad svojim delom, za katero prejema na milijone evrov iz EU. V poročilu AI je med 
drugim opozorjeno tudi na verižno protipravno vračanje oseb iz Slovenije v BiH. »Slovenija in v manjši meri Italija prav tako 
vračata ljudi po hitrem postopku, ko vstopijo v državo na nedovoljen način po balkanski poti, pri čemer njihove prošnje za 
azil ignorirajo,« je zapisano v poročilu. 
»Ne dvomim o tem, da je sistem vračanja in nasilja nad begunci in migranti sistematičen. Poteka od zgoraj navzdol. Hrvaški 
policisti le izpolnjujejo ukaze. Spomnim se, da je bilo pred tremi leti drugače. Hrvaški policisti so bili zelo človeški, beguncem 
so dali svoje škornje. V vmesnem času se je nekaj zelo spremenilo. Vmes je posegel vrh evropske politike in to ima za ljudi 
na begu grozljive posledice,« je včeraj v odzivu na poročilo AI povedal Adis Imamović - Pixi iz humanitarne organizacije SOS 
Velika Kladuša, ki na zahodu BiH že več kot leto dni skrbi za begunce in migrante.  

• Koliko sme stati promocija znanosti? Andreja Gomboc. Delo, Ljubljana, 14. marec 2019  
Andreja Gomboc, dr. fizike, profesorica astronomije na Univerzi v Novi Gorici, urednica Portala v vesolje 
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/koliko-sme-stati-promocija-znanosti-160578.html  
Za znanstvene raziskave na prebivalca namenjamo manj, kot stane skodelica kave.  
 
V zadnjem desetletju je bilo veliko povedanega in napisanega o tem, da Slovenija namenja premalo javnih sredstev za 
znanstvene raziskave. Mnogo manj pa o tem, da namenja premalo tudi za promocijo in popularizacijo znanosti. 
Pred nekaj tedni je mnoge presenetila novica, da je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na javnem natečaju 
izbralo najboljšo arhitekturno rešitev za »Center znanosti«, ki naj bi stal v Trnovem v Ljubljani. Če bo šlo vse gladko, bo 
Slovenija v nekaj letih dobila nov, velik in sodoben Center znanosti, ki se bo lahko primerjal s centri znanosti v drugih večjih 
evropskih mestih. Novica je v javnosti, tudi med znanstveniki, povzročila različne odzive. Nekateri smo je bili veseli, drugi 
skeptični. Kot je že kar običaj ob novicah o projektih in gradnjah iz javnih sredstev, so se tudi ob tej pojavila sumničava 
vprašanja: Kdo stoji za tem? Kdo bo imel od tega finančne koristi? Ali res v Ljubljani poleg Hiše eksperimentov potrebujemo 
še Center znanosti? Mar ne bi bilo bolje ta denar nameniti za raziskave, torej za znanost sámo? 
Načinov promocije in popularizacije znanosti je mnogo. Najbolj pogosti pri nas so tekmovanja za osnovno- in srednješolce, 
posebne spletne strani, poljudnoznanstveni članki, predavanja, razstave, dnevi odprtih vrat in drugi dogodki. 
Velik del promocije znanosti v Sloveniji stoji na prostovoljcih. Če namreč pustimo ob strani službe za odnose z javnostjo, ki 
jih imajo raziskovalni inštituti in univerze (ukvarjajo se večinoma samo s promocijo raziskovalnih dosežkov lastnih institucij), 
ostane peščica novinarjev, specializiranih za področje znanosti, in nekaj profesionalnih ustanov, kot sta na primer Hiša 
eksperimentov in Slovenska znanstvena fundacija. Vso drugo promocijo znanosti pa tako širša javnost kot znanstveniki 
dojemamo kot nekaj brezplačnega in prostovoljnega. 
Za večino odmevnih popularizatorskih projektov, kot sta na primer Znanost na cesti in Kvarkadabra, je delo zagnanih 
prostovoljcev ključno. Tu in tam jim uspe pridobiti nekaj javnih in donatorskih sredstev, ki jih namenijo za vzdrževanje 
spletnih strani, organizacijo dogodkov, potne stroške in skromen avtorski honorar piscem in predavateljem. Velikokrat 
honorarji niso niti omenjeni. Če so že, so tako nizki, da so, preračunani na uro vloženega dela, daleč pod zneskom, ki ga 
plačamo serviserju samo za prihod na dom. Zgodi se tudi, da je ura predavanja nevarno blizu urni postavki za delo prek 
študentskega servisa. V takih primerih raje kot za smešno (ali žaljivo, kakor se vzame) nizek honorar predavam(o) za stisk 
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roke in iskren »hvala«. 
Za poljudnoznanstvena predavanja ni vstopnine (čeprav jo vsi brez pomisleka plačamo za ogled kulturne ali športne 
prireditve). Tudi za poljudnoznanstvene prispevke na spletu je samoumevno, da so dostopni brezplačno. To se zdi 
samoumevno tudi znanstvenikom. Če bi jih vprašali, ali je promocija znanosti pomembna in nujna, bi temu verjetno večina 
načelno pritrdila. Vsaj dokler ni predpisana kot obveza za vse raziskovalce in se z njo v prostem času ukvarjaj(m)o tisti, ki 
jim(nam) je to v veselje. 
Od miselnosti, da sta promocija in popularizacija znanosti nekaj dodatnega, prostovoljnega in (skoraj) brezplačnega, je 
seveda velik preskok do projekta, kot je Center znanosti. Ta naj bi stal 26 milijonov, od tega bi jih 16 prišlo iz evropskih 
sredstev, preostanek pa iz drugih virov, tudi sredstev resornega ministrstva. »Naj bi raje namenili ta denar za ...« je bil 
večkrat slišan stavek ob omenjeni novici, žal tudi iz ust znanstvenikov. Mnoge je namreč ob tej številki zaskominalo, kaj vse 
bi lahko na svojem področju naredili s to vsoto denarja. Koliko raziskovalnih projektov bi lahko financirali, morda celo 
postavili kak spodobno velik raziskovalni center ali njegov del. Šibka točka teh predlogov je »če«: če bi ta denar dobilo 
njihovo področje in ne katero drugo. Če bi omenjena sredstva razdelili med vse raziskovalce, ki so ob tej novici prišli na 
podobno idejo, bi bil skupni učinek seveda daleč od prebojnega. 
Letno delovanje Centra naj bi stalo precej manj od zgornjih številk in bilo večinoma pokrito z vstopninami. Enkratni večji 
vložek v sodoben in dobro obiskan Center znanosti bi skupaj z ureditvijo podpore tudi drugim oblikam promocije znanosti 
pomagal k dvigu zavedanja o pomenu znanosti za naše življenje in celotno družbo ter se obrestoval na številnih področjih. 
Med drugim bi prispeval k višanju ravni razumevanja znanstvenega načina dela, kritičnega razmišljanja, znanstvene 
razgledanosti in k zmanjševanju praznoverja ter nezaupanja v znanost, ki lahko imata, kakor smo videli nedavno na primeru 
necepljenja, resne škodljive posledice. Za univerze in inštitute bi imel še druge koristi, saj bi povečal zanimanje za študij 
naravoslovnih in tehniških ved (kar bi dolgoročno koristilo tudi visokotehnološkemu gospodarstvu) in pomagal (končno) 
prepričati odločevalce o nujnosti boljšega financiranja znanstvenih raziskav. Zanimiv bi bil ne nazadnje tudi za številne 
turiste. 
Ob novici o Centru znanosti se je pravzaprav odprlo vprašanje, koliko naj oziroma sme Slovenija nameniti za promocijo 
znanosti. Skoraj pregovorno je, da preračunano na prebivalca namenjamo za znanstvene raziskave manj, kot stane skodelica 
kave na dan. Morda lahko za promocijo znanosti namenimo vsaj toliko, kolikor stane sladkorček ali mleko ob tej kavi. Tako 
bo všeč širšemu krogu okusov in je bomo vsi skupaj zaužili več. 

• Za rojake gre, gospod predsednik. Blaž Močnik. Delo, Ljubljana, 14. marec 2019  
O bazoviških junakih.  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/za-rojake-gre-gospod-predsednik-160580.html 
 

 
Slika: Bazovica. Spomenik bazoviškim junakom. Foto: Ljubo Vukelič 
 
Bazovica - Italijanske oblasti so po bombnem napadu na fašistični časopis Il Popolo di Trieste, v katerem je izgubil življenje 
urednik, sodili trojici Slovencev – Ferdu Bidovcu, Franu Marušiču, Alojzu Valenčiču in Hrvatu Zvonimirju Milošu – ter jih 6. 
septembra 1930 zarana s salvo iz 58 pušk ustrelile na vojaškem strelišču pri Bazovici. Še 12 obtoženim so naložile zaporne 
kazni. Ko je orožje po drugi svetovni vojni komajda utihnilo, je takratna slovenska ljudska oblast v Trstu julija 1945 
ustanovila odbor za proslavo bazoviških žrtev. Odtlej se vsako prvo nedeljo po 6. septembru generacije priklonijo 
ustreljenim, ki so še danes mednarodni simbol protifašizma. 
Toda ne glede na žrtev fantov in njihov simbolični pomen za slovenski narod ter celotno povojno Evropo mladeničem ne 
pustimo spati v miru, kajti do danes so za italijansko državo – in posredno tudi za Slovenijo – teroristi. Načeloma na istem 
smetišču zgodovine kot vsak talibski verski blaznež. In to ni prav! 
Predlog svojcev o rehabilitaciji žrtev je najprej stvar pietete, ki bi pomirila družino. Drugo, a bržkone nič manj pomembno, je 
rehabilitacija obsojenih v simbolnem smislu. Kako lahko proslavljamo zavezniško zmago nad nacifašizmom, prve junake 
odporniškega gibanja proti zlovešči ideologiji, ki si je med drugim zadala izbris slovenstva, pa pustimo ožigosane kot 
najhujše zlikovce? Fašistično nasilje jih je prisililo v skrajni odpor v besedah in dejanjih. Toda bazoviške junake je nato 
zgodovina postavila na pravo stran. Na stran človečnosti in miru. 
Bazoviške junake je zgodovina postavila na pravo stran. Na stran človečnosti in miru.  
Da so svojci za pomoč pri rehabilitaciji zaprosili slovenskega predsednika, je zaradi zgodovinskega pomena, ki ga nosijo 
omenjena četverica in na tisoče nedolžnih žrtev fašizma, logično. S časovne distance je predlog tudi skrajno primeren, kajti 
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prihodnje leto bo minilo 90 let od usmrtitev. 
Odgovor iz predsednikovega kabineta, da je rehabilitacija stvar Italije in da »postopku ne bi bilo v prid, ko bi z njegovimi 
podrobnostmi seznanjali predsednika naše države«, je najmanj žalosten in nevreden funkcije prvega moža neke države, ki je 
dobila zametke prav v neskončni žrtvi ustreljenih v uporniško protifašistično srce. Z vnaprejšnjim odklanjanjem možnosti 
osnovnega dialoga med svojci in predsednikom je kabinet na čelu s predsednikom repetiral puško rablja. Kako predsednik 
Slovenije, Primorec!, v primeru poskusa rehabilitacije bazoviških žrtev ne vidi nujne osebne in državne naloge, ki zahteva 
veliko več od teka mimo Buckinghamske palače, poziranja z Ilko Štuhec, kurentov, prvošolčkov, počitka v pižami v 
predsedniškem apartmaju? Z mahanjem slovenske trobojnice na športnih prireditvah tudi ni opravil svoje naloge. 
Od njega se zahteva »zgolj« to, da kolega iz sosednje države Sergia Mattarello vljudno opomni, da je že zdavnaj napočil čas 
za rehabilitacijo bazoviških žrtev. Predsednik Italije, nekdaj odvetnik, sodnik in akademik, bo že vedel, kam se obrniti in na 
koga. Če priprošnja ne bi zalegla, naj jo slovenski predsednik spremeni v diplomatsko zahtevo. 
Pahor in Mattarella sta se oktobra 2016 poklonila spomeniku padlim slovenskim vojakom na soški fronti v Doberdobu. Torej 
niti 40 kilometrov od Bazovice, kjer stoji spomenik četverici. V zadnjem mesecu sta si spet dopisovala, potem ko so se 
nekateri vidni italijanski politiki »sneli s povodca« ob dnevu spomina na fojbe. Svoje vojne zločince je Italija s splošno 
amnestijo takoj odvezala krivde. Zdaj mora sneti okove še tistim štirim mladeničem, ki so se pred 90 leti žrtvovali, da lahko 
ima danes Slovenija svojega predsednika. In da ta lahko teče tudi mimo Buckinghamske palače. 

• Preobrat: Pahor bo sprejel svojce bazoviških junakov. Blaž Močnik. Delo, Ljubljana, 14. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/preobrat-pahor-bo-sprejel-svojce-bazoviskih-junakov-161025.html  
Zdaj mora odgovoriti še predsednik vlade Šarec.  
 

 
Slika: Bazoviški junaki so dobili posthumno najvišje slovensko državno odlikovanje šele leta 1997. Foto: Ljubo 
Vukelič/Delo 
 
Ljubljana - Slovenski predsednik Borut Pahor bo naposled sprejel potomce Ferda Bidovca, enega izmed štirih ustreljenih leta 
1930 pri Bazovici, na delovni sestanek za pomoč pri sodni rehabilitaciji žrtev v Italiji. Četverico je na smrt obsodila takratna 
fašistična oblast zaradi sodelovanja v bombnem napadu na časopis Il Popolo di Trieste, še danes pa uradno veljajo za 
teroriste. Povabilo za sestanek je zdaj prejel še premier Marjan Šarec. 
Pobudnik rehabilitacije Marko Bidovec je namreč doživel hladno prho, ko so mu nedavno iz predsednikovega kabineta 
odgovorili, da je treba postopke v tej smeri voditi v Italiji in da temu ne bi bilo v prid, ko bi z njegovimi podrobnostmi 
seznanjali predsednika naše države. Očitno tudi po pisanju Dela pa si je Borut Pahor premislil in v sredo Bidovca vendarle 
povabil na sestanek. 
Preberite še komentar o polžjem postopku sodne rehabilitacije bazoviških junakov.  
Prošnjo za sprejem je danes prejel še slovenski predsednik vlade Marjan Šarec, češ naj pomaga odpraviti krivico žrtvam. 
»Posthumna sodna rehabilitacija naših bazoviških junakov v Italiji, saj so v letu ustrelitve bili njeni državljani, je vendarle 
sveta dolžnost domovine,« je opozoril Bidovec, ki od vlade pričakuje tudi pisno zavezo k polni pravni pomoči sorodnikom 
pred rimskim sodiščem: »Naj vsaj ob 100-letnici ustrelitve naši Bazoviški junaki dočakajo svoje posthumno sodno 
zadoščenje in izbris krivične označbe, da so teroristi.« 

• Tajani: Mussolini? Do začetka vojne je delal pozitivne stvari. Vojko Urbančič. Delo, Ljubljana, 14. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/tajani-mussolini-do-zacetka-vojne-je-delal-pozitivne-stvari-160764.html  
Dokler ni sledil Hitlerju in napovedal vojne proti vsemu svetu, je bil dober državnik, je predsednik evropskega parlamenta 
povedal za italijanski Radio24.  
 
Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani, ki je pred dobrim mesecem zaostril odnose Italije s Slovenijo in Hrvaško, 
ko je na Bazovici ob italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb in eksodusa govoril o italijanski Istri in Dalmaciji, za domače 
politične razmere relativizira tudi fašistično dediščino Benita Mussolinija. O njegovem včerajšnjem nastopu na Radiu24, v 
katerem je govoril o nekdanjem duceju in času fašizma, poročajo številni italijanski mediji, tudi tržaški Primorski dnevnik, 
novica pa se je razširila tudi onkraj italijanskih meja. 
Za Radio24, sicer radijsko postajo italijanske medijske hiše Il Sole 24 ore, je izjavil, da je bil Mussolini, dokler ni sledil 
Hitlerju, dokler se ni zavzemal za rasne zakone in dokler ni napovedal vojne vsemu svetu, dober državnik, s čimer si je 
prislužil oster odziv. 
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Očitajo mu revidiranje fašizma. Kakor da Mussolinijevo zavzemanje za vojno in rasne zakone ni bilo v jedru njegove politike 
in ideologije, pač pa od njega neodvisno. Le sledil je Hitlerju. 
 »Gotovo ni bil šampion demokracije, a nekatere stvari so bile narejene« 
Tajani, sodeč po svoji izjavi, še danes ceni predvsem, kar je Mussolini naredil za infrastrukturo Italije. S cestami, mostovi, 
športnimi objekti, z obnovo industrije. »Ne strinjam se z njegovimi rasnimi zakoni, napoved vojne je bila samomor,« je med 
drugim povedal, ko ga je voditelj oddaje vprašal, ali bi bilo kaj od fašizma in Mussolinija treba ohraniti za današnji čas, pa je 
odvrnil: »Gotovo, da. Gotovo ni bil šampion demokracije, a nekatere stvari so bile narejene, vedno je treba govoriti 
resnico.« 
»Ne smemo biti pristranski v sodbah. Njegove vlade ne ocenjujem pozitivno, a nekatere stvari so bile narejene,« je poudaril 
nedavni prejemnik poročila mešane slovensko-italijanske zgodovinske komisije o slovensko-italijanskih odnosih v letih 
1880–1956, ki mu ga je izročil Borut Pahor. Obljubil je, da ga bo tudi preučil, je tedaj poročal tisk. 
Kritike se vrstijo, ne le iz Italije 
Zdajšnji italijanski tisk je njegove izjave doživel kot hvalnico Mussoliniju. Kritike se vrstijo, ne le iz Italije. »Tajanijeve trditve o 
Mussoliniju so neverjetne. Kako je mogoče, da predsednik evropskega parlamenta ne zna prepoznati narave fašizma? 
Potrebujemo zelo hitro pojasnilo,« je Tajanija kmalu po izjavah kritiziral Udo Bullmann, član nemških socialnih demokratov 
SPD in v evropskem parlamentu vodja zavezništva socialistov in demokratov. 
A je bil tedaj Tajani že drugje. Dve uri po nastopu za radio se je odpravil na srečanje z dvema italijanskima politikoma s 
skrajne desnice: z vodjem Lige in notranjim ministrom Matteom Salvinijem, ki se je sicer včeraj trudil »utrjevati« italijansko-
francoske odnose z zahtevo, da se mora Mona Lisa vrniti iz Louvra v Italijo (kasneje je zainteresiranim obrazložil, da ni mislil 
resno), in Giorgio Meloni, vodilno sestro Bratov Italije. 

• Tajani se je še enkrat skesal: »Sem prepričani antifašist«. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 14. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/tajani-se-je-se-enkrat-skesal-sem-prepricani-antifasist-161072.html  
Njegove včerajšnje izjave o Mussoliniju in fašizmu so sprožile val kritik tako doma kot v mednarodnem prostoru.  
 

 
Slika: Nekateri evropski parlamentarci so danes zasedali z listi s Tajanijevimi fotografijami in napisi Nikoli več fašizem v 
različnih jezikih. Foto: Vincent Kessler/Reuters 
 
Bruselj – »Kot prepričan antifašist se opravičujem vsem, ki bi jih utegnilo užaliti, kar sem dejal,« je zapisal v izjavi, ki je 
sledila številnim ostrim kritikam njegovih besed o pozitivnih plateh Benita Mussolinija. 
Kot je pojasnil, ni hotel opravičevati ali zmanjševati pomena protidemokratičnega in totalitarnega režima. Žalosti ga, da so 
nekateri imeli občutek, da je prizanesljiv do fašizma. Številni evropski poslanci so Tajanija, ki prihaja iz Evropske ljudske 
stranke, pozvali k odstopu.    
»Zmeraj sem bil iskreni antifašist. Zmeraj sem poudarjal, da sta bila Mussolini in fašizem najtemnejše poglavje v zgodovini 
prejšnjega stoletja,« je pojasneval. Sam da se je bojeval proti vsaki obliki diktature in totalitarizma. Skliceval se je še na svojo 
misel iz lanskega oktobra v evropkem parlamentu, »češ da je Evropa zgrajena na porazu fašizma in najmočnejši branik pred 
vsako obliko totalitarizma«. 

• Dars zavrnil pritožbi, Karavanke še drugič na državno revizijsko komisijo. Nejc Gole. Delo, Ljubljana, 14. marec 
2019  

Dars je izbral izvajalce za rušitev 16 cestninskih postaj na avtocestah.  
https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/dars-zavrnil-pritozbi-karavanke-se-drugic-na-drzavno-revizijsko-komisijo-
160979.html 
 
Javno naročilo za gradnjo nove cevi predora Karavanke se še drugič seli na državno revizijsko komisijo. Družba za avtoceste 
(Dars) je po naših neuradnih informacijah zavrnila pritožbi Kolektorja CPG ter konzorcija Gorenjske gradbene družbe in 
Metrostava Češka, da postopek javnega naročila zaključi brez izbire in da izvede postopek s pogajanji. 
Na Darsu pritrjujejo, da so sprejeli odločitev, a je ne razkrivajo: »Dars je predmetno odločitev sprejel v zakonsko 
predpisanem roku in jo bo v predpisanem roku (predvidoma še ta teden) tudi posredoval na pristojne naslove.« 
Zakonodaja veleva, da naročnik v primeru zavrnitve pritožb primer neposredno pošlje v reševanje državni revizijski komisiji 
(DKOM). Ta mora o zahtevku za revizijo, če ga sprejme v obravnavo, odločiti najpozneje v 15 dneh od prejema popolnega 
zahtevka in celotne dokumentacije, v utemeljenih primerih pa lahko ta rok podaljša za še 15 delovnih dni. 
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Spomnimo, DKOM je že lani razveljavil odločitev Darsa, da za izvajalca gradnje nove predorske cevi izbere turškega 
gradbinca Cengiz. Dars je nato v ponovnem odločanju zavrnil vseh devet ponudb, saj da so vse nedopustne. Dars 
ponudnikom večinoma očita podobne napake, kot jih je storil Cengiz, torej neupravičeno spreminjanje cen. Zato so 
postopek oddaje javnega naročila končali brez izbire. Dars je hkrati odločil, da bo v konkurenčni postopek s pogajanji 
povabil šest ponudnikov, med katerimi pa je tudi najcenejši Cengiz. Kot omenjeno, sta se na to odločitev pritožila Kolektor 
CPG ter konzorcij Gorenjske gradbene družbe in Metrostava, največje češke gradbene družbe. O njuni pritožbi bo zdaj znova 
odločal DKOM. 
Prevozniki se vsakodnevno soočajo z dolgimi čakalnimi dobami za tovorna vozila in avtobuse na mejnih prehodih in pred 
predorom Karavanke, opozarjajo na Obrtno-podjetniški zbornici (OZS). Peter Pišek, predsednik sekcije za promet pri OZS, je 
poudaril, da sistem javnih naročil krepko zavira gradnjo druge cevi karavanškega predora, ki bi jo, kot dodaja, slovensko 
gospodarstvo nujno potrebovalo že včeraj. 
Dars izbral gradbince za rušenje cestninskih postaj 
Dars pa je izbral izvajalce za rušitev 16 cestninskih postaj na avtocestah. 
Javno naročilo za rušitev in preureditev cestninskih postaj na Primorskem (Videž, Bazara, Senožeče, Divača, Kozina) ter 
sanacijo cest na teh območjih je Dars oddal edinemu ponudniku, in sicer bo dela za 6,16 milijona evrov opravil konzorcij 
podjetij CPK, Kolektor CPG in GVO. 
Cestninske postaje na vzhodu države (Pesnica, Dragotinci, Prepolje) ter sanacijo voziščne konstrukcije priključka Šentilj bo 
izvedel konzorcij VOC Celje skupaj s CVP in GVO. Dars je za ta sklop prejel štiri ponudbe, izbral pa je najcenejšo v vrednosti 
4,6 milijona evrov. 
Rušitev cestninskih postaj v okolici Ljubljane (Kompolje, Dob, Blagovica sever in jug, Lukovica sever in jug ter Krtina sever in 
jug), za katero je prispelo pet ponudb, je Dars oddal družbam CVP, GVO in VOC Celje za 9,14 milijona evrov. 

• Gradnja džamije poteka tudi z božjo pomočjo. Manja Pušnik. Delo, Ljubljana, 14. marec 2019  
https://www.delo.si/lokalno/ljubljana-in-okolica/gradnja-dzamije-poteka-tudi-z-bozjo-pomocjo-160592.html  
V prihodnjih mesecih naj bi bila končana zaključna dela na stavbi, denarja za opremo še nimajo  
 

 
Slika: Gradnja Islamskega verskega in kulturnega centra v Ljubljani gre h koncu, saj delavci opravljajo zaključna dela. 
Foto: Jure Eržen 
»Dela na Muslimanskem kulturnem centru potekajo vsak dan. Dela bi se morala končati konec aprila, vendar bodo 
zaključena konec junija.« Tako v slovenski Islamski skupnosti odgovarjajo na vprašanje, kaj se trenutno dogaja na gradbišču 
džamije, saj je videti, kot da so se dela povsem ustavila. »Projekt gre proti koncu z božjo pomočjo,« ob tem dodajajo v 
Islamski skupnosti Slovenije. 
Odkar so septembra leta 2013 na dobrih 11.000 kvadratnih metrov velikem zemljišču ob Parmovi v navzočnosti več tisoč 
muslimanskih vernikov iz vse Slovenije in tujine slavnostno položili temeljni kamen za gradnjo Islamskega verskega in 
kulturnega centra, se ta projekt ves čas zapleta. Sprva so v Islamski skupnosti Slovenije za gradnjo prejeli 15-milijonsko 
donacijo iz Katarja, a se je pred dobrimi tremi leti bančni račun, na katerem so se zbirali prostovoljni prispevki vernikov, 
povsem izpraznil. 
35 milijonov evrov je bila ocenjena vrednost gradnje džamije v Ljubljani  
Iz Katarja so lani prejeli še dodatnih enajst milijonov evrov donacije, zato so z gradnjo džamije nadaljevali. »Donator 
neposredno plačuje izvajalcu del (torej družbi Gorenje projekt, op. a.), plačilo pa se realizira na podlagi zahtevka za mesečno 
delo, ki jo potrdi nadzor. V prvi fazi je bilo porabljenih 15 milijonov evrov. Upamo, da bo do konca junija za gradnjo in 
nadzor iz bančne garancije počrpanih blizu enajst milijonov evrov.« Tako v Islamski skupnosti pojasnjujejo potek financiranja 
gradnje džamije v prestolnici. 
Zaključna dela naj bi se končala predvidoma konec prihodnjega meseca, a bodo najverjetneje končana šele čez dobre tri 
mesece. »Razlogi za to so specifičnost gradnje, usklajevanje med projektanti in glavnim izvajalcem, zamude Elektra Ljubljana 
pri priključitvi elektrike ter spremembe zakonskih rešitev v zvezi s prezračevanjem,« pravijo v slovenski Islamski skupnosti. 
Kljub temu optimistično načrtujejo, da bodo verniki v džamiji molili še letos. 
V islamski skupnosti Slovenije načrtujejo, da bo džamija končana še letos. 
Za opremo potrebujejo še okoli 2,4 milijona evrov (z DDV). 
Policija je izdala dva plačilna naloga in odločbo o prostovoljnem odhodu iz Slovenije.  
Primanjkuje devet milijonov ali dva milijona evrov? 
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Ker je celoten projekt ocenjen na okoli 35 milijonov evrov, to po naših izračunih pomeni, da jim za dokončanje primanjkuje 
še devet milijonov evrov. Vendar v Islamski skupnosti Slovenije zatrjujejo, da potrebujejo le okoli 2,4 milijona evrov (skupaj 
z DDV), in sicer za opremo. 
»Če nam bo to uspelo, bomo veseli, v nasprotnem primeru se lahko oprema vgrajujejo postopoma, to namreč ni pogoj za 
delovanje centra,« pravijo. Ob tem dodajajo, da je bila v vrednost celotne investicije vključena cena zemljišča, izdelava 
projektne dokumentacije, komunalnega prispevka, gradnja dostopne ceste, komunalne infrastrukture, nadzor in vodenje 
inženiringa ter drugi stroški. Ko bodo izpolnjeni pogoji za delovanje džamije, pa bodo zagotovili tudi izobraževalni sistem. Na 
vprašanje, zakaj so v okviru džamije opustili idejo o gradnji gimnazije, pa odgovarjajo: »Trenutno ima prednost gradnja 
Muslimanskega kulturnega centra, gimnazija še pride na vrsto.«  
Na gradbišču policija in Furs 
Zaradi suma, da nekateri delavci na gradbišču džamije delajo na črno in brez dovoljenj za bivanje v Sloveniji, je bil oktobra 
lani opravljen nadzor policije in inšpektorjev Fursa. Vprašanje o tem, kakšne so ugotovitve in ali so bile izrečene kakšne 
kazni, smo naslovili na Islamsko skupnost Slovenije, vendar so nas napotili na Gorenje projekt, kjer pa pravijo, da v družbi 
nepravilnosti niso odkrili. »O morebitnih nepravilnostih pri podizvajalcih nismo seznanjeni,« dodajajo v velenjskem podjetju. 
Zaradi varovanja davčne tajnosti odgovorov nismo dobili niti na Fursu. Bolj konkretni so bili na ljubljanski policijski upravi. 
»Nadzor je bil opravljen 11. oktobra lani, in sicer na podlagi vnaprej izdelanega načrta bežigrajske policijske postaje. 
Okoliščine so namreč kazale na to, da delavci na gradbišču delajo brez dovoljenj za delo. 
Policisti so 28. septembra lani obravnavali delovno nesrečo na gradbišču in pri tem ugotovili, da poškodovani delavec nima 
dovoljenja za delo. Takšnih delavcev pa naj bi bilo več,« pravijo na PU Ljubljana. Policija zoper pravne osebe ni ukrepala, so 
pa dvema osebama izdali plačilna naloga (globa za prekršek znaša 800 evrov) in opozorilo zaradi kršitve zakona o tujcih, eni 
osebi pa so izdali tudi odločbo o prostovoljni vrnitvi z ozemlja Slovenije (v domovino) v roku 30 dni. 

• Trije kandidati za predsednika Severne Makedonije. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 14. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/trije-kandidati-za-predsednika-severne-makedonije-161064.html  
Sedanji šef države Gjorge Ivanov se še predstavlja kot predsednik Makedonije.  
 

 
Slika: Vlada je sporočila, da bo v prihodnjih štirih mesecih 136 institucij, ki jih financira država, prilagodila svoje nazive 
novemu imenu Severna Makedonija. Foto: Robert Atanasovski/AFP 
Predsednik Gjorge Ivanov je zavrnil podpis ukazov o razglastitvi enajstih zakonov, ker je na njih novo ime države Severna 
Makedonija. Za njegovega naslednika se bo na predsedniških volitvah 21. aprila potegoval tudi kandidat albanske opozicije 
Blerim Reka. 
Premier Zoran Zaev in prvak VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski sta se dogovorila, da morajo biti predsedniške volitve 
kristalno čiste. Mickoski je poudaril, da je zdaj na vladi, da organizira pošteno predsedniško tekmo in pripravi nujno 
reformsko agendo, ki bi državi omogočila, da že junija dobi datum za začetek pristopnih pogajanj z EU. V tej zvezi je Zaeva 
opozoril na volišča, kjer je VMRO-DPMNE zabeležila nepravilnosti med referendumskim izrekanjem.  
Prvi papež v Skopju 
V okviru mini balkanske turneje bo papež Frančišek 7. maja poleg Romunije in Bolgarije obiskal tudi Severno Makedonijo. 
Poglavar rimsko katolišče cerkve bo prvi papež, ki bo obiskal rojstno mesto matere Tereze. V Skopju se bo srečal s 
predsednikom Gjorgeom Ivanovom in premierjem Zoranom Zaevom.  
Državna volilna komisija je med devetimi nominiranci za predsednika države potrdila tri kandidature, ker drugi kandidati 
niso zbrali potrebnih 10.000 podpisov volivcev. Predsedniški tekmi z glavnima favoritoma Stevom Pendarovskim, ki so ga 
podprli vladajoči socialdemokrati (SDSM) in koalicijska albanska stranka Demokratična unija za integracijo (DUI), 
in Gordano Siljanovsko, ki jo podpira največja opozicijska stranka VMRO-DPMNE, se je tako pridružil še Blerim Reka, ki ga 
podpira albanska opozicija.  
Himna se ne bo spremenila 
Ivanov se še vedno predstavlja kot predsednik Makedonije, v sobranje pa je vrnil zakone, ki so jih poslanci sprejeli konec 
februarja in v začetku marca. Kot je pojasnil, ukazov o razglasitvi zakonov ni podpisal, ker je pri opravljanju svojih dolžnosti 
vedno ravnal skladno z dano svečano prisego, da bo varoval ustavo in branil interese Republike Makedonije. Predsedniku se 
drugi mandat izteče 12. maja, mnogi pa v Ivanovu vidijo kandidata za novega prvaka VMRO-DPMNE, ki se je že pred 
pobegom bivšega premierja in voditelja stranka Nikole Gruevskega razklala na dvoje. 
Vlada je sporočila, da bo v prihodnjih štirih mesecih 136 institucij, ki jih financira država, prilagodila svoje nazive novemu 
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imenu Severna Makedonija. To ne bo veljalo za tiste institucije, ki so del nacionalne dediščine. Glasnik vlade Mile 
Bošnjakovski je pojasnil, da bo državna himna ostala nespremenjena, medtem ko bodo državni orkester, televizija in 
novinarska agencija besedo makedonski nadomestila z besedo nacionalni. Nespremenjena bodo ostala tudi imena kulturnih 
institucij kot je Makedonsko narodno gledališče, medtem ko bo orednja banka v skladu s prespanskim sporazumom postala 
Nacionalna banke Republike Severne Makedonije. 
 

Dnevnik, Ljubljana 
 

• Škofija na avstrijskem Koroškem zavrnila prošnjo hrvaških škofov za spominsko mašo v Pliberku. STA. Dnevnik, 
Ljubljana, 08.03.2019 

https://www.dnevnik.si/kartica/1042877417 
 

 
Slika: Škofija na avstrijskem Koroškem zavrnila prošnjo hrvaških škofov za spominsko mašo v Pliberku. Foto: Jaka Gasar 
 
Katoliška cerkev na avstrijskem Koroškem je zavrnila prošnjo hrvaške škofovske konference za organizacijo letošnje maše na 
Libuškem polju pri Pliberku, ki je bila doslej osrednji del žalne slovesnosti za več deset tisoč hrvaških žrtev povojnih pobojev. 
V krški škofiji na avstrijskem Koroškem ocenjujejo, da mašo »politično instrumentalizirajo«. Menijo, da prireditev na 
Libuškem polju škodi ugledu katoliške cerkve, ki bi ji v primeru, če bi mašo dovolili, lahko očitali »pomanjkanje distance do 
fašističnega svetovnega nazora«.  

• Kosovo od Srbije zahteva priznanje, v Beogradu v tem vidijo končni udarec dialogu. STA. Dnevnik, Ljubljana, 8. 
marec 2019  

https://www.dnevnik.si/1042877392/Svet/kosovo-od-srbije-zahteva-priznanje-v-beogradu-v-tem-vidijo-koncni-udarec-
dialogu 
Kosovski parlament je v četrtek sprejel platformo za dialog s Srbijo, katere ključna zahteva je priznanje Kosova v sedanjih 
mejah in ukinitev resolucije 1244 Varnostnega sveta ZN, ki je Srbiji zagotavljala ozemeljsko celovitost. Beograd, kjer se je 
danes zaradi tega sestal svet za nacionalno varnost, v platformi vidi končni udarec dialogu. 
 
 
V Beogradu so že v četrtek zvečer sporočili, da sprejetje takšnega kosovskega načrta za nadaljevanje dialoga s Srbijo kaže, 
da Priština sporoča, da je dialoga konec, srbski predsednik Aleksander Vučić pa je zaradi tega za danes sklical izredno sejo 
sveta za nacionalno varnost. 
Srbska premierka Ana Brnabić je danes po seji pred novinarji izjavila, da je v Prištini sprejeta platforma tretji in končni 
udarec dialogu med Kosovom in Srbijo. Dodala je, da je ta dokument v nasprotju z zdravim razumom. Odgovor Srbije bo 
sicer po njenih besedah kot vedno ustrezen. »Preučili bomo vse vidike našega odziva,« je dejala po poročanju srbske 
tiskovne agencije Tanjug. 
Predsednik Vučić bo po njenih besedah o platformi spregovoril danes v Sremski Mitrovici, kjer bo tudi povedal, kakšen bo 
odziv Srbije, v nedeljo bo državni vrh o tem govoril tudi s patriarhom srbske pravoslavne cerkve Irinejem. 
Direktor urada srbske vlade za Kosovo Marko Đurić pa je že v četrtek zvečer dejal, da je sprejetje platforme, ki navaja, da je 
edina možna rešitev za dialog priznanje t. i. neodvisnega Kosova in ki ne obravnava ne pravic in ne položaja Srbov, »domači 
in mednarodni javnosti jasno kaže, da je Priština poslala jasno sporočile, da je zanjo to konec dialoga«. 
Hardinaj: »Položaj Kosova smo utrdili« 
Kosovska skupščina je platformo za dialog s Srbijo v četrtek sprejela z 61 glasovi podpore, a na glasovanju ni bilo poslancev 
dveh opozicijskih strank, ki sta menili, da se dokument sprejema po prehitrem postopku, ter Srbske liste, ki od lanske 
uvedbe carin na srbsko blago bojkotira delo kosovskih institucij, poroča portal Al Jazeera Balkans. 
Kosovski premier Ramush Haradinaj je po sprejetju platforme ocenil, da so kosovski poslanci z glasovanjem »o končnem 
pravno obvezujočem sporazumu o normalizaciji odnosov s Srbijo"« utrdili položaj Kosova z »nedotakljivimi mejami«, tako 
kot je Kosovo leta 2008 razglasilo neodvisnost. 
Dialog o normalizaciji odnosov med Srbijo in Kosovom, ki poteka pod okriljem EU, je sicer že več mesecev v zastoju. 
Napetosti med stranema so se dodatno zaostrile, potem ko je Priština novembra lani enostransko uvedla stoodstotne carine 
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na blago iz Srbije in BiH, s čimer je odgovorila na diplomatsko kampanjo, s katero se je Kosovu onemogočil vstop v Interpol, 
Unesco in druge mednarodne organizacije. 

• Orban namignil na morebitno zavezništvo s PiS namesto EPP. STA. Dnevnik, Ljubljana, 8. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042877400/svet/orban-namignil-na-morebitno-zaveznistvo-s-pis-namesto-epp  
Madžarski premier Viktor Orban je danes namignil, da bi lahko njegova stranka zapustila vrste desnosredinske Evropske 
ljudske stranke (EPP) in se namesto tega v Evropskem parlamentu združila s poljsko vladajočo stranko Zakon in 
Pravičnost (PiS). Kot je sicer poudaril, bi sam še vedno raje “preoblikoval in reformiral” EPP. 
 

 
Slika: Plakat v Bruslju prikazuje madžarskega premiera Viktorja Orbana, na njem pa piše: »Najprej je hotel samo naš 
denar, zdaj pa je na kocki enotnost Evrope.« Foto: Reuters  
 
In to tako, da bi bilo v njej več prostora za »protimigrantske sile«, je Orban nadaljeval v pogovoru za madžarski radio 
Kossuth. Dodal je, da so njegovo stranko Fidesz napadle »promigrantske sile« znotraj EPP in da te sile skušajo »celotno EPP 
preoblikovati v mednarodno promigrantsko organizacijo«, medtem ko skušajo Madžari to preprečiti, povzema madžarska 
tiskovna agencija MTI. 
Fidesz želi po besedah Orbana ohraniti »krščansko kulturo in zaščititi meje« in zato je po njegovem mnenju sedaj v središču 
razprav. »Fidesz se bo sam odločil, ali bo znotraj ali zunaj EPP,"« je dodal madžarski premier. 
V nedeljo na Poljsko 
Nadaljeval je, da bo njegova stranka, če bo morala »nekje drugje začeti na novo, seveda na prvem mestu začeti pogovore s 
Poljsko«, ki ji od leta 2015 vlada desničarska PiS, poroča francoska tiskovna agencija AFP. PiS je v Evropskem parlamentu del 
Evropskih konservativcev in reformistov. 
Orban bo v nedeljo potoval na Poljsko, kjer se bo udeležil slovesnosti ob obletnici članstva te države v zvezi Nato, poljski 
premier Mateusz Morawiecki pa bo imel po njegovih besedah 15. marca govor v Budimpešti ob madžarskem nacionalnem 
prazniku. Poljska in Madžarska sta zaveznici, ko gre za zoperstavljanje institucijam EU na področju migracij, skupne so jima 
težnje po večji decentralizaciji povezave in večjim pristojnostim članic. 
Madžarski premier je povedal tudi, da se je v četrtek pogovarjal tako s predsednikom Evropske komisije Jeanom-Claudom 
Junckerjem, ki je član EPP, in vodja politične skupine EPP v Evropskem parlamentu Manfredom Webrom. »Telefonske žice 
seveda gorijo (...) pogovori se nadaljujejo,« je dodal. 
EPP bi Fidesz izključila zaradi spornih plakatov 
EPP je največja stranka v Evropskem parlamentu, Fideszu pa je zagrozila z izključitvijo zaradi spornih protievropskih 
plakatov. Ti so uperjeni proti ameriškemu milijarderju Georgeu Sorosu in predsedniku Evropske komisije Junckerju, ker da 
podpirata nezakonite migracije. Fidesz je objavil plakate, na katerih sta Soros in smehljajoči se Juncker, zraven pa napis: 
»Tudi vi imate pravico vedeti, kaj pripravlja Bruselj.« Kampanjo je ostro obsodila tudi Evropska komisija. 
Madžarska vlada je sicer v četrtek sporočila, da bo prihodnji teden zamenjala sporne protievropske plakate. 
Skupščina EPP naj bi o izključitvi Fidesza razpravljala na svojem srečanju 20. marca. Po navedbah virov v EPP bosta na mizi 
dve možnosti - izključitev Fidesza ali zamrznitev članstva. Odločitev mora biti sprejeta z absolutno večino prisotnih. 
EPP ima v Evropskem parlamentu največjo politično skupino z 217 od skupno 751 poslancev. V tej evropski stranki so glavne 
desnosredinske stranke, tudi krščansko demokratska unija (CDU) nemške kanclerke Angele Merkel ter francoski 
Republikanci. 

• Pogovor s Fransom Timmermansom: Vladanje svojih vlad lahko spremenijo le državljani sami.  Intervju: Frans 
Timmermans. Pogovarjal se je: Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, priloga Objektiv. 9. marec 2019  

Intervju: Prvi podpredsednik evropske komisije Frans Timmermans 
https://www.dnevnik.si/1042877431/svet/pogovor-s-fransom-timmermansom-vladanje-svojih-vlad-lahko-spremenijo-
le-drzavljani-sami  
Prvi podpredsednik evropske komisije Frans Timmermans se je kot vodilni kandidat socialistov in demokratov (S&D) za 
prihodnjega predsednika evropske komisije v Ljubljani mudil zaradi strankarskih zadev. Mlade je prišel spodbujat, naj se 
udeležijo evropskih volitev, slovenske volilce pa navduševat nad Evropo in socialdemokracijo, privrženci katere sicer tako 
kot druge etablirane stranke po stari celini v teh dneh poskušajo najti recept, s pomočjo katerega njihove izgube na 
prihajajočih evropskih volitvah ne bi bile previsoke.  
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Slika: Frans Timmermans, prvi podpredsednik evropske komisije. Foto: Dnevnik 
 
Na volilnih soočenjih se bo v prihodnjih mesecih pomeril s preostalimi vodilnimi kandidati strank, tudi z nasprotnikom iz 
najmočnejše evropske politične skupine, Evropske ljudske stranke, Manfredom Webrom. A vprašanje je, ali bo na koncu 
proces spitzenkandidatov sploh pripeljal do novega predsednika evropske komisije, ali pa ga bodo raje izbrale kar države 
same, namesto da bi potrdile zgolj kandidata zmagovite opcije na evropskih volitvah. 
Sedeminpetdesetletni Nizozemec je znan po tem, da je v imenu vladavine prava velik trn v peti Poljski in Madžarski, 
nazadnje pa tudi Romuniji, kjer prihaja do razgradnje ene izmed temeljnih vrednot Evropske unije. Na Poljskem so njegove 
pritiske na vlado dolgo poskušali prikazovati zgolj kot dejanja enega samega »evropskega norca«, malo zanimanja za 
odpiranje »jedrske opcije« proti Poljski je bilo tudi med državami članicami. Zdaj mu več ne oporekajo, čeprav je za uvedbo 
postopkov v zvezi s kršitvami vladavine prava med nekaterimi državami še vedno malo interesa. S tem naj bi se namreč 
krhala politična kohezija Evropske unije. Toda Timmermans je odločen, da pri spoštovanju temeljev Evropske unije ne sme 
biti kompromisov. 
Le vladavina prava in enakost pred pravom lahko manjšine ščitita pred večino, je poudarjal v Ljubljani in dodajal, da prav to 
podmeno evropskega povezovanja zdaj pod vprašaj postavljajo neliberalne demokracije. Eden izmed voditeljev takšnih 
demokracij, madžarski premier Viktor Orban, si je prav v teh dneh Fransa Timmermansa izbral za novo tarčo plakatne 
evropske volilne kampanje na Madžarskem. Potem ko bo čez teden dni prenehal na plakatih sramotiti predsednika 
evropske komisije Jeana-Clauda Junckerja, zaradi katerega želi Orbana vsaj trinajst strank vreči iz svoje družine Evropske 
ljudske stranke, bo na vrsto prišel Timmermans. 
Sloveniji je dolgoletni nizozemski diplomat in politik znan predvsem zato, ker je bil v evropski komisiji pooblaščen za 
vodenje postopka v slovensko-hrvaških nesporazumih po sprejeti arbitražni odločbi. Ta velja, državi pa se morata dogovoriti 
za njeno uveljavitev, je večkrat poudaril v slovenski prestolnici. Glede tega, kako se bo evropska komisija izrekla v postopku 
pred sodiščem EU, se ni želel opredeliti. 
Na predavanju na pravni fakulteti ste dejali, da Evropa ni zgolj skupni trg in skupna valuta, temveč predvsem skupnost 
temeljnih vrednot. Je takšna skupnost, kot so jo predvideli ustanovni očetje Evropske unije, danes ogrožena?  
V prejšnjih letih smo se naučili, da Evropa ni neuničljiva. Mnogo let so politiki tako v moji domovini kot drugod po celini radi 
tolkli po Evropi. Vse, kar se je zgodilo dobrega, je bila zasluga teh politikov, za vse, kar je šlo narobe, pa je bila kriva Evropa. 
Zakaj so to počeli? Ker je imel takšen pristop politične učinke. Pa tudi zato, ker z njim niso ničesar tvegali. Evropa je namreč 
takrat delovala neuničljivo. Po tem, ko smo se izvlekli iz krize in doživeli odločitev za brexit, so ljudje ugotovili, da Evropa je 
uničljiva. Paradoksalno je to spoznanje pripeljalo do večje podpore Evropi. V moji državi se je podpora – tudi zaradi 
prihajajočega brexita – povečala. Ljudje ne želijo ničesar podobnega brexitu, želijo si Evropo. Ugotovitev, da je Evropa 
uničljiva, je tako pripeljala do novega hotenja, da se ljudje borijo za Evropo. 
 
Udrihanje čez Evropsko unijo se je okrepilo tako na vzhodu integracije kot tudi v Italiji in delih francoske ali nemške 
družbe. Pred leti še ni bilo toliko žalbesed čez Bruselj, ali pa se motim?  
Ne motite se. 
Zakaj je prišlo do tega?  
Gre za logično posledico. Iz leta v leto se je na Evropo valila krivda za vse, kar ni bilo dobro. Vsaka kriza, ki se je zgodila, je 
nastala zaradi Evrope, evra ali Bruslja. Politiki so ugotovili, da lahko na takšen način mobilizirajo ljudsko jezo, jo nagovorijo 
in tako zmagajo na volitvah. Hkrati se je pokazalo, da pri tej igri obstajajo omejitve. Omenili ste Italijo. S finančno, še 
posebej pa migracijsko krizo je v Italiji padla podpora Evropski uniji. Po drugi strani pa ideja, da bi Italija zapustila EU ali celo 
evro, kar je bila ena od možnosti, o kateri je hotelo razpravljati Gibanje 5 zvezd, nima podpore med ljudmi. Obstaja torej 
mešana slika. Na Madžarskem poskuša predsednik vlade ustvariti vtis, da je Bruselj sovražnik, čeprav je tudi sam del te 
strukture. Pri tem uporabljajo politično orodje, ki vse bolj izgublja moč. Vse, kar jim uspe narediti s takšno protievropsko 
retoriko, je, da uničujejo. Z njo ne moreš graditi. V Avstriji se denimo vidi, da takšna politika peša, ko ne naleti na ustrezen 
odziv med ljudstvom. Potem se ta politika nekoliko prilagodi in reče, da želijo oblikovati drugačno Evropo. Tudi jaz hočem 
drugačno Evropo. To bi lahko bila dobra osnova za dobro debato (smeh, op. a.). 
Dal vam bom še drug primer. Leta so mi govorili, naj se pomirim in glede Poljske ne vztrajam pri vladavini prava. To naj bi 
namreč Poljake pripeljalo bliže polexitu (izstopu iz EU, op. a.) in obrnilo poljske ljudi proti Evropi. Toda rezultat mojega 
triletnega delovanja na Poljskem je večja podpora javnega mnenja Evropski uniji kot pred tem. 



Prve projekcije evropskega parlamenta kažejo, da se bodo te populistične sile, za katere pravite, da jim pohaja moč, 
dejansko okrepile v primerjavi z rezultati izpred petih let. Kakšno odgovornost za ta trend imata največji evropski 
politični skupini, Evropska ljudska stranka ter vaši socialisti in demokrati?  
Če vladate v času krize, vas hvalijo za uspehe in grajajo zaradi neuspehov. Če ne vladate, vas ne more nihče obtožiti za nič. 
Populistične sile – sam jih raje imenujem nacionalistične – bodo morale s prihodom v vlade šele dokazati, da so sposobne 
vladanja. Nisem prepričan, da jim bo to uspelo, a počakajmo. Z vladanjem pridejo uspehi in neuspehi, volilci pa bodo morali 
odločiti o tem, ali uspehi presegajo neuspehe oziroma obratno. Volilci so pri svojih odločitvah suvereni. Če se bodo odločili, 
da je treba iti po drugi poti, bo Evropa po tej poti tudi šla. Nacionalisti bodo povečali svojo moč v evropskem parlamentu, 
prepričan pa sem, da ne bodo mogli narekovati smeri Evrope. Verjamem namreč, da bo veliko proevropskih volilcev še 
naprej glasovalo za proevropsko pot. 
 
Toda kje tiči razlog, da se obema etabliranima političnima strankama v Evropi drugič zapored nakazuje velika izguba 
sedežev v evropskem parlamentu?  
V večini evropskih držav je minil čas velikih strank ljudstva, pa naj so bile to desnosredinske ali levosredinske stranke. 
Politični spekter je postal bolj dinamičen. Volilci ne spreminjajo več svojih stališč z leve na desno, iz centra v skrajnost. Do 
sprememb prihaja na podlagi aktualnih dogajanj in volilčevih idealov. Pogledati moramo tudi dolgoročno politično dinamiko 
v večini držav članic. V preteklosti so za krščanske demokrate ali socialne demokrate na vsakih volitvah obstajale natančno 
določene meje, ki so jih morali preseči, da so zmagali, ali se spustiti pod njih, da so izgubili na volitvah. Vedno pa so te 
stranke lahko računale na določen del volilnega telesa, ker jim je ta del pripadal. V moderni Evropi pa ljudje ne pripadajo 
več strankam. Odločajo se na podlagi trenutnega občutka, kdo bi jim lahko zagotovil izpolnitev zahtev, ki se jim zdijo 
pomembne v tistem trenutku. Volilci so začeli prehajati z ene strani na drugo. Za nas politike to pomeni, da se moramo 
boriti za vsak glas, niti en sam glas ni samoumeven. Zato so volitve postale tudi bolj zanimive. Omenili ste projekcije 
evropskega parlamenta. Toda danes dejansko ne morete vedeti, kako se bodo volilci odločili 26. maja. Izid volitev bo 
odločen tudi na podlagi tega, katere teme bodo v volilnih razpravah v državah članicah najpomembnejše. 
Pred zadnjimi nemškimi parlamentarnimi volitvami sem se pogovarjal z nemškimi volilci, ki so prej volili socialdemokrate. 
Pred lanskim glasovanjem pa so se spraševali, ali bodo še volili socialdemokrate, glede na to, da so se politična stališča 
njihove stranke in CDU tako zbližala v sredini. Kaj danes pomeni biti socialdemokrat?  
Socialna demokracija vse od njenih začetkov pred 150 leti pomeni predvsem redistribucijo. Vidimo, da dobrine – pa naj gre 
za svobodo, dohodke, izobrazbo ali priložnosti – v družbi niso razdeljene na pravičen način. To poskušamo popraviti tako, da 
uporabimo državna orodja. Poskušamo doseči, da so svoboščine, dohodki ali priložnosti zagotovljeni vsem. Da je 
izobraževanje dostopno vsem na podlagi njihovih talentov, ne pa na podlagi premoženja. Želimo dostopno javno zdravstvo 
in zagotovljene pokojnine. Za vse to se borimo. A hkrati moramo zaradi spreminjajoče se družbe naš program preoblikovati. 
Od trenutka, ko je SPD pred tedni na vrh svojih prioritet spet postavila socialno agendo, zaznavamo rahel porast podpore. 
Ljudje socialno agendo prepoznavajo kot jedro socialdemokracije. Če me torej vprašate, kaj je jedrno prizadevanje socialne 
demokracije, je to socialna pravičnost. S tem se vse začne. Da bi dosegli socialno pravičnost v družbah, ki se spreminjajo 
tako hitro kot naše, bomo morali iskati rešitve onstran nacionalnih meja. Zato potrebujemo Evropsko unijo. Prav to pa je 
tudi temelj našega socialnega manifesta. 
Da se svetovni red spreminja, ni več skrivnost. ZDA s postavljanjem trgovinskih ovir in izražanjem dvomov o zadostnosti 
sredstev, ki jih Evropejci namenjajo za obrambo, izražajo dvom o prijateljstvu z Evropo. Kako se spreminjajočemu se 
svetovnemu redu prilagaja Evropa? Bodo v prijateljstvu z ZDA potrebne kakšne spremembe?  
Vso kariero sem velik zagovornik čezatlantskih odnosov. Zame je intelektualno težko dojeti, da imamo ameriškega 
predsednika, ki verjame, da je šibka in razdeljena Evropa v ameriškem interesu, in ki EU vidi kot nasprotnico. Raje bi se 
ukvarjal s posameznimi državami, zato se želi znebiti EU. Težko je razumeti, zakaj bi to lahko bilo v ameriškem interesu. A to 
je realnost, s katero se moramo danes soočiti. 
Ker rad kolesarim, naj vam ponazorim v kolesarskem žargonu: Evropa je kot tricikel, na katerem so eno od koles ZDA. ZDA 
zdaj pravijo, da bodo to kolo snele s tricikla. Evropa torej mora vedeti, da bo s tricikla prešla na kolo z dvema kolesoma, ob 
čemer pa mora ostati pokončna in nadaljevati s pritiskanjem na pedala. Dejstvo, da moramo prevzeti več odgovornosti za 
svojo varnost, je nekaj novega. S tem se moramo soočiti in to tudi zmoremo. Takšen bi bil razvoj mogoče tudi pod vladavino 
kakšnega drugega ameriškega predsednika, morda ne na tako brutalen način, kot se je zgodilo s tem, pa vendar: Američani 
so že leta govorili, da bi Evropejci morali prevzeti več odgovornosti za svojo varnost. Po svoje imajo celo prav. Nenazadnje 
se morajo soočati še z drugimi težavami in prioritetami, denimo s Kitajsko. 
Prebujanje Evrope kot globalnega igralca za nas ni preprost proces, a gre za proces, čez katerega moramo priti. Redefinirati 
moramo naravo mednarodne trgovine. Vedno poudarjamo zgolj prosto trgovino. Toda če ob tem pozabimo na pravično 
trgovino, spodkopavamo vrednote, ki jih negujemo. V multilateralnem sistemu se moramo prepričati, da so naši trgovinski 
pogovori skladni z našimi temeljnimi vrednotami in da so z njimi zaščiteni tako okolje kot interesi Evropejcev. Če pogledate, 
kaj se glede trgovine, upravljanja s plastiko, krožnega gospodarstva dogaja na globalni sceni, boste ugotovili, da je 
preostanek sveta zelo zainteresiran za dogajanje v Evropi. Želijo delati z nami in nas sprašujejo za nasvete. 
Je Evropi težje redefinirati odnose z ZDA kot z Rusijo ali Kitajsko?  
Če pogledamo zgolj ameriško in evropsko družbo, vidimo, imamo zelo veliko skupnega, blizu smo si po vrednotah. Politična 
raznolikost v ZDA je podobna politični raznolikosti v Evropi. Še vedno smo lahko tesni zavezniki na podlagi vrednot, na 
katerih sta utemeljeni obe družbi. Trump je to sicer otežil, a na dolgi rok je takšen odnos še vedno mogoč. Težje je 
redefinirati naše odnose z Rusijo in Kitajsko kot pa z ZDA, saj sem prepričan, da si bomo na dolgi rok z ZDA še naprej ostali 
blizu. 



Kar zadeva Rusijo, predsednik Putin podobno kot Trump verjame, da je v interesu Rusije imeti šibko in razdeljeno Evropo. 
Mislim, da nihče v Evropi ne verjame, da je šibka in razdeljena Rusija v evropskem interesu. Prav nasprotno. Takšne 
nestabilnosti si ne želimo na naših mejah. Želimo, da Rusija ostane stabilna. Z Rusijo, ki ne bo nikamor izginila, bomo morali 
v medsebojnih odnosih najti pot naprej. A do tega napredka mora priti s pozicije moči, ne pa s pozicije slabosti. Od Rusije 
nismo energetsko odvisni, ker smo pripravili alternative. A imeti dobre energetske odnose z Rusijo je vseeno dobro tako za 
nas kot za Rusijo. Mislim, da ne bi smeli slediti razmišljanju Američanov ali Rusov, ki verjamejo, da mora biti sosed šibak, da 
si sam lahko močan. Verjamem, da bo Evropa bolj stabilna, uspešna, svobodna in varna, če bo tudi Rusija bolj uspešna in 
stabilna. To bi moralo predstavljati izhodišče za naše odnose. A naj ponovim: Evropa lahko takšen odnos z Rusijo doseže 
zgolj kot močan sogovornik, ne pa s pozicije šibkosti, v katero nas hoče pahniti Putin. 
Kitajska predstavlja velikega globalnega igralca prihodnosti. Nismo naivni, predvsem njihovi gospodarski nameni so zelo 
geostrateški. Hkrati ni nobene potrebe, da bi postali obsedeni z njimi, saj nas za stabilen odnos potrebuje tudi Kitajska.  
Toda s kitajskim tehnološkim napredkom je ogrožena tudi evropska konkurenčnost…  
Obstaja veliko razlogov za to, da bi Evropska unija morala imeti v prihodnost naravnano industrijsko politiko.  
Podpirate francosko-nemško zamisel, da bi morali pravila konkurence za velike industrijske igralce v Evropski uniji 
nekoliko zrahljati in omogočiti združitve teh podjetij, da bi lahko na globalnem trgu tekmovala z velikimi igralci?  
To je velik paradoks. Če želimo, da bi Evropa imela močno industrijsko politiko, ne bi smelo prihajati do pomanjkljive politike 
na področju konkurence in državne pomoči. Močna industrijska politika se ne oblikuje tako, da se uniči konkurenca. Prav 
nasprotno. Brez pravil konkurence namreč ni močne industrijske politike. Hkrati sem prepričan, da gospodarska politika ne 
more biti prepuščena zgolj trgu. Obstajati mora strategija v zvezi s tem, kje so naše močne točke, kako jih nameravamo 
organizirati na evropski ravni, kako nameravamo preprečiti, da bi bila naša industrija kanibalizirana od zunaj. Doreči 
moramo torej, kako bomo v prihodnosti v četrti industrijski revoluciji ustvarili velike igralce, ki bodo gospodarstvo ponesli 
naprej in ustvarjali nova kakovostna delovna mesta. To so pomembna vprašanja. Za odgovore nanje pa potrebujemo 
evropsko industrijsko politiko. Predolgo so države članice verjele, da je ne potrebujemo in da bodo zanjo poskrbele kar 
zakonitosti trga, a mislim, da je resničnost drugačna. Potrebovali bomo močno industrijsko politiko. Ne vidim pa nasprotja 
med tem, da imamo še naprej močno politiko varovanja konkurenčnosti in da hkrati oblikujemo novo industrijsko politiko. 
Torej ne gre pričakovati vrnitve v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko sta bila država in gospodarstvo bolj povezana?  
Ne. Če bomo želeli imeti močno industrijsko politiko, bomo morali spodbuditi potenciale velikih investicij, za to pa je vsaj 
delno potrebna tudi državna roka. Ustanovitev Airbusa je bila politična odločitev, a če ne bi bila sprejeta, bi bili prisiljeni 
kupovati le letala boeing, in to po dvojni ceni, ker ne bi obstajala nikakršna globalna konkurenca. 
Veljate za osrednjo figuro v evropski komisiji glede vprašanj vladavine prava…  
To je pač moja služba. 
Zakaj nista proceduri po 7. členu pogodbe o EU zaradi kršitev vladavine prava proti Madžarski in Poljski – eno je sprožil 
parlament, drugo evropska komisija – prišli dlje? Zdi se, da sta postopka zdaj v slepi ulici…  
Ne strinjam se s takšno oceno. O tem zdaj razpravljajo tudi države članice, ki so se prej takšni razpravi želele izogniti. V 
Svetu EU je večina držav članic Poljsko pozvala k spremembam in sprejetju določenih ukrepov. Tudi evropsko sodišče za 
človekove pravice je s svojo odločitvijo o spornosti predčasnega upokojevanja sodnikov vplivalo na eno od Poljski očitanih 
točk. Nihče pa ne bi smel misliti, da za te stvari obstajajo hitre rešitve. Naloga komisije je, da ne opusti svojih aktivnosti in da 
še naprej izvaja pritisk. Svoj del odgovornosti bo moral prevzeti tudi Svet EU. 
Toda mnogi evropski diplomati mislijo, da se s postopkoma proti Poljski in Madžarski zavlačuje, da bi prej prišlo do 
evropskih volitev, naslednja, verjetno politično drugačna komisija pa bi primera opustila…  
Verjetno gre za iste diplomate, ki so mi pred tremi leti govorili, da ne bi smel odpirati teh vprašanj in da jih je bolje pustiti 
pri miru. Naj si nihče ne dela iluzij, da se bomo nehali ukvarjati s temi primeri. A še bolj pomembno je, da je vse bolj glasna 
tudi poljska civilna družba, ki si posegov države v sodno vejo oblasti ne želi. Na Poljskem ima naše početje visoko podporo, 
zato bomo s svojimi aktivnostmi tudi nadaljevali. 
Toda na koncu lahko vladanje svojih vlad spremenijo le državljani sami. Uporabimo lahko pravo, zadeve pripeljemo pred 
sodišče in nato opazujemo, kaj se bo zgodilo. Nazadnje morajo za spoštovanje vladavine prava in demokracije poskrbeti 
državljani sami. 
Slovenska vlada je močno upala, da bo od evropske komisije dobila jasen signal podpore za njene argumente vladavine 
prava pri vprašanjih spoštovanja arbitražne odločbe. Nato pa je bila Slovenija precej razočarana, saj evropska komisija 
sploh ni razpravljala o mnenju svoje pravne službe, v katerem je bilo ugotovljeno, da Hrvaška krši arbitražno sodbo…  
Evropska komisija podpira arbitražo. Prav tako smo pojasnili, da je bila arbitraža korektno izpeljana, napake med postopkom 
pa je sodišče na primeren način odpravilo. Zato ne obstaja razlog, da bi o arbitražni odločbi kakorkoli dvomili. Zdaj sta obe 
državi odgovorni za to, da implementirata arbitražno odločbo. To je pozicija evropske komisije. Več kot to ne moremo 
storiti, saj vendar nismo deležniki v tem sporu. Gre za spor med dvema državama članicama. Kako sem sploh še lahko bolj 
jasen?! 
Odločbo morata uresničiti obe strani. Okoliščine implementacije pa naj bodo predmet razprave med obema vladama. Mejni 
spor med dvema državama članicama ne bi smel obstajati. Če Slovenija in Hrvaška resno mislita s svojo trditvijo, da si želita 
razširitev članstva Evropske unije v tem delu Evrope, drugim državam v regiji ne bi smeli dajati vtisa, da ne zmoreta rešiti 
mejnega spora. Osnova za rešitev tega mejnega spora pa je arbitražna odločba.  
Toda zadeva se je zdaj spet premaknila na sodišče, na katerem bo komisija lahko podala svoje mnenje. Kaj lahko 
pričakujemo?  
Ne bom prejudiciral, kaj bo evropska komisija dejala pred sodiščem EU.  

• Zatišje med Slovenijo in Hrvaško. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 9. marec 2019 
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Slovenija še naprej podpira vstop Hrvaške v schengensko območje, če bo ta izpolnila tehnične pogoje za to. A bi utegnila 
vstop tudi blokirati, če naša južna soseda ne bi spremenila stališč o arbitražni odločbi. Takšne morebitne odločitve 
Slovenije ne bo še vsaj dobro leto. Do takrat pa se hrvaška stališča lahko spremenijo, ocenjujejo v Ljubljani. 
 
V slovensko-hrvaški arbitražni zgodbi vlada zatišje. Čeprav se incidenti v Piranskem zalivu z nedovoljenim prečkanjem 
policijskih in ribiških plovil čez mejno črto, kot jo je določilo arbitražno sodišče, nadaljujejo tudi letos, na politični ravni ni 
zaznati nobenih premikov. Razen tega, da se je hrvaška predsednica Kolinda Grabar - Kitarović med nedavnim obiskom 
Bruslja pri predsedniku evropske komisije Jean-Claudu Junckerju ponovno zavzela za dvostranski mejni dogovor med 
državama, na političnem obzorju med Ljubljano in Zagrebom ni nič novega. 
Hrvaška trenutno ne izpolnjuje tehničnih pogojev 
Slovenija zdaj z zanimanjem čaka na začetek tretje evalvacije evropske komisije in držav članic glede upravljanja hrvaške 
zunanje meje, ki bo potekala letošnjega maja. Potem ko v EU niso bili zadovoljni s hrvaškim akcijskim načrtom za odpravo 
pomanjkljivosti pri drugi evalvaciji nadzora na meji, je vnovično preverjanje ključno za njihov vstop v schengenski prostor, ki 
si ga v hrvaški vladi želijo pred njihovim predsedovanjem svetu EU v prvi polovici leta 2020 ali med njim. 
Naša država podpira hrvaški vstop v schengensko območje, če bo Hrvaška izpolnila vse tehnične zahteve. Slovenski vladni 
viri še ocenjujejo, da Hrvaška trenutno ne izpolnjuje objektivnih pogojev za članstvo. Vprašljivo je tudi, ali bo naša južna 
soseda lahko vstopila v schengensko območje v prvi polovici leta 2020. Že sama priprava novega poročila o schengenski 
evalvaciji namreč utegne trajati leto dni. 
Po izpolnjenih tehničnih kriterijih sledi še politična faza, v kateri morajo vse države s soglasjem potrditi vstop kandidatke v 
schengensko območje. V tej fazi bi se lahko za Hrvaško zapletlo, če ne bi začela priznavati arbitražne odločbe. Slovenski 
politični predstavniki so že v preteklosti napovedali morebitno blokado hrvaškega vstopa v schengen. 
Poldrugo leto priložnosti za spremembo stališč Zagreba 
A v slovenskih vladnih vrstah dodajajo, da naslednje leto oziroma leto in pol, ki bi lahko še minilo do odločitve o hrvaškem 
vstopu v schengensko območje, predstavlja čas, ko bi se stališče Zagreba glede priznavanja in uresničevanja arbitražne 
odločbe utegnilo spremeniti. Slovenija zaradi neuresničevanja arbitražne odločbe in kršitev evropskega pravnega reda 
Hrvaško toži pred sodiščem EU v Luksemburgu. Sodbe, ki bo zgolj ugotovitvena, slovenski viri ne pričakujejo v letošnjem 
letu. 
Tudi Slovenija v juniju pričakuje evalvacijsko skupino evropske komisije o izvajanju nadzora na schengenski meji. Na tej meji 
med Slovenijo in Hrvaško policiji obeh držav dobro sodelujeta tako pri preprečevanju nezakonitih migracij kot tudi pri boju 
proti organiziranemu kriminalu, pravijo viri z notranjega ministrstva.  

• Webrove pragmatične metamorfoze za Orbanov odhod. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 9. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042877689/mnenja/komentarji/webrove-pragmaticne-metamorfoze-za-orbanov-odhod  
Vodilni kandidat evropske ljudske stranke za naslednjega predsednika evropske komisije Manfred Weber je bil v Sloveniji 
na obisku pri prijateljih, ki so še pred tednom dni v celoti stali za svojim špicenkandidatom. Majhna razhajanja v pogledih 
so se pokazala šele, ko je Weber zaostril svoja stališča do madžarskega premiera Viktorja Orbana in mu postavil tri 
pogoje, če bi njegov Fidesz želel še naprej ostati del največje krščanskodemokratske evropske politične družine.  
SDS, ki je s svojo finančno-politično navezavo s Fideszom poleg treh članic višegrajske četverice vedno sodila med trdo jedro 
Orbanovih podpornikov, tudi po zaostritvi stališč v EPP proti madžarskemu premieru ne spreminja svojega pogleda. NSi, kjer 
se je že pred meseci čutilo nelagodje zaradi vse ostrejšega Orbanovega pohoda nad vladavino prava, sedaj terja zamrznitev 
članstva Fidesza v EPP. 
Lanskega maja so Orban, Weber in Janša veselo mahali z zastavicami SDS na predvolilnem kongresu stranke v Celju. Takrat 
je bil za EPP svet še v redu. Migracijska grožnja je »obstajala«, čeprav je številke o ilegalnih prehodih meje niso potrjevale. 
Orban je bil še vedno slavljen kot zaščitnik krščanskih temeljev Evrope, ker je na meji s Srbijo in Hrvaško postavil bohotno 
žičnato ograjo, migrante pa je zadrževal v nehumanih sprejemnih centrih, za kar si je nakopal grajo številnih mednarodnih 
organizacij. Ta graja pa ni bila edina, ki je bila dolgo časa prezrta pri prijateljih iz EPP. S svojim molkom, zaščitniškim 
pristopom in hvalo so mu dali mednarodno potuho, da nadaljuje s svojo razgradnjo vladavine prava in prepove delovanje 
Srednjeevropske univerze v Budimpešti. Posledica takšne politike je bila, da je Orban postal celo vzornik evropskim 
populistom, proti katerim se sedaj želijo za zaščito evropskih vrednot na prihajajočih volitvah boriti taisti krščanski 
demokrati. 
Dejansko pa je Orban z družbo iz EPP v imenu zaščite krščanskih vrednot Evrope že zdavnaj pozabil na vrednote iz evropske 
pogodbe – na vladavino prava in solidarnost z drugimi državami članicami. In Weber ga je pri tem početju ščitil večkrat in bi 
ga še, če se madžarski premier v predvolilnem času s plakatno kampanjo polno laži ne bi lotil EU in predsednika evropske 
komisije Jean-Claude Junckerja osebno. Weber sedaj v morda najgloblji krizi evropske ljudske stranke s svojimi pogoji 
Orbanu za ohranitev članstva ne poskuša rešiti zgolj svoje verodostojnosti špicenkandidata pred lastnim članstvom. V času, 
ko jim volivci v vsesplošni krizi identitete velikih etabliranih strank bežijo tudi k populistom, je jasna ograditev od Orbana ne 
pa ideološko zlitje z njim postalo nuja predvolilnega preporoda. 
A za Webra ta metamorfoza ni samoumevna. Ko je v začetku jeseni evropski parlament na mizo dobil poročilo o obsežnih 
kršitvah vladavine prava na Madžarskem in se je odločalo, ali bo parlament proti Madžarski sprožil 7. člen pogodbe o EU 
zaradi sistematičnih groženj vladavini prava, Weber poročila sprva ni nameraval podpreti. Šele, ko se je kot pretendent za 
špicenkandidata hotel profilirati z voditeljsko odločnostjo, je podprl »jedrsko opcijo«, a se hkrati zavzel za nadaljevanje 
dialoga z Orbanom. Nekaj mesecev pozneje se je na strankarskem kongresu zgodba dvoličnosti Webra in stranke ponovila. 
Orbana je več voditeljev EPP na govorniškem odru močno ošvrknilo, a pri tem je ostalo. Stranka je za vsako ceno hotela 
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navzven pokazati enotnost. Orban jo je še enkrat odnesel s plavim očesom, potem ko je precej jasno grozil, da se bo združil 
s Salvinijem ali poljsko vladajočo stranko PiS. Ostal je del EPP. Po vzoru krvosesa je še naprej pil življenjsko tekočino stranke, 
v kateri je vztrajal zgolj iz utopične želje, da bi jo »reformiral« in s svojo politiko spravil na prava pota krščanske-
demokracije. 
Če se bo EPP čez deset dni prijela za srce in rešila vsaj nekaj svoje duše ter Fideszu pokazala vrata, se bodo 
krščanskidemokrati na prihajajočih volitvah res borili tudi proti populistu, avtokratu in prijatelju Orbanu. Pragmatični 
politični preobrati prinašajo tudi velike paradokse.  

• Vučić Kosovu: Marš s takim dokumentom. Ba. Denevnik,  Ljubljana, 9. marec 2019 
https://www.dnevnik.si/1042877518/svet/vucic-kosovu-mars-s-takim-dokumentom-  
Kosovski parlament je sprejel dokument, ki za srbskega predsednika zapira vsa vrata dialogu. 
 
Že tako težavni dialog Kosova in Prištine je zašel v še bolj nemirne vode, potem ko je parlament v Prištini v četrtek sprejel 
platformo za dialog s Srbijo v enajstih točkah. V njej med drugim zahteva medsebojno priznanje, zavrača vse popravke meja 
in to, da Srbija pristane na ustanovitev tribunala za pregon vojnih zločinov v vojni na Kosovu (1998–1999). 
Srbski predsednik Aleksandar Vučić je včeraj zato besedno streljal na več naslovov. »Marš s tem papirjem, prištinska banda, 
kamor hočete, pa poglejmo, kdo bo izpolnil te vaše zahteve. Srbija jih ne bo!« je po poročanju Tanjuga dejal Vučić. Rekel je 
tudi, da je EU že pred pol leta opozarjala na platformo, pa so mu zagotavljali, da v kosovskem parlamentu ne bo prišla niti 
na dnevni red. »Zdaj pa pravijo, da nima komentarja,« je rekel Vučić. 
Kosovski parlament je dokument sprejel v času, ko naj bi potekala zelo intenzivna tajna diplomacija med Kosovom in Srbijo. 
ZDA želijo, da bi bil sporazum med njima pod streho do konca leta, in zanimivo je, da je bil prav včeraj na že prej 
napovedanem obisku v Beogradu ameriški podsekretar za politične zadeve David Hale, ki bo danes v Prištini. Pestra je tudi 
notranja dinamika v obeh državah. Vučić je tarča protestov, a iz ZDA prihajajo namigi, da jim protesti in bojkot opozicije ne 
dišijo, ker na Vučića računajo za sklenitev dogovora s Kosovom. V Prištini pa so priča rivalstvu med predsednikom Thacijem 
in premierjem Haradinajem. Thaci je naklonjen nekaterim pogajalskim zamislim, kot je menjava ozemlja, medtem pa 
Haradinaj zagovarja trši pristop do Srbije. Njegova vlada je poskrbela za zadnjo zaostritev z uvedbo carin na srbsko blago. 
Hale je včeraj dejal, da bi jih morali odpraviti. ba, agencije 

• Hrvaški vrh užaloščen, ker bo Pliberk letos očitno sameval. Ba. Dnevnik, Ljubljana, 10. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042877777/svet/hrvaski-vrh-uzaloscen-ker-bo-pliberk-letos-ocitno-sameval  
Hrvaška predsednica države in predsednik sabora sta obžalovala, da letos v Pliberku ne bo maše, organizatorji pa nad 
tradicionalno spominsko slovesnostjo še niso dokončno obupali. 
 

 
Slika: Prostor za obeleževanje dogodkov na Libuškem polju pri Pliberku letos morda ne bo dočakal obiskovalcev in 
tradicionalne majske prireditve. Foto: Andrej Brstovšek  
 
Hrvaški politični vrh se je z obžalovanjem odzval na odločitev koroške katoliške cerkve, da letos ne izda dovoljenja za 
tradicionalno slovesnost pri Pliberku, kjer so se maja vsako leto poklonili spominu na hrvaške žrtve povojnih pobojev, 
nekateri udeleženci pa so to počeli tudi z nacistično in ustaško ikonografijo. 
Hrvaška predsednica Kolinda Grabar Kitarović je v soboto dejala, da kot Hrvatica in katoličanka globoko obžaluje odločitev 
krške škofije, ki ima sedež v Celovcu in zajema deželo Koroško, da pa se ne more vmešavati v odnose med cerkvenimi 
oblastmi. »Predsednica verjame, da bo hrvaška škofovska konferenca našla rešitev, da bi se katoliški verniki lahko z javno 
mašo spomnili pliberških žrtev,« so zapisali v njenem uradu. 
Prošnjo za spominsko mašo na Libuškem polju pri Pliberku je pri krški škofiji kot vsako leto vložila hrvaška škofovska 
konferenca, vendar je bila v Celovcu zavrnjena z utemeljitvijo, da se je dogodek v preteklosti uporabljal kot politično orodje. 
Avstrijske oblasti so zaradi tega lani prvič poostrile nadzor in prepovedale vsako nacistično, fašistično in ustaško ikonografijo 
na dogodku, med drugim ustaški pozdrav »za dom spremni«, zaradi kršitev pa aretirali sedem oseb. Celovški škof Alois 
Schwarz je že lani napovedal, da v primeru kršitev dovoljenja ne bodo več izdali. Kot je zdaj pojasnila škofija, so se za to 
odločili na podlagi analize lanske slovesnosti, pogovorov škofovskih konferenc obeh držav in tudi mnenja avstrijskih 
varnostnih organov. Zapisali so tudi, da je maša postala »del politično-nacionalnega rituala za selektivno razumevanje in 
tolmačenje zgodovine«. In dodali, da bi se v primeru, če bi mašo dovolili, cerkvi lahko pripisovala toleranca do fašističnih 
idej. 
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Omenja se selitev v Macelj 
Toda hrvaška škofovska konferenca je izrazila »globoko nestrinjanje z razlogi« za takšno odločitev in jih v celoti zavrnila. 
Dodala je, da odločitev »predstavlja odrekanje možnosti molitve za žrtve te velike tragedije naroda, nespoštovanje žrtev in 
izgubo sočutja za trpljenje nedolžnih«. 
Odzval se je tudi predsednik sabora Gordan Jandroković, ki se je lani v Pliberku udeležil dogodka. Dejal je, da v celoti 
podpira izjavo hrvaške škofovske konference. Hrvaški sabor je sicer častni pokrovitelj prireditve, ki bi letos morala potekati 
18. maja.  
Oglasili so se tudi organizatorji prireditve iz Častnega pliberškega voda s sedežem v Zagrebu. Njegov častni predsednik 
Vladimir Šeks je za hrvaške medije dejal, da so lani sprejeli vse mogoče ukrepe, da dogodek ne bi imel napačnih konotacij, 
zato je odločitev krške škofije »udarila kot strela z jasnega«. Napovedal je nadaljevanje dialoga z avstrijskimi cerkvenimi 
oblastmi, saj da gre prepoved na roko skrajnežem. Dodal je, da komemoracija po njegovem mnenju v vsakem primeru bo in 
se je bo udeležil. Kot navaja hrvaški Večernji list, v Častnem pliberškem vodu razmišljajo, da bi v Pliberku organizirali vsaj 
skupinsko spominsko molitev, če ne bo mogoče imeti maše. Obstajajo tudi zamisli o alternativnih lokacijah. Med njimi je že 
dlje časa živa ideja o takšnem dogodku v Maclju ob meji s Slovenijo, prizorišču množičnih povojnih pobojev junija 1945. 
Sporočilo hrvaški državi? 
Šeks pa je zavrnil namig, da gre pri odločitvi krške škofije tudi za sporočilo hrvaški državi, ki da je premalo ostra do 
simpatiziranja z ustaštvom. Se pa s tem strinja podpredsednik stranke IDS Valter Flego. »Na žalost vodstvo naše države 
obtožuje potezo Avstrije, ki je samo storila to, kar bi mi morali že zdavnaj – to pa je prepoved ustaštva v naši državi,« je 
dejal Flego po poročanju hrvaških medijev. 
Pliberška spominska slovesnost poteka v spomin na dogodke ob koncu druge svetovne vojne, ko so zavezniki 
jugoslovanskim partizanom izročili 95.000 zajetih ustašev, četnikov, domobrancev in civilistov. Manjši del so jih pobili v 
okolici Pliberka, večina pa je umrla v kasnejših pobojih ali v mučnih pohodih, ko so krenili po Jugoslaviji na jug.  

• BiH krepi nadzor na svoji vzhodni meji. STA. Dnevnik, Ljubljana, 11. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042877907/svet/bih-krepi-nadzor-na-svoji-vzhodni-meji  
Svet ministrov Bosne in Hercegovine je danes sprejel odločitev o okrepitvi nadzora na 600 kilometrov dolgi meji s Črno 
goro in Srbijo, s katerim želijo preprečiti množični prihod migrantov, ki ga pričakujejo. Pri tem bodo imeli pomoč 150 
policistov z Madžarske, je povedal predsedujoči svetu ministrov Denis Zvizdić. 
 
Zvizdić je danes novinarjem v Sarajevu potrdil, da bo obmejno policijo BiH na vzhodni državni meji poleg madžarskih 
kolegov okrepilo tudi približno 100 policistov iz srbske entitete BiH Republike srbske. Izpostavil je, da madžarski policisti ne 
bodo oboroženi ter da bodo pomagali pri strokovnem in tehničnem nadzoru meje, da bi zmanjšali število vstopov 
migrantov, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. 
Vlada BiH bo prevzela tudi upravljanje migrantskih centrov na območju Sarajeva in Bihaća. Finančne vire za centre bo še 
naprej zagotavljala Mednarodna organizacija za migracije (IOM). 
Zvizdić je pojasnil, da je IOM doslej pridobil 11 milijonov evrov za financiranje migrantskih centrov, oblasti BiH pa dva 
milijona evrov za urjenje policistov in opremo za nadzor meje. Tamkajšnji mediji so v napovedi današnje seje sveta 
ministrov poročali, da je v osmih migrantskih centrih v državi nameščenih približno 3500 ljudi. 

• Puigdemont nosilec liste svoje stranke za evropske volitve. STA. Dnevnik, Ljubljana, 11.03.2019  
https://www.dnevnik.si/iskalnik?timespan=brez-
omejitve&date_begin=&date_end=&edition=None&author_name=&tags=&q=puigdemon  
Nekdanji katalonski voditelj Carles Puigdemont, ki se je zatekel v Belgijo, bo nosilec liste svoje separatistične stranke JxCAT 
za majske volitve v Evropski parlament, povzema sklep stranke francoska tiskovna agencija AFP.  

• Nina Gregori se je predstavila pred odborom Evropskega parlamenta. STA. Dnevnik, Ljubljana, 12. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042878014/slovenija/nina-gregori-se-je-predstavila-pred-odborom-evropskega-parlamenta-  
Pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta se je v ponedeljek v Strasbourgu predstavila Nina Gregori, ki jo je 
upravni odbor Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) imenoval za izvršno direktorico tega urada. “EU potrebuje 
močno agencijo, ki bo sposobna odgovoriti na trenutne in prihodnje izzive na področju azila,” je poudarila. 
 
Gregorijeva, ki bo predvidoma maja zasedla enega najvišjih nepolitičnih položajev v hierarhiji EU, se je predstavila pred 
odborom Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe). Kot je dejala, se zaveda 
izzivov, s katerimi se sooča urad, ter izrazila upanje, da »bomo lahko okrepili« njegovo delovanje ter pomagali državam 
članicam na področju mednarodne zaščite, »saj je bila agencija zato tudi ustanovljena«. 
Delo podpornega azilnega urada, ki ima sedež na Malti, je spoznala kot članica upravnega odbora EASO, ki je imel v zadnjem 
času »dosti težav«. Položaj izvršne direktorice urada bo zanjo »velik izziv in velik korak« v karieri, ki je, kot je dejala, 
posvečena azilni politiki in migracijam. 
»Vse svoje življenje in študij sem posvetila migracijam. Imela sem priložnost, da sem spoznala azilni sistem od zunaj in od 
znotraj«, je poudarila novinarjem po predstavitvi. »Štejejo tudi izkušnje. Človek na takem položaju mora razumeti politično 
dinamiko, ob tem da se mora ukvarjati s konkretnimi zadevami s področja mednarodne zaščite, in to sem v svoji karieri 
počela,« je dejala. 
Eden bolj občutljivih nepolitičnih položajev 
V obdobju, ko se Evropska unija sooča s velikim migrantskim pritiskom in ko države članice v tem mandatu niso dosegle 
dogovora o prenovi skupne azilne politike, bo Gregorijeva, kot poudarjajo viri v Strasbourgu, zasedla tudi enega najbolj 
občutljivih nepolitičnih položajev v uniji. 
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Gregorijeva je izrazila obžalovanje, da v EU ni dogovora o prenovi skupnega azilnega sistema. Prepričana je, da bi nove 
pravne podlage med drugim omogočale boljše delo azilne agencije. Skupni azilni sistem bi bil po njenem logičen korak, z 
reformo bi namreč podporni urad EASO - in kasneje nova agencija - imel več možnosti, da bi pomagal tistim, ki potrebujejo 
mednarodno zaščito. 
Kot je pojasnila, je bil podporni urad ustanovljen z namenom, da pomaga članicam na treh ključnih področjih: pri 
implementaciji skupnega evropskega azilnega sistema, pri nudenju konkretne pomoči tistim državam, ki so na t.i. prvi 
frontni liniji in kamor pride največ migrantov, ter zagotavljanje informacij o samem azilnem postopku, ki so pomembne, da 
države članice odločajo o azilnih postopkih na enak oziroma primerljiv način. 
Migracije osrednja naloga njenega dela že več let 
Upravni odbor EASO je Gregorijevo, ki je bila doslej kot predstavnica Slovenije že članica upravnega odbora tega 
podpornega urada, za novo izvršno direktorico s petletnim mandatom imenoval februarja. Odbor Libe bo po njeni 
predstavitvi izdal priporočilo, na podlagi katerega bo Evropski parlament izdal mnenje, ki sicer ni zavezujoče. Nato pa bo 
upravni odbor urada Gregorijevo lahko tudi uradno imenoval na položaj izvršne direktorice . 
Nina Gregori je generalna direktorica direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo na slovenskem 
notranjem ministrstvu. Ukrepi na področju migracij so zadnja leta osrednja naloga njenega delovanja. Na notranjem 
ministrstvu je zaposlena od leta 1996, zadnjih enajst let na direktoratu za upravne notranje zadeve in migracije. Ves čas je 
bila vključena v pripravo slovenskih stališč o migracijah, azilni politiki, schengenskem sistemu in vizumih. V obdobju 
slovenskega predsedovanja EU je vodila strateško komisijo za imigracije, meje in azil (SCIFA), že leta sodeluje v ekspertni 
skupini OECD za migracije. 

• »Denarja za Častni pliberški vod nimamo, ker ga bomo porabili za proslavo osvoboditve izpod fašizma«. STA. 
Dnevnik, Ljubljana, 12. marec 2019  

https://www.dnevnik.si/1042878056/Svet/denarja-za-castni-pliberski-vod-nimamo-ker-ga-bomo-porabili-za-proslavo-
osvoboditve-izpod-fasizma  
V hrvaških medijih danes odmeva odločitev županje Supetarja na Braču, ki je zavrnila prošnjo za finančno pomoč pri 
organizaciji žalne slovesnosti za žrtve povojnih pobojev v Pliberku. Kot je združenju Častni pliberški vod sporočila županja 
Ivana Marković, denarja nimajo, ker ga bodo porabili za proslavo osvoboditve izpod fašizma. 
 

 
Slika: Spominska slovesnost ob obletnici poboja hrvaških ustašev na Pliberškem polju na avstrijskem Koroškem. Foto: 
Jaka Gasar  
 
Pokrovitelj žalne slovesnosti za več tisoč hrvaških žrtev povojnih pobojev na Libuškem polju pri Pliberku je hrvaški sabor, 
Častni pliberški vod pa prošnje za financiranje dogodka pošilja tudi na naslove številnih lokalnih oblasti in podjetij. Ni znano, 
koliko denarja so doslej dobili, a očitno iz Supetarja ne bodo dobili niti kune. Markovićeva je v svojem odgovoru zapisala, da 
je med drugo svetovno vojno v boju proti okupatorjem umrlo 492 borcev z Brača, še 275 prebivalcev otoka pa je bilo žrtev 
fašističnega terorja. Izpostavila je, da je bilo med vojno ubitih 110 otrok ter da je 118 otrok ostalo brez enega ali obeh 
staršev. »Proslavo bomo organizirali v čast in spomin na vse tiste, ki so bili del boja velikega svetovnega gibanja za svobodo 
in dostojanstvo človeka«, je že lani v odgovoru Častnemu pliberškem vodu zapisala Markovićeva, danes pa so to pismo 
objavili hrvaški mediji. 
V Častnem pliberškem vodu je sicer več znanih hrvaških osebnosti. Med njimi je tudi starosta hrvaške politike in HDZ 
Vladimir Šeks, ki je predsednik nadzornega odbora društva. Neodvisna država Hrvaška (NDH) je maja 1941 z rimskimi 
sporazumi prepustila velik del Dalmacije in otokov fašistični Italiji, tudi otok Brač, ki so ga potem zasedle italijanske 
fašistične sile. 
Pismo objavljeno sredi že tako burne razprave 
Pismo Markovićeve so objavili sredi razprave glede organizacije letošnje žalne slovesnosti, potem ko je Cerkev na 
avstrijskem Koroškem zavrnila prošnjo hrvaške škofovske konference za organizacijo maše na Libuškem polju, ker da to 
škodi ugledu katoliške cerkve. Če bi mašo dovolili, bi Cerkvi lahko očitali »pomanjkanje distance do fašističnega svetovnega 
nazora«, menijo v Celovcu in dodajajo, da je maša hrvaških škofov del prireditve, ki se »politično instrumentalizira in je del 
politično-nacionalnega rituala, ki služi za selektivno percepcijo in razlago zgodovine«. 
Hrvaška škofovska konferenca je bila zaradi odločitve avstrijskih škofov užaljena. Razloge za prepoved so ostro zavrnili. 
Hrvaški sabor pa je podprl mnenje hrvaške škofovske konference z namenom, da bi našli rešitev za letošnjo žalno 
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slovesnost. Častni pliberški vod vztraja, da morajo slovesnost organizirati 18. maja, kot je bilo načrtovano. Menijo, da je 
prostor, na katerem bo potekala slovesnost v zasebni lasti, ter da lahko mašo izvedejo nižji duhovniki, ne škofi. 
Na Hrvaškem je slišati tudi predloge, da bi morali spominsko slovesnost za žrtve povojnih pobojev organizirati na Hrvaškem. 
Nekateri so predlagali tudi Tezno v Sloveniji, a se zavedajo, da bi bilo treba dobiti dovoljenje slovenskih oblasti. Pliberška 
slovesnost poteka v spomin na 15. maj 1945, ko so pripadniki zavezniških sil jugoslovanskim partizanom izročili več deset 
tisoč poraženih vojakov, večinoma hrvaških ustašev in domobrancev, pa tudi srbskih in črnogorskih četnikov in 
belogardistov. Po navedbah hrvaških virov se je zavezniškim silam predalo približno 95.000 ljudi, večinoma vojakov. 
Pri Pliberku je bil ustreljen manjši del hrvaških vojakov, ostale so v "kolonah smrti" prisilili v pešačenje v več krajev takratne 
Jugoslavije. Pri tem je več kot polovica ujetnikov umrla ali so bili ubiti, tudi na območju Slovenije. Omenjene dogodke na 
Hrvaškem imenujejo križev pot. 

• Weber v Budimpešti ni dosegel preboja, Orbanu se izteka čas. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 12. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042878071/svet/1042878071  
Mostograditeljska misija Manfreda Webra pri madžarskem premierju Viktorju Orbanu ni prinesla rezultatov. Dialog z 
Orbanom se bo sicer nadaljeval, toda madžarskemu premierju se čas za izpolnitev treh pogojev za ohranitev članstva 
Fidesza v EPP počasi izteka. 
 

 
Slika: Manfred Weber je kot ključni pogoj za ohranitev Fideszovega članstva v EPP določil ureditev delovanja 
Srednjeevropske univerze v Budimpešti. Foto: Reuters  
 
Vodilni kandidat Evropske ljudske stranke (EPP) Manfred Weber se je na svojo misijo gradnje mostov z madžarskim 
premierjem odpravil s predlogi, ki naj bi prijatelju Orbanu omogočili, da s stranko Fidesz ostane v EPP. Toda celodnevni 
obisk v madžarski prestolnici se za bavarskega politika ni končal uspešno: tako želene Orbanove pokoritve vrednotam 
krščanske demokracije ni mogel naznaniti. 
Po sestanku tiskovne konference obeh voditeljev ni bilo. Pozno popoldne si je nekaj minut za novinarje vzel le Weber. 
Razprava z Orbanom je bila konstruktivna, a vseh odprtih vprašanj jima ni uspelo rešiti, je vsebino pogovorov skopo strnil 
Weber. Ponovil je svoje tri znane zahteve, ki bi Fideszu omogočile, da še naprej ostane del politične družine EPP: Orban 
mora končati plakatno kampanjo proti Bruslju in Junckerju, Srednjeevropska univerza (CEU) mora ostati v Budimpešti, 
premier se mora opravičiti članstvu EPP. 
Najpomembnejši je študij na CEU 
Kaj si o teh pogojih misli Orban, danes ni bilo mogoče izvedeti. A potem ko je prejšnji teden nakazal, da bo končal plakatno 
kampanjo, je pogled nanje hotel Webru prihraniti tudi na njegovi poti z letališča v središče prestolnice. Po poročanju 
madžarskih novinarjev so bili namreč zakriti vsi sporni plakati, ki bi jih Weber lahko ugledal iz avtomobila. Še ta teden naj bi 
jih nadomestili s plakati, ki pozivajo k večji rodnosti v državi. Bavarec se je namesto k Orbanu najprej odpravil k rektorju CEU 
Michaelu Ignatieffu. CEU v Budimpešti ohranja samo še del svojih programov, z magistrskimi in doktorskimi programi, 
certificiranimi v ZDA, pa se je morala letos po številnih administrativnih ovirah madžarske vlade preseliti na Dunaj. 
Vrstni red obiskov – najprej v CEU, nato pri premierju – je bil dobro premišljen. Ključni pogoj za obstoj Fidesza v EPP je prav 
CEU, je danes dejal Weber. K rektorju in nato še Orbanu se je odpravil s ponudbo, ki jo sam vidi kot most do izpolnitve 
morda najtežjega od treh pogojev. Vodilni kandidat EPP je predlagal, da bi dve katedri univerze, ki jo financira milijarder 
George Soros, finančno podprla bavarska vlada. Poleg svojih strankarskih kolegov iz CSU je za ta projekt prepričal še 
münchensko tehniško univerzo, ki naj bi upravljala programe teh kateder. 
Trojica modrecev v Budimpešto? 
Toda CEU ni v finančnih težavah, temveč v političnih. Orban namreč univerzi nasprotuje zaradi njenega ustanovitelja, 
madžarskega filantropa Sorosa, ki ga vidi kot osebnega sovražnika in zagovornika migracij. Čeprav ni znano, kaj je Igantieff 
Webru odgovoril na zamisel o pomoči bavarske vlade, je Srednjeevropska univerza že v minulih dneh pojasnjevala, da je bila 
po 26 letih primorana zapustiti Budimpešto, ker ni smela več vpisovati novih študentov. »Prisiliti univerzo, da zapusti 
državo, je napad na visoko šolstvo in udarec akademski svobodi,« je dejal Ignatieff. V CEU dopuščajo možnost, da bi se z 
madžarsko vlado vendarle še lahko dogovorili o nadaljevanju študijskih aktivnosti v Budimpešti. Weber je imel v prtljagi tudi 
zamisel, kako madžarskega premierja tudi politično pokoriti oziroma vsaj premostiti trenja v največji evropski politični 
skupini. Ljudska stranka je razmišljala, da bi v državo poslala »trojico modrecev« po vzoru ekspertne skupine EU, ki je leta 
2000 preverjala spoštovanje človekovih pravic svobodnjaške stranke (FPÖ) Jörga Haiderja, ko je ta postala vladna stranka. 
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Ta zamisel naj bi se porodila med pogovori avstrijskega predsednika Sebastiana Kurza, bavarskega ministrskega 
predsednika Markusa Söderja in nove šefinje CDU Annegret Kramp - Karrenbauer. Njihove stranke se niso priključile pozivu 
13 od 56 članic EPP za izključitev Fidesza. Stranka EPP bo o morebitni izključitvi Fidesza odločala prihodnji teden.  
Zver: Kampanjo proti Orbanu vodijo prostozidarji  
V razpravo o Orbanu se je danes vključil še nekdanji madžarski premier Ferenc Gyurcsany, ki vodi Liberalno zavezništvo, 
sicer članico socialistov (S&D). Gyurcsany je poslance prihodnjega sklica evropskega parlamenta pozval, naj pri morebitnem 
potrjevanju Webra za predsednika evropske komisije glasujejo proti njemu, če EPP ne bo izključila Fidesza, saj sicer ne bo 
mogel uspešno zastopati ideje močne in združene Evrope. Slovenski evroposlanec Milan Zver pa je včeraj ocenil, da 
kampanjo proti Orbanu vodijo evropska levica in najverjetneje vplivne prostozidarske lože. 

• Nekdanji vodja Katalonije Carles Puigdemont bi politični boj nadaljeval kot evropski poslanec. Simon Tecco. 
Dnevnik, Ljubljana, 12. marec 2019  

https://www.dnevnik.si/1042878112/svet/nekdanji-vodja-katalonije-carles-puigdemont-bi-politicni-boj-nadaljeval-kot-
evropski-poslanec  
Politiki, ki zagovarjajo samostojno Katalonijo, vlagajo kandidature za evropske in španske volitve, cilj tega pa je verjetno 
predvsem zaostrovanje odnosov z Madridom. Tako bi jim bilo po ocenah analitikov verjetno celo ljubše, če bi vlado v 
Španiji sestavila desnica, ki ima ostrejša stališča do Katalonije. 
 
Nekdanji katalonski predsednik Carles Puigdemont je v Waterlooju v Belgiji, kamor se je pred pregonom španskih 
pravosodnih organov zatekel po neuspeli razglasitvi samostojnosti Katalonije, sporočil svojo kandidaturo za evropski 
parlament na majskih volitvah. Pred tem je na njegov predlog desnosredinska nacionalistična koalicija Junts per Catalunya 
(JxCat) oblikovala svojo kandidatno listo za volitve v španski parlament, ki bodo 28 aprila. 
»Čas je, da iz osrčja Evrope naredimo nov korak v svet k internacionalizaciji pravice Katalonije do samoodločbe,« je ob 
razglasitvi svoje kandidature Puigdemont zapisal na twitterju. Ministrica v katalonski vladi Elsa Artadi pa je ob tem dejala: 
»Najboljši način za nadaljnjo internacionalizacijo (katalonskega) konflikta je svobodni glas JxCat v Evropi, da nas ta sliši in 
vidi represijo. Ta glas pa je lahko le Puigdemontov«. Obe izjavi jasno kažeta na uveljavljanje Puigdemontove politične 
strategije znotraj desnosredinskega nacionalističnega gibanja za samostojnost Katalonije. 
Tekma za prevlado med nacionalisti 
Za evroposlanca bo kandidiral tudi nekdanji podpredsednik katalonske vlade in vodja stranke Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) Oriol Junqueras, ki že več kot leto dni skupaj z enajstimi drugimi katalonskimi politiki za zapahi čaka na 
sodbo v zvezi s katalonskim osamosvojitvenim referendumom leta 2017. Potegoval se bo tudi za poslanski sedež v 
španskem parlamentu. Levosredinska stranka ERC je zaveznica sedanje katalonske vlade, ki jo vodi Quim Torra (JxCat), 
vendar hkrati tudi glavna tekmica desnih nacionalistov glede tega, kdo ima v osamosvojitvenem gibanju glavno besedo. 
A ne glede na politično konfrontacijo, ki se obeta med obema voditeljema, je vprašanje, ali bosta lahko po izvolitvi prevzela 
mandat v evropskem oziroma (Junqueras) španskem parlamentu. Španski volilni zakon namreč zahteva, da mora kandidat v 
petih dneh po izvolitvi pri volilni komisiji v Madridu osebno prevzeti uradno listino, ki ga akreditira za evropskega ali 
španskega poslanca. To pomeni, da bi bil Puigdemont, ki ne bi imel poslanske imunitete, verjetno ob prihodu v Španijo 
aretiran. Lahko pa evropski parlament v tem primeru odloči drugače. Junquerasu pa špansko vrhovno sodišče zagotovo ne 
bo dovolilo zapustiti zapora, da bi dvignil omenjeno listino. Oba politika se tega jasno zavedata. Cilj njunih kandidatur, tako 
kot kandidatur drugih priprtih katalonskih politikov, je zato predvsem okrepiti konfrontacijo z Madridom. 
Puigdemontova čistka 
Pred napovedjo svoje kandidature je Puigdemontu prejšnjo nedeljo uspelo pridobiti pozicijo nadstrankarskega vodje 
desnega osamosvojitvenega gibanja in vsiliti imena kandidatov za španski parlament ter občinske volitve, ki bodo na isti 
dan, 28. aprila. Njihovo kandidatno listo poleg JxCat sestavljajo Evropska katalonska demokratska stranka (PDeCAT) in tako 
imenovani neodvisni kandidati, med katerimi je večina članov Puigdemontove stranke Crida Nacional per la Republica 
(CNxR), ki jo je pred kratkim ustanovil s svojimi najzvestejšimi privrženci. 
Gre za politični manever, s katerim je Puigdemont izločil skupino bolj pragmatičnih desnih nacionalističnih politikov iz vrst 
PDeCAT, naklonjenih pogajanjem s centralno špansko oblastjo. Puigdemont nekdanji voditeljici PDeCAT Marti Pascal ni 
odpustil, da je lani podprla izvolitev vodje socialistov Pedra Sancheza za španskega premierja. Da se kaj podobnega ne bi 
zgodilo 28. aprila, je za kandidate predlagal politike, ki sledijo njegovi politični strategiji in nasprotujejo sodelovanju s 
špansko vlado, še zlasti s socialisti, ki ponujajo dialog in prenovo katalonskega statuta namesto novega referenduma o 
osamosvojitvi. Puigdemontova strategija temelji na konfrontaciji, zato je po mnenju nekaterih katalonskih analitikov zanj 
sprejemljivejša možnost, da novo špansko vlado sestavijo desna Ljudska stranka, Ciudadanos in skrajno desna VOX. Te v 
primeru zmage med drugim napovedujejo takojšno ukinitev katalonske avtonomije, zaprtje katalonske televizije TV3 in 
prevzem pristojnosti na področju izobraževanja. Puigdemont in danes tudi Junqueras pa kot edino možnost navajata 
sporazumno ali enostransko osamosvojitev.  

• Hrvata ujeli pri prevažanju 15 ilegalnih prebežnikov. Dnevnik, Ljubljana, STA. 13. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042878307/kronika/hrvata-ujeli-pri-prevazanju-15-ilegalnih-prebeznikov  
Policisti policijske postaje Brežice so v torek zvečer med nadzorom državne meje v Župelevcu ustavili kombi hrvaških 
registrskih tablic. Med postopkom so ugotovili, da 23-letni državljan Hrvaške v njem prevaža 15 tujcev, ki so pred tem 
nezakonito prestopili državno mejo. Hrvata so pridržali in ga čaka zaslišanje pri preiskovalnemu sodniku. 
Voznika kombija, ki je nameraval ilegalne prebežnike prepeljati v notranjost države, čaka kazenska ovadba zaradi kaznivega 
dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, policijski postopki z devetimi državljani Turčije in šestimi 
državljani Irana pa še niso zaključeni. 
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Kot so ob tem še sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so policisti v torek pri nezakonitem prestopanju meje s Hrvaško 
izsledili in prijeli še 21 tujcev. Med njimi je bilo sedem državljanov Iraka, šest državljanov Afganistana, štirje državljani 
Tunizije ter po en državljan Alžirije, Maroka in Sirije. Izsledili so jih na območju krajev Dobliče, Vukovci, Krmačina in Novo 
mesto. Tudi zoper njih policijskih postopkov še niso zaključili. 
Na severovzhodu države pa so ormoški policisti pri nelegalnem prehodu meje prijeli sedem ljudi. Kot so sporočili s Policijske 
uprave Maribor, so na štiri Libijce naleteli na železniških tirih in ugotovili, da so skupaj nedovoljeno prestopili državno mejo 
v Središču ob Dravi, in sicer tako, da so preplezali panelno ograjo. 
Zvečer so prav tako v Središču ob Dravi s pomočjo termovizije pri prehodu meje zalotili še tri ljudi. Šlo je za državljane 
Palestine, Iraka in Egipta, ki so tako kot pred tem vsi štirje Libijci zaprosili za mednarodno zaščito in so jih odpeljali v azilni 
dom. 

• Amnesty International: Hrvaška policija ljudi pretepe in oropa. Uroš Škerl Kramberger. Dnevnik, Ljubljana,  
                 13. marec 2019 
https://www.dnevnik.si/1042878113/slovenija/amnesty-international-hrvaska-policija-ljudi-pretepe-in-oropa  
Organizacija Amnesty International je hrvaško policijo obtožila, da na meji z BiH izvaja nasilje nad begunci in migranti, 
evropske države pa, da to nasilje financirajo. V sporne posle je močno vpeta tudi Slovenija, ki je na Hrvaško lani poslala 
na tisoče migrantov. Kam so ti ljudje potem izginili, ne ve nihče: v hrvaški uradni statistiki zeva velika luknja. 
 
Evropske vlade so soodgovorne za sistematične, nezakonite in pogosto nasilne izgone tisočev prosilcev za azil v Bosno in 
Hercegovino, je sporočila organizacija Amnesty International (AI). V posebnem poročilu o nasilju in zlorabah beguncev in 
migrantov na balkanski poti, ki je nastalo tudi na podlagi raziskave slovenske pisarne AI, je londonska organizacija 
izpostavila zlasti hrvaško policijo. 
Na milost in nemilost v BiH 
»Da bi razumeli prioritete evropskih vlad, je treba zgolj slediti denarju,« je povedal Massimo Moratti, direktor raziskav v 
Amnestyjevi evropski pisarni. »Finančni prispevki držav za humanitarno pomoč so izredno majhni v primerjavi z vsotami 
denarja, ki so namenjene za varovanje meja, ki vključuje tudi opremljanje hrvaške obmejne policije in celo financiranje 
plač,« pravi Moratti. »Medtem pa ljudi, ki bežijo pred vojno in nasiljem, hrvaška policija pretepe in oropa, nato pa jih 
nasilno prežene v legalni vakuum ter prepusti na milost in nemilost nedelujočega azilnega sistema Bosne in Hercegovine.« 
V Bosni in Hercegovini trenutno okoli 5500 žensk, moških in otrok živi v razdejanih nekdanjih tovarnah, brez osnovnih 
potrebščin. Država jim ne more zagotoviti primerne zaščite ali primernih življenjskih razmer, improvizirana taborišča pa so 
nehigienska, brez tople vode, medicinske oskrbe in zadostnih količin hrane. »Evropski voditelji si ne morejo več umivati rok 
nad kolektivnimi izgoni in nasilnimi pregoni na balkanski poti, ki so posledica njihove odločenosti, da bodo evropske meje 
spremenili v trdnjavo, ne glede na človeške žrtve,« je sporočil direktor Massimo Moratti. 
Številke, ki se ne izidejo 
Hrvaške oblasti očitano nasilje nad prosilci za azil zanikajo, Slovenija pa prav tako trdi, da o njem ne ve nič. Vendar obe 
državi bremeni že osnovna matematika, saj se številke znotraj različnih kategorij tujcev, ki jih obravnavata, nikakor ne 
ujemajo. Slovenija tako zatrjuje, da je Hrvaški lani po bilateralnem sporazumu vrnila 4653 oseb, Hrvaška pa trdi, da je bilo 
teh tujcev le 2383. 
Nadalje Hrvaška v uradni statistiki beleži, da je bilo vseh tujcev, ki so bili obravnavani zaradi nezakonitega prehoda meje, 
8207, v kar so všteti vsi – vrnjeni iz Slovenije, ujeti v notranjosti Hrvaške in ujeti na mejah. Hkrati je lani Hrvaška prejela le 
1068 prošenj za azil, 536 oseb so namestili v center za tujce. Še 493 oseb je v BiH Hrvaška vrnila po uradnem meddržavnem 
sporazumu, v Srbijo in druge države pa komaj peščico, saj iz drugih držav migranti na Hrvaško skorajda ne vstopajo več, ker 
se je celotna pot preselila na območje BiH. Tako ostaja odprto vprašanje, kam je »izginilo« preostalih pet ali šest tisoč 
tujcev, če Hrvaška trdi, da jih ni nelegalno nagnala v BiH. Hrvaška policija na naša vprašanja v zvezi z opisano »matematiko«, 
ki se ne izide, ni odgovorila. Tudi slovenska policija in notranje ministrstvo na vprašanje, kaj hrvaški policisti storijo z 
migranti, vrnjenimi iz Slovenije, včeraj nista odgovorila.  

• Slovenski evropski poslanci iz vrst EPP izključitve Orbana ne podpirajo. STA. Dnevnik, Ljubljana, 13. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042878330/svet/slovenski-evropski-poslanci-iz-vrst-epp-izkljucitve-orbana-ne-podpirajo  
Pred nocojšnjim sestankom politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP) v Evropskem parlamentu, ki naj bi 
razpravljala o zahtevi za izključitev stranke Fidesz madžarskega premierja Viktorja Orbana, poslanci EPP iz Slovenije 
poudarjajo, da zahteve po izključitvi ne podpirajo oziroma da je pogovor, ki o tem poteka, boljši kot hitro kaznovanje. 
 
Nobenega razloga ni za kakršno koli kaznovanje, so v skupni izjavi pred sejo poudarili trije evropski poslanci iz vrst SDS, 
Milan Zver, Romana Tomc in Patricija Šulin. 
»Fides je v Evropskem parlamentu proaktivna in lojalna delegacija, ki je s svojimi 12 glasovi pomemben odločevalec. Zato ni 
razloga za kakršno koli kaznovanje,« so sporočili in dodali: »SDS tudi ostro zavrača predloge o izključitvi Fidesa in obžaluje, 
da predlagatelji iz vrst EPP tik pred volitvami uresničujejo agendo socialistov in liberalcev, ki želijo destabilizirati EPP.« 
Izrazili so pričakovanje, da to ne bo osrednja tema današnje seje politične skupine. »V kolikor bo mogoče izraziti stališča 
SDS, pa bomo poudarili, da je spor Juncker - Orban predvsem vprašanje, ki ga je treba nasloviti na sedež stranke EPP, ne pa 
na politično skupino,« so napovedali. V SDS pričakujejo, da bodo na skupščini 20. marca v Bruslju našli ustrezno rešitev, ki 
ne bo delila, ampak poenotila EPP, da volitve v Evropski parlament pričaka čim bolj pripravljena. 
Ne gre samo za plakate, ampak za strateške usmeritve glede Evropske unije in Evropske ljudske stranke, je poudaril Lojze 
Peterle (NSi). »Ta čas poteka intenziven pogovor, mislim, da je to boljše kot hitro kaznovanje,« ocenjuje evropski poslanec, 
ki bi bil vesel, če bi prišlo do dogovora o sodelovanju tudi v prihodnosti. »Fidesz mora kot del Evropske ljudske stranke 
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spoštovati vrednote in načela naše politične skupine. Obenem pa je pomembno opozoriti na premalo dialoga v preteklosti 
med Zahodno in Srednjo Evropo, zaradi česar prihaja do kratkih stikov v komunikaciji in političnih razhajanj,« poudarja 
Peterle. 
SLS nasprotuje tako izključitvi Fidesza kot zamrznitvi članstva ter poziva "vse akterje k pogovoru in dialogu," pa je poudaril 
Franc Bogovič. Pred "skrajno odločitvijo o izključevanju" je po njegovi oceni še možna umiritev strasti, pogovor in 
poenotenje znotraj EPP, kar bo v korist politične družine EPP in pravo sporočilo pred evropskimi volitvami. 
Pri tem opozarja, da »krščansko-demokratske vrednote, kot so svoboda izražanja, demokracija in pravna država, ne smejo 
nikoli in nikjer biti postavljene pod vprašaj«. EU oziroma evropske politične stranke pa se morajo zavedati tudi razlik glede 
stopnje razvoja demokracije in pravne države med zahodnimi, starimi demokracijami, in vzhodnimi članicami, kjer nekatere 
države še niso v celoti vzpostavile pravne države. 
Izključitev Fidesza je zaradi napada na evropske institucije in EU zahtevalo 13 strank iz EPP, med njimi ni nobene slovenske. 
V SDS in SLS izključitvi nasprotujejo, NSi pa je za zamrznitev članstva. 
Odločitev o tem, kako bo EPP ukrepala proti Fideszu, bo sprejela skupščina EPP, ki bo 20. marca v Bruslju. 

• Hrvaška diplomacija zavrača trditev o fašističnem značaju slovesnosti pri Pliberku. STA. Dnevnik, Ljubljana, 14. 
marec 2019  

https://www.dnevnik.si/1042878503/svet/hrvaska-diplomacija-zavraca-trditev-o-fasisticnem-znacaju-slovesnosti-pri-
pliberku  
Hrvaško zunanja ministrstvo je danes izrazilo "globoko obžalovanje" zaradi percepcije spominske slovesnosti pri Pliberku 
v avstrijski javnosti, ki dogodek med drugim obravnava kot "fašistično zabavo", "največje zborovanje neonacistov v EU", 
"shod skrajne desnice" in "srečanje ustašev". 
 
V sporočilu, ki so ga preko hrvaškega veleposlaništva v Avstriji posredovali avstrijskim medijem, so poudarili, da »grobo 
poročanje« avstrijskih medijev, ki Hrvaško in njeno prebivalstvo povezujejo z oživljanjem fašističnih idej, na Hrvaškem 
doživljajo kot »bolečo žalitev«. 
Avstrijske medije so pozvali, naj se distancirajo od »enostranskih in nevzdržnih obtožb, kar ni samo v interesu Hrvatov na 
Hrvaškem, temveč tudi Hrvatov, ki živijo v Avstriji«. Izpostavili so, da je zaradi nekaj posameznih primerov, ki jih je treba 
najostreje obsoditi, napačno kot fašiste označiti številne svojce žrtev, predstavnike hrvaške vlade in cerkvenih oblasti, ki 
prihajajo na Libuško polje pri Pliberku. Opozorili so, da se je podobno dogajalo v času jugoslovanskih komunističnih oblasti, 
ki niso govorile o razsežnosti umorov več deset tisoč vojakov in civilistov, ki so bili izročeni Titovi armadi brez pravice do 
sodnega procesa, ter zatirale vse tiste glasove, ki so obujali spomine na ta dogodek. »Libuško polje za Hrvate predstavlja 
simbol masakra in trpinčenja ter simbol kršitve človekovih pravic. Zato smo osupli nad trditvami, da se v Pliberku poveličuje 
fašizem, kar ustvarja napačno podobo o Hrvaški in Hrvatih,« so dodali. 
Na škodljivost dogodka za ugled katoliške cerkve je opozorila Cerkev na avstrijskem Koroškem, ko je zavrnila prošnjo 
hrvaške škofovske konference za organizacijo maše na Libuškem polju. Hrvaška škofovska konferenca je bila zaradi odločitve 
avstrijskih škofov užaljena. Razloge za prepoved so ostro zavrnili. Pokrovitelj slovesnosti, hrvaški sabor pa je podprl stališče 
hrvaške škofovske konference z namenom, da bi našli rešitev za letošnjo žalno slovesnost. Hrvaški Častni pliberški vod, ki 
skrbi za organizacijo dogodka, pa vztraja, da morajo slovesnost organizirati 18. maja, kot je bilo načrtovano. Menijo, da je 
prostor, na katerem bo potekala slovesnost, v zasebni lasti ter da lahko mašo izvedejo nižji duhovniki, ne škofi. 
Pliberška slovesnost poteka v spomin na 15. maj 1945, ko so pripadniki zavezniških sil jugoslovanskim partizanom izročili več 
deset tisoč poraženih vojakov, večinoma hrvaških ustašev in domobrancev, pa tudi srbskih in črnogorskih četnikov in 
belogardistov. Po navedbah hrvaških virov se je zavezniškim silam predalo približno 95.000 ljudi, večinoma vojakov. 

• Hrvaški vrh užaloščen, ker bo Pliberk letos očitno sameval, 2. Marjan Toš. Dnevnik, Ljubljana, 14. marec 2019 
Dr. Marjan Toš, Lenart v Slovenskih goricah 
https://www.dnevnik.si/1042878328/mnenja/odprta-stran/hrvaski-vrh-uzaloscen-ker-bo-pliberk-letos-ocitno-sameval-2  
Dnevnik je 11. marca poročal o odločitvi vodstva krške škofije, ki »je zavrnila prošnjo hrvaške škofovske konference za 
letošnje obhajanje svete maše na spominski slovesnosti na Libuškem polju pri Pliberku. Tam naj bi se 18. maja znova 
zbrali predvsem hrvaški udeleženci, ki se spominjajo predaje ustašev, domobranov in tudi civilistov s strani britanskih 
zavezniških sil partizanom maja leta 1945.«  
 
Za osvežitev spomina naj uporabim navedbe hrvaške Enciklopedije (Leksikografski zavod Miroslava Krleže), da je Pliberk 
(Bleiburg) v hrvaški zgodovini pomemben po dogodkih s konca 2. svetovne vojne. »V začetku maja 1945 se je večji del 
hrvaških oboroženih sil (domobranske in ustaške sestave) začel umikati proti avstrijski meji v nameri, da se preda zahodnim 
zavezniškim silam. Spremljala jih je množica civilnega prebivalstva, večinoma iz strahu pred prihodom partizanskih enot. 
Smer njihovega umika je bila Celje–Slovenj Gradec–Dravograd–slovensko-avstrijska meja–Pliberk (Bleiburg, kjer naj bi se 
predali zavezniškim, britanskim silam. Pred Pliberkom jih je zaustavila britanska vojska, kmalu zatem pa so jih obkolile enote 
Jugoslovanske armade.« 
O epilogu najbrž ni treba posebej pisati, saj je vsem dobro znan. O številu žrtev v »pliberški tragediji« še danes ni natančnih 
podatkov in številke se občutno razlikujejo. Je pa nesporno dejstvo, da je bila, je in lep čas še bo ta tragedija spretno 
izkoriščena za novodobno nacionalistično politikantstvo, ustaško ikonografijo, demagogijo in relativiziranje krivde ustaške 
NDH med drugo svetovno vojno. To večno »hrvaško bolečino«, ki jo sosedje povezujejo z zloglasnim »križevim potem«, bi 
morali vendarle prikazovati vzročno in posledično, saj se ni zgodila sama od sebe. To organizatorji vsakoletnih spominskih 
dogodkov v Pliberku dobro vedo, od članov Častnega pliberškega voda do vrha hrvaške RKC in državne oblasti. Ta bi se 
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lahko ravno ob pliberških dogodkih že zdavnaj odločneje distancirala od novodobnega poveličevanja ustaštva in medvojne 
NDH ter ustaštvo v demokratični Hrvaški prepovedala. Pa žal ni storila ne enega in ne drugega.  
Medtem so prepoved spominske maše v Pliberku poleg koroškega deželnega glavarja že podprli Izraelitska skupnost v 
Avstriji, platforma Memorial Kaernten/Koroška, taboriščni komite Mauthausen in še mnogi drugi predstavniki antifašističnih 
organizacij in združenj. Hrvaški politični vrh pa se je z obžalovanjem odzval na odločitev koroške katoliške cerkve, da letos 
ne izda dovoljenja za tradicionalno slovesnost pri Pliberku, kjer so se maja vsako leto poklonili spominu na hrvaške žrtve 
povojnih pobojev. Tudi predsednica hrvaške države in predsednik sabora sta obžalovala, da letos v Pliberku spominske maše 
ne bo. 
Zato se mi zdi prav in pošteno, da ob spominjanju na »pliberško tragedijo« na kratko predstavimo še drugo plat te medalje, 
ki je zlasti Hrvati nočejo in nočejo videti. Potem ko je Evropa že od 9. maja 1945 slavila zmago nad fašizmom in nacizmom, 
so na Koroškem vse do 15. maja 1945 potekali še zadnji boji 2. svetovne vojne na evropskih tleh. Po nemški kapitulaciji 8. 
maja 1945 sta Mislinjska in Mežiška dolina postali zadnji izhod za umik ogromnih množic pripadnikov poraženih vojsk z 
jugoslovanskih bojišč, z njimi pa se je umikalo tudi veliko civilnih beguncev. Vsi so želeli čim prej priti na ozemlje Avstrije in 
se tam predati Britancem. Cilj Jugoslovanske armade, v katero so bile takrat vključene tudi slovenske partizanske enote, pa 
je bil zadržati jih na slovenskem ozemlju. V dneh med 12. in 15. majem so tako potekali hudi boji na območju Doliča, 
Dravograda in Poljane pri Prevaljah, posledice pa so bile hude izgube na obeh straneh. 
V krvavih spopadih so pripadniki protikomunističnega tabora iz Jugoslavije neusmiljeno obračunavali z ujetimi in ranjenimi 
partizani in tega zadnjega »klanja« domačini kot priče niso nikoli pozabili. Zadnji boji na Poljani pri Prevaljah na Koroškem 
pa ostajajo zapisani v svetovni zgodovini kot zadnji vojaški spopad na evropskih tleh po zlomu nacizma in nemški kapitulaciji 
8. maja 1945. To veliko pove. 

• Tajani znova razburil z izjavami o fašizmu. STA. Dnevnik, Ljubljana, 14. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042878473/svet/tajani-znova-razburil-z-izjavami-o-fasizmu  
Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani znova razburja s svojimi izjavami o fašizmu. Za italijansko radijsko 
postajo je dejal, da je fašistični diktator Benito Mussolini »naredil tudi nekaj dobrih stvari«. V odzivu na kritike je dejal, 
da se z njegovimi izjavami manipulira. 
 
»Preden je (Mussolini) razglasil vojno celemu svetu, (...) je naredil tudi nekaj dobrih stvari, da je zgradil infrastrukturo v naši 
državi,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa Tajani povedal za Radio24. »Nisem fašist in nikoli nisem bil. Vendar 
če smo iskreni - zgradil je ceste, mostove, zgradbe in športna poslopja,« je še povedal predsednik parlamenta iz Evropske 
ljudske stranke (EPP). 
S tem je sprožil burne odzive predvsem v politični skupini socialdemokratov (S&D). Vodja te politične skupine v Evropskem 
parlamentu Udo Bullmann je izjave označil za »neverjetne«. »Kako lahko predsednik Evropskega parlamenta ne priznava 
narave fašizma. Potrebujemo takojšnje pojasnilo,« je zapisal twitterju. 
Kritična je bila tudi evropska poslanka iz Slovenije Tanja Fajon (S&D/SD), ki je ponovila Bullmannove besede. »Kako lahko 
predsednik Evropskega parlamenta udari tako mimo in pokaže toliko nerazumevanja glede narave fašizma in 
(ne)poznavanja zgodovine? Zahtevali bomo njegovo pojasnilo,« je poudarila. 
Tajani: Vedno sem bil antifašist 
Tajani je v odzivu na kritike zapisal, da »naj bo sram tiste, ki manipulirajo s tem, kar naj bi rekel o fašizmu«. »Vedno sem bil 
prepričan antifašist, ne bom dovolil, da kdorkoli namiguje drugače. Fašistična diktatura, rasni zakoni in smrti, ki jih je 
povzročil, so najtemnejše strani v italijanski in evropski zgodovini,« je poudaril. 
Predsednik največje slovenske opozicijske stranke SDS Janez Janša se je v odgovoru na ta tvit Tajaniju zahvalil in dejal, da je 
»zelo jasen«. »Na žalost nikoli ne slišimo podobne nepogojne obsodbe komunizma s strani socialistov. Ves čas uporabljajo 
dvojna merila,« je izpostavil. 
Italijanski politik je predvsem slovensko in hrvaško javnost razburil že s svojimi izjavami na februarski slovesnosti spomina 
na žrtve fojb v italijanski Bazovici, ko je dejal, naj »živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija«. Zanje se je 
sicer slovenskemu in hrvaškemu političnemu vodstvu opravičil. 
Tedaj so slovenski Socialni demokrati sprožili tudi spletno peticijo za njegov odstop, ki jo je doslej podpisalo več kot 27.000 
ljudi. 

• Grims: Če bo EPP izključila Orbana, SDS v njej nima več kaj iskati. STA. Dnevnik, Ljubljana, 14. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042878472/slovenija/grims-ce-bo-epp-izkljucila-orbana-sds-v-njej-nima-vec-kaj-iskati  
Če bo Evropska ljudska stranka (EPP) izključila stranko madžarskega premierja Viktorja Orbana, mora SDS takoj reagirati 
in iskati svoj prostor skupaj z Orbanom drugje, je v intervjuju za Demokracijo dejal poslanec SDS Branko Grims. »V 
druščini, ki bi izključila ali drugače odrinila Orbana, nimamo niti minute več kaj iskati,« je dejal. 
 
Grims je dejal, da bi SDS novo politično grupacijo v tem primeru iskala skupaj z Orbanom, in sicer okviru višegrajske skupine. 
»Višegrajska skupina ima svoje poglede in ti pogledi so po mojem prepričanju edina zdrava podlaga za dolgoročno 
prihodnost EU. Tako kot si EU zamišlja globalist Macron, ki podpira nasilje nad invalidi s solzivcem, taka Evropa vsiljene 
multikulturnosti in kulturnega marksizma LBTQP nima prihodnosti,« je dejal Grims. 
Poslanec je bil kritičen tudi do NSi, ki je prav tako članica EPP. »Zdajšnje vodstvo NSi celo podpira izključitev Orbana iz EPP. 
Samomorilna norost, za katero nimam besed,« je dejal. 
Sicer Grims verjame, da delajo EPP levičarji v njej izjemno škodo. »Po mojem mnenju je tu jasen cilj, da se vse, kar je 
desnega, iz EPP izloči ali vsaj odrine, nato pa taka EPP poveže s celotnim blokom levičarjev od socialistov naprej,« je dejal. 
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Zaradi kampanje proti Bruslju je 13 strank članic EPP prejšnji teden zahtevalo sprožitev postopka o izključitvi stranke Fidesz 
madžarskega premierja. Skupščina EPP bo o izključitvi po napovedih razpravljala na srečanju 20. marca. 

• Orban se EPP opravičuje za žaljiv jezik, a ostaja pri svojem. STA. Dnevnik, Ljubljana, 14. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042878506/Svet/orban-se-epp-opravicuje-za-zaljiv-jezik-a-ostaja-pri-svojem-  
Madžarski premier Viktor Orban se je v pismu članicam Evropske ljudske stranke (EPP) opravičil za žaljiv jezik, ki ga je na 
njihov račun uporabil pred dnevi, in jih prosil, naj znova razmislijo o izključitvi njegove stranke Fidesz iz svojih vrst. A 
svojih stališč Orban ni spremenil. 
 
Orban je nedavno v pogovoru za časnik Welt am Sonntag tiste stranke znotraj EPP, ki so ga kritizirale, označil za »koristne 
idiote«, ki da delajo v prid levici in liberalcem, spominja nemška tiskovna agencija dpa. 
Madžarski premier je pismo z opravičilom poslal v času, ko so v EPP zaradi njegovih spornih izjav in medijske kampanje pred 
evropskimi volitvami v teku razprave o morebitni izključitvi Fidesza. 
Skupščina EPP bo odločitev o tem sprejela prihodnjo sredo, 13 njenih članic je že uradno terjalo izključitev ali suspenz 
Fidesza. V SDS in SLS izključitvi nasprotujejo, NSi pa je za zamrznitev članstva. 
Iz Orbanovega pisma predsednikom do njega kritičnih strank je sicer razvidno, da madžarski premier kljub opravičilu za 
žaljive besede ostaja pri svojem stališču. »Nobena skrivnost ni, da med Fideszom in EPP vladajo resne razlike na področju 
migracij, zaščite krščanske kulture in prihodnosti Evrope. Tudi nobena skrivnost ni, da na teh področjih ne želimo spremeniti 
svojih stališč,« piše v pismu, kot ga objavlja avstrijska tiskovna agencija APA. 
Orban v pismu nadaljuje, da se mu kljub temu ne zdi smiselno, da bi se tovrstna nesoglasja reševala z izključitvijo neke 
stranke iz politične družine. »Zato bi rad z vsem dolžnim spoštovanjem prosil, da se o predlogu za izključitev, če je le možno, 
vnovič razmisli,« je zapisal. 
Kot gre za opravičilo za samo besedno zvezo »koristni idioti«, pa Orban v pismu pojasnjuje, da gre za citat sovjetskega 
revolucionarja Lenina.«Z njim sem želel kritizirati določeno politiko, ne posamičnih politikov,« je dodal. 

• Bo Orbanovo polovično opravičilo EPP zadostovalo? Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 14. marec 2019 
https://www.dnevnik.si/1042878506/svet/orban-se-epp-opravicuje-za-zaljiv-jezik-a-ostaja-pri-svojem-  
Madžarski premier Viktor Orban se pred morebitno izključitvijo Fidesza iz evropske politične družine opravičuje članicam 
EPP, ker jih je pred kratkim označil za “koristne idiote”. Vprašanje je, ali bo opravičilo zadostovalo. 
 
Slab teden dni preden bo skupščina evropske ljudske stranke razpravljala o morebitni izključitvi stranke Fidesz madžarskega 
premiera Viktorja Orbana iz njihove politične družine, so članice EPP prejele pismo iz Budimpešte. V pismu se madžarski 
premier članicam EPP opravičuje, da jih je v nedavnem intervjuju za nemški časopis Die Welt označil za »koristne idiote«. S 
tem naj bi hotel povedati, da njegovi kritiki iz vrst EPP s takšno politiko koristijo le levici, saj da zato prihaja do delitev v EPP.  
»Želim se opravičiti za svojo izjavo, če ste se z njo počutili napadeni,« je v pismu zgolj tistim strankam, ki terjajo njegovo 
izključitev iz EPP, zapisal Orban. Njegov tiskovni predstavnik v Budimpešti je dejal, da se je premier opravičil za 
protievropsko retoriko. 
Beke: Opravičilo ne zadostuje 
V svojem pismu je Orban zaprosil tudi, naj stranke premislijo svojo zahtevo in ne zahtevajo izključitve Fidesza iz EPP. S 
takšno prošnjo se je v pismu osebno obrnil na predsedujočega flamski stranki CD&V Wouterja Bekeja, ki je dal pobudo za 
izključitev Fidesza. »Ni skrivnost, da obstajajo resna razhajanja o vprašanjih migracij, zaščiti krščanske kulture in prihodnosti 
Evrope. Prav tako ni skrivnost, da ne želimo spremeniti svojih stališč o teh vprašanjih. Zame ni razumno, da se takšna 
razhajanja poskuša rešiti z izključitvijo ene stranke iz politične družine. Zato bi vas spoštljivo prosil, da premislite o svojem 
predlogu, če je to mogoče,« je Bekeja v pismu nagovoril Orban.  
Vprašanje pa je, ali bo to opravičilo dovolj, da bi se ustavil morebiten postopek izključitve stranke Fidesz iz EPP. Ne nazadnje 
gre zgolj za eno od treh zahtev, pa še ta ni izpolnjena v celoti. Orban se namreč v pismu ne opravičuje za svojo 
protievropsko retoriko ali plakatne napade na predsednika evropske komisije Jean-Clauda Junckerja, prav tako visokega 
člana EPP. Da opravičilo ne zadošča, je ocenil kar pobudnik poziva za Fideszevo izključitev Beke. »Sprejemam opravičilo, a 
tukaj ni šlo za razžalitev Wouterja Bekeja. Gre za spoštovanje evropskih vrednot in boljše sodelovanje pri zaščiti zunanjih 
meja EU. Glede tega ne vidim sprememb. CD&V vztraja pri svoji poziciji: za Fidesz ni prostora v EPP,« je na twitterju zapisal 
belgijski politik. 
Vodilni kandidat EPP za prihodnjega predsednika evropske komisije Martin Weber je v odzivu na prispelo pismo iz 
Budimpešte ocenil, da gre za prvi pozitivni signal. A hkrati je Orbana pozval k izpolnitvi drugih zahtev za ohranitev članstva v 
EPP. V skladu s temi naj bi prenehal protievropsko plakatno kampanjo in uredil delovanje Srednjeevropske univerze (CEU). 
Neizpolnjen tudi pogoj delovanja CEU 
Skupščina EPP bo o morebitni izključitvi Fidesza odločala prihodnjo sredo. Do takrat bi moralo biti jasno, ali bo Orban 
izpolnil pogoj obnovitve popolnega delovanja Srednjeevropske univerze (CEU) v Budimpešti. Martin Weber je med 
nedavnim obiskom v madžarski prestolnici Viktorju Orbanu prenesel ponudbo, da bi CEU delno financirala bavarska vlada, 
Tehniška univerza iz Münchna pa bi upravljala študijske programe dveh kateder CEU. 
Po obisku Webra pri rektorju univerze Michaelu Ignatieffu so v CEU sprva Webrovo ponudbo označili kot sprejemljivo. 
Danes pa so poudarili, da bodo preklicali selitev magistrskih in doktorskih programov na Dunaj le v primeru, če bo 
madžarska vlada sprejela obvezujočo odločitev, da bo CEU lahko opravljala v Budimpešti vse svoje aktivnosti.  
Če izključijo Fidesz, bi morala iz EPP tudi SDS 
Zaradi Orbana se iskri tudi med SDS in NSi zaradi različnih politik do Orbana. Medtem ko NSi zagovarja zamrznitev članstva 
Orbanovega Fidesza, če ne bo izpolnil Webrovih pogojev, je Grims v intervjuju za Demokracijo dejal, da »zdajšnje vodstvo 
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NSi celo podpira izključitev Orbana iz EPP«. In dodal: »Samomorilna norost, za katero nimam besed. Tvit Ljudmile Novak, da 
ravnanja Viktorja Orbana niso demokratična, pa je na twitterju povzročil plaz nasprotnih odzivov podpornikov SDS. Grims je 
v intervjuju tudi menil, da bi SDS v primeru Fideszeve odločitve morala zapustiti EPP in si poiskati svoj prostor skupaj z 
Orbanom v okviru Višegrajske skupine. »V druščini, ki bi izključila ali drugače odrinila Orbana, nimamo niti minute več kaj 
iskati,« je povedal. 
Tajani govoril o dobrih delih Mussolinija – in se spet opravičil 
Med podpornike Orbana in nasprotnike izključitve Fidesza iz EPP sodi tudi predsednik evropskega parlamenta Antonio 
Tajani, ki se je ponovno moral zagovarjati zaradi spornih izjav o fašizmu. Pred dnevi je namreč v intervjuju za Radio 24 dejal, 
da vsa dejanja Mussolinija niso bila slaba. »Preden je napovedal vojno vsemu svetu in sledil Hitlerju, se je zgodila nesrečna 
afera Matteotti (umor opozicijskega politika s strani fašistov, op. a.). Preden je uvedel rasne zakone, je naredil tudi nekaj 
pozitivnih stvari za zgraditev infrastrukture v naši domovini.« Danes se je za te besede opravičil vsem, ki bi jih lahko 
prizadele. Vnovič je poudaril, da je prepričan antifašist, s svojimi besedami pa ni nameraval zmanjševati pomena tega 
nedemokratičnega in totalitarnega režima. »Vedno sem poudarjal, da Mussolini in fašizem predstavljata najtemnejše 
poglavje v zgodovini prejšnjega stoletja,« je v opravičilu še zapisal Tajani. 
 

Večer, Maribor 

• (INTERVJU) Slovenija boksa v višji kategoriji, kot kaže njena teža. Intervju: Frans Timmermans. Pogovarjal se je: 
Uroš Esih.   

Večer, Maribor, priloga V Soboto, 09.03.2019 
Intervju: Frans Timmermans, prvi podpredsednik Evropske komisije 
https://www.vecer.com/intervju-slovenija-boksa-v-visji-kategoriji-kot-kaze-njena-teza-6673290  
 
Frans Timmermans, prvi podpredsednik Evropske komisije in špicenkandidat Stranke evropskih socialistov in demokratov 
(PES) za novega predsednika komisije na majskih evropskih volitvah. 
Kateri so glavni poudarki programa PES za letošnje evropske volitve? Nedavno ste govorili, da Evropa potrebuje novo 
socialno pogodbo. Sliši se precej splošno in oguljeno, dalekosežno. Kakšno socialno pogodbo potrebuje Evropa, ki je 
razdeljena in precej razbita, kar se zna izkazati za oviro pri sprejemanju dalekosežnejših odločitev? 
"Iz vseh kriz, ki so Evropo prizadele v zadnjem desetletju, lahko opazimo, da se ekonomija pobira, gre ji bolje. A učinki 
evropske rasti še niso dosegli nižjih slojev v Evropi, ki od te rasti še nimajo nič ali bore malo. Dejstvo je, da gre bankam bolje, 
večini ljudi v Evropi pa pravzaprav ne. V Evropi manjka socialne pravičnosti. Preveč novih služb je prekarnih. To so službe 
brez zaščite in z zelo nizkimi plačami. Poskrbeti moramo, da bomo v družbi in ekonomiji ustvarili več socialne pravičnosti. Da 
bi dosegli ta cilj, pa je treba okrepiti sindikate, država mora ukrepati, ukrepati pa mora tudi EU. Vse se začne s pravičnim 
obdavčenjem. Nesprejemljivo je, da največja podjetja, ki delujejo v državah EU in tukaj ustvarjajo tudi velike dobičke, ne 
plačujejo nobenih davkov. Zahtevamo, da podjetja plačujejo davke tam, kjer kujejo dobičke. To bi moralo biti osnovno 
načelo. Za takšno ureditev pa je treba poskrbeti na evropski ravni, saj posamezne države članice nimajo moči, da bi prisilile 
velika podjetja, da plačujejo davke. Prav tako menim, da bi moralni najbogatejši ljudje v Evropi plačevati davke. 
Nesprejemljivo je, da je v zakonodaji toliko ovir, da se najbogatejši ljudje z veliko kapitala izognejo plačilu davka na kapital. 
To seveda ni pošteno." 
Glavna težava je torej neplačevanje davkov? 
"Naj ponazorim s primerom. Če boste kot običajni podjetnik v središču Ljubljane odprli kavarno ali bar, boste plačevali 
davke. Če pa bo kavarno v Ljubljani odprl Starbucks, davka v Sloveniji niti v Evropi ne bo plačeval. To je nesprejemljivo." 
Kako močna so sploh orodja, ki jih ima na voljo EU, da prisili korporacije, da plačujejo davke? Verjetno je ta orodja treba 
okrepiti? 
"Moj prijatelj, evropski komisar za gospodarske in denarne zadeve Pierre Moscovici, je predlagal, da bi morali glede 
vprašanj obdavčitve na Svetu EU glasovati s kvalificirano večino. To lahko spremenimo le z dovolj politične volje. Če bomo 
socialisti dovolj močni po naslednjih volitvah, bo to ena od naših glavnih prioritet." 
Kaj boste še predlagali v novi socialni pogodbi? 
"V vsaki državi članici EU je treba uvesti minimalno plačo. Minimalna plača mora biti seveda v razumnem razmerju s 
povprečno plačo v posamezni državi članici. Resno bi morali tudi razmišljati o vpeljavi sistema solidarnosti med državami 
članicami na socialnem področju. Menim tudi, da je treba vpeljati boljšo zaščito zaposlenih na delovnem mestu. Za 
naslednjih pet let potrebujemo akcijski načrt za zmanjšanje razlik v dohodkih za isto delo med moškimi in ženskami. Zdaj je 
razlika okoli 14 odstotkov, v petih letih pa moramo priti na nič odstotkov." 
Uporabite svoj glas, vaša suverena pravica je, da soodločite o prihodnosti Evrope 
A večina projekcij kaže, da z visokoletečim programom, ki ga zastopate, ne boste prodrli med volivce. Vsem etabliranim 
političnim skupinam, Evropski ljudski stranki (EPP), Liberalcem (ALDE) in vaši PES kaže, da boste izgubljali poslanske 
sedeže, grozi vam celo, da vam prvič ne bo uspelo skupaj nabrati večine v Evropskem parlamentu. 
"Ne skrivam, da nas čaka še veliko dela. Sem pa optimist in čutim, da se v evropskih družbah dogajajo spremembe. Prvič, 
odkar pomnim, se na evropskih volitvah pogovarjamo o obdavčenju, zaščiti delavcev in varnosti. Tematike volilne kampanje 
so se zelo približale vsakdanjemu življenju povprečnih državljanov, zato razumejo, da je na letošnjih volitvah veliko na kocki. 
Še dva mesca nam je ostalo, da prepričamo čim več ljudi, da pridejo na volišča in odločijo o svoji prihodnosti." 
Verjamete v sistem špicenkandidatov? Je to dovolj razumljiv način volilne kampanje, da mobilizira volivce, da pridejo na 
volišča? 

https://www.vecer.com/intervju-slovenija-boksa-v-visji-kategoriji-kot-kaze-njena-teza-6673290


"Jasno je, da če bi imeli neposredne volitve predsednika Evropske komisije, bi to zelo poenostavilo volitve, državljani pa bi 
jih lažje razumeli. A sprijazniti se moramo z realnostjo in sprejeti določbe iz evropskih pogodb, da Evropski svet z večinskim 
glasovanjem ob konsultiranju Evropskega parlamenta odloči, kdo bo naslednji predsednik Evropske komisije. Pri sistemu 
špicenkandidatov mi je všeč, da daje neposredno izvoljenim predstavnikom evropskih državljanov pomembnejši glas, kdo 
bo novi predsednik Evropske komisije. Poleg tega pa ima špicenkandidat v času kampanje priložnost, da volivcem pojasni, 
kaj namerava narediti kot predsednik Evropske komisije. To je veliko bolje in pregledno, kot če predsednika Evropske 
komisije izvolijo neposredno v Evropskem svetu." 
Torej kaj bodo vaši trije konkretni ukrepi, ki ste jih realno sposobni izpeljati, če postanete predsednik Evropske komisije? 
"Prvič, vpeljavo minimalne plače v vseh državah članicah EU, drugič, zmanjševanje razlik pri plačilu med spoloma, in tretjič, 
pravično obdavčitev največjih korporacij. Sam pa bi nase prevzel skrb za uresničitev ciljev trajnostnega razvoja, ki jih je 
začrtala Organizacija združenih narodov. Vsakemu komisarju bi naložil nalogo, da na svojem področju pripravi konkreten 
načrt za dosego omenjenih ciljev. Tako bi pokazali svetu, kako se namerava EU transformirati, da bo njen razvoj v skladu s 
cilji trajnostnega razvoja." 
Zakaj tri omenjene tradicionalne politične sile v Evropi izgubljajo podporo? 
"Napovem lahko le, da je vse nepredvidljivo. Vztrajam, da so se volivci spremenili. Njihovega razmišljanja ne poganja več 
ideologija, ampak idealizem. Za vsak glas se moramo boriti, hodimo od vrat do vrat, z vsakim volivcem moramo govoriti. Po 
volitvah pa se lahko pogovarjam le s tistimi političnimi silami, ki se strinjajo z mojim programom." 
Predvidevam, da se po volitvah ne boste pogovarjali s silami skrajne desnice in populisti vseh vrst? Se strinjate z 
napovedmi, ki so kot nekakšna samoizpolnjujoča se prerokba, da je glavna skrb letošnjih volitev prodor omenjenih 
retrogradnih sil v Evropi? 
"Seveda so se omenjene sile v zadnjih letih v Evropi okrepile. Seveda ne povsod v Evropi v enaki meri. So reakcija na številne 
krize, s katerimi se je Evropa soočala v zadnjih letih. Na prvi pogled te sile delujejo enotno, a poenoteni so zgolj v sovraštvu 
do EU. S takšnimi silami je brezupno oblikovati kakršenkoli skupni program. Če pa želiš spreminjati družbo, moraš predlagati 
konstruktivne predloge, ne destruktivnih. Do večine za spremembe je mogoče priti le s konstruktivnimi predlogi. Nikoli ne bi 
sprejel podpre skrajne desnice, da bi postal predsednik Evropske komisije. Preprosto zato, ker imam temeljito drugačen 
pogled na človeka, človeštvo in družbo od njih." 
Zakaj so se populisti in desni skrajneži v zadnjih letih okrepili? Ker EU ni znala ustrezno in jasno odgovoriti na izzive 
migrantske in begunske krize? 
"Ko se volivci pomaknejo k drugi stranki, se je vedno treba vprašati, zakaj se je to zgodilo. Potem je treba narediti klinično 
analizo situacije in izboljšati svoje politike. Toda zdaj sem že sit in utrujen od neprestanega poslušanja, da smo krivi za vzpon 
populizma in skrajne desnice. Napredne sile moramo ohraniti pozitiven odnos do politike in pozitivno agendo. Ljudje se ne 
želijo pogovarjati o preteklosti, želijo govoriti o prihodnosti. Pisanje zgodovine na novo, kar počne skrajna desnica, prinaša 
le konflikte. Mi govorimo o prihodnosti in s tem želimo prepričati volivce." 
Skrajnodesnemu refleksu, ki je prišel celo z mesta predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija, smo bili Slovenci 
nedavno priča pred kratkim, ko je imel v Bazovici iredentistični govor. Bi zaradi tega moral odstopiti s položaja, kar je od 
njega terjala SD? 
"Odkrito menim, da je zgodovino treba pustiti zgodovinarjem ter je nikakor ne smemo instrumentalizirati v političnih 
razpravah. Ocenjujem, da se je Tajani opravičil za govor, se pa z njim in njegovimi stališči nikakor ne strinjam. Glede na 
evropsko zgodovino si takšnega govora nikakor ne bi smel privoščiti. Spoštujmo preteklost in dovolimo zgodovinarjem, da 
se z njo ukvarjajo. Govorimo raje o tem, kaj nas združuje, ne kaj nas ločuje. Desno sredino pozivam, naj ne gre v preteklost." 
Kakšen je vaš recept, da volivce prepričate, da so progresivne evropske politične sile usmerjene v prihodnost, da bodo 
prišli na volišča in izboljšali nevarno nizko volilno udeležbo na evropskih volitvah? 
"Vsem tovarišem v socialističnih in socialnodemokratskih gibanjih piham na dušo, naj pojasnijo volivcem, zakaj je v 
njihovem interesu, da gredo volit, in kaj je na kocki na letošnjih volitvah. Zavedati se morate, da bo novi Evropski parlament 
formiran, če greste volit ali ne. Če ne boste vi volili, bodo usmeritev Evropskega parlamenta določili tisti, ki bodo šli volit. 
Uporabite svoj glas, vaša suverena pravica je, da soodločite o prihodnosti Evrope. Naj vam ta priložnost ne spolzi med prsti." 
 
 
Potrebuje Evropski parlament več pristojnosti in kje, da bi ga volivci vzeli resneje in prišli v večjem številu na volišča? 
"Evropski parlament je že danes zelo močna institucija v EU. Na določeni točki bomo morali znova spremeniti ključne 
evropske pogodbe in parlamentu podeliti še več pristojnosti. A na tej točki moramo izkoristiti potencial parlamenta, ki že 
ostaja. Nujno je, da Evropski parlament poveča svoje pristojnosti na področju obdavčitve. Evropski parlament bi tudi moral 
voditi EU v trajnostno naravnano prihodnost na področju energije, zunanjih zadev, socialnih zadev, izobraževanja in 
enakopravnosti spolov." 
Slovenija bo kmalu praznovala 15-letnico članstva v EU. Ker ste na predvolilnem obisku v Sloveniji, boste verjetno 
poskušali laskati, a referenčne raziskave kažejo, da se Slovenija uvršča med najmanj vplivne in najbolj pasivne države v 
EU. 
"Slovenija leži na križišču treh velikih evropskih kultur: germanske, slovanske in romanske, kar se pozna v delovanju države v 
EU. Slovenija je vedno graditelj mostov v EU. Vedno si prizadeva, da različne strani pridejo skupaj. Takšna pozicija državi ne 
daje velike vpadljivosti, saj si ne morete privoščiti, da udarite po mizi in kričite, ampak vam da med prijatelji kredibilnost, da 
ko imate težavo, vam bodo prisluhnili. Slovenija boksa v višji kategoriji, kot kaže njena teža." 
Slovenija in Hrvaška se morata dogovoriti, kako bosta uresničili arbitražno razsodbo 



A večina slovenske politike in javnega mnenja nima občutka, da je EU, sploh pa Evropska komisija, zares prisluhnila 
Sloveniji, ko je šlo za vprašanje uveljavitve arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško. Kako opravičujete 
neaktivnost Evropske komisije v za Slovenijo tako občutljivem primeru, tudi z vidika spoštovanja evropskega prava in 
širitve EU na Zahodni Balkan? 
"Razlikovati moramo med percepcijo in realnostjo. Realnost pa je, da je to bilateralno vprašanje med dvema državama. Ko 
je Hrvaška postala članica EU, smo zelo jasno povedali, da bosta obe strani morali spoštovati rezultate arbitraže. Evropska 
komisija meni, da je bila arbitraža ustrezno pravno izpeljana ter zaključena v skladu z vsemi mednarodnopravnimi pravili. 
Tudi incident, ki se je zgodil med postopkom arbitraže, ne more opravičiti hrvaške trditve, da je bila arbitraža 
kontaminirana. Evropska komisija stoji na stališču, da morata obe strani implementirati arbitražno razsodbo. Usesti se 
morata za mizo in se dogovoriti, kako bosta uresničili razsodbo. Bolj jasen, kot sem, ne bi mogel biti. Dodati moram tudi, da 
Evropska komisija ni stranka v konfliktu med obema državama. 
Opozoriti bi želel, da sta obe državi strastni zagovornici širjenja EU na Zahodni Balkan. In vse te države imajo mejne spore 
druga z drugo. Kako lahko potem prepričaš te države, če Slovenija in Hrvaška mejnega spora sami nista sposobni zaključiti in 
pustiti za sabo. Če bo spor ostal nerešen, bo imel posledice na evropske politike, zato Evropska komisija vztraja, da morata 
obe državi uresničiti arbitražno razsodbo." 
Ste optimist, bo Hrvaška spoštovala sodbo Sodišča EU? 
"Gre za stvar spoštovanja institucije. Ne želim špekulirati, kaj bo sodišče odločilo, a sodbo bosta morali spoštovati obe 
državi." 

• Koroški Karitas v Ugandi: Učijo jih peči in jesti kruh. Tomaž Ranc. Večer, Maribor, 09.03.2019 
https://www.vecer.com/koroski-karitas-v-ugandi-ucijo-jih-peci-in-jesti-kruh-6673266  
 
Koroški Karitas iz Celovca je v sušnih predelih Ugande v regiji Karamoja in njenem okrožju Kotido odprl pekarno, s čimer 
uresničuje svoje socialno poslanstvo, na jugu, ob meji z Ruando, bo sledila porodnišnica. 
Koroški Karitas s sedežem v Celovcu sodi med aktivne nevladne organizacije tudi v Afriki. Dr. Jože Marketz, koroški Slovenec, 
ki ga vodi, se je minule dni vrnil z obiska Ugande, ki jo je prepotoval po dolgem in počez, saj imajo tam več humanitarnih 
projektov. Problemi črne celine niso povezani le z lakoto, boleznimi in vojnami, ampak tudi z begunstvom in begom pred 
smrtjo. "Samo v Ugandi je 1,1 milijona beguncev, sem prihajajo iz južnega Sudana in Konga. Voditelji teh držav izkoriščajo 
lastne ljudi, ki obupajo, zato jim skušamo pomagati," pravi Marketz. V Afriki je bil že večkrat, v preteklosti tudi v Keniji, na 
svojih življenjskih in poklicnih poteh - je namreč duhovnik - je obiskal številna revna območja, na primer Indijo, tako da 
probleme revščine dobro pozna, a mu nove zgodbe le še utrjujejo prepričanje, da mora razviti svet pomagati vsemu 
človeštvu, saj je svet le eden. 
Pristanek sredi ničesar 
V Ugandi, pa tudi v drugih državah, imajo Celovčani več projektov, tokrat pa so odprli pekarno v regiji Karamoja v okrožju 
Kotido, kjer vlada huda suša. Mimogrede - slovensko ministrstvo za zunanje zadeve vsa potovanja v to in druga okrožja v 
Karamoji odsvetuje iz varnostnih razlogov, saj pravi, da na severovzhodu prevladuje brezzakonje (na primer cestne zasede) 
in da je med prebivalstvom zalo razširjeno ročno strelno orožje. Če pa bi kdo to območje želel obiskati, svetujejo previdnost 
ali potovanje v spremstvu oseb, ki dobro poznajo krajevne razmere. Odsvetujejo tudi vsa nočna potovanja, seveda so v 
državi pogoste tudi bolezni. No, Marketz je seveda imel spremstvo. 
Mi nekaj začnemo, takoj ko znajo sami, pa pustimo, da delajo sami 
"Že pot je bila taka, da si jo težko zamisliš. Najprej smo prišli na letališče Entebbe, naš cilj pa je bil 600 kilometrov severno in 
tja smo se odpravili z majhnim letalom. Ko pa je prišel pilot, si je najprej vse ogledal, naenkrat pokleknil pred letalom in 
začel moliti na glas, da ne bi padli dol, da bi bilo lepo vreme in da ne bi bilo nesreče, kajti tam, kjer potem pristanemo, sploh 
ni piste, pristanemo kar na tleh. Saj to naj bi bilo približno letališče, ampak v resnici je to pristanek kar na tleh, po celem." 
Vas je bilo kaj strah? "No, ja, strah, hja ... Moraš zaupati, on bogu, mi njemu." Pristanek je bil uspešen. 
Borna zemlja, fižol in otroci 
Rastja je v tej provinci zelo malo, območje pa zelo revno. Borna zemlja je last države, si je pa sicer ljudje lahko vzamejo, 
kolikor je potrebujejo. "V času našega obiska je bila tam izjemna suša, bil je to čas, ko tam ne raste nič. Stanovali smo v 
skupnosti Mill Hill, tudi tam je za dva dni zmanjkalo vode. Kakšno njivo že še vidiš, ljudje živijo od tega, kar pač zraste. V 
glavnem imajo kak fižol, ki smo ga jedli v vseh možnih oblikah," opisuje Marketz. 
Celovški Karitas je s sofinanciranjem Evropske unije in donatorjev v Afriki v preteklosti že postavljal šole in vrtce, ko se te 
primejo, pa jih dajo v upravljanje redovom in državi. "To je res tista Afrika vasi z okroglimi hišami iz blata, takih vasi pa je 
potem na ducate. Na teh območjih ni šol, niti en otrok ne gre v šolo in tam se sprašuješ, kdaj bomo tem ljudem toliko 
pomagali, da bodo lahko poskrbeli zase, da bi imeli delo ali neki standard, ki ga želimo mi iz razvitega sveta tam vzpostaviti. 
Toliko dela je še za opraviti prej, ni elektrike, tam ni ničesar. Otrok je pa tam ogromno, kamor stopiš, imaš 20 otrok okoli 
sebe, ko greš 20 metrov naprej, pa spet drugih 50," razlaga. 
 
Še pred nekaj leti so bili v Ugandi ljudje nomadi, s tem, ko so se selili k vodi, so lahko preživeli, pravi sogovornik, skušali so si 
urediti kakšno njivo, družine so imele po deset otrok, pri čemer so povprečno štirje umrli, moški pa lahko imajo otroke z več 
ženskami. 
Brezposelni avstrijski pek na misiji 
Celovčani so se odločili, da jim tam zgradijo pekarno. S tem so ubili več muh na en mah - za 50 tisoč evrov, kolikor je stal 
projekt, sofinanciran je iz Evropskega socialnega sklada, so jim zagotovili hrano, delo nekaj domačinom, naučili so jih 
priprave živila, na dolgi rok pa si želijo, da se iz tega zagotovi pomoč za naslednje pekarne ali kaj drugega, kar območje 
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potrebuje. "Kruha sicer tam sploh ne poznajo, v glavnem jedo fižol, tudi riž je zanje skoraj predrag. So pa kruh iz mest že 
začeli voziti na podeželje. Saj je fižol zelo dober, ampak če ga ješ ves čas, ti manjka drugih snovi. Kar težko jih je bilo naučiti 
jesti kruh. Najprej ga niso hoteli jesti, ko smo ga malo posladkali, jim je pa že godel, ker so navajeni jesti zelo sladko," iz 
prakse opisuje Marketz. 
 

 
Slika: Domačini mesijo kruh v pekarni, ki jo je postavil celovški Karitas. Foto: Daniel Gollner 
 
Potem ko so postavili objekt, so najprej tja poslali peka iz Avstrije. Josefa Hauduma iz Zgornje Avstrije so našli na uradu za 
delo, saj je bil brezposeln. Ni znal niti angleško, ampak se je hitro naučil, saj je zelo komunikativen in išče kontakte. Poročil 
se še ni, ve pa, da mora paziti in biti previden z ženskami, ker se mu menda kar ponujajo in je kot belec tam zelo iskan. 
Veliko žensk bi si želelo preko njega utreti pot v Evropo, pravi. In ta avstrijski pekovski mentor je bil zelo uspešen, saj je 
usposobil peterico domačinov. 
Toliko dela je še za opraviti, ni elektrike, tam ni ničesar 
"Kruh so najprej delili, zdaj pa ga poceni prodajajo, da bi iz tega lahko potem financirali še druge projekte, ali novo pekarno 
ali novo šolo, to je namen. Za zdaj pekarno upravlja župnija, sestre in duhovniki domačini, nato pa jo želijo predati 
prebivalstvu. Seveda pa moramo, ko se odločimo za investicije, opravljati tudi monitoring, saj je treba nadzirati, kako vse 
skupaj funkcionira, kako je z denarjem in podobno," pravi Marketz. Peč za peko so pripeljali iz Avstrije, za njo pa še peč na 
lesne pelete, ker je dizel seveda predrag, tehnologija pa jim omogoča, da lahko zdaj agregat poganja tudi blato koz in krav. 
In kako jih sprejmejo domačini, je bilo kaj strahu pred tujki in vsiljevanjem evropske kulture? "Je bilo, češ, kaj jim pa hočeš, 
ampak potem pa vidijo, kaj delamo, in nas sprejmejo," izkušnje razlaga Marketz. V Kotidu sicer službuje škof Italijan, v cerkvi 
pa so zdaj v prehodnem obdobju iz evropske misijonarske cerkve v domačo, čeprav so Evropejci domačinom očitno toliko 
zlezli pod kožo, da si želijo, da bi Evropejci ostali, saj prinašajo napredek. 
Pomoč tistim, ki so na robu 
Marketz je na svoji desetdnevni poti po deželi potoval z avtom, ceste so zelo slabe, polne globokih lukenj, asfalta tako ali 
tako ni. Če pa avto imaš, mora biti ta res dober: "Naša skupnost tam si ga ne more privoščiti. Ko sem bil pri škofu, me je 
prosil, če bi mu lahko zrihtal fajn avto, ampak to seveda ne gre, oni si mislijo, da mi kar tako lahko uredimo vse. Smisel vsega 
je, da v sodobnem svetu, ki se razvija naprej, uveljavljamo primeren etos. Tako kot na Koroškem skrbimo za tiste, ki so brez 
strehe nad glavo, za brezdomce, tako tudi nismo zadovoljni, če v Evropi in v svetu bogataši samo še bogatijo, Evropa in ZDA 
pa jih kar podpirajo, zato skušamo pomagati tistim, ki so na robu," pravi sogovornik. 
Seveda pa se morajo afriške države s svojimi krizami spopasti same. Uganda ima kar dobro politiko, meni šef Karitasa, ki v 
celovški organizaciji sicer vodi okoli 1000 ljudi. "Na severu, ki ni poseljen, da država prav vsakemu beguncu kos zemlje - 30 x 
30 metrov, Visoki komisariat ZN za begunce pa osnovni paket pomoči, da si lahko zgradijo hišo. Pri nekaterih sem videl, kako 
so si uredili prostor za koze, imajo pa še dovolj zemlje za njivo, zgradijo si vas in poskušajo preživeti. Zanimivo je tudi, da 
tam nikoli ne govorijo o človeku, ampak vedno o družini in ta skupnost si sama lahko nekaj pridela. Uganda pa nato naredi 
še korak naprej - saj od vsake finančne pomoči vzame 30 odstotkov za regijo, v kateri so begunci. Ves svet pomaga, da bi 
ljudje tam ostali, od vsakega dolarja pomoči 30 centov ostane za domačine, ki pa hkrati koristijo tabore in vse znanje, kar tja 
prihaja kot pomoč," se je prepričal Marketz. 
 

 
Slika: Pekarna v okrožju Kutido domačinom prinaša živilo, znanje in napredek. Njihov pekovski mentor Josef Haudum 
stoji v beli majici v zgornji vrsti prvi z leve, Marketz pa je v spodnji vrsti drugi z desne. Foto: Daniel Gollner 
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Pri tem naredi primerjavo z begunci, ki so prišli v Avstrijo, ki da prav tako niso prišli brez znanja in denarja. "Vem, da imajo 
nekateri, ki so prišli v Avstrijo, dovolj denarja, da bi si lahko najeli stanovanje in kaj začeli. Tukaj se je kar mislilo, da bi morali 
vse, kar imajo, kar oddati, da nič ne znajo, da jih je treba nekam zapreti in jim kuhati, oni pa naj samo sedijo in čakajo. Imeli 
so denar, nekateri so bili premožni, ko so šli, pa so vzeli s seboj vse, kar so imeli. Avstrija jim na vsak način ni dala tiste 
svobode, da bi si lahko nekaj zgradili, najeli stanovanje, da bi začeli in nekaj imeli. Potem bi se lažje integrirali," povzema 
izkušeni nevladnik, ki se ob tem spomni tudi svojega obiska Izraela in Palestine. "V Betlehemu je veliko taborišče, ki ga sploh 
ga ne ločiš več od mesta in ne vidiš, da je taborišče. Enako se bo verjetno zgodilo tudi v Ugandi, ki ji vzpostavljanje takih 
območij in regij ne bo škodilo, saj bodo ljudje znali poskrbeti zase. Tudi mi nekaj začnemo, takoj ko znajo sami, pa pustimo, 
da delajo sami," sklene 63-letni Korošec. 
Sledi porodnišnica ob meji z Ruando 
Na jugu Ugande, ob meji z Ruando, celovški Karitas gradi medicinske institucije. Postavili so bolnišnico, še letos bodo odprli 
porodnišnico. Marketz je tam srečal Slovenko, šolsko sestro iz Maribora Uršo Marinčič. “Sestre, ki so tam blizu ljudem, so 
videle, da tam vsaki drugi otrok umre in da bi bila zelo pomembna porodnišnica. Tam je veliko aidsa in urejeno imajo tako, 
da imajo v bolnišnici ločen vhod za obolele, saj je veliko mater, ki pridejo okužene. Spremljajo jih že pred porodom. Morda 
je okuženih okoli pet odstotkov otrok, ker jih prej preventivno zdravijo. To me zelo veseli, saj sami ljudje niti ne bi vedeli, da 
so okuženi, kaj šele, da bi imeli denar za zdravljenje,” je dejal Marketz. Je pa to območje ob ekvatorju, kjer je zemlja bolj 
rodovitna in je območje tudi bolj razvito od suhega severa. Tam begunci ostajajo in imajo vedno manj otrok, v nasprotju s 
severom pa si morajo tam zemljo kupiti.  

• (INTERVJU) Manfred Weber: Sem graditelj mostov, prepričan sem, da se moramo poslušati, bolj kot kadarkoli. 
Intervju: Manfred Weber. Pogovarjala se je: Zvezdana Bercko: Večer, Maribor, 11.03.2019 

Intervju: Manfred Weber, vodilni kandidat Evropske ljudske stranke za predsednika Evropske komisije 
https://www.vecer.com/manfred-weber-intervju-za-boljse-place-in-nadzor-na-mejah-6673767  
 

 
Slika: Manfred Weber: ”Britanski volivci so sledili populizmu in zdaj vidijo veliko ekonomsko negotovost in vsakodnevni 
politični kaos v Londonu. Zato sporočamo: držimo se evropskega ideala in delajmo skupaj.” Foto: Luka Cjuha  
 
Manfred Weber, vodilni kandidat Evropske ljudske stranke za predsednika Evropske komisije, na obisku pri slovenskih 
strankah iz skupine EPP. 
Vodilni kandidat Evropske ljudske stranke (EPP) za predsednika Evropske komisije Manfred Weber si je med sobotnim 
obiskom pri treh slovenskih strankah, članicah te skupine (NSi, SDS in SLS), kljub izjemno napetemu urniku vzel nekaj minut 
za skupinski intervju z novinarji različnih medijev. 
Pravite, da bodo letošnje evropske volitve najpomembnejše v zgodovini EU. Zakaj? 
"V EPP menimo, da je EU trenutno v dobri formi, toda potrebne so reforme. Prioritetno se zavzemamo za ustvarjanje novih 
delovnih mest, boljše plače, za boljše življenjske pogoje, drugo ključno načelo je trden in močan mejni nadzor. Na 
evropskem kontinentu želimo preprečiti ilegalne migracije. Naš cilj je ustaviti nacionalizem in egoizem v današnji EU, saj 
brez kompromisa ne more biti dobre prihodnosti." 
Vas skrbijo brexit, naraščanje nacionalizma, vzpon radikalnih strank? 
"Radikalne stranke po vsej Evropi nagovarjajo volivce k izhodu iz EU. Toda ljudje v Evropi imajo zdaj dober dokaz, kaj se 
zgodi v tem primeru. Britanski volivci so sledili populističnemu pristopu teh strank in zdaj vidijo, kaj to pomeni - veliko 
ekonomsko negotovost v Veliki Britaniji in vsakodnevni politični kaos v Londonu. Zato je sporočilo EPP: držimo se 
evropskega ideala in delajmo skupaj. Lahko imamo močno nacionalno pozicijo, a ko pridemo v Evropo, najdimo 
kompromis." 
Dvajsetega marca boste odločali o morebitni izključitvi stranke Fidesz madžarskega premierja Viktorja Orbana iz EPP. 
Stranke iz skupine so glede tega različnega mnenja. Tudi dve slovenski članici, SLS in SDS, izključitvi Fidesza nasprotujeta. 
Kaj menite o tem? 
"Prejšnji teden smo videli plakate v Budimpešti, s katerimi je Fidesz močno napadel Evropo, EU, evropske institucije. Smo 
proevropska stranka in ne moremo sprejeti, da kdo vodi kampanjo proti Evropi, torej tudi proti EPP. Fideszu smo jasno 
povedali, kaj mora narediti, če želi ostati v naši družini. Zdaj potrebujemo dokaz od Fidesza, da pripada EPP. Nam ne gre v 
prvi vrsti za velikost skupine, za nas je najpomembnejše, da držimo skupaj, da imamo podobne ideje in vrednote glede 
prihodnosti Evrope. Želim obdržati skupino skupaj, sem graditelj mostov, prepričan sem, da se moramo poslušati, bolj kot 
kadarkoli. Potrebujemo več interakcije, več pogovorov, da se bomo bolje razumeli, ampak to pomeni, da morata obe strani 
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nekaj prispevati. Zato ta teden spet odidem v Budimpešto, da bom govoril z Orbanom, in potem bomo videli, kakšen bo izid. 
Žogica je zdaj na strani Budimpešte." 
Govorite o enotnosti EPP, ampak že ob glasovanju za sprožitev 7. člena pogodbe EU proti Madžarski lansko jesen 
nekatere članice niso podprle vašega predloga. Kako boste zdaj prepričali tiste stranke, ki nasprotujejo izključitvi Fidesza? 
Boste prepričali tudi slovenski stranki, ki temu nasprotujeta? 
"Prvič v zgodovini Evropskega parlamenta se je zgodilo, da smo aktivirali ta člen, in po zaslugi EPP s potrebno dvotretjinsko 
večino. Torej mislim, da smo kot EPP že dokazali, da nihče nima posebne obravnave, ko gre za temeljna načela. Poudariti 
moram tudi, da imamo odprtih še več vprašanj: v Romuniji socialistično vlado, ki dovoljuje korupcijo, na Slovaškem 
socialistično vlado, ki ni ustrezno raziskala umora novinarja, težave so na Poljskem in še v nekaterih državah. Kot kandidat za 
predsednika komisije želim vzpostaviti neodvisni pravni mehanizem, ker to ni strankarska stvar. Temeljno vprašanje je, ali še 
verjamemo v evropske vrednote, temeljne principe, svobodo medijev, neodvisno sodstvo, boj proti korupciji. Po mojem je 
najmočnejša institucija, ki jo imamo za obrambo temeljnih načel, evropsko sodišče." 
Če boste postali predsednik Evropske komisije, boste morda povabljeni na evropsko sodišče v primeru slovensko-
hrvaškega spora o meji. Kakšno stališče boste zastopali? 
"Verjamem, da je za politika dober pristop, da spoštuje sodne primere, tako za sodišče EU kot tudi druge. Zato počakajmo 
na epilog tega sodnega procesa. Ampak povedati vam moram, da v evropskem prostoru ne razumejo, kako da se ta mejna 
zadeva ne da rešiti. Ker se ne zdi velik problem." 
V skupini EPP so tri slovenske konzervativne stranke. Kako ste zadovoljni z delom njihovih petih poslancev v zdajšnji 
sestavi EP in s kampanjo teh strank pred prihajajočimi volitvami? 
"V procesu odločanja na evropski ravni je pomembna velikost. EPP je največja politična skupina v Evropskem parlamentu, 
brez nas ni sprejeta nobena odločitev. Tudi majhne stranke, kot so slovenske, so del največje skupine v Evropskem 
parlamentu in sodelujejo pri sprejemanju ključnih odločitev. Stranke iz Slovenije imajo v EP dobro ekipo in upam, da bomo z 
njo nadaljevali. Ampak to je odločitev volivcev. Ključni problem pa je nizka udeležba na evropskih volitvah. Ne smemo se 
zbuditi 27. maja, dan po evropskih volitvah, v Evropskem parlamentu, v katerem bo večina izvoljenih parlamentarcev 
populistov ali ekstremistov, ki zavračajo sodelovanje in kompromise. To je realno, lahko se zgodi, da končamo v 
nacionalistični, egoistični Evropi. Zato je pomembno, da ljudje gredo na volitve, da volijo resne, prodemokratične stranke. 
Krščanski demokrati predstavljamo jasno vizijo prihodnosti, med levico in nacionalisti. Ljudem ponujamo pogoje za stabilen 
evro, gospodarsko rast, za varovanje naših meja. Kot kandidat za predsednika Evropske komisije želim biti konkreten, 
razumljiv ljudem. Tako obljubljam, da bom, če bom postal predsednik komisije, ustavil pristopna pogajanja s Turčijo, ker 
menim, da Turčija ne more biti članica EU." 
V Evropi ne razumejo, da se mejni spor med Slovenijo in Hrvaško ne da rešiti. Ker se ne zdi velik problem 
Dan po volitvah se ne smemo zbuditi z Evropskim parlamentom, v katerem bi bila večina populistov ali ekstremistov 

• Prepoved spominske maše v Pliberku. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 11.03.2019 
https://www.vecer.com/prepoved-spominske-mase-v-pliberku-6673770  
 

 
Slika: Lanski udeleženci na spominski prireditvi, ki so v Pliberk prinesli črne zastave z grbom ustaške NDH. Foto: Andrej 
Petelinšek  
 
Krška škofija meni, da je maša na Libuški gmajni politično instrumentalizirana in del politično- nacionalnega rituala, ki škodi 
ugledu Katoliške cerkve. Hrvaški škofje se ne strinjajo. 
Administrator krške škofije Engelbert Guggenberger je po poročanju avstrijske radiotelevizije ORF zavrnil prošnjo hrvaške 
škofovske konference za letošnje obhajanje svete maše na spominski slovesnosti na Libuški gmajni pri Pliberku. V krški 
oziroma celovški škofiji na avstrijskem Koroškem so v petek namreč ocenili, da se mašo pri Pliberku "politično 
instrumentalizira". Tam naj bi se 18. maja letos tako znova zbrali predvsem hrvaški udeleženci, ki se spominjajo predaje več 
deset tisoč ustašev, domobranov in tudi civilistov s strani britanskih zavezniških sil partizanom maja leta 1945. Mnoge so 
nato v Jugoslaviji komunisti izvensodno pobili. Prireditev na Libuški gmajni, sicer na zasebnem zemljišču, je bila že od leta 
1952 osrednja žalna slovesnost za hrvaškimi žrtvami povojnih pobojev v tedanji Jugoslaviji. Vendar so se na prireditvi vedno 
znova dogajali tudi fašistični in ustaški incidenti. 
Prepoved zahtevali javno lani 
Lani so prvič zoper prireditev v središču Pliberka javno in ostro protestirale zlasti leve civilnodružbene organizacije iz 
Avstrije, Hrvaške, Slovenije in Italije. Med 200 udeleženci protesta in blizu desettisočimi tistih, ki so romali na Libuško 
gmajno, je ves čas prihajalo do besednih obračunov. Avstrijski policisti so se morali kar zelo potruditi, da so med skupinama 
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preprečili fizični stik. Govorci na protimanifestaciji so zatrjevali, da gre na Libuški gmajni pravzaprav za največji shod fašistov 
in nacistov v Evropi poleg podobnega v latvijski prestolnici Rigi. Na avstrijskem Koroškem pa se niti ne trudijo preveč 
zakamuflirati povzdigovanja ustaške NDH, zato so odločno zahtevali prepoved shoda. V resnici je nato Avstrija letos razširila 
prepoved nacističnih simbolov še na ustaške simbole in slogane. 
Distanciranje Cerkve od fašistov 
Kot je med drugim pojasnila krška škofija, je prepoved maše "rezultat temeljite analize lanske prireditve, številnih 
pogovorov na ravni avstrijske in hrvaške škofovske konference, pa s hrvaško govorečo katoliško skupnostjo na Koroškem in 
z uradom za varnost". In še: "Maša na Libuški gmajni je del politično instrumentalizirane prireditve, del politično-
nacionalnega rituala, ki škodi ugledu Katoliške cerkve." Kajti če bi mašo dovolili, bi Cerkvi kdo lahko očital "pomanjkanje 
distance do fašističnega svetovnega nazora". Na Libuški gmajni bi tako sicer še lahko pripravili spominsko mašo, vendar je 
ne bi smel voditi škof, temveč le kakšen nižji duhovnik. 
Hrvaška škofovska konferenca, ki jo je o odločitvi krške škofije obvestil njen apostolski administrator Guggenberger, ker 
škofovsko mesto na avstrijskem Koroškem trenutno ni zasedeno, se je na zavrnitev takoj pisno odzvala, je poročala hrvaška 
katoliška tiskovna agencija (Ika). V sporočilu za javnost je obžalovala odločitev Katoliške cerkve na avstrijskem Koroškem in 
zavrnila razloge za prepoved maše. Menijo, da prepoved maše za "žrtve velike tragedije hrvaškega naroda" pomeni 
"nespoštovanje" teh žrtev in "pomanjkanje občutka za trpljenje nedolžnih". Po navedbah hrvaških škofov je v preteklih letih, 
posebej pa lani, maša potekala "dostojanstveno, kot se spodobi za molitve Katoliške cerkve". 
Sabor kot nečastni pokrovitelj 
Toda tudi lani so avstrijske oblasti priprle šest hrvaški državljanov, ki so med žalno slovesnostjo 12. maja kršili avstrijske 
zakone o prepovedi poveličevanja nacizma. Večino so obsodili na pogojne kazni med 15 in 18 meseci zapora. Organizator 
dogodka je bil tudi lani maja Častni pliberški vod s sedežem v Zagrebu, pokrovitelj manifestacije pa hrvaški sabor. 
Iz urada predsednika sabora Gordana Jandrokovića so med tem po poročanju slovenske tiskovne agencije STA povedali, da 
načrtujejo pogovore s predstavniki Katoliške cerkve na Hrvaškem in Častnega pliberškega voda, preden se bodo odločili, kaj 
storiti glede prepovedi maše pri Pliberku. Odločitev krške škofije pa so javno že podprli koroški deželni glavar Peter Kaiser, 
Izraelitska skupnost v Avstriji, platforma Memorial Kaernten/Koroška, Komite Mauthausen in drugi. 

• Črno nad saborom. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 11.03.2019 
https://www.vecer.com/crno-nad-saborom-6673764  
Že lani sta koroška deželna vlada, ki jo vodi socialdemokrat Peter Kaiser, in tedanji krški škof Alois Schwarz od avstrijskih 
oblasti zahtevala, da vsaj ob 80. obletnici anšlusa na spominski maši na Libuški gmajni pri Pliberku ne dopustijo nobenih 
ustaških simbolov več. 
Čeprav je lani 14. maja na Libuško gmajno prišlo manj ljudi kot prej, pa incidentov ni bilo veliko manj. Priprli so sedem 
izgrednikov, ki so na različne načine poveličevali ustaško endehazijo. Avstrijski policisti so imeli polne roke dela, da so 
preprečil fizični stik med prihajajočimi na komemoracijo in udeleženci protimitinga v središču Pliberka. Slednji so trdili, da 
gre na gmajni za največji shod neonacistov in neofašistov v Evropi, in zahtevali prepoved prireditve. Na njej niso le 
objokovali več deset tisoč žrtev med ustaši, domobrani in tudi civilisti, ki so jim po štirih letih obstoja Hitlerjeve vazalne in 
zločinske države NDH sledili na begu iz Jugoslavije. Na avstrijskem Koroškem so jih britanski zavezniki predali zmagovitim 
partizanom. Res je, premnogi so bili na tako imenovanem križevem potu nazaj v domovino od komunistov neusmiljeno 
izvensodno pobiti. Toda z besedami nekdanjega hrvaškega predsednika Stipeta Mesića: Pobiti v Jasenovcu, ustaškem 
uničevalnem taborišču, niso krivi za nobeno žrtev Pliberka, a med pobitimi zaradi Pliberka je bilo veliko takih, ki so krivi za 
pobite nedolžne v Jasenovcu. 
Avstrijcem se je glede ustaštva končno zjasnilo 
Na Libuški gmajni je vsa ta leta izgledalo, kot da gre za ustaški bal vampirjev v kvaziuniformah, z ustaškimi grbi, s pozdravi Za 
dom spremni. Ritual, ki so ga tam zganjali, ni bil pietetni spomin na pobite, pač pa rehabilitacija in relativizacija ustaštva ter 
totalna potvorba zgodovine, češ, tam je "padla hrvaška vojska". Mimogrede, ustaški general, ki je podpisal kapitulacijo, je 
poleg ranjenca, ki je tam umrl, edina žrtev na Libuški gmajni maja 1945. No, general si je sodil sam. Avstriji je kljub temu, da 
so v njeni vladi tudi skrajni desničarji, vsa ta ustaška maškarada pod masko pietete postala jasna kot nebo brez oblačka. 
Odločna prepoved spominske maše iz krške škofije - gotovo ne brez blagoslova Vatikana - je hrvaško etablirano politiko, tudi 
Gordana Jandrokovića, predsednika sabora, nad katerim je baje samo sinje nebo, in hrvaške škofe grdo presenetila. Ostali 
so brez besed. Sabor je vendar pokrovitelj te prireditve. Kaj zdaj? Razmišljajo o alternativnih lokacijah. Omenjajo Tezno in 
Maceljski gozd, ki pa spada pod slovensko faro. Bodo tudi slovenski škofje zmogli pogum in hrvaškim kolegom mašo tam 
prepovedali? Kajti to obupno iskanje rešitve za prepovedani shod kaže, da se hrvaški škofje in del hrvaške politike iz 
avstrijske lekcije niso še ničesar naučili. 
A preden začnemo zabavljati čez to tragikomično dejstvo, se raje vprašajmo, ali se je kaj iz te lekcije prijelo tudi nekaterih 
slovenskih politikov in škofov. 

• Na partizanskem Braču zavrnili finančno podporo slovesnosti v Pliberku. STA, A.L. Večer, Maribor, 12.03.2019 
https://www.vecer.com/na-partizanskem-bracu-zavrnili-financno-podporo-slovesnosti-v-pliberku-6674646 
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Slika: V hrvaških medijih danes odmeva odločitev županje Supetarja na Braču, ki je zavrnila prošnjo za finančno pomoč 
pri organizaciji žalne slovesnosti za žrtve povojnih pobojev v Pliberku. Foto: Andrej Petelinšek  
 
Ni znano, koliko denarja so doslej dobili, a očitno iz Supetarja ne bodo dobili niti kune. 
V hrvaških medijih danes odmeva odločitev županje Supetarja na Braču, ki je zavrnila prošnjo za finančno pomoč pri 
organizaciji žalne slovesnosti za žrtve povojnih pobojev v Pliberku. Kot je združenju Častni pliberški vod sporočila županja 
Ivana Marković, denarja nimajo, ker ga bodo porabili za proslavo osvoboditve izpod fašizma. 
Pokrovitelj žalne slovesnosti za več tisoč hrvaških žrtev povojnih pobojev na Libuškem polju pri Pliberku je hrvaški sabor, 
Častni pliberški vod pa prošnje za financiranje dogodka pošilja tudi na naslove številnih lokalnih oblasti in podjetij. 
Ni znano, koliko denarja so doslej dobili, a očitno iz Supetarja ne bodo dobili niti kune. Markovićeva je v svojem odgovoru 
zapisala, da je med drugo svetovno vojno v boju proti okupatorjem umrlo 492 borcev z Brača, še 275 prebivalcev otoka pa 
je bilo žrtev fašističnega terorja. Izpostavila je, da je bilo med vojno ubitih 110 otrok ter da je 118 otrok ostalo brez enega ali 
obeh staršev. 
"Proslavo bomo organizirali v čast in spomin na vse tiste, ki so bili del boja velikega svetovnega gibanja za svobodo in 
dostojanstvo človeka", je že lani v odgovoru Častnemu pliberškem vodu zapisala Markovićeva, danes pa so to pismo objavili 
hrvaški mediji. 
Pri Pliberku ustreljen manjši del hrvaških vojakov 
V Častnem pliberškem vodu je sicer več znanih hrvaških osebnosti. Med njimi je tudi starosta hrvaške politike in HDZ 
Vladimir Šeks, ki je predsednik nadzornega odbora društva. 
Neodvisna država Hrvaška (NDH) je maja 1941 z rimskimi sporazumi prepustila velik del Dalmacije in otokov fašistični Italiji, 
tudi otok Brač, ki so ga potem zasedle italijanske fašistične sile. 
Pismo Markovićeve so objavili sredi razprave glede organizacije letošnje žalne slovesnosti, potem ko je Cerkev na 
avstrijskem Koroškem zavrnila prošnjo hrvaške škofovske konference za organizacijo maše na Libuškem polju, ker da to 
škodi ugledu katoliške cerkve. 
Če bi mašo dovolili, bi Cerkvi lahko očitali "pomanjkanje distance do fašističnega svetovnega nazora", menijo v Celovcu in 
dodajajo, da je maša hrvaških škofov del prireditve, ki se "politično instrumentalizira in je del politično-nacionalnega rituala, 
ki služi za selektivno percepcijo in razlago zgodovine". 
Hrvaška škofovska konferenca je bila zaradi odločitve avstrijskih škofov užaljena. Razloge za prepoved so ostro zavrnili. 
Hrvaški sabor pa je podprl mnenje hrvaške škofovske konference z namenom, da bi našli rešitev za letošnjo žalno 
slovesnost. 
Častni pliberški vod vztraja, da morajo slovesnost organizirati 18. maja, kot je bilo načrtovano. Menijo, da je prostor, na 
katerem bo potekala slovesnost v zasebni lasti, ter da lahko mašo izvedejo nižji duhovniki, ne škofi. 
Na Hrvaškem je slišati tudi predloge, da bi morali spominsko slovesnost za žrtve povojnih pobojev organizirali na Hrvaškem. 
Nekateri so predlagali tudi Tezno v Sloveniji, a se zavedajo, da bi bilo treba dobiti dovoljenje slovenskih oblasti. 
Pliberška slovesnost poteka v spomin na 15. maj 1945, ko so pripadniki zavezniških sil jugoslovanskim partizanom izročili več 
deset tisoč poraženih vojakov, večinoma hrvaških ustašev in domobrancev, pa tudi srbskih in črnogorskih četnikov in 
belogardistov. Po navedbah hrvaških virov se je zavezniškim silam predalo približno 95.000 ljudi, večinoma vojakov. 
Pri Pliberku je bil ustreljen manjši del hrvaških vojakov, ostale so v "kolonah smrti" prisilili v pešačenje v več krajev takratne 
Jugoslavije. Pri tem je več kot polovica ujetnikov umrla ali so bili ubiti, tudi na območju Slovenije. Omenjene dogodke na 
Hrvaškem imenujejo križev pot. 

• Spitzenkandidat Weber v Budimpešti: Bo Orban pristal na pogoje?. Urška Mlinarič. Vedčer, Maribor, 12.03.2019 
https://www.vecer.com/spitzenkandidat-weber-v-budimpesti-bo-orban-pristal-na-pogoje-6674691  
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Slika: Plakat madžarske vlade, zaradi katerega je tudi najvišjim predstavnikom EPP. Foto: Večer 
 
Ohranitev Centralne evropske univerze v Budimpešti naj bi bila ključna pri odločitvi, ali bo EPP ohranila Fidesz pod svojim 
okriljem. Milan Zver še enkrat odločno v bran Orbanu.    
Spitzenkandidat Evropske ljudske stranke (EPP), največje politične skupine v evropskem parlamentu, Nemec Manfred 
Weber se danes mudi v Budimpešti. Dober teden pred odločanjem članic EPP o izključitvi stranke Fidesz madžarskega 
premiera Viktorja Orbana preverja, ali je ta vendarle pripravljen pristati na pogoje, ki bi preprečili izključitev ali začasno 
zamrznitev članstva stranke v EPP. Izključitev Fidesz je za zdaj zahtevalo 12 strank, članic EPP iz devetih držav EU, potem ko 
je pred tedni madžarska vlada po vsej državi izobesila obcestne panoje, na katerih je ob bok ameriškemu mogotcu 
madžarskega rodu Georgu Sorosu, ki je že od začetka migrantske krize glavna vladna tarča, postavila predsednika evropske 
komisije Jeana Clauda Junckerja. Da je Orban s tem prestopil rdečo črto, se je kmalu odzval predsednik EPP Joseph Daul, 
medtem ko je Weber ocenil, da je bila s tako kampanjo EPP povzročena nepopravljiva škoda. Zato je od Orbana zahteval, da 
vlada z omenjeno kampanjo nemudoma zaključi, se opraviči EPP in zagotovi, da bo Centralna evropska univerza (CEU), 
katere ustanovitelj je Soros, še naprej lahko delovala na madžarskih tleh. In kot kaže, bo prav slednje odločilno za nadaljnjo 
usodo Fidesza znotraj EPP. 
Iz vlade so namreč že minuli teden napovedali, da bo kampanja zaključena 15. marca. Ob tem pa so, po poročanju 
madžarskih kolegov, vse obcestne panoje, ki so bili postavljeni na cestah od letališča do centra mesta in po katerih se je 
vozil Weber, odstranili še pred njegovim prihodom. 
Še pred prihodom je Weber za Augsburger Allgemeine dejal, da je Bavarska pripravljena finančno pomagati CEU, da ostane 
v Budimpešti na način, da bi financirala dve katedri, medtem ko bi tretja delovala kot fundacija. Ob srečanju s študenti in 
predstavniki CEU pa je Weber dejal, da se o akademski svobodi ni mogoče pogajati, "zato bom poskušal po svojim 
zmožnostih, ki pa so omejene, prispevati k temu, da CEU ostane v Budimpešti". 
Spomnimo. Potem ko madžarska vlada lani kljub vsem izpolnjenim pogojem ni želela podpisati sporazuma s CEU, se je 
slednja odločila, da bo z novim šolskim letom vse svoje akreditirane ameriške programe preselila iz Budimpešte na Dunaj.  
Znano je, da SDS in SLS, ki sta članici EPP, nasprotujeta izključitvi Fidesz iz EPP, medtem ko se NSi zavzema za začasno 
zamrznitev članstva. Evropski poslanec Milan Zver je danes na Twitterju objavil tudi video nagovor, v katerem je ocenil, 
da  "napade in razprave proti madžarski vladi Viktorja Orbana organizira in vodi evropska levica in najverjetneje 
prostozidarske lože". Po njegovih ocenah so v to vključene tudi manjše stranke, članice EPP. Ob tem je ocenil, da je Fidesz v 
evropskem parlamentu proaktivna stranka z veliko dobrimi predlogi, ki jih je podprl tudi sam. "Predvsem pa je potrebno 
imeti v zavesti, da je Orbanova vlada močno izboljšala standard ljudi in izboljšala položaj slovenske manjšine na 
Madžarskem."  

• Balkanska pot: Varovanje meja EU na račun vladavine prava in človekovih pravic. Kristina Božič. Večer, Maribor,   
                  13.03.2019 
https://www.vecer.com/balkanska-pot-varovanje-meja-eu-na-racun-vladavine-prava-in-clovekovih-pravic-6674961 
 

 
Slika: Podoba z video posnetka, na katerem je zabeležen pregon migrantov z ozemlja Hrvaške v BiH.  Foto: Border 
Violence Monitoring  
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Novo poročilo mednarodne organizacije Amnesty International opozarja na nezakonito in nasilno ravnanje hrvaške policije, 
ki zavrača vsakršen nadzor nad svojim delom, za katerega prejema milijone evrov iz EU. Opozarjajo tudi na verižna 
protipravna vračanja oseb iz Slovenije v BiH, ter ponovno pozivajo slovenske oblasti, da izvedejo takojšnjo nepristransko in 
neodvisno preiskavo dosedanjih obtožb o neprimernem ravnanju med varovanjem meje s Hrvaško.  
Intervjuji na terenu z uradniki, predstavniki nevladnih humanitarnih organizacij, z begunci in migrantkami, ter naknadno 
raziskovanje mednarodne nevladne organizacije Amnesty International med lanskim junijem in letošnjim januarjem 
potrjujejo, da hrvaške oblasti v BiH sistematično in namerno kolektivno izganjajo in vračajo prosilce za azil, ki jim ne 
omogočijo, da bi v EU članici zaprosili za azil. S tem se krši prepoved mednarodnega humanitarnega prava, da se ljudi ne 
sme vračati v države, kjer bi bili lahko izpostavljeni resnim kršitvam človekovih pravic. O protipravnem vračanju v BiH je 
poročalo vseh 94 intervjuvanih oseb, ki so bile nekatere tudi večkrat izpostavljene takemu ravnanju, ki krši tudi evropsko 
konvencijo človekovih pravic, EU in hrvaško pravo. Približno tretjina intervjuvanih oseb je izkusila tudi nasilje hrvaške 
policije in ustrahovanje. Danes objavljeno poročilo Potisnjeni do roba je nadgradnja že objavljenega poročila lani poleti, a se 
tokratno osredotoča na ravnanje hrvaške policije, pričevanja pa dopolnjuje z intervjuji in razmerami na terenu konec 
lanskega in v začetku letošnjega leta. Tako pišejo, da je januarja letos hrvaška policija ponovno sistematično jemala 
ljudem topla oblačila in jih sezuvala, da so morali nato bosi in prezebli hoditi nazaj v BiH po več kilometrov. V mednarodni 
organizaciji opozarjajo tudi na vse pogostejša poročila o protipravnih, verižnih in kolektivnih vračanjih beguncev in migrantk 
iz Italije, prek Slovenije. 
 

 
Slika: Slovenska in hrvaška policija na meji leta 2015. Mednarodna organizacija Amnesty International opozarja, da so 
vračanja po bilateralnem sporazumu med Slovenijo in Hrvaško, protipravna, saj so ”zaradi neformalnosti postopkov in 
odsotnosti primernih varoval ... neskladna z mednarodnim pravom”. Foto: Robert Balen 
 
Hrvaška  
Hrvaške oblasti, opozarjajo, preprečujejo nadzor nad svojim delom, hrvaška policija se ni odzvala niti na vprašanja niti na 
vnaprej poslano poročilo najbolj prepoznane mednarodne organizacije za človekove pravice. V svojih izjavah je notranji 
minister Davor Božinović sicer zanikal protipravnost postopanja hrvaške policije in dejal, da gre za zakonito 
zavračanje vstopov. Organizacija citira tudi izjavo hrvaške policije, da niso prejeli milijarde kun iz Bruslja, da bi mejni policisti 
le postopali. Hrvaška policija sicer ne omogoča nadzora nad svojim delom niti hrvaški varuhinji človekovih 
pravic Lori Vidović, v zadnjem letu pa je večkrat poskušala tudi diskreditirati nevladne organizacije z obtožbami, da 
"omogočajo nezakonito migracijo". Prostovoljce in aktiviste je nadlegovala in jih pridrževala ter jim grozila zaradi pričevanj 
in poročil o policijskem nasilju. Hrvaške nevladne organizacije ob tem opozarjajo, da je sovražno nastrojen govor organov 
oblasti vplival na družbene odnose in povečan občutek strahu in nenaklonjenosti do beguncev in migrantk med ljudmi. 
Amnesty International v poročilu opominja, da ravnanje hrvaških oblasti pomeni oviranje dela zagovornikov človekovih 
pravic, ki je posebej varovano tudi v leta 1998 sprejeti deklaraciji ZN o zagovornikih človekovih pravic. 
Na nezakonito in nasilno ravnanje hrvaške policije so v zadnjem letu med drugim opozorili tudi evropski poslanci, visoki 
komisariat za begunce Združenih narodov in komisarka za človekove pravice Sveta Evrope Dunja Mijatović. Decembra lani 
se je odzval tudi evropski komisar Dimitris Avramopoulos, komisija EU pa je napovedala, da bo na 
Hrvaško poslala Frontex in je pozvala članico, naj preišče obtožbe glede nasilja in nezakonitih izgonov. A v Amnesty 
International ob tem opozarjajo, da EU in evropski politiki istočasno Hrvaško tudi hvalijo, da dobro ščiti meje EU, za kar je in 
bo prejela od EU 131 milijonov evrov do leta 2020. 
Slovenija 
Zaradi policijskega nasilja in protipravnega ravnanja ljudje izbirajo vse bolj nevarne in tvegane poti, opozarjajo raziskovalci 
na 26 uradno zabeleženih primerov smrti od leta 2017, od teh jih je bilo lani vsaj ducat na hrvaško-slovenski meji v Kolpi. 
"Slovenija in v manjši meri Italija, prav tako vračata ljudi po hitrem postopku, ko vstopijo v državo na nedovoljen način po 
balkanski poti, pri čemer njihove prošnje za azil ignorirajo," opozarjajo v Amnesty International. "Nekateri, ki jim navkljub 
vsemu uspe doseči Slovenijo ali Italijo, so predani nazaj hrvaški policiji in nasilno vrnjeni še enkrat na drugo stran meja EU. Ti 
verižni kolektivni izgoni pomenijo, da ljudje na koncu pristanejo spet v nevarnih in neprimernih pogojih taborišč v BiH," 
našteva poročilo neprimerne postopke, denarne kazni za nedovoljen prestop meje in siljenje migrantov ter begunk v 
podpisovanje dokumentov, ki jih ne razumejo, na slovenskem ozemlju. V poročilu opozarjajo tudi na protipravnost vračanj 

https://www.amnesty.org/en/documents/eur05/9964/2019/en/
https://www.amnesty.si/prisilna-vracanja
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po bilateralnem sporazumu med Slovenijo in Hrvaško, saj so taka vračanja "zaradi neformalnosti postopkov in odsotnosti 
primernih varoval ... neskladna z mednarodnim pravom". Zato, pozivajo, se mora z njimi prenehati. 
Evropska unija 
V poročilu pišejo, da kolektivni izgoni, nasilje in protipravna vračanja niso le stranski učinki proti-migrantskih praks 
posameznih držav, ampak gre za posledice širših EU politik, da bi zmanjšali nedovoljena prečkanja mej in zadržali ljudi zunaj 
EU s tem, da krepijo varovanje meja in obravnavo migrantov predajajo na pleča tretjih držav. "V tem se odraža tudi 
sistematičen neuspeh in nedelovanje azilnega sistema EU," pojasnjujejo, da odsotnost reforme dublinskega sistema, s 
katero bi se zagotovilo bolj pravičen in vzdržen sistem, povzroča tudi sekundarne migracije med EU članicami, ki bi jih EU 
rada preprečila. Za zdaj vse to na koncu pomeni le to, da se ljudi potiska v pravno negotovost in brezpravni položaj v eni 
najrevnejših in politično nestabilni državi v Evropi. Kajti razmere v taboriščih za begunce v BiH ostajajo slabe z neprimerno 
higieno, brez zagotovljene tople vode in medicinske oskrbe ter z dolgimi vrstami za hrano. Pot čez Hrvaško je polna 
nevarnosti, saj je tam med drugim še vedno približno 351 kvadratnih kilometrov površin, kjer ostaja verjetnost prisotnosti 
min. Sedanja situacija, ko države EU prelagajo na druge svojo odgovornost, da nudijo zaščito ljudem, ki bežijo pred 
preganjanjem in iščejo zatočišče, pišejo v poročilu, predstavlja "strukturno grožnjo vladavini prava in temeljnim vrednotam". 
EU zato Amnesty International poziva, naj jasno in odločno zahteva od članic, da prenehajo s protipravnim zavračanjem in 
izgoni migrantov in beguncev v imenu varnosti meja. Slovenijo med drugim ponovno pozivajo, naj zagotovi "takojšnjo, 
neodvisno in nepristransko preiskavo obtožb", da se ljudem preprečuje, da bi dostopali do azilnega sistema in uresničevali 
svojo pravico do mednarodne zaščite v Sloveniji. 
 

• "Toliko o opravičilih in kesanju": Tajani znova razburil z izjavami o fašizmu. DR, STA. Večer, Maribor, 14.03.2019 
https://www.vecer.com/tajani-znova-razburil-z-izjavami-o-fasizmu-6675675  
V odzivu na kritike je dejal, da se z njegovimi izjavami manipulira. 
 
Predsednik Evropskega parlamenta znova razburja s svojimi izjavami o fašizmu. Za italijansko radijsko postajo je dejal, da je 
fašistični diktator Benito Mussolini "naredil tudi nekaj dobrih stvari". V odzivu na kritike je dejal, da se z njegovimi izjavami 
manipulira. 
"Preden je (Mussolini) razglasil vojno celemu svetu, (...) je naredil tudi nekaj dobrih stvari, da je zgradil infrastrukturo v naši 
državi," je povedal za Radio24. "Nisem fašist in nikoli nisem bil. Vendar če smo iskreni - zgradil je ceste, mostove, zgradbe in 
športna poslopja," je še povedal predsednik parlamenta iz Evropske ljudske stranke (EPP). 
S tem je sprožil burne odzive predvsem v politični skupini socialdemokratov (S&D). Vodja te politične skupine v Evropskem 
parlamentu Udo Bullmann je izjave označil za "neverjetne". "Kako lahko predsednik Evropskega parlamenta ne priznava 
narave fašizma. Potrebujemo takojšnje pojasnilo," je zapisal Twitterju. 
Kritična je bila tudi evropska poslanka iz Slovenije Tanja Fajon (S&D/SD), ki je ponovila Bullmannove besede. "Kako lahko 
predsednik Evropskega parlamenta udari tako mimo in pokaže toliko nerazumevanja glede narave fašizma in 
(ne)poznavanja zgodovine? Zahtevali bomo njegovo pojasnilo," je poudarila. 
Tajani je v odzivu na kritike zapisal, da "naj bo sram tiste, ki manipulirajo s tem, kar naj bi rekel o fašizmu". "Vedno sem bil 
prepričan antifašist, ne bom dovolil, da kdorkoli namiguje drugače. Fašistična diktatura, rasni zakoni in smrti, ki jih je 
povzročil, so najtemnejše strani v italijanski in evropski zgodovini," je poudaril. 
Predsednik največje slovenske opozicijske stranke SDS Janez Janša se je v odgovoru na ta tvit Tajaniju zahvalil in dejal, da je 
"zelo jasen". "Na žalost nikoli ne slišimo podobne nepogojne obsodbe komunizma s strani socialistov. Ves čas uporabljajo 
dvojna merila," je izpostavil. 
Italijanski politik je predvsem slovensko in hrvaško javnost razburil že s svojimi izjavami na februarski slovesnosti spomina 
na žrtve fojb v italijanski Bazovici, ko je dejal, naj "živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija". Zanje se je 
sicer slovenskemu in hrvaškemu političnemu vodstvu opravičil. 
Tedaj so slovenski Socialni demokrati sprožili tudi spletno peticijo za njegov odstop, ki jo je doslej podpisalo več kot 27.000 
ljudi. 

• Orban piše opravičilo in se pri tem sklicuje na Lenina, Grims: SDS mora slediti Orbanu. Urška Mlinarič. Večer, 
Maribor,  14.03.2019 

https://www.vecer.com/orban-pise-opravicilo-in-se-pri-tem-sklicuje-na-lenina-grims-sds-mora-slediti-orbanu-6676044  
 
Prvake strank, ki so predlagale izključitev Fidesza iz EPP, Orban poziva, naj še enkrat premislijo o smiselnosti predloga. 
Madžarski premier Viktor Orban je prvakom trinajstih strank, članic Evropske ljudske stranke (EPP), ki so predlagale 
izključitev njegove stranke Fidesz iz največje evropske politične skupine, poslal pismo. V njem je zapisal, da se jim 
opravičuje, če so jih njegove besede o koristnih idiotih, kot jih je označil, prizadele. Obenem jih je pozval, da naj ponovno 
premislijo o svojem predlogu o izključitvi stranke Fidesz iz EPP. Prvi odzivi prvakov strank, ki so prejeli pismo, ne kažejo, da 
bi jih Orbanove besede prepričale. 
V pismu, ki ga je prvak Fidesz med drugim naslovil na Wouter Beko, predsednika belgijske stranke Krščanski demokrati in 
Flamci (CD&V), ki je bil med prvimi z zahtevo po izključitvi Fidesza, je zapisal, da ni nobena skrivnost, da stranki ne delita 
enakih stališč do migracij, zaščite krščanstva in prihodnosti EU. Kakor tudi ni nobena skrivnost, da Fidesz glede teh vprašanj 
ne bo spremenila stališča. "Vendar pa menim, da tovrstnih nesoglasij ni sprejemljivo reševati z izključitvijo stranke iz 
politične družine. Zato vas spoštljivo prosim, da še enkrat razmislite o svojem predlogu," je zapisal Orban. Slednji je pojasnil 
še, da si je termin "koristni idioti" sposodil pri Leninu, njegov namen pa je bil z omenjenimi besedami kritizirati določeno 
politiko in nikakor določenih politikov. 

https://www.vecer.com/tajani-znova-razburil-z-izjavami-o-fasizmu-6675675
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Opravičilo prizadetim je eden od treh pogojev, ki jih je vodilni kandidat EPP Manfred Weber postavil kot tiste, ki bi Fidesz 
vendarle omogočili obstanek v politični skupini. A Beke je v odzivu na pismo na Twitterju zapisal, da sicer sprejema 
opravičilo, vendar po njegovem žalitev ni bila namenjena njemu osebno. "Gre za spoštovanje evropskih vrednot in boljše 
sodelovanje pri varovanju zunanjih meja EU. V tem ne vidim nobene spremembe, zato (CD&V) vztraja: 'V EPP ni prostora za 
Fidesz.'" Podoben je bil tudi odziv Luksemburžana, predsednika Krščansko-ljudske stranke Franka Engla, ki je dejal, da v 
pismu ni opravičila za politiko, izjave in kampanjo, ki jo vodi Orban.  
Člani EPP bodo o izključitvi ali morebitnem začasnem suspenzu Fidesza glasovali 20. marca, medtem pa madžarski provladni 
medijih nadaljujejo s kampanjo proti Bruslju, ki da nasprotuje madžarski protimigrantski politiki, zaščiti krščanstva in 
tradicionalne družine. Tudi Orban sam je za madžarsko javnost v zadnjih tednih večkrat ponovil, da je srž spora med 
Brusljem in Budimpešto v pogledu na migracije. Ob tem pa vsa njegova sporočila, ki jih provladni mediji skrbno širijo, 
nakazujejo, da se pred domačo javnostjo v primeru izključitve iz EPP želi prikazati kot žrtev. Slednje bo najbrž ponovil tudi 
jutri, ko bo ob madžarskem nacionalnem prazniku nastopil na osrednji slovesnosti v Budimpešti, kjer mu bo družbo delal 
poljski kolega Madeusz Morawiecki. 
V bran Fideszu so danes ponovno stopili tudi v SDS. Poslanec Branko Grims je za Demokracijo dejal, da če bo EPP izključila 
Orbanovo stranko, mora SDS takoj reagirati in iskati svoj prostor skupaj z Orbanom drugje. "V druščini, ki bi izključila ali 
drugače odrinila Orbana, nimamo niti minute več kaj iskati." V tem primeri bi, po Grimsu, SDS skupaj s Fideszem svoj 
prostor iskala v okviru višegrajske skupine. "Višegrajska skupina ima svoje poglede in ti pogledi so po mojem prepričanju 
edina zdrava podlaga za dolgoročno prihodnost EU. Tako kot si EU zamišlja globalist Macron, ki podpira nasilje nad invalidi s 
solzivcem, taka Evropa vsiljene multikulturnosti in kulturnega marksizma LBTQP nima prihodnosti," je dejal Grims. 

 

Vestnik, Murska Sobota 

• Vzhod je barvit,  Zahod je siv.  A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 11, 14. marca 2019, 
str. 20 

Lendavski grad v znamenju avstrijskega Hundertwasserja in japonskega Hasegawe 
Razstava prikaže kompleksno in zapleteno srečanje dveh svetov, Vzhoda in Zahoda, ter dveh umetnikov 
Na  lendavskem  gradu  je  odprta  raz-stava del dveh umetnikov, avstrijskega  Friedensreicha  Hundertwasserja  (1928–
2000)  in  japonskega  Shoichija Hasegawe (1929–) z naslovom Orient in Okzident, Srečanje dveh svetov. Razstava,  ki  jo  
gosti  Galerija-Muzej  Lendava, presega umetniško predstavitev in vpogled v umetnost in življenje avtorjev, saj odraža tudi 
kulturne in družbene značilnosti obeh svetov, pokaže vzajemni vpliv Vzhoda in Za-hoda  in  tudi  dveh  umetnikov,  pred-
vsem  pa  vzporednice  in  razlike  med  njima.  Lendavski  grad  bo  v  njunih  barvah sijal vse do septembra.  
 

 
Slika: Umetnostni zgodovinar Atilla Pisnjak predstavlja avtorja in njuno delo. Fotografija: A. Nana Rituper Rodež 
 
Na  ogled  je  okoli  sto  del,  grafik,  akvarelov,  jedkanic,  keramike,  tudi  znamk  in  drugih  predmetov.  Razstavljena dela in 
oba umetnika pa je po-drobneje  tako  na  razstavi  kot  v  katalogu,  ki  je  ob  tem  izšel,  predstavil  umetnostni zgodovinar 
Atilla Pisnjak. Izpostavil je, da je rdeča nič razstave srečanje Vzhoda in Zahoda, da bi bolje  razumeli  koncept  razstave,  ki  je  
večplastna,  pa  je  treba  najprej  definirati  ta  dva  pojma.  »Japonska  je  v tem primeru Vzhod, Zahod pa je tež-je 
definirati, ker ni neka dežela, ampak je v tem kontekstu pojem, ki zajema kulturno, družbeno in politično dogajanje ne le v 
Evropi ampak tudi v ZDA,« pravi. Umetnika pokažeta svoj pogled na svet, od koder izhajata, ter svoj pogled na svet, kamor 
sta se za-časno preselila.  
Svojstveni  poti  avtorjev  sta  se  kri-ali  leta  1961  na  Japonskem,  kjer  je  Hundertwasser razstavljal, Hasegawe pa je 
kmalu za tem odpotoval v Evropo v Pariz, da bi bolje spoznal zahodni svet. Razstava Orient in Okzident prikaže tudi ta 
drugačna vpogleda na svetova, preko Hasegawe, ki je bil Japonec,  in  preko  Hundertwaserja,  ki  je bil Evropejec. »Vzhod je 
barvit, Zahod  je  siv«,  med  drugim  meni  Hundertwasser, Hasegawa pa pravi: »Moja umetnost  je  med  Orientom  in  
Okzidentom.«  Poleg  motivnih  in  tematskih  vzporednic  in  razlikovanj  med  vzhodom  in  zahodom  nam  razstava  
približa  tudi  tehnike,  ki  opredeljujejo avtorje v neki regiji. 
Hundertwasser: Spirala kot simbol življenja.  



Hundertwasser, eden izmed najbolj prepoznavnih umetnikov 20. stoletja, je pri nas poznan predvsem po svojih edinstvenih 
arhitekturnih stvaritvah, vendar je tudi kot likovni umetnik, filozof, teoretik in ekolog pustil trajen pečat.  V  svojem  slogu  je  
ustvaril  bogat opus, izbrana dela na lendavskem gradu  pa  prikazujejo  tiste  smernice,  tako Pisnjak, po katerih je 
umetniški genij ustvaril svoja dela, pa naj so to grafike  ali  zgradbe.  Rojen  Dunajčan  je tudi veliko potoval po Italiji, bival je 
v Parizu, obiskal je Afriko, kje se je seznanil  z  arabsko  kulturo  in  umetnostjo ter svobodo tamkajšnjega slikarstva.  
Sčasoma  so  njegove  grafike  postajale vse bolj barvite, leta 1953 pa se v njegovem opusu pojavi tudi motiv spirale, ki ga 
spremlja skozi celotno delo. Spirala mu predstavlja univerzum,  začetek  in  konec, nenehno  gibanje. Zanj je spirala tudi 
simbol življenja in smrti. Po drugi strani pa je zavračal ravno linijo in s tem funkcionalno arhitekturo. 
 

 
Slika: Na lendavskem gradu gostijo razstavo del Hundertwasserja in Hasegawe z naslovom Orient in Okzident. 
Fotografija: Leon Novak 
 
Hasegawa: Naključje služi izrazni moči.  
Japonski umetnik Hasegawa je nekoliko manj znan pri nas, ampak glede  na  koncept  razstave  enako  pomemben,  pravi  
Pisnjak.  Na  njegovo  umetnost  je  vplivala  tako  tradicionalna japonska umetnost kot moder-na abstrakcija, s katero se je 
seznanil po preselitvi v Tokio. Na začetku kariere s svojim slogom ni požel uspeha, kasneje pa so ga začeli odkrivati 

pomembni lastniki galerij, kritiki pa so hvalili  njegove  inovacije,  izbiro  barv  in novost olja na platnih velikega formata. 
Leta 1961 je zapustil Japonsko in se z ženo preselil v Pariz, kjer si je širil obzorja, ves čas pa ohranjal stike z domovino 
in ostajal zvest svojim koreninam. Naučil pa se je tudi novih grafičnih tehnik, ki jih prej ni poznal. O svojem delu pa 
pravi: »Moja dela običajno nastajajo spontano. Oblike in barve določa kompozicija in se izoblikujejo med risanjem. V 
tem smislu je postopek vedno odprt in je v rezultatu zmeraj neko 'naključje', ki služi izrazni moči.« Nekaj njegovih del je moč 
videti tudi na lendavskem gradu. 
Razstava del Hundertwasserja in Hasegawe je deseta razstava iz cikla Velikani svetovne likovne umetnosti na lendavskem 
gradu, s katerim so pričeli pred desetimi leti in otvoritvijo razstave del Vasarelyja, z raz-stavami pa bodo nadaljevali tudi v 
prihodnje. Hkrati je šesta razstava iz bogate zasebne likovne zbirke Richarda H. Mayerja, za katero so si prizade-vali več let, 
je povedal Dubravko Baumgartner, direktor Galerije-Muzeja Lendava. 

• Barantali na soboških ulicah. Sara Hašaj. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 11, 14. marca 2019, str. 26 
Projekt z naslovom »Get Skilled« 
V mladinskem domu na Hodošu  40 mladih iz različnih evropskih držav 
V mladinskem domu na Hodošu se je med 19. februarjem in 1. marcem zbralo  40  mladih  iz  različnih  evropskih  držav.  
Potekal  je  namreč  Erasmus+  mednarodni projekt z naslovom »Get Skilled«.  Udeležili  so  se  ga  mladi  iz  Italije, Španije, 
Hrvaške, Portugalske in Slovenije. Glavna tema projekta je bila  zaposljivost  mladih  in  veščine,  ki jih potrebujejo na 
današnjem trgu dela – kako napisati življenjepis, kako se pripraviti na razgovor za službo, seznanili so se z mnogimi orodji in 
programi, kot sta na primer Europass CV in  LinkedIn,  ki  jim  bodo  olajšali  pot  do  naslednje  zaposlitve.  Udeleženci  so  
spoznali  stanje  in  statistike  o  zaposlenosti  mladih  v  drugih  državah.  Aktivnosti   so   vzpodbujale   kritično   razmišljanje  
udeležencev  in  kreativno iskanje vsakodnevnih rešitev, s katerimi lahko kot posamezniki pripomoremo k izboljšanju naših 
možnosti zaposlitve in življenja na lokalni, državni in mednarodni ravni. 
 

 



Slika: Mladi iz različnih držav so nekaj dni preživeli na Hodošu. Fotografija: Sara Hašaj 
 
Med  temi  desetimi  dnevi  pa  je  bil  en  rezerviran  tudi  za  kratek  izlet  v  Mursko Soboto, kjer so imeli tudi na-logo.  
Razdeljeni  v  skupine  so  se  od-pravili  po  mestu  z  namenom  izmenjati majhno žogico za nekaj večjega, boljšega in 
potem znova izmenjati ta novi predmet. Tako so se bili primo-rani znajti in orientirati v mestu, ki ga niso  poznali  in  se  
hkrati  pogovarjati  in barantati z domačini. O Sobočanih so povedali, da so odprti ljudje, ki so z veseljem sodelovali in 
pomagali, ne glede na razne jezikovne ovire. 
 

Primorske novice, Koper 

• “Primorski prostor ni dovolj povezan”. Aleksander Koren. Primorske novice, Koper, 09. 03. 2019 
Aleksander Koren, Primorski dnevnik 
https://www.primorske.si/primorska/pri-sosedih/primorski-prostor-ni-dovolj-povezan  
Rudi Pavšič bo danes na kongresu v Trstu še zadnjič nastopil kot predsednik Slovensko kulturne gospodarske zveze 
(SKGZ), ki jo je vodil kar 23 let. Za ta položaj se potegujeta Ksenija Dobrila in Igor Kocjančič. In kakšna je bilanca 
Pavšičevega 23-letnega dela?  
 

 
Slika: Rudi Pavšič Foto: Primorski dnevnik 
 
Trst. Ko ste leta 1996 postali predsednik, je bila SKGZ po zlomu TKB v razsulu, dejansko na robu razkola. Kakšno SKGZ 
prepuščate svojemu nasledniku ali naslednici? 
“Objektivno je pri veliko boljšem zdravju. Imamo središčno vlogo v manjšini, smo priznana organizacija. To je rezultat dela 
ekipe, ki je prevzela organizacijo v težkem času in verjela v njen pomen in obstoj.” 
Rudi Pavšič, dosedanji predsednik SKGZ: 
“Primorci smo si podobni v narečju, po slogu življenja in mediteranski sočnosti in barvitosti, živimo drug ob drugem, a še 
vedno drug mimo drugega. Skupnih pobud ni.” 
Po čem bi si želeli, da bi se vas spomnili? Kateri so dosežki oziroma dogodki, ki po vaši oceni izstopajo v tem vašem 
dolgem predsedniškem mandatu? 
“Najprej to, da sem skupaj z drugimi prispeval, da je organizacija sploh obstala. Takrat so ji mnogi napovedovali konec, tudi 
v naših vrstah so nas nagovarjali, naj SKGZ ukinemo in vse spremenimo, z imenom vred. A smo šli naprej. Obdržali smo vse 
organizacije, ki so gravitirale okrog nas. Drugo je seveda zaščitni zakon, pri odobritvi katerega je SKGZ odigrala pomembno 
vlogo. Pomenil je mejnik v zgodovini naše skupnosti, predvsem zaradi priznanja Slovencev na Videmskem. Po odobritvi 
zakona je v Benečiji zaživelo veliko novih pobud.” 
Kaj še? 
“Bil sem predsednik te organizacije v času epohalnih sprememb v Evropi, v našem prostoru in sami Sloveniji. Članstvo 
Slovenije v Evropski uniji je bilo uvod v novo poglavje v odnosih med Italijo in Slovenijo. V teh dinamikah je bila SKGZ vedno 
prisotna. Naši pogledi so bili upoštevani. Veseli me tudi proces tesnejšega sodelovanja s Svetom slovenskih organizacij 
(SSO). Ne verjamem, da obstaja v manjšini resna alternativa dogovarjanju med krovnima organizacijama. Zagovarjam 
stališče, da bo to sodelovanje moralo prej ali slej pomeniti zlitje dveh krovnih v eno samo.” 
Obstaja tudi drugačen vtis: da manjšina stopica na mestu in da konkretnih rezultatov ni. 
“Eno so spremembe v našem prostoru in razvoj odnosov. Drugo vprašanje je, ali manjšinska organiziranost ustreza 
današnjim potrebam. Zagotovo ne. Del tega sistema sicer deluje, a je izzivov veliko, potreb po spremembah tudi. Predpogoj 
je sodelovanje obeh krovnih organizacij. Če ga ni, sprememb ni mogoče uresničiti. Vem, da obstajajo znotraj samih krovnih 
organizacij različni pogledi o organiziranosti, vendar ni mogoče trditi, da ni bilo ničesar storjenega.”  
Vse gre zelo počasi. 
“Prepočasi, ampak manjšina je po definiciji konzervativna. Ker se naši ljudje bojijo novosti. Ker ne vemo, kam vodijo, raje 
ohranjamo sistem takšen, kot je. Smo pa tudi preveč samokritični. Večina manjšin lahko o tem, kar imamo, le sanja. 320 
organizacij je preveč, seveda. In iz faze množičnosti je treba preiti v fazo kakovosti.”  
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SKGZ je kulturna in gospodarska zveza. Kulturna sfera je bogata, z gospodarstvom pa so vedno težave. Ob izteku 
mandata puščate odprto vprašanje družbe KB 1909. Ni namreč jasno, kakšna bo njena usoda, kaj se dogaja z 
likvidacijskim postopkom ...  
“Razumeti moramo, kakšna je vloga gospodarstva v tem prostoru. Ne le KB 1909, ampak tudi dejavnosti v okviru 
Slovenskega deželnega gospodarskega združenja, bank, nepremičnin. Gospodarski forum sicer imamo, a ne deluje. V tem 
okolju prevladuje konkurenčnost. A manjšina čezmejno naravnano gospodarsko politiko vsekakor potrebuje. KB 1909 je tudi 
zgodba o uspehu, ni je mogoče ocenjevati zgolj na podlagi zadnjih let. Finančni del je ločen od nepremičninskega, negativni 
razvoj likvidacijskega postopka ga ne bi ogrozil.” 
Nekateri o tem dvomijo. 
“V Tržaški matici, skladu Trinko in družbi o tem ne dvomijo. Družbeno premoženje temelji na treh stebrih: lastništvu, 
nadzoru in menedžmentu. Preveč je prevladal menedžment. Pri KB 1909 se problemi vsekakor rešujejo.” 
Ali ni nenavadno, da je likvidator družbe ista oseba, ki je glede na položaj v družbi objektivno odgovorna za nastalo 
stanje? 
“Je nenavadno in se ne dogaja pogosto. Ampak to je bila odločitev sodnika, ne družbe. Sodnik je imel na mizi vse elemente 
za odločanje. Likvidator Boris Peric bo o stanju postopka na skupščini seznanil člane, člani bodo odločali. To ni lastnina 
manjšine, ampak lastnikov, ki so vanjo investirali. Sklad Trinko ima v družbi največji delež, ni pa večinski lastnik. V zadnjih 
letih je propadlo marsikatero slovensko zasebno podjetje, tudi odpuščalo je, a ni to vzbudilo nobenega javnega 
vznemirjenja.” 
Vtis je, da je zdaj lokalna politika bolj naklonjena manjšini od državne, včasih je bilo obratno. 
“Protislovenske gonje v tem prostoru ni, to je pokazalo tudi vprašanje reševanja Primorskega dnevnika in dveh tednikov. A 
politika bi morala narediti več. Glede zajamčenega zastopstva v parlamentu signalov ni, vladno omizje v Rimu ne deluje, 
obljubljeno je bilo deželno omizje, a ga še ni. Povem iskreno: razočaran sem, da moramo vedno znova vlagati toliko truda za 
reševanje vprašanj, ki bi morala biti za funkcioniranje demokracije samoumevna. Še vedno so stvari nedorečene, tudi v 
glavah marsikaterega politika. Še doživljamo zdrse, kot je bila letos Bazovica, napetosti v Benečiji, nerazumevanje za 
vprašanje zastopanosti Slovencev v italijanskem parlamentu.” 
Ne bi bilo bolje, da bi skrb za manjšino v celoti prevzela Dežela? 
“Zaščita manjšin je v Italiji ustavna obveza. Slovenskega parlamentarca mora zagotoviti Italija, ne pa, da zanj moledujemo. 
Dežela pa bi morala odigrati bistveno večjo vlogo. V Sloveniji pri vladi obstaja svet za manjšine. Sicer sem kritičen do 
njegovega delovanja, ampak bi kaj takega potrebovali tudi pri nas, imamo pa le deželni posvet, enkrat vsaka štiri leta. 
Deželni manjšinski zakon je obstal na mrtvi točki: sklad za manjšino je na primer izpraznjen. Tudi prisotnost Slovencev v 
deželnem svetu ni več zagotovljena. Potrebujemo tudi pomoč Slovenije.” 
Slovenija. Zadnje čase se razglašate predvsem za Primorca. Kaj to pomeni? 
“Sem del zamejstva, a se v njem počutim utesnjenega. Primorski prostor pa žal ni dovolj povezan. Primorci smo si podobni v 
narečju, po slogu življenja in mediteranski sočnosti in barvitosti, živimo drug ob drugem, a še vedno drug mimo drugega. 
Skupnih pobud ni. Še najbolj povezani ste novinarji. Pogrešam tudi politiko zaposlovanja v regiji. Nam primanjkuje kadra, 
nujno ga bo potrebno dobiti v Sloveniji, kar ne velja več samo za šport.” 
Vloga Slovenije je lahko ključna. 
“Slovenske sogovornike vedno opozarjam, da Slovenija nima pravega odnosa ne do manjšine ne do svojega obmejnega 
prostora. Morala bi pospešiti investicije v svoje obmejne občine in spodbujati medobčinske čezmejne mehanizme.” 
Hladni smo tudi zamejci. Se bojimo konkurence? 
“Res je, ampak če se bojimo primorskega soseda, ne tekmujemo na igrišču sodobnega sveta, smo zunaj tega igrišča.”  

• Ksenija Dobrila nova predsednica SKGZ. STA. Primorske novice, Koper, 09. 03. 2019  
https://www.primorske.si/primorska/pri-sosedih/ksenija-dobrila-nova-predsednica-skgz  
Slovensko kulturno gospodarsko zvezo (SKGZ), eno od krovnih organizacij slovenske narodne skupnosti v Italiji, bo 
prihodnja tri leta vodila Ksenija Dobrila. Na današnjem kongresu organizacije v Trstu je prejela 120 glasov, njen edini 
protikandidat Igor Kocijančič pa je prepričal 59 delegatov, poroča Primorski dnevnik.  
 
 
Trst.  Dobrilova je v nagovoru pred glasovanjem naštela področja, ki jim namerava posvetiti vso skrb: jezikovno načrtovanje, 
šolstvo, sociala, kultura, šport in odnosi s Slovenijo. Pri vodenju SKGZ bi rada vzpostavila "organizacijsko kulturo", kar 
pomeni, da bi bile naloge posameznikov jasno porazdeljene in cilji natančno določeni. 
Na kongresu so sprejeli tudi sklep, da bo Kocijančič podpredsednik SKGZ, piše tržaški časnik. 
Z izvolitvijo Ksenije Dobrila za predsednico SKGZ se je končalo 22-letno predsednikovanje Rudija Pavšiča. Odhajajoči 
predsednik je v poslovilnem govoru poudaril, da "nam čas sprememb nalaga, da ustvarimo vse pogoje, da utrdimo med 
nami čut pripadnosti skupnosti, ki predstavlja dodano vrednost v tem prostoru". 
Pavšič je pozval k optimizmu in medsebojnemu spoštovanju, hkrati pa je globoko prepričan, da ni alternative skupni Evropi, 
ki je garancija za vse nas in zlasti za manjšine. Kar se zamejskega prostora tiče, je menil, da nikoli prej ni bilo toliko pozitivnih 
priložnosti in tako odprtega ozračja kot zdaj. Vlagati pa je treba v jutrišnji prostor in ustvariti nove priložnosti za dialog, 
prijateljstvo in sodelovanje med Slovenijo, Italijo in Furlanijo-Julijsko krajino, je poudaril. 
Kritičen je bil do italijanskih oblasti in se vprašal, zakaj morajo prosjačiti za mesto v parlamentu ali čakati poldrugo leto za 
sklic vladnega omizja za manjšino oz. zakaj je zaščitni zakon še vedno delno neuresničen. 
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Pavšič je izrazil obžalovanje, ker Slovenska manjšinska koordinacija ne deluje več, Slovenija pa mora slovensko narodno 
skupnost v Italiji "upoštevati v logiki dostojanstva 5. člena slovenske ustave in ne kot proračunsko točko". Poudaril je tudi 
potrebo po skupni skrbi za ohranitev jezika. 
"Slovenci v Italiji moramo nehati živeti v dveh taborih in se naslanjati na preteklost, da se upraviči prihodnost, pogovarjati se 
je treba, kako skupaj preživeti v prihodnjih desetletjih," je prepričan Pavšič, za katerega je obstoj dveh krovnih organizacij 
anahronizem. Ob koncu govora je prejel stoječe ovacije, še poroča Primorski dnevnik. 
 

MMC RTV SLO   
 

• Župan Lendave: Vedno smo se trudili, da nas različnosti ne razdružujejo. A. S., Ksenija Horvat. Lendava - MMC 
RTV SLO. 8. marec 2019  

Predstavljamo prekmurske župane: Janez Magyar 
https://www.rtvslo.si/prekmurje/zupani-prekmurja/zupan-lendave-vedno-smo-se-trudili-da-nas-razlicnosti-ne-
razdruzujejo/481998  
"Termalna kopališča na madžarski in hrvaški strani se intenzivno širijo in pridno izkoriščajo naravne resurse, v Lendavi pa 
so razvoj in potrebna vlaganja zastala že pred desetletji," izpostavlja župan Magyar. 
V občini Lendava je stopnja brezposlenosti med najvišjimi v državi, nove priložnosti pa si obetajo v projektu evropska 
prestolnica kulture, za katerega kandidirajo v letu 2025. Kakšne možnosti razvoja še vidi župan Janez Magyar? 
Predstavljamo prekmurske župane 
Župane vseh prekmurskih občin smo povabili, da nam v odgovorih na enaka vprašanja predstavijo svojo občino in razkrijejo 
načrte za razvoj, stališča do perečih vprašanj in pomembne gradnike Prekmurja.  
 

 
Slika: Janez Magyar je položaj zasedel po jesenskih lokalnih volitvah, ko je v drugem krogu prejel dobrih 54 % glasov. 
Prejšnji župan ni kandidiral. Foto: Občina Lendava  
 
Kako boste v vaši občini obeležili obletnico priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom? 
Lendava je v tem pogledu nekoliko specifična in tukaj so posamezni zgodovinski dogodki na posamezne skupine ljudi 
odmevali različno. Po vsaki zgodovinski in družbeno sistemski prelomnici pa so ljudje v tem prostoru vedno znova našli 
načine, kako sobivati, kako strpno živeti skupaj. Vsi lahko izražajo svojo pripadnost in negujejo oblike svoje dediščine, prav 
tako vsi lahko obeležujejo posamezne zgodovinske prelomnice, ki jim veliko pomenijo. V Lendavi smo se vedno trudili, da 
nas različnosti ne razdružujejo in krepili vzajemno spoštovanje. Tako kot prejšnja leta se bom tudi letos udeležil osrednje 
državne slovesnosti, ki bo v Beltincih.  
Katere vidike prekmurske zgodovine in identitete bi morali ljudje v Sloveniji bolje poznati? 
Prekmurje je izjemno bogato z zgodovino na prav vseh področjih: tiskarstvo, likovna umetnost, književnost, arhitektura, 
etnologija, …  
Katera prekmurska zgodovinska osebnost, ali pa zgodovinski dogodek zaslužita več pozornosti, kot pa sta je deležna?  
Celotno Prekmurje z vsemi svojimi zgodovinskimi in sodobnimi specifikami bi si zaslužilo večje pozornosti preostalega dela 
Slovenije. Strinjam se s svojo dobro znanko, visoko državno uradnico, ki je rekla, da bi ob 100. obletnici priključitve 
Prekmurja bil že čas, da Prekmurje postane enakovreden del države.  
Kdo so po vašem mnenju trije pomembni Prekmurci, ki bi jih morala dobro poznati vsa Slovenija? 
Miško Kranjec, dr. Jožef Smej, Vilko Novak in Danijel Halas. 
Kateri je bil v vaši občini v zadnjih letih glavni dogodek na področju domoznanstva? 
V Lendavi že desetletja gojimo odgovoren odnos do svoje preteklosti, tako požrtvovalni posamezniki (zbiratelji in društva) 
kot tudi javni zavodi in njihove strokovne službe. Izhajajo monografije domačih likovnih umetnikov, periodika kot so 
Lendavski zvezki, družboslovno, literarno umetnostna revija Lindua, Lyndvamuseum, ki obravnavajo družbeno zgodovinske 
vsebine, osebnosti in prelomnice, izdan je bil faksimile leta 1573 v takratni Dolnji Lendavi natisnjene knjige Postilla, posneti 
so filmi o ključnih osebnostih in dogodkih iz lendavske zgodovine, … 
Teče mi vodica  
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Katera je vaša najljubša prekmurska narodna pesem? 
Vsi so venci vejli in Teče mi vodica. 
Katero knjigo prekmurskega avtorja bi priporočili znancu v Ljubljani? 
Roman Ferija Lainščka Ločil bom peno od valov. 
Katero zvrst kulture v vaši občini najbolj razvijate?  
Ne morem izpostaviti nobene pred drugimi, saj so prav vse zvrsti in žanri intenzivno prisotni. Ohranjanje ljudske kulture 
skozi folklorne plese, vezenine in ljudsko petje, organizacija odličnih likovnih razstav domačih in svetovnih umetnikov ter 
likovnih kolonij, na velikem odru gledališke in koncertne dvorane gostimo najboljša profesionalna gledališča iz Slovenije in 
Madžarske, obenem pa se vse generacije udejstvujejo tudi skozi ljubiteljsko gledališče. Veseli smo velikih in odmevnih 
prireditev in projektov, a hkrati izredno cenimo tudi vsa prizadevanja na vaških odrih in prireditve v krajevnih skupnostih, ki 
krepijo pripadnost in druženje.  
Kaj je naravna ali pa kultura dediščina, na katero ste v vaši občini najbolj ponosni? 
Teh specifik je v naši občini veliko. Nihče, ki je prišel k nam, ni ostal ravnodušen ob pogledu na mesto pod valovi zelenih 
vinorodnih gričev, ki ga na drugi strani objema skrivnostna in melanholična Mura. Prav vsako zgodovinsko obdobje je tukaj 
pustilo svoj pečat, o čemer pričajo najdbe iz bronaste dobe, rimskih časov, kulturno zgodovinski pomen omikanih in vplivnih 
Banffyjev odmeva še danes, močna judovska skupnost, ki je pomembno prispevala k razvoju mesta, in še bi lahko naštevali. 
Ta kraj je vedno privlačil izjemne posameznike in mesto jih je vedno sprejelo in vzelo za svoje, hkrati pa širšemu prostoru 
dalo mnoge izjemne ustvarjalce, ki so oplemenitili tudi širši srednjeevropski prostor. 
Kakšni so vaši načrti za ohranjanje prekmurske dediščinske kulturne krajine v vaši občini? 
Na to lahko vplivamo le delno, saj je kljub regulacijam in normativom lastnik tisti, ki je odločilen.  
Kako vključujete naravno in kulturno dediščino vaše občine v turistično ponudbo? 
Kulturni turizem je v ponudbi našega mesta ključnega pomena. Seveda so tukaj terme s svojim wellnes programom ter 
možnosti kolesarjenja in pohodov v naravi, vendar je prav kulturna dediščina tista, ki jo skozi različne prireditve in dogodke 
želimo ponuditi tudi turistom. Koncerti, gledališke predstave, muzejske in likovne razstave (Chagall, Dali Hundertwasser ...) 
in seveda mnoge kulinarično obarvane množične prireditve, kot so Festival Vinarium, Bogračfest, tekmovanje v kuhanju 
ribje čorbe, Lendavska trgatev, so prireditve, s katerimi živimo domačini in s katerimi vabimo v mesto tudi turiste. 
 
Bi ustanovitev Pomurske pokrajine vaši občini koristila? 
Vse je odvisno od tega, kako se bo v začetku zastavilo. 
Katere kratkoročne in dolgoročne cilje bi si moralo vodstvo takšne pokrajine postaviti? 
Pokrajine bi morale biti predvsem generatorji skupnih projektov, tako znotraj regije kakor tudi v čezmejnem prostoru.  
Unesco je lani razglasil Biosferno območje Mura. Je ta projekt za Prekmurje koristen in kako? 
Projekt je vsekakor koristen, saj biosfernemu območju prinaša nove priložnosti za razvoj in povezovanje; bogata naravna in 
kulturna dediščina obmurske pokrajine predstavlja še neizkoriščeni potencial za razvoj turizma na tem območju. Dodatne 
možnosti odpira tudi dejstvo, da je v biosfeno območje vključenih kar pet držav in s skupno udeležbo je možno uresničiti 
tudi večje projekte. 
Kako so na razvoj pokrajine učinkovali projekti NATURA 2000 in Krajinski park Goričko?  
Oba projekta sta zmanjšala verjetnost za izumrtje ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter prispevala k ohranjanju narave 
dediščine in zdravega življenjskega okolja. Prav tako vzpodbujata trajnostno razmišljanje in delovanje. 
Kako bi lahko izboljšali sodelovanje prekmurskih in porabskih Slovencev? 
Pomembno je okrepiti sodelovanje in izmenjavo na ravni lokalnih skupnosti in krovnih regionalnih organizacij, predvsem na 
področju vzgoje in izobraževanja, na kulturnem področju ter na področju turizma z oblikovanjem skupne turistične 
ponudbe. Tudi boljše prometne povezave bi prispevele k večji izmenjavi prekmurskih in porabskih Slovencev.  
Katere so v vaši občini največje gospodarske priložnosti?  
Širitev turistične dejavnosti predstavlja pomemno razvojno priložnost v gospodarstvu, ki vključuje tudi priložnost za 
občanke in občane, ti bi lahko svoje pridelke, izdeleke in različne storitve vključili v turistično ponudbo. V Zavodu za turizem 
in razvoj Lendava veliko pozornsti namenjajo razvoju turistične poudbe; koleraski turizem, projekt Turizem v zidanicah, ki ga 
razvijamo v vinorodnem okolju Lendavskih goric, in drugi. Za razvoj gospodarske dejavnoti ima Lendava dobro komunalno 
opremljeno Poslovno-industrisko cono ob avtocestni povezavi na stičišču treh držav ter geotermalno energijo.  
Kaj je ali bi lahko bil največji turistični potencial vaše občine? 
Zdraviliški turizem in edinstvena parafinska termalna voda, ki do sedaj ni bila dovolj izkoriščena. Termalna kopališča na 
madžarski in hrvaški strani se intenzivno širijo in pridno izkoriščajo naravne resurse, v Lendavi pa so razvoj in potrebna 
vlaganja zastala že pred desetletji.  
V čem, na katerem področju vidite poglavitno razvojno perspektivo občine? 
Lendava je zelo mednarodno povezana in odprta občina. Živahna investicijska dejavnost in dobra gospodarska klima v 
zadnjih letih ter večje število novih podjetij izkazujejo spodbudno okolje tudi za nove potencialne vlagatelje. Eden večjih 
razvojnih izzivov Lendave je prav gotovo, kako zajeziti beg možganov in preobrniti tok mladih in izobraženih. Projekt 
kandidature Lendave za Evropsko prestolnico kulutre leta 2025 je razvojni projekt občine, ki nagovarja tudi mlade in s 
katerim želimo mladim ponuditi priložnosti in okolje, kamor se bodo vračali. 
Zakaj se večetnični in multikonfesionalni značaj Prekmurja poudarja kot prednost pokrajine? 
Sobivanje v multikulturnem, narodnostno mešanem, večjezičnem in tudi versko raznolikem okolju nas uči strpnosti in 
spoštovanja drugačnosti, predvsem pa nas bogati, saj se te raznolikosti med seboj ne izključujejo temveč oplajajo.  
 



 
 
Statistični podatki o občini Lendava v primerjavi s slovenskim povprečjem za leto 2016. Foto: Surs  
 
Katere so največje socialne težave v vaši občini?  
Staranje prebivalstva, visok delež dolgotrajno brezposelnih in beg možganov.  
Ali bi bilo treba zakonsko določiti, koliko in kje lahko v Sloveniji vlagajo investitorji iz  
sosednjih držav? 
Zakonsko omejiti, koliko in kje lahko tuji investitorji vlagajo, se mi ne zdi smiselno, bolje bi bilo na sistemski ravni pripraviti 
razvojne strategije posameznih regij in prioritetna področja, katerim bi potem lahko sledil tudi izobraževalni sistem.  
Katere prekmurske medije redno spremljate? 
Čeprav imam bolj malo časa, rad spremljam lokalne medije kot so regionalni tednik Vestnik, Radio Murski val, tednik 
madžarske narodnosti Népujság, radijski in televizijski program Studia madžarskih program RTV Slovenija ter lokalni 
internetni portal lendavainfo. 
Kako je po vaši oceni Prekmurje pokrito v slovenskih medijih? 
V tistih slovenskih medijih, ki imajo dobro zasedena dopisništva v Pomurju, je tudi medijska pokritost boljša, na splošno pa 
menim, da je delež novinarskega poročanja slovenskih medijev s pokrajine na levem bregu reke Mure manjša v primerjavi z 
ostalimi regijami.  

• Počivalšek: Verjamem, da smo mejo zavarovali na zakonit in gospodaren način. Sa. J.   MMC RTV SLO, STA.  8. 
marec 2019 

Čez vikend bo pregledal vso dokumentacijo 
https://www.rtvslo.si/slovenija/pocivalsek-verjamem-da-smo-mejo-zavarovali-na-zakonit-in-gospodaren-nacin/482111 
 
Vse nabave so bile narejene po zakonu, gospodarno in v skladu s pristojnostmi zavoda za blagovne rezerve, se je na 
nedavna medijska poročanja o domnevnih nepravilnostih pri nakupu ograje na meji, odzval gospodarski minister Zdravko 
Počivalšek. 
Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je napovedal, da bo čez vikend pregledal vso dokumentacijo na to temo in jo 
komentiral, če bo ocenil, da so se pri nakupu ograje pojavile nepravilnosti. 
Nakup ograje je te dni znova v soju medijskih luči, saj je Transparency International Slovenia tožilstvu naznanil sum storitve 
kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja direktorja zavoda za blagovne rezerve Antona Zakrajška. Razlog so po 
njihovem mnenju določbe o predplačilu v pogodbi za nakup rezilne ograje, čeprav po Zakrajškovih zagotovilih do predplačil 
ni prišlo.  
Poudaril je, da so bile po njemu znanih podatkih vse nabave opravljene, tako kot je treba. Ob tem je spomnil, da je treba 
upoštevati tudi časovni pritisk in varnostni vidik, saj je Slovenijo leta 2015 v treh mesecih prečkalo več sto tisoč prebežnikov. 
"Vlada je takrat sprejela sklep, da se bo meja zavarovala. To smo tudi naredili. Verjamem, da je to bilo narejeno na zakonit 
in gospodaren način ter v okviru pristojnosti," je zatrdil. 

• Kosovski parlament od Srbije zahteva priznanje Kosova. B. V. Priština - MMC RTV SLO, STA. 8. marec 2019  
Srbija: Priština sporoča, da je zanjo dialoga konec 
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https://www.rtvslo.si/svet/evropa/kosovski-parlament-od-srbije-zahteva-priznanje-kosova/482116 
 

 
Slika: Kosovski parlament od Srbije zahteva priznanje in ukinitev resolucije ZN-a 1244. Foto: EPA  
 
Kosovski parlament je sprejel platformo za dialog s Srbijo, katere ključna zahteva je priznanje Kosova v zdajšnjih mejah in 
ukinitev resolucije 1244 Varnostnega sveta ZN-a, ki Srbiji uradno zagotavlja ozemeljsko celovitost. 
Srbija je že v četrtek zvečer sporočila, da sprejetje takšnega kosovskega načrta za nadaljevanje dialoga s Srbijo kaže, da 
Priština sporoča, da je dialoga konec, srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je zaradi tega sklical izredno sejo sveta za 
nacionalno varnost. 
Srbska premierka Ana Brnabić je po seji pred novinarji izjavila, da je v Prištini sprejeta platforma tretji in končni udarec 
dialogu med Kosovom in Srbijo. Dodala je, da je ta dokument v nasprotju z zdravim razumom. Odgovor Srbije bo sicer po 
njenih besedah kot vedno ustrezen. 
Predsednik Vučić bo po njenih besedah o platformi spregovoril v Sremski Mitrovici, kjer bo tudi povedal, kakšen bo odziv 
Srbije, v nedeljo bo državni vrh o tem govoril tudi s patriarhom Srbske pravoslavne cerkve Irinejem. 
Beograd: Platforma ne obravnava pravic Srbov 
Direktor urada srbske vlade za Kosovo Marko Đurić pa je že v četrtek zvečer dejal, da je sprejetje platforme, ki navaja, da je 
edina mogoča rešitev za dialog priznanje, kot je dejal, t. i. neodvisnega Kosova in ki ne obravnava ne pravic in ne položaja 
Srbov, "domači in mednarodni javnosti jasno kaže, da je Priština poslala jasno sporočilo, da je zanjo to konec dialoga". 
Kosovska skupščina je platformo za dialog s Srbijo v četrtek sprejela z 61 glasovi podpore, a na glasovanju ni bilo poslancev 
dveh opozicijskih strank, ki sta menili, da se dokument sprejema po prehitrem postopku, ter Srbske liste, ki od lanske 
uvedbe carin na srbsko blago bojkotira delo kosovskih institucij, poroča portal Al Džazira Balkans. 
Kosovski premier Ramush Haradinaj je po sprejetju platforme ocenil, da so poslanci in poslanke z glasovanjem "o končnem 
pravno obvezujočem sporazumu o normalizaciji odnosov s Srbijo" utrdili položaj Kosova z "nedotakljivimi mejami", tako kot 
je Kosovo leta 2008 razglasilo neodvisnost. 
Dialog o normalizaciji odnosov med Srbijo in Kosovom, ki poteka pod okriljem EU-ja, je sicer že več mesecev v zastoju. 
Napetosti med stranema so se dodatno zaostrile, potem ko je Priština novembra lani enostransko uvedla stoodstotne carine 
na blago iz Srbije in BiH-a, s čimer je odgovorila na diplomatsko kampanjo, s katero se je Kosovu onemogočil vstop v 
Interpol, Unesco in druge mednarodne organizacije. 

• Weber na Bledu poudaril boj proti nacionalizmu v Evropi. K. S.  Bled - MMC RTV SLO, STA. 9. marec 2019  
EPP ima "jasne ideje za reformo Evrope" 
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/weber-na-bledu-poudaril-boj-proti-nacionalizmu-v-evropi/482192 
 

 
Slika: Weber je najverjetnejši naslednji predsednik Evropske komisije. Foto: Reuters  
 
Vodilni kandidat Evropske ljudske stranke (EPP) za predsednika Evropske komisije Manfred Weber je ob robu današnje 
slovesnosti NSi-ja ob 30. obletnici krščanske demokracije v Sloveniji na Bledu poudaril, da je v Evropi treba ustaviti 
nacionalizem. 
Weber je dejal, da ljudje v kritiki Evrope včasih pozabijo, kaj je krščanska demokracija v zadnjih desetletjih dosegla za 
evropske državljane – da je EU zdaj združen na načelih svobode in miru. "Ponosni smo na današnjo Evropo," je poudaril in 
dodal, da je EU v dobri formi, a je potreben sprememb, pri čemer ima EPP jasne ideje, kako Evropo reformirati. 
Zavzema se za to, da bi v Evropi ustvarili več bolje plačanih služb za izboljšanje kakovosti življenja. Drugo ključno načelo EPP-
ja pa je močna in stroga mejna kontrola za preprečitev nezakonitih migracij. 
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"Evropejcem predstavljamo jasno vizijo prihodnosti, med levico in med nacionalisti," je poudaril Weber in navedel tudi nekaj 
konkretnih zavez EPP-ja, med njimi denimo to, da če bo on predsednik Evropske komisije, bo končal pogovore za članstvo 
Turčije, saj meni, da ta ne more biti članica EU-ja. 
Ob bližajočih se evropskih volitvah je Weber poudaril, da imajo volivci, ki volijo stranke družine EPP, vpliv v Evropskem 
parlamentu, saj gre za trenutno najmočnejšo skupino. 
Skrbi pa ga morebitna nizka volilna udeležba in da bi večino na tokratnih volitvah dobili nacionalisti, ki bi zavrnili 
sodelovanje. "Tako lahko končamo v nacionalistični, egoistični Evropi, zato je ključno, da gredo ljudje na volitve podpret 
proevropske stranke," je pozval. 
Slab zgled brexita 
Spomnil je, da ima Evropa dober dokaz, kaj se zgodi v primeru uničenja ali izstopa iz EU-ja, za katerega se zavzemajo 
radikalne stranke. "Britanski volivci so sledili populističnemu pristopu teh strank in zdaj izkušajo, kaj to pomeni – veliko 
ekonomsko negotovost v Veliki Britaniji in vsakodnevni politični kaos v Londonu," je navedel in dodal, da so zato temelji EPP-
ja, da se držijo evropskega ideala in delajo skupaj: lahko imamo močno nacionalno pozicijo, potem pa pridemo v Evropo in 
najdemo kompromis. 
Weber, ki je danes v Sloveniji tako na obisku NSi-ja kot tudi SDS-a in SLS-a, ki sta prav tako članici evropske družine EPP, je 
odgovarjal tudi na vprašanja o usodi stranke madžarskega premierja Viktorja Orbana Fidesz, ki ji grozi izključitev iz EPP-ja. 
Kot je poudaril, so trenutno v dialogu s Fideszom. 
Poudaril je, da Fideszov napad na evropske institucije in EU za EPP ni sprejemljiv, saj je ta proevropska stranka, ki ne more 
sprejeti, da njena članica vodi kampanjo proti EU-ju. Zato več strank v EPP-ju poziva k zamrznitvi članstva ali izključitvi 
Fidesza iz EPP-ja. 
"Fideszu smo jasno povedali, kaj morajo narediti, če želijo ostati v naši družini. Potrebujemo namreč dokaz, da spadajo v EPP 
in da imamo enotne poglede na prihodnost Evrope," je dejal Weber in dodal, da je žogica na strani Budimpešte. 
Poudaril je, da v današnji Evropi bolj kot kadar koli potrebujemo pogovore in dialog za boljše medsebojno razumevanje. Za 
to se morata potruditi obe strani, je dejal in napovedal, da bo zato prihodnji teden znova obiskal Madžarsko. 
Tonin podpira Webra 
Dogajanje v povezavi s Fideszom je komentiral tudi predsednik NSi-ja Matej Tonin. Poudaril je, da v njihovi stranki podpirajo 
pogoje, ki jih je postavil Weber, in sicer, da Fidesz prekine kampanjo, da se opraviči politični družini in da uredi delovanje 
univerze v Budimpešti. Tonin meni, da so vsi ti pogoji sprejemljivi in da jih Fidesz lahko uresniči. 
"Ker se zavedamo objektivnih okoliščin, da je do 20. marca vse to tehnično nemogoče urediti, smo v NSi-ju sprejeli odločitev, 
da gremo najprej v zamrznitev članstva in da damo Fideszu drugo priložnost, da se vendarle vrne v okrilje vrednot EPP-ja. Če 
so to pripravljeni storiti, potem vidimo možnost skupnega nadaljevanja naše poti, sicer ostane le izključitev," je dejal Tonin in 
dodal, da je zdaj vse odvisno od Fidesza. "Če se odločijo, da želijo ostati v EPP-ju, bodo to storili, če je to samo igra, pa bomo 
delovali v smeri njihove izključitve," je sklenil. 

• Zamejsko Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo bo vodila Ksenija Dobrila. G. C. Trst - MMC RTV SLO, STA  
                 9. marec 2019  
27. deželni kongres SKGZ-ja  
https://www.rtvslo.si/slovenija/zamejsko-slovensko-kulturno-gospodarsko-zvezo-bo-vodila-ksenija-dobrila/482171 
 

 
Slika: Zamejsko Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo bo vodila Ksenija Dobrila Foto: BoBo  
 
Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo (SKGZ), eno izmed krovnih organizacij slovenske narodne skupnosti v Italiji, bo 
prihodnja tri leta vodila Ksenija Dobrila. 
Na kongresu organizacije v Trstu je prejela 120 glasov, njen edini protikandidat Igor Kocijančič pa je prepričal 59 delegatov, 
je poročal Primorski dnevnik. 
Dobrilova je v nagovoru pred glasovanjem naštela področja, ki jim namerava posvetiti vso skrb: jezikovno načrtovanje, 
šolstvo, sociala, kultura, šport in odnosi s Slovenijo. Pri vodenju SKGZ-ja bi rada vzpostavila "organizacijsko kulturo", kar 
pomeni, da bi bile naloge posameznikov jasno porazdeljene in cilji natančno določeni. Na kongresu so sprejeli tudi sklep, da 
bo Kocijančič podpredsednik SKGZ-ja. 
Z izvolitvijo Ksenije Dobrila za predsednico SKGZ-ja se je končalo 22-letno predsednikovanje Rudija Pavšiča. Odhajajoči 
predsednik je v poslovilnem govoru poudaril, da "nam čas sprememb nalaga, da ustvarimo vse pogoje, da utrdimo med 
nami čut pripadnosti skupnosti, ki predstavlja dodano vrednost v tem prostoru". 
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Poziv k medsebojnemu spoštovanju 
Pavšič je pozval k optimizmu in medsebojnemu spoštovanju, hkrati pa je globoko prepričan, da ni alternative skupni Evropi, 
ki je garancija za vse nas in zlasti za manjšine. Kar se zamejskega prostora tiče, je menil, da nikoli prej ni bilo toliko pozitivnih 
priložnosti in tako odprtega ozračja kot zdaj. Vlagati pa je treba v jutrišnji prostor in ustvariti nove priložnosti za dialog, 
prijateljstvo in sodelovanje med Slovenijo, Italijo in Furlanijo - Julijsko krajino, je poudaril. 
 
 
Kritičen je bil do italijanskih oblasti in se vprašal, zakaj morajo prosjačiti za mesto v parlamentu ali čakati poldrugo leto za 
sklic vladnega omizja za manjšino oz. zakaj je zaščitni zakon še vedno delno neuresničen. 
Pavšič je izrazil obžalovanje, ker slovenska manjšinska koordinacija ne deluje več, Slovenija pa mora slovensko narodno 
skupnost v Italiji "upoštevati v logiki dostojanstva 5. člena slovenske ustave in ne kot proračunsko točko". Poudaril je tudi 
potrebo po skupni skrbi za ohranitev jezika. 
"Slovenci v Italiji moramo nehati živeti v dveh taborih in se naslanjati na preteklost, da se upraviči prihodnost, pogovarjati se 
je treba, kako skupaj preživeti v prihodnjih desetletjih," je prepričan Pavšič, za katerega je obstoj dveh krovnih organizacij 
anahronizem. 

• Alojz Macuh, predsednik slovenskega društva Simon Gregorčič v Köpingu: Švedsko govorijo le, kadar dobijo 
švedske obiske. Mateja A. Hrastar. Dnevnik, Ljubljana, 10. marec 2019  

https://www.dnevnik.si/1042877016/slovenija/alojz-macuh-predsednik-slovenskega-drustva-simon-gregorcic-v-
kopingu-in-slovenske-zveze-na-svedskem-svedsko-govorijo-le-kadar-dobijo-svedske-obiske  
Tistega dne, ko sva se pogovarjala, bi moralo biti na Švedskem veliko snega. A bila je skoraj pomlad. »Začele so se šolske 
počitnice, pa otroci ne morejo smučati,« je dejal Alojz Macuh, ki na Švedskem živi že od osemdesetih let in tako zelene 
zime na severu še ni doživel.  
 

 
Slika: Alojz Macuh je dejaven v društvih slovenskih izseljencev na Švedskem. Foto: Osebni arhiv Alojza Macuha  
 
V domu njegove družine v Köpingu odmeva glasba Radia Veseljak in govori se slovensko, tako da je njihova hiša prava 
slovenska oaza. Kako da ne, saj je tudi gospa Macuh Slovenka. Spoznala sta se, ko je tedaj še bodoča žena prišla na obisk v 
Slovenijo. Njena družina je namreč že živela na Švedskem. Gospod Alojz ni dolgo razmišljal in se je tudi sam odpravil na 
sever. 
»Res sem prišel zaradi ljubezni,« se je nasmehnil in dodal, da je sprva mislil, da bo ostal le kakšnih pet let, a na Švedskem 
stalno živi že od leta 1982, kar pomeni, da je bil v drugem valu slovenskega priseljevanja na Švedsko.  
Volvo ni več, kar je bil 
Prvi val se je zgodil v šestdesetih letih 20. stoletja. »Od te generacije jih je veliko že umrlo ali pa bivajo v domovih za 
ostarele,« je opisal slovenske izseljence na Švedskem. V času drugega vala priseljevanja v osemdesetih letih je Švedska 
aktivno iskala delovno silo tudi v Jugoslaviji.  
»Z avtobusi so vozili delavce na Švedsko,« se je spomnil. Takoj ko se je preselil na sever, je dobil delo v tovarni Volvo, kjer je 
bila zaposlena večina Slovencev, ki so prišli v Köping, mesto na jugu Švedske z okoli 20.000 prebivalci. Seveda družina 
Macuh vozi avtomobil volvo, toda Alojz je priznal, da ti avtomobili niso več, kar so bili nekoč, pojem vzdržljivosti.  
Vsem generacijam iskalcev zaposlitve na Švedskem pa je skupno, da so načrtovali vrnitev v Slovenijo. Tudi zakonca Macuh 
sta mislila, da se bosta po nekaj letih dela vrnila v domovino. Toda ko so se jima rodili otroci, sta se morala odločiti, ali se 
bosta res vrnila ali ostala na Švedskem.  
»V Slovenijo bi se morala vrniti, preden bi šli otroci v šolo. Pa sva se odločila, da ostaneva v Köpingu,« je razložil. Seveda ni 
bilo dvoma, da bodo tudi otroci govorili slovensko. »Švedsko govorimo le, če dobimo švedske obiske,« je dejal gospod 
Macuh in se pohvalil, da tudi vnuka odlično govorita slovensko. In to kljub temu, da trenutno v njihovem kraju nimajo več 
tečajev slovenščine: »Premalo zanimanja je. Mogoče se bo v prihodnjih letih nabralo dovolj otrok, da bosta tudi vnuka lahko 
hodila k pouku slovenščine.« 
Gonilna sila slovenskih društev 
Če kdo, potem bo za pouk slovenščine poskrbel prav gospod Macuh, ki je že več kot 25 let dejaven v slovenskih društvih na 
Švedskem, kjer živi okoli 5000 Slovencev, organiziranih v deset društev. Je predsednik Slovenskega društva Simona 
Gregorčiča v Köpingu in predsednik Slovenske zveze na Švedskem, ki združuje vsa slovenska društva na Švedskem. 

https://www.dnevnik.si/1042877016/slovenija/alojz-macuh-predsednik-slovenskega-drustva-simon-gregorcic-v-kopingu-in-slovenske-zveze-na-svedskem-svedsko-govorijo-le-kadar-dobijo-svedske-obiske
https://www.dnevnik.si/1042877016/slovenija/alojz-macuh-predsednik-slovenskega-drustva-simon-gregorcic-v-kopingu-in-slovenske-zveze-na-svedskem-svedsko-govorijo-le-kadar-dobijo-svedske-obiske


»Veste, vse manj je članov društev,« je potožil, čeprav se je v zadnjih letih število slovenskih priseljencev na Švedskem 
povečalo. »Mladi, ki se priselijo zdaj, imajo facebook, mi pa nismo imeli tako preprostega dostopa do slovenskega jezika in 
kulture, zato smo se organizirali v društva,« je pripomnil. »Na društva se sicer sedanji mladi priseljenci pogosto obrnejo ob 
priselitvi, ko iščejo informacije, povezane z vsakdanjim življenjem. Rad jim pomagam. Seveda jim tudi predlagam, da se bi 
včlanili v slovenska društva, a se le redki. Stike z domovino navežejo precej lažje, kot smo jih mi.«  
Ne glede na to so člani društva še vedno zelo aktivni. Srečujejo se enkrat na teden v društvenih prostorih. So namreč eno 
redkih društev švedskih Slovencev, ki še ima svoje prostore.  
»Vsakič druga družina poskrbi za dogajanje in pogostitev,« je srečanja opisal neumorni organizator društvenega dogajanja. 
Poleg tega za otroke vedno pripravijo miklavževanje, enkrat na leto pa organizirajo srečanje vseh generacij Slovencev na 
Švedskem.  
Sprva so bila ta srečanja le na jugu države, kjer živi največ Slovencev na Švedskem, zdaj pa jih organizirajo izmenično eno 
leto na severu, drugo na jugu. »Tako se srečanja lahko udeležijo vsi, ne glede na oddaljenost. Že več kot 20 let organiziramo 
ta srečanja. Ne udeležujejo se jih le Slovenci, tudi Švedi pridejo, predvsem tisti, ki so poročeni s Slovenci in Slovenkami.« 
Poleg družabnih iger je vedno poskrbljeno za pogostitev in seveda za ples. Ko smo že pri hrani: nič čudnega ni, da v hiši 
Macuhovih v Köpingu diši po potici. Kislo zelje pa si skisajo kar sami ter ga razdelijo sosedom. Menda zelo tekne tudi 
Švedom.  
Zelo kmalu bo Alojz Macuh dočakal upokojitev. Večina Slovencev na Švedskem se tedaj odloči, ali se bodo vrnili v Slovenijo 
ali ne. O tem, kaj bosta v pokoju počela z ženo, se še nista odločila. Kaj lahko se zgodi, da bosta tako kot veliko slovenskih 
izseljencev na Švedskem svoj čas preživljala med severom in Slovenijo. 

• Županja občine Grad: Različnost je lahko podlaga za razvoj.  A. S., Ksenija Horvat. Grad - MMC RTV SLO, 11. 
marec 2019 

Predstavljamo prekmurske župane: Cvetka Ficko 
https://www.rtvslo.si/prekmurje/zupani-prekmurja/zupanja-obcine-grad-razlicnost-je-lahko-podlaga-za-razvoj/482181  
V Občini Grad stoji eden največjih gradov v Sloveniji, med obiskovalci pa je priljubljen tudi doživljajski park Vulkanija. Na 
razvoj turizma, tudi zaradi slikovite pokrajine Goričkega, stavi županja Ficko. 
Občina Grad je letos postala regijska zmagovalka v vzhodni Sloveniji kot razvojno najprodornejša občina. Kakšne možnosti 
razvoja še vidi županja Cvetka Ficko? 
Župane vseh prekmurskih občin smo povabili, da nam v odgovorih na enaka vprašanja predstavijo svojo občino in razkrijejo 
načrte za razvoj, stališča do perečih vprašanj in pomembne gradnike Prekmurja.  
 

 
Slika: Županja Cvetka Ficko je na jesenskih lokalnih volitvah dobila nov mandat na čelu občine. Foto: Občina Grad  
 
Kako boste v vaši občini obeležili obletnico priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom? 
Obletnico priključitve Prekmurja k matičnemu narodu bomo obeležili skupaj z več občinami s sodelovanjem na prireditvah 
in seveda tudi na skupni prireditvi, ki bo 17. avgusta v Beltincih. 
Katere vidike prekmurske zgodovine in identitete bi morali ljudje v Sloveniji bolje poznati?  
Prekmurje je bilo dolgo obdobje pod ogrskim okriljem in to je pustilo pečat, ki še dolgo ne bo pozabljen. 
Katera prekmurska zgodovinska osebnost ali pa zgodovinski dogodek zaslužita več pozornosti, kot pa sta je deležna?  
Mikloš Küzmič, duhovnik, pisatelj in prevajalec je zgodovinska osebnost, ki se je še posebej zavzemal za ohranitev 
prekmurskega narečja, napisal je tudi knjigo Abecednik, prav tako Štefan Küzmič. 
Kdo so po vašem mnenju trije pomembni Prekmurci, ki bi jih morala dobro poznati vsa Slovenija? 
Poleg omenjenih tudi akademik dr. Anton Vratuša. 
Katero knjigo prekmurskega avtorja bi priporočili znancu v Ljubljani? 
Znancu v Ljubljani bi priporočila knjigo Strici so mi povedali, pisatelja Miška Kranjca in knjigo z naslovom Marta, pisateljice 
Karoline Kolmanič, ki opisujeta življenje ljudi v Prekmurju. 
Katero zvrst kulture v vaši občini najbolj razvijate?  
V naši občini predvsem ohranjamo drobne rokodelske izdelke, kot je izdelava velikonočnih pirhov in cvetja iz krep papirja. 
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Kaj je naravna ali kultura dediščina, na katero ste v vaši občini najbolj ponosni?  
V Občini Grad stoji eden največjih gradov v Slovenji s svojimi spremljajočimi objekti (grajska pristava, kripta, Kačeva mlaka z 
zmajem), cerkev Marije Vnebovzete, kjer je svoj pečat pustil tudi Jože Plečnik. 
Kakšni so vaši načrti za ohranjanje prekmurske dediščinske kulturne krajine v vaši občini? 
Grajska pristava je v lasti občine in to je objekt, ki ga bomo ohranili v prvotni obliki in bo namenjen za turizem. 
 
Kako vključujete naravno in kulturno dediščino vaše občine v turistično ponudbo? 
V naši občini imamo objekt doživljajski park Vulkanija, ki prikazuje nastanek vulkana in njegove posledice za našo krajino, in 
to uspešno vključujemo v skupno turistično ponudbo ogleda gradu in drugih znamenitosti. 
Bi ustanovitev Pomurske pokrajine vaši občini koristila? 
Pomurska pokrajina bi približala center odločanja tudi k nam, bolj oddaljenim krajem. 
Katere kratkoročne in dolgoročne cilje bi si moralo vodstvo takšne pokrajine postaviti? 
Kratkoročni in dolgoročni cilji bi morati temeljiti najprej na zagotavljanju novih delovnih mest, skrbi za starejšo populacijo in 
seveda na ohranjanju narave, in sicer tako, da bi bila od države dodatno zagotovljena finančna sredstva. 
Unesco je lani razglasil Biosferno območje Mura. Je ta projekt za Prekmurje koristen in kako? 
Za Biosferno območje Mura je ta trenutek težko napovedati koristi, vsekakor pa je pomemben za ohranjanje narave in 
posledično prepoznavanje v svetu. 
Kako so na razvoj pokrajine učinkovali projekti NATURA 2000 in Krajinski park Goričko?  
Projekt Natura 2000 in Krajinski park imata dva momenta, eden je prepoznavnost kot "krajinski park", kjer se sledi 
ohranjanju podeželja, drugi pa pomeni tudi neke vrste birokratsko oviro na področju graditve objektov in prometa 
nepremičnin. 
Kako bi lahko izboljšali sodelovanje prekmurskih in porabskih Slovencev? 
S porabskimi Slovenci pri nas sodelujemo na področju izmenjave glasil in tudi veteranskega nogometa. 
Katere so v vaši občini največje gospodarske priložnosti? 
V Občini Grad je največja gospodarska priložnost na področju turizma, saj grad s svojo zgodovino in objekt Vulkanija ter 
sama pokrajina nudijo podlago za turizem. 

 
 
Slika: Statistični podatki občine Grad v primerjavi s slovenskim povprečjem. Foto: Surs  
 
Zakaj se večetnični in multikonfesionalni značaj Prekmurja poudarja kot prednost pokrajine? 
Večetničnost in zgodovina sta kazalnika, ki nam potrdita, da je različnost lahko tudi podlaga za dobro sodelovanje in razvoj. 
Katere so največje socialne težave v vaši občini?  
Pri nas je ena od večjih socialnih težav skrb za starejše, ki so po odhodu svojih naslednikov odšli za zaslužkom drugam in se 
ne vračajo. Veliko domačij je praznih. 
Ali bi bilo treba zakonsko določiti koliko in kje lahko v Sloveniji vlagajo investitorji iz sosednjih držav? 
Da bi zakonsko določili, kje in koliko naj bi investitorji iz sosednjih držav vlagali, bi bilo težko definirati. Stremeti je treba k 
temu, da so investicije sprejemljive z vidika kakovostnega bivanja, ohranjanja narave in lastnine. 
Katere prekmurske medije redno spremljate? 
Spremljam radio Murski val, Max-i, časopis Vestnik, sobota info … 
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Kako je po vaši oceni Prekmurje pokrito v slovenskih medijih? 
Prekmurje je še kar pokrito v slovenskih medijih, predvsem z večjimi dogodki, bi pa bilo zaželeno, da bi se slišalo tudi za 
drobne pozitivne zgodbe.  

• Puigdemont v boj za stolček v Evropskem parlamentu. K. T. Bruselj - MMC RTV SLO, Reuters. 11. marec 2019 
Evropske volitve v Belgiji bodo 26. maja.  
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/puigdemont-v-boj-za-stolcek-v-evropskem-parlamentu/482311 
 
Nekdanji katalonski predsednik Carles Puigdemont, ki je v prostovoljnem izgonu v Belgiji, kamor se je zatekel po 
neuspešni razglasitvi samostojnosti Katalonije, bo kandidiral na majskih volitvah v Evropski parlament. 
Puigdemont bo nosilec kandidatne liste stranke Junts per Catalunya. "Čas je, da naredimo nov korak k internacionalizaciji 
pravice do samoodločbe Katalonije iz srca Evrope v svet," je zapisal na Twitterju. Na evropskih volitvah bo kandidiral tudi 
Oriol Junqueras, vodja stranke ERC, ki mu zaradi vloge v referendumu 2017 sodijo skupaj z 11 drugimi katalonskimi politiki. 
56-letni Puigdemont je oktobra 2017 pobegnil iz Španije, potem ko ga je vlada v Madridu odstavila, razpustila parlament in 
Kataloniji začasno odvzela samoupravo. Puigdemontu in še petim drugim nekdanjim katalonskim voditeljem, ki so v 
prostovoljnem izgonu, v primeru vrnitve v Španijo, grozi aretacija. V primeru obsodbe za upor mu grozi do 25 let zapora.  
Kot poroča Reuters, ni jasno, ali bi v primeru izvolitve Puigdemont lahko prisegel kot član Evropskega parlamenta. O merilih 
za kandidate odločajo posamezne države članice EU-ja. Nejasen je tudi scenarij za izvolitev Junquerasa, ki je za razliko od 
Puigdemonta v Španiji. 
Španski mediji poročajo, da bi se v skladu s španskim volilnim zakonom Puigdemont moral vrniti v Španijo, da bi tam 
formalno prisegel pred osrednjim volilnim telesom, da bo kot evropski poslanec deloval v skladu s špansko ustavo. Če tega v 
točno določenem obdobju ne bi storil, potem ne bi mogel zasesti svojega položaja v Evropskem parlamentu.  
Puigdemontova stranka tega še ni komentirala.  
Lani julija je špansko sodišče umaknilo evropski zaporni nalog za Puigdemonta, potem ko je nemško sodišče odločilo, da ga 
lahko izročijo Španiji za primer sojenja zlorabe javnih sredstev, ne pa tudi za obtožbe upora. Španija tega ni sprejela. Španski 
vrhovni sodnik Pablo Llarena je takrat zavrnil izročitev Puigdemonta na podlagi sodbe nemškega sodišča. Še vedno pa zanj 
velja španski priporni nalog, kar pomeni, da ga bodo v primeru vrnitve v Španijo pridržali. 
Decembra 2017 se je Puigdemont znova potegoval za predsedniški položaj Katalonije, za kar ga je predlagala parlamentarna 
večina, toda špansko sodišče je odločilo, da ne more prevzeti položaja zunaj države. Kandidaturi se je potem odpovedal in 
za položaj predlagal Quima Torra.  

• Nina Gregori pred odborom Evropskega parlamenta: Pri migracijah je treba razumeti politično dinamiko. Al. 
Ma.  Strasbourg - MMC RTV SLO, STA, 12. marec 2019   

Slovenka nova vodja urada EASO 
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/nina-gregori-pred-odborom-evropskega-parlamenta-pri-migracijah-je-treba-
razumeti-politicno-dinamiko/482400  
 
Pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta se je v ponedeljek v Strasbourgu predstavila Nina Gregori, ki jo je 
upravni odbor Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) imenoval za izvršno direktorico tega urada.  
Nina Gregori, ki bo predvidoma maja zasedla enega najvišjih nepolitičnih položajev v hierarhiji Evropske unije (EU), se je 
predstavila pred odborom Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe). Kot je 
dejala, se zaveda izzivov, s katerimi se sooča urad EASO, ter izrazila upanje, da "bomo lahko okrepili" njegovo delovanje ter 
pomagali državam članicam na področju mednarodne zaščite, "saj je bila agencija zato tudi ustanovljena". 
Razumevanje politične dinamike 
Delo podpornega azilnega urada, ki ima sedež na Malti, je spoznala kot članica upravnega odbora EASO, ki je imel v zadnjem 
času "dosti težav". Položaj izvršne direktorice urada bo zanjo "velik izziv in velik korak" v karieri, ki je, kot je dejala, 
posvečena azilni politiki in migracijam. 
"Vse svoje življenje in študij sem posvetila migracijam. Imela sem priložnost, da sem spoznala azilni sistem od zunaj in od 
znotraj," je poudarila novinarjem po predstavitvi. "Štejejo tudi izkušnje. Človek na takem položaju mora razumeti politično 
dinamiko, ob tem da se mora ukvarjati s konkretnimi zadevami s področja mednarodne zaščite, in to sem v svoji karieri 
počela," je dejala. 
V obdobju, ko se EU sooča z velikim migrantskim pritiskom in ko države članice v tem mandatu niso dosegle dogovora o 
prenovi skupne azilne politike, bo Gregorijeva, kot poudarjajo viri v Strasbourgu, zasedla tudi enega najbolj občutljivih 
nepolitičnih položajev v Uniji. 
Za prenovo skupnega azilnega sistema 
Gregorijeva je izrazila obžalovanje, da v EU-ju ni dogovora o prenovi skupnega azilnega sistema. Prepričana je, da bi nove 
pravne podlage med drugim omogočale boljše delo azilne agencije. Skupni azilni sistem bi bil po njenem mnenju logičen 
korak, z reformo bi namreč podporni urad EASO ‒ in pozneje nova agencija ‒ imel več možnosti, da bi pomagal tistim, ki 
potrebujejo mednarodno zaščito. 
Kot je pojasnila, je bil podporni urad ustanovljen z namenom, da pomaga članicam na treh ključnih področjih: pri 
implementaciji skupnega evropskega azilnega sistema, pri nudenju konkretne pomoči tistim državam, ki so na t. i. prvi 
frontni liniji in kamor pride največ migrantov, ter zagotavljanje informacij o samem azilnem postopku, ki so pomembne, da 
države članice odločajo o azilnih postopkih na enak oziroma primerljiv način. 
Čaka jo še ena, a nizka stopnica 
Upravni odbor EASO je Gregorijevo, ki je bila doslej kot predstavnica Slovenije že članica upravnega odbora tega 
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podpornega urada, za novo izvršno direktorico s petletnim mandatom imenoval februarja. Odbor Libe bo po njeni 
predstavitvi izdal priporočilo, na podlagi katerega bo Evropski parlament izdal mnenje, ki sicer ni zavezujoče. Nato pa bo 
upravni odbor urada Gregorijevo lahko tudi uradno imenoval na položaj izvršne direktorice. 
Nina Gregori je generalna direktorica direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo na slovenskem 
notranjem ministrstvu. Ukrepi na področju migracij so zadnja leta osrednja naloga njenega delovanja. Na notranjem 
ministrstvu je zaposlena od leta 1996, zadnjih enajst let na direktoratu za upravne notranje zadeve in migracije. Ves čas je 
bila vključena v pripravo slovenskih stališč o migracijah, azilni politiki, schengenskem sistemu in vizumih. V obdobju 
slovenskega predsedovanja EU-ju je vodila strateško komisijo za imigracije, meje in azil (SCIFA), že leta sodeluje v ekspertni 
skupini OECD-ja za migracije. 

• Županja občine Črenšovci: Izhajati je treba iz tega, kar imamo. A. S., Ksenija Horvat.  MMC RTV SLO. 13. marec 
2019  

Predstavljamo prekmurske župane: Vera Markoja 
https://www.rtvslo.si/prekmurje/zupani-prekmurja/zupanja-obcine-crensovci-izhajati-je-treba-iz-tega-kar-
imamo/482510  

 
Slika: Županja Vera Markoja je vodenje občine prevzela po zmagi na jesenskih volitvah, ko je z več kot 62-odstotno 
podporo 'premagala' dolgoletnega župana. Foto: Občina Črenšovci  
 
"Imamo čudovito naravo in živo kulturno dediščino. Imamo razvito obrtništvo. Vse to združiti v eno zgodbo in jo 
prodajati," je načrt županje Markoja. 
Po stopnji brezposelnih je občina Črenšovci med tistimi, ki so v najslabšem položaju. Kakšne možnosti razvoja še vidi 
županja Vera Markoja? 
Kako boste v vaši občini praznovali obletnico priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom? 
Občina Črenšovci se bo dejavno vključila v dogodke. Od 25. junija 2019 bomo izvajali domoljubno akcijo Küpin pa izobejsin 
slovensko zastavo. 9. avgusta 2019 bomo predstavili zbornik Spominčice (zbornik o regijskem zaznamovanju 99-letnice 
združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v Črenšovcih). 10. avgusta 2019 bomo priredili okroglo mizo z 
naslovom Jožef Klekl ‒ prekmurski Čedermac in odprli razstavo v sejni sobi Občine Črenšovci. 11. avgusta 2019 bo 
spominsko kolesarjenje ob branikih slovenstva v občini Črenšovci, 16. avgusta 2019, pred osrednjo državno prireditvijo, bo 
krajši kulturni program in slovesno polaganje venca predsednika Republike Slovenije pred spomenikom Jožefa Klekla st. v 
Črenšovcih.  
Katere vidike prekmurske zgodovine in identitete bi morali ljudje v Sloveniji bolje poznati?  
To, da so Prekmurci več let živeli pod tujo oblastjo in imeli tudi drugačno govorico od preostale Slovenije.  
Katera prekmurska zgodovinska osebnost ali pa zgodovinski dogodek zaslužita več pozornosti, kot pa sta je deležna?  
Jožef Klekl. st. – politik, duhovnik, pisatelj in priključitev Prekmurja in združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.  
Kdo so po vašem mnenju trije pomembni Prekmurci, ki bi jih morala dobro poznati vsa Slovenija? 
Jožef Klekl. st. – politik, duhovnik, pisatelj; Ferdo Godina, pisatelj; Franc Kuzmič, domoznanec, muzealec in zgodovinar. 
Kateri je bil v vaši občini v zadnjih letih glavni dogodek na področju domoznanstva? 
Proslava ob 99. letnici priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v letu 2018. 
Katera je vaša najljubša prekmurska narodna pesem? 
Marko skače.  
Katero knjigo prekmurskega avtorja bi priporočili znancu v Ljubljani? 
Ferdo Godina – Bele tulpike  
Katero zvrst kulture v občini najbolj razvijate?  
Živo kulturna dediščina. 
Na katero naravno ali pa kulturno dediščino ste v občini najbolj ponosni?  
Naravna dediščina – reka Mura in njene mrtvice.  
Kakšni so vaši načrti za ohranjanje prekmurske dediščinske kulturne krajine v občini? 
Podpirali bomo kulturne dogodke, zbirali kulturno in etnološko dediščino in naravno dediščino izkoristili kot svojo prednost. 
Kako vključujete naravno in kulturno dediščino vaše občine v turistično ponudbo? 
V turizmu smo šele na začetku. Ustvarili bomo različne zgodbe in jih vključili v ponudbo zelenega turizma.  
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Slika: Klekov dom v Črenšovcih. Foto: Občina Črenšovci  
 
Bi ustanovitev Pomurske pokrajine vaši občini koristila? 
V težnji po razvoju tega dela Slovenije bi lahko koristila. Koristi pa lahko tudi s povezovanjem med regijami sosednjih držav.  
Katere kratkoročne in dolgoročne cilje bi si moralo vodstvo takšne pokrajine postaviti? 
Dolgoročno – postati razvojno enakovredna pokrajina osrednji in zahodni Sloveniji. 
Kratkoročno – večje sodelovanje občin v projektih.  
Unesco je lani razglasil Biosferno območje Mura. Je ta projekt za Prekmurje koristen in kako? 
Zaradi ohranjanja naravne dediščine, kar bo pa potrebno v prihodnje dobro izkoristiti. 
Kako so na razvoj pokrajine učinkovali projekti NATURA 2000 in Krajinski park Goričko?  
Natura 2000 je varstveno območje, ki je sicer občanom večkrat povzročalo preglavice, npr. pri gradnji objektov, a so se s 
tem ohranile določene živalske in rastlinske vrste. 
Kako bi lahko izboljšali sodelovanje prekmurskih in porabskih Slovencev? 
S sodelovanjem pri različnih skupnih projektih. 
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Slika: Statistična primerjava s slovenskim povprečjem za leto 2016. Foto: Surs  
 
Katere so v vaši občini največje gospodarske priložnosti? 
Razvijati obrtništvo in razviti zeleni turizem.  
Kaj je ali bi lahko bil največji turistični potencial vaše občine? 
Ob reki Muri in njenih mrtvicah.  
V čem, na katerem področju vidite poglavitno razvojno perspektivo občine? 
Izhajati je treba iz tega, kar imamo. Imamo čudovito naravo in živo kulturno dediščino. Imamo razvito obrtništvo. Vse to 
združiti v eno zgodbo in jo prodajati.  
Zakaj se večetnični in multikonfesionalni značaj Prekmurja poudarja kot prednost pokrajine? 
Zaradi posebne kulture in njene dediščine in »dobrih ljudi«, ki bi gostu dali vse, kar imajo.  
Katere so največje socialne težave v vaši občini?  
Vse bolj je prisoten problem oskrbe starejših oseb.  
Ali bi bilo treba zakonsko določiti, koliko in kje lahko v Sloveniji vlagajo investitorji iz sosednjih držav? 
Z vidika zaščite slovenskih blagovnih znamk bi bilo to potrebno.  
Katere prekmurske medije redno spremljate? 
Vestnik, Murski val. 
Kako je po vašem mnenju Prekmurje pokrito v slovenskih medijih? 
Lahko bi bilo boljše. 

• Orban se je opravičil, a bil jasen: Fidesz stališč ne bo spreminjal. A. P. J., J. R. Budimpešta - MMC RTV SLO, 
Reuters, STA. 14. marec 2019  

Pismo voditeljem 13 konservativnih evropskih strank, ki so predlagale izključitev Fidesza iz EPP-ja 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/orban-se-je-opravicil-a-bil-jasen-fidesz-stalisc-ne-bo-spreminjal/482617 
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Madžarski premier Viktor Orban se je v pismu nekaterim konservativnim evropskim voditeljem opravičil za žaljiv in 
napadalen jezik, a poudaril, da svojih političnih prepričanj ne bo spremenil. 
Orban se je obrnil na tistih 13 voditeljev strank, ki so predlagali, da se njegovo stranko Fidesz izključi iz največje skupine v 
Evropskem parlamentu, Evropske ljudske stranke (EPP). Pozval jih je, naj znova premislijo o svojem predlogu. 
"Ni skrivnost, da obstajajo velika nesoglasja glede priseljevanja, zaščite krščanske kulture in prihodnosti Evrope. A obenem 
tudi ni skrivnost, da svojih pogledov na te teme ne želimo spreminjati. Kljub temu pa se mi ne zdi razumno, da bi nesoglasja 
glede priseljenske politike reševali z izključitvijo stranke iz naše evropske družine. Zato vas želim spoštljivo prositi, da bi še 
enkrat premislili o vašem predlogu za izključitev, če je to mogoče," je Orban zapisal v pismu. 
Vprašanje, kako bo EPP ravnal ob zahtevi za izključitev Fidesza, še ostaja odprto tudi po večurnem sestanku te stranke v 
sredo v Strasbourgu. Odločitev o izključitvi bo tako sprejela skupščina EPP prihodnji teden v Bruslju. 
Weber Orbanu postavil tri pogoje 
Poslanci največje politične skupine v Evropskem parlamentu so v sredo za zaprtimi vrati razpravljali o zahtevi za izključitev 
stranke Fidesz iz te politične skupine. Izključitev je zaradi napada na evropske institucije zahtevalo 13 strank iz različnih 
držav, vodja politične skupine Manfred Webber, ki je tudi kandidat EPP-ja za predsednika Evropske komisije, pa je 
madžarskemu premierju postavil tri pogoje za obstanek Fidesza v EPP-ju. To so umik spornih protievropskih plakatov in 
konec kampanje proti Bruslju, opravičilo ter delovanje Srednjeevropske univerze v Budimpešti. 
 

 
Slika: Manfred Weber je kandidat EPP-ja za novega predsednika Evropske komisije. Foto: Reuters  
 
"EPP je stranka jasnih vrednot, kdor jih ne spoštuje, ne more biti naš član," je pred sejo dejal vodja politične skupine in 
kandidat EPP za predsednika Evropske komisije Manfred Weber, ki se je v okviru prizadevanj za rešitev spora v torek v 
Budimpešti sestal z Orbanom. Weber je bil sicer pred sejo politične skupine optimističen glede možnosti za rešitev spora. 
Ob različnih pogledih znotraj EPP-ja glede izključitve ali zamrznitve članstva Fidesz se, kot poudarjajo viri v Strasbourgu, vse 
glasneje izpostavlja vprašanje nadaljnje podpore Webru kot kandidatu za predsednika Evropske komisije na majskih 
evropskih volitvah. 
Izključitev Fidesza je zahtevalo 13 strank iz EPP iz različnih držav, med njimi pa ni nobene slovenske. V SDS-u in SLS-u 
izključitvi nasprotujejo, NSi pa je za zamrznitev članstva. Weber je konec tedna na obisku v Sloveniji pred majskimi 
evropskimi volitvami izrazil podporo sestrskim strankam v Sloveniji, SDS-u, NSi-ju in SLS-u. Med drugim se je sešel s 
predsednikom SDS-om Janezom Janšo, s katerim pa v sporu EPP-ja z Orbanom ne delita enakega stališča. 
Grims: Če EPP izključi Orbana, odhaja tudi SDS 
Poslanec SDS-a Branko Grims je v intervjuju za Demokracijo dejal, da bi tudi SDS zapustil Evropsko ljudsko stranko, če bi ta 
izključila Orbana. "V druščini, ki bi izključila ali drugače odrinila Orbana, nimamo niti minute več kaj iskati," je dejal. 
Grims je dejal, da bi SDS novo politično grupacijo v tem primeru iskala skupaj z Orbanom, in sicer okviru višegrajske skupine.  
 

 

• „Kraj je tudi del identitete“. ORF – Celovec. 13. marec 2019  
https://svsd.rtvslo.si/svsd/avstrija/kraj-je-tudi-del-identitete/482545 
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Slika: Iz ljubiteljskega zanimanja za zbiranje Slovenskih ledinskih in hišnih imen je nastalo gibanje za ohranitev hišnih in 
ledinskih imen. V torek je bilo v Celovcu predavanje, na katerem je član avstrijske akademije znanosti Peter Jordan med 
drugim pojasnil, zakaj da so dvojezični krajevni napisi na Koroškem pomembni. Foto: Foto: ORF  
 
Kot soprireditelji večera Mohorjeve Celovec in Slovenskega narodopisnega inštituta „Urban Jarnik“ sta poleg obeh osrednjih 
kulturni organizacij, Krščanske kulturne zveze (KKZ) in Slovenske prosvetne zveze (SPZ) navedena Slovensko planinsko 
društvo Celovec in ustanova „Kärntner Bildungswerk“. 
 

 
Slika: Predavatelja večera v Mohorjevi v Celovcu, Peter Jordan in Gerhard Rampl. Foto: ORF 
 
Iz ljubiteljskega zanimanja za zbiranje Slovenskih ledinskih in hišnih imen je nastalo gibanje za ohranitev hišnih in ledinskih 
imen. V torek je bilo v Celovcu predavanje, na katerem je član avstrijske akademije znanosti Peter Jordan med drugim 
pojasnil, zakaj da so dvojezični krajevni napisi na Koroškem pomembni. 
„Manjšina postane s tem vidna“ 
Zemljepisna imena da imajo različne pomene za ljudi nekega kraja in prostora, je med drugim na prireditvi, ki jo je izvedla 
Mohorjeva v Tischlerjevi dvorani, pojasnil Jordan. V zvezi z dvojezičnimi krajevnimi napisi na Koroškem menil, da gre za to, 
da postane manjšina vidna in je kraj tudi del identitete. Večer z vrhunskima predavateljema je izraz gibanja za ohranitev 
hišnih in ledinskih imen. 
Začetki zbiranja imen v Kotmarni vasi in v Selah 
Vse se je začelo leta 2008 z ljubiteljskim zbiranjem Slovenskih ledinskih in hišnih imen v Kotmari vasi in Selah. Množična 
navzočnost je razodela, da skupen interes povezuje ljudi, neglede na jezik, narečje, deželo, predvsem pa sicer tolikokrat 
razlikujoče se poglede na poglavitna vprašanja narodne skupnosti. 
Večer v luči političnega izobraževanja 
Direktor Mohorjeve družbe v Celovcu Karl Hren na prireditvi, ki je bila tokrat težiščno v nemščini, ni prezrl srčike 
prizadevanj, izražene v samem naslovu za vpis v „Avstrijski seznam nesnovne dediščine“. Namreč drugega deželnega jezika. 
S preziranjem in neupoštevanjem tega, kar sporočajo ledinska in hišna, gre v pozabo del slovenske identitete, je med 
drugim podčrtal Hren. 
Michael Aichholzer iz poslovodstva ustanove „Kärntner Bildungswerk“ je omenil že doselj skupno izvedene pobude. 
Konkretno projekt „Biseri naše kulturne krajine“ iz operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013. Nosilci projekta so 
bili med drugim „Kärntner Bildungswerk“, Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Koroški pokrajinski muzej in Zavod za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije v Mariboru. 
Večer z vrhunskima predavateljema sta zasnovala Martin Pandel, izobraževalni referent Mohorjeve in etnologinja Martina 
Piko-Rustia, po službeni dolžnosti znanstveni vodja Slovenskega narodopisnega inštituta „Urban Jarnik“. Od leta 2012 naprej 
je Martina Piko-Rustia članica delovne skupnosti za standardizacijo zemljepisnih imen (Arbeitsgemeinschaft für 
Kartographische Ortsnamenkunde AKO). 
„Napis izkazuje: smo tu! Želimo biti priznani!“ 
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Član avstrijske akademije znanosti Peter Jordan je govoril o „Pomenu zemljepisnih imen kot posrednikov med človekom in 
prostorom ob posebnem upoštevanju njihovega pomena za manjšine“. Prej pa razložil, da imajo zemljepisna imena različne 
pomene za ljudi nekega kraja in prostora. Z imeni postaja prepoznavno, kar je za ljudi pomebno. So izraz teritorija neke 
skupnosti. In povezujejo prebivalce s krajem bivanja. Zakaj so krajevni napisi na Koroškem v obeh deželnih jezikih tako 
pomebni, je Peter Jordan razložil v sklepnem delu. Napis izkazuje: smo tu! Želimo biti priznani! Nedominantne skupine 
imajo močno željo po samopreverjanju. Pod drobnogledom je skupinska identiteta. Gre za to, da postane manjšina vidna in 
je kraj tudi del identitete. 
Vse to kaže, da imena politično, kulturno in družbeno niso nedolžna, torej le sredstvo za orientacijo, temveč imajo simbolni 
učinek in s temmočan naboj. 
„Na mnogih ravneh spoznali pomen projekta“ 
Predsednik delovne skupnosti za standardizacijo zemljepisnih imen (AKO) Gerhard Rampl je jezikoslovec na univerzi 
Innsbruck. Od začetka je bil vključen v dokumentiranje zemljepisnih imen na Tirolskem. Leta 2018 je bil projekt 
dokumentacije ledinskih imen na Tirolskem sprejet v seznam nesnovne kulturne dediščine UNESCO v Avstriji. Z 
zadovoljstvom Rampl zaznava, da so medtem na mnogih ravneh spoznali pomen. Tudi v turističnih združenjih, na občinskih 
uradi, v šolah. Zlasti v diskusiji po predavanju in poročili o dokumentiranju slovenskih ledinskih in hišnih imen so prišle do 
izraza tudi razlike na Koroškem in na Tirolskem. 
Vinko Wieser, predsednik Slovenskega prosvetnega društva Gorjanci iz Kotmare vasi je bil en podpisnik iz Kotmare vasi za 
vpis „Slovenskih ledinskih in hišnih imen“ leta 2010. Za uvod v diskusijo je omenil pionirsko delo, v nadaljevanju pa ni 
prikrival veselja z odmevom na zemljevide v Kotmari vasi. Namesto pričakovanih 70 so jih doslej spravili med ljudi že 
približno 700. V pogovoru po koncu odmevnega večera je povabil k sodelovanju pri naslednjih tovrstnih prireditvah. 
Osrednji kulturni organizaciji KKZ in SPZ, ustanova Kärntner Bildungswerk, Slovensko planinsko društvo Celovec, Mohorjeva 
Celovec - politično izobraževanje in Slovenski narodopisni inštitut „Urban Jarnik“ so bili ob podpori Biroja za slovensko 
narodno skupnost in oddelka za kulturo dežele Koroške soprireditelji večera o Kulturni in družbeni vrednosti zemljepisnih 
imen, ter primerjave z zbiranjem Ledinskih imen na Tirolskem, je pojasnil Gerhard Rampl. 
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• Evgenika za migrante. Peter Petrovčič. Mladina, Ljubljana, št. 10, 8. 3. 2019   
https://www.mladina.si/189958/evgenika-za-migrante/  
Ne preštevajo več dlak in ne merijo velikosti testisov. Zdaj opravljajo rentgenske slike zobovja ter magnetno resonanco 
ključnice in zapestja. 
 
Nemčija je pred dnevi vložila milijon evrov v raziskavo, ki naj bi dognala, ali je mogoče starost prosilcev za azil ugotavljati z 
ultrazvokom. Če bodo izsledki pozitivni, bi ultrazvok lahko nadomestil telesu precej bolj škodljivi rentgen, ki ga (res da 
izjemoma) uporabljajo zdaj. Ne, ne gre za uporabo medicinskih pripomočkov za potrebe ugotavljanja zdravstvenih težav, 
pač pa izključno za potrebe ugotavljanja (prave) starosti prosilcev za azil, ki trdijo, da so mladoletni. Mladoletni prosilci, 
včasih še otroci, imajo pač nekoliko več pravic kot polnoletni. V skladu z mednarodnimi konvencijami jim pripada večja 
stopnja zaščite. Mladoletniki so recimo nameščeni v oddelek, kjer je bolje poskrbljeno za njihovo varnost. In če ne drugega, 
je običajno (v Nemčiji je že tako) vsaj v času njegove mladoletnosti precej otežena izročitev v državo izvora. 
Nemško ministrstvo za zdravje se je za takšno raziskavo odločilo po tem, ko so se jim uprli zdravniki. Točneje, njihov nedavni 
predlog, da se uzakoni obvezno rentgensko slikanje vseh mladoletnih prosilcev za azil brez spremstva, pri katerih obstaja 
dvom o starosti, je zavrnila nemška zdravniška zbornica. Rentgensko slikanje ima pač stranske, zdravju škodljive učinke, zato 
ga v skladu z zdravniško etiko ne gre opravljati v nenujnih primerih, še manj pa, kadar se sploh ne opravlja v zdravstvene 
namene. 
Pred časom, bilo je konec leta 2016, so se iz podobnih razlogov izvajanju tovrstnih »zdravstvenih« pregledov uprli tudi 
slovenski zdravniki. Oziroma, kot je v intervjuju za Mladino povedala tedanja direktorica urada za oskrbo in integracijo 
migrantov Mojca Špec Potočar: »Trenutno tega sploh ne moremo preverjati, saj so se na Pediatrični kliniki, kjer so to delo 
opravljali doslej, izrekli, da je to opravilo težko in tvegano in tega ne bodo več počeli. Ministrstvo za notranje zadeve pa išče 
novega izvajalca.« Pediatrična klinika je sodelovanje z notranjim ministrstvom odpovedala, ker za ugotavljanje starosti 
človeka ne obstajajo točne metode, posledično je v veliki večini primerov nemogoče izreči nedvoumno sodbo o starosti 
oziroma polnoletnosti ali mladoletnosti človeka brez sence resnega dvoma. 
Velikost testisov  
Pediatrična klinika je tovrstne preglede opravljala štiri leta, in sicer na podlagi spremembe zakona o mednarodni zaščiti, ki jo 
je v mesecih pred sestopom z oblasti (zaradi vseslovenskih ljudskih vstaj) po skrajšanem postopku sprejela vlada Janeza 
Janše. V predlogu zakona so tedaj odkrito zapisali, da medicinske preglede uvajajo, »da bi preprečili zlorabo odraslih 
prosilcev za mednarodno zaščito, ki trdijo, da so mladoletniki brez spremstva«. Za potrebe lažjega vračanja prosilcev za azil 
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tja, od koder so prišli, torej. Verjetno tudi zato prosilec, ki zavrne medicinski pregled, po zakonu obvelja za polnoletnega. 
Zakon sicer določa eno varovalko, ki pa se dejansko da razumeti nasprotno, kot namig, naj se prosilcu, ki je zavrnil pregled, 
zavrne prošnja za azil: »Odločitev o zavrnitvi prošnje, ki jo je vložil mladoletnik brez spremstva, ki je odklonil pregled, 
ne sme temeljiti izključno na tej odklonitvi.« 
Nekoč so na Pediatrični kliniki za potrebe ugotavljanja starosti preverjali poraščenost različnih delov telesa, merili velikosti 
testisov … Rentgensko slikanje so uporabili zgolj enkrat, kot je tedaj pojasnil tedanji strokovni direktor klinike Rajko Kenda: 
»Rentgensko slikanje za potrebe določanja starosti je tudi etično sporno, ker gre za poseg, ki je škodljiv za telo in ni 
opravljen v medicinske namene.« Rentgensko slikanje za namene, ki niso zdravstveni, pa ni sporno zgolj etično, pač pa tudi 
povsem vsebinsko. Raziskave kažejo, da lahko rentgensko slikanje daje določene rezultate glede starosti do 15. leta starosti, 
kasneje pa so odstopanja prevelika, namreč tudi od tri do pet let. Velika večina mladih prosilcev, ki jim država določa starost 
s pomočjo rentgena, pa je seveda starejša od petnajst let. Zato tudi ni presenečenje razlog, ki ga je Pediatrična klinika 
navedla ob prekinitvi sodelovanja z državo. »Ministrstvo za notranje zadeve je bilo decembra 2016 s strani Pediatrične 
klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani obveščeno, da prekinjajo sodelovanje z ministrstvom za notranje zadeve 
na področju ugotavljanja starosti mladoletnikov brez spremstva, ker je na podlagi medicinskih ugotovitev pri človeku v 
obdobju med 10. in 20. letom nemogoče določiti kronološko starost,« pojasnjujejo na notranjem ministrstvu. 
Nemška zdravniška zbornica se je uprla obveznemu rentgenskemu slikanju prosilcev za azil. V Sloveniji je rentgen 
obvezen. 
Pediatrična klinika je sicer opravila »zdravstveni« pregled devetih prosilcev za azil, a v nobenem primeru ni izdala mnenja, 
da gre za polnoletnega prosilca. Na ministrstvu kljub temu še vedno vztrajajo, da je izključni namen tovrstnih pregledov 
ugotoviti starost prosilca v primeru »očitnega dvoma« o njegovi domnevni starosti. Mnenja, ki jih je izdala Pediatrična 
klinika, kažejo, da večinoma vendarle ni šlo za tako očitne dvome. 
Rentgenski žarki 
Kljub temu da je določanje mladoletnosti ali polnoletnosti zaradi možnih večletnih odstopanj zelo težavno, če ne celo 
nemogoče, so na ministrstvu iskali novega izvajalca in ga tudi našli. To delo so zdaj zaupali inštitutu za sodno medicino 
ljubljanske medicinske fakultete. Pogodbo o sodelovanju so podpisali novembra lani, inštitut pa je z delom začel pred 
tednom dni, 1. marca. 
Predstojnik inštituta za sodno medicino dr. Jože Balažic pojasnjuje, da so sicer začeli delati že prej, saj so »k nam pripeljali 
dva fanta na pregled. Oba sta imela s seboj že slike magnetne resonance zapestij in ključnic«. Balažic pojasnjuje, da pregled 
poteka tako, da najprej zdravnik opravi osnoven zdravniški pregled, »potem pa pregleda slikovno dokumentacijo, magnetno 
resonanco zapestij in ključnic ter ortopan, kjer se vidi, ali so modrostni zobje izrasli ali niso. Ortopan je obvezen. Seveda ni 
mogoče dati ocene, ali je kdo star 16, 17 ali 18 let. To je nemogoče. Če je kdo precej starejši, recimo okoli 25 let, pa ima 
skoraj gotovo že modrostne zobe in tudi stanje zobovja je precej drugačno. Zobni status pri teh odločitvah igra 
najpomembnejšo vlogo.« 
Balažic dodaja, da je v medicini v glavnem vsaka preiskava vezana na indikacijo, tako tudi rentgensko slikanje in razne druge 
slikovne preiskave oziroma diagnostika. »V obravnavanih primerih azilantov sicer ni klasične medicinske indikacije. Družba 
je medicinske metode povzela v nek drug namen, kar je vedno etično sporno, vendar pa taka etična spornost ne sme biti v 
ospredju, kadar gre za pravice in status mladoletnih azilantov, ki spadajo pod drugačne ukrepe in varstvo kot polnoletne 
osebe, če je to tako rekoč edina možnost opredeliti košarico pravic in obravnav mladoletnih oseb v primerjavi s 
polnoletnimi. Doktrinarni principi so strokovno sprejeti v EU, in tako tudi v Sloveniji, in so podprti z vsemi pravnimi 
normami. Glede na to dejstvo jih ne moremo opredeljevati kot etično sporne postopke, če lahko predstavljajo popolnoma 
drugačno obravnavo osebe, ki bi bila mladoletna in ki mora biti posebej varovana in zaščitena,« pravi prvi mož medicinskih 
sodnih izvedencev. To sicer v načelu drži, lahko je problematično odraslega prosilca, ki trdi, da je mladoleten, namestiti 
skupaj z otroki, najstniki. A država to tako ali tako stori po zakonu. Starosti prosilcev namreč ne ugotavlja iz tega 
človekoljubnega vzgiba skrbi za »prave« mladoletnike, pač pa za potrebe kasnejšega azilnega postopka. Medicinskih metod 
ne uporabljajo za to, da bi mladoletniki dobili pravice, ki jim gredo, pač pa zlorabljajo za to, da bi čim manj prosilcev dobilo 
status mladoletnika. Beseda zloraba se seveda nanaša predvsem na vse tiste prosilce za azil, ki morajo na zdravju škodljiv 
zdravstveni pregled, kljub temu da so dejansko mladoletni oziroma da s pregledom ni mogoče zatrditi, da so polnoletni. Ti 
pa so bili, kot kažejo primeri, ki so jih obravnavali na Pediatrični kliniki, vsaj doslej v veliki večini. 
Na notranjem ministrstvu pojasnjujejo, da so na zahtevo inštituta priskrbeli dva izvajalca »zdravstvenih« pregledov: 
»Oba izvajalca za izvedbo diagnostičnih metod, ki jih za izvedbo postopka ugotavljanja starosti potrebuje Inštitut za sodno 
medicino, je ministrstvo izbralo po postopkih javnega naročanja. Magnetno resonanco izvaja Medical Center Rogaška 
Slatina, zobni rentgen pa podjetje Edukas, d. o. o. Z Inštitutom za sodno medicino Univerze v Ljubljani bo ministrstvo 
sodelovalo na podlagi avtorskih pogodb.« Dokumentacije oziroma vsebine javnega naročila pa niso želeli posredovati, češ 
da ni šlo za javni razpis, pač pa za naročilo male vrednosti. »Sicer tovrstne storitve spadajo med socialne storitve, ki 
predstavljajo izjemo od zakona o javnem naročanju,« so dodali. 
Za nezdravstvene razloge izpostaviti osebo sevanju po mnenju stroke ni opravičljivo, pravi Katarina Šurlan Popovič, 
predstojnica katedre za radiologijo na ljubljanski medicinski fakulteti. 
Dr. Marko Lenček, direktor Medical centra Rogaška Slatina, kjer opravljajo slikanje obeh ključnic in obeh zapestij 
mladoletnih prosilcev za azil, pojasnjuje, da so se odzvali na povabilo za oddajo ponudbe in bili potem izbrani. Po njegovem 
mnenju ne počno nič etično spornega, saj gre za »preiskave, ki so potrjene s strani inštituta za sodno medicino, ki je 
tovrstne preiskave predlagal, poleg tega pa preiskave z magnetno resonanco nimajo nikakršnih negativnih stranskih učinkov 
na telo«. 



Rentgensko slikanje ima pač dokazano negativne stranske učinke. Miha Groznik, prokurist podjetja Edukas, d. o. o., ki 
opravlja rentgensko slikanje zob mladoletnih prosilcev (ortopan - slika celotnega zobovja), se je zdel začuden nad našimi 
vprašanji. Pojasnil je, da so z ministrstvom za notranje zadeve podpisali pogodbo o opravljanju rentgenskih storitev, »kjer 
nikjer ni naveden pogoj, da gre za mladoletne azilante. Naše podjetje ima dolgoletno tradicijo slikanja zob in bi bilo etično 
sporno, da bi se ta storitev opravljala za ugotavljanje starosti pacientov.« Ob tem je še dodal, da sami ne smejo dvomiti o 
zdravnikovi odločitvi, koga in kdaj pošlje na slikanje zob. Etično sporno zato po njegovem mnenju ravna tisti, ki nekoga 
pošlje na tak nenujen zdravstveni pregled, ne pa izvajalec pregleda. 
Na notranjem ministrstvu so še pod vodstvom nekdanje ministrice Vesne Györkös Žnidar očitno vsaj v primeru 
rentgenskega slikanja prosilcev za azil za potrebe ugotavljanja starosti prave namene skrili. Z zobnim rentgenom so 
podpisali pogodbo, po kateri bodo pač zanje opravljali rentgenske preglede zob prosilcev za azil. Seveda tistih, kjer za to 
obstaja zdravstveni razlog, in pa tudi tistih, kjer za pregled obstaja zgolj politični razlog. Če je izvajalcem magnetne 
resonance lahko že na prvi pogled jasno, da ne gre za neko »migrantsko bolezen«, pri kateri imajo vsi mladoletni prosilci 
enake zdravstvene težave v obeh zapestjih in ključnici, pa izvajalci ortopana dejansko ne morejo vedeti, kdaj gre za prosilca, 
ki ima težave z zobmi, in kdaj za prosilca, ki jih nima. 
Zakaj so se na ministrstvu odločili prikriti nenujna rentgenska slikanja med nujna, je verjetno jasno. Izvajanje nenujnih 
zdravstvenih pregledov, še posebej kadar so zdravju škodljivi, pri čemer razlog ni zdravstvene narave, je etično in moralno 
sporno. 
Evropski zgledi  
Poleg etične in moralne spornosti pa je slovenska ureditev na tem področju tudi v nasprotju s smernicami Evropskega 
azilnega podpornega urada (EASO). Te določajo, da se zdravju škodljive metode lahko uporabljajo le v izjemnih primerih in v 
skrajni sili, ko drugače ni mogoče ugotoviti starosti prosilca. Da se torej najprej uporabijo vsa razpoložljiva sredstva za 
ugotavljanje posameznikove starosti, šele na koncu, če očiten dvom še vedno ostaja, tudi metode, ki imajo negativne 
stranske učinke na telo, med katerimi je na prvem mestu ravno rentgen. V Sloveniji sta v skladu z odločitvijo inštituta za 
sodno medicino tako magnetna resonanca kot rentgen obvezna. In to kljub temu, da je prisotnost modrostnih zob 
nemalokrat mogoče ugotoviti že s strokovnim vpogledom v ustno votlino. To možnost – pregled pred morebitnim 
rentgenskim slikanjem – sicer uporablja velika večina evropskih držav. Obveznemu rentgenskemu slikanju, ki ga po novem 
pozna slovenska ureditev, pa se je, kot že omenjeno, pred časom uprla nemška zdravniška zbornica. 
Mi smo s problematiko podrobno seznanili slovensko zdravniško zbornico in komisijo za medicinsko etiko, ki deluje pri 
ministrstvu za zdravje. Na slednji, ki jo vodi dr. Božidar Voljč, so se odločili, da se do uporabe zdravju škodljivih pregledov v 
nezdravstvene namene preprosto ne bodo opredelili, češ da komisija »ni seznanjena niti z nameni niti z vsebinami 
pregledov, ki jih omenjate, zato o njih ne more razpravljati in zavzeti stališča«. 
Ortopan pri mejno starih najstnikih ni natančen, saj njihove starosti ne pove, poudarja dr. Nataša Ihan s katedre za 
maksilofacialno kirurgijo. 
Na zdravniški zbornici, ki jo vodi dr. Zdenka Čebašek Travnik, pa so nas napotili na Slovensko zdravniško društvo. V njihovem 
imenu sta spregovorila dr. Katarina Šurlan Popovič, predstojnica katedre za radiologijo na ljubljanski medicinski fakulteti, 
in Dean Pekarovič z inštituta za radiologijo. Pojasnila sta, da so odmerki, ki jih oseba prejme ob panoramskem slikanju 
čeljusti, sicer minimalni, »ker pa sevalna zakonodaja temelji na zahtevi, da mora vedno za izpostavljanje sevanju biti znan 
upravičen razlog, se postavlja etično vprašanje, ki pa ni z medicinskega področja, temveč seže na področje politike. Za 
nezdravstvene razloge izpostaviti osebo sevanju po mnenju stroke ni opravičljivo.« Dr. Nataša Ihan s katedre za 
maksilofacialno kirurgijo pa je nedvoumna glede smiselnosti zobnega rentgena: »Modrostniki normalno izraščajo med 18. in 
30. letom, podočniki in ličniki med 13. in 14. letom. Torej ortopan pri mejno starih najstnikih ni natančen, saj njihove 
starosti ne pove. Možna starost osebe je torej od 14 do 30 let.« 
Prav po veliki večini evropskih držav naj bi se Slovenija zgledovala z uvedbo novega sistema za odkrivanje »lažnivih« 
prosilcev za azil. Zdravniki so pred leti prosilčevo starost ugotavljali z opazovanjem in le izjemoma (v enem primeru) tudi z 
rentgenskim slikanjem, zdaj pa so se modernizirali. Opazovanje praktično nima več nobene vloge, izvedenci medicinske 
stroke se odločajo zgolj na podlagi rentgena zob in magnetne resonance zapestij in ključnice. A dejstvo je, da je bil prejšnji 
sistem, čeprav je posameznika – predvsem prek merjenja velikosti testisov – enako ali celo bolj dehumaniziral, dejansko bolj 
skladen z omenjenimi evropskimi smernicami na tem področju in posledično manj etično sporen. 
Profesor dr. Saša Zagorc z ustavne katedre ljubljanske pravne fakultete, ki je dolga leta tam vodil tudi pravno svetovalnico 
za begunce, poudarja, da bi moral »nedvomno biti uporabljen protokol, ki določa, da mora izvedenec najprej opraviti 
pregled s tistimi ukrepi brez radiacijskih učinkov«. Zagorc dodaja, da je odločitev, ali urediti tovrstne preglede v zakonodaji 
in jih izvajati ali ne, »bolj politična kot pravna. Sam sicer menim, da je postopek ugotavljanja starosti glede na domnevno 
’korist’ izsledkov pregleda nepotreben, preveč nezanesljiv za natančno oceno, predrag in zamuden.«  

• Marjan Šarec, premier: Cilj je, da plače dvignemo vsem. Vsi v Sloveniji si želimo višje plače. Intervju. Marjan 
Šarec. Pogovarjal se je:  Borut Mekina, foto: Uroš Abram. Mladina, Ljubljana, št. 10,  8. 3. 2019   

»Če bi se levi in desni poistovetili s Slovenijo, tako kot se znajo enkrat z Venezuelo, drugič pa s politikami Viktorja 
Orbána, bi bilo marsikaj lažje« 
Marjan Šarec, predsednik Vlade Republike Slovenije 
https://www.mladina.si/189956/marjan-sarec-premier-cilj-je-da-place-dvignemo-vsem-vsi-v-sloveniji-si-zelimo-visje-
place/  
 
Njegova vlada uživa tako visoko podporo, kot je prejšnje niso že leta, njegova stranka pa se je po javnomnenjski podpori v 
zadnjih mesecih zavihtela na prvo mesto. Videti je, kot da je premier Marjan Šarec (1977) odkril dolgo časa pozabljeni 
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recept, kako vladati Sloveniji. Brez dvoma mu koristi gospodarska rast, zaradi katere ni treba sprejemati nepriljubljenih 
ukrepov, toda Šarec zna ob tem tudi zelo uspešno »razbremenjevati« svojo oblast. Ni še rekorder po sprejetih reformah, je 
pa že rekorder po hitrosti, s katero zamenjuje svoje ministre in sodelavce. 
Se vam kaj kolca po županski funkciji?  
Človek se minulih časov vedno spominja v pozitivni luči, čeprav vem, da je bilo tudi župansko delo kdaj naporneje od dela, ki 
ga opravljam sedaj. So pa seveda razlike. Če si na položaju premiera, stvari ne moreš tako hitro premakniti, kot bi si želel. 
Politična opozicija je precej šibka, kljub temu ste ta teden zamenjali že tretjega ministra. Proti komu se borite?  
Marsikdo si je v preteklosti želel, da bi funkcionarji hitreje zapuščali svoje položaje, sedaj, ko smo to raven odgovornosti 
uveljavili, pa ugotavljam, da marsikoga pogoste menjave že motijo. Proti nikomur se ne borim. Zgolj opravljam funkcijo 
premiera in poskušam vlado razbremenjevati določenih afer zato, da lahko dela čim bolj učinkovito. 
Zamenjave so seveda dobrodošle, če so razlogi zanje jasni. A pri odstopu okoljskega ministra Jureta Lebna razlogi niso 
razvidni. Lahko, da je pri svojem delu stopil lobijem na prste, vi pa ste popustili pod pritiski.  
Ne, Jure Leben je sprejel odločitev, da pod takšnimi pritiski, ki so se pojavili zaradi afere z maketo, ne more učinkovito 
opravljati svojega dela. Tukaj je zdaj odprtih več vprašanj. Eno izmed njih zadeva tudi revizijo računskega sodišča, slednje še 
mora preveriti zakonitost financiranja strankarskih volilnih kampanj. In če se bo v okviru tega postopka in kriminalistične 
preiskave ugotovilo, da Leben za morebitne nepravilnosti ni odgovoren, sem prepričan, da bova še naprej sodelovala. 
No, ko so se pojavili javni pritiski zaradi vašega imenovanja Damirja Črnčeca za svetovalca, niste popustili. Kakšen kriterij 
je to?  
Nekje osebno jamčim za nekoga, drugje pa nisem bil pripravljen morebitnih nepravilnosti vzeti nase. Zakaj pa mislite, da 
sem se pri Črnčecu zmotil? 
Z njegovim imenovanjem ste ga nagradili, kljub vsem njegovim nestrpnim izjavam v preteklosti.  
Izpostavil sem se zanj, ker mu zaupam. In imel sem prav. Ali še kje berete ali slišite kakšne njegove nestrpne izjave? Ali na 
podlagi njegovih nasvetov opažate kakšno moje nestrpno delovanje? Sem slučajno zavrnil pet migrantov z Malte? Nisem. 
Zanj jamčim. Pri ministrih, ki so odstopili ali bili zamenjani, pa še ne vem, kaj bo prinesel čas. 
Ta teden je odstopil vaš državni sekretar za šport Peter Vilfan. Vilfan je ob tem opozoril, da so bili njegovi zasebni 
podatki, ki jih je posredoval vam osebno, kmalu za tem objavljeni v Reporterju. Črnčec je nekdanji Reporterjev sodelavec. 
Ste že preverili, kako je sporočilo, namenjeno vam osebno, zašlo v javnost?  
Nisem in tega niti ne mislim preverjati, ker sem že vajen, da v tej državi čisto vse pride v javnost. 
Komu od svetovalcev pa bolj zaupate, Črnčecu ali Romanu Kirnu?  
Svetovalkam. Če sem čisto iskren, Janji Zorman Macura, vodji kabineta, ker tudi najdlje sodelujeva. 
Vrnimo se k Lebnu – ministrovanje je začel z razkritjem pritiskov na zaposlene v agenciji za okolje zaradi t. i. frackinga, ki 
ga želi izvajati neko angleško podjetje. Prejšnji teden ste se srečali z britanskim zunanjim ministrom Jeremyjem Huntom. 
Je ta v pogovoru z vami kaj omenjal ta primer?  
Ja, je omenjal, ja. 
In kaj ste mu odgovorili?  
Odgovoril sem mu, da v Sloveniji delamo po zakonodaji. 
 
Torej je lobiral?  
Da, njegova vprašanja glede tega primera so bila, moram reči, nenavadna. Menim, da zunanjemu ministru neke države kaj 
takšnega ne pritiče, ker potem vse skupaj izpade precej mešetarsko. Morda se sedaj nisem izrazil dovolj diplomatsko, bi pa 
rad poudaril, da dovoljenje za fracking ni vprašanje naklonjenosti politike temu ali onemu, ampak vprašanje zakonodaje. 
Osebno pa sem tudi prepričan, da ti postopki pridobivanja nafte ali plina brez dvoma s seboj prinašajo nekatera 
okoljevarstvena tveganja. 
Ste doslej imeli še več takšnih neprijetnih srečanj?  
Vse lobistične stike prijavljamo protikorupcijski komisiji, kot to veleva zakonodaja – razen če o njih javno spregovorimo, kot 
sem zdaj glede primera angleškega zunanjega ministra, takrat zakonodaja pravi, da prijava ni potrebna. 
Marsikdo si je v preteklosti želel, da bi funkcionarji hitreje zapuščali svoje položaje, sedaj, ko smo to raven odgovornosti 
uveljavili, pa ugotavljam, da marsikoga pogoste menjave že motijo. 
Od predsednika vlade v javnosti radi zahtevamo pogum in odločnost. Za kaj je potrebno več poguma: da odstaviš 
poslanca, ki je ukradel sendvič, ali da uvedeš nepremičninski davek?  
Poslanec Darij Krajčič je odstopil sam in v njegovem primeru ni šlo zgolj za krajo sendviča. Odstopil je zato, ker se je postavil 
nad sistem, ker je sendvič odnesel iz trgovine, ker se mu je zdelo odveč čakati tri minute, s čimer je v neprijeten položaj 
postavil tudi našo stranko. Tudi meni se je nedavno zgodilo, da sem moral v banki čakati 15 minut, ker me niso zmogli vnesti 
v računalnik kot politično izpostavljeno osebo, da bi mi odprli račun, pa zaradi tega nisem storil nič nenavadnega. Glede 
nepremičninskega davka pa: Ja, napovedali smo ga in ga bomo poskušali uvesti. Konec koncev tudi kot bivši župan vem, 
kako zastarelo je nadomestilo za stavbno zemljišče, ki ga bomo zamenjali z nepremičninskim davkom. A ne bi radi hiteli, še 
posebej zato ne, ker ugotavljamo, da so nekatere geodetske evidence neurejene. 
Če evidence še vedno niso urejene, pa pokažite odločnost in jih uredite. Saj to je vaša glavna naloga, mar ne? Udarite po 
mizi. 
Finančno ministrstvo je prav zaradi tega tudi odprlo razpravo o nepremičninskem davku. Toda javno davka ne morem 
obljubiti, ker je njegova uvedba odvisna od mnogih drugih ljudi in dejavnikov. Je pa naša želja, da bi nepremičninski davek 
uvedli, ker je sistem pobiranja nadomestil za stavbno zemljišče zastarel. In strinjam se: Da, davki so pomembni. Mnogi si v 
Sloveniji želijo, da bi postali druga Švica, pri čemer pozabljajo, da je v Švici treba za vrtec plačati 3000 frankov na mesec – pa 



bog ne daj, da moraš tam še na zdravniški poseg. Včasih poseg tam – osebno sem se o tem pozanimal – ni zgolj drag, ampak 
tudi ni na posebno visoki ravni, višji od slovenske. 
 
Vse to je razumljivo, a mi že kakšno desetletje poslušamo iste zgodbe. Ja, ideja je super, ampak nepremičninskega davka 
ne moremo uvesti zaradi evidenc. Tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje bomo ukinili, obljubljate politiki, ampak ne 
še to leto …  
Minister za finance je rekel, da bomo nepremičninski davek dobili leta 2020, a ker vem, kako kompleksna debata o celi vrsti 
izjem prihaja, od občinskih stavb do gasilskih domov, vam iskreno povem, da sam niti v leto 2020 nisem prepričan. Raje sem 
pošten: Ne morem tega obljubiti. In isto velja glede ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Jaz osebno in moja 
stranka smo absolutno za, da se dopolnilno zavarovanje ukine. Toda ta projekt je odvisen od zdravstvenega ministra, ki pa 
se sedaj ukvarja z organizacijskimi težavami v zdravstvu, z javnim naročanjem in digitalizacijo, s kadrovskimi težavami. In 
konec koncev, kot slišim, se tudi sindikat zdravnikov Fides že pripravlja na novo ofenzivo, v kateri bo spet zahteval višje 
plače. 
Je pa prejšnji teden finančni minister Andrej Bertoncelj predstavil davčno reformo. Glede te bi vas za začetek rad vprašal, 
kako razumete njen namen. Kakšno prihodnost si želimo?  
Želimo imeti izobražene zaposlene in proizvodnjo, ki ne temelji na fizičnem delu. 
In je zato treba dvigniti neto plače menedžerjem?  
Cilj je, da plače dvignemo vsem. Vsi v Sloveniji si želimo višje plače. 
Očitno je namreč, da želite tudi pri tej reformi bolj pomagati tistim z najvišjimi dohodki.  
S tem se ne bi strinjal. Želimo predvsem okrepiti srednji razred – bogatih, ki jim bo ta davčna reforma koristila, je zelo malo. 
Če pogledate natančneje, je največja sprememba predvidena v drugem in tretjem dohodninskem razredu, kjer znižujemo 
dohodninski stopnji in dvigujemo vstopni prag. To sta razreda, v katerih je menedžerjev bolj malo, ti so praviloma v četrtem 
in petem dohodninskem razredu. Pri tem velja izpostaviti, da menedžerji še kako prispevajo k uspešnemu razvoju podjetij in 
slovenskega gospodarstva in jih ni treba nenehno stigmatizirati. Sicer pa bo pri njej še prostor za razpravo, ker bo reforma 
zdaj predstavljena ekonomskosocialnemu svetu, poslancem in širši javnosti. Upam, da bo končna podoba popravkov davčne 
zakonodaje takšna, da bomo lahko dosegli davčno nevtralni rezultat in bomo z njo razbremenili predvsem 
najproduktivnejše in najuspešnejše delavce. 
Poslanec Darij Krajčič je odstopil sam in v njegovem primeru ni šlo zgolj za krajo sendviča. Odstopil je zato, ker se je 
postavil nad sistem. 
Prihodnji mesec bo Slovenski državni holding (SDH) sprejel odločitev glede privatizacije Abanke. Upate, da bo banka 
ostala v državni lasti? 
Konkretnega primera Abanke ne morem komentirati. V preteklosti je bilo marsikaj zamujenega in zavoženega ravno zato, 
ker so mnogi zelo radi o tem javno govorili. Se pa z vami strinjam, da bi potrebovali svojo sistemsko banko. Absolutno. 
Zagovarjam tudi državno lastništvo, ne samo zasebno. 
Toda prejšnji mesec nas je zaradi privatizacije NLB obiskala evropska komisarka za konkurenco Margrethe Vestager, ki je 
državo pozvala k prodaji Abanke. Kako razumete takšne pozive?  
Na podlagi zavez, ki jih je Slovenija dala v preteklosti. V EU žal obstajajo različna merila. Ena merila veljajo za Nemčijo, druga 
za Grčijo. Podobno je zdaj recimo tudi z ruskimi sankcijami. Nam je malce nerodno poslovati z Rusijo, na drugi strani pa 
zahodne države z Rusijo zelo lepo poslujejo. Ali če ponazorim še drugače: Kaj nam pomaga, če se Slovenija drži vsega in 
povsod, od podnebnih sprememb naprej, če pa veliki tega ne upoštevajo? 
V vladi ste se nedavno odločili za prekinitev postopka nakupa nemških osemkolesnikov. Morda zato, ker si nekateri 
želijo, da bi Slovenija kupila ameriška vozila?  
Nakup osemkolesnikov smo zaustavili zaradi procesnih težav v dosedanjih postopkih, zelo visokih in še kar naraščajočih 
nakupnih cen in poleg tega naraščajočih potencialnih stroškov servisa. Zato smo se odločili, da sprva pripravimo belo knjigo 
in v njej določimo, kaj bi sploh radi. Opažamo recimo, da mnoge države spreminjajo svoje obrambne doktrine. Nemčija se 
od vojskovanja po misijah osredotoča nazaj, k obrambi domačega terena, zaradi česar spet pridobivajo veljavo tanki. 
V skladu s tem bi se morali v Sloveniji vrniti k partizanom.  
Na to vprašanje – h kakšnemu cilju bomo v Sloveniji stremeli in s kakšnimi nakupi se bomo temu cilju približali – mora 
odgovoriti bela knjiga. Takšna študija je potrebna, da nas ne bo spet bolela glava, kot nas je pri patrijah, ki smo jih dobili 
oskubljene. Hoteli smo kokoši nesnice, dobili pa piščance brez perja. 
Je pa res, da bela knjiga nastaja v ožjem krogu obramboslovcev, varnost pa postaja vse širši pojem. Lahko bi vam očitali, 
da v skupini, ki piše belo knjigo, ni nobenega mirovnika ali koga, ki bi si prizadeval za širšo reformo varnostnega sistema. 
Če jo pišejo jastrebi, vemo, kakšen bo rezultat.  
Vodja projekta priprave bele knjige dr. Klemen Grošelj ni noben jastreb. O osnutku bele knjige bo, tako kot je o novi 
resoluciji o strategiji nacionalne varnosti, opravljena poglobljena javna razprava, premisleki iz razprave pa bodo postali del 
končnega dokumenta. Mirovnike sam zelo spoštujem – kot igralec imam sposobnost vživljati se v razmišljanje drugega –, a 
menim, da lahko s takšno ideologijo hitro nasedemo. Znova in znova poslušamo, naj bomo nevtralni kot Avstrija ali Švica, a 
to nevtralnost v njunih primerih zagotavlja širša mednarodna skupnost, predvsem pa njuna nevtralnost ni tako poceni. 
Oboji imajo naborniški sistem, v Švici pa ima v njihovem sistemu splošne ljudske obrambe vsak doma še kakšno puško. Švica 
je precej militarizirana država. Slovenija zagovarja krepitev skupnih obrambnih zmogljivosti v Evropski uniji. Sam nisem 
fanatičen navdušenec nad Natom in vidim, da ima Nato veliko težav. Pa vendar ne vidim možnosti, da bi nas lahko 
v mednarodni skupnosti podprli, če bi šli po neki drugi poti. 
 



Naslednji velik vojaški nakup bodo helikopterji, ki naj bi jih uporabljali tudi za nujno helikoptersko prvo pomoč. Že veste, 
kdo bo to službo opravljal?  
Helikoptersko nujno medicinsko pomoč trenutno zagotavljata policija in vojska, mi pa si želimo, da bi ta aktivnost prešla pod 
upravo za zaščito in reševanje znotraj obrambnega ministrstva. Želimo kupiti do tri helikopterje. 
Nedavno ste v primeru krize v Venezueli sledili pozivu ZDA in ste za začasnega predsednika priznali Juana Guaidója, ki se 
je za to funkcijo kar sam razglasil. Med razlogi ste navedli nekaj nenavadnega …  
… a res?  
… ja, in sicer da venezuelska vlada ni imela posebne želje po krepitvi stikov s Slovenijo, češ da je slovenski veleposlanik v 
Braziliji dve leti čakal na dovoljenje, da Venezuelo pokriva od zunaj.  
To so podatki zunanjega ministrstva. Povedal sem, da v preteklosti Venezuela ni bila tako zainteresirana za pripoznanje 
Slovenije kot morebitnega partnerja. 
Ampak Venezuela je bila tista, ki je pred leti v Ljubljani prva odprla veleposlaništvo, Slovenija pa te geste ni vrnila.  
Glede Venezuele imam sicer drug problem. Opažam, da se znamo v Sloveniji zelo hitro skregati zaradi nekoga tretjega. Levi 
del politike bo v primeru Venezuele do konca zagovarjal trenutno vlado, desnica bi že skorajda umrla za začasnega 
predsednika Guaidója. Če bi se levi in desni poistovetili s Slovenijo, tako kot se znajo enkrat z Venezuelo, drugič pa s 
politikami Viktorja Orbána, ali izjavami italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija, bi bilo marsikaj lažje. Nehajmo se 
že enkrat prepirati zaradi tretjih. Venezuela je na robu kolapsa, življenje tam ni prijetno, zakaj, lahko ostane vprašanje, 
dejstvo pa je, da v Sloveniji s tem pripoznanjem Guaidója slednjega nismo razglasili za predsednika Venezuele, niti nismo z 
Venezuelo prekinili diplomatskih stikov, ampak smo želeli zgolj sporočiti, da so v Venezueli potrebne nove volitve. In to, kar 
smo storili mi, je storila tudi socialistična Španija ali Švedska. 
Mislite, da s tem niste prevzeli odgovornosti za morebitno ameriško intervencijo v Venezueli? 
Glede tega imam razčiščene pojme. Ne želim si ameriške avanture s posredovanjem in ne želim, da bi se ponovila Grenada 
ali Čile. Želim si volitev. Naj ljudstvo odloči. 
Zakaj zaradi neprimernih izjav Antonia Tajanija ob dnevu spomina na fojbe in kasnejših izjav Salvinija niste na zagovor 
poklicali italijanskega veleposlanika?  
Te odločitve sprejemajo na zunanjem ministrstvu. Glede mene pa: če sem na Twitterju izrazil svoje stališče do tega 
dogodka, to ni bilo moje osebno stališče Marjana Šarca, ki v soboto popoldne ni imel kaj početi, ampak je bilo to stališče 
predsednika vlade Republike Slovenije. Zahodna Evropa, začenši z Italijo, zelo slabo pozna ali pa noče poznati zgodovine. In 
ko slišim italijanska Istra, italijanska Dalmacija in tako naprej, me zaboli srce. Sam dobro poznam zgodovino in izjava 
predsednika evropskega parlamenta Antonia Tajanija se mi zdi nesprejemljiva. Hkrati s tem pa sem kritičen tudi do 
nekaterih naših domačih politikov, ki so hiteli opravičevati italijanske izjave, kar je vse v skladu s tistim, kar sem prej 
povedal. In sicer da se Slovenci radi zelo hitro poistovetimo z nekom v tujini. Čakam na dan, ko bomo znali ceniti svojo 
državo, ko bomo sposobni stopiti skupaj proti tistim, ki nas za zdaj verbalno napadajo. 
No, te stvari se ponavljajo. To ni bil prvi napad, ampak eden izmed številnih. Morda bi bilo smiselno sprožiti kakšno bolj 
uradno iniciativo, se vam ne zdi?  
Seveda. Nisem rekel, da je ne bomo, smo pa morali počakali na odziv Italije. Navsezadnje je tu tudi izjava britanskega 
zunanjega ministra; tudi na njegovo opravičilo smo počakali. Sam vsakemu tujemu politiku povem, da do leta 1989 mi z 
Rusijo nismo imeli nič. V osemdesetih smo na televiziji gledali Dallas, Dinastijo in Chucka Norrisa. Na meji z Madžarsko, ki je 
bila tedaj satelitska država Sovjetske zveze, smo imeli žičnato ograjo. Sicer pa je to klasičen problem velikih držav. Veliki 
malih nikoli niso razumeli, sit lačnega ne in zdrav bolnega ne. Zato je naša dolžnost, da našim zahodnim prijateljem vedno 
znova pojasnimo, od kod prihajamo. Če pa se bodo te stvari ponavljale, bomo seveda razmislili tudi o drugih ukrepih. 
Zagotovo. 
Avstrija že leta krši schengenska pravila s kontrolo na meji. Mi pa že leta in leta v odgovor objavljamo statistike, da so ti 
ukrepi nepotrebni.  
Kaj bi pa vi storili, bajonete na puške? 
Hkrati s tem pa sem kritičen tudi do nekaterih naših domačih politikov, ki so hiteli opravičevati italijanske izjave, kar je 
vse v skladu s tistim, kar sem prej povedal. 
V EU velja prost pretok kapitala in ljudi. Avstrija želi omejevati pritok ljudi v Avstrijo, je pa proti kakršnimkoli omejitvam 
za njihov kapital, ki prihaja v Slovenijo. A oboje je povezano. Se tega v vladi zavedate?  
Saj smo se zaradi tega tudi odzvali, ko je Avstrija sprejela diskriminatorne ukrepe glede otroških dodatkov naših zaposlenih, 
ki delajo v Avstriji. Se je pa treba zavedati, da Avstrija vztraja pri mejnih kontrolah zato, ker pri njih vztraja tudi Nemčija in 
zato si tudi mi pridržujemo pravico do strožjih kontrol na meji, če bo to potrebno. Sicer pa sem o tem vprašanju govoril tudi 
na svojem zadnjem obisku v Avstriji. 
Se je Madžarska vpletla v naše zadnje parlamentarne volitve?  
Tisti obisk Viktorja Orbána na kongresu SDS ni bil ravno nekaj najboljšega, kar se med dvema državama lahko zgodi, in tudi 
zahvale Slovencev v madžarščini so me spomnile na neke druge čase. Sam ne bi tako ravnal. Ampak spet smo tam. Slovenci 
imamo res radi politike iz tujine in smo nad njimi pogosto zelo fascinirani. 
Je Madžarska po vaši oceni financirala predvolilno kampanjo SDS?  
To bo pa povedal gospod Jani Möderndorfer, ki vodi preiskovalno komisijo. 
Verjetno ste seznanjeni tudi z drugimi nenavadnimi madžarskimi potezami. Madžarska podeljuje dvojna državljanstva, v 
Prekmurju subvencionirajo podjetnike na podlagi nacionalne pripadnosti. Ste z Orbánom o tem že govorili?  
Mislim, da je gospod Orbán že sam ugotovil – in to poudaril v nekem govoru – da zelo dobro zastopam interese naše države. 
Verjetno mu je gospod iz prej omenjene stranke govoril nekaj drugega. Vprašanja morebitnega madžarskega vmešavanja v 



našo predvolilno tekmo pa sam ne odpiram, ker se je to zgodilo, še preden sem prevzel premiersko funkcijo. Obiska tujega 
predsednika vlade ne moreš preprečiti, gre bolj za problem dojemanja realnosti tistega, ki je Orbána povabil v Slovenijo. 
A Madžarska širjenje vpliva nadaljuje. Med drugim bodo kmalu kupili tudi Terme Lendava. To podpirate?  
Madžarska danes krepi svoj vpliv vsepovsod, kjer ima manjšine, ta pa je v Sloveniji med najmanjšimi. Vprašanje je, kaj želi 
doseči. Glede nas pa bo vse drugače, ko bomo končno nehali biti fascinirani nad tujimi politiki in se bomo zavedali, 
da imamo svojo državo in svoje politike, ki se tudi trudimo, da bi se naša država premaknila naprej. In če ste že omenili 
prodajo Term: Drži, lahko kar neposredno povem, da s to prodajo nisem zadovoljen. Ne morem pa sam posla prekiniti. 
 
Ena izmed vaših bolj znanih potez, odkar se postali premier, je bil poziv proti sovražnemu govoru. Bodo temu končno 
sledile tudi kakšne sistemske rešitve?  
Ne vem, ali gre samo za problem zakonodaje, gre tudi za to, da se vsak pri sebi vpraša, kaj je primerno in kaj ni. Je primerno, 
če neki politik na Twitterju nekomu napiše, da je kreten? Ni. O tem govorim. 
Drug vidik tega problema pa je, da je treba Twitter regulirati. Pa Facebook. Pa Google. In sprejeti novo medijsko 
zakonodajo.  
Potrebna je sprememba miselnosti, od vrtca, šole in še naprej. Tudi vi, novinarji, me velikokrat spravite v slabo voljo, toda 
ali se potem neprimerno vedem in sem destruktiven? Ne, spoštujem vaše delo in upam, da tudi vi mojega. In to je osnova. 
Medijska zakonodaja, o kateri sprašujete, pa se pripravlja. Upam, da bo novi kulturni minister zagrizel tudi v ta problem. 
V koalicijski pogodbi ste se zavezali k boju proti prekarno zaposlenim. A zdaj, ko je prišlo do dviga plač v javnem sektorju, 
smo priča ravno nasprotnemu razvoju. Mnoge javne institucije najemajo zunanje izvajalce, namesto da bi zaposlovale 
čistilke ali varnostnike. Kaj boste storili? 
Upam, da bomo v kratkem podpisali sporazum z Levico, v katerem je opredeljen tudi boj zoper prekarno delo. Levica ima na 
tem področju velike načrte, za moje pojme težko uresničljive, a smo se zavezali, da bomo pri tem sodelovali. 
Tudi v Sloveniji se je pojavila pobuda za uzakonitev evtanazije. Kakšno je vaše stališče?  
Moje osebno stališče je, da je treba najprej urediti področje paliativne oskrbe. Najprej moramo zagotoviti, da lahko človek 
dostojno umre. Glede evtanazije pa moram priznati, da sem v to vprašanje močno osebno involviran, ker sem doživel muke 
obeh staršev, ki sta umrla za rakom. Mati se je res mučila, mnogo dlje kot oče. Petnajst minut po njeni smrti sem moral na 
oder. Seveda mi moja vera pravi, da si življenja nisi dal sam in si ga tudi nimaš pravice sam vzeti. A ko po drugi strani vidiš to 
trpljenje, kot sem ga sam videl, se vprašaš: Kaj je boljše? Toda, človeka bi z njegovo privolitvijo ubili, drugje pa bomo govorili 
o človekovih pravicah? Na prvi pogled, po tistem, kar sem doživel sam, bi takoj rekel ja. Če bi sam moral tako umreti, kot 
sem videl pri starših, je bolje, da me ta hip nekdo s kamnom po glavi. Ko gledamo širši kontekst, pa se mi porajajo dileme. 
Obisk Viktorja Orbána na kongresu SDS ni bil ravno nekaj najboljšega, kar se med dvema državama lahko zgodi, in tudi 
zahvale Slovencev v madžarščini so me spomnile na neke druge čase. 
Omenili ste vero. Verjetno spremljate aktualno razkrivanje spolnih zlorab v cerkvi? 
Seveda. Vse, kar se slabega dogaja v 21. stoletju v imenu vere, je zloraba vere. Islamistični napadi so tudi zloraba vere. Islam 
je lepa religija in uči lepe stvari. Krščanstvo tudi, budizem isto. Vse vere so pot k enemu cilju in nobena vera ni nad drugo. A 
to, kar se dogaja sedaj, je zloraba vere. Ne moremo enačiti vere s pedofilijo in cerkvenimi odkloni. 
Hotel sem vas vprašati, ali bi kot vernik pozvali cerkev k ukinitvi celibata.  
Tako, kot pričakujem od cerkve, da ne bo na državo naslavljala nobenih pozivov, tudi sam cerkve ne bom pozival k ukinitvi 
celibata. Kot zgolj vernik brez državne funkcije cerkev lahko k temu pozovem, a dokler nosim funkcijo, tega ne bom storil. 
Zastopam Republiko Slovenijo. In upam, da se bodo tega držali tudi v RKC. 
Ali na sestankih še kaj oponašate Janeza Janšo, če recimo želite koga prestrašiti?  
No, ne vem, če s tem kogarkoli prestrašim. To je bolj tako, kot je s plesalci. Če si nekdanji plesalec, potem med hojo še 
vedno kdaj pa kdaj zaplešeš. V primernem krogu ljudi še tu in tam preizkusim svoj talent, a si seveda ne privoščim zgolj 
Janše, ampak tudi še koga drugega, in ne z namenom, da bi se iz koga norčeval. Sicer pa sem zdaj dobil še svojega 
imitatorja, Aleksandra Pozveka, kar jemljem kot kompliment. Recimo, da je to nekakšna karma, ki se mi vrača.  
 

Reporter,  Ljubljana 
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• Puigdemont bo na evropskih volitvah nosilec liste svoje stranke. STA. Reporter, Ljubljana, 11. mar. 2019  
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"Verjamemo, da je najboljši način za internacionalizacijo konflikta in da Evropa razume, kaj se dogaja v Kataloniji ... da listo 
vodi Carles Puigdemont," je na Twitterju zapisala katalonska poslanka Elsa Artadi (JxCAT). 
Puigdemont je oktobra leta 2017 kljub prepovedi Madrida organiziral referendum o neodvisnosti Katalonije, nakar so 
razglasili neodvisnost te španske regije. Več katalonskih politikov se mora sedaj zaradi vpletenosti v referendum zagovarjati 

https://reporter.si/clanek/svet/puigdemont-bo-na-evropskih-volitvah-nosilec-liste-svoje-stranke-691059


pred sodiščem. 
Nekdanji katalonski voditelj pa je zbežal v Belgijo, ob vrnitvi v domovino mu namreč grozi sojenje. 
"Prišel je čas za nov korak k internacionalizaciji pravice do samoodločbe v Kataloniji iz srca Evrope v cel svet," je v nedeljo 
tvitnil Puigdemont. 

• Andreji Valič Zver šteti dnevi: vlada namerava Študijski center za narodno spravo pripojiti k Inštitutu za novejšo 
zgodovino. Igor Kršinar 13. mar. 2019  
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Slika: Andreja Valič Zver in Milan Zver. Foto: Bobo  
 
Andreja Valič Zver ne bo več dolgo vodila Študijskega centra za narodno spravo, saj ga bo vlada Marjana Šarca predvidoma 
pripojila k Inštitutu za novejšo zgodovino. 
Študijski center za narodno spravo, ki ga že vse od njegove ustanovitve vodi Andreja Valič Zver, namerava vlada Marjana 
Šarca pripojiti k Inštitutu za novejšo zgodovino. Takšno pobudo je vladi menda dalo pravosodno ministrstvo, vendar pa 
vlada o tem še ni razpravljala. 
Študijski center sicer že dobro leto čaka na imenovanje nove direktorice javnega zavoda. Februarja lani je namreč potekel 
mandat dosedanji direktorici, svet zavoda jo je po razpisu vnovič imenoval, toda vlada Mira Cerarja je ni potrdila, ker naj bi 
kot vlada v odstopu opravljala le še tekoče posle. 
Poleg tega je potekel mandat tudi dvema članoma sveta, ki ju po statutu na predlog pravosodnega ministrstva imenuje 
vlada, ta pa prav tako še ni imenovala novih članov. Svet zavoda, ki ima trenutno pet članov, je zato dosedanjo direktorico 
imenoval za vršilko dolžnosti do avgusta letos, do takrat pa naj bi izvedel novi razpis in imenovanje direktorja, ki mu na 
koncu postopka daje soglasje vlada. 
Po statutu javnega zavoda direktorja imenuje svet zavoda, ki ima sedem članov: dva imenuje vlada, dva predstavniki 
zaposlenih, nato pa ti na podlagi predloga direktorja izberejo še tri posameznike iz strokovnih vrst oziroma iz vrst združenj in 
inštitucij, ki se ukvarjajo s problematiko narodne sprave in proučevanjem totalitarizmov. Člani sveta so dr. Damjan Hančič 
(predsednik), dr. Tamara Griesser Pečar, dr. Lovro Šturm, dr. Darko Friš in dr. Bernard Nežmah. 
Sedanja direktorica dr. Andreja Valič Zver je bila prvič imenovana tik pred koncem prve Janševe vlade leta 2008, drugič pa 
tik pred koncem druge Janševe vlade leta 2013. 
Prva dva so imenovali zaposleni, zadnji trije so imenovani iz vrst strokovnjakov, mandat pa je potekel dr. Jerneju Letnarju 
Černiču in dr. Jožetu Dežmanu. Tako kot direktor imajo tudi člani sveta petletni mandat. Sedanja direktorica dr. Andreja 
Valič Zver je bila prvič imenovana tik pred koncem prve Janševe vlade leta 2008, drugič pa tik pred koncem druge Janševe 
vlade leta 2013. 
Takrat so z imenovanjem nekoliko pohiteli, saj je imela mandat še pol leta. Valič Zverova ni le žena podpredsednika SDS in 
evropskega poslanca Milana Zvera, ampak je tudi sama članica izvršilnega odbora te politične stranke. 
Na naše vprašanje, kdaj bo vlada imenovala nova dva člana sveta zavoda in ali bo potrdila mandat dosedanji direktorici, če 
bo ta vnovič izbrana, so nam odgovorili, da je ministrstvo za pravosodje »v luči primerjav pristojnosti in ciljev posameznih 
zavodov ministrstvu za finance in kabinetu predsednika vlade posredovalo pobudo za pripojitev Študijskega centra za 
narodno spravo k drugemu zavodu, s katerim imata primerljive dolgoročne cilje, pri čemer se pokrivata tako njuni nalogi 
raziskovanja različnih oblik nasilja ter kršenja temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki so jih povzročili totalitarni sistemi v 
Sloveniji v 20. stoletju kot tudi cilj posredovanja znanja in sporočanja laični javnosti v pedagoškem procesu.« 
Pravosodno ministrstvo meni, da bi bila pripojitev smiselna predvsem zaradi širše strokovne podpore, boljšega povezovanja 
in sodelovanja ter tudi večje teže, ki bi ju na ta način imel združeni zavod, kot najprimernejšega za priključitev pa vidi 
Inštitut za novejšo zgodovino. 

• Tajani spet udaril z izjavo, da je Mussolini "naredil tudi nekaj dobrih stvari". STA. Reporter, Ljubljana, 14. mar. 
2019  

https://reporter.si/clanek/svet/tajani-spet-udaril-z-izjavo-da-je-mussolini-naredil-tudi-nekaj-dobrih-stvari-691679 
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Predsednik Evropskega parlamenta znova razburja s svojimi izjavami o fašizmu. Za italijansko radijsko postajo je dejal, da je 
fašistični diktator Benito Mussolini "naredil tudi nekaj dobrih stvari". V odzivu na kritike je dejal, da se z njegovimi izjavami 
manipulira. 
"Preden je (Mussolini) razglasil vojno celemu svetu, (...) je naredil tudi nekaj dobrih stvari, da je zgradil infrastrukturo v naši 
državi," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal za Radio24. "Nisem fašist in nikoli nisem bil. Vendar če smo 
iskreni - zgradil je ceste, mostove, zgradbe in športna poslopja," je še povedal predsednik parlamenta iz Evropske ljudske 
stranke (EPP). 
S tem je sprožil burne odzive predvsem v politični skupini socialdemokratov (S&D). Vodja te politične skupine v Evropskem 
parlamentu Udo Bullmann je izjave označil za "neverjetne". "Kako lahko predsednik Evropskega parlamenta ne priznava 
narave fašizma. Potrebujemo takojšnje pojasnilo," je zapisal Twitterju. 
Kritična je bila tudi evropska poslanka iz Slovenije Tanja Fajon (S&D/SD), ki je ponovila Bullmannove besede. "Kako lahko 
predsednik Evropskega parlamenta udari tako mimo in pokaže toliko nerazumevanja glede narave fašizma in 
(ne)poznavanja zgodovine? Zahtevali bomo njegovo pojasnilo," je poudarila. 
Tajani je v odzivu na kritike zapisal, da "naj bo sram tiste, ki manipulirajo s tem, kar naj bi rekel o fašizmu". "Vedno sem bil 
prepričan antifašist, ne bom dovolil, da kdorkoli namiguje drugače. Fašistična diktatura, rasni zakoni in smrti, ki jih je 
povzročil, so najtemnejše strani v italijanski in evropski zgodovini," je poudaril. 
Predsednik največje slovenske opozicijske stranke SDS Janez Janša se je v odgovoru na ta tvit Tajaniju zahvalil in dejal, da je 
"zelo jasen". "Na žalost nikoli ne slišimo podobne nepogojne obsodbe komunizma s strani socialistov. Ves čas uporabljajo 
dvojna merila," je izpostavil. 
Italijanski politik je predvsem slovensko in hrvaško javnost razburil že s svojimi izjavami na februarski slovesnosti spomina 
na žrtve fojb v italijanski Bazovici, ko je dejal, naj "živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija". Zanje se je 
sicer slovenskemu in hrvaškemu političnemu vodstvu opravičil. 
Tedaj so slovenski Socialni demokrati sprožili tudi spletno peticijo za njegov odstop, ki jo je doslej podpisalo več kot 27.000 
ljudi. 
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