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• Ko Klub praznuje rojstni dan. Avtor: Ana Grilc. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 42, 14.12.2018, 
str. 2 

KSŠŠD  

Citati iz dokumentov klubskega arhiva: »BLAGAJNIK, MOJ BLAGAJNIK, ZAKAJ SI ME ZAPUSTIL?«, »Hudiča, zakaj že spet ni 
bilo dežurnega?«, »Smrt fašizmu – svoboda knjižnici« ... 
http://www.novice.at/novice/mladina/ko-klub-praznuje-rojstni-dan/  

 
Slika: Na slavje ob obletnici KSŠŠD so prišli tudi kolegice in kolegi iz celovškega študent-skega kluba in prinesli glasbenih 
voščil. Foto: Novice 
 
Dunaj.  S tako nostalgičnim pogledom nazaj smo v petek , 7. decembra, praznovali 95. obletnico Kluba slovenskih študentk 
in študentov na Dunaju. Slavnostno praznovanje obletnice častivredne organizacije KSŠŠD se je pričelo ob 19.30 uri, v 
prostorih, v katerih KSŠŠD že biva 47 let. Številne goste sta pozdravila v imenu odbora podpredsednik Simon Urban in 
»finančnica« Laura Sturm. 
Sledil je govor, ki je opisal razgibano zgodovino KSŠŠD. Na začetku v 1920. letih je Klub še bil brezdomen in so se klubaši in 
klubašinje srečavali še v različnih kavarnah in zasebnih stanovanjih. Med drugo svetovno vojno je bilo delovanje vseh 
slovenskih organizacij, torej tudi Kluba, prepovedano. Leta 1946 so organizacijo spet novo ustanovili. Po kratkem izletu v 
prostore Hrvaškega akademskega Kluba je našel KSŠŠD zavetje v Korotanu. Vsaj do tako imenovanega »korotanskega 
konflikta,« ki je klubaše in klubašinje spet pustil brez doma. Slučajno je klubaš na poti na sejo uzrl prazne prostore v 
Mondscheingasse. 
Toda kako izgleda tipičen teden v Klubu? Ob ponedeljkih se srečavajo udeleženci in udeleženke tečaja za slovenščino, ob 
torkih je seja, ob sredah je odprta knjižnica ter se srečava znameniti zbor KSŠŠD na vajah, ob četrtkih je v Klubu na sporedu 
lutkarstvo, ob petkih se srečavajo klubaši in klubašinje na prireditvi Kluba ali pa na klubskem večeru, v soboto si oddahnemo 
(ali tudi ne) in ob nedeljah se pospravijo in počistijo umazanije petka. 
Govor se je zaključil s pogledom v prihodnost Kluba in v nadaljevanje njegovega dela ter prizadevanj za manjšino koroških 
Slovencev in Slovenk. Govornika sta nastopila dvojezično. Sledil je nastop Slovenskega pevskega zbora, ki je zapel štiri 
pesmi. Bil je prvi treh zborov, ki so ta večer nastopili. Večer se je nadaljeval z branjem citatov, izkopanih iz zaprašenih analov 
1980. let. 
Publika je slišala bisere, prav zlate ideje in spoznanja, kot na primer: »12.11.1987: Zbrisal sledove včerajšnje orgije – se 
dogovoril za popravljanje oken v knjižnici – uredil pošto – prejel papir za kopiranje – prišel do spoznanja, da preveč delam in 
tako ne bo šlo več naprej,« ter odgovor: »13.11.1987: Bil po pošto – pospravil klub; pomil posodo … ne laži, veš kaj!!!“« 
Kot naslednja sta nastopila zbor koroškega Kluba KSŠŠK ter staroselski zbor KSŠŠD, ki pa je začetka le zapel dve pesmi.Kajti 
naslednja točka na dnevnem redu je bil recital klubašinje ter aktualne knjižničarke Julije Urban, ki je brala pesmice izpod 
svojega peresa. 
Zbor KSŠŠD je nato še dodal manjkajoči pesmi in govornika sta spregovorila zaključne besede. 
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Toda prireditev se ni končala kar tako. Za pravi zaključek so vsi zbori, starejši in mlajši klubaši in klubašinje, prijatelji in 
prijateljice kluba, skupno zapeli uporniško pesem »Bilečanka«. 
Ko se je prireditev končala, se je skupno še pobrskalo po starih protokolih, kronikah in albumih za fotografije. 
Toda poti obiskovalcev in obiskovalk klubske obletnice se niso dolgo razhajale, kajti že naslednjega dne, na dan gledališča, je 
v klubu nastopila mladinska gledališka skupina SPD Bilka z igro »Mi evropski mrliči«. 

• O nastanku avstrijsko-slovenske meje. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 42, 14.12.2018, str. 2.  

V Slovenskem inštitutu na Dunaju 
http://www.novice.at/kultura/zgodovina/o-nastanku-avstrijsko-slovenske-meje/ 

Dunaj.  Že v uvodu je moderatorka večera, Eva Hüttl-Hubert, dolgoletna prevajalka v komisiji za bilateralna vprašanja v zvezi 
z določitvijo meje med tedanjo Jugoslavijo oz. Republiko Slovenijo in Avstrijo zelo osebno podala pomen in izkušnje z vidika 
svojega delovanja: Zgodovinska usoda jo je pripeljala tik po 2. svetovni vojni iz Maribora na Dunaj in skozi desetletja je bila 
priča političnih sprememb tostran in onstran meje. Glavno tematiko večera o »Nastanku in razvoju sedanje meje med 
Slovenijo in Avstrijo«  pa je obravnaval dolgoletni vodja oddelka za državno mejo in član komisije Heinz König, ki je 
nadrobno orisal  zgodovinsko ozadje sen-žermenskih pogajanj za avstrijsko mejo, mirovne pogodbe v Versaillesu in potek 
delitve po plebiscitu ter na podlagi svojih poklicnih izkušenj  prikazal konstruktivno delovanje vseh partnerjev, bivše 
Jugoslavije, sedanje Slovenije z avstrijskimi strokovnjaki. Nad 330 km dolga meja, ki je pogodbeno bila določena leta 1923, 
je seveda bila tudi osnova pri ustanovitvi druge republike in za avstrijsko državno pogodbo leta 1955. V zanimivo razpravo – 
udeleženci so vnesli tudi svoje obmejne izkušnje – so posegli prisotni avstrijski strokovnjaki, mdr. zgodovinar prof. Mücke, ki 
je pozdravil navzoče v imenu IÖK. 

• Odgovor zvezi nemško govorečih. Boris Jaušovec. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 42, 14.12.2018, 
str. 3 

Avstrija zapravi na enega ujetega begunca na svoji južni meji precej več denarja, kakor ga letno nameni vsej svoji 
slovenski manjšini. 
http://www.novice.at/brez-meja/ozadja/odgovor-zvezi-nemsko-govorecih/  

 
Slika: Sprejem na ambasadi na Dunaju z Marjanom Šarcem v sredini Foto: Boris Jaušovec  
 
Dunaj. Prvi teden decembra je novi slovenski premier Marjan Šarec na prvi dvostranski obisk v katero od slovenskih sosed 
odpotoval v Avstrijo. Na Dunaju se je na delovnem obisku sestal z avstrijskim kanclerjem Sebastianom Kurzem. Sogovornika 
sta na skupni tiskovni konferenci pohvalila dobro sosedsko sodelovanje, pri čemer blagovna menjava med državama dosega 
že pet milijard evrov letno in raste. 
Slovenski premier se je po tem, ko je pohvalil avstrijsko predsedovanje Evropski uniji, ki se konča z novim letom, dotaknil 
tudi odprtih vprašanj. Odločno je dejal, da je za Slovenijo avstrijski nadzor na meji »nepotreben«. Ob robu sestanka smo 
izvedeli, da je ta nadzor samo v letošnjem prvem polletju Avstrijo stal kar 20 milijonov evrov, ujeli pa so samo deset 
ilegalnih migrantov. Kot je Šarcu dan prej na sprejemu na slovenski ambasadi na Dunaju povedal celovški odvetnik Rudi 
Vouk: »To je za enega pribežnika dva milijona evrov, se pravi veliko več kot Avstrija letno nameni podpor slovenski 
manjšini!« 
Šarec je sicer menil, da so težave med Slovenijo in Avstrijo »vsekakor rešljive«. Uspelo mu je povedati, da bi morale države 
na »vprašanje migracij rešitve iskati skupaj, ne pa posamezno in stihijsko.« Tako je gostitelja diplomatsko opomnil na to, da 
je Avstrija zadnji hip odstopila od dogovora Združenih narodov o varnih, urejenih in zakonitih migracijah. Tega je 164 držav, 
med temi tudi Slovenija, minuli ponedeljek z aklamacijo sprejelo v maroškem Marakešu. O indeksaciji otroških dodatkov za 
tuje gostujoče delavce v Avstriji je Šarec dejal: »O tem bo odločala Evropska komisija in upam, da bo pri tem primeru tokrat 
spoštovala vladavino prava.« V tem stavku je bil jasen namig na zadržanost Evropske komisije, ko gre za spoštovanje 
arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško. 
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Slika: Šarec in Kurz sta na skupni tiskovni konferenci pohvalila dobro sosedsko sodelovanje. Foto: ORF 
  
Miro Cerar obiskal avstrijsko Štajersko  
Le nekaj dni pred Šarčevim obiskom na Dunaju pa je slovenski zunanji minister Miro Cerar obiskal avstrijsko Štajersko. Z 
deželnim glavarjem Hermannom Schützenhöferjem sta na skupnem odboru Slovenija – avstrijska Štajerska zadovoljno 
ugotavljala, da odnosi med entitetama odlično napredujejo. Avstrijska Štajerska je namreč z 1,1 milijarde evrov trgovske 
menjave večja blagovna partnerica Slovenije kakor pa velesila ZDA in le malo zaostaja za Kitajsko. 
Cerar je nato obiskal še Pavlovo hišo, kulturni center Slovencev na avstrijskem Štajerskem v Potrni, ki letos praznuje dvajset 
let, Kulturno društvo člen sedem pa trideset let. Tam je Cerar tudi odgovoril na resolucijo Zveze kulturnih društev nemško 
govoreče narodne skupnosti v Sloveniji, ki jo je ta javno objavila zadnji teden novembra: »Pripadniki nemško govoreče 
etnične skupine v Sloveniji uživajo vse ustavne pravice kot drugi državljani. V Sloveniji podpiramo njihove kulturne, 
jezikovne in druge aktivnosti. Menim, da ni pravnih podlag in tudi ne siceršnjih okoliščin, ki bi nam narekovale podelitev 
posebnega statusa tej etnični skupini. Si pa bomo prizadevali, da jo dodatno podpremo v kulturnem delovanju in pri 
zagotavljanju identitete. Naj dodam, da v Sloveniji ni nobenih ovir za učenje nemščine. Ne nazadnje se nemško pri nas uči 
veliko slovensko govorečih državljanov.« 
Zveza je namreč ponovno pozvala k ustavnopravnemu priznanju nemško govoreče skupnosti v Sloveniji kot avtohtone 
manjšine. Hočejo tudi pouk v nemščini, pa prisotnost nemščine v radijskih in televizijskih programih ter ustrezne finančne 
pomoči. Želijo premagovanje zgodovinskih predsodkov in ohranitev tradicionalne, zgodovinske kulture nemškega 
prebivalstva Slovenije, ki je »naša skupna dediščina«. V Sloveniji naj bi živelo okoli 2000 nemško govorečih, a ne na 
strnjenem območju. Uradna Ljubljana meni, da njihov položaj ustrezno rešuje sporazum o kulturnem sodelovanju med 
Slovenijo in Avstrijo, podpisan leta 2001. Del sporazuma je namreč interpretativna izjava, po kateri pripadnikom nemško 
govoreče skupine pripadajo pravice po 61. členu slovenske ustave. 
 

 
Slika: Miro Cerar in nekdanji predsednik Kulturnega društva člen sedem Branko Lenart v Pavlovi hiši. Foto: Novice 
 



• Jezik kot uporabna identiteta – Pavlova hiša. Boris Jaušovec. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 42, 
14.12.2018, str. 4 

V društveni hiši avstrijskih štajerskih Slovencev v Potrni je potekal seminar o slovenščini v družinah pripadnikov manjšine 
http://www.novice.at/novice/po-svetu/jezik-kot-uporabna-identiteta/  

 
Slika: V društveni hiši avstrijskih štajerskih Slovencev v Potrni je potekal seminar o slovenščini v družinah pripadnikov 
manjšine. Foto: Novice 
 
Potrna. »Štajerski Slovenci v nasprotju s koroškimi Slovenci niso nikoli imeli svoje gimnazije ali trgovske akademije, ne 
intelektualcev, razen kakšnega duhovnika, kaj šele akademikov, in nobenih možnosti za življenje s slovenščino od zibelke do 
groba. Slovenščina je v teh krajih postala izjema celo v družinskem krogu,« je na petem seminarju o jeziku v družini za 
pripadnike slovenskih manjšin v Avstriji, na Madžarskem, v Italiji in na Hrvaškem v Pavlovi hiši Kulturnega društva člen 
sedem v Potrni povedala prva predsednica društva, zgodovinarka in tolmačka Andrea Haberl Zemljič o položaju slovenske 
manjšine v Radgonskem kotu. 
Haberl Zemljičeva je pred petimi leti izdala odmevno knjigo Pustiti jezik v vasi, štufijo razmer, v katerih so se znašli štajerski 
Slovenci skozi zgodovino. Pri tem je predstavila statistične podatke, ko so po ljudskem štetju leta 1880 še vsi prebivalci petih 
vasi v Radgonskem kotu uporabljali slovenščino. Že leta 1910 je ta odstotek padel za polovico, na 50 odstotkov. Ob zadnjem 
štetju, ko so v avstrijskih popisih prebivalstva še ugotavljali občevalni jezik, torej leta 2001, je med okoli tisoč prebivalci 
slovenščino uporabljalo le še 6,6 odstotka vprašanih. Najbolj je seveda zarezala nova meja po koncu prve svetovne vojne: 
»Otroci so se v šoli učili nemško, kajti to je bil izraz lojalnosti novi nemški Avstriji, slovenščina je bila pa zavoljo pritiska 
germanizacije manj vredna, primerna morda zgolj za družinski krog. Po letu 1945 pa je meja na Štajerskem postala še 
dodatno stigmatizirana kot obramba pred komunizmom.« Andrea Haberl Zemljič je nadaljevala: »Slovenščina je bila 
sramotilna hiba, tak odnos pa je poleg zgodovinske odražala tudi materialna odrinjenost teh krajev,« in zaključila, da je 
nastanek društva, ki letos praznuje tridesetletnico, in Pavlove hiše, ki ima letos dvajseto obletnico, omogočil, da ti ljudje 
priznajo, da premorejo nekaj več kakor zgolj nemščino. 
O štajerskih Slovencih kot nevidni manjšini je govoril tudi film, lani predvajan na ORF. Avstrijka Čedomira Schlapper je še 
našla slovenske govornike v Radgonskem kotu. Film spregovori tudi o bombnih napadih na manjšino in njene predstavnike. 
Ena pisemska bomba atentatorja Franza Fuchsa je bila leta 1993 namenjena prav Andrei Haberl Zemljič oziroma 
ustanovitelju društva Wolfgangu Gomboczu. Štajerska dežela je na koncu manjšino priznala leta 2003 in štajerski Slovenci 
imajo tudi svoje mesto v slovenskem sosvetu pri kanclerjevem uradu. 
Sedanja predsednica Kulturnega društva člen sedem za Slovence na avstrijskem Štajerskem Susanne Weitlaner je na 
seminarju predstavila letošnje vpise otrok k fakultativnem učenju slovenščine po avstrijskih štajerskih šolah. Letošnje šolsko 
leto je teh vpisov 438, kar je kar precej več kot lani, ko jih je bilo 308 ali predlani, ko jih je bilo 366. Tatjana Vučajnk je 
razgrnila pouk slovenščine kot materinščine v Gradcu, Simon Ošlak Gersimov pa izzive za večšolski pouk slovenščine, to je 
za dijake, prav tako v Gradcu. Veliko pozornost sta doživeli tudi predavanji Luigie Negro o Slovencih v Reziji in Valerije 
Perger o Slovencih v Porabju. 
Seminar o jeziku v družini za pripadnike manjšin je pravzaprav inciativa Krščanske kulturne zveze (KKZ) iz Celovca. Kot je v 
Pavlovi hiši povedal Martin Kuchling iz KKZ, je leta 2010 to pobudo sprožil častni predsednik zveze Janko Zerzer, da bi 
pripadnike manjšine »ozaveščali o posredovanju in pomenu materinščine za otroke.« Martin Kuchling: »Na seminarju se 
udeleženci sprašujemo o jeziku, ki je pri manjšini razpet med funkcionalnostjo in identiteto. Zato jezik za pripadnike manjšin 
ni zgolj občevalno sredstvo. Je namreč tudi del identitete, zaradi česar je kdaj njegova funkcionalnost na drugem mestu. 
Prav pri tem je odločilna uporaba jezika v vsakdanjem življenju, kar pa od posameznika terja določen napor.«   

• Izšel je zbornik o rasnih meritvah v Šentjakobu – SPD Rož. Bojan Wakounig.  Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 42, 14.12.2018, str. 5 

http://www.novice.at/kultura/literatura/izsel-je-zbornik-o-rasnih-meritvah-v-sentjakobu-spd-roz/  

Odmevna razstava v opuščenem kinu Jannach je osvetlila že pozabljeno poglavje o rasnih meritvah leta 1938 v 
Šentjakobu v Rožu. Z izidom zbornika so izsledki sedaj tudi trajno in širše dostopni. 
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Slika: Knjiga: Werner Koroschitz – SPD Rož: Vermessung/Meritev O »rasoslovni« preiskavi v Šentjakobu v Rožu 
Mohorjeva založba 304 strani ISBN: 978-3-7086-1029-0 32 evrov. Foto: Novice 
 
Celovec.  Ko je bilo leta 2014 v arhivu oddelka za evolucijsko antropologijo Univerze na Dunaju odkrito gradivo o rasnih 
preiskavah prebivalstva občine Šentjakob v Rožu leta 1938, je bilo začudenje tudi v znanstveni srenji precejšnje. Dotlej 
namreč ni bila znana nobena tako obsežna »meritvena akcija rasnih kriterijev,« ki bi jo nacionalsocialistični režim izvedel na 
civilnem prebivalstvu v Avstriji. V poletju po anšlusu Avstrije Veliki Nemčiji so namreč v Šentjakobu premerili in fotografirali 
okoli 3200 prebivalcev – od komaj nekaj mesecev starih dojenčkov do betežnega 91-letnika. 
Slovensko prosvetno društvo Rož je v tako imenovanem spominskem letu 2018, 80 let po priključitvi Nemčiji in sto let po 
koncu prve svetovne vojne, skupaj z beljaškim društvom Industrijska kultura in zgodovina vsakdanjika z zgodovinarjem 
Wernerjem Koroschitzem na čelu v opuščenem šentjakobskem kinu Jannach pripravilo odmevno razstavo o teh 
»rasoslovnih preiskavah« (odprta je bila do 9. decembra). Te dni je pri Mohorjevi založbi izšel tudi dvojezični katalog 
razstave z naslovom Vermessung/Meritev. 
V njem so objavljeni tako znanstveno osnovani prispevki kot tudi dokumentacija same razstave. Zgodovinar Michael Koschat 
med drugim piše o občini Šentjakob kot »nemško-nacionalnem vežbališču in žrtvi nacistične rasne politike,« meritve in 
njihovo ozadje poglobljeno predstavlja raziskovalec Koroschitz, o pojmu rasa ter o njegovi neupravičenosti pa razglablja 
biolog in antrolog Ulirich Kattmann. Poleg tega so objavljeni tudi intervjuji, ki jih je Ajda Sticker opravila s posamezniki o 
pomenu drugačnosti ter slikovno gradivo z razstave.             

• Prevladujeta že vseenost in letargija?. Joza Habernik. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 42, 14.12.2018, 
str. 6 

Komentar - Joza Habernik 
http://www.novice.at/forum/dopisi/prevladujeta-ze-vseenost-in-letargija/  

 
Slika: Joza Habernik. Foto: Novice 
 
Že leta 1872, ko so v Šentjakobu naši predniki ustanovili Posojilnico, so bili njeni pobudniki mnenja, da je ta nujno potrebna 
za zaščito premoženja predvsem slovenskega kmečkega prebivalstva. Skoraj paralelno so se v naših krajih tedaj ustanavljale 
tudi hranilnice po raiffeisenovem sistemu kot nekaka slovenska konkurenca. V tedanji monarhiji so izpoljnjevale svojo 
nalogo. V novi Avstriji so po plebiscitu prišle pod okrilje dunajskega Raiffeisena. Med vojnama je razvoj zastajal. Nacizem je 
nato uničil vse. Po drugi svetovni vojni je bilo vodstvo mnenja, da je njihov razvoj mogoč samo pod okriljem Jugoslavije. Po 
vojni se dolgo niso opomogle. S kadri, ki so izšli iz Slovenske gimnazije, se je začel nov razvoj vsestranske obnove in boljše 
sodelovanje z Raiffeisenom. Po združevanju je ostalo nekaj Posojilnic in Zveza kot centrala. Začelo se je dajanje kreditov 
privatnikom in gospodarstvu v Sloveniji in nato tudi v manjšem obsegu na Hrvaškem. Preko deležev in neizplačevanja 
dobičkov se je ustvarilo kakih 40 milijonov evrov lastnih sredstev. Dunajska raiffeisenova revizija in lastni revizijski oddelek 
sta revidirali poslovanje in letne zaključke, ki so jih sestavljali poslovodje, jih predložili upravnim in nadzornim odborom ter 
občnim zborom, torej članom, v potrdilo. 
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Prva manjša izguba se  je po mojih podlagah pri Zvezi Bank pojavila v poslovnem letu 2013, v naslednjih letih pa so izgube 
postajale večje. Zvezo Bank in nato skupno Posojilnico Bank je revidiral 5 let isti Raiffeisenov revizor.  
Odgovornost za poslovanje nosijo v prvi  vrsti poslovodje. Upravni in nadzorni  odbori pa morajo skrbeti predvsem za to, da 
imenujejo za poslovanje kvalificirane in usposobljene poslovodje, ki pri posojilih odgovorno ocenjujejo rizike. Pri tem pa je 
prišlo pri Zvezi Bank po letu 2011 preko noči do odstavitve poslovodje, ki je bil prej vodja kreditnega oddelka pri koroškem 
Raiffeisenu in do imenovanj poslovodij, ki za ocenjevanje velekreditov niso bili ustrezno usposobljeni. Paradoksno je bilo, da 
je Slovenska gospodarska zveza v tem času nagradila za najboljša bančnika in finančnika dva glavna odbornika Zveze Bank. 
Kakšna samohvala v nepravem času! SGZ se ima za najbolj kompetentno gospodarsko organizacijo koroških Slovencev, pa ni 
prej in niti v času največje krize naše banke niti enkrat povzdignila svojega glasu za svetovanje, opozarjanje in pomoč. Temu 
se pa ni čuditi, ker so bili in so še na obeh straneh dejavni skoraj isti ljudje v odborih. 
Zato je prišlo do nekake predajne pogodbe z Raiffeisenom. Za pokritje izgub so se najprej delno porabili deleži in lastne 
rezerve sprva Zveze in nato še Posojilnic, nakar je Raiffeisen vplačal okoli 60 milijonov kapitala, prevzel večino v nadzornem 
odboru in ima skoraj devetdesetodstotno večino glasov na občnem zboru. Starim lastnikom je prepustil upravni odbor, ki pa 
nima več večjih kompetenc in ga občni zbor lahko vsak čas odstavi. Pri poslovodjih pa velja princip štirih oči. Seveda pa 
Raiffeisen vse skupaj ni napravil samo iz ljubezni, ker bi ga sicer mogoča likvidacija bremenila še z mnogo več in ker njegov 
kapital zdaj ne nosi več vseh grehov preteklosti. Zato so v bilanci delno že predvidene obresti za njegov dopolnilni kapital. 
Mislim, da so prvič v zgodovini Raiffeisena zadružniki in nekatere stranke izgubili deleže in dopolnilni kapital. Zaradi tega 
tečejo pravni postopki in se lahko zgodi, da bodo morali dopolnilni kapital vrniti imetnikom. Če je Raiffeisen že vplačal toliko 
milijonov, bi bilo samo fer, če bi pokril še to. 
Poslovodstvo je poročalo, kako uspešno prodajajo poslopja in realitete nekdanjih Posojilnic v naših krajih. Malo to že zaboli. 
Severno od Drave posluje le še Zadruga v Kotmari vasi. V razgovorih sem slišal: Čemu sploh rabimo še Posojilnice, ko imamo 
itak toliko drugih bank in se že vsi bančni posli lahko opravijo doma? Vseenost? 
Mogoče sem orisal vse malo prečrno? Sam bom najbolj vesel, če se bo le zgodil »čudež«. 

• Posojilnica Bank Celovec: 2017 v nezavidljivem, a še v kapitalsko ustreznem položaju. HAK. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 42, 14.12.2018, str. 7 

Raiffeisenzeitung (dobijo jo vsaka Raika, seveda tudi Posojilnica in drugi abonenti) je v svoji zadnji letošnji izdaji 6. 
decembra objavila letni zaključek (bilanco) Posojilnice Celovec in revizijsko poročilo Raiffeisenove zveze za poslovno leto 
2017.  
http://www.novice.at/novice/gospodarstvo/posojilnica-bank-celovec-2017-v-nezavidljivem-a-se-v-kapitalsko-
ustreznem-polozaju/  

 
 
Slika: Letni zaključek 2017 – Posojilnica Bank eGen.- Foto: Novice 
 
Dunaj/Celovec.  Občni zbor Posojilnice je sicer bilanco, ki sicer vsebuje potrdilo revizije s pridržkom, potrdil že junija, a mi 
kljub raznim poizkusom ni uspelo priti prej do verodostojnih podatkov o poslovanju, ker ni bilo pismenega poročila in 
konkretnih izjav poslovodstva ali odborov v medijih. Izreden občni zbor je bil še v novembru. 
Število članov se je zmanjšalo za 659 na 9191. Posojilnica je zaposlovala 88 sodelavcev, leta 2013 še 160. Bilančna vsota je 
znašala 500 milijonov in se je zmanjšala za okoli 50 mio. Leta 2013 je skupna konsolidirana vsota Posojilnic in Zveze Bank 
znašala še okoli 720 milijonov.  
Revizija v uvodu ocenjuje poslovno leto zaradi starih bremen iz prejšnjih let, z izjemo na gotovih delnih področjih, kot 
nezadovoljivo. Krediti, ki se neredno odplačujejo (NPL) znašajo 139 milijonov (48 % vseh kreditov), od tega v Sloveniji in na 
Hrvaškem 115 milijonov. Povprečje tega odstotka v avstrijskih bankah leži med 5 in 6. Ker za take kredite v bilanci ne 
zaračunavajo več vseh obresti, je zato zmanjšan tudi obrestni donos. Bilo je potrebno narediti tudi za 50 milijonov slabitev 
ali vrednostnih popravkov. Nekaj takih kreditov je bilo tudi že z odbitkom prodanih raznim investitorjem. 
Poslovno leto se je zaključilo z 8,8 milijona izgube, ki je tako od leta 2013 do 2017 narasla na skupno 57 milijonov. 
Lastna sredstva (predpisanih je 13,31 %) so znašala kljub izkazani letni izgubi 14,41 % (2016 14,56 %) od zakonsko 
predpisane osnove, ker je Raiffeisen med letom vplačal dodatne deleže. 
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Za zadostitev potreb po kapitalski ustreznosti Posojilnice je Raiffeisen v tem letu  prispeval nadaljnjih 5,5 milijona evrov v 
deležih, ki so se tako povečali od 39 na 44,5 milijonov. Ker je Raiffeisen v prejšnjih letih prispeval še 21 milijonov 
dopolnilnega kapitala in v letu 2017 izdal še 10-milijonsko garancijo za dubiozne kredite,  
je narasel njegov angažma pri Posojilnici na skupnih 71 milijonov evrov. To pomeni okoli 94% vseh mogočih lastnih sredstev 
Posojilnice. Za dopolnilni kapital so v bilanci predvideli 824.000 evrov obresti, ki pa se zaradi izgub seveda ne morejo 
izplačati. 
Posojilnica je udeležena tudi pri nekaterih hčerinskih podjetjih kot Zveza BeteiligungsgesmbH, Zveza 
LiegenschaftsverwaltungsgesmbH, Diba finančni Holding d.o.o., PBZ Einkaufs-und BeschaffungsgesmbH in ZHG Zadruga 
Holding GesmbH. Gre za ostanek nekdanje podružnice v Ljubljani in za Holding, ki upravlja deleže in je lastnik Zadruge 
Market Pliberk. Revizija ocenjuje, da te udeležbe nimajo bistvenega pomena za finančno stanje Posojilnice in ji zato ni 
potrebno narediti skupne bilance. 
Raiffeisenova revizija je dala na bilanco 2017 oceno/potrdilo s pridržkom. V glavnem navaja za to nesigurnost in zamude pri 
cenitvi nepremičnin v Sloveniji in na Hrvaškem in iz tega mogoče sledeče nadaljnje potrebe po slabitvah danih kreditov. 
Zato je nujno potrebna nadaljnja podpora Raiffeisenonega sektorja, ker bi brez nje ob mogoči neustreznosti lastnih sredstev 
lahko prišlo do odvzema bančne licence. Bilanca in poročilo poslovodij predpostavljata, da bo Posojilnica poslovala 
normalno naprej. V nasprotnem primeru bi bila ocenitev stanja lahko drugačna. 
Pri poslovodstvu, upravnem in nadzornem odboru ni prišlo do nobenih sprememb razen pri članih obratnega sveta v 
nadzornem odboru. – HAK 

• Trenutki miru in razmisleka v hrupu konzuma. Avtor: Franc Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 42, 14.12.2018, str. 10 

Adventni koncert v Borovljah 
http://www.novice.at/kultura/glasba/trenutki-miru-in-razmisleka-v-hrupu-konzuma/  

 

 
Slika: Slovensko prosvetno društvo Borovlje in župnija Borovlje sta na prvo adventno nedeljo 2. decembra priredila v 
boroveljski farni cerkvi adventni koncert. Foto: Novice 
 
Borovlje.  Kot je že dolgoletna šega, sta Slovensko prosvetno društvo Borovlje in župnija Borovlje na prvo adventno nedeljo 
2. decembra priredila v boroveljski farni cerkvi adventni koncert. Poleg društvenega Komornega zbora »Borovlje« sta 
nastopila še moški zbor »Die Chorherren«, ki je kratko pred tem postal zbor leta, in vrhunski pianist ter skladatelj Tonč 
Feinig, ki je pri eni pesmi tudi spremljal pevke in pevce Komornega zbora. Globoke misli in besedila, daleč od običajnega 
alpsko-domovinsko-kičastega klišeja o snežinkah in lametiranih angelčkih ter ovčkah z bingljajočimi zvončki, številna je spisal 
sam, je v obeh deželnih jezikih poslušalkam in poslušalcem v premislek natrosil Niko Kupper. Na začetku sta občinstvo prav 
tako dvojezično pozdravila predsednik SPD »Borovlje« in zborovodja Roman Verdel ter škofijski kancler Jakob Ibounig, ki je 
poudaril jedro adventa, ki je daleč od konzumskega pohlepa današnjega časa. Letošnji adventni koncert so s skupno pesmijo 
zaključili vsi nastopajoči. Občinstvo, ki je boroveljski božji hram docela napolnilo, se jim je za koncert na visoki umetniški in 
izpovedni ravni, za trenutke ubrane glasbe in petja ter globokih misli zahvalilo z bučnim odobravanjem. 

• Ljubezen v omari. Originalno izpod Košute. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, 
št. 42, 14.12.2018, str. 12 

http://www.novice.at/novice/lokalno/ljubezen-v-omari-originalno-izpod-kosute/  

Tradicionalna gledališka predstava na štefanovo v Selah bo letos obenem premiera in krstna uprizoritev. Kajti prvič bodo 
Selani zaigrali izvirno komedijo domačega tekstopisca. 
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Slika: Dramsko ustvarjanje pa ni edino kreativno izražanje Martina Dovjaka. Poleg tega, da sta mu v veselje tudi lov in 
muharjenje, rad tudi slika. Foto: Novice 
 
Sele.  Pa se je zgodilo, da se je selska gledališka skupina poleti začela pripravljati na tradicionalno odrsko predstavo na 
štefanovo, a z besedilom, ki se jim je zdelo primerno, za dva igralca kratko malo ne bi bilo vloge. Izvisela bi, kakor se temu 
pogovorno reče. In tedaj je Martin Dovjak, dolgoletni, lahko bi skorajda rekli že večni član selskih gledališčnikov, saj redno 
nastopa že od leta 1984, ponudil prikladno rešitev: sam bi napisal komedijo. V treh dneh je zamisel, ki jo je sicer že nekaj 
časa nosil s seboj, prelil na papir oziroma na računalniški zaslon, in rodila se je Ljubezen v omari. Premierno in krstno jo 
bodo uprizorili na že omenjeno štefanovo, 26. decembra letos, ob 15. uri v farnem domu v Selah. 
Ljubezen v omari ni prvo dramsko besedilo 48-letnega Selana, ki si kruh služi kot učitelj verouka na višji tehnični šoli (HTL) v 
Borovljah. V predalu ima še nekaj drugih besedil, eksperimentalna pa tudi kakšno monodramo, leta 2010 pa je gledališka 
skupina Katoliškega prosvetnega društva Planina Sele pod režijo Francija Končana že uprizorila njegovo dramo Obisk. Toda 
tokrat gre za njegovo prvo komedijo. »Komedijo je težje pisati,« ugotavlja Dovjak. »Zaradi obilice povezav in pripetljajev je 
treba dramaturško zelo paziti, da prideš do viška in razpleta. Najtežji je konec.« Za Ljubezen v omari je sklepno dogajanje 
spremenil kar petkrat, dokler ni bil tudi sam o njem prepričan. Sicer pa se je upal komedije lotiti tudi zaradi prepričanja, da 
bo režiser Niko Kranjc iz besedila, »četudi bi bilo še tako zanič, naredil odlično komedijo,« z nasmeškom dodaja. 
Pri gledališkem postavljanja besedila je Dovjak, ki kot avtor tudi sam nastopa v predstavi, moral tudi sicer zaupati režiserju. 
»Odrska uprizoritev je vedno kombinacija med duhovitostjo avtorja in duhovitostjo režiserja. Nekdo, ki ni sam avtor, lahko v 
tekstu vedno vidi še kaj drugega in ga nadgradi.« 
Predstava Ljubezen v omari kakor glavnina vseh komedij temelji na zamenjavah in zmešnjavah, na – predvsem spodletelih – 
prizadevanjih za skok čez plot, na nepričakovanih preobratih, na majhnih in velikih skrivnostih ter na kršitvah reda. Zlasti pa 
je Dovjak skušal, kakor pravi, ujeti dobro ravnovesje med situacijsko in besedno komiko.  
Dramsko ustvarjanje pa ni edino kreativno izražanje Martina Dovjaka. Poleg tega, da sta mu v veselje tudi lov in muharjenje, 
rad tudi slika. Lani je lahko odprl kar štiri razstave. Letos nobene. Zato pa bo na štefanovo na ogled dal svojo prvo 
komedijo.                     

• Tatinska vrnitev pod Dobračem po 12 letih – Premiera SPD Brnca. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 42, 
14.12.2018, str. 12 

Poldrugi mesec po premieri mladinske igralske skupine SPD Dobrač je konec novembra na komedijo k Prangerju vabila 
tudi odrasla gledališka skupina. 
http://www.novice.at/kultura/oder/tatinska-vrnitev-pod-dobracem-po-12-letih-premiera-spd-brnca/  

 
Slika: Poldrugi mesec po premieri mladinske igralske skupine SPD Dobrač je konec novembra k Prangerju vabila tudi 
odrasla gledališka skupina - na komedijo Daria Foja z naslovom Niti tat ne more pošteno krasti. Foto: Gotthard 
 
Zmotiče.  Pri vsej vsekakor razveseljivi kopici otroških in mladinskih igralskih skupin so odrasle gledališke skupine med 
koroškimi Slovenci že prava redkost. Pa čeprav se je odrska umetnost tudi v teh krajih nekoč gojila ravno med že nekoliko 
zrelejšo populacijo. Tradicija ljudskih iger je bila zelo živa tudi pri Slovenskem prosvetnem društvu Dobrač na Brnci. Po 
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nekoliko daljšem zatišju, kar 12 let je trajalo – medtem pa se je dodobra uveljavila otroška oziroma sedaj že mladinska 
igralska skupina –, so pod Dobračem pred dvema tednoma spet vabili na premiero odraslih igralcev v gostilno pri Prangerju 
v Zmotičah.  
Za besedilo so izbrali delo italijanskega dramatika, satirika in Nobelovega nagrajenca za literaturo Daria Foja z naslovom Niti 
tat ne more pošteno krasti, ki so ga na oder postavili z režiserko Alenko Hain. Zgodba je klasično komedijantska s primesmi 
zamenjav, spodletelih poskusov nezvestobe, nepogrešljivimi skrivalnicami in tudi s posebno delovno etiko. Tat se ponoči 
priplazi v mestno stanovanje in so loti svojega kradljivega dela, ko ga po hišnem telefonu najprej začne nadlegovati žena, 
potem se vrne še lastnik s svojo ljubico, pa še njegova žena se tudi pojavi, ne sama, temveč tudi ona v spregi z ljubimcem.  
V glavni vlogi je največ odrske odgovornosti hrabro in dobro nosil Lojzi Gallob, z njim pa so publiko dodobra nasmejali še 
Mirjam, Theresia in Marjan Gallob, Zofija Debevec, Štefan Hudl in Pepi Mikl. Včasih je sicer za trenutek pri kom ušel spomin 
za besedilo, vendar je skupina znala prebroditi tudi take malenkosti. Vsekakor gre za obetavno vrnitev odraslih brnških 
igralcev na gledališki oder – da le ne bi trajalo spet 12 let do nove predstave.                   

• Gustav: Vsaka pesem svoja drama. Ali pa tudi komedija. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 42, 
14.12.2018, str. 13 

Premiera KPD Planina Sele - Prav gotovo za eno najbolj zanimivih premier je poskrbela mlajša selska gledališka skupina, 
ki je uprizorila Januševo poezijo. 
http://www.novice.at/kultura/oder/gustav-vsaka-pesem-svoja-drama-ali-pa-tudi-komedija/  

 
Slika: Gustav Januš z ženo in hčerko z selskim igralskim ansamblom in režiserjem. Foto: Olip 
 
Sele.  Pesnik Gustav Januš bo prihodnje leto dopolnil 80 let. In Gustav Januš se je rodil v Selah. Ni pa pesnik in slikar Gustav 
Januš po razpoložljivih podatkih napisal kakšnega dramskega dela. In tako je režiser mlajše gledališke skupine Katoliškega 
prosvetnega društva Planina Sele Michael Kristof-Kranzelbinder iz Januševih pesmi sestavil dramsko delo. Premierno so 
predstavo zaigrali v selskem farnem domu 30. novembra v okviru Gledališkega abonmaja Sele. 
Janušev pesniški opus nedvomno daje možnosti za komedijski ali tudi za dramatični razplet, saj je Fabjan Hafner o njem 
zapisal, da »med sicer večinoma resnimi pesniki na Koroškem velja Gustav Januš za nemara najbolj vedrega, svetlega in 
hudomušnega.« Takoj za tem pa je dober poznavalec Januševih del dodal, da »že od njegovih zgodnjih ustvarjalnih let grozi 
tudi nad živopisnim vrvežem igrivih zajedljivih pesmi otožna senca.«  
Režiserjeva zasnova predstave je postala nekakšen sprehod skozi Januševo poezijo, pri čemer je iz vsake pesmi nastal 
dramolet. Očitne medsebojne povezanosti ni bilo, razen spletno vpletenega ponavljanja pesmi o dokumentu, ki ga je pesnik 
izgubil na sejmu z denarnico vred in brez katerega pač nima več potrdila, da je Gustav Januš, rojen v Selah. Kdor je torej 
pričakoval zgodbo v smislu nekakšne Rdeče kapice, ki ima rdečo nit in moralni nauk, da je mater treba ubogati, sicer utegne 
svojo lakoto potešiti volk, je najbrž bil razočaran. In kdor Januševe poezije ne pozna, se je bržkone prav tako težko znašel. 
Vsekakor je predstava zanimiva, včasih izjemno posrečena dekonstrukcija Januševih pesmi, ki v odrski interpretaciji zaživijo 
v novi podobi. In obenem je to tudi nekakšen poetry slam za popularizacijo poezije. 
O igralskem ansamblu ne gre izgubljati besed. Nikakršnih slabih namreč. Odlična igra, tudi odlično petje, odlična interakcija 
na odru. 

• Naj se sami poberemo, če pademo. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 42, 
14.12.2018, str. 13 

Premiera SPD Bilka - Mlajša gledališka skupina SPD Bilka iz Bilčovsa se je lotila aktualnih vprašanj odtujenosti od 
resničnega življenja ali pa zasvojenosti s spletom. 
http://www.novice.at/kultura/oder/naj-se-sami-poberemo-ce-pademo/  
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Slika: Gledališka predstava (Pre)vzgoja SPD Bilka - Mlajša gledališka skupina SPD Bilka iz Bilčovsa. Foto: Novice 
 
Bilčovs.  Kako je to z resničnim življenjem? Kako se spopadati z izzivi, ki jih bivanje na tem svetu dan za dnem ponuja tudi 
mlademu človeku? Se mu je sploh še treba spoprijeti s težavami? Od kod so se kar naenkrat vzele trume helikopterskih 
staršev, ki grenijo življenje učiteljem in sošolcem svojih otrok? In kakšno je sploh življenje onstran Facebooka, Instagrama ali 
računalniških iger? Kaj takega sploh še obstaja? 
S temi in podobnimi vprašanji se ubada gledališka predstava (Pre)vzgoja – problematična komedija o kliničnih primerih 
mladosti, ki jo je mlajša gledališka skupina Slovenskega prosvetnega društva Bilka iz Bilčovsa premierno uprizorila minuli 
konec tedna v domačem farnem domu. Na odru je videti dogajanje v kliniki za prevzgojo mladine – a če se prevzgojni 
domovi nekdaj bili namenjeni h kriminalu in drugim barabijam nagnjenim mladcem (in mladenkam), v tej ustanovi 
pristanejo posebni primeri današnjih dni. Mladenič, ki je motorično povsem nerazvit, pa ne zaradi kakšne prirojene bolezni, 
temveč zaradi privzgojene nesposobnosti. Ker mu pač nič ni treba. Še pobrati se s tal ne. Ali pa so so v kliniki pristali zaradi 
zasvojenosti s spletom. Pomenljive so bile besede, izrečene proti koncu igre: »Vrnite nam naše pravice – da se sami 
poberemo, če pademo.« 
Režiser Aleksander Tolmaier je izvirno besedilo Jana Pirnata priredil za bilčovsko skupino, ki se je tudi z letošnjo predstavo 
dobro znašla na odru. Tabea Gasser, Olga in Ana Marija Krušic, Ivo Berchtold, Jan in Marjan Ogris Martič ter Nikolaj 
Voglauer, Miro Jabornig in Niklas Kaltenbacher napredujejo v svojem gledališkem razvoju in postavljajo temelje za živahno 
odrsko dogajanje v Bilčovsu tudi v prihodnje. 

• 250-letnica eniga porednega paura u Koratane. Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 42, 
14.12.2018, str. 14 

Andrej Šuster Drabosnjak - Tudi s podelitvjo nagrad literarnega natečaja o aktualizaciji Andreja Šusterja Drabosnjaka so 
se Kostanjčani in slovenske organizacije spomnili 250-letnice rojstva najbolj znanega koroškega bukovnika.  
http://www.novice.at/novice/250-letnica-eniga-porednega-paura-u-koratane/  

 
Slika: Monika Wieser-Zeichen, predsednik KKZ Janko Krištof, predsednik SPD Drabosnjak Ernst Dragaschnig z nagrajenci 
literarnega natečaja Luise Ruhdorfer, Stefanom Feinigom in Rezko Kanzian. Foto: Gotthardt  
 
Celovec. Ali je sploh hodil v šolo in kje se je naučil brati in pisati, danes ni več znano. A njegova dela in njegovo ime so ostala 
znana do danes – pred 250 leti se je 6. maja na Kostanjah nad Vrbskim jezerom rodil Andrej Šuster-Drabosnjak (1768-1825), 
bukovnik, prevajalec, šaljivec in, ker je ukvarjanje z literarnim ustvarjanjem očitno bilo bolj mikavno in obenem terjalo čas in 
energijo, tudi propadli kmet. A slednje niti ni tako bistveno, ostala so namreč njegova dela, kakor so Pasijon, Pastirska igra 
ali Igra o izgubljenem sinu. Za njim je ostala domača koroška slovenska literarna dediščina. 
Slovensko prosvetno društvo Drabosnjak s Kostanj, Krščanska kulturna zveza, Slovenski narodpisni inštitut Urban Jarnik iz 
Celovca ter Inštitut za slavistiko Univerze Alpe Adria v Celovcu in Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU 
iz Ljubljane so 29. novembra pripravili v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu spominsko slovesnost za »eniga 
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porednega paura u Koratane,« kakor se je Drabosnjak sam opisal. Sicer ni bil edini bukovnik v tistem času na Koroškem, 
torej pisec preprostega kmečkega ali obrtniškega stanu, ki je literarno ustvarjal. Teh je bilo zlasti v gornjem Rožu kar nekaj, 
zaradi česar je Rož, predvsem zaradi slovstvene tradicije, ki je izvirala še iz časa protestantske reformacije, veljal za 
»slovenske Atene,« kakor je dejala slovenistka Herta Maurer-Lausegger, nedvomno najboljša poznavalka Drabosnjakovega 
dela. Vendar se je do danes ohranilo več njegovih del, ki jih je tudi sam popisal in je avtorstvo tako znano. Njegova dela so 
nastala v večji ali manjši odvisnosti od slovenskih ali nemških predlog, bil je »povezava med koroško pisno tradicijo pred 
njim in tradicijo širšega slovenskega prostora,« obenem pa tudi »vezni člen med slovensko in nemško kulturo,« je razložila 
Maurer-Lausegger. 
Kot strokovnjak za staro slovensko slovstvo je Matija Ogrin z ZRS SAZU ocenil, da je Drabosnjak »izvrsten predstavnik 
ljudskega baroka.« Na Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademiji znanosti in umetnosti pripravlja kritično izdajo 
Drabosnjakovih del v seriji starejših slovenskih besedil. »Ko bo vse to opravljeno, bo Drabosnjakov pasijon stoodstotno 
postavljen ob bok Škofjeloškemu pasijonu,« osrednjemu delu slovenske baročne dramatike, je prepričan Ogrin. 
Na slavnostni prireditvi, ki jo je pevsko obogatil rožeški moški zbor Svrž in ki jo je z recitalom Drabosnjakovih rajmov 
popestril Aleks Schuster, so podelili tudi nagrade literarnega natečaja SPD Drabosnjak z naslovom Andrej Šuster Drabosnjak 
danes. Na prvo mesto je žirija uvrstila Rezko Kanzian, na drugo Stefana Feiniga, na tretje pa Luise Ruhdorfer.   

• Šahisti SŠZ / Posojilnica z zmago zaključili leto 2018. Slovenska športna zveza. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 42, 14.12.2018, str. 14 

Šah – koroško ekipno prvenstvo 
http://www.novice.at/novice/sport/sahisti-ssz-posojilnica-z-zmago-zakljucili-leto-2018/  

 
Slika: Članska ekipa Slovenske športne zveze/Posojilnica je z zmago zaključila prvenstveno leto 2018. Foto: Novice 
 
Celovec.  Članska ekipa Slovenske športne zveze/Posojilnica je z zmago zaključila prvenstveno leto 2018. Moštvo kapetana 
Ivana Lukana je v 3. krogu spodnje lige-zahod po napetih bojih na osmih deskah dobila »rožanski derbi« s šahisti iz 
Sveč/Bistrice s 4,5:3,5. V sosedskem derbiju so poskrbeli za točke mednarodni mojster Gal Drnovšek, Mitja Rozman in Davor 
Stojanovski (po 1), remizirali pa so Aleksander Lukan, Ivan Lukan in mladinska igralka Katharina Seher. Slovenski šahisti so si 
z zmago zagotovili vse možnosti za obstanek v 2. deželni ligi, ki od prihodnje sezone dalje ne bo več deljena na vzhodno in 
zahodno skupino (po 10 ekip), namreč bo zložena v eno vsekoroško ligo z dvanajstimi moštvi.  
To velja tudi za drugo v Slovensko športno zvezo včlanjeno društvo, celovško ekipo Zugzwang Otoče, ki je v 3. krogu spodnje 
lige vzhod slavila v gosteh proti drugi ekipe z Rude. S 4,5:3,5 je bil izid prav tako tesen, k zmagi pa sta prispevala rojaka 
Gorazd Živkovič z remijem na prvi deski in Franc Topolovec z zmago na sedmi deski.  
V koroški ligi je prva ekipa ŠD Bekštanj sicer v gosteh izgubila dvoboj s Feffernitzom s 3:5, zaradi dokaj presenetljivega 
razpleta drugih srečanj 5. kroga pa prav tako v Slovensko športno zvezo včlanjeno društvo še naprej zaseda odlično 4. mesto 
na 12-mestni lestvici! Za Rožane so tokrat točkovali: mednarodni mojster Vojko Mencinger, Gert Tscheinig, Ferdinand 
Ulbing, kapetan ekipe Seppi Gallob, Albert Legat in ravnatelj Pepi Gallob.    
Prvenstvo v koroški kot v obeh spodnjih ligah se nadaljuje sredi januarja 2019.                  

• Okvirni pogoji za izvedbo Europeade 2020 na Koroškem se postavljajo. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 
42, 14.12.2018, str. 15 

Europeada 2020 
http://www.novice.at/novice/sport/okvirni-pogoji-za-izvedbo-europeade-2020-na-koroskem-se-postavljajo/  
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Slika: Europeada 2020 na Koroškem. Foto: Novice 
 
Celovec.   Delovno intenzivno poteka mesec december za vodstvo društva Europeda – nositelja projekta Evropskega 
nogometnega prvenstva narodnih skupnosti leta 2020 na Koroškem. Potem, ko je Koroška deželna vlada začetek meseca 
soglasno sprejela finančno podporo za izvedbo tekmovanja, se je minuli ponedeljek podpisala pogodba za sofinanciranje 
Europeade. 
»V tem mesecu smo močno napredovali pri organizaciji dogodka. Sestali smo se z zastopniki občin in športnih društev, ki so 
lastniki športnih objektov za tekme Europeade in odzivi so bili vseskozi pozitivni. Važen mejnik, ki smo ga dosegli je seveda 
pogodba sofinanciranja projekta s strani dežele Koroške. Tudi pogovori z zastopniki nove Vlade Republike Slovenije so že v 
teku. Upamo, da bodo prav tako plodni. Ta petek se na Južnem Tirolskem sestanemo z vodstvom FUENS (nositelj 
Europeade), da finaliziramo pravila za tekmovanje. Cilj je, da v prvem četrtletju 2019 objavimo razpis za Europeado 2020,« 
poroča predsednik organizacijskega komiteja Marko Loibnegger. 

• Predstavitev slovenskega zamejskega športa v Ljubljani. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 42, 
14.12.2018, str. 15 

Zamejski šport 
http://www.novice.at/novice/sport/predstavitev-slovenskega-zamejskega-sporta-v-ljubljani/  

 
Slika: Tradicionalna novinarska konferenca o zamejskem športu na sedežu Olimpijskega komiteja Slovenije je potekala v 
znamenju 70-letnice organiziranega slovenskega športa na avstrijskem Koroškem leta 2019. Foto: Novice 
 
Ljubljana.  Tradicionalna novinarska konferenca o zamejskem športu na sedežu Olimpijskega komiteja Slovenije je potekala 
v znamenju 70-letnice organiziranega slovenskega športa na avstrijskem Koroškem leta 2019. Kot uvod v jubilejno leto je 
predsednik SŠZ, Marijan Velik, izpostavil obojestransko korist čezmejnega sodelovanja s predstavitvijo športnikov, ki 
prihajajo iz Slovenije in igrajo pri koroških klubih. Poleg tega se je udeležila predstavitve slovenskega športa na Koroškem v 
Ljubljani tudi Romana Zablatnik, ki je letos postala avstrijska športna osebnost leta v kategoriji »Special Olympics«. 

 

 

• Težave z dvojezičnimi izkaznicami. ORF, Celovec, 14.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2953236/  

http://www.novice.at/novice/sport/predstavitev-slovenskega-zamejskega-sporta-v-ljubljani/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2953236/
http://www.novice.at/wp-content/uploads/2018/12/europeada-2020-rgb.jpg
http://www.novice.at/wp-content/uploads/2018/12/IMG_2711107.jpg


Slovenci v Italiji se na dokumentih in izkaznicah večkrat znajdejo brez šumnikov oz. s popačenimi imeni in priimki. V Rimu 
se sklicujejo na težave pri računalniških programih. S podobnimi težavami se soočajo tudi ponekod na Južnem Tirolskem, 
kjer je dvojezičnost sicer zgledno urejena. 
Leto dni čakajo na dvojezične elektronske izkaznice 
V občini Brixen ne morejo že eno leto izdajati dvojezičnih elektronskih izkaznic, ker iz notranjega ministrstva še niso dobili 
računalniške opreme v nemškem jeziku. 
 

 
Slika: Slovenci v Italiji se na dokumentih in izkaznicah večkrat znajdejo brez šumnikov oz. s popačenimi imeni in priimki. 
Foto: primorski.eu 
 
Zato lahko osebne dokumente izdajajo le v stari papirnati obliki, med drugim poroča Primorski dnevnik. Občinska uprava 
ima vse potrebno za dvojezične elektronske dokumente, Rim še ne. 

• „Aktivno oblikovati naše regije“. ORF, Celovec, 14.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2953312/  
Za razvoj narodnih manjšin je izredno pomembno, da so regije, v katerih živijo, gospodarsko močne in imajo dobro urejen 
šolski sistem. To sta najpomembnejši točki, ki zagotavljata dolgoročni uspeh manjšine, je rezultat razprav na Forumu 
evropskih manjšinskih regij, ki je potekal v Boznu. 
 

 
Slika: Federalistična unija evropskih anrodnih skupnosti FUENS / FUEV. Foto: ORF  
 
Forum evropskih manjšinskih regij 
„Aktivno oblikovati naše regije“ je delovni naslov dvodnevnega Foruma evropskih manjšinskih regij v Boznu, ki ga prireja 
Federalistična unija evropskih narodnih skupnosti (FUENS). Namen medtem že 3. foruma je povezovanje predstavnikov 
manjšinskih organizacij in krepiti medsebojno sodelovanje. FUENS je z nad 100 včlanjenimi organizacijami največja krovna 
organizacija avtohtohnih narodnih skupnosti v Evropi. 
 

 
Slika: V Boznu zastopa NSKS poslujoči tajnik organizacije Marko Oraže. Foto: nsks.at 
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Med včlanjenimi oragnizacijami je tudi Narodni svet koroških Slovencev (NSKS). V Boznu zastopa NSKS poslujoči tajnik 
organizacije Marko Oraže, ki spremlja forum z velikim zanimanjem, saj da je vprašanje, kako aktivno oblikovati naše regije, 
tudi bistvenega pomena za slovensko narodno skupnost na Koroškem. 
Zakoličili podrobnosti glede Europeade 
Ob forumu evropskih manšinskih regij sta Marko Oraže za Narodni svet in predsednik organizacijskega komiteja društva 
Europeada 2020 Marko Loibnegger s predstavniki FUENS zakoličila tudi podrobnosti glede nogometnega turnirja manjšin, ki 
ga bo gostila 2020 Koroška. 

• Kosovo preoblikuje varnostne sile v vojsko. ORF, Celovec, 14.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2953333/  
Kosovski parlament je v petek potrdil preoblikovanje varnostnih sil v vojsko. Poslanci v Prištini so soglasno sprejeli vse tri 
zakone, po katerih bodo varnostne sile, doslej dejavne le ob naravnih nesrečah in drugih kriznih dogodkih, dobile 
dodatne pristojnosti. 
 

 
Slika: Kosovski parlament je v petek potrdil preoblikovanje varnostnih sil v vojsko. Foto: ORF 
 
Za vzpostavitev kosovske vojske je glasovalo vseh 107 navzočih poslancev 120-članskega parlamenta. Poslanci Srbske liste, 
ki vzpostavitvi kosovske vojske nasprotujejo, so sejo parlamenta bojkotirali. 
S potrditvijo bo nova zakonodaja začela veljati, kar bo po prepričanju Prištine nov korak pri utrditvi državnosti. Vzpostavitvi 
vojske ostro nasprotujejo Beograd in kosovski Srbi. Beograd obtožuje Prištino, da bo z oblikovanjem vojske kršila lastno 
ustavo, ki za vzpostavitev vojske določa dvotretjinsko podporo v parlamentu, tudi srbske manjšine. 
Varnostne sile Kosova so vzpostavili leta 2009 v skladu z ustavo, potem ko je Kosovo 17. februarja 2008 razglasilo 
neodvisnost. V celoti so postale operativne leta 2013. Gre za profesionalne varnostne sile, ki so oborožene samo z lahkim 
orožjem in so pod civilnim nadzorom. 
Imajo 2.500 aktivnih članov in do 800 rezervistov, dejavne pa so ob naravnih nesrečah in drugih kriznih dogodkih. Sodelujejo 
lahko tudi v mirovnih misijah in pri pomoči v tujini. Po poročanju srbskih medijev naj bi imela vojska okoli 5.000 aktivnih 
vojakov in 3.000 rezervistov, preoblikovanje pa naj bi trajalo deset let. 

• Jubilej so praznovali s koncertom. ORF, Celovec, 14.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2953406/  
Slovensko kulturno društvo Celovec je v četrtek zvečer s koncertom praznovalo v Vrbi svojo 65. obletnico obstoja. 
Celovčanom so prišli čestitat in so z njimi oblikovali koncert tudi znani avstrijski kulturni ustvarjalci. 
 

 
Slika: Med nastopajočimi v Casineumu so bili igralka in pevka Katharina Strasser, kabaretist Thomas Stipsits in vodja 
skupine Matakustix, glasbenik Matthias Ortner. Foto: ORF 
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Med nastopajočimi v Casineumu so bili igralka in pevka Katharina Strasser, kabaretist Thomas Stipsits in vodja skupine 
Matakustix, glasbenik Matthias Ortner. 
 

 
Slika: Koncert so zaokrožili Katarina Hartmann, Toti Bigband iz Maribora, Hartman´ce in zbor ICS Zmaj. Foto: ORF 
 
Koncert so zaokrožili Katarina Hartmann, Toti Bigband iz Maribora, Hartman´ce in zbor ICS Zmaj, večer pa sta z besedo 
povezovala Michaela Hartmann in Michael Kristof-Kranzelbinder. 
Prireditev je s svojim obiskom počastil tudi koroški deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ), ki da je z društvom oziroma društveniki 
že leta dolgo povezan. 
Prireditev v Vrbi je bila osrednja ob jubileju. S številnimi drugimi pa bo društvo po ustaljeni navadi seveda nadaljevalo, pravi 
predsednik SKD Celovec Tomo Millonig. 

• Romani Zablatnik še srebrni častni znak. ORF, Celovec, 17.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2953923/  
Po avstrijskem nazivu „Športna osebnost leta“ v kategoriji športnikov in športnic z motnjami v duševnem in/ali telesnem 
razvoju (Special Olympics), je plavalka Romana Zablatnik iz Galicije prejela tudi še srebrni častni znak mesta Celovec za 
športnike. 
 

 
Slika: Po avstrijskem nazivu „Športna osebnost leta“ v kategoriji športnikov in športnic z motnjami v duševnem in/ali 
telesnem razvoju (Special Olympics), je plavalka Romana Zablatnik iz Galicije prejela tudi še srebrni častni znak mesta 
Celovec za športnike. Foto: ORF 
 
Častne znake je športnikom in športnicam ter funkcionarjem vročil podžupan Jürgen Pfeiler (SPÖ). 

• Romi 25 let priznana narodna skupnost. ORF, Celovec, 17.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2953778/  
16. decembra pred 25 leti je avstrijski parlament s soglasnim sklepom glavnega odbora priznal Rome in Sinte v Avstriji 
kot narodno skupnost. Ob 25. obletnici priznanja je bila v nedeljo v plenarni dvorani matineja pod geslo „Raznolikost in 
odgovornost“. 
Le 10 odstotkov preživelo nacistični pregon 
V svojem slavnostnem govoru je znanstveni vodja Dokumentacijskega arhiva avstrijskega odpora (DÖW) Gerhard 
Baumgartner orisal novejšo zgodovino te narodne skupnosti. Predsednica zveznega sveta Inge Posch-Gruska je ponazorila, 
kako so bili Romi še pred uradnim priznanjem žrtve rasizma v šoli in na trgu dela. Tudi o tem je spregovorila, da je le 10 
odstotkov Romov in Sintov preživelo pregon in uničenje v času nacizma. 
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Slika: 16. decembra pred 25 leti je avstrijski parlament s soglasnim sklepom glavnega odbora priznal Rome in Sinte v 
Avstriji kot narodno skupnost. Ob 25. obletnici priznanja je bila v nedeljo v plenarni dvorani matineja pod geslo 
„Raznolikost in odgovornost“. Foto: Österreichisches Parlament 
 
Predsednik parlamenta Wolfgang Sobotka je izrazil prepričanje, da ni alternative integraciji in dodal, da integracija v 
nobenem primeru se sme pomeniti asimilacije. Čeprav so s soglasnim sklepom avstrijskega parlamenta 16. decembra 1993 
Romi in Sinti v Avstriji priznana narodna skupnost, je širša javnost dejansko postala pozorna na Rome in Sinte, ko je v noči 
od 4. februarja na 5. februar 1995 bomba v Gornji Borti ubila štiri člane te skupnosti. 

• „Premalo cenimo izkušnje zamejcev“. ORF, Celovec, 17.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2953775/  
„V Sloveniji premalo cenimo znanje in izkušnje uspešnih Slovencev v tujini. Slovenska vlada bi morala od sosednjih držav 
odločneje zahtevati, da izpolnjujejo vse svoje obveznosti do avtohtone slovenske narodne skupnosti,“ je dejala 
predsednica komisije DZ za Slovence v zamejstvu in po svetu Ljudmila Novak (NSi). 
Predlog za ustanovitev delovnega telesa 
Predsednica komisije DZ tudi predlaga, da bi na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu ustanovili koordinacijsko 
delovno telo različnih ministrstev, ki se ukvarjajo z zamejci. Ne samo urad, tudi različna ministrstva, kot so ministrstvo za 
kulturo, ministrstvo za izobraževanje, ministrstvo za kmetijstvo, namenjajo določena sredstva in izvajajo projekte za 
zamejce, v skupno delovno telo pa bi bili vključeni predstavniki vseh ministrstev, ki se tako ali drugače ukvarjajo z zamejci, je 
pojasnila. 
Novakova, ki je vodenje parlamentarne komisije prevzela letos jeseni, v preteklosti pa je že bila ministrica za Slovence v 
zamejstvu in po svetu, je še izrazila željo po ohranitvi slovenstva, slovenske kulture in jezika v zamejstvu ter da bi Slovenija 
imela dobre povezave z rojaki po svetu. Smiselno se ji zdi okrepiti čezmejno sodelovanje. 
Nekajmesečno sodelovanje med sedanjo komisijo DZ z uradom vlade in ministrstvom je ocenila kot dobro, čas pa bo po 
njenih besedah pokazal, kako bo naprej. Kot predsednica komisije in poslanka lahko poziva vlado, da sprejme določene 
ukrepe, ji daje pobude, konkretnega reševanja, kot ga je imela v vlogi ministrice, pa sedaj ni. Lahko opozarja na težave in 
daje priporočila vladi, je še dejala v pogovoru za STA. 
Pričakuje intenzivne pogovore 
Novakova sicer tako od ministra za zunanje zadeve kot predsednika vlade pričakuje, da se bosta s sogovorniki na drugi 
strani meje intenzivno pogovarjala glede reševanja aktualnih težav. Konkretno je pri tem omenila obisk zunanjega ministra 
Mira Cerarja v Rimu, kjer bi moral s sogovorniki izpostaviti konkretna vprašanja, v ponedeljek pa mu bo na to temo zastavila 
tudi poslansko vprašanje. „Naloga komisije je, da od vlade zahteva, da izpostavlja te težave pri srečevanju s sogovorniki iz 
sosednjih držav,“ je dejala. 
Glede primerjave položaja Slovencev v zamejstvu, ko je bila sama ministrica, in sedaj, je ocenila, da je bil na avstrijskem 
Koroškem storjen napredek. Podobno v Porabju na Madžarskem. Kot konkretno težavo je omenila položaj tiskanih 
manjšinskih medijev, tako v Italiji, kjer se obeta ukinitev subvencij tiskanim medijem, kar bi po besedah Novakove 
povzročilo veliko škodo slovenski avtohtoni narodni skupnosti, kot tudi na avstrijskem Koroškem, kjer je v finančnih težavah 
tednik Novice. 
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Slika: Predsednica komisije DZ za Slovence v zamejstvu in po svetu Ljudmila Novak (NSi). Foto: www.dz-rs.si 
 
Vzorčna kmetija „primer dobre prakse“ 
Kot primer dobre prakse je omenila vzorčno kmetijo iz Porabja, po vzoru katere je nastala vzorčna kmetija na Hrvaškem, 
vendar je slednji projekt trenutno pod vprašajem. Slovenska skupnost v Gorskem Kotarju je zelo zanimiva, zelo povezana s 
Slovenijo. Vidim možnosti na turističnem področju in za prebujanje slovenske zavesti, zato se mi zdi škoda, da bi bil ta 
projekt zaustavljen, je povedala. 
Na vprašanje o zakonodaji, ki ureja področje zamejcev in Slovencev po svetu, kot so zakon o odnosih Slovenije s Slovenci 
zunaj njenih meja iz leta 2006, resolucija o odnosih s Slovenci po svetu iz leta 2002, resolucija o položaju avtohtonih 
slovenskih manjšin v sosednjih državah iz leta 1996 in strategija odnosov Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja iz leta 2016, 
je Novakova dejala, da podpira posodobitev in prevetritev te zakonodaje. Hkrati je opozorila, da mora Slovenija odločneje 
zahtevati od sosednjih držav dosledno spoštovanje ustrezne zakonodaje o zaščiti manjšin. 
Konkretno je tudi tukaj omenila primer Italije in spremembo njenega volilnega zakona, ki bo omogočil realno izvolitev 
slovenskega predstavnika v oba domova italijanskega parlamenta. Novakova podpira tudi zajamčeno zastopstvo slovenske 
avtohtone skupnosti v parlamentih sosednjih držav po vzoru italijanske in madžarske skupnosti v Sloveniji. „To bi bilo edino 
pravično in pošteno.“ 
Finančna sredstva omejena 
Glede podpore Slovencem po svetu se Novakova zaveda, da so finančna sredstva urada vlade omejena, poleg tega gre 
večina sredstev za zamejce. Spodbude so zaradi tega ponekod lahko samo simbolne narave, čeprav bi veljalo ponekod 
povečati tudi finančno podporo. 
Izseljevanje izobraženih mladih iz Slovenije je težava, bi pa bilo drugače, če bi dejansko potem prihajalo do kroženja 
možganov. V Sloveniji se premalo ceni znanje, potrebna bi bila tudi davčna razbremenitev plač mladih strokovnjakov. 
Vračanje izobraženih bi lahko spodbudili tudi preko povezovanja znanstvenikov, kot to počne Slovenski svetovni kongres. 
Pomembno je navezovanje stikov s tistimi, ki so uspeli v tujini. Hkrati bi ti morali vedeli, da je njihovo znanje v Sloveniji 
zaželeno in dobrodošlo ter da želimo, da so povezani z domovino in ohranjajo pozitiven odnos do nje. A potrebujemo 
obojestranski pozitiven odnos, tudi s strani Slovenije, je še dejala Novakova. 

• Zerzer bo prejel Tischlerjevo nagrado. ORF, Celovec, 17.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2953764/  
Janko Zerzer, dolgoletni predsednik Krščanske kulturne zveze (KKZ), prejme Tischlerjevo nagrado 2019. Najvišje 
priznanje, ki ga podeljujeta KKZ in Narodni svet koroških Slovencev (NSKS), bo prejel za življenjsko delo na kulturnem, 
političnem, publicističnem in pedagoškem področju, sta zapisali organizaciji v tiskovnem sporočilu. 
 

 
Slika: Janko Zerzer, dolgoletni predsednik Krščanske kulturne zveze (KKZ), prejme Tischlerjevo nagrado 2019. Foto: ORF 
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Najvišje priznanje NSKS in KKZ 
Prihodnje leto 23. januarja bo minilo 40 let smrti Joška Tischlerja, prvega ravnatelja Slovenske gimnazije in ustanovitelja 
Narodnega sveta koroških Slovencev. V spomin na šolnika, politika in kulturnika sta NSKS in KKZ po njem poimenovala 
Tischlerjevo nagrado. 
Z najvišjim priznanjem organizaciji vsako leto ob obletnici Tischlerjeve smrti počastita osebnosti za njihove zasluge za razvoj 
slovenske narodne skupnosti na področju kulture, politike, umetnosti in znanosti. Pa tudi za posebne zasluge pri širjenju in 
utrjevanju narodne zavesti in ugleda koroških Slovencev, bodisi doma ali v tujini. 
 

 
Slika: Zalka Kelih-Olip. Foto: ORF 
 
 „Kultura ga spremlja celo življenje“ 
Domala vse kriterije izpolnjuje dolgoletni predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Zerzer, ki bo prejemnik 40. Tischlerjeve 
nagrade 2019, poudarja tajnica KKZ Zalka Kelih-Olip. 
Podelitev bo 25. januarja 
Nagrado, poimenovano po ustanovitelju NSKS in prvem ravnatelju Slovenske gimnazije Jošku Tischlerju, bosta v petek, 25. 
januarja 2019, podelila predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Krištof in predsednik Narodnega sveta koroških 
Slovencev Valentin Inzko. 

• Evropski antifašisti se povezujejo. ORF, Celovec, 17.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2953802/  
Na evropskem srečanju antifašističnih in borčevskih organizacij v Rimu so se za vzpostavitev stalnega evropskega omrežja 
antifašističnih združenj. Zvezo koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora (ZKP) je v Rimu zastopal tajnik 
Andrej Mohar, iz Slovenije se je srečanja udeležil mdr. predsednik ZZB NOB Tit Turnšek. 
 

 
Slika: Na evropskem srečanju antifašističnih in borčevskih organizacij v Rimu so se za vzpostavitev stalnega evropskega 
omrežja antifašističnih združenj. Zvezo koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora (ZKP) je v Rimu 
zastopal tajnik Andrej Mohar, iz Slovenije se je srečanja udeležil mdr. predsednik ZZB NOB Tit Turnšek. Foto: mirta_čok 
 
Spregovoril o ustaših na Libuškem polju pri Pliberku 
V svojem govoru na konferenci je Andrej Mohar med drugim poudaril pomen meseca novembra sprejete Celovške izjave, 
ter udeležencem iz vse Evrope - od Portugalskega, Anglije, Nemčije pa do Polske in Rusije - razložil značaj srečanja Hrvatov 
na Libuškem polju. 
„Evropska dimenzija teh ustaških srečanj se kaže v zasnovi sami, v poskusih enačenja nacizma in fašizma s komunizmom, 
stalinizmom in titoizmom, torej z antifašističnim narodno-osvobodilnim bojem jugoslovanskih narodov. Hkrati pa naj bi ta 
razprava zameglila pogled na značaj fašizma in nacizma, v primeru ustašev - pa ne samo njih - pa tudi na kolaboracijo s 
Hitlerjem, tako da govorijo samo še o tragediji, kot da bi se ta bila začela šele po koncu druge svetovne vojne, in na svetu 
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nihče ne bi imel drugega poslanstva kot blatenja partizanskega odpora. Taki reviziji zgodovine se moramo upreti“, je dejal 
Mohar. 
Tovariši iz Gorice podpirajo Celovško izjavo 
Ob robu konference da se je goriška sekcija italijanske partizanske zveze ANPI zavezala, da ne bo samo podpisala Celovško 
izjavo, temveč tudi aktivno sodelovalo v pripravi in izvedbi protestne manifestaciji v Pliberku 11. maja 2019, je še dodal 
Mohar. 
Sicer so v sklepnem dokumentu srečanja v Rimu tudi določili, da bodo pri Evropskih volitvah pozvali, naj ljudje podprejo 
tiste sile, ki se jasno zoperstavljajo vsem oblikam rasizma in fašizma. 

• Andrej Mohar: Čezmejno sodelovanje antifašistov kot gibalo za evropsko in lokalno delovanje 
Govor Andreja Moharja (v formatu .pdf) 
http://www.partizani.at/images/dokumenti/181214_mohar.pdf  
Najprej želim poudariti pomen vsebinsko široko zasnovanega srečanja v Rimu, ki zrcali potrebo, da smo antifašisti, potomci 
in dediči protifašističnih in protinacističnih borcev budni in pozorni za vse pojave (pa naj so še tako „novi“) desnega 
ekstremizma in fašizma danes. Zato si drznem tezo, da v procesu formiranja evropske protifašistične fronte tudi sami ne 
smemo delati napake, da bi se odločali po kakršnihkoli strankarsko-političnih preferencah, temveč si moramo kot antifašisti 
zastaviti jasne cilje, za dosego katerih moramo stremeti po čim večji podpori tudi politike v globalu oziroma drugače 
povedano: po podpori kar se da širokega in pisanega spektra političnih strank. Število teh bo morda nihalo od primera do 
primera, vendar jih ne smemo pustiti iz odgovornosti za skupen doprinos k utrjevanju antifašizma kot temelja tudi Evropske 
unije. 
Pravtako pa je treba strniti tudi lastne vrste, jih usposobiti, da spregledajo nakane in spletke, ki jih skuša sovražnik vnesti v 
naše vrste z namenom, da bi nas od znotraj razkrojil, če nam že od zunaj ni kos.  
Da navedem primer iz novejšega časa: V naši Zvezi koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora smo - odkar 
smo prevzeli vodstvo pač potomci bivših partizanov, delovni ljudje, ki prihajamo iz raznih političnih vetrov, se pravi tudi 
strank in družbenopolitičnih opcij. Pa nikomur še ni prišlo na misel, da bi spraševal, ali je ta še pri socialdemokratih, drugi pa 
še pri komunistih, zelenih, alternativcih pa kaj vem kje, pravtako kot ni pomembno, ali je kdo veren ali ateist, evangeličan, 
pravoslaven ali bog vedi kaj, Druži nas samo vedenje za zgodovinsko resnico, ki jo je treba danes bolj kot kdaj poprej braniti 
in ohranjati - tudi v Avstriji imamo ja vlado, v kateri sedijo tudi ministri iz vrst ekstremne desnice, pa tudi v naši deželi je 
sovraštvo do partizanov - med drugim tudi iz narodnih razlogov - še vedno prisotno. 
Pa smo novembra meseca proslavili 70-letnico obstoja, skupno z za naše razmere ogromno množico več kot 1.200 ljudi, s 
pevci in pevkami iz Avstrije, Slovenije in Italije, predvsem pa tudi s pisanim spektrom veteranskih in antifašističnih zvez iz 
petih držav, mirovnih in spominskih pobud iz alpsko-jadranskega prostora in privatnih pobud pa tudi strankarskih združenj 
žrtev nacizma. Med njimi so bile tudi organizacije iz vrst večinskih strank, socialdemokratov, ki so v opoziciji, ljudske stranke, 
ki je v vladni koaliciji z desno ekstremno svobodnjaško stranko. Pa tudi komunističnega združenja se nismo zbali -v zavesti 
namreč, da je čim širša podpora bistvenim zahtevam enostavno nuja, in da v snovanju pozicij čim večja širina le pomaga, da 
kakega odtenka ne prezremo. 
In, se bom tudi pohvalil, da nam je uspelo na mah pridobiti že kar 25 pobud in zvez za podpis pod tako imenovano Celovško 
izjavo, ter da smo sprejeli dogovor, da bo 11. maj 2019 postal naš veliki dan, ker takrat želimo še bolj odločno in mogočno 
nastopiti proti zborovanju hrvaških ustašev in nacistov iz domala cele Evrope pri nas na Koroškem, na tako imenovanem 
Libuškem polju pri Pliberku. 
Prav na to dejavnost želim v nadaljevanju opozoriti - z namenom, da se tudi v tem krogu zavemo pomena skupnega 
nastopanja. 
Evropska dimenzija teh ustaških srečanj se namreč kaže v zasnovi sami, v poskusih enačenja nacizma in fašizma s 
komunizmom, stalinizmom in titoizmom, torej z antifašističnim narodnoosvobodilnim bojem jugoslovanskih narodov. Hkrati 
pa naj bi ta razprava zamegljila pogled na značaj fašizma in nacizma, v primeru ustašev -pa ne samo njih -pa tudi na 
kolaboracijo s Hitlerjem, tako da govorijo samo še o tragediji, kot da bi se ta bila začela šele po koncu druge svetovne vojne, 
in na svetu nihče ne bi imel drugega poslanstva kot blatenja partizanskega odpora.Taki reviziji zgodovine se moramo upreti. 
V mnogih evropskih državah smo danes hkrati priča tudi raznim oblikam, kako desne ali sredinske stranke, npr. avstrijski 
kancler Kurz ali pa bavarska CSU,skušajo uvajati desno ekstremne sile v politično sredino. Čepodli antikomunizem ne zaleže, 
pa je danes dražljivi pojem ksenofobija. Avstrija tako odklanja migracijski paket Združenih narodov, podkancler Strache iz 
vrst desnoekstremne svobodnjaške stranke predsedniku vlade Kurzu za to ploska. Hkrati pa njegov strankarski kamerad, 
notranji minister, sicer navidezno prepoveduje nacistično in fašistično simboliko, ob tem pa ne pove in ne sklene, kaj najbi 
dejansko bilo kaznivo recimo v zvezi z ustaško simboliko (samo ustaški grb z črko U, ali pa za prepoved „zadostuje“ tudi že 
barvno obrnjena šahovnica)? Povrhu pa prepove v isti sapi tudi simbole kurdske komunistične stranke PKK, in že ploska ves 
nazadnjaški tabor. 
Da o drugih državah v tem kontekstu niti ne govorim. Zato raje posplošim in ugotovim: antifašistično usmerjenost danes 
ogrožajo tudi težnje družbeno-politične sredine, ki gradi ideološke mostove do protimigrantske in rasistične desnice. 
Vladajoča politična miselnost v Evropi trmasto sledi viziji neoliberalne preusmeritve kontinenta, s tem pa se poglablja 
socialna negotovost široke množice prebivalstva, populistom pa takoodpirajo nove možnosti. 
Vendar, ker me priganja čas,predlagam, da se zamislimo tudi še ob vsakoletnih ustaških srečanjih sredi Koroške in Evrope: 
ne gre samo za regionalni problem, regionalnoprovokacijo, temveč zadeva ima čisto jasno evropsko dimenzijo. Letos smo se 
prvič zoperstavili tej kršitvi antifašističnega izročila Avstrijske državne pogodbe kot sadu antifašističnega odpora proti 
Hitlerju, hkrati pa tudi kršitvi političnih prvin Evrope, 11. maja 2019 pa bo treba tudi zajeti rastočo pripravljenost ljudi v 
Evropi, da se skupno zoperstavijo rastočemu desnemu ekstremizmu. 

http://www.partizani.at/images/dokumenti/181214_mohar.pdf


Zato spregovorimo v globalu tudi o tem, da se moramo priznati k oblikovanju neke evropske protifašistične zveze. Ta 
najizrazi ali pa potrdi zvestobo Evropske unije tistim vrednotam, ki so omogočile, da se je Evropa ponovno rodila na 
ruševinah nacističnega in fašističnega nasilja.Evropska unija ne sme dopuščati niti najmanjših znakov oživljanja nacizma, 
antifašizem pa mora postati tudi v vsakdanu temeljno vodilo skupne Evrope. In nenazadnje zagotovo tudi velja, da bi 
takemu antifašizmu sledila tudi mladina, kajti gre ja za njeno bodočnost. 
Ali pa dovolite, da zaključim s citatom iz omenjene Celovške izjave: 
„Želimo razviti čezmejno sodelovanje in se medsebojno podpirati. Napredno evropsko javnost pozivamo, da okrepi 
čezmejno povezovanje in sodelovanje proti neofašizmu in desnemu ekstremizmu po celem kontinentu. Generacija teh ljudi, 
ki je še osebno nosila evropski antifašistični odpor, nam je zapustila dediščino, ki nas obvezuje: da smo budni, aktivni in da 
sodelujemo. 
Kar smo začeli v Pliberku proti ustaškemu in neonacističnemu srečanju, želimo globalno nadaljevati po vsej Evropi: naš 
kontinent nikoli več ne sme postati kontinent rasističnega in človeku sovražnega izmejevanja. No pasaran!“ 

• CELOVŠKA IZJAVA  
Celovška izjava (v formatu .pdf) 
http://www.partizani.at/images/dokumenti/181110_izjava.pdf 
Zelo zaskrbljeni ugotavljamo, da se v Evropi desni ekstremizem, nacionalizem, antisemitizem in rasizem uveljavljajo oziroma 
da ga skušajo razne politične struje vse bolj uveljaviti. V mnogih državah so populistične stranke na občinski, državni in 
evropski ravni na tem, da postanejo stalen sestavni del politične scene. V Avstriji in v Italiji na primer so že del oblasti ali pa 
kot vladne stranke določajo politiko. Rasistične in do migrantov sovražne usmeritve že postajo del političnega mainstreama 
in že v zaskrbljujoči meri spreminjajo politično klimo; bati se je, da bo ekstremna desnica v Evropskem parlamentu narasla 
od doslej 35 na večkot 100 mandatov. To ni samo izraz krize evropske integracije. To tudi resno ogroža antifašistični 
konsenz, ki je bil doslej v širokih predelih Evrope nesporen. Danes pa antifašistično usmerjenost ogrožajo tudi težnje 
družbeno-politične sredine, ki gradi ideološke mostove do protimigrantske in rasistične desnice. Ugotavljamo, da vladajoča 
politična miselnost in miselnost v Evropi trmasto sledita viziji neoliberalne preusmeritve kontinenta, s tem pa se poglablja 
socialna negotovost  široke množice prebivalstva, populistom pa na ta način odpirajo nova politična polja in nove možnosti. 
Ne želimo gledati prekrižanih rok, kako naraščajo socialna negotovost, strah pred revščino in eksistenčna 
brezperspektivnost. Postaviti se hočemo aktivno tudi proti pojavom, da razočaranje nad političnim sistemom prerašča v 
strinjanje s tem, da postajata nacionalistična demagogija in podpora desnoekstremnim strankam, ki jih je demokracija tuja, 
nekaj sprejemljivega. Kot govorniki in govornice organizacij civilne družbe alpsko-jadranskega prostora ter kot predstavniki 
in predstavnice antifašističnih združenj Hrvaške, Slovenije, Furlanije-Julijske krajine oziroma Italije in Koroške oziroma 
Avstrije želimo proti temu trendu v politični desnici zgraditi mostove solidarnosti in humanosti na izročilu antifašistične 
dediščine Evrope. Želimo razviti čezmejno sodelovanje in se medsebojno podpirati. Napredno evropsko javnost pozivamo, 
da okrepi čezmejno povezovanje in sodelovanje proti neofašizmu in desnemu ekstremizmu po celem kontinentu. 
Generacija teh ljudi, ki je še osebno nosila evropski antifašistični odpor, nam je zapustila dediščino, ki nas obvezuje: da smo 
budni, aktivni in da sodelujemo. 
Kar smo začeli v Pliberku proti ustaškemu in neonacističnemu srečanju, želimo globalno nadaljevati po vsej Evropi: naš 
kontinent nikoli več ne sme postati kontinent rasističnega in človeku sovražnega izmejevanja. No pasaran! 

• „Zmerno zadovoljstvo“. ORF, Celovec, 18.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2954180/  
Krovni organizacij Slovencev v Italiji, Svet slovenskih organizacij (SSO) in Slovenska kulturno-gospodarske zveze (SKGZ), 
izražata „zmerno zadovoljstvo“ z amandmajem, ki ga je načelnik senatorjev Gibanja 5 zvezd Stefano Patuanelli vložil v 
postopek finančnega zakona v zvezi z javnim financiranjem medijev. 
 

 
Slika: Krovni organizacij Slovencev v Italiji, Svet slovenskih organizacij (SSO) in Slovenska kulturno-gospodarske zveze 
(SKGZ), izražata „zmerno zadovoljstvo“ z amandmajem, ki ga je načelnik senatorjev Gibanja 5 zvezd Stefano Patuanelli 
vložil v postopek finančnega zakona v zvezi z javnim financiranjem medijev. Foto: ORF 
 
29. novembra sta predsednik SSO Walter Bandelj in predsednik SKGZ Rudi Pavšič senatorju Patuanelliju razložila posebnost 
medijev, ki izhajajo v sklopu slovenske narodne skupnosti v deželi Furlaniji - Julijski krajini in imajo poleg informativne tudi 
„nenadomestljivo vlogo pri ohranjanju ter razvijanju slovenskega jezika in zavesti“. Morebitno črtanje javnih sredstev bi 
namreč hudo prizadelo Primorski dnevnik, Novi glas in Novi Matajur. 
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SSO in SKGZ sta vsekakor prepričani, da je pri urejanju državnega financiranja medijev pomembno spoštovati načela 
svobode izražanja in tiska, ki sta zapisana v italijanski ustavi. Ta naj bodo tudi vodilo pri reformi, ki jo sedanja vladna večina 
želi uveljaviti na tem področju. 
MZZ pozdravlja amandma 
Medtem je slovensko zunanje ministrstvo pozdravilo spremenjeni predlog o financiranju italijanskih tiskanih medijev, s 
katerim Rim ohranja javno podporo tisku slovenske narodne skupnosti v Italiji. Hkrati je ministrstvo za zunanje zadeve RS 
(MZZ) izrazilo pričakovanje, da bo Italija pri morebitnih prihodnjih reformah na tem področju še naprej upoštevala poseben 
pomen in vlogo tiskanih medijev slovenske narodne skupnosti pri ohranjanju slovenskega jezika in kulture. 
„Nivo demokracije lahko namreč dvigamo, če omogočimo, da so mediji v svojem poslanstvu čim bolj svobodni in neodvisni. 
To pa je seveda odvisno tudi od načina, preko katerega lahko pridejo do potrebnih sredstev“, tako SSO in SKGZ, ki se 
zavedata, da vloženi amandma še ne zagotavlja dokončne rešitve javnega finansiranja manjšinskih medijev. 
V tem smislu da si bosta SSO in SKGZ še naprej prizadevali za trajnejšo rešitev, ki bi manjšinskim medijem zagotovila, da 
lahko čim bolj mirno načrtujejo razvojne smernice, še posebno kar se tiče promocije lastnega jezika in pripadnosti k lastni 
narodni skupnosti. 
Predsednika Bandelj in Pavšič sta tudi prepričana, da je „v tem odločilnem času pomembno stalno prizadevanje Republike 
Slovenije“, kot je v svojem intervjuju za STA podčrtala tudi predsednica parlamentarne komisije za Slovence po svetu in v 
zamejstvu Ljudmila Novak. 

• Medresorsko usklajevalno delovno telo. ORF, Celovec, 18.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2954069/  
Ljudmila Novak, predsednica komisije slovenskega državnega zbora za Slovence v zamejstvu in po svetu, predlaga 
ustanovitev koordinacijskega delovnega telesa različnih ministrstev Republike Slovenije, ki se ukvarjajo z avtohtono 
slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah. 
 

 
Slika: Ljudmila Novak, predsednica komisije slovenskega državnega zbora za Slovence v zamejstvu in po svetu, predlaga 
ustanovitev koordinacijskega delovnega telesa različnih ministrstev Republike Slovenije, ki se ukvarjajo z avtohtono 
slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah. Foto: ORF 
 
Ime razodeva namen Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu: "... opravlja naloge, ki zadevajo slovensko 
manjšino v sosednjih državah ter slovenske zdomce in izseljence po svetu." V pogovoru, ki ga je Slovenska tiskovna agencija 
(STA) objavila v nedeljo, Ljudmila Novak iz stranke NSi v svoja razmišljanja vključuje različna ministrstva, kot so ministrstvo 
za kulturo, ministrstvo za izobraževanje, ministrstvo za kmetijstvo, ki pravtako namenjajo določena sredstva in izvajajo 
projekte za zamejce. 
Ljudmila Novak, ki je bila leta 2012/2013 podpredsednica slovenske vlade in ministrica RS za Slovence v zamejstvu in po 
svetu, torej na razmere, v katerih živijo avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah gleda tudi s 
primerjalnega zornega kota. Tako na Koroškem kakor v Porabju na Madžarskem zaznava napredek, glede napovedane 
ukinitve subvencij tiskanim medijem v Italiji in na Koroškem pa svari pred veliko škodo slovenski avtohtoni narodni 
skuponosti. 
„Naloga komisije je, da od vlade zahteva, da izpostavlja te težave pri srečevanju s sogovorniki iz sosednjih držav“, poudarja 
predsednica komisije DZ RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Ljudmila Novak (NSi), ki je na to v ponedeljek v državnem 
zboru v Ljubljani opozorila tudi predstavnike slovenske vlade. 
Še pred svojim posegom v DZ RS je razložila svoj predlog za ustanovitev koordinacijskega delovnega tela različnih 
ministrstev Republike Slovenije, ki se ukvarjajo z avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah. 
Izbrani primeri iz ministrstev 
Za boljše razumevanje glede usklajevanja interesov zagotovo služi slovenska zamejska kmetijska koordinacija 
AGRASLOMAK, ustanovljena 17. maja 2012 na Ptuju. Koordinator tega je namreč predstavnik ministrstva RS za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. 
Ali primer iz ministrstva RS za gospodarski razvoj in tehnologijo: na občnem zboru Slovenske gospodarske zveze (SGZ) maja 
letos je bil državni sekretar Aleš Cantarutti glavni predavatelj. Zbranim je predstavil pobude za uresničevanje strateških 
usmeritev Slovenije pri gospodarskem razvoju. 
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Na podelitvi nagrade za izjemne dosežke na področju zamejskega šolstva Vladimirju Wakounigu oktobra letos pa je minister 
za izobraževanje, znanost in šport RS Jernej Pikalo v slavnostnem nagovoru poudaril pomembnost vlaganj v izobraževanje in 
raziskave. 

• Zadruga v Železni Kapli obnovljena. ORF, Celovec, 19.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2954341/  
Po dobrih dveh mesecih celostne obnovitve je Zadruga Market v Železni Kapli spet odprla svoja vrata. Za 1,7 milijona 
evrov je nastala sodobno urejena trgovina, ki bo lahko šla v korak s časom. Investicija pa je pomembna tudi za krepitev 
podeželskega prostora, so soglašali gostje na sprejemu ob slavnostnem odprtju. 
 

 
Slika: Po dobrih dveh mesecih celostne obnovitve je Zadruga Market v Železni Kapli spet odprla svoja vrata. Foto: ORF 
 
Delali domači izvajalci in podjetja iz regije 
Nad 20 podjetij je do zadnjega trenutka delalo s polno paro, da so Kapelčani še pred božičem dobili posebno darilo: 
celostno obnovljeno, sodobno trgovino - nov Zadruga market. Po dolgih letih načrtovanja in priprav je skupaj s poslovnim 
partnerjem in dobaviteljem, trgovinsko verigo Spar in dobrolsko Raiffeisenovo banko končno le uspelo postaviti na noge 
financiranje veleprojekta. 
1. oktobra letos so začeli podirati stare, dotrajane prostore. Vmes je bilo deževje, divjala je burja. Tudi, ker so za izvajalce 
del izbrali le domača, regionalna podjetja, je uspelo uresničiti ambiciozen cilj še v tem letu. 
Z obnovo začeli oktobra, končali sredi decembra 
Po komaj dveh mesecih in pol se je Zadruga spremenila v sodobno in prikupno urejeno veleblagovnico: prodajna površina 
živilskega oddelka je za tretjino večja, pa tudi oddelek za gradnjo, hišo in vrt je zasijal v novem blišču. Več prostora, nova 
razporeditev nakupovalnih polic, oprema iz lesa in nova energetsko učinkovita osvetljava naj bi prispevali k temu, da se 
bodo ljudje v trgovini dobro počutili. 
 

 
Slika: Poslovodja Zadruge Market Bernhard Reiter. Foto: ORF 
 
Pred modernizacijo je bila Zadruga v Železni Kapli bolj podobna muzeju kot sodobni trgovini, kljub temu je za domačine 
vseskozi bila več kot le prodajalna. In prav ta povezanost z ustanovo je bila odločilna, da so se pri Zadrugi odločili za 
posodobitev, je poudaril poslovodja Zadruge Market Bernhard Reiter. 
V torek, na predvečer uradnega odprtja, so si posodobljene prostore ogledali člani in sodelavci Zadruge. Na sprejem in 
blagoslovitev prostorov pa so prišli tudi številni predstavniki političnega, družbenega, gospodarskega in kulturnega življenja 
v regiji. 
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Slika: Predsednik Zadruge Market Stefan Domej. Foto: ORF 
 
„Zunanji signal za dobro delo“ 
Posodobitev poslopja je tudi zunanji signal, da se dobro dela, je poudaril predsednik Zadruge Market Stefan Domej. 
Investicijska vsota v celostno posodobitev da je znašala 1,7 milijona evrov in naj bi bila temelj za uspešno poslovanje v 
naslednjih letih, pravi Domej. 
Pri najtežjih porodih se ponavadi rodijo najlepši otroci, je z namigom na dolgotrajne priprave in pogajanja pred začetkom 
gradbenih del dejal ob odprtju poslovodja Sparove verige za Koroško in Vzhodno Tirolsko Paul Bacher in nihče mu na torkovi 
slovesnosti ni nasprotoval. Predvsem zastopniki občine so poudarili pomen Zadruge v Železni Kapli kot gospodarski in 
povezovalni faktor. 
 

 
Slika: Po dobrih dveh mesecih celostne obnovitve je Zadruga Market v Železni Kapli spet odprla svoja vrata. Foto: ORF 
 
Prodajna polica za domače proizvajalce 
Živeta regionalnost Zadruge, kjer so dobili svojo prodajno polico tudi domači proizvajalci in pridelovalci olja, testenin, rib, 
krompirja in drugih regionalnih specialitet, še posebej paše prav v energetsko učinkovito občino. 
 

 
Slika: Župan trške občine Železna Kapla - Bela Franc Jožef Smrtnik. Foto: ORF 
 
Načrtovalni polniniki za avtomobile na električni pogon na parkirišču pred trgovino ekološko zamisel še nadgrajujejo. 
Odprtje prenovljene hiše je za Železno Kaplo velik praznik, saj je investicija pomembna tudi za krepitev podeželskega 
prostora, je poudaril župan trške občine Železna Kapla - Bela Franc Jožef Smrtnik (KL). 

• Tomažiču novinarska nagrada. ORF, Celovec, 20.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2954498/  
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Nekdanji glavni urednik slovenskega cerkvenega lista Krške škofije „Nedelja“ Hanzi Tomažič je prejel nagrado za izjemne 
dosežke v novinarstvu, ki jo podeljuje Združenje novinarjev in publicistov Slovenije (ZNP). Tomažič se je prek videa z 
Nove Zelandije zahvalil za prejeto nagrado. 
 

 
Slika: Nekdanji glavni urednik slovenskega cerkvenega lista Krške škofije „Nedelja“ Hanzi Tomažič je prejel nagrado za 
izjemne dosežke v novinarstvu, ki jo podeljuje Združenje novinarjev in publicistov Slovenije (ZNP). Tomažič se je prek 
videa z Nove Zelandije zahvalil za prejeto nagrado. Foto: Mateja Rihter 
 
Prvi prispevek napisal leta 1981 
Novinar Hanzi Tomažič je prvi prispevek za Nedeljo, tednik koroških Slovencev, napisal marca leta 1981. Šlo je za potopis o 
tedenskem študijskem potovanju izobraževalnega Doma v Tinjah po Grčiji. Decembra 2018 je za konec, ko je predal mesto 
glavnega urednika, znova napisal potopis, in sicer o svoji poti v Kelmorajn. 
 

 
Slika: Nekdanji glavni urednik slovenskega cerkvenega lista Krške škofije „Nedelja“ Hanzi Tomažič je prejel nagrado za 
izjemne dosežke v novinarstvu, ki jo podeljuje Združenje novinarjev in publicistov Slovenije (ZNP). Foto: Mateja Rihter 
 
Tednik Nedelja je pod vodstvom Tomažiča postal glasilo koroških Slovencev, ki teden za tednom prinaša poglobljeno branje, 
ne samo o verskih temah, ampak o vseh vidikih življenja na Koroškem. Ne piše pa samo o Koroški, temveč svoj pogled 
usmerja v vso Slovenijo, Avstrijo in svet, so zapisali v obrazložitvi nagrade. 
 



 
Slika: Nekdanji glavni urednik slovenskega cerkvenega lista Krške škofije „Nedelja“ Hanzi Tomažič je prejel nagrado za 
izjemne dosežke v novinarstvu, ki jo podeljuje Združenje novinarjev in publicistov Slovenije (ZNP). V njegovem imenu 
prejela nova glavna urednica tednika Nedelja Mateja Rihter. Foto: Mateja Rihter 
 
Tomažič se je prek videa z Nove Zelandije zahvalil za prejeto nagrado, ki jo je v njegovem imenu prejela nova glavna 
urednica tednika Nedelja Mateja Rihter. 
Nagrada tudi Petru Jančiču 
V združenju so za izjemne dosežke v novinarstvu nagradili tudi Petra Jančiča, ki je po mnenju ZNP eden najboljših slovenskih 
novinarjev. Kolegi ga opisujejo kot „prekaljenega novinarskega mačka“, ki je odprt za razpravo in drugačna mnenja. Pisal je 
15 let za Večer, nato za Delo, zdaj ima lasten spletni portal, ki ga je poimenoval Spletni časopis. Lani je izdal tudi knjigo z 
naslovom Fake news - Lažnive novice, v kateri razkriva zakulisje nekaterih najbolj odmevnih medijskih manipulacij zadnjih 
let. 
ZNP je častna priznanja začel podeljevati leta 2011 v spomin na urednika in novinarja Boruta Meška, ki je umrl 20. maja 
2010. 
V svoji karieri je objavil številne preiskovalne zgodbe, ki so imele konkretne posledice na političnem področju. S svojimi 
članki in analizami v slovenskem medijskem prostoru pušča neizbrisen pečat, hkrati pa s kritičnim pogledom na novinarski 
poklic nastavlja ogledalo predstavnikom tako imenovane četrte veje oblasti, so navedli v ZNP. 
Priznanje za življenjsko delo prejel Franc Bole 
Častno priznanje Boruta Meška za življenjsko delo je letos prejel pionir krščanskega medijskega prostora in ustanovitelj 
projekta Ognjišče Franc Bole. V ZNP so prepričani, da bi v Sloveniji težko našli človeka, ki je toliko naredil in žrtvoval za 
svobodo medijev kot Franc Bole. Da je njegovo delo v medijih pomembno za propad diktature in nacionalno osamosvojitev, 
mu je nenazadnje priznala tudi slovenska država, ko je iz rok predsednika republike prejel red za zasluge, so zapisali v 
obrazložitvi nagrade. 
Duhovnik Bole je bil rojen v času fašizma in v šoli ni imel niti ene same ure slovenskega jezika. Po študiju na ljubljanski 
teološki fakulteti in duhovniškem posvečenju je v Postojni ustanovil revijo Ognjišče, kasneje pa tudi Radio Ognjišče, ki je kot 
prvi slovenski radio oddajal na internetu (1997). Ustanovil je tudi televizijo TV3, ki pa jo je moral po nekaj letih prodati. 
 

Primorski dnevnik, Trst 

• Peter Verč. SSk išče nove zaveznike, lisica, ki teče, je zdaj Liga: FJK – zadnja seja deželnega sveta stranke Slovenske 
skupnosti pred volilnim letom 2019. Primorski dnevnik, št. 293 (14. dec. 2018), str. 4 

• (iž) Igor Tomasetig na čelu tržaške SKGZ: Trst – na sredinem pokrajinskem kongresu krovne organizacije. Primorski 
dnevnik, št. 293 (14. dec. 2018), str. 6 

• Januška Majovski. »Tržaško« branje Cankarja: Občine – prvi dan 29. Primorskih dnevov ob stoti obletnici smrti 
pisatelja. Primorski dnevnik, št. 293 (14. dec. 2018), str. 11 

• Slovenski podjetnik, ki ne priznava Italije: Trst – Davida Daneva obiskali karabinjerji. Primorski dnevnik, št. 294 (15. 
dec. 2018), str. 5 

• Januška Majovski: Ko je »padla« meja, je bilo lepo – kaj pa potem?: Dolina – enajst let po odpravi nadzora na meji: 
raziskava SKD Valentin Vodnik. Primorski dnevnik, št. 294 (15. dec. 2018), str. 6 

• (mch, pd) O dramah, oslih in Trstu: Primorski slovenistični dnevi – ob stoletnici Cankarjeve smrti. Primorski 
dnevnik, št. 294 (15. dec. 2018), str. 13 

• Manjšinska zveza FUEN v Moldovi zbrala predstavnike turških manjšin v 8 državah: Erdoganova vlada s pomočjo 
turških manjšin širi vpliv v Evropi. Primorski dnevnik, št. 295 (16. dec. 2018), str. 13 

• Z manjšinami tridentinske province sklenjen niz rimskih predstavitev. Primorski dnevnik, št. 295 (16. dec. 2018), 
str. 13 

• Kanadski komisar za uradna jezika zaskrbljen zaradi teženj po spreminjanju jezikovne politike. Primorski dnevnik, 
št. 295 (16. dec. 2018), str. 13 



• Peter Verč. Medobčinskim zvezam bo očitno že odklenkalo: FJK- v deželnem svetu bodo danes začeli rušiti 
reformo lokalne samouprave. Primorski dnevnik, št. 296 (18. dec. 2018), str. 3 

• Maja Lazar Jančič, STA. Z zamejci naj se ukvarja koordinacija več ministrstev. Slovenija – predlog predsednice 
Komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu Novakove. Primorski dnevnik, št. 296 (18. dec. 2018), str. 5 

• Matej Caharija. Naša družba potrebuje človečnost in Dialog: Opčine – svečanost v spomin za žrtve drugega 
tržaškega procesa. Primorski dnevnik, št. 296 (18. dec. 2018), str. 6 

• Peter Verč. Z bagerjem nad reformo, vendar brez protipredloga: FJK – Deželni svet je preoblikoval zakon o lokalni 
samoupravi. Primorski dnevnik, št. 298 (20. dec. 2018), str. 3 

• Sara Sternad. Dolgoletna »etapna dirka« Narodnega doma bliže cilju:  Sv. Ivan – predstavitev dokončnega načrta 
za poslopje na Vrdelski cesti. Primorski dnevnik, št. 298 (20. dec. 2018), str. 4-5 

• (pv) Začel se bo postopek za rojstvo enotne KZ: Dežela – glavni svet Kmečke zveze sprejel sklep o poenotenju treh 
pokrajinskih zvez. Primorski dnevnik, št. 298 (20. dec. 2018), str. 14 

 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• Kak malo trbej za srečo. Marijana Sukič. Foto: K. Holec. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 
20. decembra 2018 - Leto XXVIII, št. 51-52, str. 2-3 

 »Vidli ste, kak malo trbej za srečo? Samo svojo srce trbej poslüšati. Včasi je tau trno težko, dapa ... splača se potrüditi.« Tau 
so bili skurok slejdnji stavki igre, stero so na božični prireditvi Slovenske zveze zašpilali šaularge iz Kuzme.  
9. decembra je Slovenska zveza zvala na božični program z živimi jaslicami (élő betlehem), na sterom so gorstaupili učenci  
osnovne šole Kuzma, Ženska vokalna skupina Zarja iz Puconec pa moški člani Mešanoga pevskoga zbora Avgust Pavel z 
Gornjega Senika. 
 

 
Slika: Živi betlehem na dvauri Slovenskoga doma. Naprej kak pastirci pa trgé krali člani Mešanoga pevskoga zbora Avgust 
Pavel ZSM z Gorenjoga Senika. Foto: K. Holec. 
 
Dvorišče Slovenskoga doma je bilau lepau okinčano, kauli s slamo pokrite »betlehemske štalice« so svejtili mali posvejtke, v 
domi je dišalo po medenjakaj, stere so mlajši krasili, med tejm pa kakšnoga koštavali tö. Kauli pete vöre, gda je venej že 
kmica gratala, je navzoče pozdravila sekretarka Slovenske zveze Nikoleta Vajda Nagy pa nutpokazala kuzmičke mlajše, stere 
vči leranca Jožica Fükaš. Mlajši so odigrali igro z naslovom Dežela lepo in prav, v steri mamo dvej skupini: Lepojčke in 
Pravčke pa Capke (Ronjaše). Lepojčki pa Pravčki majo vse, lejpi dom, lejpe gvante, zatok so srečni pa veselo plešejo. In zatok 
tak mislijo, ka tisti, steri so nej tak lejpi kak oni pa ne delajo vse tak prav, nejmajo kaj iskati v njinom rosagi. Capki so 
raztrgani, žalostni, najbole zavolo toga, ka nejmajo dauma, zatok, gda pridejo v rosag Lepojčkov pa Pravčkov, ščejo tam 
ostati. Dapa policaja nji zaženeta. V tom lejpom pa pravom rosagi se začne velki svetek, vsi veselo plešejo, gda nastane velki 
vihér pa njine hiše porüši, etak Lepojčki pa Pravčki ostanejo brezi doma, brezi vsega. Pridejo nazaj Capki, steri nemajo nika, 
dapa svoj zadnji kolač krüja pa zadnji vrč vode si delijo z »nauvimi srmaki«. Zatok se v Lepojčkaj pa Pravčkaj gene srcé pa 
Capke pozovejo medsé. Najbole se tomi veselijo, da tej, vase zavörvani tö majo srce. »Srce, stero je najvekšo najvekšo 
bogastvo. Nigdar več ga ne zgübite. Če maš srce, ga leko za dar daš dugim, je leko srečne napraviš, pa etak boš ti sam tö  ole 
srečen,« so se čüle besede s priložnostnoga odra, stere v sebi nosijo najvekšo skrivnost svetkov. 
 



 
Slika: Vokalna skupina Zarja iz Puconec je spejvala pod taktirko Jožeta Slavička. Foto: K. Holec. 
 
Po nastopi mlajšov se je dvorišče napunilo z lejpimi ženskimi glasovi, Ženska vokalna skupina Zarja je pod vodstvom 
zborovodja Jožeta Slavička spopejvala štiri pesmi (Hitite, kristjani, Jaz vem za edno štalico, Bel božič in Gloria), s sterimi je 
pričarala božično razpoloženje. Ranč tak, kak pastirci pa trej krali, steri so pomalek prišli k jaslicam pa se poklonili poklonili 
Jezuši, Mariji pa svetomi Jaužefi. Za gvanti pastirov pa kralov so se skrivali moški člani seničkoga pevskoga zbora. Toplo je 
gratalo vsejm nam pri srci, gda so se oglasili pa pod vodstvom Cirila Kozara začnili spejvati adventne pa božične naute 
(Z neba je prišo..., Že zora se dela, Ono božansko dete, Tiebie pajom). 
 

 
Slika: En tau gledalcov, med njimi generalni konzul Boris Jesih. Foto: K. Holec. 
 
Kakoli je že mrzlo gratüvalo, so nji lidgé tiuma poslüšali pa smo se malo rejsan tak čütili, kak če bi doživeli betlehemsko čüdo 
pred več kak dvej gezero lejti. 

• Adventno srečanje v Slovenski vesi. L. R. Horváth. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 20. 
decembra 2018 - Leto XXVIII, št. 51-52, str. 3 

Na drugo adventno nedeljo se je do zadnjega kota napolnil kulturni dom v Slovenski vesi, kjer je slovenska samouprava v 
sodelovanju z občino Monošter pripravila predbožično srečanje. Navzoče – med njimi Štefana Šömeneka, nadškofovega 
svetovalca v pokoju, in svétnika občine Monošter Bélo Labritza je pozdravila predsednica slovenske samouprave Katalin 
Dániel.  
 



 
Slika: Adventno srečanje v Slovenski vesi. Foto: Porabje 
 
Malčki, ki stanujejo v Slovenski vesi, so babice in dedke pozdravili s slovenskimi in madžarskimi pesmimi, deklamacijami, na 
buren aplavz so se odzvali z rajalno igro. Dóra Schäfer je deklamirala Adyjevo pesem, vsebinsko primerno za božič. Bivši 
člani folklorne skupine PARTIUM, doma iz Slovenske vesi, so zaplesali nekaj plesov, ki so starejše gotovo spomnili na 
njihova mlada leta. Pevska skupina „STREAM” je zapela acapela inačice znanih zimzelenih melodij, nakar je zbrane pozdravil 
tudi monoštrski župan Gábor Huszár. 
 

 
Slika: Adventno srečanje v Slovenski vesi. Foto: Porabje 
 
Članica slovenske samouprave Iluška Bartakovič je povedala, da si slovenska samouprava vsako leto prizadeva, da bi 
olepšala čas pričakovanja starejšim občanom, s programom in pogostitvijo se zahvalijo starim staršem in prastaršem 
za njihovo dobroto in ljubezen. Prav zato nastopajo v programu njihovi vnuki in pravnuki, ki živijo v Slovenski vesi. 

• Slovenska zagovornica o slovenskih obletnicah v Parlamentu. F.S. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 20. decembra 2018 - Leto XXVIII, št. 51-52, str. 5 

Slovenska zagovornica v Parlamentu Erika Köleš Kiss je 10. Decembra pred dnevnim redom plenarnega zasedanja 
parlamenta zaprosila za besedo in navzoče poslance seznanila z nekaterimi obletnicami slovenske skupnosti. Njen prispevek 
z naslovom »Slovenci na Madžarskem v zrcalu obletnic« je bil na nek način odgovor tudi tistim, ki – kot je sama tudi 
povedala – dvomijo v vitalnost maloštevilčne, toda avtohtone slovenske skupnosti.  
 



 
Slika: Slovenska zagovornica o slovenskih obletnicah v Parlamentu. Foto: Porabje 
 
V prispevku je nanizala nekatere obletnice in njihovo pomembnost, med drugim je govorila o 20. obletnici sombotelske  
slovenske samouprave in Kulturnega društva Avgust Pavel, prav tako o 20. obletnici Generalnega konzulata R Slovenije v 
Monoštru ter Slovenskega kulturnega in informativnega centra. Spomnila se je tudi 80-letnice Mešanega pevskega zbora 
Avgust Pavel na Gornjem Seniku in 125-letnice monoštrske gimnazije. V svojem prispevku je poudarila, da slovenska 
skupnost na Madžarskem – kot to kažejo tudi njene obletnice – ne vegetira, temveč živi. 

• Peti pravljični večer v Porabji. Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 20. decembra 
2018 - Leto XXVIII, št. 51-52, str. 5 

Pokrajinska in študijska knjižnica iz Murske Sobote je na generalnom konzulati v Monoštri v okviri projekta Obujamo 
dediščino že peto paut v Porabji pripravila poslüšanje prpovejsti za odrasle. Po tistom, ka je Julija Fajhtinger iz Murske 
Sobote na kitaro lepau zašpilala in zapopejvala pesem Prinesi mi rože, je rejč prejkzeu generalni konzul v Monoštri Boris 
Jesih.  
 

 
Slika: Vsi nastopajoči večera z generalnim konzulom Borisom Jesihom. Foto: Porabje 
 
»Dugi večeri so in mi smo se že navadili, ka pravljičarke iz soboške knjižnice pridejo k nam, nam popestrijo večer in nas 
spaumnijo na stare cajte, gda ške nej bilou interneta in televizije, pa so si lidge ob dugi večeraj pripovejdali pravljice,« je 
pravo konzul, direktorica soboške knjižnice Klaudija Šek Škafar pa je cujdala, ka do ob pomauči Slovenske zveze té večer pa 
»obudili pravljični svejt, steroga vsakši od nas nosi s sebov vse od detinstva«. V prekmurskom in porabskom geziki so 
pravljice in štorije té večer pripovejdali Metka Sraka, Ana Sušec, Vesna Radovanovič in Karči Holec. 

• V pričakovanju praznovanja združitve Prekmurja s Slovenijo. Tekst in foto: Ernest Ružič. Porabje, časopis 
Slovencev na Madžarskem, Monošter, 20. decembra 2018 - Leto XXVIII, št. 51-52, str. 6-7 

Stopinje 2019 
Tiskovna dejavnost v Škofiji Murska Sobota je, kot jo je predstavil generalni vikar Lojze Kozar ml., tokrat v pričakovanju  
dogodkov, ki se bodo zvrstili v letu 2019, ob 100-letnici združitve Prekmurja s Slovenijo. V programu so na prvem mestu 
Stopinje – zbornik Škofije Murska Sobota, ostali tiski pa so glasilo Poti k Bogu, knjižica Skupaj čez zlati most, brošura In 
vendar živimo, knjižica molitev Prošnje, 9. knjiga zbranih del Lojzeta Kozarja Vezi in zanke, pesniška zbirka Lojzeta Kozarja 
ml., Srebrni koraki, zloženka Abeceda Božjega služabnika Alojza Kozarja, Kozarjev list in knjižica pred župnijskim misijonom V 
nebo. 
 



 
Slika: Urednik Stopinj Lojze Kozar ml, glavni vikar soboške škofije, je predstavil letošnje tiske, ki so v znamenju 
priključitve prekmurskih Slovencev k matičnemu narodu pred 100 leti. Foto: Ernest Ružič 
 
Škof Peter Štumpf v uvodniku razmišlja o nadaljnji poti Stopinj. »V zadnjih letih si v uredniškem odboru postavljamo 
vprašanje, ali je še smiselno izdajati Stopinje.« Kot marsikje je problem s sodelavci, starejši odhajajo, mlade je težko 
pridobiti. »Moraš vedeti, zakaj bi pisal ali pa sodeloval pri urejanju Stopinj. Mladi in z njimi tudi že starejši vse redkeje 
berejo, zato tudi Stopinje ostajajo po zakristijah in župnijskih pisarnah. « Škof zavrača popularen, toda po njegovem 
kratkotrajen uredniški pristop in izpostavi: »Posebnost Stopinj je prav v tem, da so same v sebi zdrave. To, kar je v njih, 
je dobro, resnično in tudi lepo ... Stopinje so spomenik naše preteklosti, so pripovedovalec o naši sedanjosti in so lahko 
priložnost, da tudi z njimi prihodnjim rodovom pripravimo potrebno modrost, iz katere bodo znali živeti.«  
Ne glede na zaskrbljen pogled na usodo in pomanjkanje avtorjev je v Stopinjah 2019 (kdor jih bo temeljiteje pregledal, 
bo spoznal, da to ni vljudnostna fraza avtorja) obilica zanimivega in pomembnega branja tako za verne kakor one, ki 
razmišljajo drugače. Pomenljive so že fotografije ob posameznih mesecih: to so mostovi, ki združujejo in povezujejo, in 
enako vlogo ima tudi reka Mura. Za Most prijateljstva med Radgonama (slovensko in avstrijsko) urednik piše, da nas le-ta 
povezuje z Evropo, s svetom ... In tako še ostali mostovi in brodova čez reko. 
 

 
Slika: Stopinje 2019. Foto: Ernest Ružič 
 
Stopinje 2019 imajo enaka poglavja kot prejšnja leta, in sicer: Uvodne stopinje, Stopinje svetih, Škofijske stopinje, 
Stopinje duha, Oddaljene stopinje, Stopinje za mejo, Stopinje k tebi, Stopinje mladih, Stopinje srca, Jubilejne stopinje, 
Odhojene stopinje, Ekumenske stopinje, Tiskane stopinje ter Tvoje in moje stopinje. Tekste dopolnjujejo fotografije, 
predvsem iz verskega oziroma cerkvenega življenja in dogajanja. Publikacija obsega 280 strani, sodelovalo je 32 avtorjev, v 
trinajstih poglavjih pa je objavljenih 72 naslovov. V uredniškem odboru so Jožef Smej, Štefan Trajbarič, Stanislav Zver in 
Lojze Kozar ml., ki je uredil tudi letošnje Stopinje. In tudi vse ostale publikacije. »Stopinje se bližajo svojemu zlatemu 
jubileju. Te so 48. po vrsti. So kot drevo. Vsebino črpajo iz korenin, dajejo oporo in ponujajo sadeže za naše življenje. Z listov 
Stopinj se blešči dvojno zlato. 
V letu 2019 bomo namreč obhajali 100-letnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Seveda Stopinje ne 
morejo mimo te obletnice,« je v uvodu zapisal urednik Lojze Kozar ml. in poudaril: »O dogodkih združitve pripovedujejo tudi 
fotografije. Najprej tista na naslovnici, potem v koledarskem delu fotografije mostov čez Muro, ki so vidno „vezalje“, vidna 
vez Prekmurja ne le z matičnim narodom, marveč tudi s sosednjimi narodi, pa fotografije za naslove posameznih poglavij, 
kjer nas nagovarja voda reke Mure, ki odnaša, kar je slabo, in prinaša nove možnosti, novo upanje, novo življenje.« 



Skupaj iščemo Boga, je naslov pogovora z duhovnikom evangeličanske cerkvene občine v Križevcih Matijem Andrejekom. V 
daljšem pogovoru so predstavljene različne teme, od osebnih (duhovnikov oče je katoličan, denimo), kako je bilo na študiju 
v Budimpešti, o nalogah in dejavnostih v verski občini, pa tudi o tem, kako živijo ekumenizem v vsakdanjem življenju. 
Duhovnik odgovor poenostavi rekoč, da brez kakšnih pravil in obrazcev: »Enostavno ga živimo. Lepo ste postavili vprašanje. 
Živimo ga. Zanimivo je, da imamo na podlagi mnogih raziskav o obdobju iz protireformacije določene zapise krstov in porok 
v matičnih knjigah rimskokatoliških župnij. Kaj lahko sklepamo? Ekumenizem so ljudje na tem območju že od nekdaj živeli.« 
Na vprašanje o dragocenem v evangeličanski cerkvi in kaj vidi dobrega, lepega v katoliški, duhovnik pojasni, da sta starša 
različnih veroizpovedi. »Tako sem od otroštva naprej seznanjen z obema liturgijama. Najbolj mi bodo vedno ostali v 
spominu božični prazniki. Božič je bil vedno sestavljen iz tradicije in bogoslužja. Najprej dogajanje zvečer v Puconcih, to je 
moja fara, iz katere izhajam. Tam nastop v božični igrici. Potem doma večerja. Darila. Potem pa še polnočnica. To je bil zame 
božič.« 
V Stopinjah za mejo zagovornica Slovencev v madžarskem Parlamentu Erika Köleš Kiss v tekstu o nekdanjih in sedanjih 
razmerah v Porabju izhaja iz poudarka, da ima vsak človek svojo pot. »In vsaka pot ima svoj pomen.« Avtoričin pogled 
na dogajanje v Porabju je čustven in hkrati se realno navezuje na sedanje, na kar številnih področjih, problematične 
razmere, kar lepo opiše z besedami: »Kot Slovenka, ki živi na Madžarskem, je bila zame od rojstva značilna neka posebna 
drugačnost, hkrati pa mi je drugačnost pomenila ponos ob zavedanju svoje narodne identitete.«  
Zdaj se dogajajo tudi dobre stvari, zato se pogosto sprašuje: »Zakaj nismo smeli doživeti kaj podobnega v času, ko smo bili 
še v Porabju vsi Slovenke in Slovenci res Slovenci (besedo je avtorica posebej poudarila).« Kar pomeni, da so se otroci med 
seboj pogovarjali spontano v jeziku, »ki jim je bil domač, saj so ga babica in dedek, oče in mati, teta in brati uporabljali pri 
delu doma, to je bil jezik ob pogrnjeni mizi in ob tem je zvenela pesem. Gospodove molitve Oče naš nobeden od nas ni 
poznal v drugem jeziku, le v slovenščini.« Erika Köleš Kiss si prizadeva, da bi se slovenska beseda vrnila v porabske domove, 
med mlado, ustvarjalno generacijo. Pri tem izpostavlja pomembno vlogo cerkve, obredov v slovenskem jeziku od krsta do 
smrti. »Za velik uspeh je treba zabeležiti dejstvo, za kar sem se trdo borila, da je ministrstvo, odgovorno za javno šolstvo, 
podpisalo dolgoročno pogodbo za vzdrževanje dvojezičnih šol z Državno slovensko samoupravo. Vrtci in šole naše  
narodnosti nikdar prej niso delali pod tako ugodnimi pogoji, kot imajo v zadnjih letih zagotovilo s pomočjo madžarske in 
slovenske države.« 
Pomemben del tematike Erike Köleš Kiss nadaljuje Marijana Sukič v članku Duhovnik bi moral biti tudi po srcu Slovenec 
(Pomembnost slovenskega duhovnika v Porabju). Avtorica tenkočutno zaznava zagato, s katero so se srečali sakalovski 
verniki v pripravah na nadškofovo mašo v domači cerkvi, kjer že dolgo ni bilo slovenske maše. »In videla sem, kako ponosni 
so bili, da so „zmogli“ tudi sami tako pri petju kot pri liturgiji. Kar hitro so opazili, da mladi bogoslovci odgovarjajo v 
knjižnem jeziku, zato so si pomagali z desno stranjo pesmarice Poslušajte vsi ljudje, kjer najdemo mašni obred v knjižnem 
jeziku. Še bolj srečni so bili na pogostitvi, ko so se lahko pogovarjali in skupaj zapeli z gosti, ki so bili do njih potrpežljivi, 
razumevajoči in so se potrudili, da bi razumeli tudi njihovo „domačo“ govorico.« Slovesno je bilo tudi v monoštrski baročni 
cerkvi, kjer je na pobudo Erike Köleš Kiss zadnjih deset let enkrat mesečno slovenska maša. Marijana Sukič tudi opozarja, 
da bi moral župnik v Porabju zaradi znanja jezika opravljati cerkvene obrede dvojezično in posebej omenja nekdanjega 
gornjeseniškega duhovnika Janoša Küharja in njegova prizadevanja za ohranitev slovenske besede v Porabju, ki je poudarjal: 
Slovenci smo bili, Slovenci smo, Slovenci ostanimo – to naj ostanejo tudi naši otroci.« Za zdaj po avtoričini oceni velja le prvi 
del Slovenci smo bili. Ostala dva se bosta obdržala, če bodo cerkev in vsi, ki so odgovorni po svoji narodnostno-politični 
vlogi, poskrbeli za to, v Porabju, na Madžarskem in v Sloveniji.  
V publikaciji je še vrsta zanimivih člankov in nekaj priložnostnih pesmi. S tremi prispevki se oglaša dolgoletni urednik Stopinj 
Jožef Smej, ki se je v Odhojenih stopinjah poslovil od Ferija Kuzmiča, ki je »leta in leta, do zadnjega bogatil zbornik  
Stopinje.« Štefan Trajbarič je napisal Utrinek s slovesa Jožeta Ftičarja, prevajalca in pisatelja. Ob 100-letnici združitve 
Prekmurja s Slovenijo s tekstom Bo Slovenska krajina tudi naslednjih 100 let slovenska, razmišlja poslanec Nove Slovenije 
Jožef Horvat: »V spomin na enega od čudežev v zgodovini slovenskega naroda je Državni zbor septembra 2005 postavil 17. 
avgust na oltar državnih praznikov v Republiki Sloveniji.« Za združitev imajo zasluge pomembni možje (Franc Ivanocy, Jožef 
Klekl st, Ivan Baša, Ivan Jerič, Matija Slavič...): »Mi moramo biti njihovi glasniki in nasledniki, moramo si upati, če želimo, da 
bodo tudi v tretjem tisočletju v deželi ob Muri živeli Slovenci.« 

• Delo pa dogodki slovenske zveze v leti 2018. Gyöngyi Bajzek, sekretarka ZSM. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 20. decembra 2018 - Leto XXVIII, št. 51-52, str. 10-11 

Kulturna dejavnost 
Tüdi letos se je Slovenska zveza trüdila na tom, aj za Porabske Slovence ponidi različne programe kak npr. kulturne, 
izobraževalne, umetniške, mlašeče ptd. Veseli nas, ka mamo tüdi takše lidi kauli sebe, šteri aktivno sodelujejo na vsefele 
prireditvaj, obenem so tüdi motorji družabnoga pa ljubiteljskoga življenja v Porabji. Ka aj se ohrani slovenska identiteta, 
jezik pa kultura, za tau dela več lidi v različni kulturni skupinaj, ka ji gordrži Slovenska zveza. Leta 2018 so odrasle kulturne 
skupine vsevküper imele 74 nastopov v Porabji, Sloveniji, na Vogorskom pa na Hrvaškom. MePZ Avgust Pavel Gorenji 
Senik 8, FS Gorenji Senik 7, Ljudski pevci Gorenji Senik 3, Sakalovska folklora 11, Komorni zbor v Varaši 5, Gledališki 
skupini Fodor Duo pa Nindrik - indrik 10, Folklorna skupina upokojenk 9, števanovski Veseli pajdaši 10 pa števanovski 
cerkveni zbor 11. Pri tej skupinaj dela več kak 100 lidi iz Porabja pa Slovenije, šterim je nej žmetno svoj prosti čas na kulturo 
aldüvati. Za njino celoletno delo se lepau zahvaljujemo. 
 



 
Slika: Delo pa dogodki slovenske zveze v leti 2018. Foto: Porabje 
 
Tau leto je svetila 80. Oblejtnico svojega dela najstarejša porabska kulturna skupina MePZ Avgust Pavel ZSM Gornji Senik. 
Radi smo, ka na Gorenjom Seniki tak dugo gordržijo tau tradicijo, ka se med sebov drüžijo, spejvajo, medtem pa ohranjajo 
slovenske pesmi. Pevkam, pevcom pa zborovodji Cirili Kozari čestitamo in želejmo njim pri deli ranč takšo energijo, kak so 
go do tega mau imeli. 20. oblejtnico so svetili tüdi Slovenci v Somboteli. Njina slovenska samouprava pa drüštvo 
Avgust Pavel se dosta trüdita na tom, ka tam živeča slovenska skupnost aj gorostane pa ohrani svoje slovenske vrednote. 
Čestitke tüdi njim pa njim želejmo eške dosta lejpi vküper doživeti trenutkov. Ranč tak sta 20. obletnico svetila Slovenski 
dom pa Generalni konzulat v Varaši. Ob tej priliki sta imela slavnostno prireditev v Slovenskom domi.  
Varaški komorni zbor je šesto paut sodelovau na reviji »Primorska poje« v Idriji, na območni reviji odraslih pevskih zborov v 
Bogojini pod vodstvom Tomaža Kuharja. Seniški MePZ Avgust Pavel je letos 46-ič gorstaupo na Taboru slovenskih pevskih 
zborov v Šentvidu pri Stični, gé so dobili jubilejno plaketo za 45-kratno sodelovanje na taboru. Zbor je spejvo na reviji 
cerkvenih pevskih zborov v Markovcih pod vodstvom Cirila Kozara. Števanovska gledališka skupina Veseli pajdaši je letos  
septembra nutpokazala nauvo igro Pri doktorcé, ka je napiso pa režiro Laci Kovač. Madžarska pa slovenska televizija sta 
letos večkrat snemali v Porabji, gé so se nutpokazale tüdi naše kulturne skupine: Sakalovska folklorna skupina, gledališka 
skupina Nindrik-indrik pa Fodor Duo. Zvün nastopov smo organizirali zanimive programe z različnimi vsebinami za naše 
obiskovalce.  
Na začetki leta je mejla Mihaela Hegeduš predavanje o tem, kak se moremo obnašati, držati, če kam idemo, se pogučavamo 
itd. Letos smo nadaljevali skupen projekt s Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota z naslovom »Obujamo 
dediščino«, letos so pripovejdali v Varaši. V pravljični svejt so nas odpeljali pravličarji iz Slovenije Metka Sraka, Ana Sušec, 
Vesna Radovanovič pa Branko Pintarič, iz Porabja pa Karel Holec. Meseca marca smo imeli velikonočni koncert v Sakalovcih, 
gé je nastopo Pevski zbor Maranata iz Nuskove. Zvün toga smo organizirali poletne koncerte v Varaši z različnimi  
nastopajočimi: ŽPZ Rože iz Nove Gorice, ŽPZ Püngrad iz Kroga, tamburaška skupina Koprive iz Petrovega sela, glasbena 
skupina Prašnati iz Slovenije. Na konci leta pa so nas članice vokalne skupine Zora razveselile z adventno-božičnimi pesmimi. 
Tretjo paut smo organizirali Mednarodni festival plesa – LIPAFEST v Varaši. Na festivali so gorstaupile skupine iz Slovenije 
(FS REJ Šmartno pri Slovenj Gradcu, Plesna šola ZEKO Murska Sobota), Madžarske (hrvaška FS Gornji Četarci, Bolgarska FS 
in glasbena skupina iz Budimpešte) pa iz Porabja (FS ZSM Gorenji Senik). Mesaca avgusta smo 17-ič gostili deset umetnikov, 
šteri so prišli iz 4 rosagov (Madžarska, Slovenija, Hrvaška, Romunija), ki so cejli keden ustvarjali (malali) v Varaši.  
Od leta 2016 naprej pa na cerkvenem področji tü pomagamo gordržati slovensko cerveno petje v Števanovci. Vse vküper 
smo letos meli 6 razstav v Slovenskom domi, gé so umetniki nutpokazali svoje kejpe. 



Literatura pa gezik 
Porabski koledar - letopis Slovencev na Madžarskem – ka vödava Slovenska zveza, vsakšo leto dobijo naročniki novin 
Porabje na Vogrskom za božični dar. Bralci leko štejo prispevke v porabskom pa prekmurskom narečji in v knjižnom geziki, 
leko si pogledajo bogato fotokroniko. Tedensko leko zvejmo vse informacije, dogodke v domajom pa knjižnom geziki v 
novinaj Porabje. Jezikovni tečaj za slovenski gezik smo dvakrat organizirali po tri mejsecaj, škonik je biu Norbert Gerenčer. 
Sprtolejti smo meli trimejsečni tečaj za tiste, šteri so se skaus slovenščine leko navčili osnove angleščine, včila jih je Andreja 
Korpič. 
 

 
Slika: Delo pa dogodki slovenske zveze v leti 2018. Foto: Porabje 
 
Marca smo nutpokazali zadnjo knjigo Milana Vincetiča Luna na mesecu – Luna na mejseci. Smo bili udeleženci 
vseslovenskega literarnega festivala z naslovom »Slovenski dnevi knjige v Porabju«, smo si ogledali film Občutek za veter 
Maje Weiss pa se pogučavali s scenaristoma filma Ferijem Lainščkom pa Dušanom Šarotarjem, pogovor je vodil Franci Just. 
Šege  
Sprtolejt: na fašenski torek sta Fašanek pa Lenka z muzikantami na Gorenjom Seniki plesala za kusto repo pa za 
dugi len. Pogočavali smo se z etnologinjo Marijo Kozar o fašenski šegaj, pa smo pekli krofline pa skaldje. Na temo »O 
mrtvečij šegaj f Pomurji in Porabji« je mejla predavanje etnologinja Jelka Pšajd. Geseni: smo bili soorganizatorji pri najvekše 
prireditve v Porabji, Vrajža paut v Andovcaj. Na nočnom pohodi smo se leko srečali z liki ljudskege verovanja, ka se je 
končalo z vrajžim koncertom s skupino D-dur. 
Zima: tüdi letos je Miklavž gorpoisko porabske malčke v Sloveskom domi, njemi so mlajši lejpe naute spejvali. V pravljičnom 
mejseci decembri smo leko tretjo paut poglednili na dvorišči Slovenskoga doma žive jaslice, gé so moški člani seničkoga  
pevskoga zbora sodelovali kak kralji pa pastirji, mlajši so pa leko medene figice krasili. Medtem so pa nam advetne pa 
božične pesmi spejvali Ženska vokalna skupina Zarja iz Puconec, moški seniškega pevskega zbora, učenci iz OŠ Kuzma pa so 
nam nutpokazali gledališko igrico.  
Programi za mlajše pa mlade »Teden otroka – PIKA POKA pod goro«, s tem nazivom smo sprtolejt začnili sodelovanje s 
porabskimi vrtci. Mlajši (70 otrok) so se navčili nauve rajalne igre, ljudske pesmi in plese pa spoznavali z igranjom na otroška 
glasbila. Na konci maja, gda svetimo den mlajšov, se je vsaki vrtec posebej predstavo s svojim programom doma v svojoj 
vesi, gé so mlajši možnost imeli imeli skupaj zaplesati s svojimi mamicami pa babicami. Tau sta srokovno vodile vzojiteljici 
asistentki iz Slovenije Andreja Serdt Maučec pa Romana Trafela, s pomočjav domanji vzgojiteljic. Bili smo soorganizatorji 
Slovenskega dneva na varaškoj gimnaziji Mihálya Vörösmartyja. 
Porabski osnovnošolci pa dijaki so letos leko šli na 12. jezikovne počitnice v Fieso v organizaciji Zavoda RS za šolstvo, OE 
Murska Sobota. Pred podnevom so leko plavali v morji, zadvečerek pa so imeli jezikovne vöre, kreativne delavnice pa izlete. 
Mladi športniki iz Slovenske vesi so letos sodelovali na 42. Srečanji mladih slovenskih športnikov iz obmejnih dežel na Bledu. 
Geseni smo imeli kolesarsko turo v Porabji pa prejk meje v Sloveniji vküper s Kolesarskim društvom iz Varaša. 
Mladi, aktivni člani pri kulturni skupinaj Zveze so tüdi letos dobili štipendijo »Rozmarin«. Dobitniki I. polletja: Barbara 
Gyeček (MePZ Avgust Pavel ZSM Gornji Senik), Bettina Bajzek (FS ZSM Gornji Senik), Kata Nemeth (FS ZSM Sakalovci), II. 



polletja: Kristina Žökš (MePZ Avgust Pavel ZSM Gornji Senik), Krištof Sukič (FS ZSM Gornji Senik) pa Krištof Kovač (FS ZSM 
Sakalovci). 
Sodelovanje 
Tüdi v l. 2018 smo sodelovali s slovenskimi drüštvami v Porabji pa na Vogrskom pri različni kulturni prireditvaj. Tau so bila 
naslednja drüštva: Društvo za vas Verica-Ritkarovci, PKTD Andovci, Društvo porabskih slovenskih upokojencev upokojencev, 
Slovensko društvo v Budimpešti, Slovensko društvo Avgust Pavel v Sombotelu. Dobre stike mamo zvün toga z drugo krovno 
organizacijo na Vogrskom, z Državno slovensko samoupravo, z Generalnim konzulatom RS v Varaši pa z zagovornico 
Slovencev v madžarskem Parlamentu. Tau vela tüdi za določene zamejske organizacije in inštitucije v Italiji, Avstriji pa na 
Hrvaškom. Meseca oktobra sta  nas gorpoiskala novoizvoljen minister RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter J. 
Česnik pa državna sekretarka Olga Belec. 
Nagrade 
Na slovenskom kulturnom prazniki (8. februar) so Dušan Mukič, Dubravko Baugartner pa Stanko Črnko prejkvzeli 
priznanje Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Zveze Slovencev na Madžarskem pa Generalnoga konzulata 
RS v Varaši za njihovo dragoceno delo v Porabji. Gyöngyi Bajzek, sekretarka Slovenske zveze, je dobila priznanje Pro Cultura 
Minoritatum Hungariae v Budimpešti za njeno vsestransko delo na področju slovenske kulture. Priznanje je dobila na 
predlog Slovenske zveze. Vse te programe z različnimi vsebinami smo leko tüdi v letu 2018 uresničili s finančno pomočjav iz 
Slovenije pa Vogrskoga. Posebej se zahvaljujemo Uradi Vlade RS za Slovence v zamejstu in po svetu, Ministrstvi za človeške 
vire pa Javnomi skladi Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Za duge zimske večere Vam letos Slovenska zveza pošilja 
za božični knjižni dar knjigo Štefana Kardoša: Stric Geza gre v Zaturce/Geza bači se pela v Zaturce pa Porabski kalendar 2019. 
Božič, novo leto res praznujete, 
globoko v svojih srcih se radujete, 
saj lepšega božiča ni, 
če Jezus v naših srcih se rodi! 
Vse to Vam želijo sodelavci Slovenske 
zveze pa novin Porabje! 

• Odlikovanje za Micko Bajzek. L.R.H. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 20. decembra 2018 - 
Leto XXVIII, št. 51-52, str. 16 

 

 
Slika: Odlikovanje „Za narodnosti” občine Monošter je prejela Micka Bajzek (Bajzek Józsefné), izročil pa ji ga je 
monoštrski župan Gábor Huszár. Foto: Porabje 
 
Odlikovanje „Za narodnosti” občine Monošter je prejela Micka Bajzek (Bajzek Józsefné), izročil pa ji ga je monoštrski župan 
Gábor Huszár. Poudaril je, da je gospa Bajzek veliko prispevala k ohranjanju slovenske kulture in identitete v občini 
Monošter. 

• Visoko odlikovanje Martinu Ropošu. F. Sütő. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 20. 
decembra 2018 - Leto XXVIII, št. 51-52, str. 17 

 



 
Slika: Martin Ropoš v družbi namestnika premiera Zsolta Semlyéna, državnega sekretarja za verske in narodnostne 
odnose Miklósa Soltésza in državnega sekretarja za socialne zadeve Attile Fülöpa. Foto: Porabje 
 
Najvišja vladna odlikovanja, ki jih lahko prejmejo pripadniki narodnostnih skupnosti na Madžarskem, so letos podelili 17. 
decembra v Budimpešti namestnik premiera Zsolt Semlyén, državni sekretar za verske in narodnostne odnose Miklós 
Soltész in državni sekretar za socialne zadeve Attila Fülöp. Letošnji slovenski dobitnik je bil predsednik Državne slovenske 
samouprave Martin Ropoš, ki že več desetletij – tudi kot župan in kot predsednik krovne organizacije – vztrajno dela za 
avtohtono slovensko skupnost. 

 

Delo, Ljubljana 

• Varnostno tveganje dolgoročno res tudi velik delež Neslovencev?. Suzana Kos. Delo, Ljubljana, 15. december 
2018  

https://www.delo.si/novice/slovenija/ko-se-v-varnost-drzave-vplete-politika-in-njeni-interesi-123432.html  
Ocena KNOVS: Med glavnimi grožnjami so migracije in z njimi dejstvo, da je velik del prebivalstva Slovenije rojenega  
zunaj nje.  

 
Slika: V parlament se je priplazil nacionalizem. Foto: Dejan Javornik 
 
Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb  (KNOVS) je pripravila priporočila vladi za okrepitev varnosti v naši 
državi. O priporočilih komisije, ki jo vodi Matej Tonin (NSi), bo razpravljal tudi državni zbor na plenarni seji. »Predlagam, da 
se ta razprava ne opravi za zaprtimi vrati, želim si čim širše poslanske razprave, ne želim pa politizacije,« poudarja. 
Glede na vsebino gradiva, ki ga je pripravila komisija, je najverjetneje mogoče pričakovati prav to – politizacijo. Med 
varnostnimi tveganji, je namreč na prvem mestu v omenjenem dokumentu zapisano, da Slovenijo ogrožajo negativni 
demografski trendi. »Slovenija ima deveto najstarejše prebivalstvo na svetu. To nas ogroža v temelju. Če se navedeni 
negativni trendi ne bodo ustavili, potem v prihodnjih treh desetletjih lahko še naprej opazujemo izrazite kadrovske 
probleme v Slovenski vojski, policiji in drugih službah, ki skrbijo za nacionalno varnost. Lahko se pričakuje še dodatne 
rekrutacijske probleme, ki izvirajo iz dejstva, da 17 odstotkov [povprečje OECD je 13 odstotkov, op. a.] v Sloveniji živečega 
prebivalstva ni rojenega v Sloveniji,« je zapisala komisija. Pri teh ljudeh naj bi bila manjša afiniteta do Slovenije in naj bi se 
tudi manj pogosto odločali za služenje v omenjenih varnostnih službah. Tako je bilo po Toninovih besedah v razpravi pred 
potrditvijo dokumenta ocenjeno ta teden na komisiji. Njena članica iz vrst SMC Monika Gregorčič je predlagala črtanje dela 
obrazložitve, ki govori o velikem deležu v Sloveniji nerojenega prebivalstva, a je njen predlog v devetčlanski komisiji, v kateri 
ima večino opozicija (SDS, NSi in SNS), podprl le še Tonin. 

https://www.delo.si/novice/slovenija/ko-se-v-varnost-drzave-vplete-politika-in-njeni-interesi-123432.html


»Predlagam, naj se ta razprava ne opravi za zaprtimi vrati, želim si čim širše poslanske razprave, ne želim pa si 
politizacije.« Matej Tonin.  
Državni statistiki ugotavljajo, da se je vsak osmi prebivalec Slovenije priselil iz tujine. Priseljevanje ima dolgo zgodovino, moč 
in smeri selitvenih tokov so se skozi čas spreminjale, in to se izraža tudi v pestri sestavi priseljenskega prebivalstva Slovenije 
danes, so zapisali statistiki. Pri nas po zadnjih podatkih živi 250.000 (12,1 odstotka) prebivalcev, ki so imeli svoje prvo 
bivališče v tujini oziroma zunaj Slovenije. To pomeni, da so se v Slovenijo v določenem trenutku priselili. Več kot polovica 
teh prebivalcev (137.000) ima slovensko državljanstvo, pridobili so ga tudi z naturalizacijo. 
 

 
Slika: V devetčlanski komisiji za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb ima večino opozicija. Foto Voranc Vogel  
 
Vojska in policija ne komentirata 
V Slovenski vojski ocene varnostnega tveganja komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, povezane z 
demografskimi gibanji, ne želijo komentirati, češ da za to niso pristojni. Redkobesedno poudarjajo le, da je za vstop v 
vojaško službo pogoj državljanstvo Republike Slovenije. Slovenska vojska se v zadnjih letih že srečuje s pomanjkanjem 
kandidatov za zaposlitev. Trenutno številčno stanje odstopa od kadrovskega načrta vlade za letos že za skoraj 600 
pripadnikov. Statistike po nacionalni sestavi ali kraju rojstva pripadnikov vojska ne vodi. 
Tudi v policiji trditev parlamentarne komisije za nadzor ne komentirajo. Policija dela strokovno, zakonito in enako do vseh, 
poudarjajo, ne glede na spol, vero, raso, nacionalnost ... »Enako kot izvajamo naloge, tudi kadrujemo,« so še dodali. 
Zakaj na Obali in v Ljubljani nočejo v policijo 
Policija potrjuje, da v nekaterih regijah zanimanja za delo policista skoraj ni. Največ policistov v zadnjih dvajsetih letih 
prihaja iz severnovzhodnega dela Slovenije, torej s Štajerske in iz Prekmurja. Najmanj policistov je s Primorske in osrednje 
slovenske regije. Vzrok je največkrat to, pojasnjujejo, da je v teh krajih na voljo dovolj drugih delovnih mest, ki so hkrati 
manj zahtevna kot delovna mesta policistov, z ugodnejšim urnikom in manjšo tveganostjo.  
To je deplasirano stališče 
Vladimir Prebilič, nekdanji predstojnik katedre za obramboslovje na fakulteti za družbene vede, je ogorčen. »Gre za 
deplasirano stališče, za zlorabo varnostnih tveganj v povsem politične namene določenih strank. V parlamentu naj raje 
sprejmejo odločitve, ki so potrebne za izboljšanje razmer v varnostnih strukturah, predvsem v Slovenski vojski,« ocenjuje. 
Vzroki za neatraktivnost zaposlovanja v vojski so drugje, ne v kraju rojstva prebivalcev Slovenije. Izboljša naj se pogoje dela, 
našteva, zagotovi ustrezne karierne poti, ne pa, da se vojake po 45. letu, ko se njihova službena pot v vojski konča, prepusti 
usodi in trgu dela. »Poskrbi naj se za celostno obravnavo njihovih družin, uredi razmere, tudi osebne odnose znotraj 
Slovenske vojske in zviša plače. Službovanje v vojski naj postane referenca za prihodnost in z lojalnostjo ne bo težav, 
neatraktivnost tega delodajalca bi bila, če bi pristojni opravili svoje delo, gotovo manjša. Predvsem pa naj se začne ukvarjati 
z vprašanjem marginalizacije določenih skupin prebivalcev. Njihovo potiskanje na rob družbe in neintegracija imata 
negativne posledice, ki se nazorno kažejo v Franciji, tudi z zadnjim terorističnim napadom v Strasbourgu,« še meni Prebilič. 
Anton Rupnik, nekdanji direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, je parlamentarni komisiji priporočil, da ne želi 
komentirati, češ da gre za politično vprašanje. Varnostna stroka po njegovih besedah uči, kar potrjujejo tudi konkretna 
delovanja oziroma izkušnje služb različnih varnostih sistemov v tujini, da je za njihovo dobro delovanje treba razumeti tudi 
različne subkulture in se z njimi povezovati. Zato se vsi trudijo, da bi v svojih vrstah imele tudi ljudi iz subkulturnega miljeja. 
 



 
Slika: Matej Tonin pravi, da si ne želi politizacije te teme. Foto: Jure Eržen  
 
Glavna varnostna tveganja 
Po oceni komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb sledi tveganju negativnih demografskih trendov med 
desetimi navedenimi najprej povečevanje nezakonitih migracij, nato terorizem v zvezi s širjenjem radikalnega islama ter 
pogostejši kibernetski napadi. Slovenija je po indeksu kibernetske varnosti (https://ncsi.ega.ee/ncsi-index/) na 32. mestu 
od več kot 120 držav na lestvici, uvrščeni smo takoj za Hrvaško. Deset mest za nami je na primer Uganda. 
Komisija je v dokumentu, o katerem bo po Toninovih besedah na plenarnem zasedanju razpravljal državni zbor, vladi 
priporočila okrepitev delovanja obveščevalnih in varnostnih služb. Vlada naj zagotovi dodaten denar ter novo 
zaposlovanje, ki bo omogočilo pomladitev služb in pridobitev kadrov s posebnimi znanji, ki jih zahteva upravljanje 
sodobne tehnologije. Pričakuje pa tudi posodobitev zakonskih podlag za delovanje obveščevalno-varnostnega sistema, ki 
naj mu bo omogočena uporaba učinkovitih orodij za spopadanje s sedanjimi grožnjami. Vsako širjenje pooblastil za 
zbiranje in vrednotenje informacij pa po drugi strani hkrati zahteva okrepitev nadzora nad delovanjem varnostnih in 
obveščevalnih služb. 
Vlada je o težavah pri odkrivanju aktivnosti, ki pomenijo varnostno tveganje za državo in njeno ustavno ureditev, 
razpravljala že oktobra. Ugotovila je, da je treba še posebno delovati pri preprečevanju in omejevanju radikalizacije, ki 
vodi v nasilni ekstremizem ali terorizem. Ustanovila je tudi posebno komisijo. Posebno delovno skupino za odkrivanje 
tako imenovanih sivih lis pri spopadanju z ekstremizmi vodi direktor Sove, skupina bo predlog rešitve predstavila do 
konca januarja sekretariatu za nacionalno varnost, ki ga vodi Damir Črnčec. Predlog rešitve bo verjetno tudi predlog 
sprememb zakonodaje. Su. K.  

• Migrant – popotnik, ki potrebuje spremstvo in zaščito. Barbara Hočevar. Delo, Ljubljana, 15. december 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/migrant-popotnik-ki-potrebuje-spremstvo-in-zascito-123343.html  
Večina moških, ki trenutno bivajo v sprejemno-tranzitnem centru v srbskem Obrenovcu, želi oditi naprej, čakanje jim 
pogosto postaja nevzdržno.  
 

 
Slika: Azar se uči mizarske obrti in si želi ostati v Srbiji. Foto: Jana Lampe 
 
Omar Said vsako dopoldne preživi v telovadnici. S treningom si 23-letni Afganistanec krajša čas, čakajoč na priložnost, da bo 
lahko krenil proti zahodu. Tako kot še skoraj osemsto moških, ki so nastanjeni v sprejemno-tranzitnem centru v srbskem 
Obrenovcu.  
»V Afganistanu je preveč problemov, bombe eksplodirajo, vladne sile se spopadajo s talibani. Težko je študirati, praktično 
nimaš priložnosti, da bi se dokazal,« pripoveduje triindvajsetletnik, ki se je iz domovine podal na pot prek Pakistana, Irana, 
Turčije in Bolgarije pred približno štirimi leti. Pred tremi leti mu je uspelo priti že do Avstrije in je tam začel že hoditi v šolo, 
ko so ugotovili, da je v EU vstopil v Bolgariji, kjer so mu odvzeli prstne odtise. »Vrnili so me tja. V Bolgariji sem potem ostal 
kake štiri mesece in ugotovil, da je tudi tam slaba situacija in da nimam možnosti,« pripoveduje Omar. V Srbiji je težko 
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pridobiti dokumente za legalizacijo bivanja, pa tudi služb ni. »Spremljam dogajanje. Vem, kako je zdaj v Nemčiji in Avstriji, ki 
sem ju imel prvotno za ciljni destinaciji, zato bi zdaj šel v Francijo,« pokaže na mobilni telefon, s katerim je na tekočem z 
dogajanjem. V sprejemno-tranzitnem centru v Obrenovcu, ki ga vodi Komisariat za begunce in migrante srbske vlade, je 
mednarodna organizacija Care omogočila neomejen dostop do brezžičnega interneta.  
Bolje prezimiti v Srbiji kot v Bosni 
»Vsak si želi dobro življenje, za to pa se je treba izobraziti in se dokazati,« Omar Said strne svoje namere. V Afganistanu je 
živel na vasi, skupaj s 36 člani družine, štirje bratje so bili že poročeni in so s svojimi ženami in otroki. On se še ni poročil in je 
prvi v družini, ki je odšel iz domovine. »Pred kakim mesecem sem ponovno šel iz Srbije v Bosno in uspešno prišel čez mejo. 
Deset dni sem ostal v Sarajevu in deset v Bihaču. Ko pa sem želel naprej, so bile, kamorkoli sem se ozrl, samo visoke gore 
okrog mene. Ker imam težave z nogo, sem se raje vrnil. Šel sem sam, ker je treba plačati, če greš s skupino. Cene so različne 
in so višje, kadar na Madžarskem ali na Hrvaškem preveč nadzirajo mejo.« 
Po njegovem opažanju so za migrante življenjske razmere v Srbiji neprimerljivo boljše, kot so v Bosni. Objekti nekdanje 
vojašnice v Obrenovcu so centralno ogrevani, tri humanitarne organizacije – Caritas Srbije, Oxfan in nemška Care – skrbijo 
za to, da jim pripeljejo tri kuhane obroke hrane na dan, ki jih razdelijo v jedilnici. Center je odprtega tipa, ljudje lahko 
prihajajo in odhajajo po lastni volji. Mnogi vsako jutro po zajtrku odhajajo z avtobusom v približno 20 kilometrov oddaljeno 
središče Beograda in se popoldne vračajo. »Včasih pride do konfliktov, posebno ko se kdo napije in dela probleme. Kdaj tudi 
kdo kaj ukrade, ampak kaj drugega tudi ni pričakovati, ker nas je toliko,« razmišlja Omar. 
 

 
Slika: V osrednji stavbi nekdanje vojašnice so uredili pisarne različnih organizacij, pralnico, mizarsko delavnico. Foto: Jana 
Lampe  
 
Ventil za sproščanje 
V telovadnico, ki jo je pred dobrim letom odprla Caritas beograjske nadškofije in ima tam tudi dva zaposlena, pride po 80 
ljudi na dan. V enem prostoru so različna orodja za vadbo, v drugem namizni tenis in namizni nogomet, ki je zelo priljubljen. 
»Za tiste, ki znajo angleško, nisva samo asistenta za vadbo, ampak naju imajo nekateri predvsem za to, da se pogovarjajo. 
Večina nama razlaga, da želijo naprej in pogosto jim postaja čakanje nevzdržno,« opisujeta trenerja Filip Zlatanov in Uroš 
Krčedinac. Nekateri pridejo z drugih koncev sveta z zelo nerealnimi pričakovanji, zato jim je prilagajanje na novo okolje še 
težje. 
»Telovadnica je zelo obiskana, predvsem pa dobrodošla, saj gre za mlade fante, v povprečju so stanovalci našega centra 
stari 24 let. Tale telovadnica je najboljši ventil za sproščanje napetosti v pozitivnem smislu,« ocenjuje Miloš Tintar, vodja 
izmene iz Komisariata za begunce in migrante, ki je povedal še, da imajo trenutno v oskrbi 793 ljudi, daleč največ iz 
Afganistana, sledijo Pakistanci, državljanov drugih držav je veliko manj, nekaj jih je iz Irana, Iraka, Somalije, Jemna, Malija, 
Kameruna. 
»Fluktuacija nastanjenih tukaj je bila, dokler niso prišle ohladitve, res velika, med 50 in 70 fanti je vsak dan odhajalo na 
mejo, da bi poskusili ilegalno priti v Bosno in iti od tam naprej. Zdaj se je to število znatno zmanjšalo zaradi vremena. Kar 
opažamo zadnje tedne, je, da se ljudje vračajo, tako tisti, ki so bili ob meji, kot mnogi, ki so prišli že precej daleč v Bosni, ker 
so tam tako slabe razmere. Novih prihodov iz Bolgarije ali Makedonija je trenutno malo,« je orisal Tintar in posebej 
poudaril, da so sprejemno-tranzitni center. Med moškimi, ki so tukaj, je le sem in tja kdo zaprosil za mednarodno zaščito, 
velika večina ima cilj drugje. Nekateri pa vseeno obtičijo v Srbiji po več mesecev, tudi leto ali dve. Če se ne zapletejo v kako 
kaznivo dejanje, jih policija ne sprašuje po dokumentih in statusu, pravijo sogovorniki. 
 



 
Slika: V telovadnico pride vsak dan tudi po 80 ljudi. Foto: Jana Lampe  
 
Po besedah Miloša Tintarja jim v centru zagotavljajo več dejavnosti, med drugim organizirajo neformalna izobraževanja, kjer 
učijo angleščino, geografijo, srbščino. Do nedavnega je deloval družabni klub, to je bil prostor, kjer so lahko igrali biljard, 
pikado, namizni nogomet, pripravljali pa so tudi pogovore o tem, kako deluje družba v Evropi, o strpnosti, enakopravnosti, 
običajih, kot nekakšna priprava za spoznavanje okolja, kamor želijo, na razpolago so imeli tudi čaj in kavo. »Prizadevamo si, 
da bi katera od nevladnih organizacij prevzela klub, da bi spet zaživel,« je dejal Tintar, ki podobno kot v drugih centrih 
ugotavlja, da je s tem, ko je manj medijskega zanimanja za problematiko, tudi manj ljudi pripravljenih dajati denar. 
Sprejemno-tranzitni center Obrenovac upravlja Komisariat za begunce in migrante srbske vlade, financirajo se iz različnih 
skladov EU, tam je še pet humanitarnih organizacij.  
Neznosnost čakanja 
Caritas je opremil tudi mizarsko delavnico, ki jo vodi mojster. Ta uči in usmerja tiste, ki jih zanima delo z lesom, da se 
kratkočasijo ali da bi si lahko s tem mogoče kdaj tudi služili kruh. Poleg rezljanja raznih okrasnih predmetov so v zadnjih 
mesecih popravili klopi in gugalnice za ta in druge sprejemne in azilne centre, ki jih je 15 po vsej Srbiji. Med rednimi vajenci 
v delavnici je Azar, ki je pred dvema letoma prišel iz Pakistana. Sedemindvajsetletnik, ki je v domovini študiral pravo, je eden 
redkih, ki pravi, da si želi ostati v Srbiji in je tu zaprosil za mednarodno zaščito. Upa, da bo njegova vloga pozitivno rešena. 
»Tu sem srečen, v Bolgariji, kjer sem živel eno leto, pa nisem bil. V bistvu bi ostal, kjerkoli me bodo hoteli. Želim si, da bi bilo 
to tukaj,« je povedal Pakistanec, ki je domovino zapustil zaradi družinskih težav, kot se je izrazil. Za pot v Evropo je 
tihotapcem plačal 5000 evrov. Da je zbral to vsoto, je prodal mamin nakit in še nekaj drugih reči. »Rad pridem v mizarsko 
delavnico, ker bi imel drugače preveč časa zase.« 
 

 
Slika: Omar Said upa na boljše priložnosti v Franciji. Foto: Jana Lampe  
 
Streljaj od delavnice je nogometno igrišče, ki je menda tudi kar precej zasedeno, veliko ljudi pa postava po parku in sedi po 
klopcah, večinoma z mobilnimi telefoni v roki. V enem od prostorov deluje provizorični frizerski salon. 
»Glede na to, da so tukaj sami mladi moški, prihaja med njimi tudi do napetosti, a ob navzočnosti naših uslužbencev, 
varnostne službe in policije, konflikte držimo na minimumu. Trudimo se, da njihovo energijo kanaliziramo na pozitiven 
način,« zagotavlja vodja izmene Miloš Tintar. Po stavbah so ljudje večinoma nastanjeni po narodnostih ali vsaj tako, da 
govorijo jezik, ki ga razumejo, včasih pa to ni mogoče. Letos je menda enkrat prišlo do hujšega pretepa med dvema večjima 
skupinama, varnostniki in policija pa si niso upali posredovati. 
Večina sogovornikov trdi, da nimajo težav z lokalnim prebivalstvom, ne lokalno prebivalstvo z njimi. Le včasih postavljajo 
vprašanja, odkod fantom denar, če ne delajo in so tudi po dve leti v Obrenovcu.  
Vsak dan 300 kilogramov 



Z vzpostavitvijo centra je več kot 50 krajanov dobilo zaposlitev. Med njimi sta Verica Petrović, ki je bila prej dolgo brez 
službe, in Slađana Dabić, po končanem porodniškem dopustu. Delata v pralnici, industrijske pralne stroje s sušilci je 
priskrbela nemška Caritas v sodelovanju z nemško vlado. Pobudo za to je dala Caritas beograjske nadškofije, da poskrbijo za 
higieno in preprečevanje bolezni, kot so garje in uši, ki so v preteklosti predstavljale precejšen problem, saj mnogi po več 
tednov pred prihodom v Srbijo niso imeli možnosti niti tuširanja, kaj šele pranja oblačil. »Kdorkoli lahko prinese perilo 
kolikokrat hoče, lahko tudi vsak dan. Na začetku smo imeli težave, zlasti zaradi komunikacijskih šumov, a sva vzpostavili nek 
red, ki ga upoštevajo. Vsak dan opereva približno 300 kilogramov perila za 130 ljudi.« 
 

 
Slika: Verica Petrović in Slađana Dabić vsak dan opereta tudi do 300 kilogramov perila. Foto: Jana Lampe  
 
Konec novembra je bilo v Srbiji po podatkih Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR) približno 4230 beguncev, 
prosilcev za azil in migrantov, več kot 90 odstotkov med njimi je nastanjenih v 15 vladnih sprejemnih in azilnih centrih. V 
njih so različne skupine – v nekaterih, kot v Obrenovcu, le samski moški, ki prevladujejo med prišleki, v drugih družine, v 
tretjih mladoletniki brez spremstva. Ocenjujejo, da je nekaj več kot 350 ljudi, pretežno moških, zunaj centrov – v Beogradu 
ali kampirajo blizu meja s Hrvaško, Madžarsko ali Bosno. 
Poznavalci razmer pričakujejo, da se bo v naslednjih tednih v Srbijo vsaj začasno iz Bosne vrnilo do 3000 ljudi.  
Barva stiske in upanja 
Slovenska karitas je v zadnjem letu srbski Caritas prispevala 8000 evrov za pomoč beguncem in migrantom, sodeluje pa tudi 
kot del mednarodnega projekta MIND – Migracije. Povezanost. Razvoj, ki ga sofinancirata evropska komisija in slovensko 
ministrstvo za zunanje zadeve. Namen projekta je, da skrbi za večjo ozaveščenost javnosti v EU o nujnosti razvoja revnih 
držav za zmanjšanje prisilnih in množičnih migracij ter spodbujanje solidarnosti. 
»Migracije so neizogibni del življenja in se dogajajo ves čas. Za Karitas je migrant oseba na poti, ki potrebuje spremstvo, 
podporo in zaščito,« poudarja Jana Lampe iz Slovenske karitas, ki vodi slovenski del projekta MIND. Vidik Karitas je, po 
njenih besedah, vidik vrednot, saj želijo na vsakega migranta ali človeka v stiski, kjerkoli na svetu, pogledati skozi oči 
solidarnosti. Še posebej pomembna sta sprejetost in dejavno sočutje za ljudi na poti, vsaj tako, kot so ga bili deležni mnogi 
Slovenci, ki so morali oditi v svet. »Pred nami je vedno le človek v eni sami barvi, v barvi stiske in hkrati v barvi upanja,« 
poudarja Jana Lampe. 

• Se bomo zaradi Španije prepirali doma?. Mimi Podkrižnik. Delo, Ljubljana, 15. december 2018  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/se-bomo-zaradi-spanije-prepirali-doma-123348.html  
V zastrupljenosti špansko-katalonskega politično-medijskega prostora je mogoče »zlorabiti« vse: zakaj ne tudi Slovenije 
in slovenske osamosvojitvene zgodbe, sploh odkar so mediji popadali v enoumno propagandno vojno?  
 

 
Slika: V četrtek sta se v Bruslju ob robu vrha EU neformalno pogovarjala predsednika vlad Pedro Sánchez in Marjan 
Šarec. Foto: Emmanuel Dunand/Afp 
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Levu se ne potiska pesti v gobec, posebno če ta čaka, da bo šavsnil. A nemara je v politični psihologiji drugače, posebno v 
razmerju, ko se španski narod počuti superioren nad katalonskim, ta pa se pred vsiljenimi občutji inferiornosti brani že dolga 
stoletja, hrepeneč po neodvisnosti. Toda: si res kdo v Kataloniji hoče krojiti prihodnost s pestmi? Osamosvojitveno gibanje 
do zdaj ni kazalo agresivnosti, čeprav se je vanj že večkrat miroljubno na ulici povezalo tudi za poldrugi milijon ljudi. 
Katalonski predsednik Quim Torra je po obisku v Ljubljani izjavil, da bo šla Katalonija po slovenski poti. Primerjava ni novost, 
čeprav je skupnih točk malo in tudi čas je drugačen. Toda Torrove besede o »strahu«, ki da ga »Katalonci ne občutijo več«, o 
»krikih po svobodi«, o »poti nazaj«, ki »je ni«, o »Slovencih, ki so se odločili iti naprej ne glede na posledice« ter poziv: 
»Naredimo kot Slovenci«, so izzvale v Španiji strašno medijsko-politično vznemirjenje ... Pošteno je treba povedati, da je 
predsednik – gotovo pod vtisom obiska v Ljubljani, kjer ga je neformalno sprejel predsednik Borut Pahor in se je z njim 
pogovarjala predvsem pasivna, nekdanja slovenska osamosvojitvena politika – s svojo izjavo, nespametno ali pa 
nacionalistično namenoma razjezil mnoge prav tako v Kataloniji. 
Posebno ker je na bruseljskem srečanju sveta za republiko, kjer je Torra nastopil v soboto, z besedami o »nepravični, a 
neizogibno visoki ceni«, ki jo je treba »plačati za svobodo«, olja na ogenj prilil še nekdanji minister Toni Comín. Snežna kepa 
se je zakotalila proti Kataloniji in Sloveniji. Neimenovani vir iz vlade v Barceloni za Delo pojasnjuje, da je završalo po krivici, 
kajti »za vsako ceno« pomeni v katalonski politiki zapor in eksil, ne pa prelivanja krvi. Nihče ni govoril o ubijanju. 
Povzemimo, kaj je sledilo. »Slovenska pot«, vojna plat, se je takoj znašla v španskem časopisju, recimo na naslovnici La 
Vanguardie, kjer so poudarili, kako se Torra zgleduje po Sloveniji kljub nasilnosti naše odcepitve. V Eldiario.es, denimo, so 
objavili fotografijo »jugoslovanskih tankov, ki so padli v zasedo slovenskih gverilcev leta 1991 v Rožni Dolini«. V El Paísu so 
ob »nasilni poti slovenske osamosvojitve« posmehljivo komentirali, kako je naša državica znana le kot domovina Melanie 
Trump. V El Confidencialu so problematizirali slovensko-katalonske ekspertne povezave ... Seveda je ropotalo tudi po 
družabnih omrežjih, sploh ko je z vrha španske politike zunanji minister Josep Borrell tvitnil, »kako neodgovorno in nevedno 
se je zgledovati po slovenski poti« ... 
Problematiziranje je pričakovano pljusknilo še k nam, zato je prvi predsednik Milan Kučan v izjavi zapisal, kako 
»interpretacija, da se je Slovenija osamosvojila z nasiljem, nima podlage in govori o nepoznavanju dejstev. Slovenska pot v 
državno samostojnost je bila izrazito miroljubna.« Podobno so pojasnjevalni intervju s prvim predsednikom vlade Lojzetom 
Peterletom objavili v katalonskem spletnem dnevniku VilaWeb. 
(V aktivni politiki) naj bi, drugače, v četrtek na ministrstvo za zunanje zadeve na pogovor z generalnim direktorjem za 
zadeve EU prišel španski veleposlanik v Sloveniji, a je bilo srečanje, kakor so povedali v Mladiki, preloženo. Da bi kaj čivknil 
ali se kako drugače na španskega kolega Borrella odzval šef slovenske diplomacije, ni bilo zaslediti, zato pa sta se v četrtek v 
Bruslju ob robu vrha EU neformalno pogovarjala predsednika vlad Pedro Sánchez in Marjan Šarec. V El Periódicu so zapisali, 
da je bil pogovor »pozitiven«, kako slovenski premier »popolnoma podpira Sáncheza tudi po Torrovem obisku«, kako »ni 
zadovoljen s situacijo« in kako se je distanciral, češ, »s katalonskim predsednikom se je srečal slovenski predsednik, ne pa 
tudi kakšen član vlade« ... Zdi se jasno, koliko je ura, naj gre za odnos Madrida do Ljubljane in Ljubljane do Madrida, in tudi, 
koliko kaže zunanjepolitična ura v Sloveniji. 
V zastrupljenosti špansko-katalonskega politično-medijskega prostora je mogoče »zlorabiti« vse: zakaj ne tudi Slovenije in 
slovenske osamosvojitvene zgodbe, sploh odkar so mediji popadali v enoumno propagandno vojno? A verjetno ni zgrešeno 
vprašanje, zakaj bi se v idejno tako sprijeni mašineriji španskega političnega obešanja na vsako katalonsko besedo morali 
zdaj v Sloveniji zagovarjati za lastno osamosvajanje in ga po skoraj tridesetih letih pojasnjevati? In se moramo res komu 
opravičevati za to, ker smo v goste sprejeli katalonsko delegacijo s predsednikom na čelu? To smo storili, vemo, sramežljivo, 
saj je iz aktivne politike Torro ob predsedniku Pahorju, ki je prav tako okleval, sprejel le predsednik parlamentarnega OZP 
Matjaž Nemec, medtem ko ga je predsednik DZ Dejan Židan, kot je bilo slišati, pozdravil mimogrede na hodniku. Se 
moramo zdaj zaradi Madrida »zunanjepolitično« še dodatno razklati ali celo »osamosvojitveno« spreti še doma? Šarec je 
včeraj, še v Bruslju, izjavil, da obžaluje neenotnost slovenske zunanje politike do Katalonije, »kljub dogovoru, da bo naše 
ravnanje enotno«, in kritiziral Boruta Pahorja zaradi neformalnega sprejema Torre. 
Katalonska kriza ne more porajati slovenskih osamosvojitvenih dvomov, ker teh ni in sploh ker bo, kljub viharni polemiki, ki 
jo je sprožil katalonski obisk, in posledično španskemu medijsko-diplomatskemu poniževanju Slovenije, že jutri za Madrid in 
Barcelono nov dan: namesto da bi že zdavnaj sedla za mizo, bosta naprej na daljavo bíla novo staro vojno. V nevarno 
teleigrico se utegne nespametno zaplesti kdo drug, pavšalno rečeno, kak drug (manjši) narod, ki bi si upal pokazati kanček 
politične odprtosti do katalonskega vprašanja, celo poguma. Spomnimo, na primer, na letošnjo jesen, ko je izbruhnila 
»diplomatska kriza med Španijo in Flandrijo«, potem ko se je španska stran odločila, da bo odvzela status flamskemu 
diplomatu. Razlog je bila izjava flamskega predsednika parlamenta, da so deveterica katalonskih voditeljev, ki so za zapahi, 
»politični zaporniki«, in da »Španija ni sposobna zadostiti pogojem, da bi bila del demokratične Evrope«. 
V tem smislu je Slovenija nova »žrtev« špansko-katalonskega medijsko-političnega konflikta. V idealnem svetu naivnih, 
recimo katalonskega vladnega vira za Delo, bi pričakovali »opravičilo Madrida Ljubljani in tudi Slovencem«, nikakor pa ne 
dodatnega španskega pritiskanja ... zaradi sprejema delegacije iz Barcelone. Mu je glede na to, kako previden, čeprav morda 
manj protokolaren je bil katalonski obisk, res mogoče odvzeti diplomatsko nedolžnost? V realpolitičnem svetu zrelih, ki se 
zunanjepolitično ne prerivajo drug z drugim, bi pričakovali, da se zaradi velike Španije zdaj ne bomo spet kot majhni 
prepirali doma. 

• Vse več prosilcev Slovenijo zapusti. Barbara Eržen. Delo, Ljubljana, 18. december 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/vse-vec-prosilcev-slovenijo-zapusti-125818.html  
Vlogo za mednarodno zaščito so letos oddali 2803 tujci, a velika večina je Slovenijo že zapustila. Med 255 prosilci za 
mednarodno zaščito v Sloveniji sta tudi Kurda iz Sirije Fadia in Ammar Ahmmad s štirimi otroki. Najmlajši ima dobrih pet 
mesecev in je rojen v Sloveniji, najstarejša hči je osnovnošolka.  

https://www.delo.si/novice/slovenija/vse-vec-prosilcev-slovenijo-zapusti-125818.html


 

 
Slika: Fadia in Ammar Ahmmad si želita nadaljevati življenje v Sloveniji, kjer sta že vzpostavila prijateljske stike in kjer 
otroci že obiskujejo šolo. Foto: Leon Vidic/Delo 
 
Ljubljana –  V manjši sobi v prvem nadstropju ljubljanskega azilnega doma, kjer večino prostora zavzemajo postelje, naju je 
družina Ahmmad s fotografom sprejela na pogovor. Ammar je ponudil kavo. Iz Sirije, kjer je, kot pravi, obsojen le na smrt, 
se je družina proti Evropi odpravila prek Turčije in Grčije. »Želimo ostati tu, a imamo problem,« je najprej zadržano povedal. 
V Grčiji, kjer je družina ostala približno šest mesecev, je že pridobila mednarodno zaščito. »Da imamo status me je 
presenetilo,« je povedala Fadia, ki se tja ne želi več vrniti. Razmere v taborišču niso bile dostojne, kljub njeni nosečnosti so 
se odločili pot nadaljevati proti Sloveniji. »Utrujena sem. Želim si živeti tukaj. Moji otroci tu hodijo v šolo in poleg arabščine, 
kurdščine, angleščine govorijo tudi že slovensko,« je povedala in dodala, da si želi, da odziva iz Grčije ne bi bilo. 
Mednarodno zaščito ima v Sloveniji 547 posameznikov 
Od osamosvojitve je v Sloveniji mednarodno zaščito, ki si jo želi tudi sirska družina, dobilo 808 posameznikov, od tega jih je 
127 prejelo slovensko državljanstvo. Mednarodno zaščito ima 547 posameznikov. Slovenija za migrante sicer ni ciljna država 
in v uradu za oskrbo in integracijo migrantov opažajo, da se je število prosilcev za mednarodno zaščito, ki odidejo iz 
Slovenije, v primerjavi z lani še povečalo. Zdaj odide že okoli 95 odstotkov prosilcev, ki zaprosijo za mednarodno zaščito. 
»Njihova prostovoljna odločitev je, da odidejo in mi temu ne moremo nasprotovati,« pravi direktorica urada Mojca Špec 
Potočar. 
Še večji odstotek odhodov je med mladoletniki brez spremstva. Skupaj jih tako le 24 živi v ljubljanskem azilnem domu in 
Dijaškem domu Postojna. Še vedno pa zanje ni sistemske rešitve, ki jo poleg strategije integracije v strategiji migracij urad za 
oskrbo in integracijo migrantov uvršča med svoje prednostne naloge prihodnjega leta. 
»Strategija naj upošteva pozitivne vidike migracij, predvsem tiste, ki so povezani s potrebami trga dela, zmanjševanja 
aktivnega prebivalstva in staranja ter vzdržnosti pokojninskega sistema. Vsebuje naj tudi ukrepe za medkulturno 
ozaveščanje in preprečevanje diskriminacije. Upošteva naj položaj ranljivih skupin, kot so družine, otroci, predvsem otroci 
brez spremstva ter žrtve trgovine z ljudmi,« opozarjajo na Slovenski filantropiji, kjer si želijo, da bi ljudje na migracije 
pogledali skozi oči zgodovine in sprejeli migracije ne kot neki nov fenomen, ampak kot stalnico v razvoju človeške družbe, ki 
poleg dobre vključitve prinaša napredek in razvoj. 
Večina priseljencev iz držav nekdanje Jugoslavije 
Posamezniki z mednarodno zaščito v Sloveniji predstavljajo le majhen del tujcev. Povprečni priseljenec v Sloveniji je, kot so 
ga opisali na statističnem uradu, moški, srednješolsko izobražen, slovenski državljan, s prvim bivališčem v Bosni in 
Hercegovini, star malo manj kot 49 let, v Slovenijo se je prvič priselil v 90. letih prejšnjega stoletja. Več desetletij v skupni 
državi se kaže tudi v sedanji sestavi prebivalstva Slovenije, med 250.000 priseljenci jih je kar 86 odstotkov imelo prvo 
bivališče v kateri od držav, nastalih po razpadu Jugoslavije (Bosna in Hercegovina, Hrvaška in Srbija).  

• Konec gladovne stavke. Mimi Podkrižnik. Delo, Ljubljana, 20. december 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/konec-gladovne-stavke-132474.html  
Priprti katalonski voditelji Jordi Sànchez, Jordi Turull, Quim Forn in Josep Rull so po dvajsetih dnevih prenehali gladovno 
stavkati  
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Slika: Zahteve po izpustitvi političnih zapornikov. Foto: Reuters 
 
Priprti katalonski voditelji Jordi Sànchez, Jordi Turull, Quim Forn in Josep Rull so po dvajsetih dnevih prenehali gladovno 
stavkati, saj so menda dosegli, kar so hoteli. 
Tako so se odločili, potem ko so jih k prekinitvi stavke v skupnem pismu pozvali od nekdanjih predsednikov Katalonije 
Carlesa Puigdemonta, Arturja Masa, Joséja Montilla, Pasquala Maragalla in Jordija Pujola do nekdanjih predsednic(kov) 
parlamenta Carme Forcadell, Núrie de Gispert, Ernesta Benacha in Joana Rigola pa še ombudsman Rafael Ribó. Podpisniki 
pisma so opozorili, kako so stavkajoči dosegli, da je javnost tako v Kataloniji kakor na tujem videla, v kakšnem položaju so. 
Turull in Sánchez sta se 1. decembra odločila za takšen protest: »za nedoločen čas«, s čimer sta hotela opozoriti, kako 
špansko vrhovno sodišče »blokira«, da bi njihove primere čim prej prenesli na evropsko sodišče za človekove pravice. Forn 
in Rull sta se jima pridružila čez dva dni. 
 

 
Dnevnik, Ljubljana 
 

• Šarec obžaluje neenotnost slovenske zunanje politike glede Katalonije. STA. Dnevnik, Ljubljana, 14. december 
2018  

https://www.dnevnik.si/1042853276/slovenija/sarec-obzaluje-neenotnost-slovenske-zunanje-politike-glede-katalonije-  
Premier Marjan Šarec je danes v Bruslju obžaloval neenotnost slovenske zunanje politike glede katalonskega vprašanja in 
kritiziral predsednika republike Boruta Pahorja zaradi nedavnega neformalnega sprejema katalonskega predsednika 
Quima Torre. Poudaril je še, da vprašanj samostojnosti Slovenije in Katalonije ni mogoče primerjati. 
 

 
Slika: Marjan Šarec. Foto: Jaka Gasar 
  
»Obžalujem, da naša zunanja politika spet ni bila enotna kljub dogovoru, da bo naše ravnanje enotno,« je dejal Šarec, ki je o 
katalonskem vprašanju ob robu vrha EU v Bruslju govoril s španskim kolegom Pedrom Sanchezom. 
»Čudijo me ravnanja nekaterih, ki imajo veliko daljšo kilometrino v zunanji politiki, kot jo imam sam. Vsaj tako sem pred 
časom poslušal,« je poudaril premier. »Glede na dolgo kilometrino gospoda Pahorja sem pričakoval drugačno reakcijo,« je 
dodal. 
»Treba je poznati tudi protokol, kdo sprejema koga, in upoštevati tudi ravni obiskov,« je še opozoril Šarec. Na vprašanje, 
kako tolmači Pahorjevo odločitev, pa je odgovoril le, da je to treba vprašati predsednika. 

https://www.dnevnik.si/1042853276/slovenija/sarec-obzaluje-neenotnost-slovenske-zunanje-politike-glede-katalonije-
https://www.delo.si/images/slike/2018/12/20/o_406664_1024.jpg


V Španiji je kar precejšen vihar glede tega, tudi mediji so polni te tematike, vendar sva imela s premierjem Sanchezom 
konstruktiven pogovor, prihaja v Slovenijo, naši odnosi so zelo dobri, je izpostavil Šarec. 
Premier je tudi ponovno pojasnil stališče slovenske vlade glede katalonskega vprašanja: Španija je suverena in demokratična 
država, katalonsko vprašanje je notranja zadeva Španije, vprašanj osamosvojitve Slovenije in Katalonije ni mogoče enačiti. 

• Še vojaški korak h kosovski državnosti. Dejan Kovač. Dnevnik, Ljubljana, 14. december 2018  
https://www.dnevnik.si/1042853194/svet/1042853194  
Kosovski parlament je po hitrem postopku in brez navzočnosti poslancev Srbske liste sprejel preoblikovanje svojih 
varnostnih sil v vojsko Kosova. Imela bo 5000 aktivnih vojakov in 3000 rezervistov. 
 

 
Slika: Sprejemanja zakonodaje o preoblikovanju dosedanjih kosovskih varnostnih sil z omejenimi pristojnostmi v 
istoimensko, a dejansko kosovsko vojsko, so se udeležili tudi njeni bodoči predstavniki. Foto: AP  
 
Ustanovitev obrambnega ministrstva Kosova in oblikovanje kosovske vojske sta najlepše darilo za novoletne praznike, je po 
izglasovanju zakonodaje o tem tvitnil kosovski predsednik Hashim Thaçi. Zanjo je glasovalo 105 poslancev v kosovskem 120-
članskem parlamentu z dvajsetimi predstavniki manjšin, pri čemer so poslanci srbske manjšine glasovanje bojkotirali in ga 
označili za obvoz ustave. Tudi evropskim očitkom o tem so se v Prištini formalno izognili z ohranitvijo ustavnega 
poimenovanja svojih oboroženih enot kot varnostnih sil, čeprav so s tremi zakoni o ustanovitvi obrambnega ministrstva, 
aktivnih vojakih in rezervistih ter sistemu rekrutiranja sprožili oblikovanje vojske kot naslednjega koraka k polni suvereni 
državnosti.  
V službi vseh državljanov 
Kosovske varnostne sile so bile v skladu z leta 2008 sprejeto ustavo vzpostavljene slabo leto pozneje, v celoti operativne pa 
so postale pred petimi leti. Imajo 2500 aktivnih pripadnikov in do 800 rezervistov, z zgolj lahko oborožitvijo pa imajo 
podvržena civilnemu nadzoru omejena pooblastila na krizne dogodke ob predvidenem sodelovanju tudi v mednarodnih 
mirovnih misijah. Kosovo naj bi v naslednjem desetletju dobilo pravo vojsko, ki bo zadolžena za obrambo države oziroma po 
današnjih navedbah kosovskega premierja Ramusha Haradinaja vojsko vseh državljanov, vedno v službi miru. »Vojska ne bo 
nikoli usmerjena proti svojim državljanom, saj so ti tako na jugu kot na (srbskem op. p.) severu kot doma,« je dejal ko je 
napovedal, da bodo njeni predstavniki razporejeni po celem Kosovu. Kritike iz Evropske unije in Nata na račun za Beograd 
izjemno spornega preoblikovanja kosovskih varnostnih sil so v Prištini sicer upoštevali s prilagoditvijo nekaterih zakonskih 
določil, med drugim s členom, ki navaja, da so »kosovske varnostne sile večetnične vojaške sile, profesionalne, oborožene in 
pooblaščene, da služijo v državi in na tujem v skladu z ustavnim in zakonskim mandatom«. 
Iz Beograda so že pred sprejetjem zakonodaje na Prištino deževala ostra opozorila, med drugim je predsednica srbske vlade 
Ana Brnabić v začetku tega meseca namignila celo na vojaško zaščito srbskega življa na kosovskem severu. Danes je 
poudarila, da Srbija ostaja na poti miru in stabilnosti, srbski zunanji minister Ivica Dačić pa je napovedal, da bodo zahtevali 
izredno zasedanje varnostnega sveta Združenih narodov v prepričanju, da Priština krši njegovo resolucijo 1244, ki je po 
posredovanju Nata proti Srbiji leta 1999 formirala mednarodno misijo za Kosovo (UNMIK) in je vsaj po mnenju Beograda še 
vedno zavezujoča ne glede na kosovsko razglasitev neodvisnosti in njenega resda še ne dokončnega mednarodnega 
priznanja. Oglasil se je tudi direktor urada srbske vlade za Kosovo in Metohijo Marko Đurić, ki je vojsko Kosova označil za 
nelegalno okupacijsko oboroženo formacijo, pozval tako kosovske Srbe kot Albance, naj se ji ne pridružijo, ter dodal, da je 
njen cilj nasilno preoblikovanje meje s Srbijo.  
Zmerne kritike iz Bruslja 
Evropska unija in Nato sta izrazila zadržano nezadovoljstvo z današnjo potezo Prištine, ki po nedavni uvedbi stoodstotne 
carine na srbsko (in bosansko) blago še dodatno blokira dialog z Beogradom. Generalni sekretar severnoatlantskega 
zavezništva Jens Stoltenberg je tako dejal, da je sicer tranzicija kosovskih varnostnih sil (KVS) načeloma stvar, o kateri 
odloča Kosovo, da pa so Prištini dali vedeti, da so jo sprožili v napačnem času. Dodal je, da bodo ponovno ocenili 
sodelovanje Nata s KVS, ter poudaril, da morajo vse strani zagotoviti, da današnja odločitev ne bo privedla do povečanja 
napetosti v regiji. S strani EU so podarili, da mora biti preoblikovanje KVS izvedeno zgolj in samo v postopnem procesu in v 
skladu s kosovsko ustavo, britanski veleposlanik na Kosovu Ruairí O'Connell pa je za srbsko Prvo TV dejal, da njegova država 
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v danes sprejeti zakonodaji ne vidi nič spornega, saj je Kosovo neodvisna država, ki kot takšna oblikuje oborožene sile, če to 
želi.  

• Zgodovinska fronta: Ob smrti dr. Antona Korošca umolknili vsi bojni glasovi. Ernest Sečen. Dnevnik, Ljubljana,  
                 15. december 2018  
https://www.dnevnik.si/1042853251/magazin/zgodovinska-fronta/zgodovinska-fronta-ob-smrti-dr-antona-korosca-
umolknili-vsi-bojni-glasovi-  
Sredi decembra 1940 je vladal v Sloveniji hud mraz s temperaturami precej pod –10 ˚C, zato na že tako veličasten pogreb 
takratnega slovenskega duhovnika in državnika dr. Antona Korošca ni prišlo še več ljudi. 
 

 
Foto: Dnevnik 
 
O njegovem življenju in delu je bilo v preteklosti prelitega veliko črnila. Odvisno od političnega pola so ga eni povzdigovali v 
oblake, drugi pa utapljali v gnojnici. Vsekakor velja ta izrazito polnokrven politični pragmatik, kot ga je na enem od novejših 
simpozijev označil neki zgodovinar, za enega najpomembnejših slovenskih politikov v 20. stoletju. V svojih rokah je držal 
izjemno politično moč skozi tri desetletja – od časov Avstro-Ogrske pa skoraj do konca življenja Kraljevine Jugoslavije. Nase 
je opozoril že leta 1909, ko je bil izvoljen v štajerski deželni zbor in že takoj zahteval združitev slovenskega dela Štajerske in 
Koroške s preostalimi jugoslovanskimi pokrajinami znotraj cesarstva v enotno upravno enoto. Osem let pozneje, 30. maja 
1917, je bil tisti, ki je v dunajskem državnem zboru kot predsednik Jugoslovanskega kluba poslancev prebral majniško 
deklaracijo – zahtevo po združitvi vseh južnih Slovanov v monarhiji v avtonomno pokrajino. Slovenci so deklaracijo med 
množičnim gibanjem podprli z več kot 200.000 podpisi. Ob koncu prve svetovne vojne je bil med najbolj zaslužnimi za 
nastanek prve Jugoslavije in tudi predsednik njene vlade. Predsednik vlade je bil tudi v času poznejše Kraljevine Jugoslavije, 
in to kot prvi in edini, ki ni bil Srb. V vladi te države je bil tudi notranji minister, prometni minister ter minister za rudarstvo 
in gozdarstvo.  
Dr. Anton Korošec osvoboditelj in voditelj soustanovitelj in krmar slovenskega naroda Jugoslavije – umrl. 
V trenutku, ko je bilo v teh mračnih dneh spet kronano z uspehom eno Njegovo delo za blagor slovenskega naroda in širše 
domovine, sredi nadčloveških prizadevanj za ohranitev našega miru in obstanka, sredi genialnega dela in načrtov za lepšo 
bodočnost lastnega naroda in skupne države, je Bog v svoji nedoumljivi modrosti poklical k sebi največjega moža 
slovenskega naroda, doktorja Antona Korošca. Kakor da je sedanjemu strahotnemu času usoda, da nas sleherni dan 
preseneča s svojimi neslutenimi grozami, je udarila v nas novica, da smo izgubili nocoj moža, čigar ime je slovenskemu 
narodu postalo simbol obstanka, svobode in lepše bodočnosti in vsega dobrega.  
Naše duše se upirajo verjeti v ta udarec, ki mu slovenska, tako žalostna zgodovina, nima primere. Umrl je mož, največji sin 
slovenske matere, čigar nesebično, daljnovidno in od Previdnosti vodeno delo pomeni usodo malega evropskega naroda. 
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Edina sreča tega naroda med zmedami in viharji Evrope v dvajsetem stoletju je bila, da mu je na čelu korakal mož, kakor je 
bil doktor Anton Korošec. Voditelj malega naroda, ki mu je bil narod vse, kakor je bil on vse svojemu narodu. (…)  
Slovenski dom, 14. decembra 1940 
Ob smrti dr. Korošca  
V času, ko naš narod in naša država bolj kakor kdaj potrebujeta celih mož in preizkušenih politikov, je odšel v večnost dr. 
Anton Korošec. Z njim vstopa v zgodovino ena najbolj izrazitih osebnosti naše nedavne preteklosti in sedanjosti, eden izmed 
onih, ki jim je bilo usojeno, da so na prelomu naše narodne zgodovine, opravljali odločujoče naloge.  
Z imenom dr. Korošca je ozko povezanih 25 let naše narodne zgodovine, 25 let razvoja našega slovenskega rodu, a tudi 
jugoslovenske nacionalne in državne misli, celo prvo obdobje naše mlade narodne države Jugoslavije. Končno sodbo o 
pomenu tega moža, o njegovih vrlinah in nedostatkih, njegovih pogreškah in zaslugah bo izrekla zgodovina. Napredni, 
jugoslovensko orientirani Slovenci so bili nekdaj za časa skupnega narodnega napora za osvoboditev in zedinjenje, povezani 
z dr. Korošcem v najožjem sodelovanju, pozneje pa dolga leta z njim v najostrejšem političnem boju. Ob njegovem mrtvem 
truplu so na mah umolknili vsi bojni glasovi in občutek, da je smrt dr. Antona Korošca težko izguba za narod in državo, 
prevladuje vsako drugo čustvo. (…) 
Njegove zasluge v našem narodnem in državnem življenju daleč presegajo vse negativne strani njegovega delovanja in so 
mu vedno tudi pri političnih nasprotnikih ustvarjale spoštovanje in priznanje. (…) 
Jutro, 15. decembra 1940 
Prevoz s kolodvora v bansko palačo  
Ljubljana, 16. decembra – Ob 5.55 je dospel posebni vlak s krsto dr. Antona Korošca na ljubljanski kolodvor. (…)  
Katoliški akademiki so kovinasto krsto prenesli iz vagona pred kolodvor, kjer so jo položili v pogrebni avtomobil, ki je vozil po 
Tyrševi in Bleiweisovi cesti počasi, da se je lahko za njim zgrnila v žalnem sprevodu vsa množica, ki je sprejela krsto s 
posmrtnimi ostanki dr. Antona Korošca na kolodvoru. (…) 
Pred bansko palačo se je sprevod ustavil in so krsto prenesli na visok mrtvaški oder v banski stekleni dvorani, ki je vsa v 
črnini. (…)  
Slovenski narod, 16. decembra 1940 
Zadnja pot dr. Korošca 
Ljubljana, 17. decembra. Za poslednjo pot dr. Antona Korošca je usoda poslala izredno mrzel dan, kakršnega menda tudi v 
letošnji ostri zimi še ni bilo. Ob 9., ko se je v stolnici začela žalna peta maša, so namerili 14 stopinj mraza, kar je bilo krivo, da 
so imeli redni, pa tudi posebni vlaki, ki so prihajali iz raznih smeri, občutne zamude, obenem pa, da mladina osnovnih šol ni 
mogla v strnjenih vrstah sodelovati v špalirju, s katerim je Ljubljana in z njo vsa Slovenija spremila pokojnega državnika od 
stolnice do Navja, kjer mu je mestna občina sredi najodličnejših pesnikov, pisateljev in buditeljev naše preteklosti določila 
poslednje domovanje. (…) 
Jutro, 18. decembra 1940 
Zadnje slovo od voditelja Slovencev 
Ko so se deset in deset tisoči slovenskega naroda v nemi tišini in žalostnem plapolanju zastrtih zastav zgrnili okoli 
poslednjega doma, v katerem bo po tolikem trudu in težkih poteh počival naš voditelj, so mu spregovorili v slovo še 
državniki, sodelavci in prijatelji. Njihovi govori so bili močno priznanje možu, za katerim žalujeta Slovenija in Jugoslavija. (…) 
Slovenski dom, 18. decembra 1940 
Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.s 

• Hrvaška namerava olajšati pridobitev državljanstva. STA. Dnevnik, Ljubljana, 15. december 2018 
https://www.dnevnik.si/1042853410/svet/hrvaska-namerava-olajsati-pridobitev-drzavljanstva  
Hrvaška vlada je sprejela spremembe zakona o hrvaškem državljanstvu, s katerimi nameravajo olajšati pridobitev 
državljanstva za pripadnike hrvaškega naroda v drugih državah ter hrvaške izseljence in njihove potomce. Iz pogojev za 
pridobitev državljanstva so med drugim izločili znanje hrvaškega jezika. 
 

 
Slika: Fotografija je simbolična. Foto: Jaka Gasar  
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Iz Banskih dvorov so v hrvaški parlament poslali predlog spremenjenega zakona o državljanstvu, po katerem za pridobitev 
državljanstva ne bo več treba znati hrvaškega jezika in latinične pisave, poznati hrvaške kulture in državne ureditve. 
S tem so upoštevali pripombe hrvaških izseljencev, ki so se nameravali kot hrvaški državljani vrniti na Hrvaško, a je bila ena 
večjih ovir znanje hrvaščine. 
Med drugim naj bi s spremenjenim zakonom razveljavili tudi generacijsko omejitev za pridobitev hrvaškega državljanstva za 
potomce izseljencev, kar pomeni, da bo hrvaško državljanstvo možno pridobiti ne glede na to, kdaj so prosilčevi predniki 
zapustili območje Hrvaške. 
Zvišali so tudi mejo za prijavo v evidenco hrvaških državljanov do 21. leta, in sicer za osebe, ki so bile rojene v tujini, a imajo 
vsaj enega starša hrvaškega državljana. S to spremembo bodo omogočili mladim ljudem, da se sami prijavijo za vpis v knjigo 
državljanov, če starša tega nista storila do polnoletnosti otrok. 
Državljanstva ne bo mogla pridobiti oseba, ki se je kdaj prej hrvaškemu državljanstvu odpovedala 
Omogočili bodo tudi pridobitev hrvaškega državljanstva za mladoletne otroke, katerih vsaj eden staršev je pridobil hrvaško 
državljanstvo kot izseljenec ali potomec hrvaških izseljencev. Olajšali bodo tudi izvajanje dokaznega postopka za pripadnike 
hrvaškega naroda, ki nimajo osebnih dokazov o pripadnosti hrvaškemu narodu, a sta starša nedvomno Hrvata. 
Predvideli so tudi slovesno prisego za osebe, ki bodo hrvaško državljanstvo dobile z naturalizacijo. 
Ta teden na vladi sprejeti zakon pa vsebuje tudi določilo, da državljanstva ne bo več mogla pridobiti oseba, ki se je pred tem 
odpovedala hrvaškemu državljanstvu. 
Državljanstvo bodo lahko odvzeli, če je bilo pridobljeno na podlagi poroke, ki je bila dosežena zaradi koristi, kot tudi zaradi 
lažnega predstavljanja ali prevar med postopkom pridobitve. 
Hrvaški notranji minister Davor Božinović je pojasnil, da želijo s spremembami zakona prepoznati in ovrednotiti 
gospodarske, demografske, družbene, znanstvene in ostale potenciale med hrvaškimi izseljenci. 
Povedal je, da je od uveljavitve zakona o državljanstvu leta 1992 hrvaško državljanstvo dobilo nekaj manj kot 1,1 milijona 
tujih državljanov. 

• V Rimu za pravice migrantov demonstriralo več tisoč ljudi. STA. Dnevnik, Ljubljana, 15. december 2018  
https://www.dnevnik.si/1042853435/svet/v-rimu-za-pravice-migrantov-demonstriralo-vec-tisoc-ljudi  
V Rimu se je na protestih proti migracijski politiki italijanske vlade popoldne zbralo več tisoč ljudi. Vlada po mnenju 
protestnikov preveč omejuje pravice migrantov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
 

 
Slika: V Rimu za pravice migrantov demonstriralo več tisoč ljudi (Foto: AP)  
 
Slogan zborovanja je bil Get up stand up, stand up for your rights, navdih zanj so organizatorji dobili v pesmi Boba Marleyja. 
Več udeležencev je nosilo rumene jopiče po zgledu francoskih protestnikov. 
Kot so poudarili v društvu Projekt pravice, ki združuje pravnike in nevladne organizacije za človekove pravice, se je začelo s 
kriminalizacijo tistih, ki so na morju rešili več tisoč ljudi, sledilo je zaprtje pristanišč za ladje z migranti. »Zdaj so z dekretom 
notranjega ministra Salvinija odpravili humanitarno zaščito in tako ustvarili množico prisiljenih v življenje v ilegali,« so 
zapisali v sporočilu za javnost. 
»Gradijo vse več zidov, ovir, ograj. Nova italijanska zakonodaja tudi botruje vse večji diskriminaciji ter s tem vse hujši stiski 
in težavam,« je poudaril Sicilijanec Tony Scardamaglia. 

• Hrvaška še pripravlja odgovor na slovensko tožbo. STA. Dnevnik,  Ljubljana, 18. december 2018  
https://www.dnevnik.si/1042853742/svet/hrvaska-se-pripravlja-odgovor-na-slovensko-tozbo  
Hrvaška bo »v predpisanem roku« argumentirano odgovorila na slovensko tožbo pred Sodiščem EU v povezavi s 
hrvaškim nepriznavanjem meje, so v ponedeljek za STA sporočili iz hrvaškega zunanjega ministrstva. Neuradno naj bi na 
Sodišču EU v Luxembourgu hrvaški odgovor pričakovali okoli božiča. 
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Slika: Hrvaška še pripravlja odgovor na slovensko tožbo. Foto: Matej Povše  
 
Hrvaška zunanja ministrica Marija Pejčinović Burić je prejšnji mesec napovedala, da bodo odgovor poslali v drugi polovici 
decembra, a v odgovoru na vprašanje STA niso natančno navedli, kdaj naj bi dejansko tudi odgovorili sodnikom v 
Luxembourgu. 
Na sedežu hrvaške diplomacije so za STA zgolj ponovili, da odgovor pripravljajo v sodelovanju s hrvaškimi in tujimi 
strokovnjaki za mednarodno in evropsko pravo. 
Slovenija je tožbo pred Sodiščem EU vložila sredi julija, povzetek vsebine pa je bil v Uradnem listu EU objavljen 5. novembra. 
Hrvaška naj bi svoje argumente pojasnila v mesecu dni po vročitvi slovenske tožbe. 
Po hrvaškem odgovoru bo imela Slovenija pravico do replike, tožena stranka pa do odgovora nanjo. Za vložitev obeh je rok 
mesec dni. Ko se bo pisni postopek končal, bosta imeli stranki še možnost ustne obravnave, če bosta tako želeli. V povzetku 
slovenske tožbe so navedli, da je Slovenija Hrvaški očitala enostransko neizpolnjevanje zaveze, ki jo je sprejela v procesu 
pristopanja k EU, da bo spoštovala arbitražno razsodbo in s tem mejo, določeno v razsodbi ter druge obveznosti iz razsodbe. 
V Ljubljani so prav tako ocenili, da Hrvaška zavrača spoštovanje pravne države, ki je temeljna vrednota EU ter da krši skupno 
ribiško politiko, schengenska pravila in pravila o prostorskem načrtovanju na morju. 
Predsednik sodišča EU Koen Lenaerts je za časnik Delo nedavno povedal, da Slovenija lahko pričakuje razsodbo 
najverjetneje v prihodnjem letu. 

• Ključno (p)ostaja Kosovo. Dejan Kovač. Dnevnik, Ljubljana, 20. december 2018  
https://www.dnevnik.si/1042854025/svet/kljucno-postaja-kosovo  
“Evropa ni popolna brez integracije zahodnega Balkana,” je tvitnil širitveni komisar EU Johannes Hahn ob včerajšnjem 
delovnem sestanku z voditelji omenjene regije, ki pa si na poti v Unijo postavlja nove ovire, trenutno najbolj odmevne 
med Beogradom in Prištino. 
 

 
Skupinski portret z delovnega sestanka balkanskih voditeljev v Bruslju: z leve proti desni stojijo Denis Zvizdić, Milo 
Đukanović, Hashim Thaci, Federica Mogherini, Aleksandar Vučić, Johannes Hahn in Zoran Zaev. (Foto: twitter)  
 
Delovni sestanek visoke predstavnice za zunanjo in varnostno politiko EU Federice Mogherini in širitvenega komisarja 
Johannesa Hahna z voditelji držav zahodnega Balkana je bil namenjen razmeram v tej regiji, doseženim rezultatom v 
iztekajočem se letu in načrtom za prihodnje. Predsedniki Srbije, Črne gore in Kosova Aleksandar Vučić, Milo Đukanović in 
Hashim Thaci ter premierja Makedonije in BiH Zoran Zaev in Denis Zvizdić se soočajo z različnimi težavami pri približevanju 
Uniji. Bosna s postavljanjem stabilne oblasti po nedavnih parlamentarnih volitvah, Makedonija z implementacijo sporazuma 
o državnem imenu z Grčijo, Beograd in Priština pa s prekinjenim dialogom o ureditvi odnosov, potem ko skuša kosovsko 
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vodstvo najti izhod iz slepe ulice do končnega priznanja države s stoodstotnimi carinami na srbsko blago in preoblikovanjem 
varnostnih sil v vojsko.  
Srbski predsednik Vućić je po srečanju dejal, da je bilo ozračje na njem odkrito, sam pa je vztrajal, da dialoga s Prištino ne 
morejo nadaljevati, dokler ta ne ukine omenjenih carin. S kosovskim kolegom se ni posebej pogovarjal, se je pa na skupnem 
sestanku zavzel za oblikovanje enotnega regionalnega gospodarskega trga, ki ga je predstavil kot prednostno nalogo, 
nepovezano s Prištino ali EU, ampak z nujnim razvojem lastnih ekonomij z razbremenitvijo podjetij in olajšanim dostopom 
tujih naložb. Thaci je po pisanju časnika Koha Ditore glede dialoga s Srbijo ocenil, da možnosti za celovit dogovor o 
medsebojnem priznanju obstajajo in da bi lahko bil dosežen v bližnji prihodnosti ob mobilizaciji mednarodne skupnosti. Na 
sestanku v Bruslju se je osredotočil na vprašanje vizumske liberalizacije, ki je Kosovu obljubljena, a neuresničena, poudaril 
pa tudi, da so sicer uspešno rešili druga vprašanja, med njimi zadovoljivo z drugimi sosedami, Makedonijo, Črno goro in 
Albanijo.  
Povezovanje regije je nuja 
Za bosanskega premierja sta bila na delovnem srečanju ključna regionalno sodelovanje in medsebojno zaupanje kot temelj 
za izboljšanje političnih in gospodarskih odnosov. V Sarajevu končujejo odgovore na dodatna vprašanja evropske komisije v 
okviru priprave mnenja o prošnji BiH za članstvo v EU, pri čemer je Zvizdić poudaril pomen kontinuiranega angažiranja 
Bruslja pri krepitvi stabilnosti in povezovanja zahodnega Balkana, tudi pri spoštovanju sporazuma Cefta, ki ga Kosovo krši s 
stoodstotnimi carinami tudi na bosansko blago.  
Makedonija lahko pričakuje začetek pridružitvenih pogajanj v prihodnjem letu, Zoran Zaev pa je včeraj izrazil pričakovanje, 
da bo dogovor z Grčijo o makedonskem državnem imenu dobil dvotretjinsko podporo v sobranju do konca januarja. Zaželel 
je tudi, da Grčija čim prej začne postopek njegove ratifikacije in sprejetja protokola za makedonsko članstvo v zvezi Nato.  
Donald Trump navija za kompromis 
V reševanje najnovejših zapletov med Beogradom in Prištino se je vključil tudi ameriški predsednik Donald Trump. V pismu, 
objavljenem na spletni strani kosovskega predsednika Hashima Thacija, slednjega poziva, naj stori vse za sklenitev trajnega 
miru s Srbijo. »Če ne boste izkoristili te edinstvene priložnosti, bo to tragičen korak nazaj, saj se nova priložnost za celovit 
mir verjetno ne bo pojavila tako kmalu,« se glasi Trumpovo opozorilo, katerega objavo niti Bela hiša niti njeno 
veleposlaništvo na Kosovu nista komentirala. Thachi je že poleti sporočil, da bi lahko dogovor z Beogradom dosegli s 
popravkom meja, čemur v EU nasprotujejo, Trump pa je zdaj zapisal, da bi voditelja Kosova in Srbije z veseljem gostil pri 
podpisu sporazuma. Pismo, ki ga tudi pričakuje, je včeraj v Bruslju komentiral srbski predsednik Aleksandar Vučić. Ocenil je, 
da so ZDA zainteresirane za rešitev s kompromisom, ki pa je zanj bolj oddaljen, kot ga predstavlja Trump. Dodal je: 
»Moramo nadaljevati iskanje rešitve za Kosovo, sicer bodo slabe rešitve našle nas.«  
 
 

Večer, Maribor 

• (FOTO) V Bruslju nasilje po protestih proti dogovoru o migracijah. STA. Večer, Maribor, 16.12.2018 
https://www.vecer.com/v-bruslju-nasilje-po-protestih-proti-dogovoru-o-migracijah-6630841 
Na drugi strani se je na protimanifestaciji zbralo okoli 1000 zagovornikov dogovora o migracijah. 
Sprva mirni protesti desničarskih skupin proti dogovoru ZN o migracijah, ki se jih je danes v Bruslju udeležilo okoli 5500 ljudi, 
so se sprevrgli v nasilje. Protestnike, ki so v policiste in v poslopja evropskih institucij metali kamenje in druge predmete, so 
razgnali s solzivcem in vodnim topom. 
 

 
Slika: V Bruslju nasilje po protestih proti dogovoru o migracijah. Foto:  epa 
 
Udeleženci so na protestih zahtevali, naj belgijska vlada da prednost domačinom in ne migrantom. Zavzeli so se za zaprtje 
meje in za odstop premierja Charlesa Michela, je poročala belgijska tiskovna agencija Belga. Protest je organiziralo več 
desničarskih skupin. 
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Slika: V Bruslju nasilje po protestih proti dogovoru o migracijah. Foto:  epa 
 
Na drugi strani se je na protimanifestaciji zbralo okoli 1000 zagovornikov dogovora o migracijah. Shod so na drugi strani 
Bruslja organizirale skupine, ki se borijo proti stigmatizaciji migrantov, po zgledu francoskih protestnikov pa so nekateri 
udeleženci nosili rumene jopiče. 
 

 
Slika: V Bruslju nasilje po protestih proti dogovoru o migracijah. Foto:  epa 
 
V maroškem Marakešu so 10. decembra potrdili dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki ga bo 19. decembra z 
resolucijo potrdila še Generalna skupščina ZN. 
 

 
Slika: V Bruslju nasilje po protestih proti dogovoru o migracijah. Foto:  epa 
 
Več držav, med njimi tudi nekatere evropske, k sporazumu ni pristopilo, ker menijo, da dogovor izenačuje zakonite in 
nezakonite migracije ter posega v suverenost držav pri migracijski politiki.V Bruslju nasilje po protestih proti dogovoru o 
migracijah 
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Bruselj, 16. decembra - Sprva mirni protesti desničarskih skupin proti dogovoru ZN o migracijah, ki se jih je danes v Bruslju 
udeležilo okoli 5500 ljudi, so se sprevrgli v nasilje. Protestnike, ki so v policiste in v poslopja evropskih institucij metali 
kamenje in druge predmete, so razgnali s solzivcem in vodnim topom, je poročala nemška tiskovna agencije dpa. 
Udeleženci so na protestih zahtevali, naj belgijska vlada da prednost domačinom in ne migrantom. Zavzeli so se za zaprtje 
meje in za odstop premierja Charlesa Michela, je poročala belgijska tiskovna agencija Belga. Protest je organiziralo več 
desničarskih skupin. 
 

 
Slika: V Bruslju nasilje po protestih proti dogovoru o migracijah. Foto:  Reuters 
 
Na drugi strani se je na protimanifestaciji zbralo okoli 1000 zagovornikov dogovora o migracijah. Shod so na drugi strani 
Bruslja organizirale skupine, ki se borijo proti stigmatizaciji migrantov, po zgledu francoskih protestnikov pa so nekateri 
udeleženci nosili rumene jopiče. 
 

 
Slika: V Bruslju nasilje po protestih proti dogovoru o migracijah. Foto:  epa 
 
V maroškem Marakešu so 10. decembra potrdili dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki ga bo 19. decembra z 
resolucijo potrdila še Generalna skupščina ZN. 
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Slika: V Bruslju nasilje po protestih proti dogovoru o migracijah. Foto: epa 
 
Več držav, med njimi tudi nekatere evropske, k sporazumu ni pristopilo, ker menijo, da dogovor izenačuje zakonite in 
nezakonite migracije ter posega v suverenost držav pri migracijski politiki. 

• Marakeška deklaracija: Vatikan je za, kaj pa slovenska Cerkev? Blaž Petkovič. Večer, Maribor, 17.12.2018 
https://www.vecer.com/marakeska-deklaracija-vatikan-je-za-kaj-pa-slovenska-cerkev-6631129  
 

 
Slika: Ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore. Foto: Andrej Petelinšek  
 
Med drugim nas je zanimalo, ali Slovenska škofovska konferenca oziroma slovenska Cerkev podpira marakeško 
deklaracijo, kako gleda na ta migracijski sporazum in ali se jim zdi prav, da mu nekateri, tudi pri nas, nasprotujejo. 
Vatikan upa na pozitivne posledice včeraj sprejetega migracijskega sporazuma Združenih narodov, so prejšnji teden zapisali 
v Družini, ob tem pa so navedli še izjavo vatikanskega državnega tajnika kardinala Pietra Parolina, ki je bil pred tednom dni 
tudi prisoten v Marakešu, kjer so predstavniki več kot 150 držav članic Združenih narodov potrdili dogovor ZN o varnih, 
urejenih in zakonitih migracijah: "Veselimo se udejanja dogovora in obljube o trajnostni, prostovoljni in dostojanstveni 
migraciji." Kot je znano, k dogovoru med drugimi niso pristopile ZDA, Avstrija, Češka, Latvija, Poljska in Madžarska, je pa 
Slovenija, medtem ko je Sveti sedež dejavno sodeloval pri pripravi dogovora. 
Kardinal Parolin je po poročanju Družine spregovoril o "kritičnem trenutku v zgodovini", saj so mnogi ljudje prisiljeni 
zapustiti svoje domove. Migracijski sporazum tako poskuša biti v pomoč, da bi se pri tem po najboljših močeh izognili krizam 
in tragedijam ter da bi bile migracije varne in urejene. Kot so še zapisali pri Družini, papež Frančišek pri tem poziva k štirim 
korakom: sprejemanju, skrbi, zaščiti in vključevanju, te pa naj bi vlade udejanile z ustrezno mero previdnosti. 
Ker je Vatikan tako jasno podprl marakeško deklaracijo, med drugim je tudi sodeloval pri njeni pripravi, smo za mnenje o 
dogovoru zaprosili tudi slovensko Cerkev. Kot je znano, zlasti stranke na desni (SDS, NSi ...) in njihove natrdnejše baze 
nasprotujejo temu dogovoru in zoper njega tudi protestirajo. Predsednik Nove Slovenije Matej Tonin celo obžaluje, da se je 
konference v Marakešu udeležila tudi slovenska delegacija. Ta dogovor po njegovih besedah tudi "precej agresivno 
promovira multikulturalizem, kjer se zdi, da bi se morali skoraj mi prilagajati tistim, ki prihajajo k nam, in ne obratno". 
"Uradno stališče Katoliške Cerkve do marakeškega sporazuma je predstavil Sveti sedež, ki je podpisnik omenjenega 
sporazuma. Slovenska škofovska konferenca (SŠK) o tej zadevi ni izdala nobene izjave. SŠK podpira vse demokratične 
razprave na omenjeno temo, v katerih lahko posamezniki in družbenopolitične organizacije svobodno izražajo stališča in 
pomisleke ne glede na to, ali sporazum podpirajo ali ne," nam je pred dnevi sporočil tiskovni predstavnik SŠK dr. David 
Kraner. Med drugim nas je zanimalo, ali Slovenska škofovska konferenca oziroma slovenska Cerkev podpira marakeško 
deklaracijo, kako gleda na ta migracijski sporazum in ali se jim zdi prav, da mu nekateri, tudi pri nas, nasprotujejo. 
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• (VIDEO) Posneli hrvaške policiste, ki nezakonito vozijo migrante nazaj v BiH. Kristina Božič. Večer, Maribor,   
17.12.2018 
https://www.vecer.com/video-posneli-hrvaske-policiste-ki-nezakonito-vozijo-migrante-nazaj-v-bih-6631480 
 

 
Slika: Posneli hrvaške policiste, ki nezakonito vozijo migrante nazaj v BiH. Foto:  Border Violence Monitoring  
 
Nezakonito ravnanje hrvaške policije ujeto na video posnetkih. “Gre za sramotno ravnanje članice EU,” je komentiral 
ravnanje z migrantkami in begunci minister za varnost BiH, Dragan Mektić. 
Včeraj objavljeni posnetki na strani Border Violence Monitoring dodajajo še nov dokaz o kršitvah človekovih pravic na mejah 
EU. Border Violence Monitoring povezuje različne nevladne organizacije, ki dokumentirajo nasilje nad ljudmi na balkanskih 
mejah Evrope. Pričevanja, ki jih zbirajo, so hrvaško policijo že v preteklosti obtoževala nezakonitih kolektivnih izgonov brez 
možnosti, da bi ljudje zaprosili za mednarodno zaščito, in nasilja nad begunci in migranti. 
Ovadili policiste in zahtevali odstope odgovornih 
Center za mirovne študije je v torek, 18. decembra, vložil kazensko ovadbo priti neznanim storilcem, ki so s silo pregnali 
migrante iz Hrvaške v Bosno in Hercegovino. Neznani storilci so v tem primeru policisti, ki so bili posneti med dejanjem.  
"Po številnih pričevanjih je javnost lahko videla tudi posnetke ravnanja hrvaške policije. Te razkrivajo kolektivno preganjanje 
in prekoračitev pooblastil kot je udarjanje z nogo, hkrati pa namigujejo tudi na morebitno uporabo orožja," je povedala Sara 
Kekuš iz Centra za mirovne študije in iniciative Dobrodošli.  
"Najprej so trdili, da gre le za prisotnost policije na meji, zdaj pa vidimo, da se beguncem onemogoča oddajanje vloge za 
mednarodno zaščito in azil," je dodala.  
Poleg tega zahtevajo tudi odstope notranjega ministra Davorja Božinovića, direktorja policije Nikole Miline in načelnika 
uprave za meje Zorana Ničena, ki so po mnenju organizacije neposredno odgovorni za nezakonito ravnanje policije.   
Hrvaška policija zanika nezakonitosti, minister za varnost BiH, Dragan Mektić pa je posnetke označil za škandal in sramoto za 
članico EU. "Policija se ukvarja s tihotapljenjem migrantov in jih sili v ilegalne migracije. Mi smo na to že večkrat opozarjali," 
je dejal minister BiH za televizijo N1. "Razpolagamo z dokazi, da to počno in da fizično zlorabljajo in pretepajo migrante. 
Imamo celo dokaze, da so maltretirali družine in mladoletne otroke," je dejal Dragan Mektić. 
Pretekli teden je Hrvaško kršitev mednarodnega azilnega prava obtožila tudi mednarodna organizacija Human Rights 
Watch, ki je na terenu v BiH zbrala pričevanja ljudi. Ti so raziskovalcem povedali, da jih je hrvaška policija pri nezakonitih 
vračanjih čez mejo EU tepla s pendreki, brcala in udarjala, vzela njihov denar in uničila mobilne telefone. Med njimi je bil 
tudi 15-letnik brez spremstva. Zbrana pričevanja potrjujejo poročila Amnesty International, opozorila Visokega komisariata 
ZN za begunce in komisarke za človekove pravice Sveta Evrope Dunje Mijatović. Hrvaško notranje ministrstvo vse obtožbe 
zanika. V torek je notranji minister Davor Božinović dejal, da mora Hrvaška kot članica EU ščititi evropsko in državno mejo 
ter ustavljati nezakonite migrante. Policija trdi, da so bili notranji nadzori opravljeni, da nepravilnosti niso bile odkrite in da 
so obtožbe nasilja način, kako želijo ljudje doseči, da bi prišli na Hrvaško. 
Nezakoniti pushbacki se po pričevanjih ljudi dogajajo na mejah Hrvaške z BiH, a tudi na meji s Slovenijo. Slovenska policija 
do sedaj ni želela komentirati ravnanja hrvaške policije in je poudarjala dobro sodelovanje med državama. Organizacije za 
človekove pravice pa ob tem opozarjajo, da bosanska policija ne beleži vračanj, ki jih izvaja hrvaška policija, četudi med EU 
in BiH obstaja sporazum o vračanju, od leta 2012 pa velja med BiH in Hrvaško podoben bilateralni sporazum s protokolom o 
vračanju oseb kot med Slovenijo in Hrvaško. 
Videi, ki so jih objavili pri Border Violence Monitoring, dokumentirajo, kot pravijo, 54 ilegalnih pushbackov (kolektivnih 
izgonov s Hrvaške) med 29. septembrom in 10. oktobrom letos. Gre za vsaj 350 migrantov in beguncev, med njimi so 
družine, mladoletni otroci in ženske. Pushbacki hrvaške policije so bili posneti podnevi in ponoči v bližini Lohova, dogajajo se 
na neoznačeni meji in ne potekajo ob prisotnosti bosanske policije. Vse to jih dela nezakonite. Raziskovalci pri Border 
Violence Monitoring zato pozivajo tako hrvaške oblasti kot EU, naj izvede neodvisno preiskavo. Denar za delovanje hrvaške 
mejne policije prihaja med drugim tudi iz EU sklada za notranjo varnost (ISF). 
Slovenska policija je junija policiji BiH donirala 100 zaščitnih jopičev, so nam že poleti sporočili s slovenskega notranjega 
ministrstva. To je bilo po junijskem srečanju, ki sta ga organizirala slovensko notranje ministrstvo in policija na Brdu, ki mu je 
nato sledilo tudi srečanje v Sarajevu. Na obeh srečanjih so generalni direktorji policij v regiji na čelu z Avstrijo in državami na 
Balkanu izmenjali informacije o migracijah in govorili o možnostih usklajenega delovanja. Na notranjem ministrstvu pravijo, 
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da na področju migracij razen pogovora notranjega ministra Boštjana Poklukarja konec oktobra z ministrom za varnost BiH 
Draganom Mektićem drugih aktivnosti med slovensko in bosansko policijo ni bilo. Tudi uresničevanja seznama o potrebah 
oblasti BiH, ki je bil po junijskih srečanjih poslan Evropski komisiji, slovenski organi ne spremljajo. Notranje ministrstvo 
Slovenije sicer z BiH sodeluje pri dveh projektih, in sicer krepitve organov za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter za 
podporo v boju proti pranju denarja.  

• Marjan Šarec "pozabil" kritizirati Dejana Židana. Uroš Esih. Večer, Maribor, 18.12.2018 
https://www.vecer.com/katalonski-kratki-stik-sarca-in-pahorja-6631441  
 

 
Slika: Predsednik vlade Marjan Šarec je kritiziral sprejem katalonskega predsednika Torre pri predsedniku republike 
Pahorju, ne pa pri koalicijskem partnerju, predsedniku državnega zbora Dejanu Židanu. Foto: Matjaž Klemenc  
 
Ilustrativen primer, kako neusklajena in notranjepolitično pogojena je slovenska zunanja politika, je nedavni obisk 
katalonskega premierja Quima Torre v Sloveniji. 
Slovenski državni vrh je bil v veliki zadregi, ali kljub vsesplošnim slovenskim simpatijam do katalonskega osamosvajanja 
sprejeti legitimno izvoljenega predsednika katalonske vlade. Še dober teden dni pred obiskom, ki ga lahko primerjamo z 
rednimi sprejemi koroških deželnih glavarjev ali predsednikov Furlanije - Julijske krajine na najvišji ravni v Sloveniji, je 
kazalo, da visokega katalonskega gosta ne bo sprejel nobeden od najvišjih predstavnikov slovenske države. Sprva je bilo 
predvideno srečanje Quima Torre le z Matjažem Nemcem, predsednikom parlamentarnega odbora za zunanjo politiko. 
Pahor in Židan na katalonskem bregu kot Kučan in Vajgl, Šarec sam na španskem 
Kučan in Vajgl odklenila vrata do Pahorja in Židana 
V kabinetu predsednika vlade Marjana Šarca so nam tedaj pojasnili, da se predsednik vlade ne bo srečal s predsednikom 
Katalonije zaradi drugih vnaprej dogovorjenih obveznosti. Tudi predsednik republike Borut Pahor sprva katalonskega 
predsednika ni nameraval sprejeti, a kot je znano, je naposled popustil prošnjam organizatorjev obiska, bivšega slovenskega 
predsednika Milana Kučana, zagovornika katalonske osamosvojitve in evropskega poslanca Iva Vajgla (Desus), sicer vodje 
Platforme za dialog EU-Katalonija. Še preden je Pahor spremenil mnenje, so nam iz urada predsednika republike pojasnili, 
da predsednik republike Pahor predstavnikov regionalnih oblasti iz drugih držav, ki se neuradno ali zasebno mudijo v 
Sloveniji, običajno ne sprejema, pač pa jih sprejmejo njegovi svetovalci, če je za to izraženo obojestransko zanimanje. 
Kučanove in Vajglove prošnje pa so na plodna tla naletele tudi pri predsedniku državnega zbora Dejanu Židanu. Še dober 
teden dni pred obiskom Torre so nam iz službe za odnose z javnostmi državnega zbora sporočili, da Židan ne bo sprejel 
predsednika Katalonije. 
Kot je znano, sta naposled pod lobističnimi pritiski in deloma tudi pritiski javnosti, ki je v pretežni meri naklonjena 
katalonskemu osamosvajanju, tako Pahor kot Židan na neformalnem pogovoru sprejela Torro. Ko se je že zdelo, da je obisk 
katalonskega predsednika v javnosti pozabljen, pa se je očitno pod pritiski Madrida s kritiko Pahorjevega ravnanja oglasil 
predsednik vlade Marjan Šarec, ki je skupaj s koalicijskimi partnerji v koalicijsko pogodbo zapisal, da bo Slovenija pod 
njegovo taktirko vodila (navzven) usklajeno zunanjo politiko. "Obžalujem, da naša zunanja politika spet ni bila enotna kljub 
dogovoru, da bo naše ravnanje enotno," je iz Bruslja Pahorju sporočil Šarec, ki je o katalonskem vprašanju ob robu vrha EU v 
Bruslju govoril s španskim kolegom Pedrom Sanchezom. "Čudijo me ravnanja nekaterih, ki imajo veliko daljšo kilometrino v 
zunanji politiki, kot jo imam sam. Vsaj tako sem pred časom poslušal," je še dejal Šarec, ki je glede na dolgo zunanjepolitično 
kilometrino predsednika republike pričakoval drugačno reakcijo - torej, da ne bo sprejel Torre. Neuradno smo izvedeli, da 
med uradom predsednika in kabinetom predsednika vlade usklajevanja na temo sprejema Torre ni bilo. 
Za odziv na Šarčeve kritike smo prosili urad predsednika republike. Sporočili so nam le, da "v želji po dobrih odnosih s 
predsednikom vlade predsednik republike javno o tem ne bo razpravljal". 
Šarec "pozabil" kritizirati Židana 
Ob Šarčevi kritiki Pahorja pa v oči bode dejstvo, da se Šarec, ki se je odločil, da vprašanje obiska Torre notranjepolitično 
problematizira, ni odločil okrcati tudi koalicijskega partnerja, predsednika SD Židana, ki je kot predsednik državnega zbora 
prav tako sprejel Torro. Namesto tega je Šarec dobil jasno, a v diplomatskem jeziku precej blago izraženo kritiko 
novopečenega člana SD Milana Brgleza, sicer profesorja mednarodnih odnosov. 
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Brglez je Šarca spomnil na soglasno sprejeti sklep OZP, da Slovenija podpira univerzalno pravico narodov do samoodločbe, 
ki mora biti izražena v skladu z veljavnimi pravili in načeli mednarodnega prava. Brglez je izrazil, da poenotena zunanja 
politika zna, upa in zmore diplomatsko in politično zagovarjati takšno stališče v odnosu do vseh legitimno izvoljenih instanc 
španske oblasti. Šarec je namreč v Bruslju španskemu kolegu zatrjeval, da je Španija suverena in demokratična država, 
katalonsko vprašanje pa da je notranja zadeva Španije. Na temo zapletov okoli sprejema Torre se bo veleposlanik Španije 
Jose Luis de la Pena Vela v četrtek srečal z generalnim direktorjem direktorata za zadeve EU na zunanjem ministrstvu 
Davidom Brozino. Zunanji minister Miro Cerar pa se je v času obiska Katalonca morebitni zagati izognil zaradi delovnih 
obveznosti v tujini. 

• Enostavno, kajne? Bojan Brezigar, Trst. Večer, Maribor, 19.12.2018 
https://www.vecer.com/enostavno-kajne-6631936 
 

 
Slika: Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec. Foto: Andrej 
Petelinšek  
 
Z veliko žalostjo sem v petek prebiral novico Slovenske tiskovne agencije v angleščini o tem, kako se je predsednik slovenske 
vlade Marjan Šarec opravičeval španskemu kolegu Pedru Sanchezu, ker je predsednik republike Slovenije Borut Pahor 
sprejel na neuradni vljudnostni obisk legitimno izvoljenega predsednika vlade Katalonije, avtonomne pokrajine kraljevine 
Španije. S tem sem razkril svoje občutke in lahko bi tu tudi končal ta zapis. Pa ne bom. 
Ostajam torej pri bruseljskem pogovoru. Naj obnovim nekaj misli, ki jih med narekovaji novica pripisuje predsedniku 
slovenske vlade: "Obžalujem, da je bila slovenska zunanja politika neenotna kljub dogovoru, da bo delovala kot en mož ... 
Začuden sem nad zadržanjem nekaterih, ki imajo v zunanji politiki veliko daljše izkušnje od mene ... Glede na bogate 
izkušnje, ki jih ima gospod Pahor, bi pričakoval drugačen odziv ... Poznati moraš protokol, kdo koga sprejema, in upoštevati 
raven obiskov." Potem pa še veliko navlake o tem, koliko Slovencev je bilo za neodvisnost in kako je slovenska odločitev 
temeljila na ustavi iz leta 1974, česar poročilo ne navaja med narekovaji, na koncu pa še kronska izjava: "Mi smo legalisti in 
spoštujemo notranje zadeve Španije." Mimogrede, predsednik vlade je pozabil omeniti, da je katalonskega gosta sprejel 
tudi predsednik državnega zbora Dejan Židan; očitno se je želel izogniti težavam v svoji koaliciji. 
To pa ne velja za njegov odnos s predsednikom republike; očitno še ni prebolel poraza na predsedniških volitvah, pa tudi ne 
dejstva, da ga predsednik ni predlagal za mandatarja in si je moral mandatarstvo izboriti na težkih koalicijskih pogajanjih. 
Ampak vse to me pretirano ne zanima. 
Želel pa bi dodati nekaj dejstev. 
V času, ko se je Slovenija osamosvajala, je Katalonija njeno prizadevanje odločno podpirala, Španija pa sploh ne. Takratni 
predsednik katalonske vlade Jordi Pujol je kasneje prejel najvišje državno odlikovanje. V času, ko je Slovenija predsedovala 
Svetu Evropske unije in je svoje predsedovanje namenila predvsem stabilizaciji Zahodnega Balkana, je bila Španija edina 
velika država Evropske unije, ki se s priznanjem Kosova ni pridružila prizadevanjem za stabilizacijo, čeprav je bil eden glavnih 
akterjev te politike prav španski diplomat Javier Solana. 
Predsedniki države od nekdaj sprejemajo voditelje regij številnih evropskih držav: Italije, Avstrije in Nemčije. Vljudnostni 
sprejem predsednika katalonske vlade je torej prej pravilo kot izjema. V diplomaciji ni navada, da visok predstavnik neke 
države javno očrni svojega predsednika. S tem se pravzaprav osmeši. Sam vem za nekaj primerov, kako ravna na primer 
Italija. Imela je kar nekaj muhastih predsednikov, nikoli pa se ni zgodilo, da bi vlada koga demantirala. 
Ko je v času, ko Slovenija še ni bila priznana, prišel v Novo Gorico italijanski predsednik Francesco Cossiga in se tam srečal s 
predsednikom Milanom Kučanom, je to storil proti volji svoje vlade. Nihče ga zaradi tega ni napadel. Ni bil edini primer, 
navajam ga, ker zadeva Slovenijo. V resnih državah se spori rešujejo doma in se ne obešajo na veliki zvon v tujini, še zlasti pa 
se politiki ne smešijo z opravičevanjem, ker s tem ne le sramotijo predsednika, ampak sramotijo državo in predvsem sami 
sebe. Ne pričakujem, da gospod Šarec vse to ve in razume. Verjetno bi mu moral kdo razložiti, pa kaj, ko si v Sloveniji skoraj 
vsi politiki izbirajo svetovalce, ki predvsem prikimavajo. Ampak osramočena je država. 
In kaj bi bil moral predsednik slovenske vlade povedati svojemu španskemu sogovorniku? Predvsem to, da gre res za 
notranje vprašanje Španije, da pa so bili slovenski državljani prizadeti ob nasilju španske policije nad Katalonci, ki so stali v 
vrstah pred volišči ob referendumu; da se ljudje sprašujejo, kako je mogoče, da so nekateri politiki že leto dni v 
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preiskovalnem zaporu, ker so dovolili, da se ljudje na referendumu svobodno izrečejo o svoji prihodnosti. Pa tudi, da je 
gladovna stavka političnih zapornikov resno vprašanje, tudi zato, ker je bil v Evropski uniji zadnji tak primer gladovna stavka 
Bobbyja Sandsa na Severnem Irskem leta 1981. Ampak Bobby Sands je bil obsojen zaradi posesti orožja. Lahko bi še dodal, 
da je predsednik slovenske države zelo pozoren za čustva državljanov, ki spremljajo dogajanja v vsej Evropi, seveda tudi v 
Kraljevini Španiji. Enostavno, kajne? 
V resnih državah se spori rešujejo doma in se ne obešajo na veliki zvon v tujini 
 
 

Vestnik, Murska Sobota 

• Predsednik preprosto pozabil na Pomurje. Andrej Bedek. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 51, 20. 
decembra 2018, str. 1/3 

Odlikovanja za obvladovanje migrantske krize 
Borut Pahor v odgovoru na Vestnikovo novinarsko vprašanje obljublja priznanja za Pomurce 
Urad predsednika države Boruta Pahorja je podelil državna odlikovanja za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v 
obdobju 2015–2016. Odlikovanja so prejeli funkcionarji vlade, notranjega in obrambnega ministrstva, policije in uprave za 
zaščito in reševanje, dve policijski upravi in dva štaba za civilno zaščito ter tri brigade Slovenske vojske. Pa tudi policije, 
notranja ministrstva in vojske 12 tujih držav, članic Evropske unije. Odlikovanja so med drugim prejeli štaba civilne zaščite za 
Posavje in za vzhodno Štajersko ter policijski upravi Maribor in Novo mesto, kar je razumljivo. Šentilj in Dobova sta bila med 
najbolj obremenjenimi prizorišči med migrantsko krizo. 
A med nagrajenci ni bilo Policijske uprave Murska Sobota in štaba civilne zaščite za Pomurje, čeprav je tudi našo pokrajino 
med migrantsko krizo prečkalo na tisoče tujcev. Prvi migranti so prišli v Pomurje v noči na 19. september 2015, 198 so 
jih takrat nastanili v hali radgonskega sejmišča, kjer je bil vse do srede januarja 2016 nastanitveni center za migrante. Mejno 
črto je v Gornji Radgoni v migrantskem valu prečkalo 50 tisoč tujcev, državo Slovenijo pa pol milijona. 
 

 
Slika: Mejno črto je v Gornji Radgoni v begunskem valu prečkalo 50 tisoč tujcev, državo Slovenijo pa pol milijona. 
Fotografija: Nataša Juhnov 
 
V Gornji Radgoni vse teklo brezhibno 
Dvakrat dnevno, ob deveti in trinajsti uri, so v skupinah po 500 ljudi zapuščali nastanitveni center v Gornji Radgoni, kamor 
so jih že evidentirane vozili z južne meje. Takrat je promet po mostu potekal izmenično. Da bi razbremenili vstopne točke, je 
popis prebežnikov potekal tudi v Petišovcih in Dolgi vasi. Ko so bile zmogljivosti na sejmišču zasedene, so migrante nastanili 
v šotorišču na parkirišču nekdanjega Integrala v Lendavi. 
Tisoči so takrat šli iskat lepšo prihodnost na zahod in sever stare celine, za njimi pa so ostale tudi neprespane noči 
prostovoljcev. Humanost se je takrat kazala v njihovih dejanjih in na obrazih. Mnogi so bili prekriti s policijskimi in vojaškimi 
obraznimi maskami, njihov pogled je bil umaknjen. A so tudi mnogi, ki so s svojim širokim srcem, neuklonljivo voljo in vero v 
človeško dostojanstvo, čeprav v ozadju, pomagali, ker jim ni bilo vseeno. Med prejemniki predsednikovih odlikovanj pa ni 
bilo reševalcev in zdravnikov, gasilcev ter številnih prostovoljcev nevladnih in humanitarnih organizacij, ki so jeseni 2015 in 
pozimi 2016 poma gali ob prihodu beguncev in migrantov. 
Vmes se je v Pomurju zgodilo še Razkrižje. 19. oktobra 2015 ponoči je na Razkrižje nelegalno prišlo 400 migrantov. Država je 
nato 11. novembra 2015 postavila kilometer in pol dolgo rezalno žico kot tehnično oviro za preprečitev migrantskega vala 
pri mejnem prehodu Gibina. Ograja še danes stoji, nelegalnih prehodov pa pravzaprav ni. 
Bodo zdaj Pomurci res odlikovani? 
Ko smo uradu predsednika države Boruta Pahorja poslali vprašanje, zakaj med odlikovanimi ni Pomurcev, smo dobili 
naslednji odgovor: »Pobuda za podelitev priznanj se je oblikovala v uradu predsednika, pri nadaljnjem oblikovanju predloga 
pa so sodelovali ključni akterji iz časa migrantske krize, torej z ministrstva za notranje zadeve, ministrstva za obrambo, 
policije, ministrstva za zunanje zadeve ter nekatera slovenska veleposlaništva v tujini kot tudi nekatera tuja veleposlaništva 
v Sloveniji. Ključno je bilo sodelovanje pri izvajanju ključnih vodilnih nalog, delovanje na najbolj obremenjenih območjih 
oziroma, ko gre za tujce, aktivno prispevanje s policijskimi ali vojaškimi enotami. Zavedamo se, da so tako Policijska uprava 
Murska Sobota in Regijski štab Civilne zaščite za Pomurje kot tudi številne organizacije in posamezniki v Pomurju in tudi še 
nekaterih drugih območjih Slovenije, ki so bili podobno obremenjeni, opravili veliko delo, tako s humanitarnega kot tudi 



varnostnega vidika. Že v utemeljitvi odlikovanja je izrecno rečeno, da bo predsednik republike v prihodnje izrazil priznanje 
tistim, ki tega niso bili deležni na nedavni podelitvi, si pa zaradi svojega prispevka to zaslužijo.«  
Pomurje bi si nedvomno zaslužilo pohvalo. Ne nazadnje so bili policisti Policijske uprave Murska Sobota, še posebej posebna 
enota policijske uprave, jeseni 2015 vsaj 20-krat poslani v Šentilj in Dobovo. In ta enota je bila celo prva, ki je bila ob prihodu 
migrantov v Slovenijo poslana na mejni prehod Dobova, tam pa na položajih brez počitka nepretrgoma ostala kar 28 ur. V 
naslednjih sedmih dneh septembra 2015 so bili pripadniki enote vpoklicani še petkrat. Očitno tudi to ni bilo dovolj za 
odlikovanje. 
Ni želel biti le statist 
Bogdan Šajnovič, starosta pomurskega in tudi slovenskega sistema zaščite in reševanja, je bil med migrantsko krizo 
namestnik vodje nastanitvenega centra v Gornji Radgoni. V čevlje reševalca življenj in premoženja je stopil pred 
petdesetimi leti, jeseni 2015 in spomladi 2016 je v migrantskem valu koordiniral delo v nastanitvenem centru v mestu 
ob reki Muri. Razočaran je nad potezo predsednika države Boruta Pahorja, da je med podelitvijo nagrad obšel Pomurje. 
»Septembra 2015 smo sicer začeli praktično čez noč, vendar kmalu postavili organiziran center. Upam si trditi, da je bil 
center vzorčen primer, čeprav je naša  država, vsaj v prvem valu, veliko improvizirala. Naloge so bile vedno natančno 
razdeljene in veliko je bilo komunikacije med nami in Avstrijci.« Šajnoviča je zmotilo še, da je Pomurje, kot pravi, spet 
reševalo državo, ko je skozi pokrajino šlo več kot deset odstotkov migrantov, čeprav Pomurja sploh ni bilo na njihovem 
zemljevidu. 
»Dobil sem vabilo za proslavo ob podelitvi priznanj, vendar nisem šel v Ljubljano k predsedniku, ker nisem želel biti le 
statist. Gornjeradgončani in drugi Pomurci smo napeli vse sile, da smo pomagali državi, zdaj pa so nas preprosto 
spregledali. A naj ne skrbijo, danes bi se kljub temu enako odzvali in spet priskočili na pomoč.«  

• Sožitje Slovencev, Madžarov in Romov. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 51, 20. decembra 
2018, str. 6 

Dvajset let Občine Dobrovnik 
Poleg razvoja občine so govorniki pohvalili dejavnost kulturnih in drugih društev 
Občina Dobrovnik je svojo dvajsetletnico proslavila s prireditvijo v dobrovniškem kulturnem domu. Slavnostni govornik je bil 
gledališki in filmski igralec Evgen Car, v kulturnem programu pa so nastopili učenci dobrovniške dvojezične osnovne šole, 
citrarji, ljudski pevci in godci Dobronaki notazok iz Dobrovnika ter cimbalist Andi Sobočan. 
 

 
Slika: Slavnostni govornik na prireditvi je bil gledališki in filmski igralec Evgen Car. Fotografija:  Nataša Juhnov 
 
Evgen Car, ki sicer živi v Ljubljani, rad pa se vrača v svoj rojstni kraj Dobrovnik in zidanico v Dobrovniških goricah, je govoril, 
zakaj je tako navezan na kraj, kjer je preživel najpomembnejši del življenja, otroštvo in mladost. »To je kraj spominov in lepe 
narave, kjer se spočijem, pogovorim s prijatelji in naberem nove moči. Veseli pa me tudi, da iz leta v leto spremljam razvoj 
in napredek občine, ki ljudem omogoča boljše življenje. Še posebej pa je pomembno sožitje ljudi. Marljivi občani na sončni 
strani te idilične pokrajine ste se s svojo dvajsetletno dejavnostjo in iznajdljivostjo krepko zarisali na kmetijski, vinorodni,  
hortikulturni, predvsem pa na turistični zemljevid države.« V svojem nagovoru je poudaril pomen kulture, duhovne hrane, ki 
je v družbi, v kateri živimo, nepriljubljena oziroma zapostavljena. Vendar to ne velja za dobrovniško občino, kjer je veliko 
kulturnih skupin in ustvarjalcev, ki bogatijo življenje vasi in se uspešno predstavljajo tudi drugod po Sloveniji in v tujini. 
Župan Občine Dobrovnik Marjan Kardinar se je v svojem nagovoru sprehodil skozi razvoj občine v dvajsetih letih. »Dobre 
rezultate smo občani dosegali z napornim in trdim delom, močno voljo ter odgovornostjo do sebe in skupnosti. Uspehi so 
nam dajali moč, samozavest in nov elan,« je dejal Kardinar. Pri tem pa so pomembni sodelovanje, spoštovanje in sožitje 
Slovencev, Madžarov in Romov, ki živijo v treh vaseh občine, Strehovcih, Žitkovcih in Dobrovniku, in skupaj sprejemajo 
pozitivne odločitve. 
 
 



 
Slika: Sodelovanje, spoštovanje in sožitje Slovencev, Madžarov in Romov, ki živijo v treh vaseh občine, Strehovcih, 
Žitkovcih in Dobrovniku, so ključni za dobre odnose v občini. Fotografija:  Nataša Juhnov 
 
Dobro sodelujejo tudi s sosednjimi občinami na Madžarskem. Pri tem se je še posebej zahvalil za trud in povezovanje 
občanov Ani Car. Si je pa zaželel, da bi se v prihodnje povečalo število prebivalcev občine. Pomen sožitja za življenje v občini, 
ki je glede tega gotovo zgled, so v svojih nagovorih poudarili tudi predsednica Madžarske samoupravne narodne skupnosti 
Občine Dobrovnik Edit Varga, generalni konzul Madžarske v Sloveniji Gyula Földes in generalni konzul Slovenije v Monoštru 
Boris Jesih. 
 

 
Slika: Dobrovniški župan Marjan Kardinar se je za povezovalno vlogo še posebej zahvalil občanki Ani Car. Fotografija: 
Nataša Juhnov 
 
Ob tem so odprli še razstavo likovnih del, ki so nastala na mednarodni likovni koloniji Dobrovnik danes, organizirali pa so jo 
lendavska območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Zavod za okolje in turizem Občine Dobrovnik in Občina 
Dobrovnik. Odprl jo je direktor Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS Marko Repnik. 
 
 

Primorske novice, Koper 

• Jana Krebelj. »Če bi se poročil in delal, bi bilo to to«: življenje v Srbskih migrantskih centrih je podobno čakanju na 
vlak na kakšni zapuščeni železniški postaji. Primorske novice, št. 288, 14.12.2018, str. 16/17 

• Jana Krebelj. »Izraz Balkanci ponižuje tukajšnje ljudi«: Beograjski nadškof Stanislav Hočevar o srbski sedanjosti in 
prihodnosti. Primorske novice, št. 290, 17.12.2018, str. 2 

• Veronika R. Ženko. Mladoletni migranti še ostajajo v Postojni, a jih bo manj: Postojna – nastanitev mladoletnih 
migrantov brez spremstva v dijaškem domu je primer dobre prakse. Primorske novice, št. 290, 17.12.2018, str. 8 
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• Šarec kritičen do Pahorja in neenotnosti naše zunanje politike glede Katalonije. L. L.  Bruselj - MMC RTV SLO, 
STA. 14. december 2018  

Premier je pričakoval drugačen odziv predsednika republike 
https://www.rtvslo.si/slovenija/sarec-kriticen-do-pahorja-in-neenotnosti-nase-zunanje-politike-glede-katalonije/474792 
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Slika: Marjan Šarec meni, da vprašanj samostojnosti Slovenije in Katalonije ni mogoče primerjati. Foto: BoBo/Srdjan 
Živulović  
 
Premier Marjan Šarec je v Bruslju obžaloval neenotnost slovenske zunanje politike glede katalonskega vprašanja in 
kritiziral predsednika republike Boruta Pahorja zaradi nedavnega neformalnega sprejema katalonskega predsednika 
Quima Torre. Poudaril je še, da vprašanj samostojnosti Slovenije in Katalonije ni mogoče primerjati. 
"Obžalujem, da naša zunanja politika spet ni bila enotna kljub dogovoru, da bo naše ravnanje enotno," je dejal Šarec, ki je o 
katalonskem vprašanju ob robu vrha EU-ja v Bruslju govoril s španskim kolegom Pedrom Sanchezom. "Čudim se ravnanjem 
nekaterih, ki imajo veliko daljšo kilometrino v zunanji politiki, kot jo imam sam. Vsaj tako sem pred časom poslušal," je 
poudaril premier. 
"Glede na dolgo kilometrino gospoda Pahorja sem pričakoval drugačen odziv," je dejal Šarec in dodal, da je treba "poznati 
tudi protokol, kdo sprejema koga, in upoštevati tudi ravni obiskov". Na vprašanje, kako tolmači Pahorjevo odločitev, pa je 
odgovoril le, da je to treba vprašati predsednika. 
V Španiji je kar precejšen vihar glede tega, tudi mediji so polni te tematike, vendar sva imela s premierjem Sanchezom 
konstruktiven pogovor, prihaja v Slovenijo, naši odnosi so zelo dobri, je izpostavil Šarec. Premier je tudi znova pojasnil 
stališče slovenske vlade do katalonskega vprašanja: Španija je suverena in demokratična država, katalonsko vprašanje je 
notranja zadeva Španije, vprašanj osamosvojitve Slovenije in Katalonije ni mogoče enačiti. 
Šarec: Sloveniji je osamosvojitev omogočila ustava 
V Sloveniji je osamosvojitev omogočila Kardeljeva ustava iz leta 1974, leta 1989 so bili sprejeti amandmaji k slovenski ustavi, 
leta 1990 pa je bil izveden plebiscit, kjer je bila udeležba 90-odstotna, je izpostavil Šarec. Takrat se je 88,4 odstotka 
državljank in državljanov odločilo za samostojnost, to je bil zelo legitimen referendum, poleg tega v tistem trenutku 
Jugoslavija ni bila demokratična država, bila je že skoraj ječa narodov in takrat smo se odločili za razhod, je nadaljeval. 
Položaj v Španiji pa je po Šarčevih besedah povsem drugačen - španska ustava osamosvojitve ne omogoča, to je notranja 
zadeva Španije. Če se bodo kdaj v prihodnosti dogovorili drugače, je to druga situacija, a zdaj je, kot je, je dodal. 
"Smo legalisti" 
Šarec je v Bruslju odgovarjal tudi na vprašanja španskih oziroma katalonskih novinarjev, pri čemer je izrecno izpostavil, da ni 
mogoče primerjati razmer v Sloveniji leta 1990 in razmer v Kataloniji danes ter da je Slovenija vedno delovala mirno in 
zakonito. Izpostavil je tudi, da Slovenija ni zadovoljna, da se njen primer zlorablja v prizadevanjih polovice prebivalcev 
Katalonije za neodvisnost. "Smo legalisti in spoštujemo notranje zadeve Španije," je odgovoril na vprašanja katalonskih 
novinarjev. 
Sanchez o obisku Torre v Sloveniji danes v Bruslju ni govoril. Španski diplomatski viri pa pravijo, da sta Sanchez in Šarec v 
četrtek govorila o tem, da je bil pogovor pozitiven in da je slovenski premier izrazil popolno podporo španski vladi. 
Torra, ki sta ga gostila bivši slovenski predsednik Milan Kučan in evropski poslanec Ivo Vajgl (Alde/DeSUS), se je 6. in 7. 
decembra mudil na obisku v Sloveniji. Med drugim sta ga na neformalnem pogovoru sprejela predsednik republike Borut 
Pahor in predsednik državnega zbora Dejan Židan. 

• Kosovski poslanci s ploskanjem pozdravili oblikovanje lastne vojske. A. P. J. 14. december 2018.  Priština - MMC 
RTV SLO, STA, Reuters  

Srbija in Nato nasprotujeta, ZDA potezo podpirajo 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/kosovski-poslanci-s-ploskanjem-pozdravili-oblikovanje-lastne-vojske/474752 
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Slika: Kosovo bo ustanovilo tudi ministrstvo za obrambo, prihodnjo vojsko pa bo sestavljajo 5.000 vojakov in 3.000 
rezervistov. Foto: Reuters  
 
Kosovski parlament je potrdil tri zakone, s katerim se bodo sedanje kosovske varnostne sile (KSF) preoblikovale v vojsko.  
Vse tri zakone so poslanci sprejeli soglasno in zelo hitro, po glasovanju pa se je v dvorani razlegel aplavz, poroča srbski 
portal Blic. Kosovski premier Ramush Haradinaj je pred glasovanjem na Facebooku napisal, da se bodo stvari "postavile na 
svoje mesto" in da stremijo v mirno prihodnost z vsemi, ki živijo okoli njih. "Zato, da bi postali del zavezništva Nato, bo naša 
vojska služila tam, kjer bo treba zaščititi življenje, dostojanstvo in integriteto ljudi." 
Danes sprejeti zakoni predvidevajo vzpostavitev kosovskega ministrstva za obrambo, vojske ter službovanje v vojski. Vojska 
bo ohranila naziv Kosovske varnostne sile (FSK). 
 

 
Slika: Kljub grožnjam premierke Ane Brnabić je posredovanje srbske vojske z 28.000 vojaki proti Kosovu zelo malo 
verjetno. Foto: Reuters  
 
Beograd obtožuje Prištino neustavnosti 
Po prepričanju kosovskih oblasti pomeni sprejetje zakonov nov korak pri utrditvi državnosti. Zakoni, ki jih je parlament 
sprejel ob bojkotu poslancev vladne stranke srbske manjšine Srbske liste, predvidevajo postopno preoblikovanje varnostnih 
sil v vojsko, ki bo "varovala suverenost in ozemeljsko celovitost Kosova", katerega neodvisnost niti Beograd niti stalni članici 
Varnostnega sveta, ZN-a Rusija in Kitajska ne priznavajo. 
Nato potezo obžaluje 
Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je izrazil obžalovanje nad potezo Kosovo in se zavzel za nadaljevanje dialoga 
med Beogradom in Prištino. "Obžalujem, da je bila kljub zaskrbljenosti Nata sprejeta ta odločitev. Čeprav o preoblikovanju 
kosovskih varnostnih sil odloča Kosovo, smo bili jasni, da gre za odločitev ob napačnem času," je poudaril. Nato po njegovih 
besedah podpira razvoj kosovskih sil v okviru trenutnega mandata. Napovedal pa je, da bo zavezništvo zaradi spremembe 
tega mandata znova preučilo sodelovanje z njimi. Vse strani je pozval, naj zagotovijo, da se zaradi današnje odločitve ne 
bodo okrepile napetosti v regiji.  
Beograd obtožuje Prištino, da bo z oblikovanjem vojske kršila lastno ustavo, ki za vzpostavitev vojske določa dvotretjinsko 
podporo v parlamentu, tudi srbske manjšine. Srbija tudi trdi, da Kosovo z vzpostavitvijo lastne vojske krši resolucijo 
Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 iz leta 1999, po kateri imajo mednarodne sile Kfor mandat za "razorožitev 
nezakonitih oboroženih sil kosovskih Albancev". 
Srbska premierka Ana Brnabić je ob potrditvi preoblikovanja kosovskih varnostnih sil v vojsko poudarila, da Srbija ostaja na 
poti miru in stabilnosti. "Zame je to težak dan, ne dan, ki prispeva k sodelovanju v regiji," je dodala Brnabićeva. 
Varnostne sile vzpostavljene leta 2009 
Varnostne sile Kosova so vzpostavili leta 2009 v skladu z ustavo, potem ko je Kosovo 17. februarja 2008 razglasilo 
neodvisnost. V celoti so postale operativne leta 2013. Gre za profesionalne varnostne sile, ki so oborožene samo z lahkim 
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orožjem in so pod civilnim nadzorom. Imajo 2.500 aktivnih članov in do 800 rezervistov, dejavne pa so ob naravnih nesrečah 
in drugih kriznih dogodkih. Sodelujejo lahko tudi v mirovnih misijah in pri pomoči v tujini. 
Po poročanju srbskih medijev naj bi imela vojska okoli 5.000 aktivnih vojakov in 3.000 rezervistov, preoblikovanje pa naj bi 
trajalo deset let. 
Brnabićeva ni izključila vojaškega posredovanja 
Poleg Srbije in Srbov na Kosovu se s preoblikovanjem ne strinja niti zveza Nato, ki vodi okoli 4.000-članske mednarodne sile 
Kfor, ki od junija 1999 na Kosovu izvajajo nadzor po skoraj dvoletnem konfliktu. Generalni sekretar vojaške zveze Jens 
Stoltenberg je nedavno opozoril, da do namere o preoblikovanju prihaja ob nepravem času, da je v nasprotju z nasvetom 
zaveznic in da ima lahko resne posledice za prihodnost Kosova v evroatlantskih povezavah. 
Srbska premierka Ana Brnabić je pred dnevi namignila, da bi bilo lahko eden izmed odzivov Beograda na potezo Prištine 
vojaško posredovanje, srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je dejal, da bo v prihodnjih treh dneh osebno nadzoroval delo 
vojske ob meji s Kosovom. 
Ima pa Priština podporo veleposlanika ZDA Philipa Kosnetta. Po poročanju medijev je središče Prištine v teh dneh okrašeno 
z ameriškimi zastavami. 

• Cerar: Pompeo hvaležen za jasno razlago našega pogleda na arbitražo. M. R.  Washington - MMC RTV SLO, STA  
                  15. december 2018  
Slovenski odnosi z Rusijo za ZDA naj ne bi bili problematični 
https://www.rtvslo.si/slovenija/cerar-pompeo-hvalezen-za-jasno-razlago-nasega-pogleda-na-arbitrazo/474810  
Zunanji minister Miro Cerar se je v Washingtonu pogovarjal z ameriškim državnim sekretarjem Mikom Pompeom in s 
svetovalcem za nacionalno varnost Johnom Boltonom. Beseda je tekla o odnosih med državama in o vprašanjih regije 
Zahodnega Balkana. Cerar je obema predstavil tudi slovensko stališče do arbitraže. 
 

 
Slika: Prvi uradni obisk slovenskega zunanjega ministra v Washingtonu po osmih letih premora je potrdil nadaljevanje 
dobrih odnosov med državama, ki se bodo po besedah v prihodnje okrepili tudi na tej visoki ravni, je ocenil Miro Cerar. 
Foto: AP  
 
Cerar in Bolton sta ugotovila, da državi dobro sodelujeta in da si takšnega sodelovanja obe strani želita še naprej, nato pa 
sta se osredinila na varnostna vprašanja Zahodnega Balkana. Američani po Cerarjevih besedah še vedno spoštujejo 
slovensko poznavanje te regije , kar je odpiralo vrata v Washingtonu za slovenske politike in diplomate praktično od 
samostojnosti naprej. Bolton pozna regijo in pereča vprašanja, med katerimi je trenutno na vrhu vprašanje odnosov Srbije 
in Kosova. 
Boltona je po Cerarjevih navedbah zanimalo slovensko mnenje glede dogovarjanja obeh glede meje, pri čemer je Cerar 
dejal, da je to pomembno vprašanje, vendar pa mora biti med obema državama sprejet celovit enkratni dogovor, ki bo za 
vselej zaprl odprta vprašanja. Bolton je glede regije dejal, da so ZDA malce v dilemi, saj jih nekateri tam hočejo, drugi pa 
manj, zato iščejo uravnotežen pristop, kar ni preprosto. 
"Nevtralnost ni dovolj" 
Cerar je Boltonu pojasnil slovensko stališče do odločbe arbitražnega sodišča o meji s Hrvaško in to ponovil tudi na 
ameriškem zunanjem ministrstvu pri Pompeu. "Pojasnil sem, da Hrvaška pravzaprav krši mednarodno in evropsko pravo, ko 
ne spoštuje in ne implementira odločbe," je povedal Cerar in Američane opozoril, da nevtralnost ni dovolj. ZDA praktično od 
začetka spora zavzemajo stališče, da gre za spor med zavezniškima državama, v katerega se ne bodo vpletale. 
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Slika: "Pojasnil sem, da Hrvaška pravzaprav krši mednarodno in evropsko pravo, ko ne spoštuje in ne implementira 
odločbe," je povedal Cerar in Američane opozoril, da nevtralnost ni dovolj, ker gre za spoštovanje mednarodnega prava. 
Foto: AP 
 
"Poudaril sem, da ko naši ameriški prijatelji pravijo, da je to zadeva, ki jo moramo rešiti dvostransko, to ni dovolj. Kajti v tem 
primeru to ne pomeni biti nevtralen, ker gre za spoštovanje mednarodnega prava. V tem primeru je edina prava pozicija, da 
se vsi postavimo na stališče, da je treba mednarodno pravo in nasploh vladavino prava spoštovati ter takšno odločbo 
implementirati," je zatrdil.  
"Državni sekretar Pompeo je bil hvaležen za jasno razlago našega pogleda, in verjamem, da mu te zadeve doslej še tako 
jasno niso predstavili. Vrnitev v neka pogajanja ni produktivna. Ko Hrvaška ignorira mednarodno pravo, je to zelo slabo tudi 
za celotno regijo Zahodnega Balkana," je dejal Cerar in dodal, da od ministrov in premierjev iz regije sliši, kako se čudijo, ko 
se spoštovanje prava zahteva od njih, članica EU-ja, kar je v tem primeru tudi Hrvaška, pa tega ne spoštuje. Kot je dodal 
minister, je od Pompea dobil zagotovilo, da bodo o tem temeljito razmislili. 
Prizadevanje za izboljšanje gospodarskega sodelovanja 
Prvi uradni obisk slovenskega zunanjega ministra v Washingtonu po osmih letih premora je potrdil nadaljevanje dobrih 
odnosov med državama, ki se bodo v prihodnje okrepili tudi na tej visoki ravni, je ocenil Cerar. Slovenija pa spet postaja 
koristen sogovornik Washingtona pri vprašanjih Zahodnega Balkana. 
"Prepričan sem, da danes odpiramo novo poglavje v odnosih z ZDA. Ne le, da smo utrdili dosedanje dobre odnose, ampak 
smo si tudi iskreno povedali, kje jih lahko izboljšamo in kje vidimo težave. Američani razumejo, da smo poznavalci Balkana, 
Srednje Evrope in Sredozemlja in nismo le vir informacij, ampak nekdo, ki zna svetovati in vplivati na zadeve," je pojasnil 
Cerar. 
Cerar je dodal še, da vseh svetovnih tem s Pompeom nista imela časa odpirati, ampak sta govorila o tistih, kjer je Slovenija 
relevanten sogovornik. To so vprašanja, povezana z EU-jem, odnosi z Rusijo in Zahodnim Balkanom ter odnosi med ZDA in 
Slovenijo. 
Menila sta, da se gospodarsko sodelovanje med državama izboljšuje, ZDA so tretji največji vlagatelj v Sloveniji, vendar pa sta 
ugotovila tudi, da se lahko sodelovanje na tem področju izboljša, za kar si bosta prizadevala. Pompeo si je želel 
preglednejšega in dobrega poslovnega okolja za ameriške vlagatelje. 
Pompea povabil v Slovenijo 
Po Cerarjevih besedah naj slovenski odnosi z Rusijo za ZDA ne bi bili problematični. "Imamo prijateljski odnos z Rusijo, ki ga 
razvijamo na ekonomski in kulturni ravni. Smo pa zanesljiva in odgovorna članica EU-ja. Slovenija se je pridružila sankcijam 
in zahteva spoštovanje dogovora iz Minska, da se iz Rusije neha kršenje mednarodnega prava," je dejal Cerar. 
Cerar je sogovornikom v ZDA tudi zagotovil, da je Slovenija odločena povečevati prispevke za posodobitev svoje vojske. Ne 
le zato, ker je članica zveze Nato, ampak zaradi lastnih obrambnih potreb. Zaradi zadnje finančne krize je šlo nekoliko 
slabše, vendar Cerar zagotavlja, da namerava vlada nadaljevati napredek, ki je bil na tem področju narejen v zadnjih štirih 
letih. 
Minister je Pompea tudi povabil v Slovenijo in kot dobro priložnost omenil prihodnje leto, ko predsednik Borut Pahor gosti 
pobudo treh morij. 

• Vučić kosovskim Srbom: Zaščitili vas bomo! K. Št. Beograd - MMC RTV SLO, STA. 15. december 2018  
Po mnenju srbskega predsednika je Kosovo s svojo potezo ogrozilo mir na Balkanu 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/vucic-kosovskim-srbom-zascitili-vas-bomo/474816  
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Slika: Kosovski predsednik Hashim Thaci salutira vojakom. Foto: Reuters  
 
Po oblikovanju kosovskih varnostnih sil (KSF) v vojsko je srbski predsednik Aleksandar Vučić sklical nujno sejo 
Varnostnega sveta ZN-a, kot sponzorja Kosova pa označil ZDA in Združeno kraljestvo. 
 

 
Slika: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je Srbom na Kosovu obljubil zaščito. Foto: Reuters  
 
"Ne skrbite. Ob vsaki zlorabi njihove vojske in vstopa tja, kamor jim je prepovedano v skladu s sporazumom, ki ga je Srbija 
sklenila z Natom, in brez soglasja lokalnega prebivalstva ali če vas bodo napadli, bo imela Srbija moč, da vas zaščiti," je na 
izredni novinarski konferenci dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Kot sponzorja Kosova je označil ZDA in Združeno 
kraljestvo, glede vprašanja vojske pa tudi Nemčijo. 
Kosovski parlament je v petek sprejel tri zakone, ki predvidevajo vzpostavitev kosovskega ministrstva za obrambo, vojske in 
službovanje v vojski. Vojska bo ohranila naziv Kosovske varnostne sile (KSF). 
Srbija KSF označila za protipravno 
Srbski predsednik Aleksandar Vučić je preoblikovanje kosovskih varnostnih sil v vojsko označil za protipravno in nezakonito 
ter sporočil, da je Srbija od Varnostnega sveta ZN-a zahtevala sklic nujne seje. 
Ponovil je stališče Beograda, da je Priština odločitev sprejela v nasprotju s kosovsko ustavo in da z njo krši resolucijo ZN-a 
1244. "Pokazali so, skupaj s svojimi zaščitniki in sponzorji, da jim ni do spoštovanja prava in pravice, temveč do izvajanja 
gole sile, napada na Srbe in neprikrit napad na Srbijo," je dejal po poročanju srbske tiskovne agencije Beta. 
Poudaril je, da je Srbija vložila ogromno prizadevanj v ohranitev miru in kompromisa, da pa –je danes povsem jasno, da niti 
Albanci niti njihovi sponzorji niso želeli miru. "Kosovski Albanci in njihovi ameriški sponzorji so imeli samo eno namero – da 
poteptajo Srbijo v političnem, vrednostnem smislu, tako da se ne more dvigniti," je zatrdil. 
Vučić se je zahvalil Rusiji in Kitajski 
Sporočil je, da je Srbija zahtevala sklic nujne seje VS-ja ZN-a, na kateri je pripravljen osebno sodelovati. Ob tem se je zahvalil 
Rusiji in Kitajski za podporo, kot tudi "Cipru in drugim članicam EU-ja, ki niso priznale Kosova". Za odziv se je zahvalil tudi 
generalnemu sekretarju Nata Jensu Stoltenbergu, ki je že v petek izrazil obžalovanje ob oblikovanju kosovske vojske. 
Srbski predsednik je obtožil Kosovo, da je z oblikovanjem vojske ogrozilo mir na Balkanu. Dodal je, da se bo Srbija tudi v 
prihodnosti, vse dokler Priština ne bo odpravila vseh svojih ukrepov - tudi stoodstotnih carin na srbsko blago –, še naprej 
zavzemala za politiko najboljših možnih odnosov z vsemi drugimi na območju. 

• Bruselj: Spopadi med protestniki proti dogovoru o migracijah in policijo. B. V. 16. december 2018.  Bruselj - 
MMC RTV SLO, STA  

Papež izrazil podporo dogovoru o migracijah 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/bruselj-spopadi-med-protestniki-proti-dogovoru-o-migracijah-in-policijo/474917 
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Slika: Na protestu proti dogovoru o migracijah se je v Bruslju zbralo 5.500 ljudi, tudi skrajnih desničarjev. Foto: Reuters 
 

 
Slika: Policija je uporabila solzivec in vodni top. Foto: Reuters  
 
V Bruslju se je na protestu proti dogovoru ZN-a o migracijah, znanemu kot dogovoru iz Marakeša, zbralo okoli 5.500 ljudi, 
ki so se spopadli s policijo. Ta je uporabila solzivec in vodni top. 
Sprva mirni protesti desničarskih skupin so se sprevrgli v nerede. Protestnike - med njimi so bili tudi skrajni desničarji - ki so 
v policiste in v poslopja evropskih institucij metali kamenje in druge predmete, so razgnali s solzivcem in vodnim topom, je 
poročala nemška tiskovna agencija DPA. 
Udeleženci so na protestu zahtevali, naj da belgijska vlada prednost domačinom, in ne migrantom. Zavzeli so se za zaprtje 
meje in za odstop premierja Charlesa Michela, je poročala belgijska tiskovna agencija Belga. Protest je organiziralo več 
desničarskih skupin. 
Na drugi strani se je na protimanifestaciji zbralo okoli 1.000 zagovornikov dogovora o migracijah. Shod so na drugi strani 
Bruslja organizirale skupine, ki se borijo proti stigmatizaciji prebežnikov, po zgledu francoskih protestnikov pa so nekateri 
udeleženci nosili rumene jopiče. 
Po poročanju Al Džazire so lokalne oblasti sprva protest prepovedale zaradi strahu pred nasiljem, a je belgijsko sodišče 
prepoved preklicalo, pri čemer je navedlo pravico do mirnega protestiranja. 
V Marakešu so 10. decembra potrdili sicer pravno nezavezujoč dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki ga bo 
19. decembra z resolucijo potrdila še Generalna skupščina ZN-a. 
Več držav, med njimi ZDA in nekatere evropske (Avstrija, Madžarska, Italija, Poljska in Slovaška), k sporazumu ni pristopilo, 
ker pravijo, da dogovor izenačuje zakonite in nezakonite migracije ter posega v suverenost držav pri migracijski politiki. 
Desničarska stranka N-VA, največja stranka v parlamentu, je zaradi premierjeve zavrnitve njene zahteve, da ne podpiše 
dogovora v Marakešu, prejšnji teden umaknila svoje ministre iz vladajoče koalicije. 
Papež pozdravil dogovor o migracijah 
Medtem je papež Frančišek pozdravil dogovor o migracijah, ki bo po njegovih besedah pomagal mednarodni skupnosti, "da 
bo odgovorno, solidarno in sočutno ravnala s tistimi, ki so iz različnih razlogov zapustili svoje države", poroča italijanska 
tiskovna agencija Ansa. 
Ob tem je na Trgu sv. Petra v Vatikanu zbrane vernike pozval, naj molijo za to. Papež Frančišek se je že večkrat zavzel za 
pravice beguncev in migrantov. 

• Hrvaška naj bi na slovensko tožbo odgovorila do božiča. Al. Ma.  Zagreb - MMC RTV SLO, STA . 18. december 
2018  

Tožba pred Sodiščem Evropske unije 
https://www.rtvslo.si/slovenija/hrvaska-naj-bi-na-slovensko-tozbo-odgovorila-do-bozica/475054 
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Slika: Arbitraža je namesto pričakovane rešitve prinesla nov zaplet v mednarodnih odnosih. Foto: BoBo  
 
Hrvaška bo "v predpisanem roku" argumentirano odgovorila na slovensko tožbo pred Sodiščem EU-ja v povezavi s 
hrvaškim nepriznavanjem meje, so sporočili s hrvaškega zunanjega ministrstva. 
Hrvaška zunanja ministrica Marija Pejčinović Burić je prejšnji mesec napovedala, da bodo odgovor poslali v drugi polovici 
decembra, a v odgovoru na vprašanje Slovenske tiskovne agencije niso natančno navedli, kdaj naj bi dejansko tudi 
odgovorili sodnikom v Luxembourgu. Na sedežu hrvaške diplomacije so zgolj ponovili, da odgovor pripravljajo v sodelovanju 
s hrvaškimi in tujimi strokovnjaki za mednarodno in evropsko pravo. 
Slovenija je tožbo pred Sodiščem EU-ja vložila sredi julija, povzetek vsebine pa je bil v Uradnem listu EU-ja objavljen 5. 
novembra. Hrvaška naj bi svoje argumente pojasnila v mesecu dni po vročitvi slovenske tožbe. 
Po hrvaškem odgovoru bo imela Slovenija pravico do replike, tožena stranka pa do odgovora nanjo. Za vložitev obeh je rok 
mesec dni. Ko se bo pisni postopek končal, bosta imeli stranki še možnost ustne obravnave, če bosta tako želeli. 
V povzetku slovenske tožbe so navedli, da je Slovenija Hrvaški očitala enostransko neizpolnjevanje zaveze, ki jo je sprejela v 
procesu pristopanja k EU-ju, da bo spoštovala arbitražno razsodbo in s tem mejo, določeno v razsodbi, in druge obveznosti 
iz razsodbe. 
V Ljubljani so prav tako ocenili, da Hrvaška zavrača spoštovanje pravne države, ki je temeljna vrednota EU-ja ter da krši 
skupno ribiško politiko, schengenska pravila in pravila o prostorskem načrtovanju na morju. 
Predsednik sodišča EU-ja Koen Lenaerts je za časopis Delo nedavno povedal, da Slovenija lahko pričakuje razsodbo 
najverjetneje v prihodnjem letu. 

• Prosilci za azil predstavljali svoje zgodbe. V Sloveniji 547 ljudi z mednarodno zaščito. L. L. 18. december 2018.  
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA  

Svetovni dan migrantov 
https://www.rtvslo.si/slovenija/prosilci-za-azil-predstavljali-svoje-zgodbe-v-sloveniji-547-ljudi-z-mednarodno-
zascito/475114 
 

 
Slika: Ob svetovnem dnevu migrantov so v azilnem domu priredili slovesnost, kjer so prebežniki predstavljali svoje 
zgodbe in aktivnosti. Foto: BoBo  
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Slika: Večini prebežnikov Slovenija ne predstavlja ciljne države. Foto: BoBo  
 
Države članice Združenih narodov danes zaznamujejo mednarodni dan migrantov, pri čemer so v ZN-u in Evropski uniji 
poudarili pomen svetovnega dogovora o upravljanju migracij, t. i. marakeškega sporazuma, ki je bil potrjen pretekli 
teden. Ob tem dnevu so v ljubljanskem azilnem domu pripravili slovesnost. V Slovenski filantropiji pa opozarjajo na 
nujnost nove migracijske strategije. 
Slovesnost v azilnem domu ob dnevu migrantov  
Kot so zapisali na Slovenski filantropiji, se je Slovenija s podporo marakeške deklaracije umestila med države, "ki se zavedajo 
pomena spoštovanja človekovih pravic, ki pripadajo vsem ljudem, tudi migrantom". Opozorili so, da je priprava nove 
migracijske strategije nujna, saj je od priprave Strategije ekonomskih migracij za obdobje 2010–2020 minilo že skoraj 
desetletje, od sprejema zadnje Resolucije o migracijski politiki iz leta 2002 pa že skoraj dve desetletji. 
"Strategija naj upošteva pozitivne vidike migracij, zlasti tiste, ki so povezani s potrebami trga dela, zmanjševanja aktivnega 
prebivalstva in staranja ter vzdržnosti pokojninskega sistema. Upošteva naj položaj ranljivih skupin, kot so družine, otroci, 
zlasti otroci brez spremstva, ter žrtve trgovine z ljudmi," so povedali. Ob tem so opomnili, da so novembra nevladne 
organizacije, ki se ukvarjajo s področjem migracij, vladi RS poslale javno pismo, v katerem so pozvale, naj snovalci v novo 
migracijsko strategijo vključijo predstavnike nevladnih organizacij in predstavnike znanstvenoraziskovalne dejavnosti na tem 
področju. 
Najpogostejša vprašanja o sprejemnih centrih 
Ob svetovnem dnevu migrantov so v ljubljanskem azilnem domu pripravili posebno slovesnosti. Na njej so prosilci za 
mednarodno zaščito, ki bivajo v azilnem domu, predstavili svoje življenjske zgodbe, migrantske izkušnje in načrte za njihovo 
sicer negotovo prihodnost, saj večina že več mesecev čaka na priznanje statusa.  
Direktorica urada za oskrbo in integracijo prebežnikov Mojca Špec Potočar je ob svetovnem dnevu poudarila, da se na urad 
najpogosteje naslavlja vprašanje o tem, ali nastajajo sprejemno-registracijski centri. Ob tem je pojasnila, da je to zadeva 
varnostne ocene policije, ki lahko poda oceno po povečanju kapacitet na obmejnem območju. 
Trenutno odprti dve javni naročili 
Direktorica urada je komentirala tudi nekatere javne polemike o javnih naročilih in razpisih, ki jih za primer povečanega 
števila prebežnikov objavljajo v uradu. Kot je poudarila, gre za okvirne sporazume, ki jih bodo aktivirali le, če se bo pojavila 
potreba po tem. Njihova vrednost pa je opredeljena glede na najdražji mogoči scenarij. 
Trenutno sta sicer odprti dve javni naročili. Prvo predvideva dobavo in montažo panelne ograje in vrat za sprejemno-
registracijske centre. Naročilo je razdeljeno na tri sklope glede na potencialne lokacije centrov. Ponudniki morajo ponudbe 
oddati do 10. ure 25. januarja prihodnje leto, še isti dan bo tudi odpiranje ponudb. 
Drugo naročilo pa se nanaša na izvajanje oskrbe z ekološko prehrano prosilcev za mednarodno zaščito, nastanjenih v 
azilnem domu v Ljubljani ter na njegovi izpostavi na Kotnikovi ulici. Ocenjena vrednost javnega naročila je 1,95 milijona 
evrov za azilni dom in nekaj manj kot 840.000 evrov za izpostavo. Rok za oddajo ponudb je 7. januar, ko bo tudi odpiranje 
ponudb. 
V Sloveniji 547 ljudi z mednarodno zaščito in 255 prosilcev 
Vlogo za mednarodno zaščito so sicer letos oddali 2.803 tujci. V Sloveniji trenutno prebiva 255 prosilcev za mednarodno 
zaščito in 547 oseb, ki so ta status že pridobile. Od leta 1991 je sicer Slovenija status mednarodne zaščite dodelila 808 
tujcem. 
Slovenija za migrante sicer ni ciljna država. V uradu namreč opažajo, da se je število prosilcev za mednarodno zaščito, ki 
odidejo iz Slovenije, v primerjavi z lanskim letom povečalo kar za desetino. Več kot 90 odstotkov je namreč tistih, ki želijo 
odpotovati iz države. To je seveda njihova prostovoljna odločitev in v uradu temu ne morejo nasprotovati, je povedala Špec 
Potočarjeva. 
Mednarodni dan migrantov je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila leta 2000 zaradi naraščajočega števila 
prebežnikov, 18. december pa je bil za ta dan izbran v spomin na sprejetje mednarodne konvencije o zaščiti pravic delovnih 
migrantov in članov njihovih družin leta 1990. 

• Generalna skupščina ZN-a sprejela resolucijo o marakeški deklaraciji. A. V.  New York - MMC RTV SLO, STA  
                 19. december 2018  
Proti pet držav, tudi ZDA in Madžarska 
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https://www.rtvslo.si/svet/s-in-j-amerika/generalna-skupscina-zn-a-sprejela-resolucijo-o-marakeski-deklaraciji/475215  
Generalna skupščina Združenih narodov (ZN) je potrdila resolucijo o globalnem dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih 
migracijah oziroma t. i. marakeško deklaracijo.  
 

 
Slika: Generalna skupščina je z resolucijo potrdila dogovor, ki je bil pred tednom dni sprejet na medvladni konferenci v 
Marakešu. Foto: EPA  
 
Resolucijo je med 152 državami podprla tudi Slovenija, proti pa sta med petimi državami glasovali tudi ZDA in Madžarska. 
Glasovanja se je vzdržalo 12 držav. 
Slovenija poudarila razlikovanje med zakonitimi in nezakonitimi migracijami 
Slovenija je po napovedih zunanjega ministrstva ob potrditvi podala tudi formalno obrazložitev glasovanja, v kateri je med 
drugim poudarila pravno nezavezujočo naravo dogovora in suverenost držav ter njihovo pravico, da same določajo svojo 
nacionalno migracijsko politiko in zakonodajo. Poudarila je tudi razlikovanje med zakonitimi in nezakonitimi migracijami, 
obveznost držav, da znova sprejemajo svoje državljane, ter pomen iskanja vzrokov migracij. 
Dogovor potrdili na konferenci v Marakešu 
Dogovor ZN-a je prvi medvladni dogovor o migracijah na mednarodni ravni, ki vsebuje 23 ciljev za boljše upravljanje migracij 
v interesu držav, prebežnikov in skupnosti, ki jih gostijo. Več kot 150 držav članic ZN-a, med njimi tudi Slovenija, je k 
dogovoru pristopilo pretekli teden na medvladni konferenci v Maroku. 
ZDA in Madžarska: Poseg v suverenost držav 
Več držav, med njimi tudi ZDA in Madžarska, se dogovoru ni pridružilo, saj menijo, da izenačuje zakonite in nezakonite 
migracije ter posega v suverenost držav pri migracijski politiki. 

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

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

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

• Katalonci napovedali proteste med sejo španske vlade v Barceloni. J. R. 20. december 2018. Barcelona - MMC 
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Zaprti katalonski voditelji končali gladovno stavko 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/katalonci-napovedali-proteste-med-sejo-spanske-vlade-v-barceloni/475331 
 

 
Slika: Zagovorniki katalonske neodvisnosti so že večkrat protestirali proti zaprtju nekdanjih katalonskih voditeljev. Foto: 
Reuters 
 
Španska vlada se bo v petek sestala na seji v katalonski prestolnici Barceloni. Zagovorniki neodvisnosti Katalonije grozijo, 
da bodo sejo preprečili s protesti in zaporami.  
Španska socialistična vlada premierja Pedra Sancheza se želi z rednimi tedenskimi sejami zunaj Madrida približati drugim 
španskim regijam. Prva tovrstna seja je potekala v Andaluziji, druga bo v Barceloni. 
Katalonska ministrica Else Artadi meni, da je sovpadanje seje španske vlade in obletnice predčasnih volitev v Kataloniji 
vzbudilo "nelagodje" v delu katalonske družbe ter da je v odločitvi španske vlade tudi "element provokacije", poroča španski 
dnevnik El Pais. 
Zasedanje bo potekalo na prvo obletnico predčasnih regionalnih volitev v Kataloniji, ki jih je razpisala nekdanja španska 
vlada, potem ko je po enostranski razglasitvi neodvisnosti regije razpustila tamkajšnji parlament. 
Civilnodružbeno gibanje Odbori za zaščito republike (CDR), ki zagovarja neodvisnost regije, je tako pozvalo k množičnim 
protestom in cestnim zaporam, s katerimi bi preprečili sejo vlade v Barceloni. 
Protesti so napovedani tudi za druge dele Katalonije. V katalonski prestolnici bo za varnost skrbelo okoli 9.000 pripadnikov 
španskih in katalonskih varnostnih sil. 
Katalonski zaporniki končali stavko ‒ sledi pritožba na ESČP 
Med drugim protestniki nasprotujejo priporu več nekdanjih katalonskih političnih in civilnodružbenih voditeljev, ki jih 
januarja čaka sojenje zaradi njihove vloge pri izvedbi referenduma o neodvisnosti in razglasitve neodvisnosti. Prav danes so 
Jordi Sanchez, Jordi Turull, Josep Rull in Joaquim Forn končali gladovno stavko, ki so jo začeli pred več kot dvema tednoma. 
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Foto: EPA Nekdanji vodja civilnodružbenega gibanja ANC Jordi Sanchez in trije drugi katalonski voditelji bodo po koncu 
gladovne stavke vložili tožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice.  
 
Za gladovno stavko so se odločili, ker je ustavno sodišče blokiralo njihovo pritožbo na pripor in odpoklic s položaja 
regionalnih poslancev. Želeli so opozoriti, da špansko ustavno sodišče preprečuje, da bi njihovi pozivi proti zaporni kazni 
dosegli Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu. O tem so s pismom opozorili tudi voditelje evropskih 
držav in Evropske unije. 
"Odločitev o končanju gladovne stavke so sprejeli, ker menijo, da je bil dosežen njihov cilj, to je, da se je ustavno sodišče 
odzvalo na njihove pritožbe," je v Barceloni pojasnil njihov tiskovni predstavnik in napovedal, da se bodo zdaj obrnili na 
ESČP. 
Začetek sojenja prihodnje leto 
Skupno naj bi se sodni proces proti 18 katalonskim politikom začel v začetku prihodnjega leta. Špansko tožilstvo nekatere 
izmed politikov obtožuje upora in zahteva zaporne kazni do 25 let. 
Nekdanji katalonski predsednik Carles Puigdemont, ki se je oktobra lani zatekel v Belgijo, je prav tako obtožen upora, a mu 
ne nameravajo soditi v odsotnosti. Puigdemont je danes v Ženevi naznanil, da je skupaj še s petimi katalonskimi voditelji 
vložil pritožbo na odbor Združenih narodov za človekove pravice zaradi kršitev človekovih pravic v Madridu. 
V Kataloniji je 1. oktobra 2017 kljub prepovedi španskih sodišč potekal referendum o katalonski samostojnosti, ki ga je 
španska vlada poskušala preprečiti. Katalonski regionalni parlament je nato 27. oktobra potrdil resolucijo, ki predvideva 
ustanovitev samostojne Katalonije. 
Zaostritev odnosov po obisku v Sloveniji 
Španska vlada medtem v Katalonijo prihaja v času ponovne zaostritve odnosov med Madridom in Barcelono. Že v četrtek 
zvečer se bosta srečala španski premier Pedro Sanchez in katalonski predsednik Quim Torra. Odnosi med Španijo in 
Katalonijo so se po imenovanju obeh voditeljev nekoliko otoplili, v zadnjem času pa znova zaostrili. 
 

  
Slika: Špansko vlado je razburil obisk katalonskega predsednika pri slovenskem. Foto: Urad predsednika republike 
 
Katalonski predsednik je Madrid vznemiril s pozivom Kataloncem, naj uberejo podobno pot v neodvisnost, kot jo je 
Slovenija. Španska vlada je ob tem poudarila, da je Torra "očitno pozabil na številne mrtve in ranjene v Sloveniji". 
Za buren odziv španske vlade je Torra poskrbel tudi z obiskom v Sloveniji, kjer ga je na neuradnem srečanju sprejel 
predsednik republike Borut Pahor. O tem je Sanchez ob robu vrha v Bruslju pretekli teden govoril s slovenskim premierjem 
Marjanom Šarcem, ki je po srečanju izrazil obžalovanje spričo neenotnosti slovenske zunanje politike glede katalonskega 
vprašanja ter bil kritičen do Pahorja. 
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• Na barikadah. Janko Lorenci. Mladina, Ljubljana, št. 50, 14. 12. 2018    
https://www.mladina.si/188624/na-barikadah/  
Nemirna Francija, nemirna Evropa 
Vsa Evropa fascinirano strmi v Francijo in nemir rumenih jopičev. Fascinirano zato, ker je nemirna tudi sama. 
Položaj v deželi velike revolucije je deloma specifičen, deloma splošne, vseevropske narave. Francija je posebna v tem, da je 
še vedno zazrta v nekdanjo slavo, da je izrazito elitistična in strogo centralizirana, a zelo različno razvita, da se je iz krize 
2018 le medlo skopala, da ima bogato tradicijo vstaj, revolucij, nemirov, tudi nasilnih – Francozi, se reče, gredo radi na 
barikade. 
Toda nemirno je tudi drugod. Anglija se odceplja od EU, v Italiji vladajo populisti, v Nemčiji se poslavlja večna A. Merkel, 
Orban je junak tudi na evropskem zahodu, v Ameriki razgraja Trump. Za tako podobno dogajanje v tako različnih delih 
Zahoda ni druge razlage, kot da jih druži globoka družbena kriza, ki presega nacionalne posebnosti. To ni zgolj politična 
kriza. 
Zadaj povsod tiči neoliberalni kapitalizem s svojim socialnim darvinizmom. Številne družbene skupine – delavstvo, prekariat, 
dobršen del srednjega sloja – živijo negotovo in se čutijo izdane. Občutek varnosti, zaupanje v etablirano politiko in 
ureditev, v to, da bo jutri bolje ali vsaj enako – vsi ti družbeni stabilizatorji izginjajo. Trdnih točk v družbi (zanesljivih strank, 
verodostojnih medijev, močnih sindikatov) je vse manj, vse postaja fluidno, nepredvidljivi postajajo tudi volivci, posamična 
gibanja se lahko s pomočjo družbenih omrežij čez noč dvignejo v višave, posamezniki iz neznancev postanejo politične 
zvezde. In naslednji dan padejo. Novi obrazi niso samo slovenski fenomen. 
V ta globinski nemir udarjajo specifične krize, v zadnjih letih najbolj begunska. Reakcije že tako zbegane družbe so pogosto 
bolestne. Še prevladujoča in za stanje stvari najbolj odgovorna desno-leva sredinska politika jih ne more zdraviti, ker se je 
odrekla poglavitnemu – resni skrbi za ekonomsko-socialno blaginjo množic. Namesto celote raje nagovarja posamične 
skupine, namesto socialne zganja t. i. identitetno politiko. Seveda je potrebno oboje: socialnost, ki zadeva tako rekoč vse, in 
skrb za ranljive manjšine. A ker se je socialnost skrčila, se je občutek varnosti razblinil, večina se, paradoksno, počuti kot 
zanemarjena manjšina ter v svoji negotovosti, jezi in zmedi podlega zlasti desnim populistom. 
Veliko dozdevno obetajočih politikov (Schroeder, Blair, Renzi ...) je streglo bogati manjšini in izgubljalo ljudstvo, pravi 
Spieglov kolumnist. Trenutno ta proces najbolj pooseblja Macron, značilen proizvod francoske elite, neoliberalec, ki se je z 
nekaj osebne karizme dvignil na nezaupanju v staro politiko in zajahal stare sanje o francoski evropski veličini. 
Sprenevedanje ni moglo dolgo delovati, postalo je očitno, da je nova samo embalaža. 
Macronov padec popularnosti in široka podpora Francozov rumenim jopičem jasno kažeta, kako neuspešna je francoska in 
vseevropska formula zdravljenja oz. krotenja nakopičenega nemira in nezadovoljstva. Ne pomagajo ne slabo zakrinkane 
neoliberalne reforme ne dozdevno novi obrazi. Samo za silo in le začasno še pomaga povezovanje statusquojevske politične 
sredine. Ekstremisti, avtokrati in sovražniki Unije se povsod krepijo naprej. 
Tu nekje smo na stari celini zdaj. Na vse to vedno bolj lega senca še ene, vseobsegajoče krize – ekološke. Francija tudi tu 
pošilja zlovešče sporočilo. Podražitev bencina, ki je bila povod za izbruh, je ekološko gledano potrebna in koristna, toda 
Macron jo je hotel prevaliti na ramena deprivilegirane večine, ki bi jo, drugače kot premožni sloji, boleče občutila. Hotel je 
biti zelen in neoliberalen hkrati. A to dvoje preprosto ne gre skupaj. 
Upor rumenih jopičev je spontan, anarhičen in nepredvidljiv. Ker je tako difuzen, ga je težko krotiti. Macron je v poskusnem 
spravnem nagovoru odkril navadne Francoze, jim obljubil nekaj socialnih olajšav in veliko nacionalno debato, priznal nekaj 
osebne krivde, a noče zvišati davka na bogastvo, ki ga je sam, enako kot socialne pomoči, oklestil. Francija bo ostala 
nemirna. In »Francija« je vsa Evropa, ves Zahod. Iz tega izvirajo prav usodne grožnje za demokracijo, za obstoj Unije in tudi 
za okolje. Svet se te krize vseh kriz ne more lotiti resno, saj so posamične družbe navznoter preveč razžrte, v medsebojnih 
odnosih pa vedno bolj egoistične. Vse to se dogaja na Zahodu, ki se ima za popek sveta, ki je svojo ureditev razvozil po vsem 
planetu in ki je v marsičem še vedno njegov najboljši del. Vendar del s hudo avtoimunsko boleznijo. 
Francoski izbruh je svarilo. Je potencialno nalezljiv, najbolj zaradi podobnih razmer drugje, deloma tudi zato, ker je upor 
prisilil Macrona k delnemu popuščanju. S tem smo pri kočljivem problemu nasilja. Gotovo je nevarno, saj lahko preraste v 
karkoli, tudi v diktaturo. Problematično je tudi zato, ker se mirnim demonstrantom radi pridružijo skrajneži, ki zganjajo 
nasilje zaradi nasilja. V Franciji rumene jopiče kljub neodobravanju nasilja še podpira znatna večina prebivalstva. To pomeni, 
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da je v družbi nekaj hudo narobe. In tu se zastavlja staro vprašanje pravice do revolucije. Bi se Evropa zmenila za nemirni 
Pariz, bi nekdanji in sodobni macroni popuščali, če bi ljudje nezadovoljstvo na ulicah izražali mirno in olikano? Ne. Hočemo 
reči, da brez trdega pritiska od spodaj strah in resna volja kaj spremeniti ne bosta preskočila ne na politiko ne na njene 
patrone. Tudi strah je v tem času, enako kot bogastvo, razporejen skrajno neenako, skrajno krivično. Kakorkoli, rumeni 
jopiči so še en opomin evropski sredinski politiki. Če bo ostala ne tič ne miš, bolj politika bogatih kot navadnih ljudi, bo 
odneslo tudi njo. 
To so nevarna in dvorezna stanja. Velja tudi za Slovenijo.  

• Kaplja čez rob. Ana Podvršič. Mladina, Ljubljana, št. 50, 14. 12. 2018.    
Dr. Ana Podvršič, sociologinja / Pariz 
https://www.mladina.si/188661/kaplja-cez-rob/  
Ko spet stisneš tiste, ki so že predolgo brez alternative  
 

 
Slika: Napovedan dvig davka na gorivo bi še posebej prizadel matere samohranilke in samske ženske. Foto: © Profimedia 
 
»Koliko postaj še? Tri?« »Ne, dve.« »Dve, si prepričan?» »A šteješ? A kdo šteje?« »Kaj pa potem? Nam bo uspelo priti do 
postaje Saint-Lazare?« se je slišalo na natrpanem metroju številka 12, eni redkih linij, kjer je metro ustavljal na vsaki postaji 
in ki ni bila zaprta v soboto dopoldne, 8. decembra, ko so se v Franciji odvijale četrte množične demonstracije. Zbegana 
skupinica potnikov niso bili turisti. Bili so prebivalci francoskega podeželja in primestnih regij, ki v življenju še niso obiskali 
Pariza, zdaj pa so se odločili za pot do francoske prestolnice. Ne zato, da bi si ogledali zgodovinske znamenitosti, ampak da 
bi se pridružili vsesplošnim protestom. Gibanje, ki se je začelo s peticijo za znižanje cen goriva in preraslo v geografsko 
najbolj razširjeno mobilizacijo francoskih delavcev in delavk v zgodovini Francije, v središče postavlja problem družbene 
nepravičnosti neoliberalnih politik »zategovanja pasu« in zmanjševanja stroškov dela. Te so s prihodom Emmanuela 
Macrona na predsedniški stol dobile nov zagon, Francijo pa pripeljale na rob političnega zloma. 
Danes se nemara zdi, da se gibanje »rumenih jopičev«, ki je dobilo ime po prepoznavnem znaku protestnikov, oblečenih v 
rumene delovne telovnike, obvezne pri delu na cesti, odvija le v Parizu. Sprva so se mobilizirali predvsem sloji prebivalstva iz 
delavskega razreda in nižjega srednjega sloja, ki živijo v ruralnih in polmestnih regijah, ter z organizacijo cestnih blokad in 
zapor začeli protestirati proti napovedanemu zvišanju davka na bencin. 
Res je – z dvigom davka želi francoska vlada spodbuditi prebivalce, da bi začeli uporabljati okolju prijaznejše načine prevoza, 
denimo električne avtomobile. A za to je najprej potrebna primerna infrastruktura, te pa zunaj večjih mest zaradi 
nezadostnih državnih investicij praktično ni. Vlada tudi ni ponudila nobenih subvencij, s katerimi bi gospodinjstvom, zlasti 
revnejšim, lajšala prehod na električne avtomobile. Javni prevoz je močno razvit le v regiji Ile-de-France, kjer se nahaja Pariz, 
povezave med manjšimi mesti in naselji v ostalih regijah pa so močno podhranjene. 
Prebivalci ruralnih in polmestnih regij dejansko nimajo alternative. Za številne uporaba avta ni stvar ekološke zavesti in 
družbenega statusa, ampak preprostega preživetja. Ljudje so namreč primorani za vsak najmanjši premik sesti v avto – da 
gredo v službo in po nakupih, odpeljejo otroke v šole, obiščejo zdravnika, se odpeljejo k prijateljem na večerjo ipd. Gorivo je 
tako za mnoge eden ključnih mesečnih izdatkov, davek pa predstavlja približno 60 odstotkov cene litra goriva. 
Ženske so med glasnejšimi in dejavnejšimi udeleženci gibanja ter pobudnice mnogih cestnih blokad in zapor. Zaradi izrazite 
plačne neenakosti bi napovedan dvig davka na gorivo še posebej prizadel matere samohranilke in samske ženske. Moški v 
povprečju dobivajo za več kot eno petino višje plače od žensk. »Z veseljem bi plačala davke, a kako naj jih, če pa se komaj 
prebijem skozi mesec?« je povedala Veronique Lestrade iz Montreuilja, ki redno pomaga hčeri in njenim otrokom, vladna 
davčna politika pa jo je spodbudila, da se je prvič v življenju politično aktivirala in začela sodelovati pri množičnih 
mobilizacijah. 
Vlada začetnim protestom sprva ni namenila večje pozornosti, to pa je »rumene jopiče« še bolj podžgalo in jih pripeljalo do 
Pariza in marša po Elizejskih poljanah. »A to je Slavolok zmage?« se jih je čudilo veliko, ki so s slogani »Pariz, pokonci, dvigni 
se«, »Vsi skupaj, vsi skupaj« klicali k solidarnosti. »Rumenim jopičem« so se pridružili tudi študentje in dijaki, železniški 
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sindikati, aktivistične organizacije in društva ter mnogi drugi, ki so se, oblečeni v rumene telovnike ali pa tudi ne, pridružili 
skupnemu uporu. Gibanje se je kmalu razširilo tudi na čezmorska ozemlja Francije. Prebivalci otoka Réunion, francoskega 
departmaja v Indijskem oceanu, kjer približno dve petini prebivalstva živita pod mejo revščine, so že sredi novembra 
popolnoma blokirali otok za več dni, nad protestnike pa je vlada v kolonialnem slogu poslala kar vojsko. 
S tem se je razširila tudi politična agenda protestnega vala. Problem dviga davkov na gorivo so kmalu preglasile zahteve po 
bolj pravični porazdelitvi družbenega bogastva. 
Poglej na rolex – Čas je za revolucijo; Macron, odstop; Mi bi tudi radi plačali davek na premoženje – Macron, vrni denar; 
Kdor seje bedo, žanje jezo; Macron izdajalec – ljudstvo je lačno, so napisi, ki jih lahko beremo na plakatih protestnikov, 
zidovih hiš, smerokazih na krožiščih, kakopak pa tudi na rumenih delovnih telovnikih. Med najglasnejšimi zahtevami 
protestnikov so danes dvig minimalne plače, znižanje starosti upokojitve, večja socialna pravičnost davčne politike, a tudi 
več vrtcev in možnost referendumskega odločanja. 
Ob prihodu na oblast se je Macron namreč brez obotavljanja naslonil na člen 49(3) francoske ustave, ki predsednikom 
republike dovoljuje, da se z uredbami (ordonnances) izognejo razpravam in glasovanju v parlamentu. S tem mu je uspelo 
dokončati »Hollandov projekt« in vpeljati reformo trga dela, ki je vodila do masovnih protestov leta 2016. Tudi drugače je 
Macron znan po svoji vzvišenosti in samovoljnosti, zaradi česar se ga je prijel vzdevek »predsednik Zevs«. 
A trenutna politična kriza v Franciji ni povezana le z načinom vladanja – predvsem gre za smer družbeno-ekonomskih politik. 
Od nastopa mandata je Macron ukinil davek na premoženje in znižal prispevke delodajalcev za socialno varnost. Ti ukrepi 
naj bi spodbudili gospodarstvenike k večjemu vlaganju in oblikovanju novih delovnih mest. Dejansko pa se gospodarska rast 
v Franciji upočasnjuje, investicije padajo in stopnja brezposelnosti stagnira. 
Fiskalna darila bogatim so javno blagajno drago stala, račun za poplačilo nastalega primanjkljaja pa je bil izstavljen 
predvsem najšibkejšim družbenim slojem. V zadnjem letu je vlada med drugim dvignila prispevke, ki jih vplačujejo zaposleni 
in upokojeni, zamrznila subvencije za stanovanja, podaljšala zamrznitev plač državnim uslužbencem, zmanjšala izdatke za 
izobraževanje in zdravstvo ter dvignila davke na potrošnjo, ki prekomerno bremenijo revnejša gospodinjstva. 
Pomembno je, da desnici ne pustimo, da bi si prilastila to ljudsko jezo, ki je popolnoma verodostojna in legitimna. 
Raziskovalni center SciencesPo, Francoski observatorij za gospodarstvo (Observatoire français des conjonctures 
économiques, OFCE), je nedavno objavil študijo, ki kaže, da so med letoma 2008 in 2016 prihodki najrevnejših družbenih 
skupin močno upadli. Temu ni botrovala le večja brezposelnost v času krize, ampak tudi restriktivna plačna politika in ukrepi 
nižanja stroškov dela v imenu doseganja zunanje konkurenčnosti. Danes 10 odstotkov najbogatejših Francozov razpolaga z 
več kot četrtino vseh dohodkov. Premoženjske neenakosti so še izrazitejše. Polovica najrevnejših Francozov razpolaga s 
pičlimi 8 odstotki celotnega premoženja, medtem ko je 17 odstotkov bogastva skoncentriranega v rokah 1 odstotka 
najbogatejših. 
Problema (ne)enakomerne porazdelitve družbenega bogastva in (ne)pravičnosti fiskalne politike sta v neposredni zvezi s 
problemom porazdelitve stroškov, ti pa so povezani s soočanjem z ekološko krizo. Gibanje rumenih jopičev pošilja močno 
sporočilo državnim predstavnikom, ki trenutno zasedajo na 25. konferenci pogodbenic Okvirne konvencije Združenih 
narodov o spremembi podnebja na Poljskem. Medtem ko francoska vlada prelaga stroške ekološke krize na pleča delavk in 
delavcev, so veliki onesnaževalci – multinacionalna podjetja in premožnejši sloji prebivalstva, dobili fiskalne olajšave, 
državna zakonodaja pa omogoča masovne utaje davkov. Francoska multinacionalka Total, ki se ukvarja s prodajo nafte in 
goriva, se kljub megalomanskim profitom – ti so lani znašali nič manj kot 9 milijard evrov – uspešno izogiba plačevanju 
davkov, ki bi javno blagajno lahko napolnili s sredstvi, potrebnimi za ekološko tranzicijo. 
Rumeni jopiči so v ospredje javne debate prinesli problem globoke družbene, razredne in regionalne razklanosti Francije. To 
ni uspelo niti Thomasu Pikettyju, znanemu francoskemu ekonomistu in avtorju monumentalne knjige o neenakomerni 
porazdelitvi družbenega bogastva z naslovom Kapital v 21. stoletju. 
Trenutni protesti niso le protivladni. V nasprotju s predvolilnimi obljubami, da bo okrepil kupno moč prebivalstva, je Macron 
s svojimi ukrepi še zaostril socialno stisko. Predstavljal se je kot »nov obraz«, ki bo francoskemu gospodarstvu prinesel 
potrebno »svežino«, dejansko pa je okrepil politike predhodnikov, ki so z okleščenjem socialne države in restriktivno plačno 
politiko poglabljali prepad med bogatimi in revnimi, reševali banke in individualizirali odgovornost za ekološko krizo. 
Trenutni protestni val je pravzaprav proti-neoliberalen. 
In v svojem proti-neoliberalnem uporu protestniki iz Francije niso osamljeni. Statisa Kuvelakisa, političnega filozofa, bivšega 
člana Syrize in predavatelja na King’s College v Londonu, ki se je pridružil sobotnim protestom v Parizu, gibanje »rumenih 
jopičev« spominja na okupacije Trga Syntagma in proteste v Grčiji leta 2011 proti neoliberalnim ukrepom Troike. »Gre za 
gibanja, ki se rodijo ’od spodaj’, ki temeljijo na improvizaciji in samoorganizaciji. To je tisti sloj prebivalstva, ki poprej ni 
sodeloval pri kolektivnih mobilizacijah, ki zavrača tradicionalni sistem političnega predstavništva in ki so ga neoliberalne 
politike najbolj prizadele.« Posledično so takšna gibanja tudi »notranje protislovna in heterogena; tudi v Grčiji je ekstremna 
desnica poskusila preusmeriti gibanje in skušala prevladati z, denimo, ksenofobnim diskurzom«. In ravno zato, zaključi 
Kuvelakis, »je zelo pomembno, da desnici ne pustimo, da bi si prilastila to ljudsko jezo, ki je popolnoma verodostojna in 
legitimna«. 

• Naš manifest za rešitev Evrope pred samo seboj. Thomas Piketty.  Mladina, Ljubljana, št. 50 14. 12. 2018    
Ekonomist Thomas Piketty in številni pomembni podpisniki z vsega sveta 
https://www.mladina.si/188660/nas-manifest-za-resitev-evrope-pred-samo-seboj/  
Po uporu v Franciji je ekonomist Thomas Piketty napisal manifest. Zahteva je preprosta in jasna: zmanjšati je treba 
neenakost v državah in ne med njimi. 
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Slika: Ekonomist Thomas Piketty, eden izmed avtorjev manifesta. Foto: © Profimedia 
 
Od izvolitve protievropsko nastrojenih vlad po vseh koncih Evropske unije in ob skorajšnjem odhodu Združenega kraljestva 
ni več mogoče nadaljevati po starem. Ne moremo preprosto čakati na naslednji odhod oziroma nadaljnje razpadanje unije, 
ne da bi poskrbeli za temeljite spremembe v sedanji Evropi. Naša celina je ujeta med politična gibanja, katerih program je 
omejen na preganjanje tujcev in beguncev, na drugi strani pa so tista, ki se imajo za evropska, a v resnici še vedno menijo, 
da že samo skrajni liberalizem in povečevanje konkurence štejeta kot politični projekt. Ne zavedajo se, da ravno to 
pomanjkanje družbenih ambicij vodi v občutke odrinjenosti. 
Nekaj gibanj skuša prekiniti ta usodni dialog in se lotiti strukturnih težav, ki so se porodile po desetletju gospodarske krize. 
Specifično evropskih kriznih situacij je veliko: strukturno preskromno investiranje v javni sektor, predvsem v usposabljanje 
in raziskave, povečevanje socialne neenakosti, hitrejše globalno segrevanje in kriza pri sprejemanju priseljencev in 
beguncev. Vendar imajo ta gibanja pogosto težave pri oblikovanju povezanih alternativnih projektov in opisovanju, kako 
točno bi uredili Evropo prihodnosti. 
Zato evropski državljani iz različnih okolij in držav danes objavljamo poziv za globinsko preobrazbo evropskih institucij in 
politik. Naš manifest vključuje stvarne predloge, zlasti projekt za pakt o demokratizaciji in proračunski projekt – vse to je 
tudi javno dostopno. Naše zamisli resda niso popolne, a jih vsaj imamo. Javnost si jih lahko ogleda in jih izboljša. Temeljijo 
na preprostem prepričanju, da mora Evropa ustvariti nov model, s katerim bo zagotovila pošten in trajen socialni razvoj 
svojih državljanov. Edini način, kako jih prepričati, je opuščanje ohlapnih in teoretičnih obljub. Če bi Evropa rada vnovič 
postala solidarna s svojimi državljani, to lahko doseže le s prepričljivimi dokazi, da zna sodelovati, tiste, ki kujejo dobiček z 
globalizacijo, pa mora prisiliti k financiranju koristi, ki jih lahko zagotavlja javni sektor. To pomeni, da bi velika podjetja 
morala prispevati več kot majhna in srednje velika, najbogatejši davkoplačevalci pa plačati več kot revni. Danes namreč ni 
tako. 
Naši predlogi temeljijo na oblikovanju proračuna za demokratizacijo, o katerem bi razpravljali in odločali v novi, suvereni 
evropski skupščini. Ta bi Evropi končno omogočila, da bi se opremila z javnimi ustanovami, sposobnimi takojšnjega soočanja 
s krizami v Evropi in oblikovanja nabora temeljnih javnih dobrin in storitev v okviru stabilnega gospodarstva na temelju 
solidarnosti. Obljuba, dana v rimski pogodbi v zvezi z uskladitvijo življenjskih in delovnih pogojev, bo končno dobila pravo 
težo. 
Ta proračun bo, če bo evropska skupščina to želela, financiran s štirimi glavnimi evropskimi davki, oprijemljivimi 
prepoznavnimi znaki te evropske solidarnosti. Nanašali se bodo na dobiček velikih podjetij, najvišje prihodke (nad 200 tisoč 
evrov letno), največje zasebno premoženje (v vrednosti več kot milijon evrov) in ogljikove izpuste (z najnižjo ceno 30 evrov 
na tono). Če bi ga določili na štiri odstotke bruto domačega proizvoda, kakor predlagamo, bi s tem denarjem lahko 
financirali raziskave, usposabljanje in evropske univerze, ambiciozen program za preobrazbo modela gospodarske rasti, 
financiranje sprejemanja in vključevanja priseljencev in podporo tistim, ki bi to preobrazbo uresničevali. Poleg tega bi lahko 
državam članicam omogočili nekaj proračunske prožnosti pri lajšanju regresivne obdavčitve, ki je odvisna od plače ali 
porabe. 
Ukrepati moramo hitro. Odločilno bi bilo, če bi vse države članice EU brez omahovanja začele sodelovati, zlasti štiri največje 
članice evrskega območja. 
Ne gre za ustvarjanje sistema, po katerem bi plačila razporejali po Evropi – jemali denar »krepostnim« državam in ga dajali 
tistim manj pridnim. S projektom bi zmanjševali razkorak med porabo in prihodki, ki jih plačuje država, na mejo 0,1 odstotka 
njenega BDP, ta delež pa bi lahko povečali le s soglasjem. Gre predvsem za zmanjševanje neenakosti znotraj držav in ne med 
njimi, za vlaganje v prihodnost vseh Evropejcev. Vendar bi ti izračuni izključevali porabo, ki vsem državam koristi enako, 
denimo ukrepe proti podnebnim spremembam. Proračun za demokratizacijo bi spodbujal tudi približevanje med državami, 
saj bi z njim financirali evropske javne dobrine, koristne za vse. Ker moramo ukrepati hitro in hkrati Evropo izvleči iz 
trenutne tehnokratske slepe ulice, predlagamo ustanovitev evropske skupščine, ki bo omogočila razpravo o novih evropskih 
davkih in glasovanje o njih, pa tudi proračun za demokratizacijo. Zaradi evropske skupščine ne bi bilo treba spreminjati že 
podpisanih evropskih pogodb. 
Skupščina bi seveda morala biti v stiku z institucijami, v katerih sprejemajo odločitve (zlasti z ustanovo Eurogroup, v kateri 
se vsak mesec neformalno srečajo finančni ministri držav z evrom). V primeru nestrinjanja bi skupščina imela zadnjo besedo, 



sicer bi bila ogrožena njena sposobnost za vlogo novega transnacionalnega političnega prostora, v katerem bi do besede 
končno prišle tudi stranke, družbena gibanja in nevladne organizacije. Na kocki bi bila tudi njena učinkovitost, saj gre za to, 
da bi Evropo končno iztrgali iz notranje inercije medvladnih pogajanj. Ne smemo pozabiti, da pravilo o fiskalni soglasnosti, ki 
velja v EU, že leta onemogoča sprejetje evropskih davkov in ohranja vztrajno zatekanje k fiskalnemu dumpingu, ki ga 
izvajajo bogati in najmobilnejši, kar je početje, ki se kljub vsem besedam nadaljuje še danes – in se bo nadaljevalo, če ne 
bodo v veljavi nova pravila odločanja. 
Ker bo nova evropska skupščina lahko potrjevala davke in vplivala na samo srčiko demokratičnih, fiskalnih in socialnih 
dogovorov držav, morajo osrednjo vlogo dobiti državni in evropski poslanci. Zato v pogodbi o demokratizaciji, ki si jo je 
mogoče ogledati na spletu, predlagamo, da bi 80 odstotkov članov evropske skupščine prihajalo iz državnih parlamentov, 
preostala petina pa iz sedanjega evropskega parlamenta. O tem bi se bilo treba še pogovarjati. Naš projekt bi lahko deloval 
tudi ob manjši zastopanosti državnih poslancev (na primer 50 odstotkov), vendar menimo, da bi bistveno zmanjšanje 
predlaganega odstotka okrnilo legitimnost evropske skupščine pri vključevanju vseh evropskih državljanov v prizadevanja za 
nov socialni in fiskalni dogovor, spori zaradi demokratične legitimnosti med državnimi in evropskimi volitvami pa bi hitro 
spodkopali ves projekt. 
Zato bi državne volitve dejansko preobrazili v evropske. Člani, izvoljeni na državni ravni, odgovornosti ne bi več mogli 
preprosto prelagati na Bruselj in ne bi imeli druge možnosti, kot da volivcem pojasnijo projekte in proračun, ki bi jih želeli 
zagovarjati v evropski skupščini. S povezovanjem državnih in evropskih poslancev v eni skupščini bi pripomogli k 
soodločanju, ki trenutno poteka le med voditelji držav in finančnimi ministri. 
Ukrepati moramo hitro. Odločilno bi bilo, če bi vse države članice EU brez omahovanja začele sodelovati, zlasti štiri največje 
članice evrskega območja (ki pomenijo več kot 70 odstotkov BDP in prebivalstva), vendar je projekt mogoče potrditi in 
uresničevati tudi v drugačnih kombinacijah sodelovanja željnih držav. Tistim, ki bi rade čim prej dosegle izboljšave, 
omogoča, da to storijo takoj. Vse bi morale prevzeti odgovornost in sodelovati v podrobni ter tvorni razpravi o prihodnosti 
Evrope, da celina ne bo še naprej tonila v škodljivo nesložnost.  

• »Najprej smo demokratični politiki, šele nato independisti«. Intervju: Quim Torra. Pogovarjal se je: Marjan 
Horvat. Foto: Uroš Abram. Mladina 50, 14. 12. 2018   

Quim Torra,  katalonski predsednik  
https://www.mladina.si/188658/predsednik-katalonije-vsi-spanski-politiki-so-namigovali-da-je-slovenija-odgovorna-za-
nasilje-v-ju/ 
 

 
Slika: Predsednik Torra je obiskal Slovenijo na povabilo Milana Kučana. Nekdanji slovenski predsednik je eden izmed 
tistih evropskih državnikov, ki že vrsto let podpirajo prizadevanja Kataloncev, da bi udejanjili pravico do samoodločbe. 
Foto: Mladina 
 
»Tudi jaz bi imel takšno pisarno,« nam je dejal katalonski predsednik Quim Torra (55) in z gibom roke proti oknu pokazal 
na park Tivoli, v katerem stoji Muzej novejše zgodovine Slovenije. Tam, na Cekinovem gradu, daleč od njegovega urada, 
sedeža katalonske vlade, razkošne barcelonske palače iz 15. ali 16. stoletja, ki izpričuje večstoletno avtonomijo 
Katalonije, smo se s predsednikom pogovarjali o ključni temi njegovega mandata: o prizadevanjih Kataloncev, da bi na 
zavezujočem, v mednarodni skupnosti potrjenem referendumu o neodvisnosti lahko sami odločali o svoji usodi. 
Španske oblasti, sklicujoč se na ustavno načelo o »nedeljivi enotnosti« španske nacije, Kataloncem pravico do samoodločbe 
odrekajo. Ne le s togim legalizmom, temveč tudi – kar izpričuje nasilje španskih policijskih enot nad udeleženci 
(nelegalnega) referenduma o neodvisnosti lani oktobra – z represijo in kazenskim pregonom tistih katalonskih politikov, ki 
so ga pripravili. 
Novi katalonski predsednik ravna v skladu z voljo Kataloncev, ki so na volitvah lani decembra znova večinsko podprli 
independistične stranke. Vendar je septembra v svojem briljantnem nagovoru ljudstvu, naslovljenem Naš trenutek, 
prizadevanja Kataloncev za pravico do samoodločbe internacionaliziral z njihovo umestitvijo v kontekst širših evropskih 
prizadevanj za pravo demokracijo. Mednje sodijo tudi tiste demokratične pobude, ki spričo preporoda evropskih 
nacionalizmov poudarjajo državljanske in ne (le) kulturne sestavine v tkivih držav članic. 



Torra se je v Sloveniji sestal z nekdanjim predsednikom Milanom Kučanom, nastopil v mestni hiši s predavanjem o tem, 
zakaj je španska ustava za Katalonce »kletka«, in se s člani Gospodarske zbornice dogovarjal o sodelovanju med Slovenijo in 
Katalonijo. 
Sprejel ga je tudi predsednik Borut Pahor. Bilo je prvič, da je katalonskega predsednika, čeprav na neformalnem pogovoru, 
sprejel predsednik druge države. 
Gospod predsednik, pravzaprav ste, če lahko tako rečem, novinec v politiki. Več kot 20 let ste bili odvetnik, zaposleni v 
multinacionalki, nato novinar, urednik in založnik. Že prej ste sicer delovali v združenjih, ki si prizadevajo za samostojno 
Katalonijo, a v politiko ste vstopili šele decembra lani, ko ste bili kot neodvisni kandidat na volilni listi JuntsxCat 
katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta izvoljeni za poslanca v katalonskem parlamentu. Sedem mesecev 
kasneje ste že postali predsednik Katalonije. Zakaj ste se odločili vstopiti v politiko? 
Ker me je iz izgnanstva poklical predsednik Puigdemont in mi dejal: »Quim, sodeluj z mano, saj bomo nadaljevali naš boj za 
neodvisnost. Kandidiraj na volilni listi, ki jo pripravljam.« Ko te iz izgnanstva pokliče predsednik in izreče takšne besede, to 
narediš. Sedem mesecev kasneje sem postal predsednik, vendar šele potem, ko je špansko sodišče preprečilo imenovanje 
treh drugih kandidatov za katalonskega predsednika, med njimi tudi Puigdemonta. 
Maja lani, ko ste bili imenovani za 131. katalonskega predsednika, je bila Katalonija v zagatnem položaju. Resda se je 
tedaj končalo sedemmesečno obdobje neposredne vladavine Madrida nad regijo, vendar so bili vaš nekdanji predsednik 
in ministri prejšnje vlade, ki so pripravili oktobrski referendum, v izgnanstvu ali pa v španskih zaporih. Brali smo tudi o 
gospodarskih pritiskih Madrida na Katalonijo, pa tudi, da so španske oblasti večino katalonskih institucij, ki so sodelovale 
pri izvedbi referenduma ali ga promovirale, ukinile.  
Razmere so bile zares kritične, kajti istega dne, ko smo v katalonskem parlamentu politično razglasili našo samostojnost, kar 
je potrdila tudi absolutna večina poslancev, je španska vlada ukinila naše institucije, tudi parlament in vlado. Polovica 
ministrov takratne vlade se je odločila za izgnanstvo, preostale so španske oblasti zaprle. Lahko si mislite, kako zelo je vse to 
dogajanje čustveno pretreslo katalonsko družbo. A morali smo razmišljati o tem, kako naprej. Tudi na volitvah 21. decembra 
lani so namreč zmagale independistične stranke, kar izpričuje, da je cilj Kataloncev neodvisnost. Maja, ko sem postal 
predsednik Katalonije, smo začeli »restavracijo« naših institucij. Usposobiti smo jih morali za delovanje, naša predstavništva 
v tujini pa znova odpreti. 
Zdi se, da so prizadevanja Kataloncev za neodvisno državo tudi z začasnim odvzemom avtonomije regiji ostala 
neokrnjena, toda »el procés«, kakor imenujete pot k neodvisnosti, je verjetno moral – ker so bile pravne poti za 
udejanjanje samostojnosti izčrpane, »ruptura«, prelom z Madridom, pa spodletela – ubrati novo pot. Kakšna je, če je, 
nova pot?  
Mislim, da je bila pot vedno ista. Tudi cilj je isti, neodvisna Katalonija. Zmagali, udejanjili naš cilj, pa bomo le v primeru, če 
bomo odločni in odločeni, da hočemo samostojnost. Prizadevanja zanjo zahtevajo tudi žrtvovanje za naš cilj, a tudi zelo 
dobro organizacijo in sodelovanje naših civilnih in uradnih institucij. Uspeli bomo, če bomo v sebi ohranili upanje, 
samozavest in jasno osredotočenost. Ti trije ključi vodijo do našega cilja. 
Nezaupljivi smo do španskih predlogov o reformi španske ustave in njenih obljub o tem, da bo Katalonija dobila večjo 
avtonomijo. Vedno poslušamo iste obljube, ki pa se nikoli ne udejanjijo. 
Katalonske oblasti so vedno poudarjale, da v sporu med Madridom in Barcelono glede izvedbe zavezujočega 
referenduma o samostojnosti Katalonije ne gre za pravni, temveč politični problem, zato je treba zanj najti tudi politično 
rešitev. Novi španski premier, socialist Pedro Sánchez, je ob imenovanju obljubil dialog z Barcelono. Vam je bila ta 
njegova obljuba dovoljšne zagotovilo, da ste ga podprli v glasovanju o nezaupnici vladi premiera Mariana Rojoya (Ljudska 
stranka), katere funkcionarji so bili obtoženi korupcije? Zagotovo ste vedeli, da tudi socialisti vztrajajo pri pojmovanju 
»nedeljive enotnosti« španske nacije.  
Ko smo imeli priložnost »odpustiti« premiera Mariana Rojoya, smo jo pograbili, saj je Rajoy tisti politik, ki je ukinil naše 
institucije. Menili smo, da se je z imenovanjem Sáncheza za premiera ponudila priložnost za vzpostavitev dialoga z 
Madridom. Zato smo ga na volitvah v španskem parlamentu podprli in nato čakali na njegovo ravnanje v zvezi s katalonskim 
vprašanjem. Čakali smo, kako se bo nova španska vlada spoprijela z dejstvom, da so v njeni državi politični zaporniki, dva 
izmed njih zdaj celo gladovno stavkata, nekateri politiki pa so v izgnanstvu. Čakali smo tudi, kako se bo španska socialistična 
stranka opredelila do pravice Kataloncev do samoodločbe. 
Danes, pol leta po izvolitvi nove vlade, ugotavljamo, da se v Madridu v odnosu do naših prizadevanj ni nič premaknilo. 
Nasprotno. Španski generalni tožilec zahteva 214 let zaporne kazni za naše kolege, ki so zdaj v zaporih. Še huje. Dejali so še, 
da na pogajalski mizi ni predloga o izvajanju pravice Kataloncev do samoodločbe. Trenutno je Sánchezov odgovor 
popolnoma enak Rajoyjevemu. Vprašanje je, kaj naj storimo, ko Španija Kataloncem glede njihovih pravic odgovarja vedno 
na enak način. Vprašanje je tudi, kaj mora storiti mednarodna skupnost. 
Premier Sánchez je v začetku septembra Kataloniji ponudil referendum o večji avtonomiji Katalonije. Njegovo ponudbo 
ste zavrnili z besedami, da »razprava o Kataloniji ni razprava o njenem statutu, temveč o zavezujočem referendumu o 
samoodločbi«. Znani so vsi pravni argumenti, ki jih navaja Madrid v dokazovanju, da takšen referendum ni možen. Kako 
bi se morale spremeniti politične razmere v Španiji in v Evropi, da bi ga lahko izvedli? 
Vedno, tudi v pogovoru s Sánchezom, odgovarjam na to vprašanje z metaforo: V tej sobi je, čeprav ga ne vidite, ogromen 
bel slon, ki ponazarja pravico Kataloncev do samoodločbe. V pogovorih z Madridom se ne moremo izogniti prizadevanjem 
za udejanjanje te pravice. Večina, 80 odstotkov Kataloncev, podpira izvedbo zavezujočega referenduma o neodvisnosti 
Katalonije. Iskanje načinov za njegovo izvedbo je naloga moje in prejšnjih katalonskih vlad ... Nezaupljivi smo do španskih 
predlogov o reformi španske ustave in njenih obljub o tem, da bo Katalonija dobila večjo avtonomijo. Vedno poslušamo iste 
besede, iste obljube, ki pa se nikoli ne udejanjijo. 



Na predavanju v Ljubljani ste dejali, da je za vas španska ustava »kletka«. S členom o »nedeljivi enotnosti« španske 
nacije namreč onemogoča pravico do samoodločbe. V preteklosti ste Katalonci, pa tudi prebivalci drugih španskih regij, 
zagovarjali reformiranje srednjeveškega ustroja španske države, torej tudi ukinitev monarhije. Zavzemali ste se za 
oblikovanje sodobne španske države, v kateri bi se tudi Katalonci lahko dobro počutili. Ste ta prizadevanja opustili?  
Ne zanima nas zelo, kako bo Španija upravljala sama sebe in kako si bo vladala.  
Zanima nas, kako bo sama sebe upravljala Katalonija … V iskanju politične rešitve je treba upoštevati tri soglasja o 
katalonskem vprašanju, ki jih podpira 80 odstotkov prebivalcev Katalonije. Tolikšen odstotek Kataloncev se namreč ne najde 
v španski monarhiji, v španskem kralju pa ne vidi svojega kralja. Večina, 80 odstotkov ljudi, meni tudi, da je represija proti 
demokratično izvoljenim politikom, tistim, ki so postavili volilne škatlice na volišča, da bi se prebivalci Katalonije lahko sami 
odločali o njihovi prihodnosti, nesprejemljiva. Osemdeset odstotkov Kataloncev podpira tudi izvedbo zavezujočega 
referenduma o samoodločbi. Ta odstotek seveda ni enak tistemu odstotku vprašanih, ki se na javnomnenjskih raziskavah 
opredeljujejo za ali proti njej, a vendar izpričuje, da se tudi tisti, ki neodvisnosti nasprotujejo, zavzemajo za demokratično 
pravico o samoodločbi. Ta tri soglasja so lahko izhodišče v iskanju politične rešitve za vprašanje Katalonije. 
Če se prebivalci in prebivalke Katalonije na zavezujočem referendumu izrečejo proti neodvisnosti, bodo še isti večer prejeli 
mojo odstopno izjavo. 
Septembra ste v nagovoru narodu, naslovljenem Naš trenutek, dejali, da sta zgodovina in kulturna identiteta dva izmed 
stebrov v katalonskem boju za neodvisnost. Toda največ besed ste namenili vlogi republikanskih vrednot v vzpostavitvi 
katalonske identitete. Kako pomemben je ta vidik v boju Kataloncev za samostojnost? 
Mislim, da je ključen, kajti konec koncev ne gre za neodvisnost, temveč udejanjanje načel demokracije, pravičnosti, 
strpnosti in solidarnosti v družbi. Te vrednote opredeljujejo Katalonce. Po našem mnenju so to tudi ključne evropske 
vrednote. Z njimi hočemo izbojevati svojo samostojnost, torej po mirni poti, brez nasilja, skupaj, kot nacija. Zato vedno 
poudarjam: če se prebivalci in prebivalke Katalonije na zavezujočem, v mednarodnem prostoru potrjenem referendumu 
izrečejo proti neodvisnosti, bodo še isti večer prejeli mojo odstopno izjavo. Najprej smo demokratični politiki, šele nato 
independisti. Zato si moramo za samostojnost prizadevati v skladu s političnimi vrednotami, ki opredeljujejo Katalonce. 
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Utrjevanje takšne vizije družbe, utemeljene na demokraciji in socialnih, političnih ter državljanskih pravicah, je 
pomembno za vso Evropo. Tudi vi ste v omenjenem govoru izpostavili države na mejah EU in znotraj nje, ki se ne držijo 
demokratičnih načel. Nekako se zdi, da ste boj Kataloncev za neodvisnost povezali z bojem tistih, ki se postavljajo po 
robu politiki populizma in nacionalnega refleksa z zagovarjanjem polnokrvnega demokratičnega življenja v Evropi, kajti 
del vaše samobitnosti je državljanska, ne le kulturna identiteta. Drži?  
Seveda smo tudi mi ponosni na svoj jezik, kulturo in umetnost. Vemo tudi, da bomo lahko šele z neodvisno državo dosežke 
naših ustvarjalcev na kulturnem in drugih področjih doma in na tujem podpirali z dostojanstvom, kakršnega si naša kultura 
in jezik zaslužita. Enako veljavo imajo za Katalonce tudi državljanske, socialne in človekove pravice ... Zakaj pravzaprav 
hočemo samostojnost? Konec koncev tudi zato, ker hočemo vzpostaviti boljši zdravstveni sistem, omogočiti mladim 
kakovostno izobraževanje in zagotoviti pokojnine za naše starejše. Hočemo pisati svoje zakone in sami upravljati svoje 
naravne vire in tiste, ki jih ustvarijo naši ljudje. V svetu hočemo, tako kot Slovenci, Švedi in pripadniki drugih narodov, 
nastopati z lastnim glasom ter biti prepoznavni z našimi pevci, umetniki, filozofi, znanstveniki ali zdravniki. Mislim, da nismo 
nič boljši ali slabši od drugih. Hočemo biti del človeške družbe in prispevati k boljšemu življenju ljudi. 
Ali vaše prizadevanje za udejanjanje neodvisnosti Katalonije po demokratični poti vključuje tudi eksperimentiranje z 
novimi oblikami demokratičnega odločanja, kakršne zagovarja novolevičarski Podemos in ob svojem delu prakticira 
barcelonska županja Ada Colau, sicer tudi ustanovna članica Varufakisovega evropskega gibanja za demokracijo (DIEM)?  



V nekaterih točkah se strinjamo z Ado Colau, Podemosom in špansko levico, v nekaterih pa smo nad njimi precej razočarani. 
Slišimo denimo, da podpirajo referendumsko odločanje Kataloncev o neodvisnosti, nič pa ne storijo, da bi pomagali na poti 
do njegove izvedbe. Tako ravna Podemos, ki našo pravico o samoodločbi načelno podpira, nikoli pa ne predlaga, kako bi jo 
lahko udejanjili. A problem je ravno v tem, da ne vemo, kako v danih okoliščinah uveljaviti to pravico. Kako naj ljudem 
omogočimo, da bi se referendumsko opredelili z jasnim da ali ne? Moralo bi biti preprosto. Prepričan pa sem, da v 21. 
stoletju, v obdobju globalizacije, ko smo vsi povezani v spletu in z mediji, ljudem ni mogoče vzeti pravice do njihove 
svobode. 
Katalonija je po doseženem BDP-ju na prebivalca med najbogatejšimi španskimi regijami. Je tudi dežela priseljevanja. 70 
odstotkov Kataloncev je bilo rojenih zunaj Katalonije ali pa so potomci ljudi, ki so v zadnjem stoletju prišli v deželo od 
drugod. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ob zadnjem valu množičnega priseljevanja v Katalonijo, je v deželo prišlo 
milijon in pol ljudi, v glavnem iz severne Afrike, Južne Amerike, Azije in vzhodne Evrope. Gospodarski uspeh vaše regije 
demantira strahove tistih, ki svarijo pred valovi beguncev, ki zdaj iščejo v Evropi svoj novi dom. Očitno je katalonski način 
multikulturnega sobivanja uspešen.  
Ponosni smo na multikulturnost Katalonije. Tudi na to, da smo povezani z begunci, saj zelo dobro vemo, kako težko se vsak 
človek spoprime z usodo izgnanca. Če le imamo možnost, ponudimo dom ljudem, ki se znajdejo v stiski in potrebujejo 
pomoč. Za njih bodo katalonska pristanišča vedno odprta. Ponosni pa smo tudi na prišleke iz drugih španskih regij, ki so si 
zagotovili prihodnost v Kataloniji. 
Ne le Katalonija, temveč celotna Španija je še nedavno veljala za deželo, kjer ni veliko prostora za skrajno desne stranke, 
ki tudi z netenjem sovraštva do priseljencev pridobivajo podporo med volivci. Uspeh skrajno desne stranke VOX, za 
katero je na regionalnih volitvah v Andaluziji glasovalo 10 odstotkov prebivalstva, kaže, da tudi Španija ni imuna proti 
tem nevarnim pojavom. Kako nevarne so te stranke za politično življenje v Španiji? Se z njihovim prodorom lahko 
poslabšajo možnosti v prizadevanjih Kataloncev za neodvisnost? 
Te stranke v Španiji niso nekaj novega, saj so bile prej vključene v Ljudsko stranko. Zdaj so se začele osamosvajati in 
samostojno nastopati. Nedvomno zbujajo skrb. A vznik takšnih strank ni le andaluzijski ali španski pojav, ampak evropski. Vsi 
Evropejci, ki se zavzemamo za demokracijo in pravičnost, moramo resno obravnavati takšna fašistična gibanja v Evropi. 
Independistično gibanje ni bilo ustvarjeno v nekakšnih temnih sobanah, temveč je vzniknilo »od spodaj navzgor«, med 
katalonskimi državljani in državljankami. 
Evropska politika – EU in najmočnejše države članice – doslej ni bila naklonjena prizadevanjem Kataloncev za 
neodvisnost. Molčala je celo ob nasilju španske policije nad udeleženci referenduma o samostojnosti oktobra lani. Po 
nekaterih ocenah bodo po evropskih volitvah v maju politične skupine, sestavljene iz etabliranih političnih strank, 
izgubile kar nekaj poslanskih sedežev, populistične stranke pa se bodo še trdneje usidrale v novem sklicu evropskega 
parlamenta. Kaj to pomeni za vaša prizadevanja za neodvisnost?  
Ločiti je treba med dvema ravnema, uradno in državljansko. Kar zadevo prvo, vanjo sodijo evropska skupnost in diplomacije 
držav članic, se zavedamo, kako deluje in kaj pomeni združba nacionalnih držav, kot je EU. Vedno bo težko zagotoviti, da bi 
bili Katalonci uradno sprejeti vanjo, dokler si s svojo odločnostjo ne izborimo svobode. Na drugi ravni, državljanski, lahko s 
širjenjem sporočil o svobodi, solidarnosti, bratstvu, o človekovih in državljanskih pravicah, ne le v EU, temveč tudi v ZDA in 
drugod v svetu, naredimo veliko. S pritiski evropskih državljanov, naklonjenih Kataloncem, na uradno politiko se je že 
premaknilo veliko v odnosu do katalonskega vprašanja. Upam, da bomo podobne podpore, kot jo uživamo Katalonci med 
slovenskim prebivalstvom, deležni tudi v drugih državah. Zato moramo biti blizu ljudem ter med njimi širiti jasno sporočilo o 
človekovih in državljanskih pravicah. Toda naš končni cilj je še vedno ustvariti razmere, ki bi omogočale, da bi Katalonci na 
referendumu sami odločali o svoji usodi. 
V svojem govoru ste povabili vse prebivalce in prebivalke Katalonije, tudi tiste, ki morda podpirajo »unionistične« 
stranke, kot sta Ciudadanos ali Ljudska stranka, k sodelovanju v projektu ustvarjanja republike Katalonije. Vendar ne z 
njeno razglasitvijo, temveč s sledenjem republikanskim vrednotam v političnem življenju.  
Seveda, kajti prepričan sem, da projekt osamosvajanja Katalonije vključuje celotno nacijo, vse prebivalce, ki živijo v deželi. 
Odločitvi, ki jo bomo nekoč sprejeli, bomo morali na koncu vsi slediti. Zato je pomembno povezovati ljudi, jih spodbujati k 
razpravam, da bi na koncu skupaj našli takšno rešitev, ki bi našim ljudem dajala upanje za boljšo prihodnost. 
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V govoru ste navedli delovna področja, kjer potekajo vaša prizadevanja v teh mesecih. Med njimi je ustanovitev 
Državljanskega, socialnega in ustavodajnega foruma. Drugo vključuje katalonske institucije z nalogo priprave svežnja 
naprednih in socialnih reform. Omenili pa ste tudi delovanje Sveta za katalonsko republiko, ki je pod vodstvom Carlesa 
Puigdemonta eno izmed vaših oken v svet. Kje ste danes in kako naprej?  
Pravzaprav delujemo v štirih smereh. Prva zadeva delovanje Sveta za katalonsko republiko, ki ga v izgnanstvu vodi 
predsednik Puigdemont. S Svetom hočemo internacionalizirati vprašanje Kataloncev. Drugo zadeva sporočilo, ki prihaja iz 
zapora. Naši kolegi v zaporih zahtevajo politično sojenje, nočejo se braniti na španskih sodiščih. Obenem nameravamo 
zaradi vsega, kar nam je storila v minulih mesecih, tožiti špansko državo. Tretja smer zadeva naše institucije, katalonsko 
vlado in parlament. Četrta smer v našem delovanju zadeva skrb za delovanje združenj Kataloncev, ki so bila vedno ključna za 
naše gibanje. Independistično gibanje namreč ni bilo ustvarjeno v nekakšnih temnih sobanah, temveč je vzniknilo »od 
spodaj navzgor«, med katalonskimi državljani in državljankami. Oni so motor naših prizadevanj za neodvisnost. 
Vsi španski politiki in mediji so namigovali, da je Slovenija odgovorna za nasilje, obenem pa niso zanikali, da bi Španija 
ravnala drugače kot Jugoslavija. Njihovo početje je zelo skrb zbujajoče. 
Osemnajst katalonskih politikov, ki so lani oktobra organizirali referendum o neodvisnosti Katalonije, španska sodišča 
obtožujejo zlorabe javnih sredstev in uporništva. Devet izmed njih, med njimi tudi predsednik Puigdemont, je v 
izgnanstvu, devet jih v španskih zaporih čaka na sojenje. Zaporniki zahtevajo sojenje na Evropskem sodišču za človekove 
pravice, vendar španske oblasti njihovim zahtevam ne ugodijo. Zakaj ne? 
Zato, ker špansko ustavno sodišče ne odgovori na njihove prizive, brez njihovega odgovora pa ne morejo svojega primera 
predložiti na evropsko sodišče. Tudi zato so se nekateri naši zaporniki odločili protestirati z gladovno stavko. Vztrajali bomo, 
da jim sodi evropsko sodišče, čeprav vemo, da sodni postopek lahko traja šest ali sedem let. A mi hočemo zanje takoj 
pravico, saj so nedolžni! Vse, kar so storili, je to, da so zagovarjali pravico do referenduma o samoodločbi. Izvolili smo jih, da 
bi tako ravnali. Čutimo se odgovorni zanje, kajti če so krivi oni, smo krivi mi vsi. Ker pa mislimo, da smo nedolžni, se bomo 
borili za dokazovanje tudi njihove nedolžnosti. 
V Španiji je močno odmeval vaš poziv Kataloncem, naj sledijo slovenskemu zgledu na poti v neodvisnost. »Slovenci so se 
odločili, da gredo naprej z vsemi posledicami. Bodimo kot oni in bodimo pripravljeni na vse, da bi živeli svobodno,« ste 
dejali prejšnjo soboto v Bruslju. Nekateri španski in katalonski politiki so v vaših besedah zaznali poziv k oboroženemu 
uporu in pri tem kot svarilo navajali žrtve slovenske vojne za samostojnost. Kako si razlagate takšne odzive? In še, na 
kakšen način se lahko po vašem Katalonija zgleduje po »slovenski poti«? (Vprašanje smo predsedniku Quimu Torri 
postavili naknadno.)  
Slovenijo občudujem. Vaša nacija izpričuje gospodarski in politični uspeh. V veliki meri je takšna po zaslugi svoje 
osamosvojitve … Vsi vedo, da je katalonsko gibanje za neodvisnost povsem nenasilno in miroljubno. Predstavniki španske 
vlade in unionistični politiki so s svojimi izjavami kriminalizirali Slovenijo in njene ljudi, ob tem pa v svojih besedah zatajili 
nasilno ravnanje jugoslovanske armade. Vsi španski politiki in mediji so namigovali, da je Slovenija odgovorna za nasilje, 
obenem pa niso zanikali, da bi Španija ravnala drugače kot Jugoslavija. Njihovo početje je zelo skrb zbujajoče … Španska 
vlada, ki jo zdaj vodi Pedro Sánchez, se tako boji španskih nacionalističnih strank, Ciudadanosa, Ljudske stranke in Voxa, da v 
odnosu do Katalonije ravna s trdo roko, upajoč, da si bo tako opomogla zaradi poraza socialistov v Andaluziji. Katalonsko 
prebivalstvo si zasluži veliko več, kot je takšno ravnanje z njim. 
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• Glede Marakeša ni velikih razlik med konservativcem Manfredom Webrom in socialistko Tanjo Fajon. Aleš 

Žužek. Reporter, Ljubljana, 20. dec. 2018  
https://reporter.si/clanek/kolumnisti/glede-marakesa-ni-velikih-razlik-med-konservativcem-manfredom-webrom-in-
socialistko-tanjo-fajon-676960  
Nobeno presenečenje ne bo, če se bo, če bo Webru spomladi uspel veliki met, izkazalo, da je Bavarec v vodstvu Evropske 
komisije zgolj nemška različica Junckerja. 
Na začetku preteklega tedna so na konferenci Združenih narodov v maroškem mestu Marakeš sprejeli zloglasni marakeški 
dogovor oziroma Globalni pakt Združenih narodov o migracijah. V tednih in dnevih pred konferenco se je veliko govorilo o 
tem, katera država bo dogovor podpisala in katera ne. Dejansko marakeškega dogovora ni nobena država uradno podpisala, 
saj je bil sprejet na konferenci (na njej je bila tudi slovenska delegacija) s soglasnim pritrjevanjem. 
Po eni od najbolj črnogledih razlag bo marakeški dogovor veljal za vse članice OZN, tudi za tiste, ki ga zavračajo. Srhljiva 
ironija je, da je ravno v tednu, v katerem je bil v Maroku sprejet marakeški dogovor, ki je pisan na kožo migrantom iz 
muslimanskih držav, prišlo še do enega odmevnega in krvavega terorističnega napada v Evropi, ki je zahteval mrtve in 
ranjene. 
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https://reporter.si/clanek/kolumnisti/glede-marakesa-ni-velikih-razlik-med-konservativcem-manfredom-webrom-in-socialistko-tanjo-fajon-676960


V Strasbourgu ga je na božičnem sejmu zagrešil Chérif Chekatt, v Franciji rojeni islamski radikalec maroških korenin. 
Morebiti je njegova družina v Francijo prišla celo iz Marakeša, to bi sprejetju marakeškega dogovora dalo še bolj temačno 
simboliko. 
Ne pozabimo, da je migrantske kvote maja 2015 predstavila Evropska komisija pod vodstvom Jeana-Clauda Junckerja iz 
Evropske ljudske stranke (ELS). Prav tako je jeseni 2015 vrata migrantom na stežaj odprla nemška kanclerka Angela Merkel. 
Islamski terorizem in islamizem v Evropi sta dokaza, da ne moremo vprašanja priseljevanja, še zlasti iz držav, kjer je močno 
zakoreninjeno sovraštvo do zahodne civilizacije, jemati kot samo po sebi blagodejnega in koristnega za evropske države, kar 
je za zdaj še prevladujoče mnenje na evropski levici. Vendar politika odprtih vrat ni zgolj nekakšna levičarska zarota. 
Ne pozabimo, da je migrantske kvote maja 2015 predstavila Evropska komisija pod vodstvom Jeana-Clauda Junckerja iz 
Evropske ljudske stranke (ELS). Prav tako je jeseni 2015 vrata migrantom na stežaj odprla nemška kanclerka Angela Merkel. 
CDU in CSU, stranki sta pomembni članici ELS, tudi trdno podpirata marakeški dogovor. Podprl ga je šef bavarske CSU Horst 
Seehofer, prav tako je dogovor na nedavnem kongresu CDU v Hamburgu podprla večina delegatov CDU. 
 

 
Slika: Manfred Weber in Angela Merkel na nedavnem kongresu nemške CDU Foto: Profimedia  
 
Glede na ta dejstva je zelo zanimivo, da je ELS, tudi s podporo vseh slovenskih članic, za vodilnega kandidata na evropskih 
volitvah maja prihodnje leto podprla člana CSU Manfreda Webra. Ta sicer prizna, da marakeški dogovor ni popoln, a ga 
vseeno podpira. Glede marakeškega dogovora torej ni velikih razlik med Webrom in socialistko Tanjo Fajon. 
Nobeno presenečenje ne bo, če se bo, če bo Webru spomladi uspel veliki met, izkazalo, da je Bavarec v vodstvu Evropske 
komisije zgolj nemška različica Junckerja. Mogoče bi bila zato na mestu misel: kdor podpira Manfreda Webra za predsednika 
Evropske komisije, naj molči o Marakešu. 
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http://www.mladika.com/revija-mladika/ 
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• Koroški koledar 2019 
                 Izdajatelj: Slovenska prosvetna zveza Celovec 
http://www.drava.at/buch/koroski-koledar-2019/  
 

• INFOLIST „SKUPNOST“ -  Skupnost koroških Slovencev in Slovenk, Celovec 2 / 2018 
http://www.skupnost.at/sl/ 
https://www.skupnost.at/de/infoblatt.html  
 

• Teorija in praksa 4 (2018) 
http://www.fdv.uni-lj.si/en/journals/science-journals/teorija-in-praksa  
https://www.fdv.uni-lj.si/en/journals/science-journals/teorija-in-praksa/about-journal/teorija-in-praksa-4-(2018)_1  
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