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Novice – slovenski tednik na Koroškem, Celovec  

 

• Odlikovani sta bili dve pogumni pobudi. Franc Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 43/44, 
21.12.2018, str. 3  

Podelitev deželne nagrade za človekove pravice   
http://www.novice.at/novice/zabava/odlikovani-sta-bili-dve-pogumni-pobudi/  
10. decembra 1948, torej pred sedemdesetimi leti, so Združeni narodi sprejeli Splošno deklaracijo o človekovih pravicah. 
V soboto, 8. decembra 2018 sta bili v zrcalni dvorani koroške deželne vlade podeljeni letošnji nagradi za človekove 
pravice. Za posebne dosežke na področju človekovih pravic sta letošnja prejemnika Poletna šola Bovec in Društvo Inciativ 
Angola.  

 
Slika: Petindvajsetič že je dežela Koroška letos podelila nagrado za človekove pravice. Nagradi sta sprejela vodja Poletne 
šole Vladimir Wakounig in pobudnik Društva Iniciativ Angola  Hanzi Rosenzopf. Foto: Novice 
 
Celovec. Petindvajsetič že je dežela Koroška letos podelila nagrado za človekove pravice. Pobudnik nagrade je bil takratni 
deželnozborski poslanec in današnji deželni glavar Peter Kaiser. Nagrajence izbira in določa sosvet o človekovih pravicah. 
Slavnostni govornik na letošnji podelitvi nagrade je bil graški univerzitetni profesor  Wolfgang Benedek. Svoja vsebinsko 
globoka in izpovedna izvajanja je pričel s kratkim orisom političnega razvoja po prvi svetovni vojni, katere posledica je na eni 
strani bila popolnoma nova geopolitična podoba Evrope, v Avstriji pa je med drugim bila uvedena volilna pravica žensk. 
Ni pa na mednarodni ravni uspel splošen kodeks medsebojnega sožitja. Po travmi druge svetovne morije so Združeni narodi 
10. decembra 1948 s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah postavili sicer pravno neobvezna, a od leta 1966 obče 
veljavna civilizatorična merila, ki so postala priznana in splošna čarta in merilo temeljnih človekovih  pravic in dostojanstva. 
Kar v prvem členu deklaracije je zapisano, da so pravice in dostojanstvo slehernega človeka nedotakljivi in nesporni in do 
danes je to bil nedeljen konsenz v globalni politiki in zavesti ljudi. 
Danes pa zgleda, tako govornik zaskrbljeno, da so človekove pravice sporne. Vse več držav si jih po svoje prikraja ali pa jih 
pod krinko strahu vmešavanja v državno suverenost in njene izgube stavlja pod vprašaj. V Avstriji se to odraža tako, da je 
vlada odklonila podporo neobveznemu, a simbolično pomembnemu migracijskemu paktu Združenih narodov, ali pa v 
poostrenih ukrepih v odnosu z begunci in pri podpori družinam z več otroki. 
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Slika: Poseben pevsko-kulturni signal podelitve je bil nastop Mladinskega zbora Danica, ki je dostojno svečanost obogatil 
s svojim ubranim petjem in s pesmimi spel most med Koroško in Afriko odnosno Angolo. Foto: Novice                
 
Lavdator nagrajencev, to je Poletne šole Bovec in Društva Iniciativ Angola, je bil Jože Marketz. Nagradi sta sprejela vodja 
Poletne šole Vladimir Wakounig in pobudnik Društva Iniciativ Angola  Hanzi Rosenzopf. V obeh deželnih jezikih, kakor je 
sploh celotna podelitev bila vzorno in samoumevno dvojezična, je Marketz dejal, da je Sosvet za človekove pravice 
nagrajenca izbral iz štirinajstih predlogov, predvsem pa je vesel, da oba predstavnika nagrajencev prihajata iz vrst koroških 
Slovencev in da se v njunem delu in delovanju oba jezika samoumevno prepletata in dopolnjujeta. 
Oba nagrajenca v prizadevanju za pravičnost in dostojanstvo, za dobro sosedstvo in medsebojno pomoč presegata meje, 
najsi so to jezikovne, geopolitične ali geografske. Obe pobudi sta izraz poguma, saj delujeta že nad dvajset let. 
Deželni glavar Kaiser, ki je nagradi podelil, je nagrajencema čestital za odlikovanje in naglasil, da človekove pravice niso 
nekaj samoumevnega, ampak, da se je prav danes zanje treba vedno znova boriti in zavestno odločati. 
 

 
Slika: Deželni glavar Kaiser, ki je nagradi podelil, je nagrajencema čestital za odlikovanje in naglasil, da človekove pravice 
niso nekaj samoumevnega, ampak, da se je prav danes zanje treba vedno znova boriti in zavestno odločati. Foto: Novice 
 
Mirko Wakounig je v svoji zahvali posebej poudaril zasluge svojih predhodnikov Andreja Moritscha in Karla Stuhlpfarrerja za 
razvoj Poletne šole Bovec, ki je kot skupen projekt univerz  Celovec, Ljubljana, Videm, Trst in Rijeka dejansko nekaj 
izrednega in posebnega za sožitje in sodelovanje v alpskem prostoru v duhu človekovih pravic in miru. Posebna zahvala je 
veljala Katji Wernig in Štefanu Pinterju za njun angažma za šolo. 
Hanzi Rosenzopf je Društvo Iniciativ Angola imenoval pobudo, ki navdušuje in osmisli mladino za ljudi v tretjem svetu, za 
njihove težave in potrebe. Tem mladinkam in mladincem se je prisrčno zahvalil. 
Poseben pevsko-kulturni signal podelitve je bil nastop Mladinskega zbora Danica, ki je dostojno svečanost obogatil s svojim 
ubranim petjem in s pesmimi spel most med Koroško in Afriko odnosno Angolo.                       

• Veliki pisatelj je iskal pot za novega odgovornega in pokončnega posameznika …  Lev Detela. Novice, slovenski tednik 
za Koroško, Celovec, št. 43/44, 21.12.2018, str. 4 

Na Dunaju o Ivanu Cankarju ob stoletnici pisateljeve smrti 
http://www.novice.at/novice/lokalno/veliki-pisatelj-je-iskal-pot-za-novega-odgovornega-in-pokoncnega-posameznika/ 
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Slika: Točno sto let za tem, ko je v Ljubljani 11. decembra 1918 umrl Ivan Cankar, je Slovenski inštitut na Dunaju v pivnici 
Pri Deseti Mariji v šestnajstem okraju Ottakring pripravil poseben spominski večer, na katerem je Veronika Sommeregger 
skupaj s Tamaro Sommeregger, Julio Mistelbacher in Franzisko King presenetila številno poslušalstvo z dvojezičnim 
slovensko – nemškim recitalom izbranih besedil iz različnih proznih, pesniških, dramskih in esejističnih Cankarjevih del. 
Foto: Novice 
 
Točno sto let za tem, ko je v Ljubljani 11. decembra 1918 umrl Ivan Cankar, je Slovenski inštitut na Dunaju v pivnici Pri 
Deseti Mariji v šestnajstem okraju Ottakring pripravil poseben spominski večer, na katerem je Veronika Sommeregger 
skupaj s Tamaro Sommeregger, Julio Mistelbacher in Franzisko King presenetila številno poslušalstvo z dvojezičnim 
slovensko – nemškim recitalom izbranih besedil iz različnih proznih, pesniških, dramskih in esejističnih Cankarjevih del. V 
slovenščini in nemščini sta zazvenela Cankarjeva melodična beseda in kritična misel, s katero je veliki pisatelj iskal pot za 
novega odgovornega in pokončnega posameznika. Zasluga Veronike Sommeregger in njenih sodelavk je, da recital ni 
deloval enosmerno, temveč je predstavil pisatelja iz različnih zornih kotov, pri čemer  je vedno znova zaživela tudi 
Cankarjeva etično poudarjena ironija in prizadetost zaradi napak v domovini:  »Pozdravljena mi dolina šentflorjanska …, 
pozdravljeni vsi vi zakrknjeni župani, vi krivični dacarji …, vsi vi zaslužni rodoljubi, zvesti čuvarji brezštevilnih svetinj in 
čednosti doline šentflorjanske …« 
Pivnica Pri Deseti Mariji v šestnajstem dunajskem okraju je nekaj posebnega. Je eden redkih vinotočev še iz starega 
cesarskega časa, ki je še vsaj delno ohranjen v nekdanjem izvirnem stilu. V pivnici so že v Cankarjevem času točili pristno 
vino iz domačih dunajskih vinogradov. Slavko Grum, ki je na Dunaju tik po prvi svetovni vojni študiral medicino, ji je posvetil 
posebno črtico, v kateri opisuje hrupno disharmonično razpoloženje v zakajenih gostilniških prostorih, ki ga opremi pod 
vplivom spisov tedanjega dunajskega zdravnika Sigmunda Freuda s psihoanalitičnimi zarezami v človeško vprašljivo in 
temno. 
 

 
Slika: V recital v znameniti dunajski pivnici so bili vključeni odlomki iz Cankarjeve lirike, proze in esejistike, v kateri 
opisuje pisatelj svojo rast v družbeno kritičnega človeka. Foto: Novice 
 
V recital v znameniti dunajski pivnici so bili vključeni odlomki iz Cankarjeve lirike, proze in esejistike, v kateri opisuje pisatelj 
svojo rast v družbeno kritičnega človeka. V eseju »Kako sem postal socialist« iz leta 1913 je zapisal med drugim, da ga je 
»življenje teplo do krvi, toda kljub temu je pilil gladke verze«. Vendar mu je življenje na Dunaju, kjer je živel in ustvarjal več 
kot deset let, spremenilo pogled na svet, kot je v kratkem nagovoru poudaril predsednik Slovenskega inštituta Herbert 
Seher. V delavski četrti Ottakring se je srečal s ponižanimi in razžaljenimi, o katerih poroča v črticah »iz predmestja« in se 
postavil na stran socialno zatiranih. 
Veronika Sommeregger, ki se že nad dvajset let na Dunaju med drugim ukvarja v različnih šolah s pedagoško gledališko 
dejavnostjo in je znana kot režiserka alternativnih gledaliških programov, je Cankarjeva besedila v pivnici Pri deseti Mariji 
spela v prijeten venček visoke literature kot spomin na dunajska leta velikega pisatelja. 
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Stoletnico smrti Ivana Cankarja so zabeležili tudi v dunajskem Slovenskem kulturnem centru Korotan, kjer so 11. decembra 
odprli slikarsko razstavo Ivan Cankar 1918 – 2018.  Vse do 15. januarja 2019 so na ogled transformirani portreti Ivana 
Cankarja, ki jih je ustvaril leta 1949 v Celju rojeni slikar in karikaturist Dalibor K. Zupančič. Slikar pravi,  da je pisatelja 
upodobil takšnega, kot se mu je zarisal: Nekoliko karikaturiranega in s tem morda karakteristično poglobljenega, s klobukom 
ali brez klobuka na glavi, z metuljčkom okrog vratu, morda ob artificirani beli krizantemi. 
Zdaj, ob božičnem času in sto let po izteku svojega v bistvu kratkega, a izredno plodovitega življenja, trka Cankar tudi s 
pomočjo te dunajske slikarske razstave spet na naša vrata in v našo vest, čeprav se morda po besedah slikarja Zupančiča 
nahajamo že v »dolini anglosaški« blizu šopinga in  zabavišča v družbi dobičkoljubnih sosedov, ki bi spet potrebovali ostro 
kritiko našega velikega slovenskega pisatelja z mednarodno reputacijo. 

• V žarišču Svetovni dnevi Ivana Cankarja. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 43/44, 21.12.2018, str. 5 

Obeležili so 100-letnico smrti velikega slovenskega pisatelja - Na več kot 50 univerzah po svetu, kjer ponujajo študij 
slovenščine, so se odvijali Svetovni dnevi Ivana Cankarja 
http://www.novice.at/kultura/literatura/v-zariscu-svetovni-dnevi-ivana-cankarja/  

 
Slika: V žarišču Svetovni dnevi Ivana Cankarja. Foto: Novice 
 
Celovec.  Slavistka Tatjana Vučajnk skrbi mdr. na Univerzi v Celovcu za pedagoško smer študija slovenščine. V delovanje pri 
projektih, povezano s temo, s katero se ukvarjajo v določenem letu oz. z aktualnostjo, ki jih ponujajo univerze, vključijo tudi 
študente. 
Sodelovali so na Dolgi noči raziskovalcev, pri Evropskem dnevu jezikov, Dnevu jezikov in kultur v okviru univerze, letos pa je 
bil v žarišču projekt Svetovni dnevi Ivana Cankarja. Pobudil ga je Center za slovenščino kot drugi tuji jezik Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani in je potekal po univerzah, kjer se slovenščina uči oz. študira. 
 

 
Slika: Izbrana besedila je pripravil oddelek za slovenistiko, prevodi del študentov pa so potem izšli v Antologiji del Ivana 
Cankarja. Foto: Novice 
 
Študentje so bili vpeti v prevajanje del Ivana Cankarja. Izbrana besedila je pripravil oddelek za slovenistiko, prevodi del 
študentov pa so potem izšli v Antologiji del Ivana Cankarja. Svetovni dnevi so uveljavljen dogodek, ki poteka že več let na 
različno temo, letos pa se je krovna tema Ivan Cankar etablirala tudi na Koroškem. Zbrali so različne ustanove in skupno 
izvedli Cankar@Carinthia. 
Sodelovali so Inštitut za slavistiko, Musilov inštitut, Dom v Tinjah, SPZ, založba Škrateljc, Haček in Pavlova hiša. Združeni 
sicer pod krovno temo Cankar na Koroškem, pa so hkrati ohranili tudi določeno avtonomijo vsakega posebej. Slavistika se je 
povezala z Musilovim inštitutom in skupno so se posvetili Cankarju v stripu. Izšel je tridelni strip: Moj lajf, Hlapec Jernej in 
pasja pravica ter Hlapci. Sodelovali so tudi študenti inštituta za prevodoslovje graške univerze, ki so Pasjo pravico prevedli v 
nemščino. Prevod so predstavili širši publiki in poželi uspeh. 
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Slika: Na univerzi je poudarek na prevodni, jezikovni noti, v Musilovem inštitutu pa je celostno predstavljen Cankar v 
stripu. Foto: Novice 
 
Del razstave Cankar v stripu je zdaj na Univerzi v Celovcu, del pa v Musilovem inštitutu. Na univerzi je poudarek na 
prevodni, jezikovni noti, v Musilovem inštitutu pa je celostno predstavljen Cankar v stripu. Celostno predstavitev stripov so 
imeli tudi v Hačku. 
Nadalje so predstavili dva filma o Cankarju – na univerzi film »Tisoč ur bridkosti za eno uro veselja«, v Musilovem inštitutu 
pa so si ogledali izseke iz filma »Cankar«, v katerem igra tudi koroška Slovenka Lara Vouk. Napovedan je še en velik dogodek 
10. januarja v Tinjskem domu z naslovom S Cankarjem za mizo. 
Oktobra je z dejavnostmi blestela SPZ, novembra in decembra Slavistika in Musilov inštitut, januarja pa bodo na vrsti Tinje. 
Cel spekter prireditev na Cankarja je sijajen, imeniten projekt, ki je povezal različne inštitucije in akterje. Zelo zainteresirani 
so bili tudi dijaki in dijakinje DTAK, ki so prišli na ogled filma in se tudi udeležili prireditve kofetek@Cankar na fakulteti 
Univerze v Celovcu. 

• V 25 letih 295 avtorjev in še vedno pridobivajo nove. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 43/44, 
21.12.2018, str. 9 

Izšel je 25. Koroški politični zbornik. Predstavila sta ga Karl Anderwald in Karl Hren. 
http://www.novice.at/novice/lokalno/v-25-letih-295-avtorjev-in-se-vedno-pridobivajo-nove/  

 
Slika: V Mohorjevi v Celovcu in v zrcalni dvorani koroške deželne vlade sta izdajatelja Karl Anderwald in direktor 
Mohorjeve Karl Hren predstavila že 25. Kärntner Jahrbuch für Politik/ Koroški politični zbornik 2018. Foto: Novice 
 
Celovec.  V Mohorjevi v Celovcu in v zrcalni dvorani koroške deželne vlade sta izdajatelja Karl Anderwald in direktor 
Mohorjeve Karl Hren (ob bolezenski odsotnosti soizdajatelja Petra Filzmaierja) predstavila že 25. Kärntner Jahrbuch für 
Politik/ Koroški politični zbornik 2018. 
Na večerni predstavitvi v zrcalni dvorani koroške deželne vlade je bil gost poleg deželnega glavarja Petra Kaiserja tudi 
nekdanji deželni glavar Christof Zernatto, v čigar mandatu je izšel prvi zbornik. V 25 letih je prišlo po besedah Anderwalda 
295 avtorjev različne provenience do besede in Hrena posebej veseli, »da pridobivamo vedno nove avtorje za sodelovanje«. 
Zbornik 2018 z 19 prispevki na 304 straneh ponuja prelom političnih in gospodarskih tem, ki so zaznamovale deželo v 
preteklem letu dni. Glavno težišče predstavljajo deželne volitve in različni avtorji osvetljujejo vse stranke, ki so na volitvah 
nastopile, beseda steče tudi o kooperaciji med Enotno listo in Neosi. 
Nadaljnje težišče obsega gospodarska vprašanja. Mdr. opisuje Karl Hren zgodovino in stanje zadružne banke Posojilnica, v 
nadaljnjem članku pa se Elisabeth Faller sprašuje, ali so regionalne banke še času primerne. V sklopu zgodovina in politika 
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zgodovinar Ulfried Burz obravnava spominsko kulturo na Koroškem, o sodobni društveni kulturi v deželi pa piše zgodovinar 
Werner Drobesch. Zbornik stane 27 evrov in je izšel v Mohorjevi založbi Celovec. 

• Blačani zdaj mirno spijo, promet gre mimo vasi. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 43/44, 21.12.2018, str. 
13 

http://www.novice.at/brez-meja/zgodbe/blacani-zdaj-mirno-spijo-promet-gre-mimo-vasi/  
 

 
Slika: Vas Blato pri Pliberku je dobila obvoznico, ki so jo uradno predali prometu 14. novembra. Foto: Novice 
 
Blato.  Vas Blato pri Pliberku je dobila obvoznico, ki so jo uradno predali prometu 14. novembra. Prej je šlo skozi vas do 
5000 avtomobilov. S Celovca je prišel na odprtje deželni svetnik za ceste Martin Gruber, s Pliberka pa mestni politiki. 
V imenu stare občine Blato so Blačani imenovali bivšega vodja občinskega urada Franca Sourija za častnega občana Blata, 
ker je kot uradnik 25 let krepko podpiral blaško ljudsko iniciativo, ki jo vodi Silvo Kumer, ki se je v imenu vasi Blato tudi 
zahvalil vsem, ki so kaj pozitivnega prispevali. 
V teku 25 let so ostali isti le blaški zastopniki, ki so ostali trdni do zadnjega. Politiki in uradniki so se v teku teh let skoraj vsi 
zamenjali. 
Blačani pa so se ob koncu pohvalili, da je bilo sodelovanje predvsem z občino Pliberk vsa leta zelo konstruktivno, kar ni 
povsod tako. V sosednji Metlovi z isto zahtevo vaščani niso uspeli in niso dobili obvoza. Po odprtju pa so Blačani praznovali v 
Stefanhofu, nato pa vsi odšli v tiho in mirno vas Blato, 1 km oddaljeno v Dobrovi pa se zdaj vozijo tovornjaki, le včasih še 
zablode kak tovornjak v vas in zmedeno išče izhod.   

• 1500. vožnja socialnega taksija. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 43/44, 21.12.2018, str. 13 
http://www.novice.at/uncategorized/1500-voznja-socialnega-taksija/ 
 

 
Slika: Konec oktobra je prevozil socialni taksi dobrodelnega društva REGIOservis tisočpetstoto potnico. Foto: Novice 
 
Borovlje.  Konec oktobra je prevozil socialni taksi dobrodelnega društva REGIOservis tisočpetstoto potnico. To je bila 
Ludmilla Woschitz iz Loke. Pravi, da se vozi z REGIOtaksijem v prvi vrsti za druženje s prijatelji. Kot nagrado je prejela od 
predsednika društva blok z desetimi brezplačnimi REGIO-vozovnicami in šopek rož. 
Boroveljski Slovenci so ustanovili društvo REGIOservice z namenom, da njihov socialni taksi prevaža v treh občinah Borovlje, 
Sele in Šmarjeta v Rožu tiste starejše in mlajše osebe, ki se same ne morejo (več) poslužiti privatnega avtomobila in, ki jim je 
pot do javnega prometnega sredstva prenaporna ali časovno onemogočena. 
Predsednik društva Franc Wutti se veseli, da je tako veliko povpraševanje za socialnim taksijem in da so potniki zadovoljni. 
Obžaluje pa, da je to očividno edini socialni taksi v celi Avstriji, ki mora izhajati brez javne podpore. Vsi trije 
socialistični  župani se kar se da skušajo otresti regionalnega socialnega taksija. Cena za vožnjo v Borovljah in okoliških krajih 
znaša 5,50 evrov na osebo. V občinah Šmarjeta, Sele in bivši občini Slovenji Plajberk pa 7,50 evrov. Cene veljajo k 
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REGIOpartnerjem. To so gospodarski obrati in trgovci, ki podpirajo REGIOtaksi. Teh ima društvo medtem že nad 70. S tem se 
vidi društvo REGIOservis kot ustanova, ki pospešuje in podpira storive in nakupe v regiji treh občin. 
REGIOtaksi je dosegljiv na številki: 0677 6264 2146. 

• »Fenomenalni« slovenski dnevi koroških klubašev. Sebastjan Trampusch. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 43/44, 21.12.2018, str. 16 

http://www.novice.at/novice/mladina/fenomenalni-slovenski-dnevi-koroskih-klubasev/  

Slovenski dnevi Kluba slovenskih študentk in študentov na Koroškem - Branje Maje Haderlap in predstavitev nove 
zgoščenke Bališ sta bila gotovo viška letošnjih Slovenskih dnevov Kluba slovenskih študentk in študentov na Koroškem. 
Navduševale pa so tudi ostale programske točke.  

 
Slika: Slovenski dnevi Kluba slovenskih študentk in študentov na Koroškem - Branje Maje Haderlap in predstavitev nove 
zgoščenke Bališ sta bila gotovo viška letošnjih Slovenskih dnevov Kluba slovenskih študentk in študentov na Koroškem. 
Foto: Novice 
 
Celovec.  Pri koroških klubaših je postalo že neke vrste tradicija, da vikend pred božičem vabijo na Slovenske dneve. 
Tridnevna prireditev se večinoma odvija v klubskih prostorih v celovški Spengergasse. Ime prireditve se je v letih 
spremenilo, iz Slovenskih dnevov so postale Jesenske noči, nato Kulturac (kot izraz nezadovoljstva mladine) in spet nazaj na 
prvotno ime Slovenski dnevi. Najvažnejše sestavine vsakoletnega viška delovanja pa so ostale iste. To so po študentskem 
receptu dobra glasba, branja, delavnice, druženje do jutranjih ur ter veliko zabave za obiskovalce in koroško študentarijo. 
 

 
Slika: Za zaključek pa je v klubu zaigrala skupina Blowing Doozy. Foto: Novice 
 
Letošnji Slovenski dnevi so se začeli na tradicionalni klubski večer, v četrtek,  v Tischlerjevi dvorani z gledališko predstavo 
»Mi, evropski mrliči.« mladinske gledališke skupine SPD Bilka iz Bilčovsa. Uradna otvoritev je sledila v klubskih prostorih. 
Tam so zaigrali študentje celovškega konservatorija, ki redno zahajajo v klubske prostore in so tam nastopali že v 
najrazličnej-ših zasedbah. Samoumevno, da zasedbo »Konsekryner« sestavljajo študentje iz Avstrije in Slovenije. 
Spored se je nadaljeval v petek. Po delavnici z znakovnim jezikom, ki ga je vodila Kristina Mochar je sledilo težko 
pričakovano branje Maje Haderlap. Na violini pa sta za glasbeni okvir branja poskrbeli Lena Kolter in Alma Gunzek. Nato so 
zakurili Bališevci, ki so mdr. zaigrali pesmi z nove zgoščenke »11°«. 
Ob obiskovalcih koncerta pa so nastop v klubu tudi uživali Bališevci sami. »Klub, bilo je fenomenalno, nimam več glasu 
danes, za vedno v bališovih srcih!!!,« je zapisal Norbert Bališ na Facebooku. 
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V soboto sta po plesnem tečaju z Valentino Kunauer zbora KSŠŠK in KSŠŠG dokazala, da tudi zborovsko petje pri študentih 
poteka na visoki ravni. Z njimi sta nastopila mladinski zbor ICS Zmaj in skupina Tambula. Za zaključek pa je v klubu zaigrala 
skupina Blowing Doozy. 

• Obnova Rozalske votline na Hemini gori. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 43/44, 21.12.2018, str. 17 

Bo sveta Hema »obsijala« Globasnico? - Globaški župan Bernard Sadovnik si želi, da bi najstarejša avstrijska svetnica dala 
občini novega zagona. 
http://www.novice.at/novice/lokalno/obnova-rozalske-votline-na-hemini-gori/  

 
Slika: Prihodnjo vigred se bodo v občini Globasnica lotili sanacije Rozalske votline. Foto: Novice 
 
Globasnica. Prihodnjo vigred se bodo v občini Globasnica lotili sanacije Rozalske votline, že kmalu pa naj bi bil tudi končan 
koncept za energetski park. Domala v celoti so zagotovljena finančna sredstva, ne nazadnje pa naj bi občini dala novega 
zagona še »najstarejša svetnica«. 
Pred 27 leti so arheologi na gori svete Heme pri Globasnici odkrili relikvijo in ugotovili, da gre pri najdenem okostju za 
žensko, ki je po vsej verjetnosti živela v prvem stoletju po našem štetju. Šlo naj bi pri najdbi za najstarejšo svetnico Avstrije. 
Da so jo častili kot svetnico, sklepajo na podlagi tega, da so jo pokopali pod oltarjem. Sicer pa ni zgodovinskih zapisov, ki bi 
razkrili, kdo bi lahko bila ženska. 
Novo odkritje je edinstvenega pomena, tako za arheologe kot za zgodovinopisje. Prav tako pa bi najstarejša svetnica Avstrije 
lahko »obsijala« tudi občino Globasnico, ki bi s tem lahko dobila tudi s turističnega vidika nov zagon, pravi župan Globasnice 
Bernard Sadovnik, ki je tudi predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk. 
Globaški občinski svet je soglasno sprejel predlog o sanaciji in pregradnji romarske pešpoti na goro svete Heme. Stroške za 
gradbena dela bodo pokrili s sredstvi iz evropskega sklada »Leader«, Geoparka Karavanke ter s strani dežele in občine. 
Skupno bodo sanacijska dela pešpoti do votline svete Rozalije na gori svete Heme, ki je zaradi nevarnosti podora skalovja od 
leta 2014 zaprta, stala 180.000 evrov. 

• Dežela odlikovala znanost in umetnost. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 43/44, 21.12.2018, str. 17 

Priznanja in nagrade Koroške za leto 2018 - Dežela Koroška je ob iztekajočem se letu podelila v Domu glasbe nagrade 
vidnim ustvarjalnim osebnostim. 
http://www.novice.at/novice/lokalno/dezela-odlikovala-znanost-in-umetnost/  

 
Slika: Z glavno, deželno kulturno nagrado 2018 je bil odlikovan za delo na področju družbenih in socialnih ved upokojeni 
univerzitetni profesor Klaus Ottomeyer. Foto: Novice 
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Celovec.  Skupaj s predsednikom koroškega kulturnega gremija Erichom Schwarzem in vodjem deželnega kulturnega 
oddelka Igorjem Puckerjem je deželni glavar Peter Kaiser te dni podelil skupno trinajst odlikovanj – med njimi pospeševalne 
nagrade za mlade ustvarjalke in ustvarjalce z različnih področij za vseskozi vidno ustvarjanje. 
 

 
Slika: Deželni glavar Peter Kaiser  jete dni podelil skupno trinajst odlikovanj – med njimi pospeševalne nagrade za mlade 
ustvarjalke in ustvarjalce z različnih področij za vseskozi vidno ustvarjanje. Foto: Novice 
 
Prejeli sta ju med drugimi umetnici Andrina Mračnikar, s filmom »Ma Folie« uspešna režiserka, in Nataša Sienčnik, ki 
poučuje tudi na dunajski Akademiji za likovno umetnost. Priznanje pa je prejelo prav tako SPD Rož, ki je pred kratkim 
pripravilo pretresljivo razstavo »Geodetski urad«, v kateri se kritično soočajo z meritvami po rasnih kriterijih nacistov po 
anšlusu pri prebivalcih občine Šentjakob v Rožu. 
 

 
Slika: Deželni glavar Peter Kaiser  jete dni podelil skupno trinajst odlikovanj – med njimi pospeševalne nagrade za mlade 
ustvarjalke in ustvarjalce z različnih področij za vseskozi vidno ustvarjanje – prejela jo je med drugimi Nataša Sienčnik, ki 
poučuje tudi na dunajski Akademiji za likovno umetnost. Foto: Novice 
 
Z glavno, deželno kulturno nagrado 2018 je bil odlikovan za delo na področju družbenih in socialnih ved upokojeni 
univerzitetni profesor Klaus Ottomeyer. Socialni psiholog in psihoterapevt je do svoje upokojitve bil dolgoletni vodja 
oddelka za socialno psihologijo na univerzi Alpe-Jadran v Celovcu in leta 2011 je izšla pri nemški založbi Klett-Cotta njegova 
knjiga z naslovom »Die Behandlung der Opfer« o zdravljenju žrtev. 
 

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



Mnogo prahu so v koroški javnosti dvignile njegove publikacije, ki so izšle v založbi Drava in vkaterih je analiziral desni 
populizem nekdanjega deželnega glavarja Haiderja, pa tudi znanstvene obravnave tako imenovanega »koroškega 
prastrahu«. V desnih krogih je Ottomeyerjeva počastitev naletela na ostro nasprotovanje, v zahvalnem govoru pa je 
odlikovani pozval, da se naj ne prilagajamo tokovom časa ter naj ostanemo budni in odporni, kadar grozi demontaža 
demokracije. Slovesnost je moderirala Katja Gasser, slavnostni govornik na podelitvi pa je bil kabaretist, avtor, igralec in 
režiser Werner Schneyder. 

• Selane sta očarali mesti ob Vltavi in njuni lepoti. Franc Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 
43/44, 21.12.2018, str. 21 

Obisk Prage in Češkega Krumlova  
http://www.novice.at/novice/lokalno/selane-sta-ocarali-mesti-ob-vltavi-in-njuni-lepoti/ 

 
Slika: Konec oktobra so Selani, to je Mešani pevski zbor in nekateri vaščani, obiskali Prago in Česky Krumlov. Pot na Češko 
je bila namenjena spoznavanju Prage, njenih znamenitosti in življenjskega utripa zlatega mesta ob reki Vltavi (nemško 
Moldau) ter ogledu Češkega Krumlova, muzejsko-panoptične arhitektonske znamenitosti in rojstnega mesta 
legendarnega slikarja Egona Schieleja. Foto: Novice 
 

 
Slika: Pot na Češko so Selani povezali z nastopom 26. oktobra 2018 v dunajski Sivi hiši. Foto: Novice 
 
Češka.  Pot na Češko so Selani povezali z nastopom 26. oktobra 2018 v dunajski Sivi hiši, kjer so peli na simpoziju o 
nacističnem sodstvu in se v sobi, kjer so za časa hitlerije sekali glave, s pesmijo poklonili trinajsterici iz Borovelj, Sel in 
kapelške okolice, ki so jo nacisti zaradi upora in ker so bili Slovenci, prav tam obglavili 29. aprila 1943.  
Z Dunaja je Selane v Juwanovem avtobusu pot mimo plantaž vetrnic, sodobnih elektrarn menda ekološkega toka, najprej 
vodila v Poysdorf v Weinviertlu, kjer so se okrepčali in si ogledali hudomušne figure odnosno podobe na primer papeža 
Frančiška in Dalajlame in drugih bežnih pojavov nikoli mirujočega časa. V mraku so prispeli v češko prestolnico, ki se je 
kopala v lučeh, ki so se kot pozlačene zrcalile v cestah, mokrih od dežja. Morda zato pravimo, da je Praga zlata. Vsekakor se 
je ta večer pripravljala na jutrišnji praznik stoletnice razglasitve Češkoslovaške republike in konca večstoletne habsburške 
vladavine.  
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Slika: Praga. Foto: Novice 
 
Za dve noči je hotel Olšanka Selanom nudil streho in posteljo, še pred tem pa jih je v recepciji pozdravil Fritz Lenkh, po rodu 
iz Zgornje Avstrije, zdaj pa avstrijski policijski ataše v Pragi, njega dni najožji sodelavec škofa Kapellarija, še pred tem pa 
predsednik avstrijske študentske zveze. Lenkhovi stiki in prijateljstvo s koroškimi Slovenci segajo v čase skupnega študija na 
teološki fakulteti v Solnogradu v prejšnjem stoletju. Pač cela večnost! Snovi za pogovor in razgovor je bilo kopasto dovolj. 
27. oktobra 1918 so Čehi in Slovaki razglasili svojo samostojnost v skupni državi Češkoslovaški. Leta 1938 je Hitler nasilno 
razbil to državo, ki je takrat ena od redkih v Evropi bila demokracija. Po padcu berlinskega zidu in razpadu vzhodnega bloka 
pa so Čehi in Slovaki po mirni poti in sporazumno razdelili dediščino skupne države in šli vsak na svoje. Ostali pa so dobri 
prijatelji in sosedje. In jasno, da se je najvišji državni vrh Slovaške udeležil praznovanja v Pragi, obratno pa češki v Bratislavi, 
pa tudi francoski predsednik Macron in nemška kanclerka Merklova in drugi državniki so bili na Hradžinu, kjer je slovenski 
arhitekt svetovnega pomena Jože Plečnik zapustil svoje trajne sledove. Hradžina, kjer bije srce Češke in češkega naroda, si 
Selani zaradi državnega praznovanja niso mogli ogledati. Videli so pa ogenj kanonov, ki so s streli naznanjali pričetek slavja. 
 

 
Slika: Zgodovina Češkega Krumlova. Foto: Novice 
 
Zelo zmarnvana turistična vodička jih je gor in dol popeljala skozi mesto, se z njimi mimo arhitektonskih zakladov in čudes 
prebijala skozi trume turistov, tu in tam in čisto po gasilsko z njimi za skupinsko sliko pozirala pred lečo fotografovega 
poklicnega orodja in mimogrede natrosila vzroke, zakaj da še ni poročena. Neteološka čuda tega zanimivega ogleda Prage 
so ta, da se nihče ni izgubil, da nikogar nihče ni okradel ali ga vsaj olajšal za denarnico in da so navzlic masi obiskovalcev, ki 
jih je tega dne bilo v Pragi kot listja in trave in vse črno, Selani spoznali lepoto in krasoto mesta. V nedeljo, 28. oktobra 2018, 
so se morda zato tako naglo odpravili proti domu in Češkemu Krumlovu, ki je itak bil na poti in v programu, ker so v Prago 
prispele s Koroške zaskrbljujoče vesti in slike o razdejanjih, ki jih je povzročil ponočni vihar. Ogled Krumlova je odvrnil misli 
od viharja in njegovih posledic. Mesto z izredno zanimivo zgodovino in še bolj zanimivo arhitektonsko podobo v dvojnem 
okljuku Vltave je vseskozi bilo pomembno trgovsko, vojaško in politično središče in vozlišče, do konca druge svetovne vojne 
je bilo skupna domovina Čehov in Nemcev, ko so slednji zaradi nacističnega nasilja nad Čehi bili prisiljeni zapustiti 
domovino. 



Krumlov je danes zgledno ohranjen in restavriran in mesto se postopoma zaveda svoje celovite zgodovine in je ponosno 
nanjo, in seveda na Schieleja. Po treh dneh intenzivnega soočanja z lastno zgodovino in spoznavanja lepot in zgodovine 
Prage in Češkega Krumlova so se Selani malce utrujeni, a polni zanimivih vtisov vrnili domov. 

• Strma pot do enakopravnosti žensk – 25. seminar Zveze slovenskih žena. Daniela Topar. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 43/44, 21.12.2018, str. 21 

Zveza slovenskih žena  
http://www.novice.at/novice/lokalno/strma-pot-do-enakopravnosti-zensk-25-seminar-zveze-slovenskih-zena/  

 
Slika: 25. seminar Zveze slovenskih žena. Foto. Novice 
 
Portorož.  Slovenska obala ve očarati – tudi tedaj, ko se jesen prelevi v zimo in ko hladna morska sapica podpira jasno 
razmišljanje. Tega se zaveda tudi Zveza slovenskih žena, ki je medtem že 25-ič priredila tradicionalni novembrski seminar v 
Portorožu, ki je potekal od 23. do 25. novembra. Na blagodejnem morskem zraku se da dobro družiti in obenem izvedeti 
marsikaj novega – seminar Zveze slovenskih žena naj služi informaciji in osebni rekreaciji.  
Tako so se udeleženke in udeleženci, in teh je bilo letos okoli 60, lahko spočili ob uživanju svežih lokalnih dobrot, istočasno 
pa so praznovali pomembne obletnice. Letos imamo spominsko leto in med drugim je 100 let odkar so ženske v Avstriji 
pridobile splošno volilno pravico, družbenopolitični uspeh, ki se je tudi na Koroškem sprva razvil iz zavzemanja tedanjih 
tovarniških delavk iz tekstilne in tobačne industrije. Nekaj let kasneje, leta 1927 se je na koroškem terenu s svojimi 
gospodinjsko- kuharskimi tečaji pojavila pesnica z libuškega puela, Milka Hartmann, ki je mladim kmečkim dekletom 
posredovala lepoto slovenskega knjižnega jezika in jim obenem bila tudi učiteljica političnega in kulturnega značaja.  
Splošna volilna pravica in razvoj ženske samozavesti – minljiva sreča, kajti za časa avstrofašizma in nacionalsocializma so bile 
demokratične volitve spet prekinjene, ženske pa so morale zopet ustrezati konservativni sliki o ženskosti. Tega pripisovanja 
so se koroške Slovenke uspešno branile, kajti, kakor je bilo zapisano v znameniti knjigi avtorja Andreja Lebna, »v borbi so 
bile enakopravne«. To pa je bil tudi začetek današnje Zveze slovenskih žena, ki se je razvila iz leta 1943 ustanovljene 
Antifašistične fronte žena.  
Dolgoletna predsednica omenjene zveze je bila Milena Gröblacher, ki se je med drugo svetovno vojno pridružila 
partizanom, opravljala kurirske naloge in pridobivala mladino za upor proti nacizmu. Njeno pot je v knjigi »Šolo, ne 
šivanko«, opisala avtorica Vida Obid, ki se je kot predavateljica udeležila tudi letošnjega jubilejnega seminarja Zveze 
slovenskih žena v Portorožu in spregovorila o ženskih pridobitvah v preteklih 100 letih.  
Zveza slovenskih žena obhaja letos torej jubilejno 75. obletnico, vseskozi pa se je ukvarjala z vprašanji zdravstva, predšolske 
vzgoje, se trudila za prijave k dvojezičnemu pouku, se posvetila narodnostni problematiki in splošni situaciji žensk v družbi. 
V tem smislu pa potekajo tudi vsakoletni seminarji ob slovenski obali.  
Tako so udeleženci in udeleženke 25. seminarja Zveze slovenskih žena izvedeli marsikaj o zgodovinskih dosežkih, o 
kakovostnem izobraževanju otrok in mladine v 21. stoletju, o zeleni kozmetiki, delavnici, skozi katero je vodila seminarska 
kmetica in učiteljica Daniela Pečnik. Kulturni spored pa je bil tokrat politično obarvan – udeležencem se je s svojim 
najnovejšim filmom o ugrabitvi volilne skrinje za časa tajnega preštevanja slovenske manjšine »Sine legibus. Po poteh 1976« 
predstavila režiserka Milena Olip.  
Pester je bil spored letošnjega 25. seminarja Zveze slovenskih žena, ki so se ga tokrat udeležile tudi družine z majhnimi 
otroki, to pa je tudi ena izmed želja za bodočnost: pridobiti čim več mladih članic in članov, ki podpirajo prvotno zamisel 
zveze: pomagati ženskam, da bi dosegle enakopravnost na vseh področjih družbenega življenja. 

• Janko Ferk nagrajen s posebno nagrado dežele Koroške za življenjsko delo. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 43/44, 21.12.2018, str. 22 

http://www.novice.at/novice/lokalno/janko-ferk-nagrajen-s-posebno-nagrado-dezele-koroske-za-zivljenjsko-delo/  
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Slika: Janko Ferk nagrajen s posebno nagrado dežele Koroške za življenjsko delo. Foto: Novice 
 
Janko Ferk, pravnik in avtor, je te dni praznoval 60. rojstni dan. Piše v obeh deželnih jezikih in takole o sebi pravi: Moja 
identiteta je koroška in Koroška ima dva jezika. Dva jezika pa sta zelo velika dediščina, ki naj bi jo sprejeli … 
Te dni je prejel Ferk posebno nagrado dežele Koroške za življenjsko delo. Slavilni govor na vročitvi je imel pisatelj Josef 
Winkler. 
Govor Josefa Winklerja ob podelitvi nagrade: 
Janko Ferk wird in Kürze ein Lebensalter erreichen, in dem man, der Mann, zurück aber auch nach vor blicken kann, in dem 
man Geschichte hat, eine Ge-schichte, aber auch eine Perspektive.  
Es ist ein Meilenstein, der dokumentiert, was man bisher getan hat und vielleicht zu leisten imstande sein wird. 
Einige Parameter sind schnell genannt: Janko Ferk ist Richter, ein engagierter zumal, lehrt an der Alpen-Adria-Universität 
Klagenfurt, mit Vorliebe über Franz Kafka, über den er drei oder vier Bücher geschrieben hat und ist – darüber soll die Rede 
sein! – Schriftsteller. Er nennt diese Tätigkeit seinen Herzensberuf. 
Ich habe seine Bücher nicht genau gezählt, aber es sind alles in allem bisher über dreißig. Das neueste ist sein 
»Zwischenergebnis« mit dem Untertitel »Gesammelte Prosa«, weil er für den Tag, den er nächste Woche feiert, seine Texte 
gesammelt wissen wollte. 
Den heutigen Preisträger, den Konrad Paul Liesmann längst schon einen »Meister der Prosa« genannt hat, interessiert der 
gelungene Satz, der fertige Text, das Buch mit Gewicht. Er betreibt literari-sche Landvermessungen, eine Geografie der 
Wörter – und vor allem Worte. Die Sprache und ihre Prägnanz, vielleicht auch an Franz Kafka geschult, sind für ihn mehr als 
bloßes Erzählen. Sein Schreiben ist gleichsam eine mikrologi-sche Untersuchung über den Menschen. 
Die großen Themen der Literatur, Eros und Thanatos, die Liebe und der Tod, sind jene des Schriftstellers Janko Ferk. Und 
unsere Ängste dazwischen. 
In diesem Sinn: Lesen Sie seine Bücher! 
V reviji »Pravna praksa« je Zoran Skubic (pravnik in sekretar v Državnem zboru RS) takole zapisal: 
Šestdeset let brez predaha 
»2. avgust [1914]. Nemčija je Rusiji napovedala vojno. Popoldne plavalna šola.« S tem dnevniškim zapisom pesnika, 
pravnika in pisatelja Franza Kafke se zaključi uvodna stran romana »Cesar je vojsko odposlal«, ki je nedavno tega nastala 
izpod rok našega zamejskega rojaka, čezmejno priznanega literata, pesnika, pisatelja, prijatelja, esejista in jurista, dr. Janka 
Ferka, ki prav te dni praznuje okroglo obletnico. In prav s prvopisanim Kafko je bila in še vedno je povezana življenjska in 
literarna pot dr. Ferka. Druži ju enaka in enakovredna ljubezen tako do literature kot tudi do pravne misli, ki se še zdaleč ni 
zaustavila že s podelitvijo doktorata pravnih znanosti. Ustvarjalna iskrica, ki jo je v Ferku kot takrat še nedoletnem 
mladeniču zanetilo prvo srečanje s Kafkinim »Procesom«, se je namreč kaj kmalu razplamtela v ustvarjalno ihto, ki ji (še) ni 
videti konca. 
Dr. Janko Ferk je bil rojen 11. decembra pred natanko šestdesetimi leti v Škocjanu v prelepi dolini Podjune, tik ob 
Klopinjskem Jezeru na avstrijskem Koroškem, trenutno pa preveč časa preživlja na cesti med Celovcem, kjer je hkrati sodnik 
s (pre)polnim delovnim časom na deželnem sodišču kot tudi častni profesor na tamkajšnji Alpsko-jadranski univerzi, in 
Dunajem.  
V vmesnem času sodi, predava, poučuje, predvsem pa še vedno piše, piše, piše. Trenutno mu pripisujejo avtorstvo vsaj 
tridesetih knjig, da o številnih strokovnih, literarnih in znanstvenih prispevkih niti ne izgubljamo besed. Kot dolgoletni član 
Društva slovenskih pisateljev, ki tudi ni tiho križem rok stal ob strani v času, ko je matična domovina doživljala 
osamosvojitveni preporod, je tudi avtor številnih prevodov književnih del slovenskih pisateljev v nemški jezik, tudi Žarka 
Petana in Nika Grafenauerja.  
In čeprav je za svoj dosedanji opus prejel več priznanj doma in v tujini, bo njegov odgovor na vprašanje, kaj trenutno počne, 
bržkone: »Pišem naslednjo knjigo.« 

• Rudi Benétik: Vidna poezija. Intervju: Rudi Benétik. Pogovarjala se je: Ana Grilc. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 43/44, 21.12.2018, str. 23 
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Slika: Rudi Benétik je svobodomislec. Umetnik iz Podjune je iz male vasi potoval v širni svet. Foto: Novice 
 
Rudi Benétik je svobodomislec. Umetnik iz Podjune je iz male vasi potoval v širni svet. Obiskoval je Egipt, Indijo, Hrvaško, 
Švico, Turčijo itd. 
Niti v življenju, niti v svoji umetnosti se nikoli ni pustil priviti. Njegova dela so slikana poezija, podobe občutja, zrasle iz 
jezika barv. Koroški Slovenec, ki je študiral na ljubljanski Akademiji, v pogovoru z Ano Grilc spregovori o inspiraciji, 
življenju kot umetnik in o potovanju … 
Potovali ste po Afriki in Aziji. Kaj vas je najbolj navdihnilo?  
Navdihnile so me na obeh kontinentih, v vseh državah, ki sem jih obiskoval, pravzaprav malenkosti.  
Ker je moje zaznavanje vsega okoli mene zelo hitro, me potemtakem bliskovito obide oz. omami kaka neobičajna oblika, 
vonjava ali zvočna sprememba … Seveda me tudi zanimajo ljudje, ki živijo v teh krajih, njihove navade in obredi ter njihova 
bivališča (arhitektura). 
Ker živim v trenutku, me vse zgoraj našteto blazno vznemiri na kraju videnega, tako se občutki sreče in veselja razgaljajo v 
mojem zaznavanju, ki jih prenesem v majhne ročne beležke ali skicirke, za kaj večjega mi je v pomoč seveda »neopazna« 
kamera. Da se povrnem zopet k začetku najinega pogovora, ravno nenavadni in malce eksotični utrinki vsakdana me 
spravijo v drugačno, premaknjeno gledanje na preproste reči okoli mene. 
In to je to. Moji kolaži, moje (skoraj brez teže) viseče skulpture in veliki stenski moduli iz topolovine so nabiti s to energijo, ki 
sem jo umsko prinesel iz potovanj izven Evrope. 
Skrivajočih zgodb v mojih delih ni pretirano veliko, večjo pažnjo dajem zaznavi spontanih trenutkov v delu samem. 
Kakšen je proces pri izdelanju vaših umetnin?  
Besedo »proces« ljubijo bolj sodniki in odvetniki. Ker mi gre večina del tako hitro od rok, je kaka misel na potek dela že 
moteča, sploh pa časovno neumestna in zaviralna. 
Eno vaših del se imenuje Tujci-izbranosti-tujci. Kaj povezujete s pojmom tujine? 
Geografsko gledano sem vsak mesec dostikrat tujec, in sicer, ko prevozim katerokoli (državno) mejo. Ne počutim se pa kot 
takega, tudi tam ne, kamor grem. Res, prav iščem nove izzive, tisto drugo, ali pa tuje, mi prav paše vse tisto še tako tuje v 
tujini …! Pravzaprav mi je tujina povsem tuja, ker je ni (je tudi ne občutim v glavi). 
Vaše umetnine pogosto naslovite kar večjezično. Kaj vam pomeni večjezičnost?  
Odkar pomnim, sem dajal svojim delom vedno dvojezične naslove ob njih na stenah ali na tleh. 
V zadnjih 25 letih, ko sem spoznal (sedaj že pokojnega) mecena Renata Valentija v severnoitaljanskem Trentu, sem iz moje 
notranje nuje še pristavil italijanščino na naslovih svojih razstavljenih del, tako v javnih razstaviščih kot v galerijah, muzejih 
itd. Tudi angleščina se je nepogrešljivo »pritihotapila« v moj spored.  
Vedno sem storil to, kar mi je bilo blizu. Storil sem to zase. Vse pa naj ne bi služilo vsem. V umetnosti naj bi se povedalo vse. 
To je umetnost. Vse je dobrodošlo. Umetnost je prevod vsega v nas samih. Nisem omagal, še več sem dodajal in se izboljšal. 
S čim se trenutno najbolj bavite? Kakšne teme, problematike, objekte itd. vas aktualno najbolj zanimajo? Kako se je vaš 
stil skozi leta razvil? Kakšna je bila vaša pot kot umetnik? 
Veste, če govorim o »stilu«, potem mislim na pravilno izpustitev stvari od nebistvenih. 
Zelo sem hvaležen, da mi je življenje toliko ponudilo. Postavil sem si visoke cilje, ki so me spodbujali, da sem storil še več in z 
veseljem delal na novih možnostih uresničitev na mojem umetniškem parketu. Pa še to: srečal sem predvsem dobre ljudi, 
prijatelje, zbiralce, investitorje in mecene v pravem času na pravem mestu! 
Kaj je bila največja ovira, ki ste jo premostili kot umetnik? 
Ne spomnim se kakih ovir v svojem kreativnem življenju. V začetku sta me moja starša, mama Romana in oče Franz, 
podpirala z najboljšimi možnimi nasveti in kontakti ob študiju na ljubljanski Akademiji, kasneje so to funkcijo prevzeli prej 
omenjene osebe na pravem mestu … Tudi vsa regija tukaj je bila vedno dobra do mene. Živeti tukaj v vasici Podjuni je darilo. 
Tu je vse tako svetlo, zdravo, sončno … Res ne bi mogel našteti pravih ovir. 
Kako lahko umetnost spremeni svet?  
Umetnost je močnejša od orožja! Ampak, kdo bo sprožil petelina …? To je vse. 

• Knjižni dar – Mohorjeve družbe 2019. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 43/44, 21.12.2018, str. 34 
http://www.novice.at/kultura/literatura/knjizni-dar-mohorjeve-druzbe-2019/ 

http://www.novice.at/kultura/literatura/knjizni-dar-mohorjeve-druzbe-2019/
http://www.novice.at/wp-content/uploads/2018/12/benetik4-1.jpg


 

 
Slika: Knjižni dar – Mohorjeve družbe 2019. Foto: Novice 
 
Knjižni dar Mohorjeve družbe velja za višek njene založniške dejavnosti med letom. Začetki segajo v leto 1858, ko je le 
sedem let po ustanovitvi Mohorjeve izšel prvi Koledar. In četudi so časi, ko je Mohorjeva imela natanko pred 100 leti 90.500 
članov in je lahko razposlala prav toliko knjižnih darov, minili, štejejo posamezne knjige vsakoletnega izbranega svežnja med 
tiste z najvišjimi nakladami. Tudi knjižni dar za leto 2019 je sestavljen iz osrednjega dela – tradicionalnega Koledarja, Pratike 
in večernic – ter iz dopolnilnih knjig. Skupna cena osrednjega knjižnega daru znaša 36 evrov. 
Koledar 2019. (uredila Hanzi Filipič in Karl Hren) 
Koledar obsega prispevke o različnih temah, ki so bile v tem letu v središču – mdr. o prejemnici letošnje Tischlerjeve 
nagrade Lenčki Kupper, o 40. obletnici izkopavanj na gori sv. Heme, o ideološko spornem slikarju Kurtu Weißu, o izkušnjah 
slovenskih duhovnikov na pariški mirovni konferenci 1919-1920, o rjavem medvedu ali o Slovenski Benečiji. Predstavljene so 
osebnosti, kot so Andrej Šuster-Drabosnjak, koroški čebelar Janez Sumper ali pa zdravnik Karol Pečnik, posebna pozornost 
pa je tokrat namenjena župniji Bilčovs, njeni zgodovini in pestri sedanjosti. 192 strani, 18 evrov 
Pratika 2019 (uredil Franc Kattnig) 
Pratika je koledar in skorajda leksikon v malem. Poleg koledarskega dela ponuja panoramo raznolikega branja iz sveta 
duhovnosti, vere, družbe, literature, umetnosti, glasbe in zgodovine ter pregled nad pomembni dogodki in obletnicami v 
minulem letu. Vse to je začinjeno s fotografskimi utrinki iz celotnega slovenskega kulturnega prostora. 160 strani, 6 evrov 
Večernice 2019. Pisatelj Karel Mauser. France Pibernik 
Biografska pripoved o pisatelju Karlu Mauserju (1918-1977) v romansirani obliki zajema njegovo življenje in njegovo 
literarno ustvarjanje. Mauserjeva pot je bila polna prelomov in usodnih sprememb. Ko je bil bogoslovec, je leta 1943 kot 
bolničar preživel tragedijo poboja vaških stražarjev na Turjaku, konec leta 1945 pa je bil kot domnevni pripadnik nemške 
manjšine z družino izgnan iz domovine. Nato je živel po begunskih taboriščih na Koroškem, po preselitvi čez ocean pa v 
Clevelandu (ZDA). 
V svojih pripovednih delih je Karel Mauser najraje upodabljal rodno Gorenjsko, posvečal se je tudi Koroški, posebej Zilji, 
veliko pozornosti pa je namenil tragičnim dogodkom med 2. svetovno vojno, zlasti v trilogiji Ljudje pod bičem. 
240 strani, 19 evrov  
(Knjižni dar Mohorjeve družbe 2019 – skupna cena: 36 evrov) 
Doplačilne knjige: Iz Škratove krošnjice.  Lenčka Kupper 
80 pesmi za 80 let ustvarjalnega življenja. Prav toliko pesmi namreč združuje najnovejša pesmarica Lenčke Kupper z 
naslovom Iz Škratove krošnjice – otroške pesmi skozi leto, ki sta jo avtorici poklonila Krščanska kulturna zveza in Narodni 
svet koroških Slovencev ob letošnjem prejemu Tischlerjeve nagrade. 
Jagodni izbor izmed več ko 250 napevov, ki jih je Kupperjeva ustvarila v 55 letih, je razdeljen na pet tematskih sklopov, na 
vigredne, poletne, jesenske, zimske in priložnostne pesmi. Poleg besedil je objavljen tudi ustrezen notni zapis. Predvsem pa 
navdušujejo ilustracije, delo Polone Lovšin, ki so povsem prevzele avtorico samo: »Zares je nastala prikupna knjiga, 
ilustracije se odlično skladajo s pesmimi.« 112 strani, 19 evrov 
Naše kmetije/ Unsere Bauernhöfe. Olga Voglauer 
Predstavljenih je več ko sto kmetij, ki so v minulih enajstih letih krasile Kmečke koledarje Kmečko-izobraževalne skupnosti. 
264 strani, 32 evrov 
Poljanski camino – Dvanajst razodetij s Celovškega polja.  Bojan-Ilija Schnabl. Avtor popelje bralce v slovensko pokrajino 
med Gospo Sveto in Celovcem. 128 strani, 22 evrov 
Jubilejni zbornik. Višja šola za gospodarske poklice Šentpeter. Prikaz zgodovine in sedanjosti 110-letne izobraževalne 
ustanove v Rožu. 336 strani, 17 evrov 
Spomin daje času obraz. Stanko Wakounig. Spomini na mladost v Mlinčah v Podjuni. 240 strani, 20 evrov  
V odmevu vetra. Mojca Šipek. Roman o izgubi vere, zaporu v samoti in odpuščanju. 192 strani, 19 evrov 
Odkriti Boga s Terezo Akvilsko. s. Doroteja Hladnik OCD. Priročnik za bogatejše duhovno življenje. 104 strani, 5 evrov 
Ajda, vila z obzidja. Natalija Šimunović. Roman o odraščanju Ajde iz Kamnika. 158 strani, 13 evrov 
Franceve detektivske zgodbe. Christine Nöstlinger. Franc se mora z Gabi igrati detektiva.  60 strani, 9 evrov 
Zgoščenka: Od srca do srca/ Von Herz zu Herz. Kvintet bratov Smrtnik. 15 evrov 
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• Podjunski ribiči proslavljajo 40-letnico. Sebastjan Trampusch. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 43/44, 
21.12.2018, str. 35 
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Obletnica Podjunskega ribiškega kluba - Ustanovljen je Podjunski ribiški klub bil leta 1978. Društvo ima v najemu Malo 
jezero in 6 kilometrov reke Bele. Med viške leta sodi priljubljeni ribiški piknik. 

 
Slika: Podjunski ribiči proslavljajo 40-letnico. Foto: Novice 
 
Šentprimož.  V Kulturnem domu Danica v Šentprimožu je Podjunski ribiški klub (PRK) prvega decembra slavil svojo 40. 
obletnico. Ribiči so se z multimedijsko predstavo spomnili pestrega delovanja zadnjih 40 let.  
Začelo se je maja 1978 ko so se zbrali ribiči iz Šentvida v Podjuni in Šentprimoža in začeli načrtovati ustanovitev 
dvojezičnega ribiškega društva. Po zapletih z imenom so 3. julija dobili odlok, da lahko pričnejo z delovanjem. Prvi 
predsednik je postal Benno Kraut. Od leta 2017 društvu predseduje Jozej Krasnik, ki je nasledil dolgoletnega predsednika 
Milana Wutteja. Trenutno je med skupno 100 članov tudi 13 mladincev.  
Kot poudarja Krasnik, delovanje v društvu nikoli ne miruje. Društvo ima od leta 1998 od Komende na Rebrci v najemu Malo 
jezero. Dosti zgodaj je treba kontaktirati ribiče za letne karte za Malo jezero in pred začetkom sezone, ki traja od aprila do 
novembra, pripraviti 10 čolnov društva.  
»Malo jezero je zelo bogato z velikimi ribami, kot so to krapi, smuči, somi in razne druge ribe. Letos je bil ujet 2,38 m dolg 
som. Odvzem je dovoljen. V glavnem se lovi iz čolna, ker je jezero od zunaj težje dostopno.«  
Od leta 2000 ima društvo v najemu še dodatno šest kilometrov reke Bele, kjer je samo dovoljeno muharjenje in kjer ni 
odvzema. Krasnik poudarja, da je muharjenje posebna disciplina ribolova: »Je kot mercedes pri avtomobilu. Ne zanima 
vsakega ribiča in je bolj za specialiste.« Prvi muharski tečaj so društveniki priredili leta 1987. 
V reko, kot je to Bela, je zmeraj spet treba vlagati ribe. Zato je klub leta 2006 najel ribogojnico v Mlinčah kjer ribiči vzrejajo 
šarenke, potočne postrvi in potočne zlatov-ščice. »V ribogojnici je dosti dela in vsak dan mora nekdo pogledati, da je vse v 
redu.« 
Ker je vidra v zadnjih štiri ali petih letih v Beli pojedla ogromno rib in se zaradi poplav in ploh v zmeraj krajših obdobjih uniči 
celotna struktura reke Bele, so društveniki sklenili, da pod takšnimi pogoji ne bodo več podaljšali pogodbe za šestkilometrski 
odsek reke Bele, ki se izteče konec  2019. 
Kmalu po začetku sezone ribiči že začnejo pripravljati vsakoletni Ribiški piknik (naslednji bo v nedeljo, 30. junija 2019, na 
športnem igrišču v Rikarji vasi). Piknik šteje med viške vsakoletnega delovanja. »Zelo je priljubljen. Nekateri redni 
obiskovalci že celo leto sprašujejo kdaj bo spet piknik. Pri pripravah pomaga 40 do 45 ljudi.« 
Strokovna izobrazba kot naloga društva 
Od vsega začetka je bila najvažnejša naloga društva, da nudi članom in naraščaju strokovno ribiško izobrazbo športnega 
ribolova. 
Po pikniku je letno na sporedu mladinski ribiški tabor, ki ga društveniki priredijo vsako leto pri drugi ribiški družini v 
Sloveniji. »Letos smo bili pri ribiški družini Pesnica-Lenart v Radehovi. K sodelovanju vabimo predvsem mladino, 
predpostavka pa je zanimanje za ribolov. Najprej se učijo osnov, nato pa se že začne malo razločevati, kdo ima zanimanje za 
muharjenje in kdo rajši gre na lov na krape, ščuke in some,«  pravi Krasnik.  
Od vsega začetka ribiči Podjunskega ribiškega kluba gojijo dobre stike do ribiških družin v Sloveniji, mnogi člani PRK so tudi 
člani slovenskih ribiških družin. Ribiški klub je mdr. tudi včlanjen v  Slovensko športno zvezo. Na slavnostni prireditvi pa je 
društvo prijelo priznanje Ribiške zveze Slovenije. Odlikovanje je podjunskim ribičem bilo podeljeno za dolgoletno 
sodelovanje in za zasluge pri povezovanju ribičev na obeh straneh meja. 

• Ob stoletnici konca prve svetovne vojne. Lev Detela. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 43/44, 
21.12.2018, str. 39 
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»3. november 1918« – film in predavanje ob istoimenski drami Franza Theodorja Csokorja  
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Slika: Del prireditve, ki jo je pripravil Slovenski inštitut na Dunaju skupaj z dunajskim Inštitutom za avstrijske vede, je bil 
namenjen prikazu avstrijskega filma 3. november 1918, ki so ga posneli leta 1965 po istoimenski drami Franza Theodorja 
Csokorja, ki je bil po drugi svetovni vojni prvi predsednik avstrijskega PEN – kluba.  Csokor velja za najpomembnejšega 
avstrijskega dramatika iz časa ekspresionizma. Foto: ORF 
 
Pred sto leti, novembra 1918, je bilo na Dunaju zelo nemirno. 11. novembra je izšla posebna izdaja uradnega 
dunajskega časopisa WIENER ZEITUNG z zadnjo izjavo cesarja Karla I., v kateri se odpoveduje vodenju državnih poslov in 
prepušča vodenje države ljudstvu Avstrije. Istočasno je natisnjen tudi sklep nemško- avstrijskega državnega sveta o 
ustanovitvi Republike Nemška Avstrija. 
Dunaj.  Na ta dogodek in skoraj istočasno oklicanje republike so se spomnili 11. novembra tudi v Slovenskem inštitutu na 
Dunaju. Del prireditve, ki so jo pripravili skupaj z dunajskim Inštitutom za avstrijske vede, je bil namenjen prikazu 
avstrijskega filma 3. november 1918, ki so ga posneli leta 1965 po istoimenski drami Franza Theodorja Csokorja, ki je bil po 
drugi svetovni vojni prvi predsednik avstrijskega PEN – kluba.  Csokor velja za najpomembnejšega avstrijskega dramatika iz 
časa ekspresionizma. 
Leta 1885 na Dunaju rojeni Csokor je prva dela napisal že med prvo svetovno vojno. Ob Hitlerjevem prevzemu oblasti v 
Nemčiji je leta 1933 na kongresu mednarodnega PEN – kluba v Dubrovniku protestiral proti preganjanju židovskih pisateljev 
in drugim nedemokratičnim ukrepom v Nemčiji. Tam je zato takoj postal persona non grata. Vse njegove knjige so bile 
prepovedane.  
Na dunajskem Burgtheatru je leta 1937 doživel še velik uspeh z že omenjeno dramo 3. november 1918 o zadnjih dneh 
avstro – ogrske monarhije, toda že leto za tem je moral ob nemški zasedbi Avstrije zbežati na Poljsko in se potem čez 
Romunijo prebiti do Hrvaške oziroma na otok Korčulo, ki je bil pod italijansko zasedbo. Leta 1943 se je pred Nemci, ki so ob 
kapitulaciji Italije zasedli jadranske otoke, umaknil s partizansko ladjo v Južno Italijo, kjer je v Bariju in potem v Neaplju in 
Rimu delal v britanskem vojaškem propagandnem oddelku in pripravljal oddaje za radijsko postajo BBC. Komaj leta 1946 se 
je vrnil nazaj v Avstrijo. 
Kraj dogajanja v njegovi drami in istoimenskem filmu o koncu prve svetovne vojne 3. november 1918 je zasneženi hotel 
nekje v Karavankah, ki so ga preuredili v okrevališče za ranjene avstroogrske oficirje in vojake. Hotel je že tri tedne zaradi 
zapadlega snega in snežnih metežev popolnoma odrezan od sveta, pretrgane so tudi vse telefonske zveze. Oficirji in vojaki 
zato ne vedo, da se je svetovna vojna pravkar končala. 3. novembra 1918 ob treh popoldne je namreč Avstro – Ogrska 
podpisala v vili Giusti na jugozahodnem obrobju Padove brezpogojno kapitulacijo.  
V vojaškem okrevališču v Karavankah je zbrana pisana druščina oficirjev iz vseh pokrajin in narodov velike države, Madžar, 
Čeh, Poljak, Italijan, Slovenec, koroški Nemec in židovski vojaški zdravnik dr. Grün. Šele ko se skozi sneg do hotela prebije 
neki nekdanji pripadnik avstro – ogrske vojne mornarice, ki je iz Pule na poti domov, in jim pove, da je nekdanje cesarstvo v 
sesulu, se jim odpro oči.  
Cesarju in monarhiji zvesti komandant, polkovnik Radosin, se ustreli. Vse življenje je verjel v nadnacionalno univerzalno 
idejo cesarstva, v kateri je složno združenih veliko posameznih domovin in njihovih narodov in ljudstev. Nekdanja 
nadregionalna povezanost med oficirji se na mah ohladi. Vsakdo želi priti čim prej domov v na novo nastale narodne 
države.     
O drami 3. november 1918 in njenem avtorju Franzu Theodorju Csokorju je na isti prireditvi spregovoril pisec tega sestavka, 
ki je Csokorja še osebno poznal. Predavatelj je opozoril tudi na številne »slovenske« scene v drami. Slovenski  Infanterist 
Josip, ki je kuhar v vojaškem okrevališču in istočasno tudi strežnik slovenskega nadporočnika – ta je v privatnem življenju 
odvetnik na Kranjskem -,  razvija  fantastično in romantično mitologijo nekdanje slovanske samostojnosti: »Velikansko 
kraljestvo je bilo. Od Zimskega morja do Sončnega morja – in vmes v sredini sveti Triglav«. Tudi bolniško sestro Kristino, ki je 
edina ženska oseba v drami, nagradijo vojaki z lepimi priznanji: »Kot sveži sneg ta sestra. Taka se nam zdijo dekleta s 
Triglava…« 
Csokor nakaže v drami tudi bližnji slovensko – koroški spor zaradi Koroške. Dva nadporočnika, Slovenec in očitno koroški 
Nemec, sta si hitro v laseh, čeprav sta še dan pred tem kot cesarska vojaka složno sodelovala. Vse to ne obeta nič dobrega. 
Kmalu bo sledila Druga svetovna vojna.  

http://www.novice.at/wp-content/uploads/2018/12/1918.jpg


Neki kritik je ob Csokorjevi drami izrazil misel, da današnja Evropska unija v nekem smislu nadaljuje nadnacionalni princip 
habsburške monarhije, o katere polomu poroča avtor drama 3. november 1918. Se ji bo posrečilo ustvariti učinkovito 
enotnost prav na podlagi večjezičnosti in večnarodnosti, kar Avstro – Ogrski in njenim prepirajočim se narodom in politikom 
ni uspelo? 
Zelo zanimivo jubilejno prireditev sta z informativnima nagovoroma zaokrožila direktorja obeh uspešno sodelujočih 
dunajskih inštitutov Ernst Bruckmüller in Herbert Seher. 

• Kulturni zaklad pod Matjaževo Peco. Janko Kulmesch. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 43/44, 
21.12.2018, str. 44 

Hiša Falke  
http://www.novice.at/kultura/umetnost/kulturni-zaklad-pod-matjazevo-peco/  

 
Slika: Hiša Falke v Libučah je kraj z bogatim kulturnim zakladom ter z žlahtno kulturno ustvarjalko. Foto: ORF 
 
Hiša Falke v Libučah je kraj z bogatim kulturnim zakladom ter z žlahtno kulturno ustvarjalko. 
Libuče. Renate Falke je občudovanja vredna ženska. V svojem rojstnem kraju, v Zgornjih Libučah pod Matjaževo Peco, si je 
ustvarila galerijo, ki jo vodi z nepopisnim idealizmom, in to v kraju, ki z geografskega vidika gotovo ni najbolj ugoden za 
galerijsko dejavnost. Sploh je Hiša Falke  kraj z bogatim kulturnim zakladom. Poleg galerije je Renate Falke namenila častno 
mesto tudi Skladu Falke (Falke-Foundation) ter umetniški zapuščini svojega moža Hermanna Falkeja, ki mu je, staremu 
komaj 53 let, vse prerano ugasnila življenjska sveča.     
Prva razstava, ki jo je pripravila Renate Falke, je bila 12. maja 1989 in  je bila na ogled do 23. junija 1989. Hkrati je bila ta 
razstava začetek njenega kulturnega ustvarjanja. V nedeljo, 9. decembra, je Renate Falke spet vabila v svojo galerijo. Gre za 
prvo razstavo v okviru serije »openday«, njena tema pa je voda. 
 

 
Slika: Obiskovalci, med njimi umetnik Rudi Benétik in grafik Gerhard Messner, pa niso samo občudovali slik obeh 
umetnikov, temveč so uživali tudi ob zvokih odličnih slovenskih glasbenikov Andreja Ofaka in Boruta Morija. Foto: ORF 
 
Poleg slik Hermanna Falkeja iz serije Alaska lahko občudujete tudi slike nemškega umetnika Maria Reisa iz projekta 
»Naturaquarelle Kärnten«. Obiskovalci, med njimi umetnik Rudi Benétik in grafik Gerhard Messner, pa niso samo 
občudovali slik obeh umetnikov, temveč so uživali tudi ob zvokih odličnih slovenskih glasbenikov Andreja Ofaka in Boruta 
Morija. 
Že sedaj pa Renate Falke prisrčno vabi na razstavo slik, ki jih je ustvaril Hermann Falke z naslovom »Mitološke plesne slike«. 
Uvodne besede bo spregovorila umetnostna zgodovinarka Dobrolčanka Elisabeth Klokar (živi na Dunaju), za glasbeni okvir 
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pa bosta poskrbela Tatjana in Gregor Kovačič, ki sta postala soseda galerije Falke. Prireditev bo v nedeljo, 27. 
januarja.                               

• Franc Merkač: Rojevanje umisleka. Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 43/44, 
21.12.2018, str. 44 

Pesnik, založnik, strugar, prevajalec, slikar pa še kaj Franc Merkač je pesniško-fotografsko vzporedil stvaritve živalskega 
sveta s človekovo ustvarjalnostjo. Vredno branja in gledanja. Pozornega opazovanja. 
http://www.novice.at/uncategorized/franc-merkac-rojevanje-umisleka/  

 
Slika: Franc Merkač: Rojevanje umisleka. Foto: ORF 
 
Celovec.  »vstopanje v odprto domovanje nekaj milimetrov velikih živih bitij je praznično odkrivanje čudes. na zunaj čvrst 
večji kos lesa je prepustil svojo notranjost mravljam. kakšno je bilo njihovo socialno ali oskrbovalno življenje iz rova v rov, 
nam ostaja miselni izziv, vidimo sledi osupljive arhitekture.« Tako piše Franc Merkač v uvodu k svoji najnovejši literarno-
fotografski umetnini Rojevanje umisleka. Izšla je kot prvi zvezek nove edicije Domovanja celovške založbe Fran, v kateri 
bodo izhajala dela, ki so »osrediščena na tematiko domovanja, v likovni in besedni podobi.« 
Slike, ki jih je posnel Merkač, so zares osupljive. Les, ki so ga razjedle, s svojimi navidez neznatnimi čeljustmi dobesedno 
razžrle mravlje, je videti kdaj pisano razbrazdan, spet drugič divje razklan kakor čeri v penečem se morju, potem pa spet 
ustvarja slutjo po skalnih domovanjih ameriških praprebivalcev v arizonski puščavi. Pogled na detajle rojeva poetično 
navdihnjenost, struktura sveta v malem navdušuje. Občudovanje nekoristnega sveta, sveta, ki ne služi ne kopičenju dobička 
ne večanju storilnosti, dušo dviguje. 
Stvaritvam iz človeku odtujenega sveta mravelj je Merkač dodal izbor pesmi iz svojih pesniških zbirk Na povrhnjici zemlje 
(2013) in trlopitipitiptop – odžejam trajanje z zavestnim bivanjem (2000). Narava in človekova ustvarjalnost se tako znajdeta 
v dialogu, ki je kdaj lahko kontrasten in kdaj simbiotičen. Vsekakor pa pester in zanimiv.     
Franc Merkač: Rojevanje umisleka Založba Fran, ISBN 978-3-902832-15-3, 7 evrov  

• Pester spored in prvovrstni izvajalci. Janko Kulmesch.  Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 43/44, 
21.12.2018, str. 45 

Odličen jubilejni koncert  
http://www.novice.at/kultura/glasba/pester-spored-in-prvovrstni-izvajalci/  

 
Slika: Pevski kvartet Hartman'ce iz Celovca. Slovensko kulturno društvo Celovec. Foto: ORF 
 
Vrba/Celovec.  Pred 65 leti je skupina okoli Karla Rojška, očeta Marice Tischler, ki je pred nedavnim praznovala 90. 
življenjski jubilej, ustanovila Slovensko kulturno društvo Celovec. Kot režiser je Rojšek postavil na oder več iger in še danes 
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se kot dijak Slovenske gimnazije, ki sem v 60. letih prejšnjega stoletja bil v legendarnem dijaškem domu Heimlinger, dobro 
spominjam, s kakim navdušenjem je občinstvo sprejemalo odrske predstave v Kolpingovi dvorani. 
Pred 30 leti se je SKD Celovec začelo posvečati lutkarstvu. V tem obdobju je delovalo doslej sedem lutkovnih skupin, krstnih 
predstav pa je bilo 51. Med lutkovnimi igralkami prve ure je bila tudi Katarina Hartmann, danes igralka, pevka in 
komponistka, ki je igrala že v raznih gledališčih, mdr. v dunajskem Ljudskem in celovškem Mestnem gledališču. Študirala je 
na konservatoriju na Dunaju. Sodelovala je že v znanih televizijskih produkcijah (npr. »Schnell ermittelt«) in v filmu »Für 
dich dreh ich die Zeit zurück«, v katerem je igral glavno vlogo Erwin Steinhauer. S svojimi sestrami je leta 2009 posnela tudi 
zgoščeno »Glej sliko dam ti«. 
Kaiserju čestitali ob njegovi 60-letnici 
Ob polokroglem jubileju SKD Celovec je društvo, ki mu predseduje Tomo Millonig, v četrtek, 13. decembra, vabilo v 
Casineum v Vrbi na jubilejni koncert. Med številnimi obiskovalci so bili tudi deželni glavar Peter Kaiser, deželni poslanec 
Stefan Sandrieser in društvena aktivistka prve ure Marica Tischler. Kaiser, kateremu je prireditelj (jubilejni koncert sta 
povezovala Mihaela Hartmann in Michael Kristof-Kranzelbinder in predstavila društveno delovanje skozi preteklih 65 let) 
tudi čestital ob njegovem nedavnem 60. življenjskem jubileju,  je udeležence pozdravil v obeh deželnih jezikih. V svojem 
nagovoru je poudaril pomen delovanja SKD Celovec za koroško prestolnico, hkrati pa izrazil svoje zadovoljstvo, da je lahko s 
svojimi otroki tudi sam obiskal lutkovne predstave. 
Prireditelju je uspelo pridobiti kot gratulante znane in popularne goste. Poleg Katarine Hartmann, ki je oblikovala pretežni 
del programa in se tokrat predstavila občinstvu kot odlična pevka, je spored sooblikovala Katharina Straßer. Leta 2007  je 
kot najboljša mlada igralka prejela Nestroyevo nagrado, splošno priljubljenost pa je dosegla kot Eliza v muzikalu »My Fair 
Lady«. Prav tako je Katharina Straßer dobra prijateljica Katarine Hartmann.                                       
Nadaljnji prominentni gratulant je bil Thomas Stipsits, ki se je rodil na Štajerskem, ima pa gradiščanske korenine. Na 
jubilejnem koncertu ob 65-letnici SKD Celovec je dokazal, da ne šteje zaman med najbolj popularne avstrijske kabaretiste in 
igralce. Na koncertu samem je navdušil občinstvo tudi kot pevec. Enako velja to za Matthiasa Ortnerja, ustanovitelja znane 
koroške skupine »Matakustix«.  
Prav tako zelo posrečen je bil nastop mešanega Mladinskega zbora »ICS Zmaj«, ki deluje pod vodstvom Edija Oražeja v 
Celovcu. Hartmann´ce, katerih motor je od vsega začetka Katarina in ki so imele že kar nekaj uspešnih nastopov pod 
okriljem SKD Celovec, pa so ponovno dokazale, da prihaja njih ubrano petje resnično od srca. 
Organizatorji so pripravili pester jubilejni spored s prvovrstnimi izvajalci in s privlačno glavno akterko Katarino Hartmann. 
Orkestrsko je koncert spremljala mariborska skupina Toti Big Band z dirigentom Edwardom Holnthanerjem.  
Obiskovalci so uživali in bili navdušeni. 

• Dobljani v avstrijski ligi še naprej neporaženi, v MEVZI pa drugi. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 
43/44, 21.12.2018, str. 47  

V evropskem pokalu je ekipa SK Posojilnica Aich/ Dob izpadla v šestnajstini finala. 
http://www.novice.at/uncategorized/dobljani-v-avstrijski-ligi-se-naprej-neporazeni-v-mevzi-pa-drugi/  

 
Slika: Dobljani v avstrijski ligi še naprej neporaženi. Foto: ORF 
 
Pred kratko pavzo do sredine januarja (mdr. potekajo začetek januarja kvalifikacijske tekme avstrijske moške in ženske 
reprezentance za evropsko prvenstvo) Dobljane še čaka koroški derbi v zvezni odbojkarski ligi proti celovški ekipi VBK 
Wörther-See-Löwen, ki bo v četrtek, 20. decembra, ob 19. uri v pliberški JUFA arena. 
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Slika: V evropskem pokalu Dobljanom ni uspelo napredovati v naslednji krog. Foto: ORF 
 
V evropskem pokalu Dobljanom ni uspelo napredovati v naslednji krog. Dobljani so po izpadu iz lige prvakov nadaljevali v 
šestnajstini finala evropskega pokala in tam igrali proti ekipi Dukla Liberec. V Liberecu so popolnoma zaspali prvi niz, nato 
dobili drugega. Navsezadnje so podlegli z 1:3 v nizih. Tudi doma so Dobljani podlegli 1:3 v nizih. Proti mladi ekipi Dobljanov 
so se Čehi izkazali bolj izkušeni. V vrstah češke ekipe je odločilno vlogo odigral  Jan Štokr, odbojkar svetovnega formata, ki je 
z italijansko ekipo iz Trenta slavil velike uspehe in mdr. postal svetovni klubski prvak in s Trentom dobil ligo prvakov. V 
vrstah Čehov pa je igral tudi nekdanji igralec Dobljanov, Slovenec Andrej Grut.  
V ligi MEVZA so Dobljani po šestih tekmah drugi na lestvici za slovenskim prvakom ACH Volley Ljubljana. Dobljani so dobili 
štiri tekme in bi bili trenutno kvalificirani za final four MEVZE. Preostale štiri tekme  v ligi so na sporedu januarja in 
februarja. Zadnjo tekmo proti Waldviertlu so Dobljani dobili s 3:0 v nizih (25:21, 25:13, 25:19). V predzadnji tekmi pa so 
varovanci trenerja Hafnerja podlegli 0:3 v nizih  Kamniku, ki je s tekmo manj tretji na lestvici MEVZE. 
V avstrijski zvezni ligi so Dobljani še naprej neporaženi, dobili so vseh enajst tekem v letošnji sezoni. Tekma 18. decembra 
proti Amstettnu je potekala po redakcijskem zaključku. Amstetten pa je edina ekipa, ki je Dobljanom letos v zvezni ligi 
odvzela eno točko, ko je ekipa iz Spodnje Avstrije podlega 2:3 v nizih. Osnovni del prvenstva letos traja do 13. marca. 
Dobljane v novem letu še čaka enajst tekem. Ker v zvezni ligi igra samo sedem ekip, mora vsaka ekipa igrati kar štirikrat 
proti vsaki. Kot kaže, pa bodo Dobljani tudi letos  dobili osnovni del prvenstva. 

 
 

 

• SKGZ za utrjevanje notranje povezanosti. ORF, Celovec, 21.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2954824/  
Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ), ena od dveh krovnih organizacij Slovencev v Italiji, želi ostati protagonist v 
novem času, ki se tudi znotraj narodne skupnosti spreminja in vsem postavlja nove izzive, je dejal predsednik SKGZ Rudi 
Pavšič ob srečanju z novimi pokrajinskimi predsedniki krovne organizacije. 
Utrjevanje notranje povezanosti, pozornost do lokalne specifike, jasna percepcija po deželni in čezmejni enovitost, podpora 
organizacijam in ustanovam ter sodelovanje s Svetom slovenskih organizacij (SSO) so bile glavne tematike srečanja 
deželnega predsednika SKGZ Rudija Pavšiča z novimi pokrajinskimi predsedniki krovne organizacije Luigio Negro za 
Videmsko, Majo Humar za Goriško in Igorjem Tomasetigem za Tržaško. 
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2954824/


 
Slika: Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ), ena od dveh krovnih organizacij Slovencev v Italiji, želi ostati 
protagonist v novem času, ki se tudi znotraj narodne skupnosti spreminja in vsem postavlja nove izzive, je dejal 
predsednik SKGZ Rudi Pavšič ob srečanju z novimi pokrajinskimi predsedniki krovne organizacije. Foto: skgz 
 
Novo vodstvo krovne organizacije bo po deželnem kongresu skoraj v celoti obnovljeno, kar bo zahtevalo še tesnejše 
sodelovanje med vodstvom in operativnimi sodelavci kot pomemben element uspešnosti krovne organizacije, ugotavlja 
SKGZ. 

• „Za Evropo brez vojn in orožja“. ORF, Celovec, 21.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2954859/  
Po konferenci v Rimu pretekli konec tedna bo Zveza koroških partizanov (ZKP) prisotna tudi na sobotnem mednarodnem 
strokovnem posvetu Zveze antifašističnih borcev in antifašistov Republike Hrvaške (SABA) v Zagrebu. Tajnik ZKP Andrej 
Mohar bo pozval k „Evropi brez vojn in orožja“. 
 

 
Slika: Po konferenci v Rimu pretekli konec tedna bo Zveza koroških partizanov (ZKP) prisotna tudi na sobotnem 
mednarodnem strokovnem posvetu Zveze antifašističnih borcev in antifašistov Republike Hrvaške (SABA) v Zagrebu. 
Tajnik ZKP Andrej Mohar bo pozval k „Evropi brez vojn in orožja“. Foto: ORF 
 
Na konferenci antifašističnih in borčevskih organizacij pretekli teden v Rimu so udeleženci tkali stike, predstavljali svoje 
organizacije in svoje delo širšemu evropskemu krogu. Na strokovnem posvetu v soboto v Zagrebu pa bo težišče predvsem 
politični, gospodarski in vojaški razvoj v Evropi. 
Posveta se bo na povabilo predsednika Zveze antifašističnih borcev in antifašistov Republike Hrvaške (SABA) Franja Habulina 
udeležil tudi tajnik Zveze koroških partizanov in prijateljev antifašističnega odpora Andrej Mohar. 
„Regionalna provokacija z evropsko dimenzijo“ 
Opozoril bo na primer na „evropsko dimenzijo“ vsakoletnega srečanja Hrvatov na Libuškem polju pri Pliberku, pri katerem 
da „ne gre samo za regionalni problem, regionalno provokacijo“. 
Evropska unija da ne sme dopuščati niti najmanjših znakov oživljanja nacizma, antifašizem pa mora postati tudi v vsakdanu 
temeljno vodilo skupne Evrope, pravi Mohar. 

• „Nadzor na mejah se mora končati“. ORF, Celovec, 21.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2954950/  
Evropski komisar za migracije Dimitris Avramopulos se je zavzel za ukinitev spornega nadzora na notranjih mejah 
schengenskega območja, ki ga izvaja več članic EU. „Menimo, da je napočil čas za ukrepe, s katerimi bi odpravili začasen 
nadzor in znova vzpostavili schengen,“ je dejal evropski komisar. 
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Slika: Evropski komisar za migracije Dimitris Avramopulos se je zavzel za ukinitev spornega nadzora na notranjih mejah 
schengenskega območja, ki ga izvaja več članic EU. Foto: ORF 
 
Trenutno nadzor na notranjih mejah schengna izvajajo Avstrija, Nemčija, Danska, Švedska in Norveška, ki so ga uvedle leta 
2015 zaradi migrantske krize, ter Francija, ki nadzor izvaja zaradi teroristične grožnje. Nadzor izvajajo že več kot tri leta, 
čeprav pravila predvidevajo največ dve leti. 
Slovenija vztraja, da je avstrijski nadzor na meji neupravičen in nesorazmeren. Temu pritrjujejo tudi statistični podatki, ki ne 
utemeljujejo nevarnosti sekundarnih migracij z ozemlja Slovenije, še manj pa ogrožanje notranje varnosti Avstrije. 
V skladu s pravili lahko države članice schengenskega območja začasno uvedejo nadzor na notranjih mejah v primeru resne 
grožnje javnemu redu ali notranji varnosti. Evropski parlament je konec novembra podprl spremembe schengenskih pravil, 
v skladu s katerim bi bil nadzor na notranjih schengenskih mejah po novem omejen na največ leto dni namesto dveh let. 

• Leto 2019 prinaša novosti v šolstvu. ORF, Celovec, 21.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2954829/  
Z ustanovitvijo izobraževalne direkcije bo deželna šolska nadzornica Sabina Sandrieser vodja oddelka s pristojnostjo za 
vse šole na veljavnostnem območju manjšinskega šolskega zakona na Koroškem. Miha Vrbinc bo te šole obiskoval kot 
strokovni nadzornik za slovenščino. 
Uprava in pedagogika pod enim krovom 
Kar je bil deželni šolski svet za Koroško, bo od novega leta naprej izobraževalna direkcija. Na čelu te bo Robert Klinglmair, ki 
se je uveljavil pred drugimi tekmeci. Deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ), ki je imel pravico predlaganja, je prejel 18. julija z 
Dunaja listino o njegovi potrditvi. 
Po 150 letih ukinitev deželnega šolskega sveta 
Dejansko je napočil trenutek, ko bodo prešle doslej na dve ravni ločene pristojnosti pod krov izobraževalne direkcije z 
upravo na eni in pedagoško službo na drugi strani. Za šole v sklopu zakona o manjšinskem šolstvu bo tudi v prihodnje 
pristojen poseben oddelek, ki pa bo del pedagoške službe, pojasnjuje Sabina Sandrieser. 
 

 
Slika: Sabina Sandrieser. Foto: ORF 
 
Edina šolska nadzornica 
Z novo organizacijo šolstva ne bo več deželnega šolskega nadzornika oziroma deželne šolske nadzornice, temveč bodo to 
odslej „menedžerji kakovosti“. Edina na Koroškem, ki bo tudi v prihodnje deželna šolska nadzornica, kakor predvideva 
zakon, bo Sabina Sandrieser, vodja oddelka s pristojnostjo za vse šole na veljavnostnem območju manjšinskega šolskega 
zakona. 
Vse šole od ljudskih preko novih srednjih in višjih bosta od 1. januarja naprej obiskovala deželna šolska nadzornica Sabina 
Sandrieser, vodja oddelka s pristojnostjo za vse šole na veljavnostnem območju manjšinskega šolskega zakona in strokovni 
nadzornik za slovenščino Miha Vrbinc. Od 1. januarja 2019 bo naloge deželnega šolskega sveta prevzela izobraževalna 
direkcija. 

• Hrvaška zavrača pristojnost sodišča. ORF, Celovec, 22.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2955064/  
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Hrvaška je poslala odgovor Sodišču EU v Luksemburgu na slovensko tožbo zaradi „domnevne kršitve prava EU zaradi 
nespoštovanja in neuveljavitve arbitražne odločbe“ o meji med državama, so sporočili s sedeža hrvaške diplomacije. V 
odgovoru je Zagreb izpostavil ugovor na pristojnost Sodišča EU za reševanje spora. 
 

 
Slika: Hrvaška je poslala odgovor Sodišču EU v Luksemburgu na slovensko tožbo zaradi „domnevne kršitve prava EU 
zaradi nespoštovanja in neuveljavitve arbitražne odločbe“ o meji med državama, so sporočili s sedeža hrvaške 
diplomacije. Foto: ORF 
 
„Hrvaška zahteva, da sodišče v celoti zavrne tožbo kot nedopustno, ker ni pristojno za odločanje o zahtevah Slovenije v 
postopku, kot ga predvideva 259. člen pogodbe o delovanju Evropske unije, glede na to, da je spor med Hrvaško in Slovenijo 
treba reševati z uporabo pravil mednarodnega prava ter reševanje spora ni odvisno od uporabe prava EU niti od njegove 
razlage“, so zapisali v kratkem sporočilu za javnost ob objavi, da so v skladu s četrtkovo odločitvijo vlade v petek odgovorili 
na slovensko tožbo. 
Na sedežu hrvaške diplomacije so za Slovensko tiskovno agencijo v začetku tedna dejali, da odgovor na slovensko tožbo 
pripravljajo v sodelovanju s hrvaškimi in tujimi strokovnjaki za mednarodno in evropsko pravo. 
Odločitev za tožbo na podlagi 259. člena lizbonske pogodbe je sprejela prejšnja slovenska vlada tik pred odstopom Mira 
Cerarja s premierskega položaja 14. marca. Slovenija je tožbo pred Sodiščem EU vložila sredi julija, povzetek vsebine pa je 
bil v Uradnem listu EU objavljen 5. novembra. 
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 je navedeno, da Slovenija Hrvaški očita 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 je razsodbo možno pričakovati najverjetneje v 
prihodnjem letu. 

• Slovenija pozorno spremlja dogajanja. ORF, Celovec, 27.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2955611/  
Na ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije so se odzvali na opozorila slovenske stranke v Italiji, Slovenska 
skupnost (SSk), da je zastopanost slovenske narodne skupnosti v italijanskem parlamentu ogrožena. Odzvali pa so se tudi 
na situacijo glede financiranja tiskanih medijev Slovenk in Slovencev v Italiji. 
 

 
Slika: Na ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije so se odzvali na opozorila slovenske stranke v Italiji, 
Slovenska skupnost (SSk), da je zastopanost slovenske narodne skupnosti v italijanskem parlamentu ogrožena. Odzvali pa 
so se tudi na situacijo glede financiranja tiskanih medijev Slovenk in Slovencev v Italiji. Foto: ORF  
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Politiki v rednem dialogu z italijanskimi kolegi 
Kakor so poudarili, slovenski politični predstavniki v rednem dialogu z italijanskimi kolegi dosledno izpostavljajo pomen 
ohranitve zastopstva slovenske narodne skupnosti v italijanskem parlamentu. Kot so dodali na MZZ, 26. člen zaščitnega 
zakona za slovensko manjšino določa, da „volilni zakoni za volitve senata in poslanske zbornice vsebujejo določila, ki olajšajo 
izvolitev kandidatov, ki pripadajo slovenski manjšini“. Italijanski volilni zakon vključuje določbe, ki se sklicujejo na ta člen 
zaščitnega zakona, kar pa ne predstavlja gotovosti za izvolitev. Znotraj slovenske narodne skupnosti obstajajo različna 
razmišljanja o načinu ureditve parlamentarnega zastopstva, so še zapisali na ministrstvu in dodali, da Slovenija vsekakor 
spodbuja razpravo o tem vprašanju in bo v političnem dialogu s sosednjo Italijo podprla skupno stališče slovenske narodne 
skupnosti. 
Spremljajo situacijo glede financiranja medijev 
Na MZZ RS so se odzvali tudi na razprave o italijanskem proračunskem zakonu in poudarili, da pozorno spremljajo situacijo 
glede financiranja tiskanih medijev slovenske narodne skupnosti, s ciljem, da se zagotovi njihova dolgoročna in sistemska 
stabilnost. 

• V novo leto z novimi izzivi. ORF, Celovec, 27.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2955659/  
„Pavšič odhaja, Bandelj ostaja“ tako naslavlja „Primorski dnevnik“ na svoji spletni povezavi poročilo s pogledom na 
prihodnje leto. Kakor navaja časopis, sta se organizaciji Slovencev v Izaliji, Svet slovenskih organizacij (SSO) in Slovensko-
kulturna gospodarska zveza (SKGZ), znašli ob koncu leta v zelo različnem položaju. 
 

 
Slika: Walter Bandelj bo še tri leta vodil Svet slovenskih organizacij, Rudi Pavšič pa bo predsednik Slovenske-kulturno 
gospodarske zveze še do začetka marca, ko bo zveza dobila novega predsednika ali predsednico. Foto: ORF- 
 
Walter Bandelj bo še tri leta vodil Svet slovenskih organizacij, Rudi Pavšič pa bo predsednik Slovenske-kulturno gospodarske 
zveze še do začetka marca, ko bo zveza dobila novega predsednika ali predsednico. Kakor piše „Primorski dnevnik“, bo 
najpomembnejši zasuk SKGZ doživela na marčevskem kongresu v tržaškem Kulturnem domu, ko bo Pavšič po dolgoletnem 
predsedovanju prepustil krmilo zveze nasledniku ali naslednici. 

• Dan samostojnosti in enotnosti. ORF, Celovec, 27.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2955605/  
V spomin na plebiscitarno odločitev za samostojno Slovenijo 23. decembra leta 1990 je bil v Sloveniji v sredo državni 
praznik, dan samostojnosti in enotnosti. Urad predsednika RS je kot običajno pripravil dan odprtih vrat. Slovenski 
predsednik je ob tej priložnosti pozval k sodelovanju in medsebojnemu spoštovanju. 
 

 
Slika: Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v predsedniški palači sprejel več kot 150 slovenskih študentov, 
znanstvenikov, raziskovalcev in predavateljev, ki delujejo v tujini. Foto: sta.so 
 
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v predsedniški palači sprejel več kot 150 slovenskih študentov, 
znanstvenikov, raziskovalcev in predavateljev, ki delujejo v tujini. Srečanje je potekalo v sodelovanju z Društvom v tujini 
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izobraženih Slovencev VTIS že šesto leto zapored. Sicer pa je Pahor v nagovoru povedal, da mu je v veliko čast, da lahko že 
šestič gosti vse, ki so se odzvali vabilu. 
 

 
Slika: Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Foto: sta.so 
 
„Toliko uglednih mladih ljudi pride in deli svoje poglede o prihodnosti, hvaležen sem za to. Vsem želim, da se srečno vrnete 
nazaj na delovno mesto ali študij, kjerkoli po svetu že ste, in da se potem nekoč tudi dokončno vrnete nazaj v Slovenijo.“ Na 
srečanju so člani društva podelili nagrado VTIS leta 2018, ki jo je prejela Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija. 
Osrednja državna proslava je bila že v petek 
 

 
Slika: V spomin na plebiscitarno odločitev za samostojno Slovenijo 23. decembra leta 1990 je bil v Sloveniji v sredo 
državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti. Osrednja državna proslava je bila že v petek. Foto: sta.so 
 
Državne proslave v ljubljanskem Cankarjevem domu so se udeležili tudi številni visoki predstavniki političnega in družbenega 
življenja, poleg predsednika republike Boruta Pahorja, predsednik državnega zbora Dejan Židan, predsednik državnega sveta 
Alojz Kovšca, predsednik ustavnega sodišča Rajko Knez, predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič, ministri, poslanci, 
člani diplomatskega zbora, verski predstavniki in ne nazadnje tudi slovenski premier Marjan Šarec. 
 



 
Slika: Državne proslave v ljubljanskem Cankarjevem domu so se udeležili tudi številni visoki predstavniki političnega in 
družbenega življenja, Foto: sta.so 
 
Šarec bil v govoru kritičen tudi do ekstremizma 
Predsednik vlade RS je v govoru na osrednji državni proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti opozoril na 
nesprejemljivost delitev na domoljube in tiste, ki to niso. Domoljubje po njegovih besedah „ne pripada samo nekaterim, 
temveč je pravica, predvsem pa dolžnost vsakega izmed nas“. 
 

 
Slika: Predsednik vlade RS Marjan Šarec je v govoru na osrednji državni proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti 
opozoril na nesprejemljivost delitev na domoljube in tiste, ki to niso. Foto: sta.so 
 
Plebiscit o samostojni Sloveniji je 23. decembra 1990 potekal na podlagi zakona o plebiscitu, ki je bil v začetku decembra v 
skupščini, predhodnici zdajšnjega državnega zbora, sprejet z 203 glasovi. Na plebiscitu je glasovalo 93,2 odstotka vseh 
volilnih upravičencev, od katerih se jih je za osamosvojitev izreklo 95 odstotkov (ali 88,5 odstotka vseh). 
Med drugim je spomnil, da je predstavnik generacije, ki ni aktivno sodelovala pri plebiscitnih dogodkih pred 28 leti, a to, kot 
je dejal, ne zmanjšuje njegovega domoljubja in pravice do njega: „Interpretacije, da je bila osamosvojitev samo zasluga 
nekaterih posameznikov, so zgrešene. Bila je zasluga številnih, predvsem pa celotnega naroda, ki je bil aktiven že nekaj let 
prej.“ Kot je dodal, je ministriral in zmrzoval v cerkvi, ko se nekaterim zdajšnjim gorečnežem še sanjalo ni, kaj je to cerkev: 
„Ob državnih praznikih vedno izobesim slovensko zastavo in imam v pisarni sliko Rudolfa Maistra. Pa vendar zato, ker znam 
veliko partizanskih pesmi, ker spoštujem drugače misleče, ker priznavam pravice istospolno usmerjenim in ker nisem 
nacionalist, za nekatere nisem domoljub, temveč izdajalec.“ 

• Jubilejna številka informativnega lista KKZ. ORF, Celovec, 27.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2955636/  
Ob prehodu iz starega leta v novo je izšla jubilejna, osemdeseta šetvilka biltena Krščanske kulturne zveze (KKZ). Tajnica 
KKZ Zalka Kelih-Olip v uvodniku izraža veselje ob dejstvu, „da je v zadnjih osemnajstih letih z njim prišlo med ljudi veliko 
informacij, poročil, novic in pobud iz centrale v Celovcu.“ 
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Slika: Ob prehodu iz starega leta v novo je izšla jubilejna, osemdeseta šetvilka biltena Krščanske kulturne zveze (KKZ). 
Foto: ORF 
 
 „Veselimo se odzivov, ki prihajajo“ 
 

 
Slika: Zalka Kelih-Olip. Foto:  orf 
 
Poleg tega Zalka Kelih-Olip navaja, da si organizacija „prizadeva tudi z biltenom vzpostaviti stik z društvi na podeželju, 
ustanovani in posamezniki na Koroškem, v Sloveniji in na Primorskem“. Kakor se vedno veselijo tudi odzivov, ki prihajajo. 
Pobuda za bilten je nastala na pragu novega tisočletja, v delovni skupini „KKZ 2000“, v kateri so bili mnenja, da je treba o 
delu kulturne organizacije obveščati širšo javnost. 

• Po vseavstrijskem še koroško priznanje. ORF, Celovec, 27.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2955618/  
Športni novinarji na Koroškem so v Vrbi podelili že 54. nagrade najbolj uspešnim koroškim športnikom. Med drugimi je 
športnica leta plavalka Romana Zablatnik, ki je dobila največ glasov v kategoriji Special Olympics in na področju 
športnikov s posebnimi potrebami. 
 

 
Slika: Športni novinarji na Koroškem so v Vrbi podelili že 54. nagrade najbolj uspešnim koroškim športnikom. Med 
drugimi je športnica leta plavalka Romana Zablatnik, ki je dobila največ glasov v kategoriji Special Olympics in na 
področju športnikov s posebnimi potrebami. Foto: orf/velik 
 
Med odlikovanimi tudi Robert Kropiunig in Dobljani 
Za življenjsko delo kot športnik in uspešen trener pa so športni novinarji letos odlikovali Roberta Kropiunika. Že četrtič pa so 
letos prejeli odlikovanja kot ekipa leta odbojkarji SK Posojilnica Aich-Dob. 
Reakcije odlikovanih po podelitvi: Nejc Pušnik, Romana Zablatnik in Robert Kropiunig v pogovoru z urednikom Marijanom 
Velikom. 
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Slika: Športni novinarji na Koroškem so v Vrbi podelili že 54. nagrade najbolj uspešnim koroškim športnikom.  Foto: 
orf/velik 
 
Športnika leta sta Anna Gasser in Mathias Mayer 
Športni novinarji so minulo soboto izglasovali tudi najboljše koroške športnice in športnike leta. Za športnico leta so določili 
uspešno deskarico Ano Gasser, lovoriko špornika leta pa je prejel letos smučar Mathias Mayer. 

• „Sestavni del identitete je antifašizem“. ORF, Celovec, 27.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2955646/  
V Zagrebu je potekala konferenca „ZagrebFormat“ z udeleženci iz Hrvaške, Slovenije, Avstrije in BiH. V sklepni resoluciji 
so udeleženci zapisali, da si je treba prizadevati za nadaljnjo izgradnjo evropske identitete in krepitev evropske 
integracije na temeljnih vrednotah EU, ki kot sestavni del te identitete zajemajo tudi antifašizem. 
 

 
Slika: Udeleženci Zagreb-Formata v organizaciji Zveze antifašističnih borcev in antifašistov Republike Hrvaške. Foto: 
partizani.at 
 
Na povabilo Zveze antifašističnih borcev in antifašistov Hrvaške je na sobotni konferenci bila poleg tega predstavljena široka 
paleta stališč o političnih predpostavkah nadaljnje evropske integracije. 
 

 
Slika: Tajnik Zveze koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora (ZKP) Andrej Mohar. Foto: partizani.at 
 
„Razmisliti o EU brez NATO pakta“ 
Tajnik Zveze koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora (ZKP) Andrej Mohar je podal mišljenje, po katerem bi 
morala biti EU območje brez jedrskega orožja in brez NATO pakta. Kot je dejal, je zaradi vztrajanja večine držav članic EU v 
zvezi s pravico do suverenih odločitev o vprašanjih nacionalne varnosti nerealno pričakovati, da bo v bližnji prihodnosti 
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mogoče vzpostaviti skupno evropsko vojsko kljub prizadevanjem vodilnih evropskih politikov in vedno večjih finančnih 
sredstev za te namene, zato bo treba razmisliti tudi o dejanskih alternativnih scenarijih, kot je to izstop iz NATO pakta, je 
med drugim na konferenci dodal še Andrej Mohar. 
Spregovoril tudi o ustaškemu srečanju pri Pliberku 
V zvezi z oživljanjem fašizma pa je Mohar spregovoril tudi o skupnem protestu proti ustaškemu in nacističnemu srečanju na 
Libuškem polju pri Pliberku. S pogledom na 11. maj 2019 je ocenil, da bo treba zajeti rastočo pripravljenost ljudi v Evropi, da 
se skupno zoperstavijo rastočemu desnemu ekstremizmu. 

• „Doživeli le tudi nekaj svetlih točk“. ORF, Celovec, 27.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2955666/  
Predsednik Narodnega sveta Koroških Slovencev (NSKS) Valentin Inzko v pogledu na iztekajoče se letu meni, da velikih 
premikov s strani dežele ali zveze z vidika narodne skupnosti 2018 ni bilo. Sicer pa navaja le nekaj svetlih točk predvsem 
na področju kulture in športa. 
 

 
Slika: Predsednik Narodnega sveta Koroških Slovencev (NSKS) Valentin Inzko v pogledu na iztekajoče se letu meni, da 
velikih premikov s strani dežele ali zveze z vidika narodne skupnosti 2018 ni bilo. Sicer pa navaja le nekaj svetlih točk 
predvsem na področju kulture in športa. Foto: ORF 
 
„Bistvenih premikov pri manjšinski politiki ni bilo“ 
Valentin Inzko ugotavlja, da glede manjšinske politike bistvenih korakov deželne ali zvezne politike ni bilo. Je pa le nekaj 
manjših premikov, ki dajejo upanje, pravi Inzko, ter za svojo organizacijo izpostavlja volitve, katerih se je udeležilo okoli 
2.000 oseb. Svoj pogled nazaj pa začenja z obletnico, ki je v letu 2018 bila vse drugo, kot razveseljiva. 

• „Neos je bila edina opcija“. ORF, Celovec, 27.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2955674/  
Eden izmed poglavitnih dogodkov v letu 2018 so iz vidika predsedika Enotne liste (EL) Gabrijela Hribarja bile marčevske 
deželnozborske volitve. Pri teh je del samostojnega slovenskega političnega gibanja z imenom „Naša južna Koroška - 
unser Südkärnten“ kandidiral skupaj s stranko Neos. 
 

 
Slika: Eden izmed poglavitnih dogodkov v letu 2018 so iz vidika predsedika Enotne liste (EL) Gabrijela Hribarja bile 
marčevske deželnozborske volitve. Pri teh je del samostojnega slovenskega političnega gibanja z imenom „Naša južna 
Koroška - unser Südkärnten“ kandidiral skupaj s stranko Neos. Foto: ORF 
 
„Znašli smo se v neprijetnem položaju“ 
Čeprav je bila podpora za to, da si bi gibanje zagotovilo vstop v koroški deželni zbor in skupni nastop s stranko Neos tudi 
znotraj slovenske narodne skupnosti na Koroškem ni bil neosporavan, je to bila po besedah Hribarja kljub temu edina 
opcija. 
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Primorski dnevnik, Trst 

• Peter Verč. V Rimu se spet trese gora, kakšen bo tokratni razplet?: Italija – v parlamentu bodo znova razpravljali o 
zmanjšanju števila senatorjev in poslancev. Rojčeva se boji, da bi bila zadnja poslanka v parlamentu. V Bocnu 
zamera SVP. Primorski dnevnik, št. 299 (21. dec. 2018), str. 3 

• Od 32 občin sta dve zavrnili slovenski urad: FJK – prihodnje leto bo začela delovati Mreža za slovenski jezik. 
Primorski dnevnik, št. 300 (22. dec. 2018), str. 4 

• (pv) Livio Semolič imenovan v upravni svet Mittelfesta: Čedad – na predlog čedajske banke. Primorski dnevnik, št. 
300 (22. dec. 2018), str. 4 

• (iž) Pisno preverjanje italijanščine tudi na slovenskih višjih šolah: Rim, Trst – v okviru lani sprejete reforme 
državnega izpita na srednjih šolah. Sindikat slovenske šole: gre za ukrepe, sprejete mimo slovenskih 
predstavnikov. Primorski dnevnik, št. 301 (23. dec. 2018), str. 4 

• Luč na koncu tunela težkih razmer v šolstvu: v FJK je več jezikovnih manjšin, kar od šolskega urada terja veliko več 
dela in ustrezno kadrovsko zasedbo. Primorski dnevnik, št. 302 (27. dec. 2018), str. 2 

• (dav) Ob slovenskem uradu tudi slovenski tolmač: Gorica – občina ima 240.000 za zaposlovanje dvojezičnega 
osebja. Primorski dnevnik, št. 302 (27. dec. 2018), str. 9 

 

Delo, Ljubljana 

• Slovenija bo še naprej vztrajala pri svojih stališčih. Jure Kosec. Delo, Ljubljana, 21. december 2018 
Leto dni po začetku implementacije arbitražne razsodbe stališča Ljubljane in Zagreba niso nič bližje kot ob enakem času 
lani.  
https://www.delo.si/novice/svet/slovenija-bo-se-naprej-vztrajala-pri-svojih-staliscih-132911.html 
 

 
Slika: V zadnjem letu dni je bila velika večina incidentov med državama, povezanih z uveljavljanem arbitražne razsodbe, 
skoncentriranih na morju. Foto: Matej Družnik/Delo 
 
Pred prihajajočo obletnico začetka implementacije arbitražne razsodbe so iz urada vlade za komuniciranje sporočili, da 
Slovenija nadaljuje z implementacijo razsodbe, »kolikor je to mogoče brez sodelovanja nasprotne strani in izvaja zakone, ki 
so bili sprejeti v zvezi z implementacijo«. 
Pristop, ki ga je uveljavila prejšnja Cerarjeva vlada, se bo nadaljeval tudi v prihodnje, medtem ko bo Slovenija čakala na 
ugoden razplet tožbe, ki jo je proti Hrvaški junija letos vložila na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu. 
30. decembra bo minilo 12 mesecev, odkar je država na kopnem in morju začela uveljavljati določila razsodbe arbitražnega 
sodišča. Javno izražena pričakovanja slovenske strani, da bo Hrvaška tudi sama začela spoštovati in uveljavljati razsodbo, se 
do danes niso uresničila. Uradni Zagreb je, nasprotno, ves čas vztrajal pri tem, da arbitražna razsodba za Hrvaško ne velja. 
Slovenska stran poudarja, da bo Hrvaško še naprej javno pozivala k dialogu in uveljavitvi arbitražne razsodbe, v upanju, da 
bo na hrvaški strani »prevladala odgovornost in dozorelo spoznanje, da je arbitražno razsodbo treba uveljaviti«. 
Kot so še poudarili pri Ukom, se Slovenija »zaveda, da je njeno stališče pravilno in bo na njem tudi vztrajala.« 
V pričakovanju hrvaškega odgovora 
Istočasno se bo pripravljala na reševanje spora po sodni poti. V teh dneh se pričakuje, da bo Sodišče EU prejelo odgovor 
Hrvaške na tožbo, ki jo je proti njej zaradi nespoštovanja arbitražne razsodbe, in s tem kršenja mednarodnega ter 
evropskega prava, poleti vložila Slovenija. 
Predstavniki sodišča nam niso mogli dati nobenih konkretnih informacij o tem, kdaj se izteče rok za vložitev hrvaškega 
odgovora. Ko bo ta enkrat vložen, ga bosta lahko obe stranki v postopku še dopolnili v zato posebno določenih rokih. 
Večina incidentov na morju 
V zadnjem letu dni je bila velika večina mejnih incidentov skoncentrirana na morju, konkretno med sredinsko črto v 
Piranskem zalivu, ki jo kot veljavno mejo še vedno priznava hrvaška stran, in novo mejno črto, ki jo je določilo arbitražno 
sodišče. 
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Od začetka izvajanja arbitražne sodbe do 18. 12. 2018 je bilo zabeleženih 1559 incidentov, povezanih z vplutji hrvaških 
ribiških plovil in plovil hrvaških varnostnih organov, so nam potrdili na slovenski policiji. Pri tem je v slovensko morje vplulo 
2352 hrvaških plovil, od tega 1064 plovil hrvaških varnostnih organov in 1288 ribiških hrvaških plovil. 

• Prava mera spomina in pozabe. Vojko Volk. Delo, Ljubljana, 24. december 2018  
https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/prava-mera-spomina-in-pozabe-132485.html  
Ko se skrajnosti spopadejo, si postanejo podobne, žrtev pa je vedno demokracija.  
 

 
Slika: Vse manj dvoma je, da je največja grožnja blaginji evropskih narodov izničenje napredka, ki smo ga skupaj storili v 
EU. Foto: Jure Eržen 
 
Stoletje, ki je sledilo koncu prve svetovne vojne, je bilo za Slovence še posebej burno in skoraj do zadnjega negotovo, potem 
pa smo si kot dotlej večni podnajemniki pri večjih narodih na koncu vendarle izborili Cankarjev sen: lastno državo, v kateri 
kot narod o svoji usodi odločamo sami. 
Ta sen je bil tudi Prešernov, ker je njegova Zdravljica posvečena deželi in narodu, je upravičeno postala himna države. Eni so 
bili prepričani, da bomo brez Jugoslavije propadli, drugi so pričakovali, da bo Slovenija nova Švica, in so zdaj razočarani. 
Mnogi pa celo verjamejo, da je bilo bolje prej, ko je bilo slabše. Toda vse to so le vtisi in občutki, zlasti pri tistih, ki so 
upravičeno pričakovali več, a dobili manj. Ali kot se je ob obisku pri Slovencih v Zagrebu leta 2014 pridušal starosta 
slovenske literature Boris Pahor: »Malora, ma kaj smo komunizem odpravili zato, da ljudje zdaj živijo s 400 evri plače?« 
Slovenija res ni Švica, je pa naša v dobrem in slabem, sami si volimo oblast, zato je natanko takšna, kakršno si zaslužimo. 
Moja pokojna mama, ki je šla tistega decembrskega dne na volišče in prispevala svoj glas za samostojno Slovenijo, me je še 
zadnji dan spraševala, ali ne bo vojne, ali bomo lahko še naprej živeli v miru z drugimi in hodili na morje v njeno rodno 
Dalmacijo. Zagotavljal sem ji, da bo vse v redu, in tako tolažil še sebe, pa čeprav sem pod posteljo že od pomladi hranil 
orožje in uniformo. Ko nas je napadla menda ljudska armada na ukaz menda bratskega srbskega vodstva, sem bil 
dobesedno izstreljen v tiste prve vlažne dneve in neprespane noči osamosvojitvene vojne. 
Ljudje smo odločitve sprejemali sami, k obrambi domovine smo pristopili vsak po svoje in na domala demokratičen način. 
Eni smo šli v vojno, mnogi pa so šli na morje, je bil pač čas počitnic. S hitro in srečno zmago, ki je bila odraz poguma naroda 
in zavesti posameznikov, smo Sloveniji prihranili štiri leta krvave balkanske morije, ki se je z genocidom v Srebrenici zapisala  
v najtemnejše strani zgodovine človeštva 
 

.  
Slika: Pred nami je še en trk političnih skrajnosti, ki bodo odmerile moči na prihodnjih evropskih volitvah, glavno strašilo 
za prestrašene ljudi bodo znova migracije in migranti. Foto: Igor Modic  
 
V času vojne se z mamo nekaj dni nisva slišala, in ko sem jo končno lahko poklical po telefonu, je jokala: »Sine moj, ljudje 
umirajo, to se ne bi smelo zgoditi …« A je mojo odločitev razumela, ker je tudi sama kot dekle pomagala partizanom in bila 
zato z družino prisiljena zbežati v Egipt. Konec vojne je dočakala v Port Saidu kot bolničarka v britanski vojaški bolnišnici, 
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kjer je mladost umirala sleherni dan. Izkušeni ljudje najbolje vedo, da sta vsaka žrtev in vsaka vojna odveč in da ni velikih in 
majhnih vojn, ampak je čisto vsaka poraz človeštva. 
Že kmalu po osamosvojitvi smo se krepko sporekli, po eni strani pričakovano, a zagotovo pretirano. Brez potrebe smo se 
sporekli tudi o zaslugah za osamosvojitev. V samo nekaj letih nam je uspelo razcefrati osamosvojitveni dosežek, ki je bil 
edina svetla točka enkratne enotnosti naroda, če že ne v celotni zgodovini, pa zagotovo vsaj v zadnjem stoletju. Različni 
pogledi na iste zgodovinske dogodke so dobili vsak svojo frakcijo s prepoznavno politično zaslombo, nazadnje pa še vsak 
svojo veteransko organizacijo. Vsaka od teh napihuje svoje zasluge in vsaka ima svojo edino resnico. Da ima vsaka 
organizacija svoje poglede, je mogoče, ni pa mogoče, da ima vsaka svoja dejstva. S to norostjo smo temelje državnosti tako 
spolitizirali, da jih danes praznujemo vsak po svoje ali pa jih sploh ne. 
Enim več kot osamosvojitvena vojna pomeni druga svetovna vojna, ki je bila za druge predvsem bratomorna. Enim je težko 
vihteti zastavo lastne države in raje vihtijo prejšnjo, drugim pa je domovina ljuba le takrat, ko so na oblasti prave barve. 
Mojemu pokojnemu nonotu je največ pomenila prva svetovna vojna, v kateri je na Soči obranil narodovo ozemlje pred 
italijanskim okupatorjem. V oknu zgodovinske priložnosti smo dokončali boj naših dedov, ki so vzdržali na soški fronti, in 
dopolnili zmago očetov zoper fašizem in nacizem ter si izborili lastno državo. V njej smo lahko najprej ljudje in šele potem 
Slovenci, kar je mentalni preskok, o katerem je razmišljal Edvard Kocbek: »Kadar bo človek v Slovencu premagal 
svetobežnost in svojo bojazljivost prerasel z junaštvom, se bo položaj slovenskega naroda spremenil.« In se je res. Z lastno 
državo smo uresničili sanje Prešerna in Cankarja, predvsem pa smo premagali strah, najhujšo bolezen naroda. 
 

 
Slika: Enim je težko vihteti zastavo lastne države in raje vihtijo prejšnjo, drugim pa je domovina ljuba le takrat, ko so na 
oblasti prave barve. Foto: Blaž Samec/Delo  
 
Napredek, ki smo ga skupaj storili v EU 
Vse odtlej iščemo spravo in več politične enotnosti, a brez uspeha. Morda poslej zlagoma prihajamo do spoznanja, da je 
edini način, da se spremeni politika, ta, da se spremenimo volivci, vzeti si bo treba čas za primerjanje besed politikov z 
dejanji. Pogosto je dovolj, da namesto na internet pogledamo skozi okno ali se ozremo okrog sebe. Terorizmu se lahko 
upremo tako, da se ne pustimo prestrašiti, slabi politiki pa tako, da se ne pustimo prevarati. 
Pred nami je še en trk političnih skrajnosti, ki bodo odmerile moči na prihodnjih evropskih volitvah, glavno strašilo za 
prestrašene ljudi bodo znova migracije in migranti. Nacionalni populisti bodo zagovarjali zapiranje meja tudi za ceno 
razpada schengna in EU, v boj za krščansko civilizacijo bodo pozivali tisti, ki ne poslušajo besed papeža Frančiška o strpnosti 
in človeškosti. Vse to na veliko veselje ključnih nasprotnikov EU, Trumpa in Putina, ki družno skrbita, da ogenj v kriznih 
žariščih sveta ne ugasne in da protievropskim političnim skrajnežem ne zmanjka denarja. Trump, ki Merklovi očita, da 
uničuje Evropo, ker je privabila milijon migrantov, jih v multikulturno Ameriko vsako leto sprejme milijon in pol, medtem ko 
v Putinovo Rusijo, ki ji prebivalstvo upada, ne želi nihče. 
Populisti nam bodo pojasnjevali, da niso fašisti, njihovi nasprotniki pa, da niso komunisti. Italijanski pisatelj Ennio Flaiano je 
v svinčenih časih terorizma v Italiji skoraj obupal: »V Italiji imamo dve vrsti fašistov, fašiste in antifašiste.« Ko se skrajnosti 
spopadejo, si postanejo podobne, žrtev pa je vedno demokracija. Nacionalni populizem prihaja z evropskega vzhoda, kjer je 
trdi komunizem gradil na ogroženosti držav pred vsem tujim in se ohranil v pohabljeni samozavesti ljudi, ki se počutijo varne 
samo v zavetju glasne večine. Na novo oživljajo stare zablode o močnem vodji, ki bo pregnal tujce, delil denar in vrnil oblast 
ljudstvu, pa čeprav so se iz prevare prejšnje »ljudske oblasti« komajda izkopali. 
Kako neusmiljeno lahko ljudska večina pregazi manjšine in kakorkoli drugačne posameznike, vemo tudi v Sloveniji, a smo se 
na srečo tudi česa naučili in zdi se, da smo manj dovzetni za nove prevare v imenu ljudstva. Najprej zato, ker smo tisočletje 
pripadali zahodu, potem zato, ker smo imeli drugačen, neprimerno mehkejši komunizem, predvsem pa zato, ker smo v EU 
okrepili samozavest, naklonjenost pravni državi in evropskim idejam. In to kljub temu, da so nas domači narodnjaki pred 
vstopom v EU strašili, da bomo v njej izgubili identiteto in jezik. A se je zgodilo ravno obratno. Vse manj dvoma je, da je 
največja grožnja blaginji evropskih narodov izničenje napredka, ki smo ga skupaj storili v EU, kar najbolje dokazujeta opazno 
gospodarsko nazadovanje Velike Britanije in čustvena razklanost britanske družbe. EU bo treba spremeniti, ne pa razbiti. 
Ernest Renan je narod razumel kot »vsakdanji referendum« o pripadnosti, a ne le tistemu, kar narod določi za svoj spomin, 
ampak tudi tistemu, kar se narod odloči pozabiti, zato da ne obstane v preteklosti in se lahko obrne v prihodnost. Izročilo 
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osamosvojitve je natanko to; za prihodnost naroda je pomembna prava mera spomina in pozabe. Pomemben je spomin 
pozabe. 

• Senilna starka je v očeh Balkancev politični palček. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 27. december 2018 
https://www.delo.si/novice/svet/senilna-starka-je-v-oceh-balkancev-politicni-palcek-133471.html  
Evropska unija je regijo prepustila samo sebi in drugim vplivnim silam.  
 

 
Slika: Koliko vpliva je še ostalo Evropski uniji na Zahodnem Balkanu? Na fotografiji predsednik evropske komisije Jean-
Claude Juncker po srečanju s kosovskim predsednikom Hashimom Thaçijem in albanskih premierom Edijem Ramo marca 
letos v Sofiji. Foto: Reuters 
 
Zaostrovanje odnosov na Balkanu sledi logiki nove svetovne ureditve, kakor si jo zamišljata Donald Trump in Vladimir Putin, 
ne Združeni narodi ali Evropska unija. V varnostnem pogledu so še vedno sod smodnika Bosna in Hercegovina, Srbija in 
Kosovo. 
Na obrobju Evrope se oblikujejo nova interesna območja. Črna gora je postala članica Nata, kljub poskusu državnega udara, 
ki sta ga domnevno podprla Beograd in Moskva. Naslednja naj bi bila na vrsti Makedonija, čeprav tudi njenemu članstvu v 
zavezništvu nasprotuje Rusija, ki napoveduje protiukrepe. 
BiH je dobila zeleno luč za aktiviranje akcijskega načrta za članstvo v Natu. Ta naj bi pozitivno vplival tudi na proces 
približevanja EU. Namesto preboja se bo verjetno vse skupaj izrodilo v farso, ker članstvu BiH v Natu nasprotuje vrh 
Republike Srbske. Srbski člani komisije za integracijo BiH v Nato bojkotirajo sprejetje reform, potrebnih za aktiviranje načrta.  
Širitveni projekt v slepi ulici 
Carinska vojna in vzpostavitev kosovske vojske sta korak k popolni ločitvi Kosova od Srbije. Rožljanje z orožjem je pokazalo 
tudi na slabosti EU in ZN. Varnostni svet ZN ni sprejel nobene odločitve o kosovski vojski, kar je bilo pričakovano zaradi 
pravice do veta ZDA, Francije in Velike Britanije na eni strani ter Rusije in Kitajske na drugi. 
Ker skuša Bruselj uravnotežiti interese članic, ne zmore presekati kosovskega gordijskega vozla, kam vodi zaostrovanje 
odnosov med Beogradom in Prištino, pa je še neznanka. Če je nerešen problem kjerkoli v regiji, je ogrožena perspektiva 
vseh. EU v regiji ni izgubila le simpatij, temveč tudi avtoriteto, evropska perspektiva Balkana pa je vse bolj obrobnega 
pomena. Senilna starka je v očeh Balkancev gospodarski velikan in politični palček. Nasprotovanje evropskim povezam se je 
v regiji posledično povečalo. 
Balkanski voditelji so že zdavnaj spoznali, da je širitveni projekt zašel v slepo ulico. Zato krepijo lastno moč, za nacionalne, 
gospodarske in varnostne interese pa jim je malo mar.  
Kosovsko vprašanje v Beli hiši 
Bruselj je prepustil starodavno evropsko regijo samo sebi in drugim vplivnim silam. Nastalo praznino bo nemara zapolnil 
ameriški predsednik Donald Trump, ki je poklical kosovskega in srbskega predsednika, Hashima Thaçija in Aleksandra 
Vučića, v Belo hišo, da skupaj proslavijo zgodovinski sporazum, kljub temu da Beograd in Priština nista blizu niti 
konstruktivnemu dialogu, kaj šele končnemu sporazumu. 
Beograd in Priština nista blizu niti konstruktivnemu dialogu, kaj šele končnemu sporazumu.  
Če zanemarimo nerešeno kosovsko vprašanje in zanikanje genocida v Srebrenici, ki sta glavni oviri na evropski poti Srbije, 
bodo morale srbske oblasti okrepiti reformna prizadevanja pri vladavini prava, zagotoviti svobodo medijev, okrepiti boj 
proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Srbija bo prav tako morala biti prej ali slej bolj usklajena z zunanjo in varnostno 
politiko EU, tudi ko gre za Rusijo in Združene narode. 
Da bi se Kosovo, ki se spoprijema z enakimi slabostmi kot Srbija, približalo EU, je poleg normalizacije odnosov s Srbijo nujna 
liberalizacija vizumskega režima. Ne zadostuje pa, da je Priština izpolnila referenčna merila za vizumsko liberalizacijo, 
temveč mora odpraviti tudi pretirane ukrepe, kot je bila uvedba stoodstotnih carin na blago iz Srbije in BiH. Prištino ovira na 
evropski poti tudi dejstvo, da pet držav članic EU še vedno ni priznalo neodvisnosti Kosova.  
Pozitivni signal za ves Balkan 
Preboj je dosegla le Makedonija, ki se je sporazumela z Grčijo, da se bo država poslej uradno imenovala Republika Severna 
Makedonija, kar bi lahko pripeljalo do rešitve vsaj ene dolgoletne krize v regiji. Sporazum je poslal močno potreben 
pozitiven signal celotni regiji, da stabilnost in sprava nista misija nemogoče. 
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Slika: Makedonski premier Zoran Zaev and visoka predstavnica za zunanjo politiko EU Federica Mogherini pozirata za 
fotografijo med sprehodom po starem bazarju v Skopju. Foto: REUTERS/Ognen Teofilovski  
 
V Skopju se je končala zadnja faza postopka ustavnih sprememb, ki so potrebne za uveljavitev dogovora z Atenami. 
Spremembe makedonske ustave, če bo vlada premiera Zorana Zaeva zanje zagotovila potrebno dvotretjinsko 
parlamentarno večino, bodo začele veljati, ko bo dogovor ratificiral grški parlament. Ta naj bi sočasno ratificiral protokol o 
vstopu Makedonije v zvezo Nato. 
Ker sta Beograd in Priština preigravala tudi scenarij zamenjave ozemelj, se mnogi v Makedoniji in BiH bojijo verižne reakcije, 
ki bi pripeljala do ločitve albanskega dela Makedonije ali odcepitve Republike Srbske v BiH. To ni sprožilo alarma le v 
sosednjih državah, temveč tudi v nekaterih zahodnih prestolnicah. Če nekateri politiki, kot je na primer predsedujoči 
predsedstvu BiH Milorad Dodik, zagovarjajo secesijo, to še ne pomeni, da se bo učinek domin dejansko zgodil.  
Priznanje etničnega čiščenja 
Ključni problem BiH, kjer po volitvah še niso vzpostavili organov oblasti, je še naprej nefunkcionalnost države. Državna 
volilna komisija je odločila, da bodo iz vsakega izmed desetih kantonov v Federaciji BiH delegirali vsaj po enega izvoljenega 
pripadnika vsakega od treh konstitutivnih narodov, Bošnjakov, Hrvatov in Srbov, na podlagi popisa prebivalstva iz leta 2013, 
in ne popisa iz leta 1991, kot to določa daytonski mirovni sporazum. Po oceni več političnih strank gre za priznanje 
rezultatov etničnega čiščenja in za brutalno kršitev ustave BiH. Država je še daleč od EU tudi zaradi odkritega vmešavanja 
Hrvaške v njene notranje zadeve. 
Čeprav je Črna gora novi paradni konj širitvenega procesa, se še vedno spopada s problemi vladavine prava, medijske 
svobode, korupcije, pranja denarja, organiziranega kriminala in z njim povezanega nasilja. Če bo poleg teh težav rešila tudi 
vse mejne spore s sosedami, bi lahko bila do leta 2025 pripravljena na članstvo v EU. 
Albanija naj bi začela pogajanja o pridružitvi EU sredi prihodnjega leta. Njeni največji problemi so visoka stopnja korupcije, 
neučinkovit sodni sistem, pomanjkljivosti v vladavini prava in nepraktični regulativni postopki. Državo že ves mesec 
pretresajo mirni protesti študentov, ki obmetavajo parlament z jajci in zavračajo sodelovanje s političnimi strankami. Čeprav 
ni mrtvih in ranjenih, tako množičnih protestov ni bilo že 28 let. Čestitke za božične in novoletne praznike v obliki jajc je 
opozicija, ki se je po pol leta bojkota vrnila v parlament, namenila tudi premieru Ediju Rami. 
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• Zagrebu iz Bruslja dodatnih 6,8 milijona evrov za nadzor meje. STA. Dnevnik, Ljubljana, 21. december 2018  
https://www.dnevnik.si/1042854293/svet/zagrebu-iz-bruslja-dodatnih-68-milijona-evrov-za-nadzor-meje  
Evropska komisija je Hrvaški nakazala dodatnih 6,8 milijona evrov za krepitev nadzora državne meje, ki je hkrati zunanja 
meja EU. Hrvaški so iz Bruslja doslej namenili skupno 23,2 milijona evrov za okrepljen nadzor meje zaradi ilegalnih 
migracij in migrantsko politiko v skladu s predpisi EU. 
 

 
Slika: Zagrebu iz Bruslja dodatnih 6,8 milijona evrov za nadzor meje. Foto: Luka Cjuha 
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Dodatna sredstva so med drugim namenjena za operativne stroške desetih postaj hrvaške obmejne policije, kar vključuje 
tudi dnevnice, nadomestila za nadure in opremo, danes piše hrvaški časnik Večernji list. 
Kot dodaja, je Hrvaška doslej dobila 23,2 milijona evrov za krepitev upravljanja z zunanjo mejo EU, v evropskem proračunu 
za obdobje 2014-2020 pa ima na voljo tudi 108 milijonov evrov za nacionalne programe azilne politike, integracijo prosilcev 
za azil in notranjo varnost glede na migracijske grožnje. 
Časnik poudarja, da hrvaška obmejna policija v svoji več kot 25-letni zgodovini nikoli ni imela takšne kontinuirane finančne 
pomoči iz tujine za nadzor meje. 
Sredstva za Hrvaško so del obsežnejšega svežnja v skupni vrednosti 305 milijonov evrov, ki jih je Evropska komisija v četrtek 
podelila državam članicam EU, izpostavljenim pritisku ilegalnih migracij. 
Največ denarja, 289 milijonov evrov, so nakazali Grčiji, sledijo Hrvaška, Italija (5,3 milijona evrov) in Ciper (3,1 milijona 
evrov). Grčija, Italija in Ciper so dobili denar predvsem za pomoč novo sprejetim migrantom, vključno s pomočjo žrtvam 
tihotapcev ljudi in opremljanjem stalnih migrantskih centrov. 

• Po več kot 1500 incidentih na morju Slovenija dočakala hrvaški odgovor na tožbo: uradni Zagreb ne priznava 
pristojnosti sodišča EU. Aleš Gaube. Dnevnik,  Ljubljana, 21. december 2018  

https://www.dnevnik.si/1042854304/slovenija/slovenija-se-naprej-poziva-hrvasko-k-uveljavitvi-arbitraze  
Uradna Ljubljana je danes dočakala hrvaški odgovor sodišču EU zaradi vložene tožbe o kršitvi arbitražnega dogovora. 
Hrvaška v svojem odgovoru želi, da se tožba v celoti zavrne, ker sodišče po mnenju Zagreba ni pristojno za tožbo. V letu 
dni od začetka izvajanja arbitražne odločbe se je na morju zgodilo več kot 1500 incidentov ali štirje na dan. 
 

 
Slika: Incidenti na morju so se vrstili (po štirje na dan), kopenska meja pa je ostala mirna. Foto: Bojan Velikonja 
 
Prihodnji teden bo minilo leto dni, odkar je Slovenija po polletnem pripravljalnem obdobju začela izvajati arbitražno 
odločbo za določitev morske in kopenske meje med Slovenijo in Hrvaško. Odločbo je uresničila le, kolikor je bilo to mogoče 
brez sodelovanja Hrvaške, ki odločitev arbitražnega tribunala v Haagu še vedno zavrača. Še več, zdaj Hrvaška zavrača tudi 
pristojnost sodišča EU in terja, da se tožba v celoti zavrne. 
Zaradi zavračanja arbitražne odločitve je Slovenija julija proti Hrvaški vložila tožbo pred sodiščem EU v Luksemburgu, kjer ji v 
šestih vsebinskih in tehničnih sklopih argumentov očita kršitev mednarodnega in evropskega prava, schengenskega 
zakonika in skupne ribolovne politike EU. 
Medtem ko je Hrvaška ves čas vztrajno zavračala arbitražno odločbo, je Slovenija južno sosedo pozivala k implementaciji. 
Uradna Ljubljana si je želela ustanoviti mešano meddržavno komisijo, ki bi z demarkacijo na terenu pripravila označitev 
meje v naravi. Prav tako bi se državi lahko v korist lokalnemu prebivalstvu dogovorili za manjše spremembe na tistih delih 
kopenske meje, kjer je ta še vedno neživljenjska. Vendar se nič od tega doslej ni zgodilo prav zaradi vztrajnega hrvaškega 
zavračanja arbitražne odločbe. 
Sodbo pričakujejo leta 2020 
Potem ko je Slovenija doslej sama izvajala arbitražno odločbo, Hrvaška zdaj meni, da je izbrana pot pred sodiščem EU 
napačna. Uradna Ljubljana je namreč danes dočakala odgovor Hrvaške na okoli sto strani slovenske tožbe. Kot je sporočilo 
hrvaško ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, v odgovoru na slovensko tožbo Hrvaška zahteva, da »sodišče tožbo v 
celoti zavrne kot nedopustno, ker ni pristojno v postopku, kot ga predvideva 259. člen pogodbe o delovanju Evropske 
unije«. Prav tako – tako meni uradni Zagreb – bi bilo treba spor med Slovenijo in Hrvaško reševati z uporabo pravil 
mednarodnega prava, reševanje spora pa naj po tej interpretaciji ne bi bilo odvisno niti od uporabe prava EU niti od njegove 
razlage. 
Slovenski diplomatski viri so še pred prejemom hrvaškega odgovora pričakovali, da bo njegovo preučevanje trajalo nekaj 
dni. Slovenija bo na predlog pravne ekipe, ki bo zastopala našo državo, predvidoma izkoristila možnost replike na hrvaški 
odgovor. Čeprav se lahko v tem odgovoru odzovejo zgolj na hrvaške navedbe, se bo v njem za podkrepitev slovenskih 
argumentov najbrž znašlo tudi nekaj sto hrvaških kršitev morske meje. Preden se izčrpajo vse možnosti pisnega postopka, 
se lahko na ta slovenski odgovor še enkrat odzove Hrvaška.  
V prihajajočem letu se bo sodni postopek pred sodiščem, če prej ne bi bili sprejeti drugačni odločitvi v Zagrebu in Ljubljani, 
premaknil v fazo odločanja. Za zdaj se še ne ve, ali se bo slovensko-hrvaški primer znašel pred majhnim (pet sodnikov) ali 
velikim sodnim senatom (petnajst sodnikov). Po koncu pisne obravnave bo določena ustna obravnava. Koliko dni bo ta 
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potekala na sodišču, v tej fazi postopka prav tako še ni določeno. Dolžina ustne obravnave je odvisna predvsem od odločitve 
predsednika senata, ali se jo bo vsebinsko omejilo. Slovenija pričakuje, da bo ustna obravnava verjetno potekala šele jeseni, 
sodbe pa naj v prihajajočem letu še ne bi dočakali. 
Več kot 1500 morskih incidentov 
Statistika izvajanja arbitražne odločbe se je letos največkrat ustavila pri kršitvah z arbitražo določene mejne črte v 
Piranskem zalivu. Po navedbi slovenskih virov na kopenski mejni črti ni prihajalo do incidentov (izjema je zgolj ena hrvaška 
policijska patrulja, ki je zašla na slovensko ozemlje pri Trdinovem vrhu), vrstili pa so se na morju – torej tistem delu 
razmejitve, ki je za Hrvate sporna. V slabih dvanajstih mesecih je slovenska policija naštela 1559 incidentov, povezanih z 
vplutji hrvaških ribiških plovil in plovil hrvaških varnostnih organov. Pri tem je v slovensko morje vplulo 2352 hrvaških plovil, 
od tega 1064 plovil hrvaških varnostnih organov in 1288 plovil hrvaških ribičev. 
Opozorilom slovenske policije, da so se znašli v slovenskem akvatoriju, so pogosto sledili še ukrepi ribiških inšpektorjev 
zaradi nedovoljenega ribolova v slovenskih vodah. Slovenska ribiška inšpekcija je hrvaškim ribičem od začetka izvajanja 
arbitražne odločbe izdala 127 plačilnih nalogov oziroma odločb o prekršku. Izrečenih glob je bilo za 115.920 evrov. Tudi 
Hrvati so slovenskim ribičem pisali kazni. Po znanih podatkih je bilo s slovenske strani vloženih že 220 ugovorov zoper 
hrvaške policijske in inšpekcijske kazni, nove pa še vedno prihajajo. Trenutna višina teh glob in stroškov postopka znaša 
232.000 evrov, iz slovenskega proračuna pa so letos za pravno pomoč ribičem namenili 48.000 evrov. 
Ribiči pa niso prejemali zgolj pravne pomoči. Zaradi onemogočenega ribolova so bili deležni tudi nadomestil ministrstva za 
kmetijstvo. Za skupno 118 upravičenih vlog je bilo ribičem izplačanih dobrih 183.000 evrov.  
Skoraj dva milijona za preselitve  
Precej obsežnejše finančne pomoči kot ribiči so bile letos deležne tiste slovenske družine, ki so zaradi arbitražne odločbe 
pristale na hrvaškem ozemlju in so se odločile preseliti na slovensko stran oziroma prodati svoje tamkajšnjo nepremičnino. 
Od 38 vlog za finančno pomoč pri preselitvi in nakupu nepremičnine v Sloveniji je bilo rešenih že 34 vlog, od teh pa jih je bilo 
doslej izplačanih 26 v skupni višini 1,94 milijona evrov. 

• Madrid in Barcelona zdaj prisegata na dialog. Simon Tecco. Dnevnik, Ljubljana, 21. december 2018  
https://www.dnevnik.si/1042854294/svet/foto-v-barceloni-ob-seji-spanske-vlade-napeto  
Španski premier in katalonski predsednik sta se na srečanju v Barceloni zavezala reševanju razhajanj z dialogom. 
Pogovorom je sledila še seja španske vlade v mestu, kar pa je razjezilo zagovornike katalonske samostojnosti. 
 

 
Slika: Španski premier Sanchez (levo) in katalonski predsednik Torra sta se v Barceloni usedla za skupno mizo in se 
zavezala reševanju katalonske problematike z dialogom. Foto: Reuters 
 
V četrtek zvečer sta se v Barceloni sestala španski premier Pedro Sanchez in predsednik katalonske avtonomne pokrajine 
Quim Torra ter zgladila skrajno napetost, ki je v zadnjem času zaznamovala odnose med centralno in regionalno vlado. Na 
sestanku sta podpisala izjavo, da je politični konflikt, ki izhaja iz katalonske težnje po osamosvojitvi, rešljiv samo z dejanskim 
in učinkovitim dialogom. Sestanek je potekal na predvečer redne seje španske socialistične vlade, ki je bila včeraj v 
Barceloni, kar so civilnodružbene organizacije, ki se zavzemajo za neodvisno Katalonijo, označile za provokacijo. Španska 
desna opozicija pa zahteva odstavitev katalonske vlade in sklic novih volitev. 
Konec gladovne stavke priprtih katalonskih politikov 
Srečanje Torre in Sancheza je bilo dogovorjeno po večtedenskih pogajanjih med obema vladama. Pomembni gesti pred 
srečanjem sta bili prekinitev gladovne stavke četverice katalonskih političnih zapornikov v četrtek dopoldan in podpora 
poslancev katalonske nacionalistične stranke vladi v španskem parlamentu glede višine postavk za novi španski proračun. 
Razhajanja pa so v interpretaciji srečanja: katalonska vlada pravi, da je šlo za vrh dveh vlad, medtem ko ga Madrid označuje 
za srečanje med špansko in regionalno vlado, ki je španski podrejena.  
Sestanek je potekal v sproščenem vzdušju in v duhu dialoga, kot je zapisano v kratki skupni izjavi. Njegov namen pa je bil 
prvenstveno sklenitev pisnega dogovora, da je treba rešitev katalonske problematike doseči s političnim dialogom, ki naj bi 
se začel na drugem skupnem sestanku predvidoma januarja.  
Katalonska ministrica Elsa Artadi je ob tem dejala, da podpisana izjava špansko vlado zavezuje, da najde »metodologijo za 
konkretne rešitve«. Španska ministrica za teritorialno politiko Maritxell Batet pa je dodala, da je treba rešitev iskati izključno 
v okviru »pravne varnosti« oziroma v okviru španske ustave.  
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Po srečanju je sledil sprejem, ki ga je priredila katalonska zbornica delodajalcev, na katerem se je Torra zahvalil Sanchezu za 
pripravljenost na pogovore o vsem in ga prosil, da skleneta »državni pakt« za odpravo ostankov frankizma in za »osamitev 
skrajne desnice«. Sanchez je na to odgovoril: »Dialog, dialog, dialog – sem proti kriljenju in zganjanju hrupa. Jaz sem 
pripravljen.«  
Na ulicah protesti proti seji vlade 
V okviru Sanchezove politike približevanja španskim regijam je danes v Barceloni potekala tudi redna seja španske 
socialistične vlade izven Madrida. Prva tovrstna seja je bila konec oktobra v Andaluziji. Ker pa je sestanek v Barceloni 
sovpadel z obletnico lanskih izrednih volitev v Kataloniji, ki jih je sklicala prejšnja desna španska vlada premierja Mariana 
Rajoya na osnovi 155. člena španske ustave in odstavila pokrajinsko vlado predsednika Carlesa Puigdemonta, je to 
povzročilo kar nekaj nelagodja. A Sanchez pravi, da je želel s sejo v Barceloni izkazati spoštovanje katalonskemu narodu. 
Po prepričanju katalonskih gibanj, ki zagovarjajo neodvisnost, pa je šlo za provokacijo. Pod vodstvom Odbora za zaščito 
republike je več organizacij pripravilo protestni shod in zapore cest v Barceloni ter avtocest v okolici, da bi preprečili sejo 
španske vlade v katalonski prestolnici. Vneli so se spopadi s katalonsko policijo, ki je tako rekoč nepredušno zaprla predel 
Barcelone, kjer je zasedala španska vlada. Poročali so o najmanj 40 ranjenih in 12 aretiranih protestnikih.  
Preimenovanje letališča v Barceloni 
Sanchezova vlada je na seji, ki je potekala v katalonski prestolnici, razpravljala o različnih problemih v regiji, med drugim o 
gradnji infrastrukture ter o povišanju minimalne plače in plač državnih funkcionarjev. Sprejela je tudi deklaracijo, s katero je 
zavrnila in obsodila ravnanje Frankovega režima, ki je leta 1940 obsodil in usmrtil nekdanjega katalonskega predsednika 
Luisa Companysa. Ta gesta za Katalonijo nima pravnih posledic, ima pa močan simbolni pomen. Španska vlada se je poleg 
tega odločila za spremembo imena barcelonskega letališča El Prat, ki naj bi se poslej imenovalo po Josepu Tarradellasu, 
nekdanjem katalonskem predsedniku v izgnanstvu med letoma 1954 in 1977 in v času demokracije do leta 1980. Katalonska 
vlada je to odločitev pospremila z očitki, češ da je enostranska, odstavljeni katalonski predsednik Puigdemont pa je prek 
twiterja sporočil, da je to dokaz, da »nas imajo za svojo last«.  

• V letu 2017 največ priseljevanja in odseljevanja med srednješolsko izobraženimi. STA. Dnevnik, Ljubljana, 22. 
december 2018 

https://www.dnevnik.si/1042854502/slovenija/v-letu-2017-najvec-priseljevanja-in-odseljevanja-med-srednjesolsko-
izobrazenimi 
Po podatkih Statističnega urada RS (Surs) je bila v letu 2017 izobrazba odseljenih državljanov približno enaka kot 
izobrazba celotnega prebivalstva Slovenije. Po izobrazbi je bilo med odseljenimi in priseljenimi največ takih, ki imajo 
srednješolsko izobrazbo. Najpogostejši razlog priselitve v Slovenijo je bila zaposlitev. 
 

 
Slika: V letu 2017 največ priseljevanja in odseljevanja med srednješolsko izobraženimi. Foto: Jaka Gasar 
 
Po podatkih Sursa se je v letu 2017 k nam priselilo 18.808 prebivalcev, od tega jih je bilo skoraj dve tretjini starih od 25 do 
64 let. Od tega je imelo osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo 22 odstotkov, srednješolsko 60 odstotkov, višje- ali visokošolsko 
pa 18 odstotkov. Iz Slovenije se je v letu 2017 odselilo 17.555 prebivalcev, od tega jih je bilo 70 odstotkov starih od 25 do 64 
let, med katerimi jih je imelo osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo 18 odstotkov, srednješolsko 55 odstotkov, višješolsko ali 
visokošolsko izobrazbo pa 27 odstotkov. 
Kot so zapisali, je bilo v letu 2017 med priseljenimi državljani Slovenije, starimi od 25 do 64 let, 40 odstotkov takih, ki so 
imeli terciarno izobrazbo, medtem ko je bilo med priseljenimi tujimi državljani terciarno izobraženih precej manj, in sicer 14 
odstotkov. Med odseljenimi prebivalci v isti starosti je bila razlika zelo podobna. Med odseljenimi državljani Slovenije jih je 
imelo najmanj višješolsko izobrazbo 40 odstotkov, med tujimi državljani pa je bilo vsaj višješolsko izobraženih 13 odstotkov. 
V letu 2017 se je v Slovenijo priselilo 120 doktorjev znanosti, iz države pa se jih je odselilo 162, še navaja Surs. 
Izobrazbena sestava v letu 2017 iz Slovenije odseljenih slovenskih in tujih državljanov, starih od 25 do 64 let, je bila torej 
podobna izobrazbeni sestavi teh dveh skupin med prebivalstvom Slovenije v starosti od 25 do 64 let. 
Surs je navedel, da se jih je od 15.520 v letu 2017 v Slovenijo priseljenih tujih državljanov največ, in sicer 55 odstotkov, 
priselilo z namenom zaposlitve. Veliko se jih je priselilo tudi z namenom, da se pridružijo svojim družinskim članom, in sicer 
36 odstotkov, drugi razlogi, kot na primer študij, pa so bili redkejši. 
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Med priseljenimi slovenskimi državljani v letu 2017, starimi od 25 do 64 let, je bilo konec leta zaposlenih 37 odstotkov, med 
enako starimi v istem času priseljenimi tujimi državljani pa je bilo zaposlenih 71 odstotkov. Med v letu 2017 odseljenimi 
slovenskimi državljani v starosti od 25 do 64 let jih je bilo 38 odstotkov pred selitvijo zaposlenih, kar pomeni, da je bilo 1. 
januarja 2018 zaposlenih 72 odstotkov prebivalcev Slovenije, med tujimi državljani pa 64 odstotkov, so še zapisali na Sursu. 

• Življenje ob meji: Fala bougi, ka smo ob meji. Avstrija nas rešavle. Tatjana Pihlar. Dnevnik, Ljubljana, priloga 
Objektiv, 22. december 2018 
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Obiskali smo tri obmejna območja in izmerili njihov življenjski utrip. Z geografsko umeščenostjo so najbolj zadovoljni v 
občini Rogašovci, ki meji na Avstrijo. Slovenci tam delajo, Avstrijci se pri nas prehranjujejo in frizirajo. Nad svojo sosedo 
(Madžarsko) se ne pritožujejo niti v Prosenjakovcih, kajti vedno več njihovih otrok hodi v osnovno šolo v Slovenijo. 
Občanom Razkrižja pa življenje ob meji (s Hrvaško) prinaša predvsem težave.  
 

 
Slika: Le domačija Bedekovičevih je del hrvaškega ozemlja, medtem ko so sosednje hiše levo in desno od nje v Sloveniji. 
Foto: Dnevnik 
 
ROGAŠOVCI  
Rogašovci na Goričkem v Prekmurju so občina posebnica. Razprostira se na 40 kvadratnih kilometrih, v njej živi okoli 3100 
prebivalcev, od tega je dvanajst odstotkov Romov. Po nezaposlenosti so v slovenskem vrhu, toda kdor potrebuje delavca, se 
zanj lahko obriše pod nosom.  
Socialna podpora je previsoka 
»Veliko naših občanov prejema socialno pomoč, ki je trenutno 392,75 evra. Nekateri med njimi dva, tri dni na teden delajo v 
Avstriji in skupaj dobijo več, kot znaša minimalna plača. Uradno so nezaposleni, toda ko pri nas iščejo delavce, jih ni. S tem 
imamo težave. Socialna podpora je previsoka, za nameček prejemnikom za ta denar ni treba nič narediti,« razloži Edvard 
Mihalič, ki je župan že četrti mandat, čeprav zagovarja stališče, da je dvanajst let vsakomur dovolj. 
Za ponovno kandidaturo se je odločil zato, ker polovica občine še vedno nima pitne vode. »V štiridesetih letih prejšnjega 
stoletja so si ljudje sami uredili ali lasten vodovod ali skupina ljudi skupaj. Nekaj časa je to delovalo, ker je bila poraba vode 
manjša in ker ni bilo tako hudih suš. Danes pa jim vode zmanjkuje in jim jo morajo dovažati gasilci. Lani so je razvozili okoli 
3,5 milijona litrov, kar tako njih kot občino precej stane. Zdaj smo končno pritisnili na ministrstvo za gospodarstvo, da so 
nam odobrili kohezijski denar za gradnjo vodovoda, za katerega smo se borili štiri leta, zato želim dokončati še ta projekt. 
Volilne kampanje nisem imel. Rekel sem: če me želijo, naj me imajo. V volitve sem vložil dvesto evrov. Toliko je stala 
brošura, ki sem jo razdelil občanom,« razkrije Mihalič, ki je na nedavnih lokalnih volitvah sicer imel dva protikandidata, a je 
kljub temu zmagal v prvem krogu. 
Avstrija jim pomaga, a jih tudi potiska nazaj 
Več kot polovica prebivalcev Rogašovcev dela v Avstriji. Leta 1962 se je Mihalič tudi sam namenil zaslužiti nekaj šilingov. 
»Dva tedna sem kopal greznico. Trideset kandidatov nas je prišlo na mejni prehod. Obravnavali so nas kot živino. Avstrijski 
delodajalec je preveril, ali smo dovolj močni za fizično delo. Tiste, ki niso imeli zadosti mišične mase, je poslal domov, druge 
nas je naložil v avto in smo kopali od petih zjutraj do petih popoldan. Danes je odnos Avstrijcev do slovenskih delavcev 
drugačen. Ker imajo težave z delovno silo, se zavedajo, da imajo od nas koristi. Na avstrijski strani je ob meji vrsta usnjarskih 
tovarnic. Avstrijcem delo v njih ne diši, saj znaša neto plača le okoli devetsto evrov. Avstrijci za tak denar ne bodo delali, naši 
ljudje pa zelo radi,« nam razloži župan Rogašovcev.  
Slovenski delavci v Avstriji delajo predvsem v gradbeništvu, usnjarstvu in tekstilni industriji, sezonsko tudi v kmetijstvu. »Če 
ne bi živeli ob avstrijski meji, bi bila pri nas takšna revščina, kot je na vzhodu Goričkega. Tam so hiše prazne, vasi izumirajo. 
Pri nas je popolnoma drugače. Gostinske lokale in frizerske salone Avstrijci množično obiskujejo. Toda Avstrija, ki nam 
pomaga, nas hkrati potiska nazaj. Goričanci smo premalo podjetni, to je naš problem. Premalo je ljudi, ki se želijo postaviti 
na lastne noge. Na Gorenjskem imajo pri vsaki drugi hiši neko obrt, tukaj pa ne. Ljudje gredo raje delat v Avstrijo,« opaža 
Mihalič.  
»Pri nas Romi ne živijo v getu« 
V usnjarski industriji v Avstriji že skoraj trinajst let dela Tamara Kranjec Gerič. Tam je bila zaposlena tudi njena mama. 
»Srečo imamo, da je Avstrija blizu,« pravi, saj za pot do službe porabi le 35 minut. Na mesec zasluži do 1100 evrov neto, če 
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bi želela boljše plačano delovno mesto, bi ga morala poiskati malo dlje v Avstriji. Možu, ki dela v tovarni montažnih hiš, je to 
uspelo. O zaposlitvi v Sloveniji ne razmišlja nobeden od njiju.  
V Avstriji množično delajo tudi Romi iz rogašovske občine, kjer jih v treh večjih naseljih (Pertoča, Serdica in Sotina) in enem 
manjšem živi več kot štiristo. Mihalič priznava, da z njimi ni težav, kakršne so z dolenjskimi Romi. »To je posledica odnosa 
večinskega prebivalstva do njih in posledica bližine Avstrije. Če živiš v kulturnem okolju, kjer lahko zaslužiš in kjer te 
spoštujejo, se spremeniš. Pri nas Romi ne živijo v getu. Tudi njihovo šolanje ni problem. Romski otroci radi hodijo v šolo, radi 
tudi nastopajo in pojejo. Ena od učiteljic je Rominja, prav tako ena od vzgojiteljic.«  
Avstrijci prihajajo po žemljice 
»Fala bougi, ka smo ob meji. Mislin, ka nam nič ne manjka, ka nas Avstrija rešavle,« v spevni prekmurščini pove Robert 
Lapoša, direktor družinskega podjetja Štručka v Rogašovcih, ki je pekarna, slaščičarna in kavarna hkrati. In doda, da veliko 
ljudi iz njihove občine dela v Avstriji, zato je kupna moč v tem okraju nekoliko večja, poleg tega je tretjina njihovih kupcev iz 
Avstrije. Vsak dan prihajajo po kruh in na pijačo, nekateri celo dvakrat na dan.  
Zasluge za to ima Robertov oče Vinko, ki je četrt stoletja delal v Avstriji. »Tam je bil pek, hkrati je razvažal kruh in pekovske 
izdelke, zato ga je poznalo veliko ljudi in smo zahvaljujoč temu po odprtju lastne pekarne tukaj pridobili tudi avstrijske 
stranke,« pove Robert, ki ga ni nikoli mikalo, da bi šel po stopinjah staršev in se zaposlil v Avstriji. »Le zakaj, ko pa Avstrijci 
prihajajo sem, na naš prag?« se vpraša in pove, da imajo kavarnico tudi v Gornji Radgoni, ob nekdanjem mejnem prehodu z 
Avstrijo. Lahko bi jo odprli tudi čez mejo, saj so jim Avstrijci ponujali v najem več svojih lokalov, vendar jih to ni zanimalo. 
Robert priznava, da je bližina Avstrije njihova velika prednost. »Lahko se vprašamo, kaj bi bilo s Prekmurjem, če ne bi bilo 
zraven Avstrije.«  
Nekoč tudi s kolesom in traktorjem na frizuro v Slovenijo  
V občini Rogašovci je kar pet frizerskih salonov, saj se Avstrijke in Avstrijci zaradi dvakrat nižje cene radi hodijo frizirat k 
nam. Najstarejši in najbolj obiskan salon ima Margit Grah, ki je frizersko obrt pred več kot pol stoletja prevzela od očeta. 
»Gda san ge záčela, na vejsi trajne nej bilou (ko sem začela, na vasi ni bilo trajn, op. p.),« v sočnem dialektu ponazori 50-
letne spremembe frizerskih trendov Margit in nadaljuje: »Nekoč se na podeželju ni veliko hodilo k frizerju, zato smo morali 
pridobiti stranke iz Avstrije. Oče je znal dobro nemško in to mu je odprlo pot do njih.« Več kot tri četrtine strank ima danes 
iz Avstrije, nekatere k njej stalno hodijo že štirideset let. V začetku so Avstrijci prihajali tudi s kolesi ali traktorji, saj takrat 
tudi onstran meje ni bilo bogatije.  
Tako kot mnoge druge obmejne občine se tudi Rogašovci spopadajo z osipom prebivalstva. Samo v zadnjih dvanajstih letih 
je število občanov upadlo za 170. Deset družin se je preselilo v Avstrijo. »Moti jih dvojna obdavčitev delovnih migrantov, 
čeprav v resnici ni dvojna. Plačajo toliko davka kot mi vsi, le da je v Avstriji obdavčitev nižja in morajo razliko plačati pri nas. 
Zaradi tega doplačila si nekateri stanovanje poiščejo v Avstriji. Če tam živijo dlje časa in njihovi otroci obiskujejo avstrijske 
šole, so za Slovenijo izgubljeni. Tudi sicer gre vedno več naših osnovnošolcev, praviloma odličnjakov, v gimnazijo v avstrijsko 
Radgono ali v Jennersdorf,« z žalostjo ugotavlja Mihalič, ob pogledu na otroška vozička na novem pločniku pa zadovoljno 
pripomni: »Evo, to pa so naše mamice. Lansko leto je bilo posebno. Rodilo se je 46 otrok, prvič več, kot je bilo smrti.« 
V 11 naseljih 11 pokopališč in 10 gasilskih društev  
Občina Rogašovci je posebnica tudi zaradi velike krajevne razdeljenosti. V enajstih naseljih je kar deset prostovoljnih 
gasilskih društev ter posledično deset gasilskih domov in več kot deset gasilskih avtomobilov, kar za občino seveda ni 
poceni. Imajo tudi enajst pokopališč ali eno na tristo prebivalcev; vasica Sotina ima celo dve – protestantsko in katoliško, saj 
nekoč protestantov in katolikov niso pokopavali na istem mestu. V tej obmejni občini deluje tudi pet malonogometnih 
klubov in dva kluba velikega nogometa, ki drug drugemu jemljeta igralce, zato se nobeden ne more pohvaliti s kakšnimi 
silnimi uspehi. Da so v občini Rogašovci tudi zelo žejni, pa dokazuje seštevek gostinskih objektov: imajo sedem barov, pet 
okrepčevalnic, dve gostilni in eno pivnico.  
PROSENJAKOVCI  
Naval madžarskih otrok na slovensko šolo 
Z Matjažem sva pot nadaljevala na vzhod Goričkega, v Prosenjakovce, po madžarsko Pártosfalva. To je naselje v občini 
Moravske Toplice z okoli 230 prebivalci. Od Murske Sobote so oddaljeni osemnajst kilometrov, od madžarske meje dober 
kilometer. Pred štirimi leti so začeli otroci iz Madžarske obiskovati dvojezično osnovno šolo v Prosenjakovcih. Trenutno jih je 
na to šolo vpisanih 25 (skupaj s podružničnima šolama na Hodošu in v Šalovcih imajo to šolsko leto 78 učencev), februarja 
pride še eden. V nekem trenutku je bil naval madžarskih otrok na osnovno šolo v Prosenjakovcih tolikšen, da so se bali, da 
jim bodo morali vpis celo omejiti. Kako to? 
Pred štirimi leti je ledino zaorala pravnica Gabriella Zsófia Fenesi iz šest kilometrov oddaljenega Velemérja. Sina je najprej 
vpisala v osnovno šolo v Őriszentpétru na Madžarskem, a ker se tam ni dobro počutil, so po dveh letih začeli razmišljati o 
prepisu. »Razgledovali smo se po širši okolici in na svetovnem spletu našli Prosenjakovce. Ko smo vstopili v to šolo, smo 
takoj začutili dobro vzdušje v njej, in ko nam je ravnateljica predstavila učni načrt ter program šole, smo si rekli: pa 
poskusimo. Sina smo vpisali v tretji razred, zdaj je že v šestem in je tukaj zelo zadovoljen, prav tako hči, ki obiskuje drugi 
razred,« nam je pozitivne izkušnje z dvojezično osnovno šolo v Prosenjakovcih opisala Gabriella Zsófia Fenesi in dodala: »V 
madžarskih šolah je bistveno to, da učitelj poda snov, predpisano z učnim načrtom, otrok ni pomemben. V šoli v 
Prosenjakovcih pa so otroci na prvem mestu. To je čutiti na vsakem koraku in to je ključno.« 
Dober glas seže v madžarsko vas 
Dober glas se je kmalu razširil med druge starše, ki živijo takoj za mejo, zato slovensko šolo trenutno obiskuje že 
petindvajset madžarskih otrok. Ravnateljica Jožefa Herman je tega vesela, kajti ljudje se iz tega obmejnega območja 
izseljujejo, zato imajo lastnih otrok vse manj. V najboljših časih – pred dvajsetimi leti, ko je v kraju še delovala tekstilna 
tovarna Pletilstvo (v stečaj je šla leta 2002), ki je zaposlovala tristo ljudi – so imeli na šoli 145 otrok, danes bi jih bilo brez 



tistih iz Madžarske le 53. »Čeprav imajo posamezniki pripombe, ker vpisujemo tudi otroke iz Madžarske, pa sem osebno 
prepričana, da s tem vsi veliko pridobimo. Tudi naši učitelji in učenci. Na Madžarskem je namreč vzgoja drugačna, njihovi 
otroci so bolj mirni in ubogljivi, kar pozitivno vpliva tudi na naše. Ker je zdaj na šoli več učencev, v višjih razredih nimamo 
več kombiniranih oddelkov, naši delavci so ohranili službe, zahvaljujoč navzočnosti madžarskih otrok se dviguje tudi raven 
znanja madžarskega jezika naših učiteljev in učiteljic, madžarski šolarji pa se po drugi strani naučijo slovenskega jezika. Prvi 
dve leti pri slovenščini sicer niso ocenjeni, v nadaljevanju pa. Naše izkušnje kažejo, da za osnovno komunikacijo v 
slovenskem jeziku potrebujejo dve leti,« nam pojasni Jožefa Herman. 
Ko so se začeli Madžari pred štirimi leti zanimati za vpis svojih otrok v šolo v Prosenjakovcih, je ravnateljica za mnenje 
vprašala ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, saj tovrstnih izkušenj niso imeli. »To je priznanje za šolo, so mi 
odgovorili in me opozorili, da lahko sprejmemo le toliko madžarskih otrok, da z njimi dopolnimo posamezni oddelek, to je 
21 učencev v vsakem. Novih oddelkov zaradi njih ne smemo odpirati.« 
Je šolanje pri nas tudi za madžarske otroke brezplačno? Hermanova odgovori pritrdilno. »Ne moremo jim pa zagotoviti 
avtobusnega prevoza (nekateri na dan prevozijo tudi po 88 kilometrov, da otroka zjutraj pripeljejo v šolo in se popoldan 
vrnejo ponj), tudi subvencionirane prehrane nimajo, prav tako ne ugodnosti za nakup učbenikov in delovnih zvezkov. To 
sem jim povedala in so se strinjali.«  
RAZKRIŽJE  
Odškodnina je priklicala zavist 
Z madžarske meje se preselimo na hrvaško, v občino Razkrižje z okoli 1340 prebivalci. Vse od ustanovitve ji županuje Stanko 
Ivanušič. Čeprav s sosednjo hrvaško občino Štrigova zgledno sodelujejo, župan priznava, da jim življenje ob meji prinaša 
predvsem težave. Glavni krivec za to je katastrska in zdaj tudi meddržavna meja, ki spominja na rečne meandre. Zaradi nje 
je po razglasitvi arbitražne razsodbe deset slovenskih družin ostalo na hrvaškem ozemlju. Šest jih je nato sprejelo ponujeno 
roko bivše Cerarjeve vlade, ki jim je zagotovila odškodnino, da si bodo zgradili nove hiše na slovenski strani meje in se 
preselili, štiri bodo ostale na Hrvaškem.  
Toda prenekaterega Razkrižana zaradi odškodnine (prosilci so prejeli po 45.000 evrov, njihovi družinski člani pa še vsak po 
14.000) razjeda zavist. Župan Ivanušič pove, da so nekateri kritični do tega, da je Slovenija slovenskim državljanom, ki so po 
razsodbi arbitražnega sodišča ostali na hrvaški strani, dodelila denarno pomoč in jim hkrati pustila v lastništvu njihove 
nepremičnine. »Očitajo jim, češ zakaj so si zgradili hiše tam, saj je bilo ves čas jasno, da je to po katastru hrvaško ozemlje. 
Toda preselimo se v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je bila Jugoslavija še trdna država in na kataster ni bil nihče 
pozoren. Tam so živeli že njihovi predniki, torej so hiše zgradili na domačem ognjišču, zato ne moremo z današnjega zornega 
kota soditi, zakaj so gradili tam,« pojasnjuje Ivanušič in poudarja, da je katarska meja in zdaj tudi državna meja na tem 
območju povsem neživljenjska, saj se na več mestih v ozkih žepkih zajeda v slovenski kataster.  
»Cerarjeva vlada je edina pokazala človeški obraz« 
»Če bi bili politični odnosi med državama normalni, bi to zlahka uredili. Poudariti pa moram, da za takšno stanje ni kriva 
zgolj Hrvaška. Kriva je tudi slovenska nerodnost v odnosih s sosednjo državo. Odgovornost je treba deliti od prve vlade leta 
1991 naprej, saj nobena ni naredila nič za rešitev tega obmejnega problema. Opisane anomalije bi moralo odpraviti 
arbitražno sodišče, vendar jih ni, je pa dalo v razsodbi napotek, da lahko državi nerazumno začrtane dele meje kadarkoli 
popravita. A ker bi to po mnenju članov komisije za uveljavitev arbitražnega sporazuma trajalo predolgo, je država 
prizadetim prebivalcem Razkrižja ponudila odškodnino, da si lahko zgradijo nove hiše na slovenski strani meje. Obljubila je 
tudi sofinanciranje desetih obmejnih cest, ki jih bo posledično treba zgraditi,« opozarja Ivanušič.  
Glede odškodnine pa pohvali bivšo Cerarjevo vlado, kajti: »Bila je edina, ki je pokazala človeški obraz.« Ljudje, ki imajo hiše 
na območju hrvaškega katastra, so bili namreč pred težko odločitvijo. Če bi ostali na Hrvaškem, bi bili v celoti pod hrvaško 
jurisdikcijo. To pomeni, da bi njihovi otroci hodili v hrvaško šolo, zdravili bi jih hrvaški zdravniki, vojaški obvezniki bi morali v 
hrvaško vojsko… Tudi obdavčitve so tam drugačne. Slovenske pokojnine, denimo, so bolj obdavčene kot pri nas. Zato se je 
večina odločila zapustiti svoje domačije na hrvaškem ozemlju in se preseliti na slovensko stran. Ker pa lahko hiše na 
Hrvaškem obdržijo, je to izzvalo precej kritik drugih Razkrižanov. V njih sicer ne morejo več stalno živeti, lahko pa jih 
prodajo, jih uporabljajo kot počitniški objekt ali jih dajo v najem. »Toda objekte na Hrvaškem bodo težko prodali, saj večina 
nima urejenih poti iz hrvaške smeri, iz slovenske pa le napol,« pove Ivanušič. 
Šestnajst let pisanja prošenj za popravek meje 
Med tistimi, ki so bili zelo razočarani nad junija lani razglašeno razsodbo arbitražnega sodišča o poteku meje med Slovenijo 
in Hrvaško, je družina Emila Bedekoviča z Razkrižja. Tam je namreč obveljala katastrska meja, zato je njihova domačija del 
hrvaškega ozemlja, medtem ko so sosednje hiše levo in desno od njih v Sloveniji. Bedekovičevi so si že od leta 1991 
prizadevali za premik katastrske meje za nekaj metrov, da bi bila njihova hiša in gospodarsko poslopje del Slovenije, in ne 
Hrvaške. Iz Slovenije imajo napeljana vodovod in elektriko, priključeni so tudi na slovensko kanalizacijo, cesta do njih poteka 
po slovenskem ozemlju, vsi družinski člani so šole obiskovali v Sloveniji, imajo slovenske dokumente, k zdravniku hodijo v 
Slovenijo…  
»Še leto dni pred parafo mejnega sporazuma Drnovšek-Račan (parafiran je bil 21. julija 2001, op. p.) je bilo predvideno, da 
bo to območje pripadlo Sloveniji, potem so karte naenkrat premešali in ostali smo na Hrvaškem,« nam pove Emil Bedekovič 
in doda, da gre za ozemlje, veliko približno šesto kvadratnih metrov. Le za toliko bi bilo treba premakniti katastrsko mejo, da 
bi tudi Bedekovičevi živeli tam, kjer želijo živeti – v Sloveniji. Emilovi starši so si hišo na tem območju zgradili sredi 
petdesetih let prejšnjega stoletja, ko sta bili Slovenija in Hrvaška del Jugoslavije, katastrske meje med hrvaško občino 
Štrigova in slovenskim Razkrižjem pa niso bile pomembne, zato prebivalci do razpada Jugoslavije in nastanka dveh novih 
držav niso imeli nobenih težav. »Slovenija se je potem od leta 1992, ko je prvo slovensko vlado vodil Lojze Peterle, dosledno 
držala katastra, zato sem šestnajst let pisal prošnje za popravek katastrske meje. V slovenskem in angleškem jeziku sem 



vzpostavil tudi spletno stran in predstavil svoj položaj. Na svojem zemljišču sem celo ponujal zamenjavo. Predlagal sem, naj 
dajo zemljišče, na katerem imam hišo, pod Slovenijo, del moje parcele nad njo, ki je nesporno na slovenskem ozemlju, pa 
pod Hrvaško. Meja bi bila sicer še naprej čudno speljana, naša družina pa rešena, poleg tega na zemljišču, ki sem jim ga 
ponujal, takrat ni bilo stanovanjskega objekta. Od pristojnih ministrstev sem terjal odgovore, kaj mislijo o tem, a jih žal 
nisem dobil. Namesto tega so leta 2007 začeli gonjo proti meni,« se spominja Emil Bedekovič. 
Zavarovalnica je zaznala problem vijugaste meje, politiki ne 
Bedekovičevi so bili, kot še nekatere druge družine, katerih hiše so po katastru na hrvaškem ozemlju, prisiljeni stalno 
bivališče navidezno prijaviti pri prijateljih ali sorodnikih v Sloveniji, da so lahko njihovi otroci obiskovali slovenske šole. Ko so 
začeli Emila Bedekoviča v času Janševe vlade zaradi tega preganjati, si je na parceli, ki jo je bil pripravljen odstopiti Hrvaški, 
zgradil hiško, da je dobil hišno številko. Od takrat so imeli stalno bivališče prijavljeno tam, na nesporno slovenskem ozemlju. 
To hišo bodo zdaj povečali in se v resnici preselili vanjo. Staro sicer lahko obdržijo, vendar sami v njej ne bodo več smeli 
bivati. Lahko jo prodajo ali oddajo v najem. A je Emil Bedekovič črnogled glede tega, da bi jim to uspelo. »Le kdo bi rinil v 
nesrečo in prišel živet nekam, kjer ga čakajo same težave? Hiša je namreč na hrvaškem ozemlju, do nje pa je mogoče priti le 
po slovenski cesti,« opozarja naš sogovornik in spomni: »Slovenski zavarovalnici za zavarovanje hiše zaradi večjega tveganja 
plačujem za petino višjo premijo kot drugi državljani Slovenije. Vedo, da bi, če bi pri nas zagorelo, zgorelo do konca, preden 
bi se dogovorili, ali bodo prišli gasit slovenski ali hrvaški gasilci. Zavarovalnica je torej zaznala problem vijugaste meje, 
prejšnji slovenski oblastniki pa žal ne. Odrivali so ga od sebe,« je kritičen Emil Bedekovič.  
Popravek meje je bil po njegovem mnenju edina dobra rešitev. Tudi za državni proračun, kajti država bo morala poleg 
odškodnin, ki jih je izplačala za preselitev šestih razkriških družin, financirati tudi gradnjo cest, da bodo lahko prišle do svojih 
novih domov. »Ponudili so nam dve slabi izbiri: da ostanemo na Hrvaškem ali da si na slovenski strani zgradimo novo hišo. 
Če se ne bi odločili za preselitev, bi bila, denimo, moja sinova, ki študirata v Sloveniji, vojaška nabornika na Hrvaškem, česar 
si ne želita,« razloži Bedekovič, ki upa, da se postopki, v katere so bili prisiljeni, ne bodo vlekli, da se bodo lahko leta 2020 
vselili v novo hišo in da bo cesta do nje pravočasno zgrajena.  
Kljub vsem tegobam, ki so jih Bedekovičevi zaradi meje doživljali vse od slovenske osamosvojitve, pa so vendarle zadovoljni, 
da jih je opazila vsaj bivša Cerarjeva vlada in jim omogočila, da končno uredijo svoj status. 

• V Sredozemskem morju ujetih več kot 300 migrantov, Španija jih bo sprejela več 100. STA. Dnevnik, Ljubljana, 
22. december 2018  

https://www.dnevnik.si/1042854507/svet/fotov-sredozemskem-morju-ujetih-vec-kot-300-migrantov  
V Sredozemskem morju več kot 300 rešenih migrantov ostaja ujetih na ladji španske nevladne organizacije Proactiva 
Open Arms, potem ko jim je izkrcanje po Malti danes zavrnila še Italija. Italijanski notranji minister Matteo Salvini je 
tvitnil, da “je njegov odgovor jasen: italijanska pristanišča so zaprta”. 
 

 
Slika: Migracije.  Foto: AP 
 
»Za tihotapce ljudi in za tiste, ki jim pomagajo, je zabave konec,« je dodal Salvini, znan po ostrih stališčih proti migrantom. 
Pojasnil je, da je za dovoljenje za prihod migrantov na italijansko ozemlje nevladna organizacija zaprosila, potem ko jim niso 
dovolili izkrcanja na Malti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
Okoli 310 migrantov so rešili v petek s treh čolnov na odprtem morju ob libijski obali. Žensko z novorojenčkom, ki ga je pred 
tremi dnevi rodila na neki libijski plaži, je obalna straža prepeljala s helikopterjem na Malto. Drugi, tudi več nosečnic, otrok 
in dojenčkov, pa ostajajo ujeti na ladji nevladne organizacije sredi morja. 
Tudi nemška ladja rešila 33 migrantov 
Proactiva Open Arms je objavil video, v katerem izpostavlja, da so migrante rešili pred gotovo smrtjo, saj je zelo mrzlo. 
Malta pa ne samo, da jim ni dovolila izkrcanja, niti s hrano jim ne želi pomagati. 
Nemška nevladna organizacija Sea Watch je medtem danes sporočila, da so v morju rešili 33 migrantov in pozvali k 
dovoljenju za izkrcanje. 
Ladja španske nevladne organizacije je še z dvema ladjama drugih skupin konec novembra začela patruljirati na odprtem 
morju ob libijski obali, ki je znano kot najbolj smrtonosno območje za migrante v Sredozemlju. 
Samo letos je v poskusu prečkanja Sredozemskega morja do Evrope umrlo več kot 1300 migrantov. 
Španija bo sprejela več sto migrantov 

https://www.dnevnik.si/1042854507/svet/fotov-sredozemskem-morju-ujetih-vec-kot-300-migrantov


Španija je danes izrazila pripravljenost sprejeti 311 migrantov z ladje španske nevladne organizacije Proactiva Open Arms, ki 
je obtičala v Sredozemskem morju, potem ko sta jim izkrcanje zavrnili Malta in Italija. Božič bodo verjetno vseeno preživeli 
na morju. 

• Florjan Lipuš, pisatelj: Slovenščina na Koroškem izginja. Intervju:  Florjan Lipuš. Pogovarjala se je: Tanja Lesničar 
Pučko. Dnevnik, Ljubljana, 24. december 2018  

Intervju:  Florjan Lipuš. Pisatelj je prejel številne nagrade na tej in oni strani meje, leta 2004 Prešernovo nagrado, letos pa 
tudi državno nagrado Republike Avstrije. 
https://www.dnevnik.si/1042854589/kultura/knjiga/florjan-lipus-pisatelj-slovenscina-na-koroskem-izginja  
Florjan Lipuš je eden najbolj samosvojih slovenskih pisateljev, čigar delo preseva njegova življenjska izkušnja pripadnika 
slovenske manjšine na Koroškem, še zlasti v času nacističnega, pa tudi povojnega zatiranja. Študiral je bogoslovje, 
opravljal pa marsikateri poklic, od poštnega uradnika do učitelja. V šestdesetih letih je začel objavljati črtice, a resničen 
pretres je sprožil njegov romaneskni prvenec Zmote dijaka Tjaža, izjemno delo, ki z modernističnimi prijemi slika od 
vojne travmatiziranega fanta v povsem retrogradnem okolju. Sledila je vrsta zbirk kratke proze in še pet romanov, zadnji, 
Gramoz, je izšel lani. 
 

 
Slika: Florjan Lipuš. Foto: Dnevnik 
 
Pisatelj je prejel številne nagrade na tej in oni strani meje, leta 2004 Prešernovo nagrado, letos pa tudi državno nagrado 
Republike Avstrije. 
Kdaj ste začeli pisati, ste tudi vi, kot vaš literarni lik Tjaž iz romana Zmote dijaka Tjaža, po naključju naleteli na pisalni 
stroj in vas je nagovoril?  
Zame kot otroka podeželja in pozneje dijaka je bil pisalni stroj posebno doživetje. Pritegnil me je in kaj kmalu smo na njem 
pisali prve članke za dijaško glasilo Kres. To je bil začetek kulturnega ozaveščanja za marsikaterega od slovenskih dijakov v 
nemškem internatu na Plešivcu nad Gosposvetskim poljem, kjer sem preživel nekaj let. 
Že v tem prvem romanu je videti vašo težnjo po ohranjanju – ohranjanju stare hiše, spomina na mamo, ki je umrla v 
taborišču, zgodovine, jezika…  
Ohranjanje dobrega, dragocenega, bistvenega je osnovno vodilo, ne samo pri pisanju. Prav tako zavračanje vsega 
nepotrebnega in vsiljenega. Moja osrednja težnja je pisanje, pisanje in ustvarjanje v naravnem, danem, izvirnem jeziku. Vsa 
kultura je zgrajena na jeziku, zato je od njega odvisen naš obstanek. A vsak, kdor piše in ustvarja, hoče uresničiti v prvi vrsti 
svoj osebni notranji svet. Ni predstavnik ne manjšine ne večine, predstavlja sebe, in le ob robu posredno misli tudi na 
pripadnost, na večjo skupnost. Družba ga ne sprejema, ker se ji ne podvrže. 
Kakšno je za vas ustrezno razmerje med starim in novim, med pozabo, ki zna biti zdravilna ali grobo vsiljena, in 
spominom, ki zna tolažiti, pa tudi vleči v temno žalost?  
Novo gradimo na starem, na izročilu, na tem, kar so drugi ustvarili pred nami. Tu najbolje čas opravi svoje: kar je novo in 
dobro, se bo ohranilo, vse drugo je in bo pozabljeno. Pisatelj si prizadeva za to, da ustvari, česar doslej še ni bilo. 
Danes nam mediji, vsi tisti glasni in vsiljivi in navidezno važni, narekujejo, krojijo usodo. Pisatelj bi naj bil med temi, ki se 
temu toku ne prepuščajo. Kdor je povprečje in pod njim, je v družbi sprejet, zaželen, priljubljen. Slovenska družba ljubi in 
razglaša vse povprečno, a najbolj tisto, kar je pod povprečjem, in preganja in ovira, kar je nad njim. Vsak pa se jim lahko 
upre, če mu niso današnja površnost, malomarnost, primitivnost mišljenja, potrošništvo že prej zatemnili uma. 
Glavni lik vaših romanov je mlad fant, travmatiziran od vojne, nacionalizma in revščine, verjetno nekakšen vaš alter ego, 
ki mu je nacizem vzel mamo, očeta pa naredil za odtujenega in nezmožnega ljubezni.  
Vsi vemo, da sta otroštvo in mladost bistvenega pomena za razvoj človeka. Doživeto sprejme in se z njim sprijazni ali pa 
korenito zavrne in se odloči za nasprotno. Literarno pisanje je odsev, odraz tega. 
Je odhod iz rojstnega kraja pobeg ali rešitev, nov začetek, ali odrekanje stari identiteti, ki jo zamenjamo za površnejšo?  
Od rojstnega kraja sem se oddaljil tako malo, da se mu domala nisem oddaljil. Vse življenje živim na istem koščku zemlje. Pa 
četudi bi se izselil bogve kam, pisal bi verjetno prav nič drugače. Kajti moj mali notranji svet določa, kaj pišem, in ta me 
povsod spremlja. 
Pojmovanje matere v vaši prozi je podobno Cankarjevi, je nosilka ljubezni in varnosti. Mlada dekleta (plevica v 
Poizvedovanju za imenom, Lina v Boštjanovem letu, Nini v Zmotah) so nekakšna svetloba, možnost izhoda iz mraka. 

https://www.dnevnik.si/1042854589/kultura/knjiga/florjan-lipus-pisatelj-slovenscina-na-koroskem-izginja


Moški (vojak, policist, župnik) pa je sinonim gluhe moči, nasilja, pokoravanja, poniževanja. Je to nasprotje zdaj, ko ni več 
ekskluzivnih področij za moške in ženske, preseženo?  
Stanje ste pravilno ocenili, tako je, bolje, tako je bilo. Danes tako izrazitega nasprotja ni več, vsaj večinoma ne, ne v družbi 
ne v osebnem. Moje pisanje deloma nadomešča to, česar nekdaj ni bilo, deloma prikazuje svet, kakršnega ni in si ga želim. 
Tudi o svoji družini si domišljam, da smo urejena, znosna, sprejemljiva druščina. A to ne more biti snov za moje pisanje, 
kakor niso snov na primer velika, taka ali drugačna dogajanja v svetu. Zanima me tisto v notranjosti človeka.  
Kakšno je bilo nekoč in danes razmerje med Cerkvijo in nacizmom oziroma poznejšim nacionalizmom na Koroškem?  
Nacizem se je zarezal v vse družbene sloje, v Cerkev prav tako, kakor v domala vse politične stranke. Cerkvi je religioznost 
pogosto le pretveza, tudi ona je skrivala in ščitila velike nacistične zločince. Denacifikacije v Avstriji in še posebno na 
Koroškem ni bilo. Temu primerno se vede današnja družba. Strpnost do nestrpnega, nekulturnega, nehumanega se odraža v 
vladah kar nekaj evropskih dežel. Koroška pa je slej ko prej trdnjava duhovnega nazadnjaštva. 
Vaš veliki boj je boj za slovenščino na avstrijskem Koroškem. Kako vidite ta boj, kjer smo danes?  
Postrežem vam lahko s preverljivimi podatki o zaselku, kjer živim: leta 1900 so na Selah našteli 40 nemško govorečih in 116 
slovensko govorečih občanov. Danes med mladimi niti v eni sami družini ne govori nihče več slovensko. Moja družina je 
izjema in se je priselila pred domala petdesetimi leti. Slovenščina izginja tudi iz drugih naselij in vasi. Ni spoštovanja do 
drugačnosti, cilj je enoumje. 
Kako se danes kaže nacionalizem na Koroškem, ko tistih nekaj dvojezičnih tabel vendarle stoji?  
Dvojezični napisi, postavljeni šestdeset let prepozno in z največjim odporom, slovenščine ne bodo rešili. So za arhiv in za 
deželni spomin, za zgodovino. Večina prebivalcev Sel je sicer pred leti pismeno izjavila, da nič nimajo proti postavitvi 
dvojezičnih krajevnih tabel, a župan do danes, tudi po podelitvi velike avstrijske nagrade občanu občine noče nemške 
krajevne table poimenovati tudi v jeziku prejemnika te nagrade. 
Odločitev koroške pisateljice Maje Haderlap, da napiše roman Angel pozabe v nemščini, vas je pred leti zelo razburila, kar 
ste izrazili v knjigi Poizvedovanje za imenom. Sama je pojasnila, da živi obkrožena z nemščino, čutila je, da se v njej lažje 
izraža vsaj v prozi. Ima dilema izolacija ali asimilacija tretjo možnost, so-žitje jezikov? Kaj to pomeni za pisatelja: odločitev 
za obrobnost ali veliki oder?  
Razburilo me ni dejstvo, da je gospa napisala knjigo v nemščini, saj je takih knjig kar nekaj, in tudi pojav sam ni nobena 
novost. Vsak lahko piše knjige v katerem koli jeziku in tudi koroški Slovenci jih pišejo, ne da bi se kdor koli obregnil obnje. 
Razburilo me je nekritično in nestvarno sprejemanje te knjige v slovenskem in nemškem prostoru, vsaka skupina jo je 
družbenopolitično instrumentalizirala, izkoristila za svoje strankarske interese. Vsi mediji so knjigo pozdravili kot nekaj 
zglednega, češ, tako se je treba obnašati na Koroškem. Tako slovenska kakor nemška javnost, vsa srečna in zadovoljna, da 
gre razvoj v tako smer, sta razglasili knjigo za primer edino zaželenega sožitja. Tudi na tem primeru se je pokazalo, kako 
malo je slovenskemu človeku tostran in onstran meje do narodnih stvari in da so njegovi interesi le pristransko materialni. 
Jezik se spreminja, naša slovenščina v matici in tudi vaša slovenščina se je od prve do zadnje izdane knjige spremenila, 
»poslovenila«, manj je tistih prekrasnih nenavadnih besed, nenavadnih izpeljav samostalnikov, glagolov. Kako vidite te 
spremembe?  
Jezik je živo bitje, pravimo, in tako se tudi spreminja, kar je naravno in potrebno. Vsako besedilo je produkt tistega časa in 
tistega duhovnega, duševnega stanja, v katerem je pisatelj takrat pisal. In če upoštevamo še, da se človek uči ali bi se naj učil 
vse življenje, bi ne bilo najbolj žalostno, če bi se prav pišoči človek temu izognil? 
Prejeli ste državno nagrado Republike Avstrije. Kaj vam ta nagrada pomeni?  
Pomeni, da moje pisanje ni bilo čisto zastonj in odveč ter da je slovenščina dopustni, dovoljeni, svobodni, za nekatere edini 
izredni jezik, čeprav ga večina nekdanjih in današnjih Slovencev dejansko zaničuje in izigrava. 
Kaj pa menite o ironiji, da ste jo dobili od vlade, v kateri so predstavniki prav tiste skrajne desnice, ki je bila ves povojni 
čas še posebno agilna na Koroškem, kjer je neposredna potomka nacizma?  
Ironija ni samo v tem, da slovenske avtorje poznamo, ker pišejo v drugih jezikih, ironija je vsekakor to, kar sami pravilno 
ugotavljate v zvezi z nagrado. Desetletja dolgo po vojni sta vladali stranki, ki imata v statutih zapisana lepa načela, a se jih 
sami nista držali in sta zato danes v opoziciji. Danes je v vladi stranka desnice, ki izvršuje vse to, kar imata prvi dve tako lepo 
zapisano v statutih.  

• Ladja nemških nevladnikov z rešenimi migranti že šest dni tava po Sredozemlju. STA. Dnevnik, Ljubljana, 27. 
december 2018  

https://www.dnevnik.si/1042854961/svet/ladja-nemskih-nevladnikov-z-resenimi-migranti-ze-sest-dni-tava-po-
sredozemlju  
Nemška nevladna organizacija Sea Watch je danes kritizirala nemško notranje ministrstvo, ker da to ni pokazalo nobene 
volje za rešitev vprašanja njene ladje, ki z 32 rešenimi migranti že šest dni tiči v Sredozemlju. Malta in Italija sta ob 
prerekanjih v EU o tem, kdo naj nosi odgovornost za rešene migrante, ladji prepovedali vplutje. 
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Slika: Ladja z migranti na krovu že šest dni tava po morju. (Foto: AP)  
 
Sea Watch je migrante z gumijastega čolna v mednarodnih vodah, okoli 50 kilometrov od libijske obale, rešila v soboto. Med 
rešenimi, ki prihajajo iz Nigerije, Slonokoščene obale in Sudana, so tudi trije otroci in trije mladoletniki brez spremstva, 
poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
Pri nevladni organizaciji so že pred božičem prosili, da kaka od evropskih držav njeni ladji dovoli vplutje. A sredi nesoglasij v 
EU o tem, kdo naj nosi odgovornost za na morju rešene migrante, sta ji Malta in Italija prepovedali vplutje v svoja 
pristanišča. 
Predstavnik Sea Watch Ruben Neugebauer je danes krivdo za nastalo situacijo pripisal tudi Nemčiji. "To, da velika država, 
kot je Nemčija, ne poda nobene pobude za rešitev tega vprašanja, je velika sramota," je izjavil. Kot je dodal, bi stvari lahko 
rešili tako, da bi se migrante izkrcalo na Malti ali v Italiji in se jih nato prepeljalo v veliko državo, kot je Nemčija. 
»Migranti in naša posadka že šest dni, vključno z božičem, tičijo na morju. To je nesprejemljivo,« je dejal Neugebauer. 
»Države ignorirajo pomorsko zakonodajo. Nemški notranji minister Horst Seehofer je ravno toliko odgovoren za to, da ljudje 
umirajo na morju, kot države, ki blokirajo svoja pristanišča. To ni malteška ali italijanske meja, to je evropska meja. Seehofer 
mora pokazati, da je državnik ali pa preprosto ni sposoben ukrepati,« je dodal Neugebauer. 
 

Večer, Maribor 

• Umirjanje med Barcelono in Madridom. Bojan Brezigar, Trst, 21.12.2018 
https://www.vecer.com/umirjanje-med-barcelono-in-madridom-6633886  
 

 
Slika: Katalonci so se v znak protesta proti španski unitarnosti tudi včeraj odpravili na ulice. Foto: EPA  
 
Srečanje španskega in katalonskega premiera, Pedra Sancheza in Quima Torre, kaže na začetek normalizacije odnosov. 
Poinsetijo pri nas poznamo kot božično zvezdo. V tem času jo lahko kupiš kjerkoli; velike rdeče zvezde krasijo domove, 
trgovine, javne lokale … Dve poinsetiji sta krasili tudi mizico, h kateri sta v četrtek zvečer v Barceloni sedla predsednika 
španske in katalonske vlade, Pedro Sanchez in Quim Torra, le da sta bili rumeni. Rumena barva je v Kataloniji barva 
solidarnosti s političnimi zaporniki. Pa je med pogovorom pred televizijskimi kamerami k mizici pristopil predstavnik 
protokola španske vlade in dodal še tretjo poinsetijo, tokrat rdečo, in okrasek simbolno odel v barve španske zastave. 
6 let se uradni Madrid ni bil pripravljen pogovarjati s Katalonci 
Majhen dogodek, ki kaže na improvizacijo, in morda je to tudi bila, ampak dogajanje zadnjih dveh dni v Kataloniji zagotovo 
ni bila improvizacija. Dejstvo, da se je španska vlada sestala v Barceloni, prvič po padcu Francovega režima, in to prav na dan 
prve obletnice katalonskih volitev, ki jih je ob odstavitvi vlade in razpustu parlamenta oklical bivši španski premier Mariano 
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Rajoy, je mogoče tolmačiti na dva načina: da gre za dokazovanje Madrida, da je Katalonija sestavni del Španije, ali pa da je 
volja španske vlade, da pristopi k politični normalizaciji odnosov s Katalonijo. 
Katalonci so se množično opredelili za prvo opcijo. To so dokazali tudi s protesti, ponovno z deset tisoči udeležencev, 
transparenti, skandiranjem gesel, žvižgi španskim ministrom, tudi nekaj manjšimi incidenti s policijo, in zaporo številnih cest 
v celotni regiji, kar je v zadnjem času skoraj nekakšen nacionalni šport. 
Katalonska vlada je bila previdnejša. Po prvih odklonilnih namenih so se vendarle srečali oba premiera oziroma tričlanske 
delegacije obeh vlad. Vendar se je to zgodilo ob sosledju dogodkov, ki vsi kažejo na voljo po postopni normalizaciji. Najprej 
so v četrtek dopoldne katalonski politični priporniki prekinili gladovno stavko. Temu je sledila odločitev ustavnega sodišča, ki 
je zavrnilo zahtevo Jordija Sancheza, ki je že več kot leto dni v priporu, po izpustitvi na prostost, a mu s tem omogočilo 
pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice. Potem sta se sestala predsednika vlad s sodelavci in na koncu objavila 
skupno sporočilo z zavezo po dialogu, ugotovitvijo, da so mnenja o prihodnosti Katalonije deljena, in željo po iskanju 
demokratične rešitve v zakonskem okviru, politične rešitve, ki bi v čim večji meri uživala podporo katalonskega ljudstva. 
Gre za nov pristop, potem ko se madridska vlada, vodil jo je Mariano Rajoy, celih šest let ni bila pripravljena pogovarjati s 
katalonskimi oblastmi. Desno usmerjeni madridski mediji so zdaj napadli Sancheza in ga obtožili izdajstva, medtem ko El 
Pais, ki je blizu socialistični stranki, a je v zadnjem letu odločno podpiral teze uradnega Madrida, namenja glavni naslov 
iskanju političnega predloga, ki bi užival široko podporo, v uvodniku pa ostaja pri starih tezah in očita Sanchezu, da želi 
zadovoljiti indipendentiste. Madridska desnica preko svojih medijev očita Sanchezu, da popušča Torri z namenom, da bi si 
zagotovil katalonske glasove za odobritev proračuna. To je seveda smiselno, ampak prav v času pogovora med 
predsednikoma je zasedalo vodstvo stranke PDECat, ki ji pripada Torra, in sklenilo, da državnega proračuna ne podpre, 
dokler bo država preganjala katalonske politike. 
Skratka, obstajajo prvi znaki normalizacije odnosov, do morebitnega dogovora pa je še zelo daleč. 

• Španija napovedala, da bo sprejela več sto migrantov.  STA, A.L.  Večer, Maribor, 22.12.2018 
https://www.vecer.com/spanija-napovedala-da-bo-sprejela-vec-sto-migrantov-6634261  
Samo letos je v poskusu prečkanja Sredozemskega morja do Evrope umrlo več kot 1300 migrantov. 
Španija je danes izrazila pripravljenost sprejeti 311 migrantov z ladje španske nevladne organizacije Proactiva Open 
Arms, ki je obtičala v Sredozemskem morju, potem ko sta jim izkrcanje zavrnili Malta in Italija. Božič bodo verjetno 
vseeno preživeli na morju. 
 

 
Slika: Španija napovedala, da bo sprejela več sto migrantov. Foto: Reuters  
 
Španska obalna straža je zaradi zavrnitve ali ker niso prejeli odgovora od bližnjih pristanišč ladji dovolila, da vpluje v španske 
teritorialne vode, je sporočila vlada v Madridu. 
Kljub temu bodo migranti, ki so jih v petek s treh čolnov rešili na odprtem morju ob libijski obali, med njimi so tudi 
nosečnice, otroci in dojenčki, božič zelo verjetno preživeli na morju. Sedaj namreč plujejo proti kraju Algeciras blizu 
Gibraltarja, za kar bodo potrebovali pet do šest dni, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki navaja nevladno 
organizacijo. Z zalogami hrane pa je na poti ladja nevladne organizacije Astral iz Španije. 
Španska vlada je še sporočila, da na prošnjo španske nevladne organizacije za vplutje niso odgovorile Libija, Francija in 
Tunizija. 
Pred tem je italijanski notranji minister Matteo Salvini sporočil, da v Italiji niso dobrodošli. Tvitnil je, da "je njegov odgovor 
jasen: italijanska pristanišča so zaprta". "Za tihotapce ljudi in za tiste, ki jim pomagajo, je zabave konec," je pristavil. 
Proactiva Open Arms je objavil video, v katerem je izpostavil, da so migrante rešili pred gotovo smrtjo, saj je zelo mrzlo. 
Malta pa ne samo, da jim ni dovolila izkrcanja, niti s hrano jim ne želi pomagati. 
Nemška nevladna organizacija Sea Watch je medtem danes sporočila, da so iz morja rešili 33 migrantov in pozvali k 
dovoljenju za izkrcanje. 
Ladja španske nevladne organizacije je še z dvema ladjama drugih skupin konec novembra začela patruljirati na odprtem 
morju ob libijski obali, ki je znano kot najbolj smrtonosno območje za migrante v Sredozemlju. 
Samo letos je v poskusu prečkanja Sredozemskega morja do Evrope umrlo več kot 1300 migrantov. 
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Vestnik, Murska Sobota 

• Lendavski župan na dveh stolih. Majda Horvat. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 52, 27. decembra 2018, str. 
3 

Prvi očitki 
Magyar je povedal, da so mu volivci podelili mandat tako za članstvo v svetu lendavske manjšinske organizacije kot za 
župana 
Lendavski župan Janez Magyar je zanikal, kar je zaokrožilo po kuloarjih, da bo župansko funkcijo opravljal neprofesionalno. 
»To je glede na obseg dela trenutno nemogoče,« je izjavil. Ob tem je poudaril, da se je za profesionalno županovanje odločil 
in to tudi napovedal že, ko se je začela županska kampanja. Ravno zato je svoje podjetje ter njegovo upravljanje prepustil 
sinovoma. Ob tem pa Magyar dopušča možnost, da se bo kdaj v prihodnosti odločil drugače. 
 

 
Slika: Lendavski župan Janez Magyar odgovarja na očitke. Fotografija: Nataša Juhnov.  
 
Zavrnil je tudi očitke nekaterih, da je nesprejemljivo, da je kot župan hkrati tudi član sveta Madžarske samoupravne 
narodne skupnosti Občine Lendava in da je sprejel tudi članstvo v svetu krovne organizacije pomurskih Madžarov. To 
pravnoformalno ni sporno in ne gre za navzkrižje interesov, svojo dvojno vlogo pa Magyar pojasnjuje z voljo in odločitvijo 
volivcev. Kot je dejal, je bil na lokalnih volitvah 18. novembra ponovno izvoljen v svet Madžarske samoupravne 
narodne skupnosti Občine Lendava, kar pomeni, da so volivci pred drugim krogom županskih volitev, ki je bil pozneje, 2. 
decembra, to že vedeli, ko so mu podelili mandat še za župansko funkcijo. Zato tudi ne vidi razloga, da bi moral katero od 
funkcij opustiti. 
Glede izbire svojih ožjih sodelavcev pa je potrdil, da bo s prenehanjem zaposlitve dosedanjega tajnika občinske uprave 
Mateja Furlana to delovno mesto zasedla Aleksandra Kreslin. 

• S slovarjem zbrano bogastvo. Besedilo: Maja Hajdinjak. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 52, 27. decembra 

2018, priloga PEN, str. 6 
V Novakovem slovarju tudi danes manj znane besede. Slabo poznano Prekmurje približal preostali Sloveniji. 
Leta 2006 je prekmurščina dobila poseben spomenik. Prekmurski slavist in etnolog dr. Vilko Novak je popisal in izdal staro 
prekmursko besedje v Slovarju stare knjižne prekmurščine, ki velja za njegovo življenjsko delo. Knjiga je v prvi nakladi pošla 
v vsega treh tednih, kar se na splošno na slovenskem knjižnem trgu zgodi zelo redko, še redkeje pa, če gre za strokovno 
ali znanstveno literaturo. 
 

 
Slika: Prekmurski slavist in etnolog dr. Vilko Novak je popisal in izdal staro prekmursko besedje v Slovarju stare knjižne 
prekmurščine, ki velja za njegovo življenjsko delo. Foto: Vestnik 
 
O slovarju 
Delo je izšlo pri ZRC SAZU in zajema skoraj 15.000 iztočnic ter nekaj manj kot 2500 podiztočnic. Novak je zbiral besedje vse 
od prve prekmurske knjige iz leta 1715 do leta 1919, ko se je Prekmurje priključilo matični domovini – gre za 25 del.  



 

 
Slika: Slovar stare knjižne prekmurščine. Foto: Vestnik 
 
Vključuje vse pomembne avtorje in vso tematiko, ki jo je obravnavala tedanja prekmurska literatura. Prevladujejo verska 
besedila, sledijo učbeniki in vzgojne knjige, manjše število besedil pa obravnava ljudske običaje in zgodovino, izpisan je tudi 
prvi prekmurski časopis Prijatel, ki je bil pravzaprav edini pomembni nadaljevalec prekmurskega knjižnega jezika. 
Slovar je nastal zaradi posebnosti v besedju in slovnici, njegov pomen pa je mnogo širši od navadne ga slovarja. Koristen je 
geografom, zgodovinarjem in etnologom, saj v njem lahko najdejo na primer kakšno krajevno ime v nekem obdobju in 
podobno. Ravno zato se Novakov slovar definira kot narečno-zgodovinski. Delo je zanimivo tudi za sodobne Prekmurce, saj 
jim je večina iztočnic stare knjižne prekmurščine še danes znana, ker se ta v zadnjih stoletjih ni bistveno spremenila. 
V zapisih o nastajanju slovarja lahko preberemo, da je Novak že konec 60. in v začetku 70. let imel zbranih okrog 160.000 
listkov s prekmurskim besedjem, vendar ga ni porabil le za omenjeni slovar, ampak so mu razna znanstvena dognanja 
koristila tudi pri drugih delih o zgodovini in kulturi pokrajine na levem bregu Mure. Poskusni snopič je sicer izšel že leta 1988 
in po odzivih javnosti potrdil, da gre za delo izjemnega pomena, ki zahteva čimprejšnjo izdajo slovarja. 
Pozabljene besede 
V slovarju, ki je dostopen tudi na spletnem portalu Fran in tako z nekaj kliki na dosegu vsakemu posamezniku, se najdejo 
tudi besede, ki so sodobnemu Prekmurcu manj znane oziroma jih uporabljajo le še v nekaterih predelih Prekmurja. Tako 
najdemo na primer besede, kot so adomáš (pomeni pitje po delu oziroma napitnico), bantüvati (žaliti ali prizadeti), biróuv 
(sodnik), čalárni čalárni ali čelárni (zvijačen, varljiv), hamičíja (zavist, zloba), žùhek (grenek, bridek), zrokǜvati (povzročati) in 
druge. 
Zanimiv in (vsaj mlajši generaciji popolnoma neznan) se zdi medmet dèskurde, ki pomeni hajd, hitro.  
Glasnik prekmurske krajine 
Vilko Novak se je rodil 28. Aprila 1909 v Beltincih. Od šestega do dvaindvajsetega leta je živel pri stricu Ivanu Baši v 
bogojinskem župnišču, kjer je spoznaval prekmurske duhovnike in veliko delo njihovih prednikov za ohranitev jezika in 
narodnosti, iz česar izvira njegova ljubezen do rodne krajine. Na ljubljanski univerzi je diplomiral iz slavistike, leta 1944 pa na 
univerzi v Budimpešti doktoriral s tezo Štefan Kuzmič, slovenski prevajalec Biblije. Tri leta pozneje je pridobil še naslov 
doktor etnologije. Sprva je delal kot gimnazijski profesor, leta 1955 pa bil izvoljen za docenta na oddelku za etnologijo 
ljubljanske filozofske fakultete. 
O njegovi pripadnosti domači krajini priča število naslovov, ki obravnavajo prekmursko in tudi porabsko tematiko (od 
štirinajstih samostojnih publikacij je takih devet). Njegova bibliografija poleg slovarja zajema tudi pesmi, poročila, preglede 
prekmurskega slovstva, ljudsko izročilo, orise narodnostnih in verskih tokov ob prelomu stoletja, obravnaval je tudi 
najstarejše prekmurske rokopisne pesmarice. Leta 2000 je v samozaložbi izdal pesniško zbirko z naslovom Zbogom življenje. 
Umrl je tri leta pozneje, 8. oktobra 2003.  
Pripravo slovarja, ki je torej izšel posthumno, so dokončali sodelavci Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. 
O njem najdemo zapis Jožeta Zadravca, ki strne Novakov pomen: »Sodil je v generacijo, ki si je naložila nalogo približati 
slabo poznano Prekmurje ostali Sloveniji.« 
Zakaj o prekmurščini 
Avgusta 2019 bomo praznovali 100. obletnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Odštevanju 
mesecev do takrat se Vestnik pridružuje tudi na tej strani, in sicer tako, da bomo vsakokrat osvetlili katero od osebnosti, 
značilnosti oziroma vprašanj, ki se porajajo o(b) prekmurščini, saj je prav ta eden tistih elementov, ki Prekmurje  
opredeljujejo najbolj, predstavili bomo tudi ljudi, ki so bili v zgodovini in so danes zaslužni za to, da prekmurščina še živi. 
 

MMC RTV SLO   
 

• Hrvaška meni, da EU-sodišče ni pristojno za odločanje o slovenski tožbi. La. Da.  Zagreb - MMC RTV SLO, STA  
                 21. december 2018  
Hrvaška poslala odgovor Sodišču EU-ja 



https://www.rtvslo.si/slovenija/hrvaska-meni-da-eu-sodisce-ni-pristojno-za-odlocanje-o-slovenski-tozbi/475452 
 

 
Slika: V odgovoru je Zagreb izpostavil ugovor na pristojnost Sodišča EU-ja za reševanje spora. Foto: BoBo  
 
Hrvaška je poslala odgovor Sodišču EU-ja na slovensko tožbo zaradi kršitve evropskega prava v povezavi z 
nespoštovanjem arbitražne odločbe, v njem izpostavljajo, da Sodišče EU-ja za reševanje spora ni pristojno.  
"Hrvaška zahteva, da sodišče v celoti zavrne tožbo kot nedopustno, ker ni pristojno za odločanje o zahtevah Slovenije v 
postopku, kot ga predvideva 259. člen pogodbe o delovanju Evropske unije, glede na to, da je spor med Hrvaško in Slovenijo 
treba reševati z uporabo pravil mednarodnega prava in reševanje spora ni odvisno od uporabe prava EU-ja niti od njegove 
razlage," so zapisali v kratkem sporočilu za javnost ob objavi, da so v skladu s četrtkovo odločitvijo vlade odgovorili na 
slovensko tožbo. 
Na sedežu hrvaške diplomacije so na začetku tedna dejali, da odgovor na slovensko tožbo pripravljajo v sodelovanju s 
hrvaškimi in tujimi strokovnjaki za mednarodno in evropsko pravo. 
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 je navedeno, da Slovenija Hrvaški očita 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, ter druge obveznosti 
iz razsodbe. 
V Ljubljani prav tako menijo, 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. 
Odločitev za tožbo na podlagi 259. člena lizbonske pogodbe je sprejela prejšnja slovenska vlada tik pred odstopom Mira 
Cerarja s premierskega položaja 14. marca. Slovenija je tožbo pred Sodiščem EU-ja vložila sredi julija, povzetek vsebine pa je 
bil v Uradnem listu EU-ja objavljen 5. novembra. 

• Španska vlada zasedala v Barceloni, protestniki zaprli ceste. B. V. 21. december 2018. Barcelona - MMC RTV SLO  
Protestniki špansko vlado označili za "okupacijske sile" 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/spanska-vlada-zasedala-v-barceloni-protestniki-zaprli-ceste/475439  
 

 
Slika: V središču Barcelone je bilo napeto med (katalonsko) policijo in protestniki. Foto: Reuters  
 
Katalonski zagovorniki neodvisnosti so v nekaterih delih pokrajine zaprli ceste, medtem ko je španska vlada zasedala v 
Barceloni, s čimer je želela zmanjšati napetosti med Katalonijo in Madridom.  
Španski premier Pedro Sánchez in katalonski voditelj Quim Torra sta se v četrtek sicer zavezala k "učinkovitemu dialogu", 
kljub temu pa je prišlo do protivladnih protestov, ki naj bi se še okrepili. 
Čez dan so protestniki zaprli več kot 20 cest. Proteste koordinira, kot poroča BBC, radikalna skupina, Odbori za zaščito 
republike. Na eni od cest ob obali so protestniki sedeli na tleh z rokami v zraku, policija pa jih je odvlekla. 
Petkovo zasedanje vlade se je zgodilo točno leto po tem, ko je vlada sklicala predčasne volitve v Kataloniji, kar so skupine, ki 
zagovarjajo neodvisnost, dojele kot provokacijo. 
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Ob začetku zasedanja je bilo v središču Barcelone med policijo in protestniki napeto. Ko so policisti v protiizgredni opremi 
odstranjevali zaporo ene od glavnih ulic, so nanje protestniki metali različne predmete. Policija je v bližini okoli 1.000 
protestnikom preprečevala, da pridejo bliže. 
Prijetih je bilo osem ljudi. Regionalna policija, Mossos d'Esquadra, je sporočila, da je en človek pridržan zaradi materialov, ki 
bi jih lahko uporabil za izdelavo eksplozivne naprave.  
Odbori za zaščito republike so podpornike pozvali, naj obkrožijo poslopje, kjer se je sestala vlada. 
Medtem se je ob železniški postaji Franca zbralo več tisoč ljudi, ki so mirno protestirali. Nekateri so imeli transparente z 
napisom "Okupacijske sile, ven". 
Vplivno združenje Katalonska nacionalna skupščina (ANC), ki je v zadnjih letih organiziralo več množičnih zborovanj za 
neodvisnost Katalonije, pa je pozvalo podpornike, naj v Barcelono pridejo z avtomobili, da bi zaprli mesto. 
Vlada je na današnjem zasedanju potrdila 22-odstotno povišanje minimalne plače v Španiji s 736 na 900 evrov, kar se bo 
uveljavilo z januarjem. To pomeni, da se bo minimalna plača v tej državi spremenila z ene najnižjih v eno najvišjih v Evropi. 
Vlada je potrdila tudi povišanje plač javnih uslužbencev, napovedala pa je tudi vlaganja v že dolgo zahtevane infrastrukturne 
projekte v Kataloniji, kjer živi okoli 7,5 milijona ljudi. 
 

 
Slika: Tokratno zasedanje španske vlade v Barceloni naj bi Kataloncem sporočalo, da si v Madridu prizadevajo za boljše 
življenje v tej pokrajini. Foto: Reuters  
 
V Kataloniji burno že več kot leto dni 
V Kataloniji je 1. oktobra 2017 potekal referendum o neodvisnosti, ki jo je regionalna vlada konec tistega meseca tudi 
razglasila. Špansko ustavno sodišče pa je referendum označilo za nezakonitega, vlada v Madridu pa je nato uvedla 
neposredno vladavino v Kataloniji, ki ji je začasno odvzelo avtonomijo. 
Takratni katalonski voditelj Carles Puigdemont je po neuspešni razglasitvi neodvisnosti pobegnil v Belgijo, Španijo pa so 
zapustili tudi drugi katalonski voditelji. 
Vrhovno sodišče je sicer medtem preklicalo evropske naloge za aretacijo Puigdemonta in pet njegovih pomočnikov, ne pa 
tudi obtožb, kar pomeni, da jim še vedno grozijo aretacije, če se vrnejo v Španijo. 
Medtem je v zaporu devet nekdanjih katalonskih voditeljev, in sicer zaradi upora in drugih obtožb, povezanih z 
referendumom o neodvisnosti. 

• Stranka slovenske manjšine opozarja na ogroženo zastopanost v italijanskem parlamentu. La. Da.  Trst - MMC 
RTV SLO, STA.  22. december 2018  

Pismo SSk-ja Marjanu Šarcu in Miru Cerarju 
https://www.rtvslo.si/slovenija/stranka-slovenske-manjsine-opozarja-na-ogrozeno-zastopanost-v-italijanskem-
parlamentu/475513  
Slovenska skupnost, stranka slovenske manjšine v Italiji, je v pismu premierju Marjanu Šarcu in zunanjemu ministru Miru 
Cerarju opozorila na ogroženo zastopanost Slovencev v italijanskem parlamentu. 
 

 
Slika: Poslanska zbornica italijanskega parlamenta. Foto: EPA  

https://www.rtvslo.si/slovenija/stranka-slovenske-manjsine-opozarja-na-ogrozeno-zastopanost-v-italijanskem-parlamentu/475513
https://www.rtvslo.si/slovenija/stranka-slovenske-manjsine-opozarja-na-ogrozeno-zastopanost-v-italijanskem-parlamentu/475513
https://img.rtvslo.si/_up/upload/2018/12/21/65552630.jpg
https://img.rtvslo.si/_up/upload/2018/12/22/65552803_fp-xl.jpg


 
SSk v pismu opozarja, da se je v italijanskem parlamentu pred dnevi znova pojavil osnutek ustavnega zakona s težnjami po 
drastičnem zmanjšanju števila izvoljivih članov senata in poslanske zbornice. Predlagatelj, senator Robert Calderoli, svojo 
pobudo utemeljuje s potrebo po racionaliziranju zakonodajnih postopkov in zmanjšanju stroškov za delovanje državnih 
organov. 
Med prvimi so predlogu nasprotovali predstavniki nemške manjšine na Južnem Tirolskem, ki so opozorili, da bi to privedlo 
do zmanjšanja teže njihovega zastopstva v parlamentu in posledičnega nižanja ravni zaščite nemške narodne skupnosti. Z 
njimi je takoj potegnila avstrijska zunanja ministrica, ki je potrdila, da je ogrožena mednarodna dvostranska pogodba, ki 
ureja področje zaščite manjšine, piše v pismu, ki ga je podpisal deželni politični tajnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec. 
SSk izpostavlja, da zmanjšanje skupnega števila članov parlamenta neposredno ogroža že tako "sramotno skromne možnosti 
izvolitve slovenskega zastopnika na osnovi veljavne zakonodaje in ustavnega okvira". Slovencem pa zdaj po oceni SSk-ja 
grozi "brezkompromisno izničenje vsake možnosti zastopanosti v italijanskem parlamentu". 
Vlada naj opozori na razliko med stanjem v Sloveniji in Italiji 
Slovensko vlado pozivajo, da že v tej fazi jasno in odločno intervenira v odnosu do italijanskih institucionalnih sogovornikov. 
V SSk-ju menijo, da mora slovenska vlada opozoriti tudi na razvidno razliko med stanjem v Sloveniji in Italiji ter zahtevati, da 
se v napovedane zakonske in ustavne spremembe zapiše tudi načelo zajamčene zastopanosti slovenske narodne skupnosti v 
obeh domovih italijanskega parlamenta. 
Pri tem izpostavljajo, da Slovenci v Italiji že vrsto let zahtevajo spoštovanje mednarodnih dogovorov oziroma vsaj načela, ki 
v zaščitnem zakonu iz leta 2001 narekuje v volilni zakonodaji olajšane poti za izvolitev slovenskih zastopnikov v obeh 
domovih parlamenta. Dejansko namreč niti sedanji volilni zakon ne daje nobenih zagotovil, tako da so letos izvolili svojo 
zastopnico v senat zaradi spleta srečnih in verjetno neponovljivih naključij. 
Menijo, da je treba pravila spremeniti. Model vidijo v evropski in deželni volilni zakonodaji, ki predvideva olajšane pogoje za 
nastopanje samostojne in suverene manjšinske liste. Pri tem kot idealno izpostavljajo rešitev, ki za italijansko in madžarsko 
narodno skupnost velja v Sloveniji. 
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Revolucionar in partizan Janko Pleterski Dr. Cvetka H. Toth. Svobodna beseda, Ljubljana, 25. decembra 2018 
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Revolucionar in partizan Janko Pleterski (1923−2018) 
 
»Hočemo stati in obstati« 
Bi se dalo to ali ono iz naše zgodovine, in to nedavne, izbrisati ali celo preklicati? Recimo, ker bi spadalo na smetišče ‒ in 
smeti je pač treba skuriti, tako kot vse odvečno, umazano, kot nesnago, odpad. Vendar so že stari Grki vedeli, da tega, kar je 
bilo storjeno, noben bog ne more spremeniti v nikdar storjeno, kot da se ni nikdar zgodilo. Zgodovine ne moremo 
demontirati, tudi s kakšnim zdajšnjim političnim rivalstvom z desne ne. Ne pozabimo, da gre najprej za spoštovanje življenja, 
ki ga ne smemo zanikati, ne smemo odrekati možnosti, da dobremu dodajamo dobro, medtem ko je slabo in zlo v prihodnje 
treba zavračati in s političnimi sredstvi zakonito preprečevati nasilje vseh vrst. 
Zelo ugleden in priznan slovenski zgodovinar, akademik, nekdanji zapornik zaradi sodelovanja z OF, po kapitulaciji Italije 
partizan dr. Janko Pleterski si je z naslovno formulacijo sam zastavil vprašanje, ki se glasi »Preklicati revolucijo v slovenski 
zgodovini?«, in sicer leta 2011 v svojem, kot je sam povedal, nekakšnem posthumnem pogledu in tudi s kakšno majhno 
porcijo šaljivosti, ki jo narekuje življenje sámo. Le kakšen je tisti narod, ki na svojo revolucijo ni ponosen? In kako je s tem 

http://www.svobodnabeseda.si/dr-cvetka-h-toth-revolucionar-in-partizan-janko-pleterski/


povrhu biti še revolucionar, v revoluciji sodelovati? Kot da bi del zdajšnje politične scene pritiskal s kar najbolj represivnimi, 
žaljivimi in moralizirajočimi sredstvi na vse nas, ki še vedno vztrajamo pri naši, slovenski revoluciji kot dejanju nacionalnega 
ponosa, časti in kar najbolj onaravljenega doživljanja etike, ki izhaja iz potrebe po pravici in občutku za poštenost! Tem, ki 
demonizirajo vse povezano z revolucijo in uporništvo, celo zelo dobro služi parola zdajšnje dobe, ki se imenuje 
postrevolucionarna, in to je čas po letu 1989, ki pomeni čas sesutja socializma boljševiškega izvora. Iztekla in izpela naj bi se 
doba velikih revolucij, tj. dvestoletno obdobje 1789−1989, doba, ki je črpala idejo napredka iz revolucij. 
Če pustimo ob strani vsako, še posebej trenutno politično všečno razpravljanje o tej temi, velja prisluhniti osebnemu, 
doživljajsko-izpovednemu pristopu akademika Pleterskega, ki začenja najprej s seboj samim in pravi tole: »Odkar sem se 
zavedel, da živim v svetu, sem bil na strani revolucije. Še ko sem se v krčevinski šoli učil pisati, škripaje po skrilni tablici z 
ošiljenim kamenčkom, sem si želel, da v oguljenih klopeh med sošolci ne bi bilo takšnih s strganimi komolci na prekratkih 
rokavih, bleščečih od brisanja smrkavih nosov, in da med deklicami ne bi bilo podobnih, ki jim po dolgih svetlih kitah 
gomazijo uši. Da ne bi nikomur gledala lakota iz oči, da bi vsi imeli tudi svoj košček masla na kruhu, kot ga imam jaz. Seveda 
sprva nisem vedel, da to pomeni biti v življenju na strani revolucije. Da sem Slovenec, mi je bilo samoumevno, a hkrati tudi, 
da ljudje pripadajo različnim narodom in jezikom. Saj mi je bila mati Čehinja in smo v Mariboru imeli tudi Nemce za sosede, 
starši pa tudi za prijatelje. Razumeval sem tudi nemške glasove nekaterih predmestnih otrok na ulici. V tistih letih se očem 
še niso vsiljevali obuti v bele dokolenke.« Zgodnje otroštvo, ki ga spremljata čut za krivico, socialno še posebej, in pogled na 
revščino ‒ in kje je zdaj tu kaj pravičnega za vse, ne samo za bogate in za te z belimi dokolenkami?! 
Zgodovinar in aktivni udeleženec NOB je povedal predvsem to, da je slovenski NOB takšen, kot je bil in potekal v času druge 
svetovne vojne, pravcati unikum. NOB je tako po svojem stvarnem in hkrati še po svojem širšem družbenopolitičnem 
dogajanju nekaj docela izvirnega in enkratnega, enkratnost nacionalne in socialne preobrazbe, ki je potekala 
revolucionarno. Ničesar iz NOB ni treba »izločati ali prebarvati« in to »tudi ni dopustno«. Pri tem Pleterski poudarja: »Edino 
dopustno in potrebno je to, da bolje in globlje spoznavamo to edinstveno in enkratno dogajanje, ponazarjamo svetu 
njegovo singularnost (enkratnost). Široki svet bo pridobil, če jo bo opazil, saj so v njej navzoči tudi njegovi problemi.« 
Hitler s svojim fašizmom in okupacijo je za slovenski narod pomenil genocid, etnično čiščenje, ki ga je tudi izvajal. Nam, 
Slovencem, je grozilo popolno izginotje, izbris z ozemlja, ki je bilo stoletja naše, opozarja Pleterski. Hitler je »Slovence hotel 
izbrisati z evropskega zemljevida, na sredi nekdaj slovenske dežele, simbolno na blejskem otoku, pa je nameraval, v znak 
zmage tisočletnega nemškega rajha v tem prostoru, od nekdaj namenjenemu germanizaciji, postaviti veličasten tempelj v 
čast germanskemu bogu Votanu. Slovenski Bled z vso slovensko deželo vred naj bi postal simbolno središče obnovljenega 
nemškega in njemu podrejenega evropskega poganstva.« Te besede zgodovinarja se nas dotaknejo in partizanstvo kot 
vsesplošni ljudski upor je nastalo iz naše, najprej samo docela človeške potrebe po pravici do življenja in obstoja ‒ da 
preprosto obstanemo. In smo, ker smo se genocidu uprli in namesto sveta, prepolnega socialnih krivic, zahtevali več 
pravičnosti za vse, za vsakega človeka. Ej, narod upornikov smo, ne hlapcev – hlapčevstvo nam je naša, slovenska revolucija 
odvzela. Na srečo! 
Poudarjam, akademik dr. Janko Pleterski je bil partizan, ki izrecno opozarja, da zgodovinar ni sodnik zgodovini in tej, »ki se 
je že zgodila, ni upravičen dajati lekcij. O svoji upravičenosti je namreč ta zgodovina odločila sama.« Gotovo so revolucije 
»sestavina zgodovinskega toka družbenega razvoja človeštva«, dogajanje, ki je zelo burno, celo intenzivno, predvsem pa 
prekinja neko določeno stanje. Kontrarevolucije, tj. protirevolucije, pa so faze reakcije oziroma poskusi restavracije stanja 
pred revolucijo. Kakor koli že, opozarja Pleterski, »sam tok zgodovine je nepovraten in ničesar dejansko že dogodenega iz 
njega ni mogoče več izključiti ne v posledicah ne v vzročni povezanosti. Izključevati oziroma preklicevati je mogoče ideje, ne 
storjenih dejanj. Vsako tako izključevanje ali preklic ideje pa je že novo storjeno dejanje in odgovornost zanj bremeni 
novega storilca, brez vpliva na odgovornost storilcev vseh poprejšnjih. Iskanje odgovornosti za minula, v zgodovinskem toku 
storjena dejanja lahko zato služi njegovemu razlaganju, nikoli pa vnazajšnjemu vrednostnemu spreminjanju dogodenega 
stanja.« Torej! 
Danes, dvesto let od rojstva Karla Marxa (1818−1883), smo soočeni z megapošastjo, »ki straši po Evropi« in po celem svetu, 
tj. z globalizacijo, ki jo usmerja ideologija neoliberalizma; prihaja do premoči ekonomije nad politiko, med njima razlika celo 
izginja. Iluzorno je pričakovati, da bo kakšna zapovedana etika – ponižnost in poslušnost, kot pred francosko revolucijo – 
opravljala funkcijo gasilca za številna kritična socialna vprašanja, in ta zapovedana etika se sklicuje na nekakšno krizo 
vrednot, ki je izmišljena. O tej t. i. krizi − čisti čvek − pa poslušamo že na vseh gasilskih veselicah. 
Poraz zmagovalcev in zmaga premaganih je enako navdihujoča tema pri teh na levi kot onih na desni. Naša revolucija ni 
»velika francoska«, je le slovenska, takšna, kakršna je bila. Drugačne nismo imeli. Tukaj je, pa naj piše o njej Tone Svetina ali 
Drago Jančar: obema je ustvarjalni izziv, opozarja Janko Pleterski. Predvsem gre za življenje samo, toda jaz osebno 
pogosteje prebiram Svetinova dela, kajti bil je zraven takrat, ko so ljudje okrog njega umirali, se borili in vztrajali, da ta naš 
narod sploh obstane. Zmage v vojni in tudi revolucije po njej in potem še desetletja pozneje osamosvojitve mnogi, tako kot 
akademik Pleterski, ne doživljamo kot zmago nekakšne kontrarevolucije. 
Kar je bilo, naj ne bo sredstvo za politizacijo zdajšnjih problemov, in najslabši odnos do preteklosti je propagandističen. Če 
počnemo to, potem se obnavljajo sile, ki so nekoč pripeljale do tragičnega dogajanja, in tako nakopičena energija – gorje – 
lahko spet izbruhne; vojna v Bosni je primer tega. So razlike, so nasprotja, in ko se ta pojavijo, so trajne narave, nikdar več 
ne izginejo, med njimi sprava ni več možna. Povem pa odločno, da je vsem tem trajnim nasprotjem treba pustiti eno, in to 
svobodo. Kajti življenja ni onkraj svobode in samo svoboden človek lahko živi in deluje moralno. Hvaležna sem generaciji 
svojih staršev, ki so sodelovali v NOB in revoluciji in mi trajno privzgojili zavest o tem, da takrat, ko smo socialno ogroženi, 
siromašni in ko nimamo zadosti sredstev za preživetje, tudi ne moremo uresničevati te najbolj temeljne človekove potrebe, 
namreč potrebe po svobodi. 



Svobode ni onkraj urejene, varne sociale, za vse, za vsakega človeka in ne samo − tako po postmodernistično, post 
revolucionarno − za nekatere. Nikakršna visoko doneča retorika o duhu nove dobe kot »duhu razlik« ne more mimo tega, da 
je univerzalizem svobode pač v svobodi za vse in ne samo za nekatere. In v tem univerzalizmu je med drugim najbolj 
revolucionarno poslanstvo revolucij dvestotih let, ki so potekale, tu v Evropi – na srečo tudi pri nas −, in vplivale na 
dogajanje po celem svetu. Zato nam Janko Pleterski glede revolucije svetuje: »Le voljni moramo biti, da sprejmemo njeno 
dediščino, dobro in slabo, brez izključevanja, zamolčevanja ali celo ponarejanja. Nikogar ni, ki bi kaj plačal namesto nas in za 
nas. Seveda, če hočemo še biti.« To pa vsekakor hočemo – stati in obstati. 
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• Tukajšnji tujci.  Peter Petrovčič. Mladina 51. Ljubljana, 21. 12. 2018   
(Neo)rasizem v državnem zboru 
https://www.mladina.si/188765/tukajsnji-tujci/ 
 

 
Slika: Matej Tonin, predsednik komisije, ki svari pred tujci. Foto: © Borut Krajnc 
 
Državnozborska komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (KNOVS) je ugotovila, da eno izmed groženj Sloveniji 
pomenijo prebivalci Slovenije, ki so se rodili zunaj nje. Konkretneje, ker Slovenijo dolgoročno ogrožajo negativni 
demografski trendi, bo veliko težav pri popolnjevanju sestave slovenske vojske in policije, dodatna težava pri tem pa naj bi 
bila, da 17 odstotkov v »Sloveniji živečega prebivalstva ni rojenega v Sloveniji«. V komisiji ima v skladu z običajem večino 
opozicija, torej SDS, NSi in SNS, vodi pa jo predsednik NSi Matej Tonin. 
Da bo komisija v takšni zasedbi iskala »zunanjega« sovražnika, ne bi smelo presenečati. Presenečajo pa njena rasistična 
stališča, natančneje t. i. neorasizem, prikriti rasizem. Ta ne govori več, da so nekateri ljudje manj vredni od drugih, pač pa, 
da so vsi sicer enakopravni, le da ne morejo sobivati, ker so si kulturno preveč različni. Da so torej temnopolti, muslimani, 
Azijci in vsi »drugi« resda ljudje, a v Evropi ali Sloveniji ne morejo sobivati z Evropejci, ker se od njih preveč razlikujejo. 
Ostanejo in bivajo naj torej tam, kjer so se rodili, ali pa naj se celo vrnejo v kraje, od koder so prišli njihovi starši. 
Tudi opozicijski poslanci glede »prebivalcev, ki niso rojeni v Sloveniji«, niso rekli, da pomenijo varnostno grožnjo sami po 
sebi. Težava naj bi bila v tem, da so ti ljudje taki, da pač ne čutijo dovolj pripadnosti in ljubezni do »domovine«, da bi se v 
dovoljšnem številu odločali za poklic vojaka, policista in za druge oblike zaposlitve na obrambno-varnostnem področju, ki 
naj bi Sloveniji omogočale varnost. 
»Ugotovitve« komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, za katere sicer ta ni podala konkretnih analiz in 
statističnih podatkov, so spodbudile ostre odzive javnosti. V Alternativni akademiji, ki jo vodi dr. Darko Štrajn, so zapisali, da 
omenjanje »Neslovencev« kot varnostnega tveganja »krši civilizacijske in kulturne standarde, ki konstitucionalno 
opredeljujejo tudi samo OZN, kakršna se je izoblikovala po drugi svetovni vojni«. Od parlamentarnih strank, ki so, kot 
pravijo, dolžne skrbeti za ohranjanje demokracije, zahtevajo, da »zadevno oceno zavrnejo in predvsem najostreje obsodijo. 
Če tega ne bodo storile, bo uspel še en korak v legalizaciji in legitimiranju fašistoidnih tendenc znotraj osrednje institucije 
demokratičnega sistema.«  
Komisija je sicer med drugim kot grožnjo Sloveniji omenila omejevanje svobode govora (primer Strehovec) in »nespoštljiv 
odnos do institucij in simbolov republike Slovenije«, ta naj bi se celo stopnjeval, saj naj bi se »častili in obujali simboli 
nekdanjega totalitarnega režima«. 
Laži in sovraštvo, ki jih širijo nekateri politiki in njihovi mediji, v poročilu niso omenjeni. 
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Slika: Slovenija je Hrvaško nedavno vnovič pozvala k ustanovitvi skupnih organov za izvršitev arbitražne razsodbe o meji. 
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Slovenija je Hrvaško nedavno vnovič pozvala k ustanovitvi skupnih organov za izvršitev arbitražne razsodbe o meji, so 
danes sporočili z urada vlade za komuniciranje. Poudarili so, da bo Slovenija še naprej vztrajno pozivala Hrvaško k 
dialogu. Ob letu implementacije razsodbe pa je slovenska vlada objavila tudi podatke, koliko je to doslej stalo. 
Stališča držav se leto dni po slovenski implementaciji arbitražne razsodbe, ki bi sicer za obe državi morala biti zavezujoča, 
niso spremenila; Hrvaška implementacijo še vedno zavrača, ker ne priznava razsodbe, Slovenija na drugi strani z 
implementacijo nadaljuje, kolikor je to brez sodelovanja Hrvaške mogoče. 
Slovenija je "nedavno" ponovno pozvala Hrvaško k ustanovitvi skupnih organov za izvršitev razsodbe, zlasti k ustanovitvi 
demarkacijske komisije, ki bi pripravila in izvedla označitev meje v naravi ter po potrebi mejno črto malenkostno prilagodila 
na odsekih z neživljenjskim potekom. 
K temu naj bi Slovenija Hrvaško pozvala že trikrat - prvič takoj ob začetku implementacije, 30. decembra lani, tretjič pa 
"nedavno". Odgovora na to iz Zagreba ni bilo. 
Hrvaška na drugi strani ponuja vnovične dvostranske pogovore o meji od začetka in obenem nadaljuje z incidenti na morju, 
ko s policijskimi čolni ščiti hrvaške ribiče, da ignorirajo z arbitražo določeno mejo in ribarijo vse do sredinske črte v 
Piranskem zalivu, kjer Hrvaška vidi mejo na morju. 
Slovenija te incidente, ki se dogajajo samo na morju, na kopenski meji pa ne, beleži in je tudi na tej podlagi sprožila tožbo 
proti Hrvaški na Sodišču Evropske unije, ker da ji Hrvaška s tem onemogoča izvajanje skupnih politik. 
V Ljubljani vendarle upajo, "da bo tudi na hrvaški strani prevladala odgovornost in dozorelo spoznanje, da je arbitražno 
razsodbo treba uveljaviti". Vladni urad za komuniciranje (Ukom) še navaja, da pomen spoštovanja arbitražne razsodbe vse 
bolj spoznava tudi mednarodna skupnost. "Slovenija se zaveda, da je njeno stališče pravilno in bo pri njem vztrajala," so 
poudarili. 
Ob tem so na Ukomu objavili tudi pregled dosedanjih "posledic" implementacije arbitražne razsodbe, zlasti pomoči 
slovenskim državljanom (in tudi gospodarskim družbam), ki jih je arbitražna razsodba neposredno prizadela. 
Tako je Slovenija za preselitev tistih, ki so po arbitraže ostali na drugi strani meje, izrazili pa so željo po preselitvi na 
slovensko stran, že izplačala 1,94 milijona evrov, znesek pa bo na koncu najverjetneje znašal 2,79 milijona evrov. 
Ministrstvo za javno upravo je do 20. decembra prejelo skupaj 38 tovrstnih vlog, ki se nanašajo na skupno 98 oseb. Največ, 
24 vlog je bilo vloženih na območju upravne enote (UE) Piran, po sedem pa na območjih UE Ljutomer in Metlika. 
Pravnomočnih je že 30 odločb, za 26 pa so bila že izvedena izplačila. Še štiri vloge čakajo na pravnomočnost, štiri pa še na 
odločitev. 
Na področju kmetijstva in ribištva je sklad kmetijskih zemljišč in gozdov prejel 32 vlog za zemljišča na območju UE Lendava v 
skupni površini nekaj več kot sto hektarov. Stroški zagotovitve zemljišč upravičencev so bili ocenjeni na 200.000 evrov. V 
občini Metlika se bo preselila tudi ena kmetija, za kar bo Slovenija občini povrnila nekaj manj kot 14.000 evrov. 
Nekaj več kot 183.000 evrov je bilo namenjenih za povračilo ribičem zaradi oviranega ribolova in s tem izpada dohodka. V 
prvem šestmesečnem obdobju je bilo za 56 upravičenih vlog izplačanih 87.750 evrov, v drugem pa za 62 upravičenih vlog 
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95.500 evrov. Še 816 evrov je bilo namenjenih za povračilo škode na ribolovnem orodju oziroma plovilu. 
V letošnjem letu se bo 48.000 evrov namenilo tudi za stroške pravne pomoči slovenskim ribičem v postopkih, ki sta jih proti 
njim sprožila hrvaška policija in ribiški inšpektorat, ker so lovili v slovenskem morju, a pri tem prečkali hrvaško sredinsko 
črto. Glede na razpoložljive podatke je bilo vloženih že preko 220 ugovorov zoper izrečene kazni, ki še vedno prihajajo. 
Skupaj naj bi znesek glob in stroškov postopka že presegal 232.000 evrov. 
Še 27.400 evrov je bilo do 30. novembra namenjenih za nadomestila zaradi zmanjšanega obsega vračila trošarine. Zahtevke 
za to je sicer možno vložiti še do konca leta, še navaja Ukom. 
Arbitražno sodišče je odločitev o meji med Slovenijo in Hrvaško objavilo 29. junija lani, sedem let in pol po podpisu 
arbitražnega sporazuma. Šest mesecev kasneje, 30. decembra lani, jo je začela Slovenija implementirati. 
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