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• Novoletni nagovor ministra za Slovence. ORF, Celovec, 28.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2955654/  
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu na spletni povezavi objavlja nagovor ob začetku 
novega leta, v katerem minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik ocenjuje, da je sodelovanje med 
izseljenci in zamejci z matično domovino dobro. 
 

 
Slika: Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik, Foto: uszs.gov.si 
 
„Štipendije so ena izmed poti za združevanje“ 
Slovenski minister v govoru nagovarja Slovence v zamejstvu in po svetu, da bi se posluževali razpisov, ki jih objavlja Urad 
Republike Slovenije. Ob tem Česnik poudarja, da so ti ena izmed poti za združevanje Slovencev širom po svetu. „Štipendije 
za mladino živečo izven meja matične domovine in njihov študij v Sloveniji bodo še tesneje povezovale rojake in rojakinje z 
matično domovino“, je med drugim dejal minister za Slovence v zamejstvu in po svetu. 

• V 92. letu je umrl župnik Lovro Petricig. ORF, Celovec, 28.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2955898/  
V četrtek je umrl dolgoletni župnik v Šentilju ob Dravi Lorenz Petricig. Rojen leta 1927 v Vidmu, je 1946 maturiral na 
tamkajšnjem semenišču, kjer je naposled začel tudi študij teologije. Leta 1950 se je preselil na Koroško in na semenišču 
krške škofije študij zaključil. 
Šest let je bil kaplan v Železni Kapli 
Leta 1952 je Petricig na Krki bral novo mašo in nato bil med leti 1953 in 1959 med drugim kaplan v Železni Kapli. Od leta 
1959 do upokojitve leta 2012 je bil Petricig župnik v Šentilju ob Dravi. 
 

 
Slika: V 92. letu je umrl župnik Lovro Petricig. Foto: kath.kirche.at 
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Pogreb pokojnega bo v nedeljo, 30. decembra 
Tam je pomembno prispeval k izgradnji nove župnijske cerkve in župnijske dvorane in med drugim ustanovil župnijski vrtec. 
V poletnih mesecih je Petricig desetletja skrbel za romarsko središče na Višarjah. Pogrebna slovesnost bo v nedeljo, 30. 
decembra, ob 14.30 v farni cerkvi v Šentilju. 

• „Vprašanje medijev ostaja nerešeno“. ORF, Celovec, 28.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2955875/  
Predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Bernard Sadovnik ob pogledu na leto 2018 obžaluje predvsem 
dejstvo, da tudi v tem letu ni uspelo doseči sistemske rešitve za financiranje medijev manjšine in ugotavlja, da 
manjšinska vprašanja v avstrijski politiki na zvezni ravni skoraj niso več prisotna. 
 

 
Slika: Predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Bernard Sadovnik. Foto: ORF 
 
„Kaiser garant za konstruktivno manjšinsko politiko“ 
Ob vseh nerazveseljivih dejstvih pa je po oceni Sadovnika ena redkih svetlih točk, da se vsaj na deželni ravni s ponovno 
izvolitvijo deželnega glavarja Petra Kaiserja (SPÖ) lahko nadaljuje konstruktivna manjšinska politika. 

• „Manjšini se obetajo dobri časi“. ORF, Celovec, 28.12.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2955867/  
Marjan Sturm se poslavlja z mesta predsednika Zveze slovenskih organizacij na Koroškem. V pogovoru o letu 2018 
izpostavlja kot eno izmed pozitivnih točk v manjšinski politiki postavitev dodatnih dvojezičnih krajevnih oznak v občini 
Pliberk. Manjšini da se obetajo dobri časi, meni Sturm. 
 

 
Slika: Marjan Sturm se poslavlja z mesta predsednika Zveze slovenskih organizacij na Koroškem. Foto: ORF 
 
„Končno prišlo do realizacije odprtnostne klavzule“ 
Sturm, ki je pred meseci napovedal svoj nepreklicni umik s predsedniškega mesta Zveze slovenskih organizacij (ZSO) in na 
občnem zboru v začetku prihodnjega leta ne bo več kandidiral, ob pogledu na leto 2018 ni pesimističen. Poudarja, da je 
narodna skupnost na Koroškem lahko zaznala kar nekaj zelo pozitivnih premikov in tudi za prihodnost da kaže dobro. 

• „Za regionalno gospodarstvo nepogrešljiv“. ORF, Celovec, 02.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2956451/  
Za ohranitev tovornega železniškega terminala v Sinči vasi, ki je logistični center celotne regije, se še naprej zavzemajo 
tudi številna velika podjetja v Podjuni, kot sta to mdr. Mahle-Bosch ali Urbas. Ohranitev zahteva tudi koroška 
gospodarska zbornica. 
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Slika: Za ohranitev tovornega železniškega terminala v Sinči vasi, ki je logistični center celotne regije, se še naprej 
zavzemajo tudi številna velika podjetja v Podjuni, kot sta to mdr. Mahle-Bosch ali Urbas. Foto: ORF 
 
„Pomemben del infrastrukture“ 
Predsednik zbornice Jürgen Mandl poudarja, da mora dobiti Spodnja Koroška boljšo povezavo, tako tovorno kakor tudi 
povezavo za potniški promet. Blagovni terminal da je pomemben del infrastrukture in za regionalno gospodarstvo 
nepogrešljiv. Prav tako da je pomembna in potrebna postaja intercity-vlakov. 

• Po jubileju pogled zazrt v prihodnost. ORF, Celovec, 02.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2956524/  
Med prednostnimi nalogami za prihodnost predsednik Slovenske gospodarske zveze (SGZ) Benjamin Wakounig omenja 
pozornost mladini. Kakor želi tudi v prihodnje z vsebino zapolniti ustvarjene kontakte in čezmejne povezave. 
 

 
Slika: Slovenska gospodarska zveza v Cedlovcu (SGZ). Foto: ORF 
 
Obhajali 30-letnico obstoja 
Okras je pospravljen, namesto blišča ob jubileju je stopila pred oči realnost. Z njo se rišejo na obzorju skrbi, tako sosedov v 
koroški regiji v Sloveniji, kakor ljudi na območju južne Koroške. 
Povezovalni člen med doseženim in bodočim je Franz Mlinar. Ob 30. jubileju obstoja SGZ meseca novembra je prejel Mlinar 
Korotan Award za vizionarske pristope v gospodarstvu in za življenjsko delo. Leta 1970 je začela obratovati tovarna Mahle s 
70 zaposlenimi. Danes ima 2.500 zaposlenih. Proizvodnja turbinskih polnilnikov za motorje avtomobilov, ki sta jo leta 2008 
skupaj ustanovili dve veliki družbi Bosch in Mahle, je danes eden največjih zaposlovalcev na Koroškem. 
Preden pa predsednik SGZ Benjamin Wakounig pojasnjuje, zakaj je gradnja hitre ceste temelj bodočega razvoja Koroške in 
Južne Koroške, priklicuje v spomin Franza Mlinarja in odločitev organizacije, da mu vroči Korotan Award. 
Po tem, ko je bila že Južnotirolska ljudska stranka (SVP) partner za samostojno politično gibanje koroških Slovencev na čelu z 
Enotno listo, je predsednik SGZ Benjamin Wakounig začel poglabljati tudi gospodarske vezi s trgovinsko zbornico IHK Bozen. 

• Ključna cestna projekta 2019 v Sloveniji. ORF, Celovec, 03.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2956632/  
Na področju cestne infrastrukture bosta v Sloveniji tudi letos v ospredju druga cev predora Karavanke in tretja razvojna 
os. Oba projekta je ministrica Alenka Bratušek ob prevzemu položaja izpostavila kot ključna, a se je kmalu začelo 
zapletati. 
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Slika: Alenka Bratušek, ministrica - Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije. Foto: ORF 
 
Izvajalec del na Karavankah še ni znan, v koroški regiji pa zaradi novih načrtov s hitro cesto grozijo s protesti. 
„Na področju cestne infrastrukture, za katero je odgovorna država, bodo oz. so že prioriteta prihodnjega mandata tretja 
razvojna os, predor Karavanke in vsekakor nadaljevanje pospešene obnove in gradnje državnih cest“, je v začetku 
septembra v predstavitvi pred matičnim parlamentarnim odborom dejala Bratuškova, ki je nekaj dni pozneje tudi uradno 
prevzela vodenje infrastrukturnega ministrstva. V naslednjih tednih se je pri prvih dveh projektih že začelo zapletati. 
Oddaja javnega naročila razveljavljena 
Odločitev upravljalca s slovenskimi avtocestami Dars, da bo drugo cev karavanškega predora gradilo turško podjetje Cengiz 
Insaat Sanayi ve Ticaret, ki je z 89,3 milijona evrov podalo za najmanj 15 milijonov evrov cenejšo ponudbo od ostalih osmih 
ponudnikov, se je zaradi pritožb neizbranih ponudnikov znašla na državni revizijski komisiji. Ta je konec novembra odločila, 
da je izbrana Cengizova ponudba zaradi sprememb v času samega postopka nedopustna in je odločitev o oddaji javnega 
naročila razveljavila. Zdaj bodo morali na Darsu izvajalca izbrati ponovno, predvidevajo, da bi bila lahko odločitev sprejeta že 
ta mesec. 
A zgodba se lahko še zaplete, saj je pri vsaki Darsovi odločitvi možna zahteva za revizijo. Ob tem tudi možnost razveljavitve 
razpisa in njegove ponovitve ni izključena. V Avstriji so na svoji polovici z deli začeli že septembra lani, strani naj bi mejo 
prebili leta 2022. 
Nov časovni načrt razburil Korošce 
Zataknilo se je tudi pri projektu tretje razvojne osi. Sredi decembra je Dars na sestanku na ministrstvu za infrastrukturo 
predstavil noveliran časovni načrt izgradnje severnega dela tretje razvojne osi, ki je razjezil prebivalce koroške regije. Za 
odsek Velenje-Slovenj Gradec, ki bi se moral začeti graditi konec letošnjega leta, Dars zdaj začetek gradnje predvideva leto 
dni pozneje. Zaključek gradnje, ki je bil predviden v letu 2023, je po novem predviden v letu 2026. 
Odbor za izgradnjo 3. razvojne osi je imenoval Svet koroške regije, v katerem sedijo predstavniki štirih koroških občin in 
gospodarstva, člana pa sta tudi koroška poslanca. Predstavniki odbora naj bi imeli s predstavniki ministrstva za 
infrastrukturo sestanek še ta mesec, če na mizi ne bo zanje bolj sprejemljivega načrta, pa so pripravljeni tudi na proteste. 
Tudi drugod po Sloveniji gradbišča 
Nove prometnice pričakujejo tudi drugod po Sloveniji. Med drugim bodo v Krškem nadaljevali z gradnjo še zadnjega dela 
obvoznice. Gorenjci medtem do začetka pomladi pričakujejo odprtje prenovljenega mostu čez Savski otok. Zapora mostu je 
sredi septembra presenetila Kranjčane in v gorenjski prestolnici povzročila prometne zastoje, ob čemer je Bratuškova 
obljubila boljše obveščanje voznikov o zaporah cestišč. 
V Radljah ob Dravi bodo prebivalce razveselili s preureditvijo problematičnega križišča na mestni obvoznici v krožišče. 
Občina se je projekta lotila v sodelovanju z direkcijo za infrastrukturo. Dela so ocenjena na 272.000 evrov, večji del pa bo 
krila direkcija. 
620 milijonov evrov letno za ceste in tračnice 
V skladu z dogovorom koalicije bodo sredstva za cestno in železniško infrastrukturo po napovedih ministrice v tem mandatu 
ostala nekje na ravni lanskih, to je okoli 620 milijonov evrov letno. V skladu z rebalansom proračuna ima ministrstvo za 
infrastrukturo za letos na voljo 795,86 milijona evrov, kako bodo sredstva razporedili, bo znano do 10. januarja. 

• Pričakuje nadaljevanje reforme. ORF, Celovec, 03.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2956677/  
Ob upoštevanju dvojezičnosti na ravni okrajnih podružnic zbornice poudarja zbornični svetnik Skupnosti južnokoroških 
kmetic in kmetov (SJK) Stefan Domej predvsem strokovnost. In pričakuje od odgovornih v kmetijski zbornici, da se bo 
reforma nadaljevala. 
Racionalizacija in decentralizacija zbornice 
Ob racionalizaciji da mora biti drugi poudarek na decentralizaciji v smislu še boljše ponudbe tam, kjer strokovna pomoč 
kmetijskim in gozdarskim obratom najbolj pomaga. 
„Čas za večjo enakopravnost slovenščine v zbornici“ 
Z vrsticami v slovenščini in željo, "...da bi drugi deželni jezik dobil več veljave v zbornici" in prepričanje, da je čas, "...da tu 
skupno nekaj spremenimo v deželi", je zbornični svetnik Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) Stefan Domej 
meseca oktobra v glasilu „Kärntner Bauer“ končal komentar kot predsednik kontrolnega pododbora. Vrstice, v katerih je 
pogrešal manjkajočo politično voljo, so bile za nekatere posameznike kamen spotike, priklicuje v spomin kresanje mnenj ob 
presoji minulega leta z vidika Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov. Objavljen je bil razmislek po tem, ko je Domej na 
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seji zbora svetnikov spomnil na besede Florjana Lipuša ob podelitvi državne nagrade, da je v času plebiscita 1920 govorila še 
okoli tretjina prebivalstva na Koroškem slovensko. Zato pa bi bil po mnenju Domeja čas za večjo enakopravnost slovenščine 
v zbornici. 
 

 
Slika: Zbornični svetnik Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) Štefan Domej. Foto: ORF 
 
Razbremenitev po neurjih in suši 
Ob prizadevanjih za enakopravost slovenščine pa Stefan Domej v svoji letni bilanci govori tudi o potrebni razbremenitvi 
kmetijskih in gozdarskih obratov po neurjih in suši. Leto 2018 pa je bilo na ravni stanovskega zastopstva tudi v znamenju 
strukturne reforme kmetijske zbornice in vpliva le-te na servisno ponudbo. Presoja njenega delovanja v celoti, ter okrajnih 
podružnic v posebnem, je tema, kateri namenja zbornični svetnik Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov Stefan Domej 
precejšnjo pozornost. 
Domej: „Da zbornica varčuje, a da tudi nudi servis“ 
 

Primorski dnevnik, Trst 

• (pv) Slovenska registrska tablica nas lahko v Italiji slano stane: Italija – nov zakon povzroča preglavice voznikom s 
tujo registracijo. Primorski dnevnik, št. 303 (28. dec. 2018), str. 4 

• (vpa) Vedno več je socialno ranljivih oseb in izkoriščenih delavcev: Trst – sindikat USB predstavil poročilo 
delovanja za leto 2018. Primorski dnevnik, št. 303 (28. dec. 2018), str. 5 

• Ivan Žerjal. Franc Pohajač, zlatomašnik, ki zre pozitivno v prihodnost: Opčine – dušni pastir, vnet glasbeni delavec, 
pevovodja, mentor uspešnih ansamblov. Primorski dnevnik, št. 303 (28. dec. 2018), str. 7 

• (pv) Z novimi dogovori bo SSk postala pragmatična stranka: FJK – slovenska skupnost se pripravlja na volilno leto 
2019. Primorski dnevnik, št. 304 (29. dec. 2018), str. 3 

• (ak) SKGZ in SSO hočeta skupaj okrepiti svojo vlogo: manjšina – ob političnih in družbenih spremembah pri nas in v 
širšem okolju. Primorski dnevnik, št. 305 (30. dec. 2018), str. 2 

• Revolt proti italijanski nalogi: »Krši pravice in načelo enakosti«: Trst, Gorica – pismo profesorjev proti uvedbi pisne 
naloge iz drugega jezika na maturi. Ostali nalogi bi veljali manj točk kot na italijanskih šolah. Na Južnem Tirolskem 
je recipročnost, pri nas pa ne. Primorski dnevnik, št. 305 (30. dec. 2018), str. 3 

• Bogomila Kravos. Pred 150 leti je Trst zajela čitalniška mrzlica: obletnica – v drugi polovici leta 1868 so tržaški 
Slovenci ustanovili številne izobraževalne klube. Primorski dnevnik, št. 305 (30. dec. 2018), str. 11 

• Ozaveščanje staršev o prednostih in izzivih dvojezične vzgoje ter učenja slovenščine: šolstvo – pobude SLORI za 
promocijo slovenščine v Benečiji. Primorski dnevnik, št. 305 (30. dec. 2018), str. 13 

• "Želim si, da bi v Beneški Sloveniji ustanovili slovensko športno društvo" : novoletni intervju - predsednik 
Združenja slovenskih športnih društev v Italiji Ivan Peterlin / Ivan Peterlin ; Erik Piccini in Jan Grgič. Primorski 
dnevnik, št. 1 (2. jan. 2019), str. 18 

• Sandor Tence. "Furlani že dolgo nismo več branitelji italijanstva pred slovansko nevarnostjo" : Videm - Diego 
Navarria, predsednik deželne furlanske skupščine : furlanščina je v glavnem še vedno predvsem družinski jezik. 
Primorski dnevnik, št. 2 (3. jan. 2019), str. 3 

• »Kapitalizem je bolezen«: Italija – Boris Pahor v pogovoru za L'Espresso o umirajoči levici, družbi in o tem, da ni 
volil. Primorski dnevnik, št. 2 (3. jan. 2019), str. 3 

• Peter Verč. Zatika se pri vprašanju, kako drzne naj bodo želje: Sv. Ivan – Načrt za nov objekt ŠZ Bor je še vedno 
ovit v meglo. Primorski dnevnik, št. 2 (3. jan. 2019), str. 5 

 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• »Tau priznanje je nej samo za mene«. Silva Eöry. Foto: F. Sütő. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 3. januarja 2019 - Leto XXIX, št. 1, str. 2 

Martin Ropoš je daubo visko državno priznanje »Za narodnosti« 
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_1.pdf 
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Konec preminaučoga leta (17. decembra) so v Budimpešti podelili državna priznanja »Za narodnosti«. Med 14 dobitniki 
različnih narodnosti je biu tüdi predsednik Državne slovenske samouprave (DSS) Martin Ropoš. V obrazložitvi je pisalo, 
ka je kak župan in predsednik krovne organizacije Porabskih Slovencov že duga leta slüžo slovenski narodnosti, ka je 
dosta napravo za tau, ka bi se obdržala slovenski gezik in kultura. Priznanja so na prireditvi prejkdali namestnik predsednika 
vlade Zsolt Semjén in državna sekretara Miklós Soltész pa Attila Fülöp. 
 

 
Slika: Martin Ropoš je prejel visoko državno priznanje »Za narodnosti«. Foto: Porabje 
 
»Velko presenečenje je bilou, gda sam daubo tau visko priznanje. Rejsan me je že pred leti naš občni zbor predlago za tau 
priznanje, zdaj pa je ške naša zagovornica tau potrdila. Pauleg toga se je zdaj neka vöminilo, vej pa so do zdaj toga priznanja 
predsedniki državnih samouprav nej dobivali. Zdaj smo ga daubili trgé, s tem ka sta dva nej več na funkciji. Ge tak  
ocenjujem, ka je tau priznanje nej samo za mene, liki tüdi za organizacijo, stero že šesti mandat vodim; tak za vse moje 
sodelavce kak tüdi za šuršo slovensko skupnost na Madžarskom, sploj pa tü v Porabji,« je o tom, ka njemi tau visko 
priznanje pomeni, povedo Martin Ropoš, po tistom pa je spregučo ške o tom, ka vse fontoškoga se je zgaudilo v 
preminaučom leti in ka DSS čaka v leti 2019. 
Dosta energije in cajta so v leti 2018 ponücali za pripravo Razvojnoga programa Slovenskoga Porabja, »čiglij smo tau na 
začetki leta sploj nej načrtovali. Vse se je začnilo meseca julija, gda smo se o tom programi prvo paut pogučavali s finančnim 
ministrstvom.  Podlaga za te aktivnosti je bila zadnja seja mešane slovensko- madžarske manjšinske komisije, na steroj je 
bilau kak priporočilo sprejeto, ka naj oba rosaga zriktata peneze za razvoj gospodarstva v Porabji, podobno kak je bilou tau 
napravleno že v Prekmurji pri prekmurski Madžaraj.« 
DSS je gorpoiskala eno firmo, stera je pomagala pri pripravi razvojnoga programa. Bilau je dosta djilešov, tak z župani kak 
predstavniki lokalnih in narodnostnih samouprav, civilnih organizacij in drüštev, pa tüdi podjetniki in cerkvenimi  
predstavniki. 
»Dosta konkretnih načrtov je bilau že pripravlenih, sploj občine so jih mele, samo ka so do zdaj nej bile uspešne na razpisaj. 
Enotni smo si bili, ka bi bilou najbole fontoško, če prva popravimo naše ceste, vej pa so v trno lagvom stanji. Pauleg toga 
trbej v Porabji zagotoviti razvoj gospodarstva, od maloga podjetnika naprej. Tüdi civilne organizacije majo svoje plane,« je 
ške povedo predsednik DSS in raztolmačo, ka naj bi na podlagi razvojnoga programa madžarska vlada že meseca januara 
sprejela prve sklepe o tom, kak naj bi se financero té večletni (od tri do pet let) dugi program. V leti 2019 naj bi se več ali 
menje delali plani, investicije pa naj bi se začnile leta 2020: »Državna slovenska samouprava naj bi od ministrstva dobila 
peneze za menše projekte, za velke investicije investicije, od cest do kanalizacije, pa naj bi šli penezi direkt iz proračuna 
ministrstva, vej pa mi nemremo izvajati tak velkih projektov.«  
Zavolo volitev v obej rosagaj je lani nej prišlo do zasedanja medvladne manjšinske komisije. Martin Ropoš brodi, ka de do 
djileša prišlo ške tau sprtoletje: »Zdaj že neka let gučimo, ka mamo zriktano redno financejranje naših organizacij in 
institucij. Čista z vsem smo ške furt nej zadovoljni, vej pa ena narodnost niti ne sme biti. Razvijati se moremo na vsej 
področjih. Pri šolstvi nas največ dela čaka pri tom, ka se zbaukša kakovost dvojezičnoga pouka. Tau je nej samo odvisno od 
penez, sami moramo pri tom več napraviti. Ene reči se vlečejo že leta in leta. Tü moremo stopaj za stopajom titi naprej. Ena 
od tej tem je vidna dvojezičnost, dvojezični dokumenti in podobno. Sami mo tü žmetno kaj napravili, tau leko samo 
ob sodelovanji vsej narodnosti na Madžarskom.« 
Leto 2019 de za pripadnike narodnosti  fontoško tüdi zavolo lokalnih volitev, na sterih do pauleg županov in občinskih kotrig 
volili tüdi lokalne manjšinske samouprave. Martin Ropoš pravi, ka de se trbelo pravi cajt pripraviti na volitve, tüdi tak, ka se 
poiščejo kandidati za nauve člane, steri do pomagali, »ka se zdaj, gda že stabilno funkcionirajo naše organizacije in 
institucije, rejsan začne razvoj Porabja tüdi na gospodarskom področji.« 

• Človik kelko rejči vej, telko je vrejden. Klara Fodor. Foto: L. Horváth. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 3. januarja 2019 - Leto XXIX, št. 1, str. 3 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_1.pdf  
Na božičnom svetki varaški penzionistov v decembri je velko presenečenje doseglo nas Slovence, ka je naša draga Micka 
Bajzek lejpo odlikovanje leko prejkvzela od varaškoga župana Gábora Huszára. Odlikovanje „Za narodnosti Monoštra” je 
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podelila Občina Monošter, na podlagi odločitve zbora svetnikov Micki Bajzek za večdesetletno delo z dobre vole v Varaši, 
najbole za identiteto pa slovenstvo Porabskih Slovencov. Predlagala go je Slovenska samouprava Monošter-Slovenska ves. 
Ka znamanüja Micki tau priznanje pa ka vse je djala za tau, bar drtino njenoga dela pa aj nam tapovej sama. 
 

 
Slika: Micka Bajzek je prevzela odlikovanje od varaškoga župana Gáborja Huszárja. Foto: L. Horváth 
 
- Micka, kak si zvejdla za tau lejpo presenečenje? 
»Ge sam prvi keden samo eno pismo dobila, telko bilau, ka sam povablena, aj pridem na té svetek, tau nej, ka ge dobim 
kakšno priznanje. Tista mlada z varaške občine, štera mi je prinesla pozvanje, Renata Szép, mi samo teuko pravla, „depa 
obečajte, ka pridete”. Na svetki so me v gledališči že čakale té mlade, aj si prej v prvom redej doj sedem. Té sam si mislila, tü 
malo baugši sedijo, nej kak ge, pa sam tam na kraji doj séla. Gda so mi ime pravli, skur sam nej dala valati, ka sam tau ge, 
mi skor do djoja šlau. Trnok me je veselilo, rada sam bila trnok, v mojom živlenji sam taše nej dobila nikdar nej, zdaj na stare 
dni sam se eške, hvala Baugi, tau tö včakala, ka sam tau leko dobila. Tašo veseldje mi je bilau, dober občütek, ka sam tau 
priznanje leko prejk vzela. Ge bi se trnok rada zahvalila Slovenskoj samoupravi Monošter - Slovenska ves pa Občini 
Monošter, steri so za tau djali, ka sam dja leko dobila tau lejpo priznanje. Vsejm lepau zahvalim! 
- Kaši občütek si mejla, gda si se prauti nas gledalcom obrnila na odri, kak bi ti na djoj šlau, nej? 
»Kaj bi nej, gda sam tak tadoj gledala, puna dvorana skur bila, tisto mnaugo lüstva, ge sam pa tam sama na tistom odri. Gda 
so vse lepau gor šteli od mojga dela, živlenja! Rejsan, od veseldja bi djaukala, de sam se telko don nazaj držala.« 
- Micka, doudji lejt pa dosta vse si delala za nas Porabske Slovence, največ pa najduže vejn itak za porabske lejpe stare 
naute. Kak si prišla do toga, ka boš spejvala vküper z drügimi v skupinaj? 
»Gda sam v penzijo prišla, potistom so gnauk Unti Anuš néni prišli k meni, „Ti si prej tö z Gorejnjoga Sinika pa znam, ka znaš 
spejvati, pa té porabske pesmi ti tö dobro vejš, vse.” Pa dačas sva si prpovejdale, ka me nanjé vzéla. Tak sam té ge nut prišla 
najprvin v skupino Korpič Lacina. Potistim nej dugo me pa nanjé vzéla Aranka Schwarcz, aj dém spejvati k varaški ženskam, 
štere vči Marija Rituper.« 
- Ka te je vleklo, Micka néni? Vej pa z Židove nota odti na probe, na nastope v leti, v zimi, v snegej, v dežej, ranč kak 
slovenčarske ženske, nej fajn. 
»Tau je, ka sem rada spejvala pa sem rada bila med ženskami, tak smo se lepau poštüvale, nikdar niše probleme smo nej 
mele, ka bi se svajüvale, kak pri Lacini tak pri ženskaj (monoštrske ljudske pevke, op. urednice). Ge sam preveč vesela bila, 
rada sam bila, gda je prišo tisti den, ka sem leko üšla na vajo pa smo se pá srečali, dobro smo se čütili. Pa tau, ka sem v telko 
lejpi mejstaj ojdla. Aj bi v tej skupinaj nej nut bila, ge bi v svojom živlenji nikdar nej ojdla tak po svejti, najbola daleč do 
Kopra. Pa vseposedik lejpe spomine mam, ka so nas tak lepau gor prijali, srečo smo, hvala baugi, vseposedik meli, po pauti 
smo tö srečo meli, ka smo sir srečno taprišli, pa Baug nas pomago, ka smo srečno nazaj domau prišli. Pri Lacini so tisti podje, 
šteri so nam igrali,  tak lüštni bili, uni so se nej špotali, ka s starejšimi ženskami dejo. Uni so z veseldjom šli z nami, kak mi z 
njimi. Lepau so igrali, človik je z veseldjom leko vcuj spejvo, tak dosti ležej bilau spejvati, kak pa samo na süji. Žmetno 
je bilau, gda smo razpadnili, sledkar pa smo tak njali spejvanje pri varaški ženskaj tö, fejs mi je falilo.« 
- Depa kak so pri slovenskoj meši v Varaši vküp stanile ženske za slovenski cerkveni zbor, si ti med prvimi bila. 
»Istino maš. Mariji Trifus se leko zahvalimo, ka je nas prejk vzela, pa tak lepau spejva slovenski, kak bi vsikdar z nami bila. Té 
pesmi, ka spejvamo smo že na Gorejnjom Siniki spejvali. Ge té pesmi vse poznam, meni se tau nej trbej včiti. Eške nautline 
poznam, samo ništerne reči se moram navčiti, ka mi ovak gučimo pa je ovak spijsano pa ovak spejvamo. Nejsmo z ene vesi.« 
- Nej dugo, smo pri slovenski penzionistaj tü vküp spravili svoj zbor, tau pri tebi pitanje nej bilau, ka boš spejvala. 
»Tü je tö trno dobro pa aj se malo pohvalim, dobro spejvajo te ženske z moškimi vred. Mamo svojo vodjo, Vero Gašpar, 
zdaj pa za té čas, ka je zbolejla, nas vči Margit Mayer, njau nam vejn Baug poslo, ka je leko z nami gé.« 
- Gvüšno, ka si ti tau radost do pesmi, do spejvanja že od mlašeči lejt mogla s seov prinesti, ka nej? 
»Bilau je, ka smo kukarco lüpali, perge čejsali pa té starejše ženske so té naute vse spejvale. Pa té tau prva tak bilau, 
ka gda smo kaj tašne meli, z veseldjom smo spejvali vsikdar. Pa viš’, ge sam se té tam tak navčila, liki ovak sam ge nej 
spejvala na Seniki nin nej.« 
- Ne smejmo se spozabiti, plesala si več lejt v folklorni skupini penzionistk tü pa špilaš pri gledališkoj skupini Nindrik-
indrik tü. 



»Ge sam plesala vsigdar rada. Malo mi je žmetno bilau tak njati, depa ejnjala sam, ka sam že starejša gratala, mladi gestejo, 
aj plešejo uni. Špilam rada, ka sam rada z vami, z vami biti je lepau. Pa rada sam, ka dočas, ka mam mauč, eške leko z vami 
delam. Samo malo se mi je že žmetno navčiti tekst, ka že več nemam tašne mlade pameti, kak sem go mejla. Če sam se 
gnauk vzela zatau, te moram tak baugati, kak pravijo, tau nej mantranja gé.« 
- Zvöjn vsega toga ne moremo mimo titi toga, ka si ti ena najbola aktivna penzionistka pri Drüštvi porabski slovenski 
penzionistov. Plesala si, spejvaš, špilaš, za vse delo se podaš, sama ponidiš gora svojo pomauč. Ti si eške nikdar 
nej falila z velki programov, skur sikdar si z nami na mali programaj tü, če pečemo ali adventne vejce, papirnate rauže, 
lance delamo, če pejški ali z biciklini demo, ali bole daleč s cugom, če okapamo tikvi … Ponosni smo naté, radi smo ti, ka 
smo leko s teov, tvoj nasmejani obraz nas furt razveseli. 
»Baug plati za te lejpe reči. Probala mo tak tadale biti. Vej pa vi namé tö radi mate, zakoj bi te ge vas nej mejla rada. Če 
namé niške ne brodi, te ge nika ne moram naredti, če me ne pozovete, sem ge tö nin nej gé. Gda me pozovete, zakoj 
bi nej, dačas ka mam zdravdje pa veseldje, tau ge z drügimi tö delim, če je mogauče.« 
- Micka, tebé zatau posaba leko za peldo postavimo, ka si ti takša prava Slovenka, dosta - dosta se mamo včiti od tebe, 
pa nej samo mi prausni lidgé. 
»Slovenska rejč je moja materna rejč, tau je lejpa rejč. Tau nemo tagila, pa tau gor držim tö, gdékoli odim pa se 
s kakšno Slovenko ali Slovencom srečam, ge nikdar ne gučim vogrski, Slovenge smo gé. Tau nej trbej nas sram biti, ka 
človik kelko rejči vej, telko je vrejden.« 

• Kam le čas beži, kam se mu mudi? Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 3. 
januarja 2019 - Leto XXIX, št. 1, str. 4-5 

Porabski koledar 2019 
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_1.pdf  
Za naslov predstavitve Porabskega koledarja 2019 sem si sposodil prvi verz iz pesmi, s katero zagovornica Slovencev v 
madžarskem Parlamentu Erika Köleš Kiss uvaja uvodno razmišljanje: Drage prijateljice, dragi prijatelji, Slovenke in Slovenci 
v Porabju na Madžarskem, pozdravljeni, bralke in bralci koledarja! Da, čas beži in se utaplja v minule milijone (ali celo več) 
let. Zato je umestno vprašanje, kam se mu (vendar) mudi? Bilo je kot »včeraj«, ko sem listal, bral in pisal o Porabskem 
koledarju 2018 in že načenjam vsebino in letnico 2019. Tisto, za Prekmurje prijazno in za Porabje manj prijazno leto, ko 
smo eni stopili čez reko Muro v Slovenijo, drugi (ste) ostali ob Rabi. 
 

 
Slika: Porabski koledar 2019. Foto: Ernest Ružič 
 
Urednik Karel Holec in sodelavka urednika Biserka Bajzek sta pripravila pestro publikacijo po že ustaljenem pristopu 
in pridala še kakšno prijetno novost, pri čemer posebej mislim na dvojezično slikanico za otroke Stonoga-Százlábu 
(Miklós Lőrincz z ilustracijami Petra Orbána). Da je publikacija kakovostna, so zaslužne tudi druge sodelavke in sodelavci pri 
njenem nastajanju in tudi (mi) avtorji. 
Erika Köleš Kiss se v uvodnem članku, natančneje rečeno, premišljevanju o slovenstvu v Porabju vrača v mladost na Gornjem 
Seniku, kjer je odraščala in tudi poslušala slovensko narodno zabavno glasbo. »Meni je to, da se izza odprtih oken sliši 
slovenska glasba, poročila v slovenščini in druge slovenske oddaje, pomenilo isto, kot bi na fasadi hiše pisalo „Tu živimo 
Slovenci ...“ Zakaj ta poseben uvod? Zaradi mojega globokega prepričanja, tako avtorica, da v Slovenskem Porabju na 
Madžarskem še živi slovenska duša, nad nami lebdi »slovenski duh«, in čeprav »leto za letom gre« in nas je vse manj, 
Slovensko Porabje s prebivalci slovenskega porekla še živi ... »Zame kot Slovenko, živečo na Madžarskem, in za vse nas, ki 
dan za dnem občutimo svojo dvojno identiteto, je značilna nekaj posebna drugačnost. Hkrati pa ta drugačnost pomeni 
tudi nek poseben ponos.« V letih Erikine mladosti so se ljudje na Gornjem Seniku pogovarjali »po domače«, tako je bilo med 
otroki v vrtcu in v šoli pa tudi »maše in verouk so potekali v slovenščini, vendar je naš materni jezik bil prisoten tudi na 
bučnih in radostnih prireditvah mladostnikov. Kljub in ob vsej izolaciji smo bili skromna, ponosna, pridna in delavna 
narodnostna skupnost, ki se je znala boriti za svoj obstoj.« 
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Srednješolska profesorica (prvič sem jo kot novinar obiskal v monoštrski srednji strokovni šoli, kjer je poučevala tudi 
slovenski jezik) je postala prva zagovornica Slovencev v madžarskem Parlamentu, kjer je madžarski javnosti in širše 
predstavila lepote in težave narodnostne biti, »in da sem lahko delovala v prid slovenske skupnosti na Madžarskem.« Erika 
Köleš Kiss zaključuje, da je pred njo še veliko ciljev, ki jih želi uresničiti skupaj s svojimi rojaki, Porabskimi Slovenci. 
Etnologinja in zelo aktivna na vseh področjih narodnostnega življenja v Sombotelu in Porabju, Marija Kozar, v reportaži 20 
lejt po Sloveniji, opisuje potovanja v Slovenijo in njene sosednje države, pri čemer poudari, da imajo Slovenci v Sombotelu 
svojo Slovensko samoupravo in Slovensko društvo Avgust Pavel, kjer so pripravili prek 300 različnih dogodkov. V reportaži 
20 lejt po Sloveniji Marija Kozar zapiše, da od leta 1999 potujejo po Sloveniji in skozi lastno zaznavanje spoznavajo 
Prekmurje in Štajersko, se ustavijo na žetvi na Cankovi, „peljejo“ se naprej do Žirov, Laškega in Idrije ... Leta 2004 so v treh 
dneh kar sedemkrat prestopili državno mejo. Iz Sombotela so se peljali prek Avstrije in Italije v Slovenijo. Spoznali so del 
življenja Slovencev na avstrijskem Koroškem in Vuzenico, kjer je župnik Anton Martin Slomšek napisal znano knjigo Blaže ino 
Nežica v nedeljski šoli. Po zgledu na to knjigo je gornjeseniški duhovnik, sicer pa Bogojinčan Jožef Košič, napisal knjigo 
Zobrisani Sloven in Slovenka med Mürov in Rabov. („zobrisani“ - pametni, umni ...). Popotniki so se ustavili tudi v 
italijanskem Doberdobu, v Sloveniji na Brezjah, potovali po Evropskoj kulturnoj pauti sv. Martina, bili na Goriškem in Krasu, 
na svetih Višarjah, tik čez slovensko mejo v Italiji, v Šoštanju so poiskali tisto ižo »v šteroj je Avgust Pavel dojobrno roman 
Ivana Cankara Hlapec Jernej in njegova pravica na vogrski gezik.« V tej hiši sta leta 1930 živeli Pavlova mati in sestra z 
družino. Tu je bila večkrat tudi Pavlova hči Judita, ki se je ob obisku spomnila, kje je bila hiša, v kateri so živeli. Na 
naslednjem potovanju so si v Sečovljah ogledali pridobivanje (žetev) morske soli in na kratko pogledali na Hrvaško. V 
Rogatcu so obiskali skanzen – muzej na prostem, bili v Slovenj Gradcu, Trbovljah, pogledali nekaj podzemnih jam, na koncu 
pa je avtorica zapisala, da so bili v srcu Slovenije in sredi sveta: »Slovenija je nej veuka, dapa skor v vsikšoj krajini geste neka 
posebnoga. Kauli varaša Šmartno pri Litiji je „srce Slovenije“, ka če bi kauli vesnic v občini (járás) draut potegnili, bi edno 
srce vöprišlo.« 
Nada Kisilak Vouri piše o gostovanju pevskega zbora Maranata v Porabju, ki prepeva krščanske pesmi, saj je poslanstvo 
zbora ponesti veselo vest evangelija vsem ljudem.  
Projekt Pokrajinske in študijske knjižnice Obujamo dediščino: pravljični večeri za odrasle v Porabju, predstavlja pubudnica 
teh izjemno uspelih gostovanj in prejšnja direktorica knjižnice Jasna Horvat. Inovativni projekt je dobil visoko priznanje in 
nagrado ob 20. novembru, dnevu slovenskih splošnih knjižnic, izpostavlja avtorica, in omeni, da »knjižnična dejavnost 
PiŠK Murska Sobota med Slovenci v Porabju poteka že vrsto let na več področjih in z različnimi vsebinami.« 
Pomembna je izposoja knjig s potujoče knjižnice-bibliobusa, od leta 2013 Ure pravljic za predšolske in šolske otroke ter 
ljudske pravljice za odrasle. »Z izvajanjem projekta smo začeli 27. januarja 2017, ko je potekal prvi pravljični večer za odrasle 
v „domanjoj rejči“ v Hiši jabolk na Gornjem Seniku. Ob topli peči in dišečih dobrotah so tedaj pripovedovali: domačina 
Karel Holec in Mihály Ropoš ter pravljičarke Metka Sraka, Ana Sušec in Vesna Radovanovič.« Drugi odlično obiskan pravljični 
večer je bil v Števanovcih, kjer sta se pravljičarkam pridružila Klaudija Sedar in Mihály Ropoš iz Ritkarovec, ki sta predstavila 
tudi knjižno publikacijo Porabje na starih slikah. Po več uspelih pravljičnih večerih je bil zadnji 11. Decembra na slovenskem 
generalnem konzulatu, naslednji pa bo že februarja v Hiši jabolk na Gornjem Seniku.  
Što smo mi? se sprašuje Klara Mešič, ki poudarja pomen kulturnih, zlasti pevskih skupin in slovenskega bogoslužja za obstoj 
slovenstva v Porabju. In izstopajoč stavek: »Lejpa, sploj lejpa je naša krajina – Števanovci – Andovci – Verica – Gornji Senik – 
Dolnji Senik – Sakalouvci – Slovenska ves – tou je naš daum.« Peter Kondor se spominja Korpicseve bande in sporoča, da bo 
njihovo dediščino porabskih ljudskih pesmi nadaljevala skupina Špajsni-flajsni muzikanti, ki so jo spomladi leta 2017 
ustanovili Porabski Slovenci (štiri dekleta in avtor članka), ki živijo v Budimpešti. 
O najstarejši, najbolj znani porabski kulturni skupini, Mešanem pevskem zboru Avgusta Pavla na Gornjem Seniku, ob njegovi 
80. letnici, piše Laci Bajzek: »Naš zbor je v tom časi dosta nastopov emo. Najbole smo ponosni na tau, ka smo letos že 
šestinštiridesetič sodelovali na tabori slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Med nastopi smo se spoznali z drügimi 
zbori, gratali smo prijatelji, držimo stike, sodelujemo z njimi.« Lacija Bajzeka veseli, da so dočakali osemdesetletnico zbora. 
»Tü se moramo zavaliti našoj pevki Veri Gašpar, štera že šestdesetpet let spejva z nami ... Spomnimo se na nekdešnjo 
predsednico zbora Ireno Barber, štera je tüdi med težkimi cajti vodila zbor.« Največ pesmi so se naučili, ko je zbor vodila 
Marija Trifus, zadnjih osem let pa je zborovodja organist Ciril Kozar. Vsekakor želim k tem zaslužnim pevcem dodati 
legendarnega zborovodja Andraša Čabaija, ki je zbor vodil petnajst let, Čabaijeva domačija na Gornjem Seniku pa je bila 
mesto, kamor s(m)o prihajali novinarji in raziskovalci ljudskega izročila, predvsem iz Ljubljane, ker sicer nis(m)o imeli kam, 
kajti Slovenci v Porabju niso imeli nobene svoje ustanove. 
V Razpravah in študijah pišejo Tamara Andrejek, Irena Pavlič nadaljuje z zgodovino Porabskih Slovencev, Jelka Pšajd o Ilonki 
s Kükeča, ki zna lepo pripovedovati, Klaudija Sedar nas pouči o Vogrszki kühnyi v Ameriki. Potem so še rubrike Ljudje in 
usode, Literatura, Za duge zimske večere. Lojze Kozar ml. objavlja zgodbo iz cerkvenega življenja, Branko Časar pa je 
prispeval nekaj (okusnih) receptov.  
Kar 156 strani v koledarju, od skupaj 303, pa je v znamenju 2018 v kepaj.  

• Glasba nas povezuje. Fejes Erzsébet. Slike: F. Sütő in Veleposlaništvo R Slovenije v Budimpešti. Porabje, časopis 
Slovencev na Madžarskem, Monošter, 3. januarja 2019 - Leto XXIX, št. 1, str. 5 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_1.pdf  
Že nekaj dni mi donijo v ušesih stavki iz Beethovnove Ode radosti, da nas glasba povezuje. 12. decembra lani so v eni 
največjih in najbolj znanih reformatorskih reformatorskih cerkva v Budimpešti imeli koncert svetovno znani glasbeniki iz 
Slovenije z naslovom Glasbeni pozdrav s Koroške. Med glasbenimi gosti smo lahko pozdravili Matejo Potočnik (sopran), 
Mario Gamboz Gradišnik (harfa), Klemna Gorenška (basbariton basbariton), Jureta Gradišnika (trobenta) in Daliborja 
Miklavčiča (orgle). Dobrodošlico jim je najprej izrekel pastor - predsednik reformatorske cerkvene občine na trgu Kalvin 
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gospod László Páll. 
 

 
Slika: Mladi slovenski umetniki v reformatorski cerkvi v Budimpešti. Slika: F. Sütő in Veleposlaništvo R Slovenije v 
Budimpešti 
 
Veleposlaništvo R Slovenije v Budimpešti je s koncertom olepšalo čas pričakovanja in naše priprave na božič, hkrati je z njim 
pozdravilo tudi praznik samostojne Slovenije. To je izpostavil tudi veleposlanik Robert Kokalj, ki je prijazno pozdravil 
poslušalce, ki so lepo napolnili cerkev, obenem tudi mlade umetnike, ki so svoje izredno znanje predstavili že v več državah 
in na naše veselje zdaj gostovali na Madžarskem. Med poslušalci je bilo veliko Slovencev iz Budimpešte, koncert je s 
svojo navzočnostjo počastil tudi generalni konzul R Slovenije v Monoštru.  
 

 
Slika: Goste je pozdravila tudi predsednica Slovenskega društva v Budimpešti Agota Kállay. Foto: F. Sütő in 
Veleposlaništvo R Slovenije v Budimpešti 
 
Prijazne in iskrene misli predsednice budimpeštanskega slovenskega društva Ágote Kállay so se nas globoko dotaknile in 
nam dale misliti. Stiki med slovenskim in madžarskim narodom imajo tradicijo, ki jo ohranjamo in negujemo tudi danes. Naš 
namen je, da jih ohranimo tudi v bodočnosti, saj je praznik Slovencev tudi naš praznik. Jezik glasbe je enak vsepovsod po 
svetu, odpravi prepreke, ki jih povzroči neznanje težkih madžarskega in slovenskega jezika. Glasba vsakogar, ki jo posluša, 
navdaja z radostjo. 
Torej drži, da nas glasba povezuje.  

• Molitev za mir na tromeji. Lidija Vindiš-Roesler. Foto: Lidija Vindiš-Roesler. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 3. januarja 2019 - Leto XXIX, št. 1, str. 6 

Tromejnik naj ne bo le mrtev kamen 
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_1.pdf  
Železna zavesa je ljudi, živeče ob meji, skozi desetletja odtujila drug od drugega. Posledice so nepoznavanje kulture in jezika 
v  skupnem življenjskem prostoru. Še več, velikokrat so predsodki edino mnenje, ki ga imamo o sosednji državi. Avstrijci radi 
zahajajo v Slovenijo in na Madžarsko zaradi raznolikih poceni storitev (zobozdravnik, frizer itd.), Madžari pa obratno, na 
poti za boljšim zaslužkom v Avstrijo. Ampak kje je tu resnično spoznavanje soseda, njegovega načina mišljenja ali celo 
njegove kulture? Vesela sem, da lahko z vami podelim uspešna srečanja za mir, ki se vselej odvijajo v treh jezikih in s tem 
dosegamo, da mejni kamni niso več ovira, temveč tromeja postaja kraj doživetih človeških odnosov. 
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Slika: Skupna molitev. Foto: Lidija Vindiš-Roesler 
 
Vse se je začelo v letu 2017, ko sta naš dom na Gornjem Seniku obiskala diakon in učiteljica verouka z Jennersdorfa/ 
Ženavec. S sabo sta prinesla idejo, da bi se lahko verniki z ene in druge strani meje srečevali, družili in skupaj molili. Tako 
smo se prvič dobili 1. septembra 2017 na Gornjem Seniku. Verniki iz Avstrije so peš priromali in s seboj prinesli staro Sv. 
Pismo, ki je imelo posebne ročno izdelane lesene platnice. Domačini na Gornjem Seniku so vernike iz Avstrije lepo sprejeli in 
skupaj smo molili in peli v treh jezikih. Sv. Pismo je že mesec dni kasneje priromalo v Slovenijo. 
 

 
Slika: Markovski župnik Dejan Horvat. Foto: Lidija Vindiš-Roesler 

Na povabilo župnika Dejana Horvata so se verniki udeležili zahvalne nedelje v Markovcih. Avstrijci so bili navdušeni nad 
gostoljubjem, ki so ga doživeli in tudi nad tem, da je Dejan župnik in dober kmet hkrati. Posebnost tega srečanja ni 
bila samo trijezičnost. Pridružil se nam je tudi kaplan iz Indije, Lijo Thomas Joseph, ki deluje v Jennersdorfu/Ženavcih. 
Molitev »Očenaš« je zmolil še v svojem jeziku. Prihaja namreč iz jugozahodne Indije, kjer je krščanstvo manjšinsko 
verstvo. Pot iz Indije do Markovec je res dolga. Kar nekaj časa je potem minilo, da smo se ponovno srečali.  
Tokrat na Marijin praznik, 8. septembra letos. Z majhnim avtobusom se je preko 20 vernikov iz Slovenije in Madžarske 
odpeljalo na Sotinski breg/Stadlberg, ki leži na meji z Avstrijo. Čeprav je hrib z razglednim stolpom oddaljen le nekaj 
kilometrov od Porabja, je bila točka za veliko udeležencev nova. Zbralo se nas je okrog štirideset ljudi z vseh strani. Naša 
cerkev je bila tokrat na prostem. Molitev za mir so vodili Dejan Horvat, diakon Willibald Brunner z Jennersdorfa/Ženavec in 
župnik iz župnije St. Martin an der Raab, Martin Ralph Kalu.  
Ob Sv. Pismu, ki ga je župnik Dejan prinesel nazaj k avstrijskim vernikom, so vsi trije poudarili, da s takimi srečanji 
prestopamo meje, in tromejnik ni več samo mrtev kamen, temveč živi skozi molitev in srečevanje ljudi različnih kultur in 
pogledov na svet. Župnik Martin, na primer, prihaja iz Nigerije in tudi za njega je bila pot od tam do Sotinskega brega zares 
dolga. Vsi skupaj pa se ne glede na barvo kože srečamo v molitvi kot verniki in to je zares nekaj lepega in pristnega. Sledilo 
je prijetno druženje ob hrani in pijači.  
V oktobru tega leta so se Avstrijci spet udeležili zahvalne nedelje. Z njimi je bil župnik Martin s St. Martin an der Raab. Ob 
dobrem vzdušju se je celo zaplesalo in že se je določil naslednji datum srečanja. Okrog štirideset vernikov se je še zadnjič v 
tem letu zbralo v župni cerkvi sv. Venčeslava v Jennersdorfu/Ženavcih na adventni večerni molitvi (vesper). Molitev v treh 
jezikih so vodili domači župnik Norbert Filipitsch, Dejan Horvat in župnik z Gornjega Senika, Tibor Tóth. Le-ta se je prvič 
udeležil naših srečanj in je bil navdušen. Pred farno cerkvijo na trgu Marije Terezije, ki je bila pred tridesetimi leti sama na 
tem trgu, smo se ogreli ob kuhanem vinu in pečenem krompirju. 



Ker so srečanja zmeraj tako prijetna, se je rodila ideja, da bi se srečevali trikrat na leto. V postnem času na Gornjem Seniku, 
na zahvalno nedeljo v Markovcih in v adventnem času v eni izmed avstrijskih obmejnih župnij. Tudi vi ste iskreno vabljeni, 
da se nam pridružite na teh srečanjih. 
Na Gornjem Seniku je o datumih obveščen Robert Bajzek, ki zmeraj zbere kar nekaj vernikov in se z njimi pripelje na naša 
srečanja. Tako bo naše naslednje srečanje na nedeljo Janeza Krstnika, ki je zavetnik Gornjega Senika. To bo 23.junija 2019. 
S takimi srečanji prestopamo fizične meje pa tudi te, ki so med nami morda zaradi nepoznavanja jezika. A vendar ostaja en 
jezik, ki presega vse. Kot pravi Mali princ, je to jezik srca. Veseli me, da smo se skupaj odpravili na pot, kot piše v cerkvi na 
Gornjem Seniku »Hvalite Gospoda vsi narodi«. 

• Najnovejša zbirka pripovedi prvič predstavljena. –dm- Foto: arhiv OIK. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 3. januarja 2019 - Leto XXIX, št. 1, str. 8 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_1.pdf  
Na koncu leta 2017 je v skupni izdaji ljubljanskega Inštituta za slovensko narodopisje (ISN ZRC SAZU) in Državne slovenske 
samouprave luč sveta zagledala zbirka pravljic in povedk z naslovom »Pripovedno izročilo Slovencev v Porabju«. 
 

 
Slika: Souredniki madžarske zbirke Dušan Mukič, Marija Kozar in dr. Sándor Horváth, sedi referentka Szilvia Nagy-Molnár. 
Foto: arhiv OIK 
 
Izdaja vsebuje 238 besedil 33 pravljičarjev z Gornjega Senika, iz Sakalovcev, Slovenske vesi, Števanovcev in Verice, ki jih je 
leta 1970 na magnetofonske trakove posnel slovenski etnolog dr. Milko Matičetov. Z dovoljenjem ISN sta sourednika 
zbirke Marija Kozar Mukič in Dušan Mukič izbrala 60 pripovedi 21 pripovedovalcev in jih javnosti predočila v porabskem 
slovenskem narečju in madžarskem prevodu. 
Najnovejša zbirka porabskih pravljic in povedk je izšla novembra 2018 kot 7. zvezek serije »Etnologija Slovencev na 
Madžarskem«, ki jo je v preteklih desetletjih izdajalo Madžarsko etnografsko društvo (MNT). Prva predstavitev publikacije 
je na pobudo slovenske parlamentarne zagovornice Erike Köleš Kiss potekala v Budimpešti, v prostorih Državne tujejezične 
knjižnice (Országos Idegennyelvű Könyvtár) v popoldanskih urah lani, 17. decembra. 
 

 
Slika: Občinstvo na predstavitvi v Budimpešti - v prvi vrsti ukrajinska zagovornica Brigitta Szuperák, varuhinja dr. Erzsébet 
Sándor Szalay in veleposlanik dr. Robert Kokalj. Foto: arhiv OIK 
 
Na začetku programa je zbrane pozdravila glavna direktorica knjižnice gostiteljice dr. Anna Mária Papp, med gosti 
smo srečali veleposlanika RS v Budimpešti dr. Roberta Kokalja, namestnico varuha človekovih pravic, pristojno 
za zaščito pravic narodnosti dr. Erzsébet Sándor Szalay, zagovornico ukrajinske narodnosti Brigitto Szuperák ter 
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urednika vseh 13 serij narodnostnih etnoloških zvezkov Andrása Bertalana Székelya.  
Glavna direktorica Anna Mária Papp je poudarila, da je v budimpeštanski knjižnični ustanovi na voljo kar 1400 slovenskih 
knjig, od leta 1985 pa se trudijo tudi za izpopolnitev narodnostnega fonda, tako tudi dokumentov o Madžarih v Sloveniji ter 
Slovencih na Madžarskem. Od slednjih hrani tujejezična knjižnica kar dva tisoč enot.  
Pobudnica srečanja, zagovornica Erika Köleš Kiss, je na lepo obiskanem dogodku izpostavila, da je slovenska skupnost na 
Madžarskem kljub svoji majhnosti izredno vitalna ter poudarila pomen podobnih zbirk ljudskega izročila pri ohranjanju 
identitete slovenskih mladih. Prebrala je tudi pismo predsednika DSS, v katerem Martin Ropoš opozarja, da je izdajo zbirk 
po predlogu Slovensko-madžarske manjšinske mešane komisije podprla tako slovenska kakor madžarska stran. Izid pravljic 
v jeziku večinskega naroda po besedah predsednika omogoča, da jih spoznajo tudi madžarski madžarski bralci in 
raziskovalci. 
Predstavitev publikacij v Budimpešti je povezovala slovenska referentka Državne tujejezične knjižnice (OIK) Szilvia Nagy-
Molnár, ki je po kratkem pozdravu besedo predala strokovnemu lektorju najnovejše porabske zbirke, etnologu dr. Sándorju 
Horváthu, ki je sicer predstojnik narodnostne sekcije pri Madžarskem etnografskem društvu. Izpostavil je, da tokratna izdaja 
odstopa od prejšnjih zvezkov serije »Etnologija Slovencev na Madžarskem«, saj namesto študij prinaša gradivo, torej 
zapisane in prevedene ljudske pripovedke. V svojem uvodu je nanizal pravljične tipe, ki so zastopani tako v ljubljanski 
kakor budimpeštanski izdaji porabskih pripovedi. Hkrati je opozoril, da so s prenehanjem skupnih večernih dejavnosti 
(lupanje bučnih semen, česanje perja) izginili tudi tradicionalni ohranjevalci ljudskega blaga - pripovedovalci.  
Prav s fotografijami informatorjev je svojo predstavitev dosedanjih zbirk porabskih pravljic začela sourednica ljubljanske in 
budimpeštanske izdaje, etnologinja-slavistka Marija Kozar. Pri tem je opozorila na velik pomen delovanja nekdanjega 
števanovskega učitelja Karla Krajcarja, ki je leta 1984 prvi izdal pravljice v porabskem izvirniku, nato pa jih 1990 objavil še v 
prestavitvah v slovenski knjižni jezik ter madžarščino. Nekoliko obsežnejšo zbirko so leta 1996 obelodanili v Ljubljani v obeh 
zvrsteh slovenskega jezika. 
Etnologinja je še poudarila, da je leta 1970 Milko Matičetov obsežno gradivo zbral s pomočjo porabskih učiteljev v 15. dneh. 
Posnel je živalske, čudežne, legendne, realistične in šaljive pravljice, ob teh pa še bajke, zgodovinske povedke, zbadljivke, 
verovanja ter besedne igre. Večina pripovedi predstavlja varianto splošno znanih evropskih pravljic in povedk, med njimi pa  
najdemo tudi motive, ki se, razen v Porabju, nikjer drugje v slovenskem etničnem prostroru niso ohranili. 
Tokratni izbor, objavljen v Budimpešti, prinaša pripovedi v porabskem izvirniku in madžarskem prevodu, kar se je zgodilo 
prvič. Z namenom ponazoritve so lahko navzoči prisluhnili obema inačicama: z »magnetofonskega traku« so uredniki 
predvajali pripovedovanje Ane Borovnjak z Verice, madžarščini prilagojeno obliko pravljice »Dvej müši« pa je doživeto 
predstavil etnolog (pravljičar) Sándor Horváth in požel buren aplavz. 
Prevajalec pripovedi - tako v slovenski knjižni jezik kakor tudi v madžarščino – Dušan Mukič je opozoril, da je bilo 
transkribiranje besedil v narečni zapis dolgotrajno in zahtevno delo. Izrazil je svoje začudenje nad tem, da so porabski 
pripovedovalci svoje - dostikrat več kot polurne - pripovedi povedali na pamet, brez večjih napak, z izredno bogatim 
besednim zakladom in s stopnjevanjem dramatičnosti. Kakor je poudaril, sta zbirki »posnetek stanja« porabščine v začetku 
70-ih let 20. stoletja, in sicer pretežno gornjeseniškega govora. 
Prevajalec-slavist je podčrtal dvojni namen obeh zbirk: po eni strani seznaniti javnost v Sloveniji in na Madžarskem z 
bogatim pripovednim izročilom slovenske zamejske skupnosti, hkrati pa opozoriti mlade Porabske Slovence na 
pomembnost korenin ter identitete, ki jo lahko podobne publikacije krepijo. Dušan Mukič je še posredno naprosil stare 
matere in matere, naj pripovedujejo te pravljice svojim vnukom in otrokom - v katerem koli jeziku -, saj lahko z njihovo 
pomočjo spoznajo razmišljanje, verovanje in način življenja pripadnikov majhne skupnosti. 
Porabsko gradivo je pol stoletja ležalo v prašnih ljubljanskih depojih, od izvirnih posnetkov pa je zanamcem predanih le 13 
kratkih pripovedi v obliki pripete zgoščenke. »Moramo se potruditi, da bi pozabi nekako iztrgali še preostalo zvočno 
gradivo,« je željo izrazila zagovornica Erika Köleš Kiss in vse prisotne povabila k beli mizi, da bi nadaljevali pogovor o dveh 
najnovejših porabskih etnoloških publikacijah. Le-ti sta namreč v novo tisočletje rešili vsaj delček znanja, ki so ga Slovenci na 
Madžarskem v preteklih stoletjih nakopičili. 

• Spominska plošča pokojnemu župniku Lajosu Markovicsu. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 3. januarja 2019 - Leto XXIX, št. 1, str. 12 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_1.pdf  
30. decembra so v števanovski cerkvi v okviru škofovske maše blagoslovili spominsko ploščo, ki so jo postavili župniku 
Lajosu Markovicsu, ki je 46 let služil v števanovski župniji (Števanovci, Sakalovci, Andovci, Verica, Slovenska ves). 
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Slika: Spominska plošča pokojnemu župniku Lajosu Markovicsu. Foto: Porabje 
 

 
Slika: Mašo je daroval sombotelski škof dr. János Székely. Foto: Porabje 
 
Mašo je daroval sombotelski škof dr. János Székely O pomembnosti nekdanjega župnika je govoril generalni vikar soboške 
škofije Lojze Kozar. 

 

Delo, Ljubljana 

• Ladja z več kot 300 rešenimi ljudmi prispela v Španijo. STA, A. V. Delo, Ljubljana, 28. december 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/ladja-z-vec-kot-300-resenimi-ljudmi-prispela-v-spanijo-foto-133898.html  
Preden jih bodo v Španiji namestili, bo policija preverila njihovo identiteto.  
 

 
Slika: Migrante so v petek s treh čolnov rešili na odprtem morju ob libijski obali. Foto: Reuters 
 
Ladja španske nevladne organizacije Proactiva Open Arms s 311 migranti na krovu, ki so jih minuli teden rešili na odprtem 
morju ob libijski obali, je po večdnevni poti danes prispela v Španijo. Pristala bo v pristanišču na jugu države blizu mesta 
Algeciras, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
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Migrante so v petek s treh čolnov rešili na odprtem morju ob libijski obali. Malta in Italija sta zavrnili prošnjo za pristanek, 
več držav, med njimi Francija, pa na prošnje nevladne organizacije ni odgovorilo. Španska vlada je nato v soboto izrazila 
pripravljenost, da jih sprejme. Tako so že od minulega petka na poti. 
 

 
Slika: Proactiva Open Arms begunce in migrante s severa Afrike, ki so na poti v Evropo, rešuje na morju med Libijo in 
južno Evropo. Foto: Reuters  
   
Nosečnice, otroci in dojenčki 
Med 311 migranti, ki so večinoma iz Somalije, Nigerije in Malija, so tudi nosečnice, otroci in dojenčki. »Dobro jutro, Open 
Arms je že v Gibraltarju in pluje proti edinemu pristanišču, ki mu je na voljo v Sredozemskem morju. Misija izpolnjena,« je 
danes tvitnil ustanovitelj organizacije Oscar Camps. 
Z ladje so v soboto nekaj dni starega novorojenčka in njegovo mamo s helikopterjem odpeljali na Malto, 14-letnika z resno 
kožno boleznijo pa so odpeljali na italijanski otok Lampedusa. 
Preden jih bodo v Španiji namestili, bo policija preverila njihovo identiteto, navaja AFP. 
Proactiva Open Arms begunce in migrante s severa Afrike, ki so na poti v Evropo, rešuje na morju med Libijo in južno 
Evropo. Delovanje s še dvema ladjama drugih nevladnih organizacij je na območju obnovila novembra, potem ko ga je 
ustavila avgusta. 
 

 
Slika: Samo letos je v poskusu prečkanja Sredozemskega morja do Evrope umrlo več kot 1300 migrantov. Foto: Reuters  
 
Umrlo več kot 1300 migrantov 
Takrat je več evropskih vlad ter italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija obtožila, da kriminalizirajo človekoljubne 
organizacije, ki rešujejo migrante. Salvini je takrat namreč sporočil, da so italijanska pristanišča za ladje nevladnih 
organizacij zaprte, češ da so »taksiji za migrante«. 
Tokrat je sicer prvič od avgusta, da je Madrid dovolil kaki ladji nevladnih organizacij, da rešene migrante na morju pripelje v 
Španijo. 
Samo letos je v poskusu prečkanja Sredozemskega morja do Evrope umrlo več kot 1300 migrantov, kažejo podatki 
Mednarodne organizacije za migracije. Španija je medtem letos postala evropska država s prihodom največjega števila 
migrantov - prišlo jih je že 56.000.  

• Če hočeš napraviti državo, se je treba držati dogovorov.  Intervju: Božidar Jezernik. Pogovarjala se je: Tina 
Lešničar. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga,  29. december 2018  

Prof. dr. Božidar Jezernik je profesor etnologije Balkana in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/ce-hoces-napraviti-drzavo-se-je-treba-drzati-dogovorov-124309.html  
Profesor Božidar Jezernik o okoliščinah nastanka jugoslovanske ideje in jugoslovanske države  
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Slika: Božidar Jezernik je profesor etnologije Balkana in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Foto: 
Jože Suhadolnik 
 
Na kakšnih temeljih smo nekoč južni Slovani gradili skupno državo in kakšne so bile sploh okoliščine nastanka jugoslovanske 
ideje, se v najnovejši knjigi Jugoslavija, zemlja snova (knjigo je izdala srbska založba XX. vek, zato srbski naslov) ukvarja 
Božidar Jezernik, profesor etnologije Balkana in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 
Leto, ki se izteka, je leto obletnic. Ene obhajamo glasno, druge gredo mimo tiše, skoraj neopaženo. Ena takih je stota 
obletnica Kraljevine SHS, ki se je po prstih odplazila mimo 1. decembra, podobno kot se je 7. aprila 55. obletnica nastanka 
druge Jugoslavije oziroma SFRJ. Država, ki je v številnih različicah vztrajala 73 let, potem pa dokončno izginila z 
geopolitičnega zemljevida sveta, ni zaznamovala samo naše preteklosti, marveč tudi prihodnost, morda bolj, kot si to 
upamo misliti. Kaj je šlo narobe? 
Po vsem izrečenem in napisanem o rajnki državi pravite, da je Jugoslavija še vedno neznanka, uganka pravzaprav. Kaj je 
tisto, kar še vedno buri duhove? 
Naša vednost o Jugoslaviji me spominja na neko indijsko zgodbo o tem, kako so slepci spoznavali, kaj je slon, tako da so se 
ga dotikali z rokami. Vsak od njih se je dotaknil drugega dela slonovega telesa, pa je eden, ki se je dotaknil njegove noge, 
ugotovil, da je podoben drevesu, drugi, ki je prijel za slonov rep, da je podoben kači, in tako dalje. To je, po nekaterih 
različicah zgodbe, sprožilo prepir in pretep med tistimi, ki so poslušali tako različna mnenja o slonu. 
Kaj po tolikih letih še vedno buri duhove? Najverjetneje se mi zdi, da je v vseh državah, nastalih po razpadu Jugoslavije, še 
vedno prisotna, in sicer kot tisti Drugi, s katerim se nihče noče identificirati.  
Prva neznanka je ime. Kdaj se je prvič pojavilo ime Jugoslavija? 
To je zanimivo vprašanje, ki me je dolgo časa fasciniralo. Ob stoletnici njenega nastanka so v Beogradu odprli razstavo z 
naslovom Dan vredan veka. Tam je, med drugim, možno videti fotografije mož, zaslužnih za iznajdbo imena Jugoslavija. 
Seveda so med njimi samo Srbi in Hrvati. Izjema je le Njegoš, ker je leta 1851 izdal knjigo z izrecno navedbo »U Jugoslaviji«. 
Tudi sicer zgodovinarji iznajdbo imena pripisujejo srbski in hrvaški inteligenci in jo časovno umeščajo nekam na sredino 19. 
stoletja. V rokah sem imel precej knjig o Jugoslaviji, ki so jih spisali najbolj cenjeni zgodovinarji, a nihče med njimi ni raziskal, 
kdaj točno se je prvič pojavila beseda Jugoslavija.  
Zdaj ste to opravili vi. 
Ja, ker gre za zelo pomembno vprašanje. Že ob nastanku države, ko so sprejemali ustavo, se je razvnela huda polemika o 
imenu nove države. Naj nosi enojno ali sestavljeno ime, kar je na koncu obveljalo. Odločitev za to je sprejela srbska 
radikalna stranka, ki je odločno nasprotovala imenu Jugoslavija. Njihov argument je bil, da je to nemška skovanka, ki 
pejorativno označuje Srbe, kar se je izkazalo za popolnoma napačno. Kot sem odkril, je besedo Jugoslavija v ljubljanskem 
časopisu Slovenija leta 1849 prvič zapisal slovenski pisec Bukovšek, ki je živel v Pragi, in to dve leti prej, kot je bila prvič 
zabeležena v srbohrvaščini. Slavija po češko pomeni dežela vseh Slovanov, jiho oziroma jugo pa južnih.  
Ime nosi veliko večji pomen, kot si mislimo. 
Ime, ki je sprejemljivo za vse pripadnike neke skupnosti, je bistvenega pomena za identifikacijo te skupnosti. Ko je bila 
Jugoslavija poimenovana kot Kraljestvo Srbov, Hrvatov in Slovencev, je to vplivalo na razumevanje njene homogenosti. Zato 
tudi ni mogla iz nje nastati enonacionalna država, čeprav je bila ustanovljena kot taka.  
Danes sicer slišimo, da je bila Jugoslavija večnacionalna država. 
Leta 1918 nihče ne bi ustanovil večnacionalne države južnih Slovanov, ker je vladalo prepričanje, da morajo biti države, če 
želijo uspešno funkcionirati, nacionalne. Zato so razbili tudi večnacionalno avstro-ogrsko monarhijo in osnovali več 
nacionalnih držav. Tudi Jugoslavija je nastala kot taka.  
Nacija, narod … to so bili tedaj relativno novi pojmi. Je nova tvorba tudi zato onemogočala skupinsko identifikacijo? 
Pojem naroda, kot ga poznamo danes, se začne razvijati s pomladjo narodov leta 1848, pred tem pa koncept naroda pomeni 
nekaj drugega. Prej za ljudi ni bila pomembna pripadnost narodu, temveč mestu, deželi, veri. Pojem nacija pa je zavzemal 
samo pripadnike zgornjega sloja, torej enega do dveh odstotkov ljudi, pripadnikov deželnih stanov. Kdor ni bil plemič, ga 
niso šteli za pripadnika nacije. Po letu 1848 se to spremeni in načeloma vsak polnoletni moški s premoženjem postane član 
naroda. Kasneje se ta postopek razširi in demokratizira na vse odrasle ljudi.  
Ideja jugoslovanstva je obstajala že prej. Kako natančno se je izoblikovala? 



Ideja jugoslovanstva je, kot rečeno, zaživela že okoli leta 1849, a je bila precej nedoločna. Zlasti intenzivno se je razvijala 
vzporedno z naraščanjem nemške nacionalne ideje znotraj Avstrijskega cesarstva in kasneje znotraj Avstro-Ogrske. Najprej 
se je razplamtela po dogodku daleč stran – po prusko-francoski vojni leta 1870/71. Zaradi pruske zmage je nemški 
nacionalizem znotraj AO strašno narasel. To pa je vzbudilo strah v Slovanih, ki so sestavljali večino prebivalstva te države. 
Takrat so svoje slovanstvo še močneje začutili. Ko je izbruhnila vstaja v Hercegovini leta 1875, so jo nacionalisti v Ljubljani 
videli kot svoje gibanje in kot možnost za izboljšanje lastnega položaja. V Ljubljani so zbirali sredstva (denarna, medicinska 
in orožje) za pomoč upornikom. Iz Slovenije v Bosno in Hercegovino so odhajali tudi prostovoljci. Potem so se vrstili 
dogodki, kot je okupacija Bosne, srbsko-turška vojna, bolgarska vstaja, rusko-turška vojna, aneksija Bosne in Hercegovine. 
 

 
Slika: Božidar Jezernik je avtor knjige Jugoslavija, zemlja snova. Foto: Jože Suhadolnik  
 
Rečemo lahko, da se je ideja jugoslovanstva posebej močno utrjevala z vsako nadaljnjo vojno. Med vojno sta se namreč 
jasno izoblikovali dve strani, za ali proti.  
Po vseh teh morijah, v katerih so se Srbi, Hrvati, Slovenci in Bošnjaki borili tudi na nasprotnih straneh, se združevanje ne 
zdi ravno nekaj samoumevnega. Je bilo bolj odraz kljubovanja? 
Ves čas je dunajska in madžarska propaganda prav iz strahu, da bi se povezali in postali premočni, poudarjala, da Južni 
Slovani niso en narod, marveč jih je več, in da so si med sabo zelo različni. Protipropaganda je bila močna tudi v Sloveniji. V 
prvem slovenskem dnevniku Slovenski narod, ki ga je urejal Josip Jurčič, so se zavzemali za združitev in se zelo trudili v 
Slovencih vzbuditi občutek pripadnosti jugoslovanstvu. Poleg Jurčiča in drugih pripadnikov meščanskega liberalnega dela so 
pripadnost južnoslovanski skupnosti poudarjali tudi mladi, ljubljanski dijaki in študentje, povezani v gibanje Preporod. V 
svojem časopisu Preporod so se jasno zavzeli za ustanovitev jugoslovanske nacionalne države. Z njimi je nato Avstrija 
brutalno obračunala. Ivana Endlicherja, ki je bil eden od vodij gibanja, so obsodili na smrt, a je kmalu nato umrl v ječi, star 
komaj petnajst let.  
Podobno kot Gavrilo Princip. Tudi on je umrl za »osvoboditev Jugoslovanov«. A kaj je to takrat sploh pomenilo? 
Za odgovor na to vprašanje je treba vedeti, da je Mlada Bosna za svoje radikalne akcije potrebovala orožje, ki pa jim ga je 
dobavljala srbska Narodna odbrana, organizacija, znana tudi kot Črna roka, katere geslo je bilo Ujedinjenje ali smrt! Njeni 
pripadniki so ujedinjenje razumeli kot združitev srbstva. Čeprav je Princip, ko se je ob obsodbi izrecno deklariral za 
Jugoslovana, mislil dobesedno, so njegovo dejanje interpretirali tisti, ki so ga preživeli. Preživela je Narodna odbrana, ne 
Mlada Bosna. In Narodna odbrana je dejanje instrumentalizirala za svojo idejo.  
Srbi so si po vojni premoč v novi državi zagotovili še s Krfsko deklaracijo, v kateri je bilo tudi prvič uporabljeno 
sestavljeno ime. 
V ideji troimenega oz. troedinega naroda se je že skrivala misel hegemonije. Krfska deklaracija je plod dogovora med 
predstavniki jugoslovanskega odbora in srbske vlade. Predsednik vlade Kraljevine Srbije Nikola Pašić je vztrajal, da mora po 
vojni nastati monarhija pod vladavino dinastije Karađorđević in da bo država imela trojno ime. Računal je, da bo od treh 
imen prevladalo srbsko in bo na koncu nastala Srbija. Podobno kot danes rečemo Anglija, pa s tem mislimo tudi Škotsko, 
Wales in Severno Irsko. Pod Srbijo naj bi spadale nekdanja Stara in Južna Srbija (Kosovo in Makedonija), južna Dalmacija, 
Črna gora, Bosna in Hercegovina ter Vojvodina. A v resnici Srbom ni uspelo posrbiti niti Črnogorcev, »drugega očesa v 
glavi«. Člani jugoslovanskega odbora, ki so se pogajali s Pašićem, niso bili sposobni razumeti ali pa zaznati njegovih 
namenov. Morda pa so računali na to, da se bodo po vojni stvari že nekako rešile. Ampak ko so bile določene odločitve 
sprejete, to ni bilo tako preprosto. 
Ko so osnovali Italijo, so njeni očetje rekli: »Zdaj, ko imamo Italijo, moramo ustvariti še Italijane!« Ko je nastajala 
Jugoslavija, nihče ni ustvarjal Jugoslovanov. Eni so gradili srbski nacionalizem, drugi hrvaškega in tretji slovenskega.  
Zdi se, da je datumov »nastanka Jugoslavije« več. Zakaj praznujemo 1. december? Lahko bi slavili podpis Krfske 
deklaracije 20. julija ali pa nastanek Države Slovencev, Hrvatov in Srbov 29. oktobra, morda pa 6. januar 1929, ko je 
nastala Kraljevina Jugoslavija? 
Datum Krfske deklaracije ni primeren, ker je sredi poletja. Ne gre le za vremenske razmere, temveč predvsem za vsebinski 
vidik. Pod imenom Jugoslavija je bila nova država ustanovljena 29. oktobra 1918, ko se je na Kongresnem trgu v Ljubljani 
zbralo toliko ljudi, kot je imelo tedaj mesto prebivalcev. Ivan Hribar in Ivan Tavčar sta takrat govorila o ustanavljanju 
Jugoslavije. To je eden takih datumov, ki bi ga lahko slavili. V poštev bi prišel tudi 11. november, ko je bilo konec velike 
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vojne. Prvega decembra je šla delegacija Države Slovencev, Hrvatov in Srbov v Beograd prosit regenta Aleksandra 
Karađorđevića za združitev s Kraljevino Srbijo, on je nato razglasil ujedinjenje. Čeprav je bila država Slovencev, Hrvatov in 
Srbov večja od Kraljevine Srbije in Črne gore skupaj, je bila na ta dan simbolno izražena dominantnejša srbska pozicija. 
Kraljevina Srbija je iz velike vojne izšla kot zmagovalka, Država Slovencev, Hrvatov in Srbov pa je bila na strani poražencev, 
poleg tega je bila pod italijanskim pritiskom z zahoda.  
V knjigi raziskujete smeri, v katere bi se lahko razvila prihodnost Jugoslavije. Eden od problemov, o katerih 
pišete, je, da po nastanku Jugoslavije niso krepili nacionalne identitete. 
Če hočeš delujočo nacionalno državo, moraš imeti tudi nacionalizem, ki povezuje večji del pripadnikov te države. 
Jugoslovanskega nacionalizma pa ni bilo. Nihče ga ni gradil. Ko so osnovali Italijo, so njeni očetje rekli: »Zdaj, ko imamo 
Italijo, moramo ustvariti še Italijane!« Ko je nastajala Jugoslavija, nihče ni ustvarjal Jugoslovanov. Eni so gradili srbski 
nacionalizem, drugi hrvaškega in tretji slovenskega. Ko je prišlo do ekonomskih kriz, so nacionalizmi začeli vleči vsak na 
svojo stran. Vodilni politiki, dvor in vojska so v večjem delu države ustvarjali Srbe. Srbstvo pa je trčilo ob svoje meje, saj iz 
Hrvata ne moreš napraviti Srba, Slovenci pa se niso hoteli ne pohrvatiti ne posrbiti. V slovenščini sta izhajala dva časopisa, 
Jugoslavija in Jugoslovan, kar nakazuje na to, da so Slovenci bili voljni biti Jugoslovani, niso pa želeli biti Srbi.  
Zavračate teorijo, da je bila Jugoslavija postavljena na slabih temeljih? 
Jugoslavija je bila postavljena na najboljših mogočih temeljih v tistem času. Na takih temeljih je bila postavljena Nemčija, ki 
je danes ena najuspešnejših držav na svetu. Na takih temeljih je bil leta 1965 ustanovljen Singapur. V njem so iz različnih 
etničnih skupin (Kitajcev, Malajcev, Indijcev, Evropejcev in Arabcev), pripadnikov najrazličnejših religij, ustvarili Singapurce. 
Nacionalna ideja se je izkazala kot najmočnejše vezivo, kar jih je bilo iznajdenih v zgodovini. Nacionalna ideja ima moč, da 
poveže narod, ki je sicer notranje strukturiran. 
Kateri rek pa je obveljal po Titovi smrti? »Po Titu Tito!« Ko je umrl kralj, država ni razpadla, ko je umrl Tito, pa ni imela 
možnosti, da bi obstala, ker je bil on edino vezivo. Tudi v Avstro-Ogrski je bil »oče« različnih narodov cesar oziroma kralj 
Franc Jožef I.; ko ga ni bilo več, država ni mogla preživeti, ker ni imela druge kohezivne sile.  
Jurčičevo spodbujanje jugoslovanstva ni bilo dovolj? 
To spodbujanje je bilo polno idealizma, da bo nastala dežela, kjer se cedita med in mleko. Tako ne gre. Če hočeš napraviti 
državo, se je treba držati dogovorov. Slovenski politiki pa, kot se je pokazalo pri prej omenjeni podpori vstajnikom v 
Hercegovini leta 1875, niso imeli niti besede programa, kaj so pričakovali od abstraktne svobode jugoslovanstva. Josip 
Vošnjak, na primer, državni poslanec, ki je tihotapil orožje v Bosno in Hercegovino, svojega dejanja z ničimer ni pogojeval in 
sploh ni povedal, kaj je pričakoval v zameno. Medtem ko je Srbija pošiljala pomoč samo tistim upornikom, ki so se borili za 
priključitev Bosne h kneževini Srbiji, Črna gora pa tistim, ki so se borili za priključitev Hercegovine k Črni gori. Največ, kar so 
slovenski podporniki vstajnikov takrat rekli, je bilo, naj se Srbi in Hrvati enkrat končno zmenijo in se nehajo kregati ter naj 
razumejo, da so oni (Slovenci) bolj napredni od njih. A mesto voditelja si je treba izboriti, in to z jasnimi koncepti, za katerimi 
stojiš. Konkretno. Ne pa z zavzemanjem za povsem nedefinirano jugoslovanstvo, za katero ne obstaja nobenega dogovora, 
koga je ta pojem sploh zajemal.  
Zato Jugoslavija, sanjska dežela? 
Seveda, ves čas so sanjali o tem, da se bo nekega dne zbudil kralj Matjaž, da bo kraljevič Marko prijezdil in vse rešil. Nikjer 
pa ni bilo konkretne ideje, kako te lepe sanje uresničiti. Če bi vsi deležniki imeli načrt, kako uresničiti sanje, bi bila to druga 
zgodba. Tako pa ni bilo nobenega dogovora, nobenega načrta. Povrhu pa predstavniki Države SHS, ki so šli v Beograd prosit 
za ujedinjenje s Kraljevino Srbijo, niso bili izvoljeni. Brez legitimnega mandata in usklajenega načrta pa je težko postaviti 
trdno državno stavbo.  
Za konec Jugoslavije štejete volitve 18. marca 1923. Takrat naj bi Jugoslavija umrla oziroma naj bi jo ubili. Kaj se je 
zgodilo na ta dan? 
Jugoslavija, seveda, ni bila živo bitje in ni mogla umreti. Je pa jugoslovanska ideja tistega dne utrpela usoden udarec. Tega 
dne so bile volitve, ki jih je sprožil Nikola Pašić. Podporo je iskal pri srbskih volivcih Narodne radikalne stranke, medtem ko 
je hrvaške in slovenske volivce prepustil slovenskim in hrvaškim strankam. Lahko rečemo, da so ljudje na te volitve odšli kot 
Jugoslovani, z njih pa so se vrnili Srbi, Hrvati in Slovenci. Nato so vsako drugo leto sledile volitve, z bolj ali manj enakim 
rezultatom. Ko je kralj Aleksander leta 1929 razglasil Jugoslavijo, jugoslovanstva skorajda ni bilo več, bile so le še manjše 
politične skupnosti.  
Kakšna je bila pri vsem tem vloga kralja? Vemo, da je Aleksander vztrajal do konca in pred smrtjo še izdihnil: »Čuvajte 
Jugoslavijo.« 
Zavedal se je, da je za državo škodljivo, če so njeni deli med sabo sprti. A ta njegova Jugoslavija je obstajala samo pet let, do 
njegove smrti v atentatu 9. oktobra 1934. Potem je država ostala brez kralja. Če bi bil še živ, bog ve, kako bi zadeve tekle 
naprej, saj je med ljudmi užival velik ugled. 
 



 
Slika: Spomenik Aleksandru Karađorđeviću so postavili leta 1940 na današnjem Kongresnem trgu in so ga kmalu 
umaknili. Foto: arhiv Muzeja novejše zgodovine  
 
Kakšna popotnica je bila to za drugo Jugoslavijo? Stara in nova Jugoslavija politično nimata istih podlag … 
Kje pa. Stara Jugoslavija je nastala kot nacionalna država, troimenega oz. troedinega naroda. Po letu 1945 pa je to država 
več narodov. To je bistvena razlika. Še večja razlika pa je bila v tem, kako je potekala mobilizacija ljudi po smrti kralja 
Aleksandra. Omenili ste poslanico Čuvajte Jugoslavijo. Kateri rek pa je obveljal po Titovi smrti? »Po Titu Tito!« Ko je umrl 
kralj, država ni razpadla, ko je umrl Tito, pa ni imela možnosti, da bi obstala, ker je bil on edino vezivo. Tudi v Avstro-Ogrski 
je bil »oče« različnih narodov cesar oziroma kralj Franc Jožef I.; ko ga ni bilo več, država ni mogla preživeti, ker ni imela 
druge kohezivne sile. 
Pod imenom Jugoslavija je bila nova država ustanovljena 29. oktobra 1918, ko se je na Kongresnem trgu v Ljubljani zbralo 
toliko ljudi, kot je imelo tedaj mesto prebivalcev. Ivan Hribar in Ivan Tavčar sta takrat govorila o ustanavljanju 
Jugoslavije.  
Kako je bilo stanje leta 1923 podobno situaciji leta 1991? 
Podobnost je bila v tem, da se je velika skupnost razklala na manjše dele, posebne kulturne, politične in ekonomske 
entitete, ki povrh vsega med sabo niso bile dobro povezane. Nastanku velikih držav so vedno sledile gradnje cestnega 
omrežja in železnice. V Jugoslaviji pa železniški promet nikoli ni povezal vse države. Šele po drugi svetovni vojni se je začela 
graditi cesta bratstva in enotnosti, ki je povezala Ljubljano, Zagreb in Beograd. Če si šel leta 1990 iz Ljubljane v Sarajevo, pa 
ti je pot vzela več časa, kot če bi hotel priti v Madrid. Tudi med Slovenijo in Črno goro ali Sandžakom, na primer, ni bilo 
nobene povezave. Na ta način so ljudje ostali nepovezani, drug drugemu tuji. Kako bi potem lahko ustvarili eno državo in 
eno zavest?  
Bratstvo in enotnost? 
To je propaganda, ki se je začela po letu 1945. A bratstvo in enotnost koga? Jugoslovanskih narodov in narodnosti. Ta fraza 
sama 
po sebi pomeni, da gre za državo, ki je večnarodna. Režim je republike držal stran drugo od druge. Vsaka je imela svoj šolski 
sistem, razvijala svojo ekonomijo in svoj nacionalizem. Cilj nacionalizma pa je ustanovitev lastne nacionalne države. Ko je 
država razdeljena na toliko nacionalizmov, je samo vprašanje časa, kdaj bodo nastale nove države.  
V knjigi spregovorite tudi o problematiki spomenikov, ki so jih po razpadu Jugoslavije množično umikali, da bi izbrisali 
spomin na to obdobje. 
Načrtno pozabljanje delov preteklosti pomaga zgodovino v naših očeh oblikovati na način, ki je v precejšnjem nasprotju z 
dejanskim razvojem. Najbolj se to vidi po tem, da si Slovenci ne moremo predstavljati, da bi na javnem mestu v središču 
Ljubljane stal spomenik kralju Aleksandru, čeprav je bil izdelek najboljšega slovenskega kiparja sredine 20. stoletja [Lojze 
Dolinar], ki je sam ta kip cenil kot svoje najboljše delo. Imamo pa spomenik Napoleonu. Kipa kralja Aleksandra si na javnem 
mestu ne moremo predstavljati, menda zato, ker je bil Neslovenec in diktator, Napoleona pa si očitno lahko, čeprav je bil 
tudi on oboje. Z razliko, da ko je prišel k nam Napoleon, so ga ljudje imeli za okupatorja, ko je prišel regent Aleksander prvič 
v Ljubljano, pa ga nihče ni videl tako. Ko skozi taka očala gledamo na svojo preteklost, jo siromašimo in izkrivljamo.  
Kaj je torej v podobi te preteklosti tako strašnega, da se ji ne moremo zazreti v oči, kot se glasi zadnji stavek v knjigi? 
Spomin je kolektiven in ne nastane v vakuumu, ampak v konkretni politični situaciji. Pri nas se ne spominjamo radi, da so 
naši predniki želeli biti del Jugoslavije, da so se deklarirali za Jugoslovane. Zakaj? Očitno obstajajo določeni interesi sloja, ki 
ima moč, da vpliva na oblikovanje javne podobe preteklosti. S to močjo skuša preteklost oblikovati po svojem kopitu. In se 
izmakniti svoji odgovornosti, ki je v vseh pogledih veliko večja, kot si hočemo priznati. Če hočemo vedeti, na kateri točki 
stojimo danes, zakaj smo tukaj in zakaj smo takšni, kakršni smo, se moramo zavedati, da je to posledica tega, ker so bili naši 
predniki včeraj takšni, kot so bili. Po kakršnih poteh smo hodili včeraj, tam smo danes. Če cenimo trud prejšnjih generacij, 
bomo bolj modro izbirali poti v prihodnosti. Če bi svojo preteklost prerasli oziroma jo pokopali, bi ob priložnosti stoletnice o 
Jugoslaviji brez težav govorili in se spominjali vsega dobrega, povezanega z njo. Mi pa se je bodisi sploh ne spominjamo 
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bodisi grdo govorimo o njej. Kar je v nasprotju z našo predstavo o sebi – torej, da smo visoko kultiviran, civiliziran evropski 
narod. Staro pravilo evropske civilizacije namreč veleva: »O mrtvih samo dobro.« 

• Kam gre Evropa. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 29. december 2018  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/kam-gre-evropa-133256.html  
Evropska unija je postala kaotična, povsod so prevzele pobudo populistične politike, gledamo globoke frakture v 
evropskih družbah, resentiment ponižanih in razžaljenih.  
 

 
Slika: Brexit se je izkazal kot čista katastrofa. Konec leta ni jasno niti to, ali Združeno kraljestvo hoče zaloputniti vrata 
Evropske unije ali ne. Foto: Jure Eržen/Delo 
 
Konec leta je Evropa v političnem razsulu: Velika Britanija dve leti po izglasovanem brexitu ne ve, kaj hoče, v Franciji so 
rumeni jopiči postali središčni politični dogodek leta in velika kriza predsednika Emmanuela Macrona, Italiji določa takt 
ksenofobni Matteo Salvini. In niti Nemčija, s kanclerko Angelo Merkel v odhajanju, ni več ista. 
Ne samo Trumpova Amerika, ampak tudi dogajanje v Evropi – brezizhodnost brexita, ohromljena Francija, salvinizirana 
Italija in naposled politična kriza v Nemčiji – nam kaže, kako zelo se je svet spremenil. Dogajajo se tektonski politični 
premiki, establišment je v krizi, čas, ki ga živimo, zaznamujejo nacionalizem, izolacionizem, šovinizem. Staro se ruši, novega 
še ni. 
Brexit se je v tem letu pokazal kot čista katastrofa, v smeri, ki jo je pred dvema letoma z referendumsko odločitvijo izbrala 
Velika Britanija, ni razbrati nobenega smisla več. Konec leta ni jasno niti to, ali Združeno kraljestvo hoče zaloputniti vrata 
Evropske unije ali ne.  
Če se Evropska unija ne bo radikalno preoblikovala, če radikalne spremembe ne bo, bo prihodnost distopična, je v najinem 
intervjuju na začetku leta rekel filozof Srećko Horvat, eden bolj pronicljivih glasov svoje generacije. Medtem se seseda 
politični mainstream, obe veliki politični sili, na katerih je slonela povojna Evropa, socialdemokratska in konservativna, sta 
se pogreznili v globoko krizo in nobena ne zna oblikovati alternative, prazen prostor so zasedli nacionalisti. 
Evropska unija je postala kaotična, povsod so prevzele pobudo populistične politike, gledamo globoke frakture v evropskih 
družbah, resentiment ponižanih in razžaljenih. Populizem ni nekaj prehodnega, očitno se bo konsolidiral in predstavlja 
politiko enaindvajsetega stoletja. V letu, ki se izteka, so se izgubile še zadnje iluzije: ni videti rešitve za brexit, kanclerka 
Angela Merkel pušča za seboj politično negotovo Nemčijo, Francija je potonila v nemire, ki jim ni videti konca, predsednik 
Emmanuel Macron je politično truplo, tudi če bo obstal, Italija je postala delujoči laboratorij populizma v sredici Evrope; vsi 
pogledi so uprti v Mattea Salvinija. 
Pred volitvami prihodnjo pomlad, ko je slutiti spremembo političnih razmerij v evropskem parlamentu, se države članice 
ukvarjajo le še same s seboj. Redkokatero znamenje je obetavno, težko si je predstavljati evropsko pomlad, nakazuje se 
preobilje že videnega. 
Med vrati 
Brexit se je v tem letu pokazal kot čista katastrofa, v smeri, ki jo je pred dvema letoma z referendumsko odločitvijo 
izbrala Velika Britanija, ni razbrati nobenega smisla več. Konec leta ni jasno niti to, ali Združeno kraljestvo hoče 
zaloputniti vrata Evropske unije ali ne. 
Theresa May je v Bruslju izpogajala edini možni sporazum, najbolj boleča točka je bilo vprašanje severnoirske meje, ko se je 
vrnila domov, je bilo kristalno jasno, da ga parlament ne bo sprejel. Če je premierka mislila, da bo v drugi etapi, s politično 
deklaracijo, nadomestila tisto, čemur se je odrekla v prvi etapi, namreč sporazumu, se to ni zgodilo. V tej igri 27 proti enemu 
je Evropska unija ostala kompaktna – premierka pa praznih rok. 
Ona, ki je večino časa ohranjala mirnost, delovala je kot robot, je bila naposled prisiljena preklicati parlamentarno 
glasovanje o sporazumu z Evropsko unijo, ki bi se brez dvoma končalo s porazom. To je bil najtežji dan njene kariere. Proti 
njej so vložili nezaupnico, in čeprav jo je prestala, je ostala ponižana. Torijci so ob izglasovanju zaupnice vzneseno 
aplavdirali, toda uspeha ni bilo. Ko je Margaret Thatcher leta 2004 na podoben način zmagala, je bila tako zelo šibka, da je 
naslednje leto odstopila. Otok alternative nima: vprašanje je, ali bo odhod potekal na podlagi sklenjenega sporazuma ali pa 
brez tega. Bruselj ne bo spremenil besedila dogovora, sta decembra potrdila tako predsednik komisije Jean-Claude Juncker 
kot predsednik evropskega sveta Donald Tusk. Ostaja še opcija ponovitve referenduma, kot jo med drugim zagovarja lord 
Kerr, avtor razpitega 50. člena lizbonske pogodbe, ki Britaniji določa pogoje odhoda. 
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Ob povedanem se je smiselno vnovič spomniti na leto 1950, zgodbo evropskega začetka in grozne občutke, ki jih je imel 
Otok, ko je nastajala Skupnost za premog in jeklo. »Britanski zunanji minister Ernest Bevin je bil 9. maja 1950 zvečer, ko je 
vodja francoske diplomacije Robert Schuman lansiral načrt evropske skupnosti, čemeren in osebno prizadet. Francozi ga 
niso niti obvestili, za nameček so informirali Američana Deana Achesona. Vznemiril ni kartel, Britanci so proizvajali toliko 
jekla in premoga kot Nemci in Francozi skupaj, šokiral je preobrat zavezništev. Schumanova deklaracija leta 1951 je zadela 
London kot 'mala atomska bomba'«, je zapisal politični filozof Luuk van Middelaar (The Passage to Europe). Francija je, raje 
od vstopa v ohlapnejšo povezavo z otoško državo, izbrala »nadnacionalno« organizacijo s sovražnico Nemčijo brez Britanije. 
Slednja je bila frustrirana predvsem, ker ni vedela, o čem se za mizo pogovarjata Francija in Nemčija – samo o jeklu, 
bananah in žitaricah? In treba je pomisliti, bila je najmočnejša zahodnoevropska država; niso je okupirali nacisti, bila je 
zmagovalka in osvoboditeljica, kljub zatonu še vedno svetovna sila. 
V tedanjih britansko-evropskih odnosih sta obstajali ločeni etapi: najprej so članice morale počakati, ali bo najpomembnejša 
evropska nečlanica hotela vstopiti; in se potem odločiti, ali jo bodo spustile zraven. Britansko vprašanje je bilo na mizi od 
1961. Naj šesterica odpre vrata? Številni so se strinjali, a bistveno je bilo mnenje Francije. Ko se je začela ministrska 
konferenca o pogojih pristopa, Britaniji ni bilo samo do gole pridružitve, vnaprej je hotela vedeti, ali lahko spremeni pravila 
igre. Diplomatski ples pred vrati in za njimi je trajal več kot leto dni. Pomembno ni samo, da je general de Gaulle leta 1963 
zaloputnil vrata, s čimer je nečlanica, ki so jo petnajst mesecev podučevali o svetosti pravil pogodbe, ostala zunaj, 
pomembno je tudi, kako si je predstavljala klubska pravila. Štiri leta kasneje se je zavrnitev ponovila, Francija je znova 
uprizorila blokado, treba je bilo počakati predsednika Pompidouja, ki ni nasprotoval pridružitvi. Šele s prihodom Britanije pa 
je bilo mogoče tej povezavi reči »Evropa«, ob Beneluksu in Italiji je za mizo sedela trojica najmočnejših zahodnoevropskih 
držav. 
Toda dvomi, ki jih je Britanija imela glede delitve suverenosti v Evropi, glede lastne superiornosti na eni in ozkosti, ki da jo 
predstavlja evropska povezava na drugi strani, so bili pravzaprav enaki tedaj kot sedaj. In še vedno sanja o nekdanji 
imperialni veličini. Dve leti po brexitu iluzij ni več, na obzorju se kaže katastrofa, in to ne samo za Združeno kraljestvo, 
kaotičnost je dosegla tudi Evropo. 
Salvinometer 
Spomladanske volitve v Italiji so pokazale, da skepsa do Evrope postaja splošen fenomen. Več desetletij proevropska Italija 
se je preobrnila, zmagali so populisti in nacionalisti, politični »center« se je izpraznil, kot povsod po Evropi so volivci 
predrugačili italijanski politični prostor. Četrti marec je inavguriral tretjo republiko. 
 

 
Slika: Matteo Salvini, najmočnejši politik na Apeninskem polotoku. Foto: Reuters  
 
Novega političnega zemljevida ni zarisala ideologija, namesto tega se je Italija razdelila socialno in geografsko. Na volitve se 
je smiselno ozreti skozi optiko zelo visoke abstinence, socialne izključenosti, dramatične brezposelnosti med mladimi, 
izseljevanja ter sploh razlik med razvitim italijanskim severom in nerazvitim jugom; to se volivcev dotakne bolj kot ideološka 
vprašanja. Rezultat ni dal nedvoumnega zmagovalca, najmočnejša posamična stranka je postalo populistično Gibanje 5 
zvezd, največ podpore je dobila desnosredinska koalicija strank in znotraj nje prvouvrščena skrajno desna Liga. Ne eden ne 
drugi ni imel dovolj glasov, da bi vladal sam, začelo se je prerivanje za prestol. 
Vsak dan znova je bilo opazno, kako desno je skrenila Italija, kako zelo se je približala višegrajski skupini in se oddaljila od 
evropskega mainstreama. Italija kot da se je čez noč spremenila, postala zelo drugačna od tiste, ki smo jo poznali. 
So Italijani še »dobri ljudje«, brava gente?  
Ko se je na enem od rimskih pročelij pojavil mural s poljubom med Luigijem Di Maiem in Matteom Salvinijem, je ponazoril 
celoto dogajanja na italijanski politični sceni – konsolidacijo osi med zmagovalcema. Nobeden ni mogel iz svoje kože, več 
mesecev sta se pričkala, kdo je poklican, da prevzame oblast. Kljub nekompatibilnosti političnih stališč in programov ju je 
gnala skupaj slast po moči. 
Vlade se težko rojevajo marsikje v Evropi: v Belgiji, na Nizozemskem, v Španiji, celo v Nemčiji. Italija pa je specifičen primer, 
slovi po političnem eksperimentiranju. Nazadnje je bil predsednik republike Sergio Mattarella prisiljen v to, da je dal mandat 
za sestavo vlade »popolnemu neznancu«, profesorju prava Giuseppeju Conteju. Po 88 dneh je v Rimu nastala vlada, združila 
sta se čudna, heterogena populizma, povezali sta se politični sili, ki sta bili v kampanji zagrizeni tekmici, v en dokument sta 
se prelila programa, ki sta nezdružljiva. Kljub vsemu je država porabila pol manj časa za sestavo vlade kot Nemčija in v 
primerjavi s Španijo ji je uspelo brez ponovitve volitev. Toda zgodilo se je tisto nepredstavljivo: suverenizem tako rekoč 
Orbánovega tipa je dosegel vlado zahodnoevropske članice Unije. 
Začel se je pohod Mattea Salvinija. Prvak Lige, ki je na volitvah dobil komaj polovico podpore Gibanja 5 zvezd, je korak za 
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korakom postajal najmočnejši politik v državi, zasenčil je vse druge, postal vsenavzoč, ni minil dan, ko ne bi širil svojih idej 
na facebooku, kjer ima tri milijone sledilcev. Vsak dan znova je bilo opazno, kako desno je skrenila Italija, kako zelo se je 
približala višegrajski skupini in se oddaljila od evropskega mainstreama. Italija kot da se je čez noč spremenila, postala zelo 
drugačna od tiste, ki smo jo poznali. 
So Italijani še »dobri ljudje«, brava gente? Ksenofobnost Salvinija, ki se je s svojimi rasističnimi izjavami skliceval celo na 
Mussolinija, je razprla vprašanje o nravi Italijanov. Brez dvoma obstaja tudi druga Italija – strpna in humana, kajti so ljudje, 
ki še vedno izražajo solidarnost in premorejo empatijo –, toda postala je malo vidna, fragmentirana. 
Ko se je konec poletja zrušil most pri Genovi in pokopal 43 ljudi, je nemudoma postal strašljiva metafora tega, kar Italija že 
dolgo časa je in česar noče videti – skorumpiranosti in slabega upravljanja države, neodgovornega političnega razreda in 
razkroja, ki je v sredici italijanske države in njenih institucij. V Italiji se ne podirajo samo mostovi. 
Z jesenjo se je do konca zaostrilo razmerje z Evropo, rimska vlada je predstavila svoj osnutek proračuna za leto 2019, ki 
primanjkljaj zvišuje na 2,4 odstotka bruto domačega proizvoda. »Odstopanje brez precedensa,« je vladi takoj sporočila 
bruseljska komisija in zahtevala popravke. Toda od vsega začetka je bilo jasno, da ne gre samo za spor o proračunskih 
številkah in upogibanju proračunskih pravil, temveč za prihodnost Evrope kot take, Italija pač ni Grčija. Hkrati je tudi 
italijanska država na lastni koži občutila, kako so v Evropski uniji nekateri enakejši od drugih. Evropska pravila pakta o 
stabilnosti in rasti naj bi veljala za vse. In vendar je isti komisar za ekonomske in finančne zadeve Pierre Moscovici, ki sedi 
uradnemu Rimu za vratom in zahteva klestenje spornega deficita, izjavil, da bi Franciji za kratek čas – zaradi velikanske 
škode, ki so jo povzročile demonstracije rumenih jopičev – lahko pogledali skozi prste. Nazadnje se je kosanje med Brusljem 
in Rimom končalo s kompromisom primanjkljaja v višini 2,04 odstotka BDP. 
Demokratični populizem 
Od začetka leta je francoski predsednik Emmanuel Macron s svojimi evropskimi vizijami in načrti za revitalizacijo EU čakal na 
Angelo Merkel. Že spomladi se je pokazalo, da je kanclerka svojo nepripravljenost za kakršen koli ambicioznejši evropski 
načrt samo okrasila s formo praznih, neobveznih obljub in da nemško-francoska os ne deluje. Nakar je dvoje lokalnih volitev 
tako močno zamajalo njeno vladavino, da je bila prisiljena napovedati odhod. Macronu, ki je imel načrt, da bo nekoliko 
reformiral francoski trg dela in spravil v red državni proračun, s čimer bi pridobil potrebno verodostojnost kanclerke 
oziroma političnega establišmenta v Berlinu, se enačba ni izšla. Ekonomski recepti, uvoženi iz Nemčije, so sprožili val 
javnega nezadovoljstva. Rumeni telovniki so na novo spisali politično agendo francoskega predsednika. 
 

 
Slika: Francija v rumeni barvi. Foto: Reuters  
 
V sredini novembra je francoske ulice zajela socialna vstaja in prekrila vse, kar je predsednik počel dotlej, siloviti protesti so 
se usmerili v »vladarja«. »Macronov trenutek Marije Antoanete,« je zapisal New York Review of Books. Pred poldrugim 
letom je veličastno zmagal, zdaj ima proti sebi večino ljudstva. Iskro je sprožilo povišanje davka na dizelsko gorivo, toda 
gibanje rumenih jopičev nasprotuje njegovim neoliberalnim politikam, razočaranje nad stanovalcem Elizeja, ki ga je bilo 
nujno voliti zato, da ne bi prišla na oblast Marine Le Pen, je postalo velikansko. 
V sredini novembra je francoske ulice zajela socialna vstaja in prekrila vse, kar je predsednik počel dotlej, siloviti protesti 
so se usmerili v »vladarja«. »Macronov trenutek Marije Antoanete,« je zapisal New York Review of Books. Pred 
poldrugim letom je veličastno zmagal, zdaj ima proti sebi večino ljudstva.  
Težko bi izluščili značilni profil protestnika, pripadnika rumenih jopičev, saj je njihova značilnost predvsem raznolikost. V 
neizoblikovanem gibanju so se povezali predstavniki nižjega srednjega razreda in delavstva, ljudje, ki so jezni, ker je država 
nanje pozabila. Sociologi, politologi in geografi, ki proučujejo socialne in demografske značilnosti gibanja, izsledke je 
nedavno objavil Le Monde, ugotavljajo, da gre za ljudi s skromnimi dohodki, kakih 20 odstotkov jih je univerzitetno 
izobraženih, večina jih nima izkušnje s kolektivnim nastopanjem; približno polovica se jih prvič udeležuje takšne javne 
stavke, pri čemer večinsko zavračajo povezavo s tradicionalnimi sindikalnimi organizacijami in še izraziteje s političnimi 
strankami. Njihov poglavitni motiv je obramba življenjskega standarda in nasprotovanje politikam po meri bogatih. 
Nekdanji investicijski bančnik, ki se je povzpel na oblast z obljubo evropske vizije in sredinske politike, je hitro obveljal za 
predsednika bogatih. Nezadovoljstvo ljudi je preraslo v jezo in gnev, priljubljenost mladega voditelja, ki je obetal veliko, 
veljal je vendar za največje upanje evropske elite, je zdrsnila na kazalnike, nižje od Hollandovih. Paradoksalno je, da so 
njegov položaj – Macron je bil outsider, zdelo se je, da je prišel tako rekoč iz nič, znašel se je na pogorišču obeh 
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tradicionalnih političnih sil in se afirmiral kot nevtralna sredina – izzvali ravno rumeni jopiči, ki so prav tako outsiderji. So 
gibanje brez voditelja, brez zaledja politične stranke ali sindikata, tudi oni so prišli čez noč, od nikoder. 
Toda nezadovoljstvo, ki jih poganja, je zelo konkretno, stvarno. Čeprav so razlogi, zaradi katerih so na ulicah, posledica 
kompleksnih zadev in tačas najbolj razvidni v Franciji, je nezadovoljstvo povsod in se je tudi že razlilo v nekatere države 
članice. Temeljno vprašanje ostaja, koliko časa lahko traja vstaja rumenih jopičev, ali lahko vzdrži in se lahko oblikuje v 
kompakten blok. 
Njen zaton 
Kriza establišmenta je že v začetku leta postala najbolj vidna s politično krizo v Nemčiji, z mučnim, neskončnim 
sestavljanjem vlade in polomom socialdemokracije. Država, katere politična stabilnost je bila vedno konstanta, ni več ista. 
Medtem ko so se Združene države odmaknile od združene Evrope in postale nezanesljiva sila, je evropsko politično krajino 
preuredil populizem. Evropa se je spremenila navznoter, razmerja so se začela postavljati na novo, vse bolj neodporna je 
postala mednarodna varnost v soseščini, kjer Zahod po svojih intervencijah ne zna poskrbeti za politične rešitve. In 
predrugačila se je tudi Nemčija. 
 

 
Slika: Angela Merkel in njena kopija Annegret Kramp-Karrenbauer. Foto: Reuters  
 
Ko je nazadnje marca prisegla vlada v Berlinu, to ni prineslo nobenega olajšanja, samo napoved konca Angele Merkel, že od 
jeseni 2017 gledamo njeno dolgo odhajanje. Velika koalicija je navzven enaka kot prejšnja, a drugačna. Spremlja jo sloves 
opešane kanclerke in bolj negotove Nemčije, tudi spremenjenega evropskega konteksta. Nemčiji je predvsem do ohranitve 
Evropske unije sedemindvajsetih, drugih idej pravzaprav nima. Vodilna evropska država je postala introvertirana, ne želi 
velikih, radikalnih evropskih reform, čeprav noče odkrito razkazovati, da je francoskemu predsedniku, ki je vse stavil na 
evropski projekt, spodletelo. In vendar francosko-nemška os ne deluje več, ena partnerica je šibka gospodarsko, obe 
zaostajata politično. V mesecih pred evropskimi volitvami prihodnje leto se bo politika pospešeno ukvarjala z ustvarjanjem 
umetniškega vtisa. 
Nemčija je še vedno najmočnejša v Evropi, pa vendar ne vemo, kakšna bo po odhodu Merklove. Njena zgodba se je 
dokončno izpela in navsezadnje je trinajst let dovolj, zadnji čas je, da gre. Na kongresu Krščansko-demokratske unije v 
Hamburgu se je zgodila zgodovinska predaja oblasti, političarka, ki je vodila stranko osemnajst let, se je umaknila naslednici, 
na veliki politični oder je vstopila Annegret Kramp-Karrenbauer. 
V dramatičnem glasovanju je zmagala političarka iz Posarja, najmanjše in najbolj francoske nemške dežele, zasedla je 
položaj, ki je nekdaj pripadal Konradu Adenauerju in Helmutu Kohlu. Z AKK na čelu CDU aktualna kanclerka najlažje upa na 
to, da bo nemara uresničila svojo ambicijo vzdržati na položaju vodenja zvezne vlade do konca mandata leta 2021, čeprav je 
to videti nestvarno. Medtem ko naslednica nima lastnega profila, nenehno se otepa s tem, kaj je – imenujejo jo kopijo in 
mini Merkel –, vsekakor nakazuje določeno kontinuiteto. Toda prihodnost političnih konstelacij v Nemčiji je v veliki meri 
odvisna tudi od tega, kako se bodo pozicionirali Zeleni oziroma ali jim bo uspelo zasesti prostor, ki ga je več desetletij 
zasedala socialdemokracija. 
Tragedija Vzhoda 
Vzhodna Evropa se je dokončno formirala kot specifična entiteta v EU. Njena zgodba zadnjih nekaj let je velika tragedija 
tega dela kontinenta. 
Na Madžarskem je Viktor Orbán postal absolutni vladar, po osmih letih na oblasti je spomladi ponovno zmagal, tretjič 
zaporedoma je premier, z dvotretjinsko večino v parlamentu lahko brez razprave sprejema zakone in spreminja ustavo. 
Država, ki je pred petnajstimi leti postala del »svobodnega sveta«, je zavila v retrogradno smer, po tej isti poti stopa tudi 
Poljska Jarosława Kaczyńskega. »Nevarnost prihaja z zahoda, od politikov v Bruslju, Berlinu in Parizu,« razlaga madžarski 
predsednik vlade. Podobno kakor uradna Varšava ne problematizira samo beguncev in migrantov, temveč tudi evropske 
politike in evropske institucije. 
Orbán ni več nedotakljiv? Nezadovoljstvo Madžarov je konec leta pljusnilo na ulice, izbruhnili so najsilovitejši protesti po 
letu 2010, spodbudila sta ga ukrep, ki predvideva 400 ur prostovoljnega dela, sindikati pa so ga označili za novo 
suženjstvo, in zakonodaja o še večjem vladnem nadzoru nad sodstvom. Na ulice je prišla »druga Madžarska«.  
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Slika: »Druga Madžarska« na ulicah Budimpešte. Foto: Reuters  
 
Orbánova zgodovinska zmaga je vplivala na Evropo, kjer je postal zelo močan voditelj, kar ni nepovezano s 
transnacionalnimi stremljenji tako imenovanih suverenistov, in najbolj dolgoživi predsednik vlade ob kanclerki. Hkrati je 
Fidesz stranka z množično podporo, njeni glasovi, na letošnjih volitvah je dobila polovico vseh, so na evropski celini 
osupljivo visoka številka, pomembna za razmerja moči v evropskem parlamentu. Zato je pomenljiv podatek, da ima 
kandidat za predsednika prihodnje bruseljske komisije Bavarec Manfred Weber neskaljene odnose s kontroverznim 
premierom Madžarske. Ostaja vtis, da največja strankarska grupacija v strasbourškem parlamentu z izbiro konservativnega 
Webra – ta venomer poudarja svojo katoliško vero in se sklicuje na evropske krščanske vrednote – preračunljivo koketira z 
nacionalisti in skrajno desnico. 
Jeseni je zagon Madžarske naposled le doživel neki zapik. Poslanka evropskega parlamenta 
iz vrst nizozemskih Zelenih Judith Sargentini, avtorica poročila o Orbánovi Madžarski, je vzela pod drobnogled 
diskriminacijo, strpnost, solidarnost, enakopravnost spolov v državi. Ugotovila je, da gre za kategorije, ki so Madžarom 
sistematično kršene, nizala je podatke o nesvobodi medijev, onemogočanju dela nevladnih organizacij, obračunavanju z 
neodvisnim sodstvom, vse to so hujše kršitve temeljnih vrednot Unije. Ideja o sprožitvi 7. člena pogodbe o EU se je dotlej 
zdela nezamisljiva, vendar sta jo več kot dve tretjini poslancev septembra podprli. Sedmi člen je najmočnejši ukrep, ki ga 
lahko Unija uporabi proti članici, ki krši njena temeljna načela, in podpora poročila Sargentinijeve je ena najpomembnejših 
odločitev v tej sestavi strasbourškega parlamenta. 
Orbán ni več nedotakljiv? Nezadovoljstvo Madžarov je konec leta pljusnilo na ulice, izbruhnili so najsilovitejši protesti po 
letu 2010, spodbudila sta ga ukrep, ki predvideva 400 ur prostovoljnega dela, sindikati pa so ga označili za novo suženjstvo, 
in zakonodaja o še večjem vladnem nadzoru nad sodstvom. Državo s problematično demografijo in izseljevanjem pesti 
pomanjkanje delovne sile, obenem je poudarjeno sovražna do priseljevanja. Premierova govorica, da »vsak posamični 
priseljenec pomeni tveganje za javno varnost«, »za nas migracije niso rešitev, temveč problem«, je trčila na realnost manka 
delovne sile, s čimer se srečujejo podjetja na Madžarskem. Demonstracije so brž dobile širši pomen, usmerile so se proti 
premieru in njegovim ukrepom spodkopavanja pravne države, neodvisnih institucij, sodstva, svobode medijev in akademske 
svobode, protesti so med drugim sovpadli z zaprtjem Srednjeevropske univerze, ki jo je v devetdesetih letih v Budimpešti 
ustanovil George Soros. Pred stavbo parlamenta se je na demonstracijah te dni zbralo kakih 15.000 ljudi, na ulice je prišla 
»druga Madžarska«. 
Pred evropskimi volitvami prihodnjo pomlad je videti tudi pozitivne znake. Žalostno bo, če se bo celotna evropska zgodba 
zvedla samo na spopad med »evropeisti« in »suverenisti«, brez potenciala, da reši projekt Evrope. 

• Balkan v primežu tujih sil in sosedskih konfliktov. Nejc Gole. Delo, Ljubljana, 31. december 2018  
https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/balkan-v-primezu-tujih-sil-in-sosedskih-konfliktov-133759.html  
Politični dogodki so začeli negativno vplivati na gospodarsko aktivnost.  
 

 
Tine Kračun: Že dve leti smo priča porastu geopolitičnih tveganj, za katera se je pričakovalo, da bodo vodila do povečanja 
negotovosti. Ocenjujem, da je ohlajanje posledica povečane negotovosti. Foto Roman Šipić 
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Ljubljana – Več vmešavanja svetovnih sil, upočasnjevanje gospodarske rasti, konflikti med državami, evropske volitve in 
migracije. Tako pet ključnih tveganj za Zahodni Balkan v prihodnjem letu naštevajo na Inštitutu za strateške rešitve (ISR). 
Direktor inštituta Tine Kračun ocenjuje, da je gospodarsko ohlajanje posledica večje negotovosti. 
»Zdaj je že očitno, da se gospodarska rast ohlaja. Že dve leti smo priča porastu geopolitičnih tveganj, za katera se je 
pričakovalo, da bodo vodila do povečanja negotovosti. Ocenjujem, da je ohlajanje posledica povečane negotovosti. Na ISR 
že nekaj časa opozarjamo, da bodo politični dogodki začeli negativno vplivati na gospodarsko aktivnost,« pravi Tine Kračun. 
Po njegovem je ključno vprašanje, ali smo v tem ciklu res dosegli višek ali pa gre zgolj za – malo večjo – korekcijo. Podjetja 
še vedno poročajo o rekordnih rezultatih, tudi stopnja zaposlovanja je visoka. Vendar nekatera poročajo o padcu naročil. 
Vse to so znaki, ki jih moramo pri napovedovanju upoštevati, pravi Kračun. 
»Za slovensko gospodarstvo je zelo pomembno dogajanje na Zahodnem Balkanu,« dodaja. Spremljati moramo proteste, ki 
se že nekaj tednov dogajajo v Srbiji in o katerih srbski mediji sploh ne poročajo. Prav tako bo ključno spremljati dogajanje v 
BiH, kjer bo Milorad Dodik kot član predsedstva pomembno zaznamoval ne samo stabilnosti BiH, temveč tudi regije. 
»Zahodni Balkan je politično občutljiv in podjetja, ki v tej regiji poslujejo, morajo v prihajajočem letu politično-družbeno 
dogajanje poglobljeno spremljati in pripravljati scenarije, če želijo preprečiti nepričakovane izgube,« še pravi Kračun. 
Na ISR so pripravili Strateška predvidevanja, kjer ocenjujejo stabilnost investicijskega okolja na Zahodnem Balkanu. Zmerno 
stabilno bo okolje v Sloveniji, Srbiji, Črni gori in na Hrvaškem, zmerno negotovo pa v BiH. Makedoniji in na Kosovem. 
Kako bo v Sloveniji? 
Analitiki ISR za Slovenijo napovedujejo povečanje političnih tveganj v prihodnjem letu, in sicer zaradi možnosti predčasnih 
volitev zaradi manjšinske vlade. Ostali indikatorji bodo prihodnje leto enaki kot letos, med drugim indikator investicijske 
ovire in indikator gospodarsko-socialne okoliščine. Največje tveganje za gospodarske pogoje so zahteve sindikatov, ki lahko 
potencialno pomenijo dodatno breme za proračun. Enake kot letos bodo verjetno tudi varnostne razmere, čeprav so ilegalni 
prehodi meje skrb zbujajoči. Prav tako se ne spreminja indikator pravna varnost, pri čemer na ISR omenjajo, da ni bilo 
sprejetih reform za boj proti korupciji. Napovedujejo tudi skrbno spremljanje gradnje drugega tira zaradi pomanjkanja 
zaščitnih ukrepov pri javnem naročilu za ta projekt. 
Pet ključnih tveganj 
Ob tem na ISR naštevajo pet ključnih tveganj za prihodnje leto. Zahodni Balkan ponovno postaja prostor nasprotujočih si 
interesov svetovnih sil. Po eni strani si države prizadevajo za vstop v Nato in EU, vse večje interese ima Kitajska, strateško 
navzočnost povečuje Rusija. To lahko poveča nestabilnost regije. 
Po nekaj letih visoke gospodarske rasti, ki ni odpravila visoke brezposelnosti in zvišala plač, je zdaj pričakovati zmanjšanje 
ekonomske rasti v regiji. Ta je namreč odvisna od svetovnih trgov, ki kažejo znake ohlajanja. 
Na ISR pričakujejo nadaljevanje političnih napetosti med državami v regiji, in sicer med Srbijo in Kosovom ter Srbijo in BiH 
zaradi Republike Srbske. Zaradi spora o določitvi državne meje bodo pod pritiskom tudi odnosi med Slovenijo in Hrvaško. 
Širitev Evropske unije je ključna za napredek in razvoj regije. Če prihodnji evropski komisiji ne bo uspelo uvrstiti širitev na 
Zahodni Balkan na vrh seznama prioritet, na ISR pričakujejo porast nacionalističnih politik in povečano nestabilnost v regiji. 
Zaradi zaprtja evropske meje za migrante so nekatere balkanske države postale žep za migrante na njihovi poti v Evropo. 
Morebitne povečane frustracije med migranti bi lahko povzročile nemire. Razmere še poslabšujejo slabe življenje razmere 
za migrante, saj BiH, denimo, nima dovolj sredstev za zagotavljanje dostojnega življenja. 

 
Dnevnik, Ljubljana 
 

• Informacijska pooblaščenka: Policija mora razkriti svoje ravnanje s prosilci za azil. Uroš Škerl Kramberger. 
Dnevnik, Ljubljana, 28. december 2018  

https://www.dnevnik.si/1042855030/slovenija/informacijska-pooblascenka-policija-mora-razkriti-svoje-ravnanje-s-
prosilci-za-azil  
Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je policiji odredila, da mora razkriti dokumente o ravnanju s prosilci za azil. 
Vendar policisti, ki migrante domnevno nezakonito izganjajo na Hrvaško, to še naprej prikrivajo. Odločbo informacijske 
pooblaščenke bodo spodbijali na upravnem sodišču. 
 

 
Slika: Policija na meji s Hrvaško. Foto: Tomaž Skale  
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Prikrivanju domnevno nezakonitega ravnanja policije z migranti so šteti dnevi. Po varuhinji človekovih pravic Vlasti 
Nussdorfer in specializiranem državnem tožilstvu, ki preverjata navedbe migrantov, da v Sloveniji niso smeli zaprositi za azil, 
je razkritje sporne policijske dokumentacije odredila tudi informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik. Ta je v treh odločbah 
na to temo zapisala, da »če organ (policija, op. p.) navaja, da so vsi postopki nadzora državne meje zakoniti, enotni in 
usklajeni, mora imeti javnost pravico te navedbe preveriti«. 
Taktično sklicevanje na »taktiko« 
Odločbe informacijske pooblaščenke se nanašajo na obširno dokumentacijo policije, s katero so nadrejeni policisti (tudi 
prejšnji generalni direktor policije Simon Velički in sedanja generalna direktorica Tatjana Bobnar) policiste usmerili v 
dvoumne postopke, s katerimi so letos drastično zreducirali število prošenj za azil. Iz doslej znanih podatkov je z navzkrižnim 
preverjanjem, sklepanjem in primerjavo z dokumenti varuhinje Nussdorferjeve mogoče razbrati, kaj je v dokumentih 
zapisano: ukrepi so osredotočeni na razvrščanje prosilcev po državljanstvih – eni naj bi bili bolj, drugi pa manj upravičeni do 
prošenj za azil; poleg tega dokumenti vsebujejo tudi neobičajno navodilo – če slovenski policisti sodelujejo v skupni patrulji s 
hrvaškimi policisti, naj bi prosilci za azil kar avtomatično »pripadli« Hrvaški, ne glede na to, da je bila prošnja za azil izražena 
v Sloveniji pri slovenskem policistu. 
Oboje zbuja sume o protizakonitem delovanju policije. Policija je bistvene dele dokumentov prekrila in se pri tem na splošno 
sklicala na »varovanje policijske taktike«. Nevladna organizacija Amnesty International Slovenija pa je zahtevala polno 
razkritje dokumentacije in informacijska pooblaščenka ji je večinoma pritrdila. Po pregledu dokumentacije je med drugim 
ugotovila, da je policija v dokumentu prekrila preveč podatkov. 
»Informacijski pooblaščenec je delno ugodil pritožbam Amnesty International Slovenija in torej dovolil delni dostop. V enem 
delu pa je sledil tudi navedbam policije, da gre za taktiko in metodiko njihovega dela in posledično za izjemo notranjega 
delovanja,« je pojasnila Mojca Prelesnik. »Nikakor pa nismo mogli slediti argumentu policije, da predstavljajo notranje 
delovanje tudi dokumenti, ki se neposredno nanašajo na obravnavo migrantov na meji in na izvajanje postopkov, ki jih ureja 
zakonodaja. V tem delu iz dokumentov izhajajo informacije, ali policija pri obravnavi migrantov dejansko spoštuje slovensko 
zakonodajo in mednarodne pogodbe,« je dejala. 
Policija gre raje na sodišče 
Namesto razkritja pa so se policisti odločili, da bodo zoper odločbo pooblaščenke sprožili spor na sodišču. »V policiji 
ocenjujemo, da razkritje dodatnih podatkov javnosti lahko močno ogrozi delovanje policije na meji, zaradi česar tečejo 
aktivnosti za sprožitev upravnega spora,« so nam sporočili z generalne policijske uprave. 
»Odločitev, da bo policija zoper odločbe vložila tožbe, obžalujem in menim, da to ne bo pozitivno prispevalo k javni razpravi 
in k osvetlitvi vprašanja, ali policija postopke v zvezi z migranti na meji vodi zakonito in v okviru svojih pristojnosti,« 
odgovarja Prelesnikova. »Javnega zaupanja v delo represivnih organov namreč ni mogoče vzpostaviti s prikrivanjem 
dokumentov, ampak le z večjo transparentnostjo,« je dodala. 
Policija trdi, da prosilci za azil, s katerimi smo novinarji in nevladne organizacije govorili v Bosni in Hercegovini, lažejo, ko 
trdijo, da so bili brez obravnave, včasih celo s prevaro, deportirani iz Slovenije na Hrvaško in od tam v BiH. »Verjamemo, da 
je v luči naših ugotovitev o prisilnih vračanjih brez ustreznih postopkov s slovenske meje, ki so utemeljene na naši raziskavi 
na terenu, v interesu javnosti in zaščite človekovih pravic razkriti, kakšna so navodila policistom za ravnanje na naših 
mejah,« so sporočili iz Amnesty International Slovenije. »Pri tako resnih kršitvah bi moralo biti tudi v interesu oblasti, da 
odgovorijo na upravičeno zastavljena vprašanja javnosti in organizacij za človekove pravice. Da se namesto tega raje 
odločajo za zavlačevanja, obžalujemo,« so komentirali napoved sodnega postopka.  

• Kosovo krepi carine tudi na blago tujih podjetij s sedežem v Srbiji. STA. Dnevnik,  Ljubljana, 28. december 2018  
https://www.dnevnik.si/1042855141/svet/kosovo-krepi-carine-tudi-na-blago-tujih-podjetij-s-sedezem-v-srbiji  
Kosovska vlada je danes kljub kritikam EU razširila carine na blago iz Srbije. Stoodstotne carine bodo z novim letom 
veljale tudi za blago tujih podjetij, ki imajo sedež v Srbiji. 
 

 
Slika: Priština je novembra uvedla 100-odstotne carine na vse blago in storitve iz Srbije in BiH. Foto: Tomaž Skale  
 
Priština je novembra uvedla 100-odstotne carine na vse blago in storitve iz Srbije in BiH, s čimer je odgovorila na blokiranje 
članstva Kosova v mednarodnih organizacijah - Beogradu je prejšnji mesec uspelo preprečiti sprejetje Kosova v Interpol. 
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Ta ukrep je doslej izključeval blago nekaterih mednarodnih družb, ki imajo sedež v Srbiji, kot so Coca-Cola, Rauch, Tuborg, 
Meggle in Dukat ter Henkel, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
A 1. januarja bodo carine veljale tudi za blago teh podjetij, je danes sporočil kosovski minister za trgovino Endrit Shala. To 
pomeni, da na Kosovo brez plačila carin ne bo mogoče izvoziti nobenega blaga iz Srbije, ne glede na državo porekla, 
izpostavlja srbska tiskovna agencija Tanjug. 
Carine so že pred tedni kritizirali v EU kot nekateri ameriški diplomati 
Carine so že pred tedni kritizirali tako v EU kot nekateri ameriški diplomati in pritiskali na obe strani, naj omilita znova 
zaostrene napetosti pred prihodnjih krogom pogovorov pod okriljem Bruslja, ki so načrtovani za 8. januar. 
Kosovo je sicer carine na blago iz Srbije razširilo prav na dan, ko je kosovski predsednik Hashim Thaci podpisal tri zakone o 
preoblikovanju kosovskih varnostnih sil v vojsko Kosova - še eno veliko jabolko spora med Prištino in Beogradom. Zakone, ki 
predvidevajo vzpostavitev kosovskega ministrstva za obrambo, vojske ter službovanje v vojski, je kosovski parlament sprejel 
že sredi decembra, z današnjim popisom pa po poročanju Radia Svobodna Evropa stopajo v veljavo. 

• Plenković: Sodišče EU ne more rešiti spora o meji med Slovenijo in Hrvaško. STA. Dnevnik, Ljubljana, 31. 
december 2018  

https://www.dnevnik.si/1042855502/slovenija/plenkovic-sodisce-eu-ne-more-resiti-spora-o-meji-med-slovenijo-in-
hrvasko  
Hrvaška premier Andrej Plenković meni, da postopek pred Sodiščem EU ni koristen, saj sodišče v Luxembourgu ne more 
sprejeti rešitve glede spora o meji med Slovenijo in Hrvaško. Kot je dejal v pogovoru za današnji Večernji list, je Hrvaška v 
odgovoru na slovensko tožbo izpostavila ugovor na pristojnost Sodišča EU za reševanje spora. 
 

 
Slika: Hrvaška premier Andrej Plenković. Foto: Luka Cjuha  
 
EU je pravilno ravnala, ko se je odločila, da se ne bo vpletala v ta spor, je še dejal hrvaški premier v velikem novoletnem 
pogovoru za zagrebški časnik. Ponovil je znana hrvaška stališča, da se morata Zagreb in Ljubljana vrniti k medsebojnemu 
dialogu in pogajanjem ter določiti mejo z dvostransko rešitvijo. 
»Samo na ta način je možno priti do obojestransko sprejemljive in trajne rešitve meje,« je odgovoril Plenković na vprašanje 
časnika, ali Hrvaška vztraja pri iskanju dogovora s Slovenijo mimo arbitražne odločitev in kakšna je verjetnost, da bi se to 
zgodilo. 
Plenković: Precej pogumno od Slovenije, da se sklicuje na vladavino prava 
Ponovil je, da za Hrvaško ni sprejemljiva odločitev arbitražnega sodišča, potem ko je Slovenija »kompromitirala arbitražni 
postopek«. »Slovenija se je med arbitražo obnašala v nasprotju z vsemi pravnimi standardi in je zato precej pogumno, da se 
v stikih z mednarodno skupnostjo sklicuje na vladavino prava,« je ocenil. 
Hrvaški premier je potrdil, da je Hrvaška 21. decembra poslala odgovor Sodišču EU v Luxembourgu na slovensko tožbo, v 
katerem je Zagreb podal ugovor na pristojnost sodišča za reševanje spora, glede na to, da je »spor med Hrvaško in Slovenijo 
potrebno reševati na podlagi pravil mednarodnega prava«. »Spor ni odvisen od uveljavitve prava EU niti od njegove 
razlage,« je še dejal Plenković. 
Na vprašanje, koliko bo postopek v Luxembourgu stal hrvaške davkoplačevalce, je povedal, da je prezgodaj govoriti o 
stroških. »Odvisno je od tega, kako dolgo bo potekal in o čem vse se bo razpravljalo.« Ponovil je, da je Hrvaška pri pripravi 
svojih stališč angažirala hrvaške in tuje strokovnjake za mednarodno in evropsko pravo. 

• ZN pozivajo sredozemske države k odprtju pristanišč za rešene migrante. STA. Dnevnik, Ljubljana, 1. januar 
2019  

https://www.dnevnik.si/1042855525/svet/zn-pozivajo-sredozemske-drzave-k-odprtju-pristanisc-za-resene-migrante  
Združeni narodi so včeraj pozvali sredozemske države, naj nujno odprejo varna pristanišča za dve ladji nemških nevladnih 
organizacij, na katerih je skupno 49 rešenih migrantov, med njimi tudi otroci.  
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Slika: ZN pozivajo sredozemske države k odprtju pristanišč za rešene migrante. Foto: Reuters 
 
Ladja nemške organizacije Sea-Watch z 32 migranti, med katerimi so trije otroci, trije najstniki brez spremstva in štiri 
ženske, čaka na morju že od 22. decembra. V Sredozemskem morju je ta konec tedna obtičala še ladja nemške nevladne 
organizacije Sea-Eye, ki je v soboto pred obalo Libije rešila 17 migrantov, a je nobena država ne spusti v svoja pristanišča. 
»Čas je vse pomembnejši. V prihodnjih urah pričakujemo močnejši veter in s tem poslabšanje razmer na ladjah,« je v 
sporočilu za javnost zapisal Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR). Po besedah posebnega odposlanca UNHCR za 
osrednje Sredozemlje Vincenta Cochetela je zdaj potrebno »odločno vodstvo v skladu s temeljnima vrednotama človečnosti 
in sočutja, da bi migrantom ponudili varno izkrcanje«. »Pogajanja, katere države jih bodo zatem sprejele, bodo prišla na 
vrsto, ko bodo varno na kopnem,« je dodal. 
Umrlo ali izginilo več kot 2240 oseb 
Po podatkih UNHCR je letos med poskusom prečkanja Sredozemskega morja umrlo ali je pogrešanih več kot 2240 ljudi. ZN 
so ob tem pohvalili delo nevladnih organizacij, ki rešujejo migrante, češ da bi bila brez njih številka smrtnih žrtev in 
pogrešanih še veliko višja. 
Države članice Evropske unije se ne morejo uskladiti o tem, kdo je odgovoren za sprejem rešenih migrantov, pri čemer sta 
Italija in Malta zaprli svoja pristanišča za ladje nevladnih organizacij. Več ladij, ki so doslej zaradi tega obtičale na morju, je 
sprejela Španija, nekatere druge države pa so nato sprejele migrante. 
 

Večer, Maribor 

• Orbanovi projekti: Igre brez kruha. Anuška Delić, Maja Čakarić, uredništvo Oštra. Večer, Maribor, 29.12.2018 
https://www.vecer.com/orbanovi-projekti-igre-brez-kruha-6636688 
 

 
Slika: Polaganje temeljnega kamna za lendavsko nogometno akademijo, za katero denar prihaja iz Madžarske. Foto: Jure 
Zauneker  
 
Madžarski davkoplačevalci so do zdaj investirali vsaj 6,2 milijona evrov v gradnjo nogometne akademije lendavskega 
nogometnega kluba Nafta 1903. Klub gradi akademijo na zemljiščih, kjer je v meglenih okoliščinah pridobil brezplačno 
stavbno pravico Občine Lendava. 
"Ne zanima me, od kod je denar prišel. In me tudi v bodoče ne bo. Tudi če prihaja s samega vrha madžarske vlade, ne," je 
odločno dejal novi župan Lendave Janez Magyar. Vodenje majhne občine, ki hkrati predstavlja središče tamkajšnje 
madžarske manjšine, je Magyarju po 16 letih županovanja prepustil Anton Balažek, član Desusa. V primopredaji mu je 
predal podatke o 25 lendavskih projektih, med katerimi je bila tudi gradnja nogometne akademije za nogometni klub Nafta 
1903 (NK Nafta). 
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Magyar tako prevzema tudi pregled nad projektom, ki sodi v grozd ključnih zunanjepolitičnih projektov vlade Viktorja 
Orbána. Do zdaj je ta v nogometne akademije na območjih, kjer v sosednjih državah živi madžarska narodna manjšina, 
vložila že najmanj 55 milijonov evrov, kažejo pogodbe, ki jih je pridobil madžarski neodvisni medij atlatszo.hu. 
Ti milijoni gradijo akademije tudi na Hrvaškem in Slovaškem, v Srbiji, Romuniji in Ukrajini. Vsem projektom je poleg izvora 
denarja skupno tudi to, da so vanje tako ali drugače vpeti poslovneži in podjetja iz najožjega kroga madžarskega premierja 
Orbána. 
Kozmetika in predpisi 
V začetku septembra 2017 je županstvo Občine Lendava prejelo ponudbo lokalnega NK Nafta. Podpisal jo je Gábor Végh, 
lastnik madžarskega gradbenega podjetja Pharos95 in eden od mož, ki jih štejejo v najožji krog premierja Orbána. Végh je 
župana Balažka spomnil na sestanek, ki so ga v Lendavi imeli dober teden pred tem. Kot kaže, je bila ponudba zgolj 
formalizacija ustnih dogovorov, denimo tistega, po katerem bi NK Nafta zemljišča, na katerih bi gradil športno 
infrastrukturo, odkupil od lendavske občine. 
 

 
Slika: Na parcelah, kjer bo Madžarska gradila nogometna igrišča, je lani rasla koruza. Foto: Majda Horvat  
 
Toda občina ni želela prodati nepremičnin, ampak se je odločila, da bo zemljišči oddala z brezplačnimi stavbnimi pravicami. 
Prvo javno zbiranje ponudb je nato objavila novembra lani, toda to je zadevalo le eno zemljišče od dveh, manjše. Drugi javni 
poziv je Občina Lendava objavila marca 2018. Pogoji obeh javnih pozivov so bili sicer enaki. Lendavska občina bo ponudniku 
za 20 let podelila brezplačno stavbno pravico za izgradnjo športne infrastrukture. Nato bo vsa infrastruktura pripadla občini. 
In še: vsa dela morajo biti zaključena do konca 2019. 
Toda pojavlja se vse več informacij, ki kažejo na to, da sta bila postopka zbiranja ponudb bržčas izvedena zgolj zaradi 
"kozmetike". Jasno je bilo namreč, da je NK Nafta edini ponudnik za prevzem pravic, a je občina po besedah Balažka objavila 
javni poziv za vsak primer, če bi se morda pojavili še drugi interesenti. Poleg tega bi lahko občina od investitorja zahtevala 
več, denimo še najemnino ali pa izgradnjo parkirišča in javno dostopnih rekreacijskih površin, kot si je želel nekdanji župan 
Anton Balažek. Po besedah sogovornika, ki dobro pozna predmetno zakonodajo, se občine pogosto odločajo za stavbno 
pravico (z najemnino), da bi se izognile strožjim določbam zakona o javno-zasebnem partnerstvu. 
Ko smo o vsem tem spraševali Balažka, je ves čas ponavljal, naj o teh ali onih formalnopravnih pomislekih govorimo z 
Milanom Železnikom z Evropskega pravnega centra, ki ga je za svetovanje v tej zadevi angažirala občina. 
Skoraj brezmejna ljubezen 
Novinarji Madžarske in sosednjih držav so več mesecev preiskovali naložbe v izgradnjo nogometnih akademij na območjih, 
kjer živi madžarska narodna manjšina. Projekt sta vodila neodvisna medija in centra za preiskovalno novinarstvo Atlatszo.hu 
in Atlatszo.ro iz Madžarske in Romunije, v Sloveniji pa je z njima sodeloval Oštro.si, čigar medijski partner je Večer. Kot so 
ugotovili, madžarska vlada v zadnjih letih izdatno financira razvoj nogometa, športa, ki je izredno ljub tudi predsedniku 
vlade Viktorju Orbánu.  
Železnik je pojasnil, da je občini svetoval le v zvezi s prvim javnim zbiranjem ponudb, ne pa tudi v zvezi z drugim. Zagotovil 
je, da je v tem primeru javni interes neizpodbiten, češ da je športna infrastruktura tudi po zakonodaji v javnem interesu. Se 
pa je strinjal z nami, da bi lahko občina od ponudnikov zahtevala še kaj več, denimo javne rekreacijske površine. To so bile 
želje nekdanjega župana, ki so ostale neizpolnjene. 
Prihod odrešiteljev 
NK Nafta 1903 je sicer naslednica NK Nafta Lendava, ki je leta 2012 zaradi finančnih težav ugasnil. Istega leta so nato njegovi 
podporniki ustanovili NK Nafta 1903, ki se je v nekaj letih prav tako znašel v brezizhodnem položaju. Pa se je leta 2017 
pojavil Gábor Végh, eden od mož madžarskega premierja Orbána. Postal je predsednik kluba in ga rešil pred samim seboj. 
 

https://static.vecer.com/images/slike/2018/12/29/4395542.jpg


 
Slika: Kdo stoji v ozadju lendavskega nogometa?. Foto: Aleš Cipot 
 
Toda gradnje akademije ne financira Végh, temveč madžarski davkoplačevalci na podlagi neposredne vladne odločitve. 
Poleg tega so madžarski milijoni v Lendavo prispeli prek dveh pogodb o financiranju, ki sta bili podpisani prej, preden je 
lendavska občina sploh izvedla oziroma končala postopka za zbiranje ponudb za predmetni zemljišči. Kopije pogodb o 
financiranju smo prejeli prek madžarskega neodvisnega medija atlatszo.hu, ki je vodil regijski preiskovalni novinarski projekt 
o nogometnih investicijah madžarske vlade. 
Prva pogodba je bila tripartitna, sklenili pa so jo NK Nafta, madžarski državni sklad za zamejce Bethlen Gábor in najvišja 
politična organizacija madžarske narodne manjšine v Sloveniji, PMSNS (Pomurska madžarska samoupravna narodna 
skupnost). Podpisali so jo več kot dva mesecev prej, preden je občina objavila javno zbiranje ponudb. Dogovorili so se, da bo 
sklad Bethlen Gabor prek PMSNS nakazal NK Nafta 600 milijonov madžarskih forintov (okrog 1,8 milijona evrov) za 
gradbena dela. Vloga PMSNS je bila posredniška. 
 

 
Slika: Lansko srečanje Ferenca Horvatha in madžarskeg premierja Viktorja Orbana. Foto: Balázs Szecsődi 
 
Dela zamujajo 
Druga pogodba o financiranju je bila sklenjena med NK Nafta 1903 in Madžarsko nogometno zvezo. Po tej bo nogometni 
klub zgradil tri nogometna igrišča, tribune in pomožne objekte ter kupil športno opremo in podobno. Skupni pogodbeni 
znesek za "športno akademijo" je bil 1,4 milijarde madžarskih forintov (nekaj več kot 4,2 milijona evrov). Po prvi in drugi 
pogodbi bi morala biti dela končana do 31. decembra 2018, toda dela zamujajo. Do zdaj je NK Nafti uspelo pripraviti zgolj 
zemljišče za dvojezično srednjo šolo v Lendavi. Ob Oštrovem obisku v začetku decembra je na gradbišču stal osamljeni 
gradbeni stroj. 
To bi lahko PMSNS postavilo v položaj domnevne kršiteljice pogodbenih določb, a to po zagotovilih predsednika sveta te 
organizacije Ferenca Hórvatha ne drži. "Za dokončanje projekta je bilo zaprošeno podaljšanje izvedbenega roka." 
Pripravo terena je za NK Nafta izvedlo lokalno gradbeno podjetje Legartis, toda izvedeli smo, da ga uradno ni najel 
nogometni klub, ki je za gradnjo prejel denar, temveč neko skrivnostno madžarsko podjetje. To je v telefonskem pogovoru 
potrdil direktor kluba István Gergelyi Kocsárdi. Zanikal je, da bi Legartis najelo Véghovo podjetje Pharos95, ki je 
specializirano za gradnjo nogometnih igrišč z umetno travo. 
Večfunkcijski človek 
Po podatkih Erarja Legartis večino prihodkov pridela pri prekmurskih občinah. V Lendavi je podjetje letos prejelo tudi 
80.000 evrov prek javnega razpisa za spodbujanje "madžarske gospodarske osnove" na narodnostno mešanem območju. 
Javni razpis je vodil PMSNS, glavni javnopravni subjekt madžarske narodne skupnosti pri nas. Pod sklep o prejemnikih 
sredstev tega razpisa se je podpisal predsednik PMSNS – Ferenc Hórvath, eden od vodilnih v NK Nafta. Poleg tega je tudi 
predstavnik madžarske narodne skupnosti v državnem zboru in lendavskem občinskem svetu. 
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Hórvathove funkcije bi lahko vzbujale videz obstoja nasprotja interesov in nezdružljivosti funkcij, kar je vsaj eno osebo 
spodbudilo, da je vsem pristojnim organom poslala prijave zaradi domnevno nezdružljivih funkcij. 
Attila Kovács, ki je zaposlen na Inštitutu za narodnostna vprašanja, je že pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami, na 
katerih je za poslanca kandidiral Hórvath, poslal preliminarne poizvedbe ministrstvu za javno upravo, državnemu zboru in 
protikorupcijski komisiji. Protikorupcijska komisija je Kovácsa sprva preusmerila na mandatno-volilno komisijo državnega 
zbora, ta pa ga je obvestila, da zakon o poslancih ne določa nezdružljivosti funkcije poslanca z najvišjo funkcijo v 
organizacijah narodne manjšine. 
Dodala je, da bi morala primer z gledišča določb, ki zadevajo preprečevanje nasprotij interesov, preučiti še komisija za 
preprečevanje korupcije (KPK). Kovács je zato na komisijo vložil še drugo, razširjeno prijavo. 
KPK se je v odgovoru Oštru sprva sprenevedala, da ni prejela nobene prijave v zvezi s primerom poslanca Hórvatha in da je 
svoje delo zaključila s posredovanjem mandatno-volilni komisiji državnega zbora, češ da primer ne sodi v pristojnost 
komisije. Po mukotrpnem dopisovanju s komisijo pa je ta naposled le blagovoljila potrditi vsaj to, da bo primer – zaradi 
"razjasnitve dejanskega stanja" in tega, kateri organ je pristojen – še enkrat preučila. 
Hórvath je na naša vprašanja o mnogih funkcijah in morebitnem videzu obstoja nasprotij interesov odvrnil, naj mu 
sporočimo, po katerem zakonu je njegovo "delovanje na državni in lokalni politiki v nasprotju z zakonodajo", češ da v 
zakonih o poslancih in javnih uslužbencih tega ni zasledil. Pojasnil je, da se je njegova zaposlitev na položaju predsednika 
sveta PMSNS končala z nastopom poslanskega mandata. Delo predsednika sveta zdaj opravlja "honorarno, v skladu s 
pravilnikom, ki ga je potrdil svet PMSNS". 
Novi lendavski župan Janez Magyar je dejal, da Hórvatha popolnoma podpira v vseh njegovih prizadevanjih. Navdušen je, da 
je Hórvath razumel Magyarjevo pobudo o pomenu gospodarskih dejavnosti za manjšino. Meni, da "asimilacija v skupnosti 
temelji na razvoju in zadostnih priložnostih za delo". Hórvatha je v tem smislu podpiral in ga bo podpiral še naprej. 
Po podatkih statističnega urada je bilo leta 2016 v Občini Lendava 21,4 odstotka registriranih brezposelnih. To je več kot 
deset odstotkov večji delež od povprečnega v državi. Ne pričakuje se, da bo nogometna akademija NK Nafta znatno znižala 
ta delež. Naši sogovorniki so priznali, da ne bo prinesla zelo veliko novih delovnih mest. Novi župan Magyar meni drugače. 

• Lani v Sredozemskem morju umrlo 2262 beguncev in migrantov. STA. Večer, Maribor, 03.01.2019 
https://www.vecer.com/lani-v-sredozemskem-morju-umrlo-2262-beguncev-in-migrantov-6638335 
 

 
Slika: Migracije. Foto: Reuters  
 
Med prečkanjem Sredozemskega morja je po podatkih Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) lani 
umrlo 2262 beguncev in migrantov. V primerjavi z letom 2017 je na nevarni poti v Evropo v Sredozemskem morju lani umrla 
skoraj četrtina manj ljudi. V Evropo jih je po morju lani prišlo 113.482, v glavnem preko Španije. Tudi število migrantov in 
beguncev, ki so preživeli plovbo v prenatrpanih čolnih in jim je uspelo priti v Evropo, je bilo lani bistveno nižje kot leto prej. 
V Evropo je leta 2017 čez Sredozemlje prišel 172.301 begunec in migrant, 3139 jih je po podatkih UNHCR pri poskusu 
prečkanja Sredozemlja "umrlo ali pa so jih razglasili za pogrešane", kažejo podatki UNHCR. Na vrhuncu begunskega vala leta 
2015 je v Evropo po Sredozemskem morju prišlo 1,015 milijona beguncev in migrantov. Ob upoštevanju skoraj 7000 
migrantov, ki so jih registrirali v dveh španskih enklavah na afriški celini, Ceuti in Melilli, je v Evropo lani prišlo 120.205 
migrantov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
Španija je med evropskimi državami lani ponovno zabeležila največ prihodov, po morju jih je v to državo lani prispelo 55.756 
(22.103 v letu 2017). Italija, kjer je desničarska protimigrantska vlada poleti pristanišča zaprla humanitarnim ladjam, je lani 
zabeležila 23.371 prihodov (119.369 v letu 2017), Grčija pa 32.497 prihodov. 
Leta 2018 je bila prva država izvora beguncev in migrantov Gvineja (13.068 ljudi), sledijo Maroko (12.745) in Mali (10.347). 
Sirija je bila četrta država izvora prihodov, sledita ji Afganistan in Irak, kaže poročilo UNHCR. 
Sprejem migrantov, rešenih na morju, je lani po zaprtju italijanskih pristanišč povzročil evropsko diplomatsko krizo. Več 
humanitarnih ladij z migranti na krovu je namreč obtičalo na morju, potem ko so zanje zaprli pristanišča. Kot opozarja 
UNHCR, je letos potreben celovitejši pristop držav k temu problemu in boljše razumevanje razmer. 
V letu 2019 je bistvenega pomena, da se odpravi sedanji pristop obravnave vsake ladje posebej, opozarja UNHCR, ki države 
poziva, naj uvedejo regionalni mehanizem, ki bo kapitanom ladij dal jasna in predvidljiva navodila o tem, kje izkrcati 
begunce in migrante, ki jih rešijo v Sredozemlju.  
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Vestnik, Murska Sobota 

• Je v ozadju nakupa še plin? Majda Horvat. Vestnik, Murska Sobota, Murska Sobota, leto LXXI, št. 1, 3. januarja 
2019, str. 4 

Prodaja lendavskih term Madžarom se bliža koncu 
Sava Turizem na Terme Lendava prenesla 74 delavcev, turistični kompleks, zemljišče za nogometno akademijo in parcelo 
s plinsko vrtino 
Postopki, povezani s prodajo lendavskih term madžarskemu kupcu, se približujejo koncu. Sava Turizem je namreč na družbo 
Terme Lendava, ki jo je z namenom sklenitve posla ustanovila 25. septembra lani, prenesla celotno lendavsko nepremično 
in premično premoženje, torej tudi sklenjene pogodbe, ter vsa osnovna sredstva. Notarska listina o prenosu lastništva 
oziroma prevzemu premoženja je bila podpisana že drugega oktobra v Kranju, vpis v murskosoboški sodni register pa je bil 
opravljen šele 27. decembra 2018. 
 
 

 
Slika: Lastninska pravica v korist Term Lendava se vpisuje tudi za zemljišča, ki niso neposredno povezana s hotelskim in 
kopališkim kompleksom v Lendavi ter zemljišči, kjer naj bi zgradili objekte za nogometno akademijo, ampak tudi s plinsko 
infrastrukturo. Fotografija: Nataša Juhnov 
 
Objavljeni dokumenti pa tudi razkrivajo, da naj bi k novemu delodajalcu prešlo tudi 74 delavcev. To naj ne bi veljalo za tiste, 
ki opravljajo zdravstvene storitve, povezane s koncesijo. Delavci novih pogodb o zaposlitvi pri družbi Terme Lendava še niso 
sklenili in tudi ne vedo, kdaj naj bi jih podpisali. 
 

 
Slika: S prodajo Term Lendava bo prešlo v madžarsko last tudi zemljišče s plinsko vrtino. To je le nekaj sto metrov 
oddaljeno od delujoče vrtine Pg-10. Fotografija: Majda Horvat 
 
Ob prenašanju premoženja je presenetljivo, da se lastninska pravica v korist Term Lendava vpisuje tudi za zemljišča, ki niso 
povezana s hotelskim in kopališkim kompleksom ter zemljišči, kjer naj bi zgradili objekte za nogometno akademijo, ampak 
s plinskimi vrtinami oziroma infrastrukturo. Na enem od zemljišč, ki se prenaša na Terme Lendava, je mirujoča plinska 
vrtina, ki je v neposredni bližini delujoče plinske vrtine Pg-10 blizu vasi Trimlini. Prav v povezavi s to vrtino je pred kratkim  
prišlo do resnega zapleta zaradi pritiska angleških vlagateljev, družbe Ascent, na uslužbence Agencije za okolje glede izdaje 
okoljevarstvenega dovoljenja za ponovno hidravlično stimulacijo vrtine. 
Pozornost vzbujajo tudi kmetijska zemljišča blizu avtoceste v smeri proti Pincam. Na največjem od njih je v začetku  
šestdesetih let nastalo prvo termalno kopališče, znano kot Terme Petišovci, ki so ga pozneje z razcvetom lendavskih term 



zaprli. Tam so še zdaj ostanki opreme nekdanje termalne vrtine. Ob tem zemljišču ali celo po njem pa bo potekal tudi  
prenosni plinovod R15/1 Pince–Lendava, za katerega Slovenija že pripravlja dokumentacijo. Spomnimo še, da nedaleč 
od vseh teh točk poteka tudi stari plinovod, po katerem zdaj družba Geoenergo pošilja surovi plin s petišovskega polja 
hrvaški Ini. 
Vse to premoženje bo torej s sklenitvijo posla prešlo v roke madžarske države. Kot smo že poročali, je kupec Term Lendava 
sklad Comitatus, ki je v 100-odstotni lasti madžarske države. Osnovni kapital Term Lendava se je s prenosom lastninskih 
pravic povečal in znaša 7.024.770 evrov, ponujena kupnina pa je devet milijonov evrov. Nepremično premoženje ni 
obremenjeno z danimi denarnimi posojili, so se pa ohranila vpisana bremena v zemljiški knjigi pri nepremičninah. Sklepamo 
lahko, da se bodo ta umaknila ob prejemu kupnine. Ta bo šla za poplačilo Savinih upnikov, to so predvsem banke. 

• Pripomorejo k intelektualnim presežkom. Branko Žunec. Vestnik, Murska Sobota, Murska Sobota, leto LXXI, št. 
1, 3. januarja 2019, str. 16-17 

Fundacije so (lahko) znanilke sprememb 
V naši regiji je prepoznavna Šiftarjeva, spet je oživela Trstenjakova, tradicijo ima Pomurska izobraževalna fundacija 
Že lani aprila, ko je Ustanova dr. Antona Trstenjaka v sodelovanju z državnim svetom in partnerji organizirala posvet 
Doprinos fundacij k razvoju Slovenije, je predsednik uprave te nekoč največje ustanove pri nas Dušan Gerlovič napovedal, 
da bo spet zaživela. 
 

 
Slika: Anton Trstenjak je bil mednarodno znani slovenski učenjak, duhovnik, teolog, psiholog, filozof in antropolog, mislec 
svetovnega formata, klen in vedno ponosen Prlek, po njem nosi ime Trstenjakova fundacija. Fotografija je nastala leto 
dni pred smrtjo. Fotografija: Igor Napast 
 
V obdobju 1989–2014 je fundacija, katere osnovno poslanstvo je bilo pospeševanje vsestranskega razvoja Prlekije, 
Slovenskih goric in Haloz, s štipendijami sofinancirala študij kar 120 magistrov in doktorjev znanosti z območja nekdanjih 
upravnih enot Ptuj, Lenart, Gornja Radgona, Ljutomer in Ormož. Finančno je podprla več kot 100 nosilcev (lokalnih 
skupnosti, izobraževalnih institucij, društev in posameznikov) inovativnih projektov, med njimi Grossmannov filmski festival 
v Ljutomeru, Trstenjakov dom v Gornji Radgoni, zbornik ob 230-letnici šolstva pri Negovi.  
Se (je) akademik Trstenjak obrača(l) v grobu? 
Ker nekatere od 33 občin, ki so formalno članice ustanove, niso poravnavale letne članarine – ta je glede na število 
prebivalcev znašala od 500 do 1500 evrov – in tako ni bilo več mogoče zbrati potrebnih 40 tisoč evrov na leto, ustanova po 
letu 2014 ni več razpisovala štipendij za podiplomski študij in finančnih podpor za inovativne projekte na področjih znanosti, 
gospodarstva, kulture in športa. Zato se je konec leta 2014 s položaja predsednika uprave umaknil Henrik Gjerkeš iz 
Ljutomera, Trstenjakov štipendist, nekdanji minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Pred njim je fundacijo vodil 
eden od ustanoviteljev in hkrati častni predsednik fundacije Milan Lovrenčič. 
»Ker je bila preselitev sedeža ustanove iz Ljubljane v Ljutomer v letu 2012 največji kamen spotike, sem odstopil,« nam je 
svojo odločitev takrat pojasnil Gjerkeš. Takrat so se mnogi spraševali, ali se mednarodno znani slovenski učenjak, duhovnik, 
teolog, psiholog, filozof in antropolog, mislec svetovnega formata, klen in vedno ponosen Prlek, akademik Anton Trstenjak, 
po katerem fundacija nosi ime, obrača v grobu. Sedež fundacije je od lani na naslovu Magdalenski trg 11 v Mariboru, 
ustanova se je zavezala zagotavljati visoke moralne, znanstvene in splošne družbene standarde in promovirati Trstenjakovo 
vodilo Človek človeku človek. 
Uvajalke družbenih sprememb 
Posvet o doprinosu fundacij k razvoju Slovenije aprila lani, ki ga je Trstenjakova ustanova izvedla skupaj z državnim svetom 
ter ustanovama Slovenska znanstvena fundacija in Imago Sloveniae, so sklenili s pričakovanjem, da fundacije postanejo 
čim bolj verodostojen glas civilne družbe, naj so »uvajalke družbenih sprememb« in naj se po vzorih iz razvitih družb 
utrjujejo kot eden od stebrov medgeneracijskega upravljanja, prenosa vrednot, razvojno-poslovnih iniciativ in kapitala. 
Ocenili so, da je zakon o ustanovah iz leta 1995, tehnično noveliran v letu 2005, zastarel in povsem neprimeren za 
aktualne razmere in neprimerljiv z ureditvami v tujini. Zato so potrebne korenite izboljšave pravnega okvira hkrati s 
sprejetjem davčne zakonodaje, ki bo naklonjena fundacijam in njihovim podpornikom. 
Oživitev Trstenjakove fundacije 



V Sloveniji je po naših zbranih podatkih registriranih 292 fundacij, deluje jih morda slaba tretjina. Tudi v naši regiji so fizične 
in pravne osebe v 90. letih ustanovile več fundacij humanitarne, dobrodelne in solidarnostne narave v korist civilne 
družbe ter s tem obogatile možnosti neodvisnih denarnih podpor ljudem in organizacijam s potrebami po razvoju in 
uveljavljanju. Strokovnjaki pojasnjujejo, da gre ob državnem in zasebnem profitnem sektorju v tem primeru za tretji, 
imenovan tudi neprofitni oz. nevladni sektor. Ta ima »v drugih državah, tudi članicah EU, veliko vlogo in veliko prispeva k 
splošni blaginji«, medtem ko so pri nas fundacije vsaj na prvi pogled neprepoznavne, prav tako se družba ne zaveda 
njihovega pomena. 
Posvet je opozoril, da zaradi šibkih davčnih olajšav številne fundacije mirujejo ali so celo prenehale delovati, saj potencialni 
podporniki niso motivirani za sodelovanje. Kot kaže, pa je ta dogodek dal pospešek oživljanju Trstenjakove fundacije, saj je v 
tem času že obveljal sklep njene uprave, da bo v partnerstvu z mariborskim Evropskim centrom (ECM) Alma Mater 
Europaea za leto 2018 razpisala dve štipendiji po 2000 evrov (donator bo ECM) za sofinanciranje magistrskega in  
doktorskega študija na tej visokošolski, tako imenovani Toplakovi instituciji.  
Na spletni strani ustanove je objavljen tudi razpis za sofinanciranje inovativnih projektov v letu 2018. Konec lanskega 
novembra je v sodelovanju z družbo Pomurski sejem in županom Gornje Radgone Stankom Rojkom na radgonskem sejmišču 
organizirala srečanje županov ter vidnejših predstavnikov agrarnih in živilskopredelovalnih podjetij severovzhodne 
Slovenije z novo ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandro Pivec s sodelavci. 
Simbolika Prekmurskega totema na Petanjcih 
Povsem drugačno zgodbo nepretrgano že 23. leto izpisuje leta 1996 vzpostavljena Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija s 
sedežem na domačiji Šiftarjevih v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih. »Ustanova je drevo s trdnimi koreninami in 
bogato krošnjo, ki se uspešno razrašča, in je vrelec ustvarjalnosti, novih pobud in optimizma, kar simbolizira tudi skulptura 
umetnika Štefana Hauka Prekmurski totem v vrtu,« slikovito razlagata predsednik in podpredsednik uprave Ernest 
Ebenšpanger in Marjan Šiftar, sin enega najvidnejših in najvplivnejših prekmurskih intelektualcev Vaneka Šiftarja.  
 

 
Slika: Marjan Šiftar je podpredsednik uprave Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija, ki je bila ustanovljena leta 1996. 
Fotografija: Branko Žunec 
 
Letos bodo spomin na ustanovitelja vrta in pobudnika ustanovitve fundacije ob 100. obletnici rojstva in 20. Obletnici smrti 
počastili z izdajo že tretjega Vanekovega zbornika. 
»Ključno je, da smo delovali po aktu o ustanovitvi, da po načrtu strokovno skrbimo za naš vrt, ki je vključen v mrežo devetih 
botaničnih vrtov in arboretumov po Sloveniji in velja za zavarovano vrtno arhitekturno dediščino. Prof. dr. Matjaž Kmecl ga 
zgovorno primerja s Potjo spominov in tovarištva v Ljubljani, « so poudarili na lanskem zboru ustanoviteljev. Uspešno 
uresničujejo preroško vizijo vrta, kakor jo je v letu 1960 prijatelju Vaneku izrazil pisatelj Miško Kranjec. »Verjemi mi, nekoč 
ne boš razočaran, da si se lotil česa takega, toda mi potrebujemo neko duhovno zbirališče, ki ne bo tečajniško ali komisijsko, 
kamor bodo ljudje radi prihajali.« 
 
 
 



  
Slika: V petanjskem Vrtu spominov in tovarištva potekajo Dnevi poezije in vina. Fotografija: A. Nana Rituper Rodež 
 
Od promocije znanja do kariere doma 
Predlanskim je fundacija odmevno zaznamovala 500. obletnico začetka reformacije, lani so se začeli pripravljati na 100. 
obletnico priključitve Prekmurja, letos bo njen prvi založniški dogodek 18. januarja, ob 100. obletnici začetka pariške 
mirovne konference, ko bo predstavljena knjiga Uroša Lipuščka o vlogi in pomenu ameriškega profesorja in svetovalca 
predsednika ZDA Wilsona na tej konferenci, majorja Johnsona, za pripravo in sprejem odločitve o usodi Prekmurja. 
V še ne slabem letu je ustanova izgubila »dva izjemna sodelavca, prijatelja, humanista, intelektualna barda in  
enciklopedista, akademika Antona Vratušo Vrana in Ferija Kuzmiča «. V čast prvemu je 21. februar, rojstni dan Vratuše, 
tradicionalni dan spomina nanj, drugega so se spomnili z objavo njegove obsežne bibliografije lansko jesen ob njegovem 
rojstnem dnevu, uredila jo je predsednica programskega sveta ustanove in pomurska akademikinja Klaudija Sedar. Poleg 
skrbi za vrt, majske prireditve Naši zakladi in jesenskega Vranovega literarnega natečaja Ograček mladih talentov ostajajo 
stalnica Vanekovi večeri. 
Pomurska izobraževalna fundacija 
K intelektualnim presežkom v svetu ob Muri že od leta 1994 pomembno prispeva Pomurska izobraževalna fundacija (PIF), ki 
jo je najprej vodila Etelka Korpič Horvat, ustavna sodnica in podpredsednica Ustavnega sodišča RS. V zadnjem obdobju jo 
vodi Mitja Slavinec, sicer tudi predsednik Pomurske akademsko- znanstvene unije (PAZU) in dekan mariborske Fakultete za 
naravoslovje in matematiko. 
 

 
Slika: Pomursko izobraževalno fundacijo vodi Mitja Slavinec, tudi predsednik Pomurske akademsko-znanstvene unije in 
dekan mariborske Fakultete za naravoslovje in matematiko. Fotografija: Nataša Juhnov 
 
»V novi formi jo je ustanovila Regionalna razvojna agencija Mura, ki je zdaj v stečaju. Odlično sodelujemo s Klubom 
prekmurskih študentov, ki zagotavlja del denarja za štipendije. Osnovna je promocija znanja, vrednota, na kateri temeljijo  
uspešne družbe. Po konferenci PAZU konec novembra razpišemo pomursko raziskovalno nagrado, novost je podelitev 
nagrade za najboljše magistrsko delo s področja družboslovja in humanistike, ki se imenuje po akademiku Vratuši.  
V upravi PIF je več kot polovica članov PAZU, ta je spodbudila kolege na Koroškem, da po našem zgledu ustanavljajo 
Koroško akademsko-znanstveno unijo (KAZU). V sodelovanju z nekaterimi občinami je utečeno podeljevanje zlatih štipendij, 
ki sporoča mladim, da se lahko po koncu študija spogledujejo s kariero v domačem kraju. Še bolj pomembno je, da PIF 
skupaj z Zvezo za tehnično kulturo in Pomursko gospodarsko zbornico mladim pomaga na izobraževalni poti in jim ponuja 
možnost biti z dobro voljo in srečnim naključjem uspešen tudi v Pomurju,« pravi Slavinec. 
Fundacija Benko 
Od leta 2006 deluje v Murski Soboti ustanova Fundacija Benko – ime ima po najbolj vplivnem medvojnem prekmurskem 
podjetniku in politiku Josipu Benku – z namenom, da štipendira nadpovprečno nadarjene otroke, ki izhajajo iz socialno 



ogroženih ali materialno slabo preskrbljenih družin, ali pa sofinancira dodiplomske in podiplomske študije protestantske 
etike ter tako prispeva k verskemu sožitju in spoštovanju ter razvoju tukajšnje regije.  
 

 
Slika: »Benkova fundacija štipendira nadpovprečno nadarjene otroke, ki izhajajo iz socialno ogroženih ali materialno 
slabo preskrbljenih družin, ali pa sofinancira dodiplomske in podiplomske študije protestantske etike,« pojasnjuje 
duhovnik ECO Murska Sobota Leon Novak. Fotografija: Nataša Juhnov 
 
Duhovnik Evangeličanske cerkvene občine (ECO) Murska Sobota Leon Novak pojasni, da sta jo ustanovili njihova ECO in zdaj 
že pokojna Benkova snaha Emilija Benko, da so štipendisti večinoma srednješolci in da je bilo do sedaj podeljenih 25 
štipendij v skupnem znesku 26.102 evra. 
Galičeva, Kleklova, Smejeva … 
Poleg Šiftarjeve, Trstenjakove, Benkove in Pomurske izobraževalne fundacije je s sedežem v pomurski regiji delovalo ali še 
deluje več fundacij. V Lendavi je bila leta 1999 ustanovljena Galičeva fundacija, ime je imela po slikarju in grafiku Štefanu 
Galiču (1944–1997). V Črenšovcih je bila leta 1998 vzpostavljena ustanova, imenovana po nekoč vplivnem katoliškem 
duhovniku in politiku Jožefu Kleklu starejšem. V Beltincih so leta 1997 občinski svetniki sklenili, da ustanovijo fundacijo 
Štefana Smeja (1952–1996), ekologa, filozofa, etnologa in Vestnikovega novinarja, čigar moto je bil: Ljudem vrniti spomin. 
Leta 2003 so župani občin Hodoš, Grad, Gornji Petrovci, Šalovci in Kuzma ustanovili fundacijo za razvoj Goričkega. 
Ustanovno premoženje je znašalo 500.000 takratnih tolarjev, ta denarna sredstva so bila položena na račun ustanove. 

• Odpirajo vrata izzivom sodobnega časa. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, Murska Sobota, leto LXXI, št. 1, 3. 
januarja 2019, str. 18 

Jubilej Dvojezične srednje šole Lendava 
Raziskali zgodovino srednješolskega izobraževanja na lendavskem območju in izdali zbornik Naša šola skozi čas 
Na Dvojezični srednji šoli Lendava so organizirali dan odprtih vrat, na katerem so javnosti predstavili svoje delo, obenem pa 
so organizirali delavnice za dijake s poudarkom na podjetnosti in bontonu.  
 

 
Slika: Na dnevu odprtih vrat so dijaki sodelovali na različnih delavnicah s poudarkom na podjetnosti in bontonu. 
Fotografija: Jože Gabor 
 
Na delavnicah so ob dijakih in profesorjih šole  sodelovali tudi učenci osnovnih šol in drugi občani. Izdali so zbornik o 
sedemdesetih letih srednješolskega izobraževanja v Lendavi z naslovom Naša šola skozi čas. 
 
 



 
Slika: »Naš cilj je, da dijakom, ki se odločijo za izobraževanje pri nas, ponudimo najsodobnejša znanja, ki v prepletu s 
tradicionalnimi vrednotami oblikujejo podjetne in odgovorne posameznike,« pravi ravnateljica Silvija Hajdinjak Prendl. 
Fotografija: Jože Gabor 
 
Lendavska dvojezična srednja šola je ustanova, ki se že vrsto let vključuje v življenje lokalnega in širšega okolja, je povedala 
ravnateljica šole Silvija Hajdinjak Prendl. »Na stežaj odpiramo vrata novim izzivom sodobnega časa ter tudi vsem  
vedoželjnim učencem dvojezičnih in enojezičnih osnovnih šol. Naš cilj je, da dijakom, ki se odločijo za izobraževanje pri nas, 
ponudimo najsodobnejša znanja, ki v prepletu s tradicionalnimi vrednotami oblikujejo podjetne in odgovorne 
posameznike.« 
Pisali tudi sedanji in nekdanji dijaki 
Gradivo za zbornik Naša šola skozi čas je zbrala in uredila Bernadetta Horvath, v njem pa je tudi veliko fotografij od leta 
1947 do danes. O svojih spominih na šolo so med drugim pisali tudi nekdanji dijaki in učitelji Ivan Parnič, Franc Vida, 
Kornelija Baša, Ivan Hrelja, Lajos Bence, Judit Zagorec Csuka in drugi. Ob praznovanju obletnice v minulem šolskem letu so 
se profesorji in dijaki šole dogovorili, da bodo raziskali zgodovino srednješolskega izobraževanja, svoje izsledke pa so 
predstavili tudi na razstavi. 
Idejo, da bi proslavili jubilej, je dal upokojeni ravnatelj lendavske srednje šole Tibor Füle, je povedala ravnateljica, ki je bila 
sama dijakinja te šole. »Raziskovali smo preteklost in pomen poklicnega in strokovnega, tudi splošnega dvojezičnega 
izobraževanja v lokalnem okolju. Zbrali smo veliko gradiva iz preteklosti naše šole oziroma srednješolskega izobraževanja 
v lokalnem okolju.« Zgodovino šole oziroma izobraževanja so na delavnici predstavili tudi osnovnošolcem.  
Po drugi svetovni vojni je v Lendavi najprej delovala vajeniška šola, od leta 1947 do 1953 pa pod upravo podjetja 
Proizvodnja nafte rudarska industrijska šola, smer proizvodnja nafte. »Lendavski grad so preuredili v učilnice in dijaški dom, 
saj so dijaki prihajali z raznih območij Jugoslavije. Leta 1949 so ustanovili delavski tehnikum, ki je izobraževal strokovni kader 
za proizvodnjo nafte. Leta 1960 je začela delovati tehniška srednja šola strojne smeri in leta 1963 šolski kovinarski center 
za kovinarsko stroko.«  
Od leta 1981 se je lendavska srednja šola imenovala Srednja šola kovinarske, pedagoške in ekonomske usmeritve in dobila 
nov dvojezični pedagoški program. Leta 1992 je postala Dvojezična srednja šola Lendava in se leta 2005 preselila v novo 
zgradbo, kjer je še danes. 
Izšolala skoraj štiri tisoč dijakov 
Vsa ta leta je bila šola središče srednješolskega izobraževanja na dvojezičnem območju z različnimi programi. Kot navajajo v 
zborniku, je v svet poslala 3946 vajencev in dijakov. V različnih programih je poklicno usposabljanje končalo 1617 dijakov, 
srednjo strojno šolo oziroma program strojni tehnik 904 dijaki, ekonomski tehnik 707 in pedagoško šolo oziroma gimnazijo 
707 dijakov. Lani je izobraževanje končala prva generacija kemijskih tehnikov. »Mnogi danes uspešni ljudje v lokalnem in 
širšem okolju so končali našo šolo. Njihovo delo, rezultati in uspehi pa so dokaz za to, da je na naši šoli potekalo (in še 
poteka) kakovostno izobraževanje ter usposabljanje v sodelovanju z lokalnim okoljem in gospodarstvom,« pravi ravnateljica 
dvojezične srednje šole. 

• Del Tuha in Romnji ogreli večer v Lendavi. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, Murska Sobota, leto LXXI, št. 1, 
3. januarja 2019, str. 19 

V sklopu prireditev z naslovom Veseli december v Lendavi je obiskovalce zabavala romska etno glasbena skupina Del Tuha. 
Nastopila je s članicami folklorne skupine Romskega kulturnega društva Romnji, ki so k plesu povabile tudi obiskovalce  
prireditve. 
 
 



 
Slika: Na odru so skupaj nastopili romska glasbena skupina in članice folklorne skupine. Fotografija: Jože Gabor 
 
Sklop prireditev Veseli december v Lendavi, ki so potekale od 15. decembra do novega leta, je organizirala Občina Lendava. 
Na prireditvenem prostoru v Mlinski ulici, ki jo v prednovoletnem času preimenujejo v Kulinarično ulico, so se obiskovalci 
prireditev lahko okrepčali s toplimi napitki in jedmi ter uživali ob glasbi in plesu. 
Skupina Del Tuha (kar je romski pozdrav) izvaja priredbe romskih skladb iz vsega sveta, pa tudi avtorsko glasbo. Besedila za 
njihove pesmi piše pesnik in pisatelj Feri Lainšček, glasbo pa Milan Ostojić. Za štirimi glasbeniki je že vrsta nastopov v 
Sloveniji in tujini. V njihovi glasbi se izražata panonsko glasbeno razpoloženje in romski melos. Njihove najbolj znane skladbe 
so Zacumprano srcej, Divdža, Za sončne ljudi in Ej, sonce gre. 
Romsko kulturno društvo Romnji iz Lendave ohranja romsko kulturo in tradicijo s poudarkom na romskem plesu, glasbi in 
kulinariki. 
Društvo vodi Nataša Horvat. Poleti so na letnem odru in na ploščadi lendavske gledališke in koncertne dvorane organizirali 
Festival romske glasbe, plesa in kulinarike. Nastopajo na prireditvah v Lendavi ter drugod po Sloveniji in v tujini. 

• Kaj bi bili slikarji, če ne bi bili slikarji. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, Murska Sobota, leto LXXI, 
št. 1, 3. januarja 2019, str. 20 

Razstava del 24. slikarske kolonije Primoža Trubarja 
Razstavljena dela sedmih umetnikov, ki sta jih navdihovali krajina in dediščina 
V Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota je na ogled razstava likovnih del, ki so nastala na 24. mednarodni slikarski 
koloniji Primoža Trubarja v Moravskih Toplicah. Predstavljajo se slikarji Igor Banfi, Ana Cajnko, Matej Čepin, Herman 
Gvardjančič, Rado Jerič, Keiko Miyazaki in Tone Seifert, ki jih je k sodelovanju  povabil umetniški vodja kolonije, akademski 
slikar Nikolaj Beer. 
 

 
Slika: Udeleženci 24. likovne kolonije Primoža Trubarja v Moravskih Toplicah. Fotografija: Nataša Juhnov 
 
To je manjša kolonija po številu sodelujočih, vsakokrat pa se odlikuje po ustvarjalnosti in umetniških delih in pokaže, da 
lahko v kratkem času nastanejo kakovostna likovna dela, je povedal umetnostni zgodovinar Franc Obal, tudi avtor besedila v 
publikaciji, ki je izšla ob tej priložnosti. Za razstavo so izbrali dela, ki so nastala lani poleti, ko so bivali v Moravskih Toplicah. 
Navdihovale so jih krajina, kulturna in tudi nesnovna dediščina, gledalec pa lahko spozna, kje so našli motive, ki so jih  
prenesli na svoja slikarska platna. 
 
 
 



 

 
Slika: Dela sedmih slikarjev, ki so sodelovali na lanski slikarski koloniji Primoža Trubarja v Moravskih Toplicah, so 
predstavili v Pokrajinski in študijski knjižnici. Fotografija: A. Nana Rituper Rodež 
 
Ob odprtju je Obal predstavil sodelujoče slikarje in dela, ki so jih izbrali za to razstavo. Herman Gvardjančič je slikar, ki je za 
svoje delo prejel mnoge vidne nagrade za likovno umetnost. Na njegovih razstavljenih delih je krajina linearno izražena v 
horizontali in vertikali, poudarjen pa je boj med temino in svetlobo, pri čemer ostajajo njegova dela optimistična. 
Igor Banfi se predstavlja z zrcalno podobo krajine ob vodi, nad katero lebdi prispodoba božjega duha, o čemer govori tudi 
eden od biblijskih motivov Kristusovih čudežev. Prikaže skrivnostno občutenje življenja in trpkost minevanja. Vzhajajoča 
zvezda Matej Čepin, prepoznaven po samosvojem slogu, je v svojih delih vedno aktualen. Na sliki Nočni intervju predstavi 
absurdnost »padlega človeka«.  
Rado Jerič pa je v svojem delu zajel panonski pogled na zvonik in stolpiča evangeličanske cerkve v Moravskih Toplicah, ki je v 
ospredju, v ozadju pa sta arhitektura preostalih zgradb, hotelov in umeščenost vasi v prostor. 
Ana Cajnko je avtorica tihožitja s kruhom, vinom in bogračem, ki ga prežema goreča atmosfera zahvalne pojedine in 
posebnih trenutkov, razloži Obal.  
Japonska slikarka Keiko Miyazaki je svoja dela posvetila ženski. Obal zapiše, da je abstrahirano golo telo naslikano v trenutku 
transa naelektrenega poželenja, fluorescenčni rožnati toni in rdeče lise pa kažejo na erotično intimno občuteno likovno 
stvaritev. 
Na likovnih kolonijah likovni ustvarjalci in drugi več dni in večerov preživijo skupaj. Ko niso v svetovih svojih ateljejev ob 
vonju terpentina in slikarskih barv, je tudi veliko priložnosti, da se o tem, kar ustvarjajo, in o svojih občutenjih tudi 
pogovarjajo in razpravljajo. Na koloniji v Moravskih Toplicah je Tone Seifert svoje kolege povprašal, kaj bi bili in s čim bi se 
ukvarjali, če ne bi bili slikarji. Njihove iskrene odgovore brez tehtanja, ali bi bilo to mogoče, je duhovito kot stripovski zapis 
naslikal na svoje slikarsko platno. 
Slikarsko kolonijo Primoža Trubarja organizirajo Slovensko protestantsko društvo Primoža Trubarja, Občina Moravske 
Toplice in Evangeličanska cerkev v Republiki Sloveniji. Doslej je na kolonijah nastalo več kot 300 likovnih del prepoznavnih 
akademskih slikarjev iz Slovenije in tujine, te umetnine pa danes krasijo številne ustanove. 

• Glasba z žarom in energijo. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, Murska Sobota, leto LXXI, št. 1, 3. januarja 
2019, str. 30 

Koncert romskega simfoničnega orkestra v Lendavi 
V največjem romskem orkestru na svetu igra 138 glasbenikov 
Nastop madžarskega romskega simfoničnega orkestra iz Budimpešte je nepozabno doživetje. V lendavski gledališki 
in koncertni dvorani je na velikem gala koncertu nastopilo trideset članov orkestra pod vodstvom priznanega glasbenika, 
primaša Jozsefa Csocsija Lendvaia. V Budapest Gypsy Simphony Orchestra, ki velja za največji romski orkester na svetu, igra 
138 glasbenikov. 
 
 
 



 
Slika: Glasbeniki iz Budimpešte s svojimi nastopi navdušujejo ljubitelje glasbe po vsem svetu. Fotografija: Nataša Juhnov 
 
Orkester je znan tudi pod imenom 100 violin in združuje glasbenike, ki igrajo tradicionalno romsko glasbo, madžarsko 
ljudsko glasbo, priredbe znanih del klasične glasbe Liszta, Čajkovskega, Straussa, Brahmsa, Bizeta in drugih. Orkester so 
ustanovili leta 1985, od takrat pa s svojim mojstrskim igranjem navdušuje poslušalce po vsem svetu v največjih koncertnih 
dvoranah in na festivalskih odrih. 
Ob violinah in cimbalah glasbeniki iz madžarske prestolnice igrajo še viole, kontrabase, violončela in klarinete. Na nastopih 
igrajo brez not, te uporabljajo le na vajah. Nastopajo v tradicionalnih madžarskih oblačilih, v kakršnih so nastopali tudi 
njihovi predniki pred stoletjem in več. Pravijo, da glasba prihaja iz njihovih src in je zato iskrena. Njihova glasba je 
temperamentna ali melanholična, vedno pa napolnjena z žarom in energijo, ki se prenaša na poslušalce.  
S tem koncertom so v lendavski gledališki in koncertni dvorani sklenili pestro koncertno leto, v katerem so gostili vrsto 
priznanih domačih in tujih glasbenikov in glasbenih skupin. 
 

Primorske novice, Koper 

• Lea Kalc Furlanič. »Ti ljudje se mi smilijo, a vseeno je neprijetno, da hodijo okoli naše hiše«: Račice, Podgrad, 
Kozina, Sviščaki – izkušnje domačinov s prebežniki – bistriška policija jih je v dveh tednih obravnavala več kot 40. 
Primorske novice, št. 298, 28.12.2018, str. 4 

• Marica Uršič Zupan. Nekoč je bil Boliunz ... Glinščica pa (je) Klinšca: Silvester Metlika v knjigi Nekoč je obstajal 
Boliunz popisuje ledinska imena in z njimi bogato zgodovino Boljunca. Primorske novice, št. 298, 28.12.2018, str. 
18 
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• Kosovo razširja carine tudi na blago tujih podjetij s sedežem v Srbiji.  J. R. 28. december 2018.  Priština - MMC 
RTV SLO, STA  

Zakoni o oblikovanju kosovske vojske začeli veljati 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/kosovo-razsirja-carine-tudi-na-blago-tujih-podjetij-s-sedezem-v-srbiji/475962 
 

 
Slika: Med tujimi podjetji s sedežem v Srbiji, ki izvažajo na Kosovo, so Henkel, Coca-Cola, Rauch, Tuborg, Meggle in Dukat. 
Foto: Reuters  
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Kosovska vlada je kljub kritikam Evropske unije razširila carine na blago iz Srbije. Stoodstotne carine bodo z novim letom 
veljale tudi za blago tujih podjetij, ki imajo sedež v Srbiji. 
Priština je novembra uvedla 100-odstotne carine na vso blago in storitve iz Srbije ter Bosne in Hercegovine, s čimer so po 
lastnih navedbah odgovorili na onemogočanje članstva Kosova v mednarodnih organizacijah. Prejšnji mesec je Srbija 
denimo preprečila sprejetje Kosova v mednarodno policijsko organizacijo Interpol. 
Uvedene carine so doslej izključevale blago nekaterih mednarodnih družb, ki imajo sedež v Srbiji, kot so Coca-Cola, Rauch, 
Tuborg, Meggle in Dukat ter Henkel, poroča nemška tiskovna agencija DPA. 
S 1. januarjem bodo carine začele veljati tudi za blago teh podjetij, je sporočil kosovski minister za trgovino Endrit Shala. V 
praksi to pomeni, da na Kosovo brez plačila carin ne bo mogoče izvoziti nobenega blaga iz Srbije, ne glede na državo 
porekla, izpostavlja srbska tiskovna agencija Tanjug. 
Carine so že pred tedni kritizirali tako v EU-ju kot nekateri ameriški diplomati in pritiskali na obe strani, naj omilita znova 
zaostrene napetosti pred prihodnjim krogom pogovorov pod okriljem Bruslja, ki so načrtovani za 8. januar. 
Zakoni o oblikovanju vojske začeli veljati 
 

 
Slika: Hashim Thaci je podpisal zakone za oblikovanje vojske. Foto: Reuters  
 
Kosovo je carine na blago iz Srbije razširilo prav na dan, ko je kosovski predsednik Hashim Thaci podpisal tri zakone o 
preoblikovanju kosovskih varnostnih sil v vojsko Kosova – še eno veliko jabolko spora med Prištino in Beogradom. 
Zakone, ki predvidevajo vzpostavitev kosovskega ministrstva za obrambo, vojske in službovanje v vojski, je kosovski 
parlament sprejel že sredi decembra, z današnjim popisom pa po poročanju Radia Svobodna Evropa začenjajo veljati. 

• Leto dni od začetka uresničevanja arbitražne razsodbe. B. R.  Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija  
29. december 2018  
Odločitev sodišča EU-ja verjetno šele v drugi polovici prihodnjega leta 
https://www.rtvslo.si/slovenija/leto-dni-od-zacetka-uresnicevanja-arbitrazne-razsodbe/476029 
 

 
Slika: Kazni, ki jih dobivajo slovenski ribiči, so že astronomske. Foto: Radio Koper/Andrej Šavko  
 
Mineva leto dni od začetka uresničevanja arbitražne razsodbe o meji s Hrvaško. Slovenska medresorska skupina za 
uveljavitev razsodbe, ki se je z novo vlado sicer nekoliko spremenila, nadaljuje svoje delo.  
Potem ko smo dobili nov zemljevid Slovenije, z mejo, kot jo je določilo sodišče, je država tistim, ki so ostali na drugi strani 
meje, izplačala odškodnine, nekaterim pa omogočila preselitev. Za nakup novih nepremičnin je vlada zagotovila dva milijona 
evrov. 
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Kazni, ki jih dobivajo slovenski ribiči, so že astronomske, vendar za zdaj na Hrvaškem pravnomočno ni bil obsojen še 
nobeden izmed njih. Od naših ribičev so hrvaški policisti največ glob napisali ribiču Silvanu Radinu za 100.000 evrov. 
Slovenija je za poplačilo škode namenila sredstva. 
Pravnik in svetovalec predsednika republike Ernest Petrič pravi, da bo sodišče Evropske unije v Luksemburgu verjetno v 
drugi polovici prihodnjega leta sprejelo odločitev glede slovenske tožbe proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega prava, ki je 
posledica nespoštovanja arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško. Sam pričakuje "dobro odločitev". Sicer pa 
Petrič pravi, da mora Slovenija vztrajati pri tem, da je ta arbitražna odločba perfektna. 

• UNHCR: V Sredozemskem morju lani umrlo 2.262 prebežnikov. B. V. 3. januar 2019.  Pariz - MMC RTV SLO, STA  
Velik upad prispelih prebežnikov 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/unhcr-v-sredozemskem-morju-lani-umrlo-2-262-prebeznikov/476291 
 

 
Slika: Lani je umrlo manj ljudi kot leto prej. Foto: EPA  
 
Med prečkanjem Sredozemskega morja je po podatkih Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) lani 
umrlo 2.262 beguncev in migrantov.  
V primerjavi z letom 2017 je na nevarni poti v Evropo v Sredozemskem morju lani umrla skoraj četrtina manj ljudi. Tako je 
leta 2017 po podatkih UNHCR-ja pri poskusu prečkanja Sredozemskega morja "umrlo ali pa so jih razglasili za pogrešane" 
3.139 ljudi. 
Tudi število migrantov in beguncev, ki so preživeli plovbo v prenatrpanih čolnih in jim je uspelo priti v Evropo, je bilo lani 
bistveno manjše kot leto prej. Medtem ko je leta 2017 čez morje prišlo 172.301 prebežnikov, jih je po tej poti lani prišlo 
113.482, v glavnem prek Španije. Ob upoštevanju skoraj 7.000 ljudi, ki so jih registrirali v dveh španskih enklavah na afriški 
celini, Ceuti in Melilli, je v Evropo lani prišlo 120.205 migrantov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
Na vrhuncu prihoda prebežnikov leta 2015 je v Evropo po Sredozemskem morju prišlo 1,015 milijona beguncev in 
migrantov. 
Španija je med evropskimi državami lani znova zaznala največ prihodov, in sicer jih je po morju v to državo lani prispelo 
55.756 (22.103 v letu 2017). Italija, kjer je desničarska protimigrantska vlada poleti zaprla pristanišča humanitarnim ladjam, 
je lani naštela 23.371 prihodov (119.369 v letu 2017), Grčija pa 32.497 prihodov. 
Največ prebežnikov iz Gvineje, Maroka, Malija 
Leta 2018 je bila prva država izvora beguncev in migrantov Gvineja (13.068 ljudi), sledijo Maroko (12.745) in Mali (10.347). 
Sirija je bila četrta država izvora prihodov, sledita pa ji Afganistan in Irak, kaže poročilo UNHCR-ja. 
Sprejem prebežnikov, rešenih na morju, je lani po zaprtju italijanskih pristanišč povzročil evropsko diplomatsko krizo. Več 
humanitarnih ladij s prebežniki na krovu je namreč obtičalo na morju, potem ko so zanje zaprli pristanišča. Kot opozarja 
UNHCR, je letos potreben celovitejši pristop držav k temu problemu in boljše razumevanje razmer. 
V letu 2019 je bistvenega pomena, da se odpravi sedanji pristop obravnave vsake ladje posebej, opozarja UNHCR, ki države 
poziva, naj uvedejo regionalni mehanizem, ki bo kapitanom ladij dal jasna in predvidljiva navodila o tem, kje izkrcati 
begunce in migrante, ki jih rešijo v Sredozemlju. 
 

 

• Minister Peter Česnik: »Na lotu bi rad zadel 92 milijonov evrov«. Intervju: Peter Česnik.  Pogovarjala se je 
Barbara Kampos. MMC RTV  SLO, 28. december 2018  

Peter Česnik, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu  
http://svsd.rtvslo.si/svsd/ostalo/minister-peter-cesnik-na-lotu-bi-rad-zadel-92-milijonov-evrov/475968  
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Slika: Peter Česnik. Foto: Davor Lonzarič 
 

 
Slika: Peter Česnik. Foto: Davor Lonzarič 
 
Če bi zadel toliko denarja, bi ga namenil za programe slovenskih skupnosti v zamejstvu in po svetu 
V oddaji Odprto za srečanja smo bolje spoznali ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Petra Česnika. Je prvi minister, 
zadolžen za Slovence izven matične domovine, ki ima izkušnjo izseljenstva. Kar 36 let je živel v Avstraliji in tam aktivno 
sodeloval v izseljenski skupnosti. Ves čas je ohranjal vez s prvo domovino in od tam je tudi opazoval proces osamosvajanja 
Slovenije. Na vprašanje, ali je Slovenija danes to, kar smo pričakovali, je odgovoril z odločnim ne: » Ob času osamosvojitve je 
bila Slovenija ekonomsko zelo dobro pozicionirana, kljub napakam socialistične ekonomije. Vsi so govorili, da je balkanska 
Švica, sedaj pa ljudje švicajo. Zaradi političnega vrtičkanja smo preveč razdvojeni. Naj povem, da je to moje osebno mnenje, 
ne odraža mnenja ministrstva in vlade. Če bi bili bolj složni, bi lahko imeli čudovite razmere. A smo šli po različnih poteh – 
eden po zgornji poti, drugi po spodnji. To je tako, kot prijateljstva. Spoznaš nekoga, prijateljstvo se razvija, pride do neke 
točke, ko razvodeni in včasih postane celo sovražno. In tukaj vidim, da smo mi, kot narod, zavzeli tisto staro stališče – daj 
cesarju, kar je cesarjevega in cesar te bo pustil pri miru. In zato je udeležba na naših volitvah tako porazno nizka. A ustava 
nam, kot volivcem, daje pravice, nalaga pa nam eno samo dolžnost, da gremo volit!« 
Pravi človek, na pravem mestu 
Vsi rojaki, s katerimi se je minister Česnik dosedaj srečal povedo, da je pravi človek na pravem mestu. Besede, ki jih za 
ministre načeloma ne slišimo. To je velika odgovornost, je povedal minister: »Jaz sem rezultat političnega inženiringa. Nisem 
hotel biti ne poslanec ne minister. A bil sem izvoljen in potem so me vprašali, tudi premier, če bi, kot bivši izseljenec, prevzel 
ministrstvo za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ker imam več občutka. To je izredno laskavo, upam, da bom nalogi kos. Ker 
jaz bom trd pogajalec z vlado, ker imam čut, kaj rojaki izven matične domovine potrebujejo.« 
Več denarja za Slovence izven matične domovine? 
Minister Peter Česnik je ob nastopu funkcije Slovencem izven matične države med drugim obljubil, da si bo prizadeval 
pridobiti več denarja za njihovo delovanje. Koliko uspešen je bil pri deljenju proračunske pogače, še ne ve. Upa, da bodo 
dobili na razpolago vsaj toliko denarja, kot so ga imeli v letošnjem letu, kar pa je, pravi bore malo. »Rad bi videl, da bi bili 
projekti, ki jih diaspora v grobem načrtuje, bolj sinhronizirani z dejanskimi potrebami ljudi v zamejstvu.« 
In prav Slovencem v sosednjih državah se namerava še posebej posvetiti v svojem mandatu. Med stvarmi, ki so ga najbolj 
zbodle na srečanjih z njimi je pomanjkanje slovensko govorečih mašnikov v cerkvah. »Če sem jaz posvetni pastir zamejcev, 
bi mogoče naš monsignor Zore bil pa duhovni pastir, pa to potipal v Vatikanu, če se da uredit«. 
Posebna pozornost za mlade 
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Minister Peter Česnik se namerava veliko ukvarjati z mladimi, kako jih spodbuditi k večji vključenosti v delovanje slovenskih 
skupnosti. »Problem je, da mi stari dinozavri mladine nismo pripustili in uvajali v vodstva društev. Jaz bi rad v manj razvitih 
delih kot je na primer Rezija, del Benečije in v Porabju, mladim omogočil, da študirajo v poklicih, ki jih lahko uporabijo v 
svojem okolju.« 
Kot zgled in vzpodbudo navaja Slovence na Hrvaškem, kjer je vodenje Zveze slovenski društev letos prevzela mlada 
raziskovalka Barbara Riman. 
 

Mladina, Ljubljana 
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• Evropa brez meja. Do kdaj še? Božo Repe. Mladina 52. Ljubljana, 28. 12. 2018   
Dr. Božo Repe, zgodovinar, Filozofska fakulteta v Ljubljani 
https://www.mladina.si/188856/evropa-brez-meja-do-kdaj-se/  
Smo prva generacija v novejši evropski zgodovini, ki je vsaj del življenja preživela brez meja. Ali smo tudi edina? Je to 
zgolj kratek trenutek razsvetljenja na večno razdeljeni celini? 
 

 
Slika: Dvig schengenske meje na avstrijski strani mejnega prehoda Karavanke, 21. decembra 2007. Foto: © Matej 
Leskovšek 
 
Seveda tudi današnje generacije meje občutijo zelo različno. Milenijska generacija jih ne pozna in ji ni bilo nikoli treba imeti 
potnih listov, razen za poti zunaj Evrope. Ljudje moje generacije še zelo dobro vedo, kaj je meja. Vsak ima številne spomine 
nanjo, na prehode, izkušnje s cariniki. Vznemirjenje, doživetje, pogosto tudi strah in ponižanje. Moja prva otroška izkušnja 
sega v sredino šestdesetih let, ko smo šli kupit pralni stroj v Trbiž (Tarvisio). Nekaj, kar danes narediš v najbližjem marketu, 
je bil takrat družinski podvig desetletja. Potem sva se z očetom enkrat ali dvakrat z mopedom zapeljala tudi v Avstrijo, po 
kratke irhaste hlače, ki smo jih tedaj po jodlarskem nemško-avstrijskem vzoru gulili na Gorenjskem. Nekaj poletij sem kot 
otrok preživel pri teti v Ladri pri Kobaridu. Teta je z maloobmejno prepustnico vsak teden hodila v Italijo prodajat jajca, 
maslo, kure in podobne zadeve, vračala se je s stvarmi, ki se pri nas niso dobile ali so bile teže dostopne. To je bil 
pomemben zaslužek za vsakdanje preživetje. Zelo dobro se spomnim prvega prehoda v vzhodnoevropski svet. Iz Zrenjanina 
sem se v študentskih letih z lokalnim avtobusom peljal v Temišvar v Romuniji. Stisnjen med jugoslovanske prodajalke vegete 
in drugih jugoproizvodov, ki so vse imele maloobmejne prepustnice. Bil sem edini s potnim listom in jugoslovanski cariniki 
so me takoj osumili, da imam kaj za bregom. Slekli so me dobesedno do golega, zasliševali debelo uro, medtem ko so 
domačini radovedno gledali skozi šipo carinarnice, kaj se dogaja. Pri Romunih je šlo gladko, šofer jim je po utečeni proceduri 
izročil steklenico vinjaka in nekaj najlonk, seveda pa so nas kljub temu pustili čakati kakšni dve uri, morda še več, čeprav je 
šlo za redno progo. Da se ve, kdo so miličniki in cariniki in kaj je oblast! To je bil sicer utečen ritual na vseh 
vzhodnoevropskih mejah, ki smo ga hitro posvojili. 
Megleno se spomnim verza neke pesmi iz sedemdesetih let, ki je nastala v podpro slovenski manjšini na Koroškem: »Ko bo 
Evropa nekoč brez meja / vsi bomo bratje in sestre tedaj.« Čeprav smo v Jugoslaviji in Sloveniji tedaj že dolgo imeli odprte 
meje, je bila Evropa brez meja nepredstavljiva, pesniško sanjarjenje. A tudi v Jugoslaviji je bila vojska na mejah in s 
pooblastili, da pregleduje in po presoji zapira civiliste. Tudi tako izkušnjo imam, zgolj zaradi hoje (pre)blizu meje. 
Pri generacijah, ki so preživele drugo svetovno vojno, je meja ena najhujših osebnih in družinskih travm, tudi tragedij. Ni pa 
več kolektivnega zgodovinskega spomina na to, da je generacija naših staršev ali starih staršev med drugo svetovno vojno 
živela ob bodeči žici in z njo. Z neizbrisnim spominom nanjo živi le še generacija, ki je okupacijske meje preživela v otroških 
letih. Med okoli sedemdesetimi intervjuvankami in intervjuvanci, kolikor nam jih je v okviru projekta o okupacijskih mejah 
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uspelo posneti doslej, ni niti enega, ki ne bi s tesnobo spremljal današnjih rezilnih žic, zapiranja meja, plavajočih trupel v 
Kolpi. In temu početju odločno nasprotoval. Njihovo življenje so zaznamovali etnocidno in genocidno ravnanje okupatorjev, 
prisilne migracije, begunstvo, skrivni, življenjsko tvegani prehodi meje. Zaradi preživetja. Ali upora. Smrt na minskih poljih 
zgolj zato, ker je nekdo šel iskat tolažbo k maši, ki jo je en okupator dovoljeval, drugi pa ne. 
Nekaj poletij sem kot otrok preživel pri teti v Ladri pri Kobaridu. Teta je vsak teden hodila v Italijo prodajat jajca, maslo, 
kure, vračala se je s stvarmi, ki se pri nas niso dobile. 
Med drugo svetovno vojno je bilo na 20.000 kilometrih današnjega slovenskega ozemlja več kot 560 kilometrov okupacijskih 
meja. Potekale so od zamočvirjenih porečij Mure in Drave do vrha Triglava; od Sotle in Kolpe do Peči nad Ratečami; od 
predmestij Ljubljane prek Polhograjskih dolomitov do Idrije in naprej. Njihove ostanke lahko spremljate še danes, so 
nezaceljene rane narave, čeprav večina ljudi hodi mimo materialnih ostankov okupacijskih meja, ne da bi jih sploh opazila 
ali pa ne ve, za kakšne zgodovinske ostaline gre. Lahko začnete kar v Ljubljani, ki je bila – upajmo prvič in zadnjič v zgodovini 
! – ne samo obdana z žico, ampak tudi obmejno mesto. Mestni tramvaj do Šentvida je moral prečkati državno mejo med 
Italijo in Nemčijo. Tako kot jo je v času hladne vojne vse do padca berlinskega zidu berlinska podzemna železnica med ZRN 
in NDR. A je Berlin kot obmejno mesto in simbol razdeljenosti povojne Evrope v vseh učbenikih. Da je podobno usodo ne 
tako dolgo pred tem doživljala tudi Ljubljana, danes ne ve niti večina njenih prebivalcev. 
Ali drug primer. Še danes lahko najdete ostanke bodeče žice, kolov in mejnih kamnov v visokogorju. Kakšna norost je lahko 
gnala ljudi, da so na dvatisočake vlekli več deset kilogramov težke mejne kamne in na redkih prelazih, še danes komaj 
dostopnih tudi izurjenim planincem, postavljali ograje z bodečo žico? Kakšna ideologija lahko pripelje narod do takega 
nerazumnega označevanja prostora, ki naj bi mu pripadal tisočletja v prihodnosti, zruši pa se v krvi in plamenih že po nekaj 
letih? 
 

 
Slika: Ljubljana je bila v času druge svetovne vojne popolnoma obdana z žico od 23. februarja 1942 do 9. maja 1945. Foto: 
© MNZS 
 
Po drugi svetovni meji je Slovenija dobila novo zahodno mejo. V svoj prid, a po ozemlju, kjer je prej nikoli ni bilo. Sekala je 
njive, travnike, hiše in gospodarska poslopja. Ljudje so ponoči premikali količke, ki so jih zabijali člani razmejitvenih komisij, 
da so ohranili meter ali dva ozemlja več. Z vinom in pršutom so skušali omehčati tiste, ki so meje določali, da so jo potegnili 
malo stran od hiše. V vasi Miren pri Novi Gorici je meja diagonalno presekala pokopališče. Dokler je bila meja provizorična, 
so na pogrebih ob navzočnosti graničarjev krsto potiskali iz ene države v drugo, da so se sorodniki lahko poslovili od 
pokojnice ali pokojnika. Do sredine petdesetih let so bili prehodi meje redki, pravico do njih pa so imeli ljudje, ki so živeli v 
stometrskem obmejnem pasu, in dvolastniki, to je ljudje, ki so imeli zemljo na obeh straneh meje. Obmejni prebivalci so bili 
prvi kupci zahodnega blaga, ki so ga nato tihotapili v Slovenijo. Skrivali so ga največ v kolesa ali pod obleko, glavni artikli pa 
so bili sladkor, kava, riž, limone, zdravila, milo, fotografski aparati in drugo blago, ki ga je v Sloveniji primanjkovalo, modra 
galica, ki so jo potrebovali pri vzgoji trte, ter celo sirkove krtače in sirkove metle. V glavnem je šlo pri teh nakupih za 
blagovno menjavo, v Italijo so tihotapili meso, žganje, jajca, maslo. Nekateri tihotapci so delali tudi v dogovoru s policijo in 
pomagali oblastem pri nabavi pisarniškega materiala, pisalnih strojev in podobno. V prvi polovici petdesetih let so donosen 
tihotapski posel postajali že tudi modni artikli, zlasti t. i. šuškavci, šumeči dežni plašči iz umetnega materiala. Tvegani 
tihotapski posli so se vedno splačali, to vemo še iz izmišljene zgodbe o Martinu Krpanu, v realnosti pa od rapalske meje v 
dvajsetih letih do jugoslovanske v osemdesetih. Marsikdo iz obmejnih krajev si je v prvih povojnih letih s prisluženim 
denarjem lahko postavil celo hišo, znan je primer, ko je nekdo za tihotapljenje naredil kar skrivno žičnico. Poleti 1950 je 
prišlo do srečanja prebivalcev z obeh strani meje na mejnem prehodu v Rožni Dolini. Srečanje naj bi pripomoglo k obnovitvi 
prijateljskih in sorodnih stikov prebivalcev na obeh straneh meje ter naj bi se ponovilo v nedeljo za tem, vendar je siloviti val 
množice z jugoslovanske strani mejo podrl, ljudje pa so se do poznih večernih ur razkropili po goriških trgovinah, kjer so v 
glavnem kupovali metle in sirkove krtače. Dogodek je izzval različne komentarje: jugoslovanski tisk je o njem molčal, 
zamejski je pisal o podrtju krivične meje, nacionalistični italijanski o »pohodu lačnih«. V naslednjih desetletjih smo zaradi 
mejnih sporazumov živeli znosno, v kulturni in politični mešanici vzhoda in zahoda, severa in juga, v ozračju socialističnega 
potrošništva, kar vse je oblikovalo tudi današnjo slovensko družbo. Smo mešanica kultur, ki so se tukaj gnetle, tudi 
spopadale skozi stoletja zgodovine, iz česar smo ustvarili unikatno svojo. Za tako družbo so meje še posebej nesmiselne. 



Danes je slovensko-hrvaška meja ožičena in zastražena bolj, kot je bila meja med fašistično Italijo in ustaško NDH med drugo 
svetovno vojno. 
V navijaških razpravah o mejah in beguncih le redko kdo pomisli, da bi v zadnjih jugoslovanskih vojnah begunstvo kaj lahko 
doživeli tudi sami. Da bi namesto tega, da smo mi, takrat z večjim razumevanjem, kot ga premoremo danes, sprejemali 
hrvaške in bosanske begunce, kaj lahko Italijani in Avstrijci sprejemali nas. Ali pač ne! Podobne razprave, kot je danes v 
Sloveniji o nekih drugih beguncih, so se njihovi politiki in mediji lotili o nas ob prvih znamenjih, da jugoslovanska kriza lahko 
pljusne čez meje. Kar prelistajte tedanje avstrijske časopise. Kaj lahko bi se zgodilo, da bi tedanja generacija slovenskih otrok 
mladost preživela v begunskih taboriščih in bila danes razseljena po svetu. Ne zaradi ekonomskih razlogov, kot se sicer 
množično dogaja, pač pa prisilno. Meja med tistimi, ki imajo vse, in tistimi, ki nimajo nič, ker so postali begunci, je zelo 
tanka. Mnogi v današnjih rekah beguncev so bili nekdaj premožni, pa so danes odvisni od pomoči drugih. 
Je zapisano predaleč za zgodovinski spomin? Zapeljite se v Belo krajino, na Dolenjsko ali na Štajersko, ob mejo s Hrvaško. 
Pisal sem že o vasi Brezovica, kjer mejo na razdalji treh kilometrov prečkate petkrat ali šestkrat. Tam ena hiša nosi hrvaško, 
druga slovensko številko, eni plačujejo položnice Hrvaški, drugi Sloveniji. Meja seka gospodarska poslopja, hiše, v enem 
primeru tudi spalnico in zakonsko posteljo. Novozgrajenega mejnega prehoda za vasjo Hrvati ne priznavajo, do svojih hiš so 
zgradili obvoznico. Radatovići, slovenska vas z uniatskim (srbskim) prebivalstvom, je bila ves čas zgodovine del slovenskega 
ozemlja. Med drugo svetovno vojno je zato imela srečo, ker je zaradi prejšnjih administrativnih razdelitev v Jugoslaviji in 
Avstro-Ogrski pripadla Italiji, saj bi sicer gotovo doživela ustaški pogrom. Danes spada v Hrvaško, čeprav je večina 
prebivalcev leta 1990 podpisala peticijo za priključitev k Sloveniji. Organizatorja podpisovanja in njegovo ženo so hrvaški 
policisti tedaj aretirali in oba za leto dni zaprli v samico ter obtožili vohunstva, ki sta ga bila nato na sodišču oproščena. V 
bližino vasi so stacionirali paravojaško enoto, tako da so prebivalci mesece vsak trenutek s strahom pričakovali, kdaj jih bo 
doletela usoda drugih srbskih vasi na Hrvaškem. Mislite, da so tedanje slovenske oblasti karkoli storile v zvezi s tem? 
Danes je slovensko-hrvaška meja ožičena in zastražena bolj, kot je bila meja med fašistično Italijo in ustaško NDH med 
drugo svetovno vojno.  
Še Nemci, čeprav naj bi bila to južna meja tisočletnega rajha proti balkanskemu barbarizmu in temu primerno utrjena in 
minirana, so iz pragmatičnih razlogov na Štajerskem imeli številne mejne prehode, ki so jih današnje slovenske oblasti zaprle 
in ožičile, ljudje pa morajo delati ovinke po trideset in več kilometrov, da pridejo do svoje njive. 
Naš geografski položaj je hkrati velika prednost in veliko breme. Kaj lahko si je danes tudi nekomu, ki ni 
zgodovinar, predstavljati, kaj bi se zgodilo, če bi EU razpadla in bi se vrnili v trideseta leta z nacionalističnimi in fašističnimi 
ureditvami v sosednjih državah. Hrvaški ustaši so med obema vojnama risali mejo Velike Hrvaške v triglavskem pogorju, 
Slovenci so bili zanje gorski Hrvati. Danes je ustaštvo na hrvaškem nekakšna poluradna ideologija. Med drugo svetovno 
vojno so Nemci njihove aspiracije močno omejili, dovolili so jim, da okupirajo le manjši del slovenskega ozemlja. Madžarska 
trianonske pogodbe iz časa po prvi svetovni vojni, ko je izgubila dve tretjini ozemlja, tudi Prekmurje, nikoli ni zares sprejela, 
še manj pozabila. S podporo manjšinam, s kulturnim in ekonomskim ekspanzionizmom, turizmom in na druge načine danes 
Orbán skuša začrtati stare meje. Podobno, čeprav manj opazno, delajo tudi Avstrijci in Italijani. Vse to je legitimno in 
logično, načeloma lahko celo obojestransko koristno. Dokler se spoštuje mednarodni red in dokler obstaja nadnacionalna 
EU. Pa potem? Le kaj bi (bo) naredila Slovenija v kriznih razmerah s svojo uborno politično elito, ideologizirano vojsko, ki ne 
ve, kaj bi sama s sabo in jo celo lastni vrhovni poveljnik razglaša za opravilno nesposobno (no, tudi sam je nekje tam), z 
zapravljeno ali prodano nacionalno ekonomijo? Ko kar naenkrat ne bo nikogar, ki bi odločal namesto nas. Bo pa odločal o 
nas. Bodo politiki slepo sledili Nemčiji in jo prosili, naj Slovenijo razglasi za protektorat in jo zaščiti? Kot so enkrat že. Ampak 
tudi Nemčija se spreminja. In to ne na bolje. Tam politično debato, tudi v parlamentu, zdaj usmerja AFD. Poleg tega 
Slovenija ni njen edini interes v regiji. Sloveniji v sedemindvajsetih letih obstoja ni uspelo vzpostaviti niti enega resnega 
zavezništva. Ker nima nobene usmeritve in načelnosti, ga tudi ne more. Bega kot kura od Bruslja do te ali one velike države, 
upajoč, da se ji ne bo treba odločiti ne za enega in ne za drugega. Poteptala je celo načela, na podlagi katerih je zase 
zahtevala neodvisnost. Preostane ji zgolj upanje, da se sedanje stanje ne bo drastično poslabšalo. Vsi okrog nas neprikrito 
krepijo nacionalne države na robu sprejemljivega ali čez, mi pa se obnašamo kot stara grofica v oskubenem dvorcu, ki noče 
opaziti, kaj se dogaja okrog nje, in brez načrtov živi v svojem majhnem, starem, preživelem svetu. 
Hrvaški ustaši so med obema vojnama risali mejo Velike Hrvaške v triglavskem pogorju, Slovenci so bili zanje gorski 
Hrvati. Danes je ustaštvo na hrvaškem nekakšna poluradna ideologija. 
Stanje, ki ga imamo danes, je posledica oblikovanja nacionalizmov v 19. in 20. stoletju, ki so uničili tradicionalne meje 
prejšnjih imperijev, sprožili procese vojskovanja, rasizma, ksenofobije in množičnih migracij. Meje niso naravni pojav, so 
posledica človeške aktivnosti. Kdor misli, da so novi nacionalizmi drugačni samo zato, ker imajo trenutno druge, notranje 
prioritete, je res naiven. Ekspanzionizem je vedno druga faza, takoj za notranjo konsolidacijo. V Italiji teza, da so bili na 
vzhodu države deležni »titoističnega pogroma«, nikoli ni zares zamrla. Danes to odkrito obuja Salvini, ki poziva Italijane, naj 
si ogledajo film o Normi Casetto (hčerki lokalnega fašističnega funkcionarja, ki so jo partizani v Istri ubili in so jo v Italiji 
postavili kot simbol vseh žrtev fojb). Objavil je celo seznam kinematografov, ki film vrtijo, italijansko levico obtožuje, da so 
vse povojno obdobje zamolčevali resnico o tisočih pobitih Italijanov. A Salvini zgolj nadaljuje italijansko državno 
interpretacijo zgodovine, ki so jo institucionalizirali leta 2005, ko so uvedli praznik v spomin na »krivično« pariško mirovno 
pogodbo, formalno sicer posvečen fojbam in eksodusu Italijanov iz Istre in Dalmacije. Na 1. kongresu evropskih izgnancev in 
beguncev v Trstu med 29. in 31. marcem 2007 je to jasno definiral tedanji predsednik Napolitano. V govoru je med drugim 
dejal: »… bilo je gibanje sovraštva in krvavega dejanja, in slovanski aneksionistični načrt, ki je prevladal predvsem v mirovni 
pogodbi leta 1947, je dobil mračne obrise etničnega čiščenja … Italija je postala svobodna in neodvisna, a je bila ponižana in 
pohabljena v svoji vzhodni pokrajini.« (Mojca Drčar Murko, Svetniški Italijani, grešni Slovani, Objektiv, Dnevnik, 24. februarja 



2007, str. 20–21). Če imate »pohabljeno« mejo, je vendar jasno, kaj je treba storiti takoj, ko se ponudi zgodovinska 
priložnost, mar ne? 
Izpostavljeni geografski položaj ima v ugodnih razmerah prednosti, ki pa se lahko hitro obrnejo. Slovenija je obkrožena z 
državami, ki so si jo v preteklosti lastile in si jo delile. Zgodovinske aspiracije še tlijo in nikoli ni mogoče zares reči, kdaj bodo 
znova vzplamtele. Lahko še dolgo ostane na ravni političnih govorov, »umetniških« del, ritualov, praznikov, delovanja 
revizionističnih organizacij. Prav tako pa lahko hitro prerase v strankarske in državne načrte. 
 

 
Slika: Na mejo s Hrvaško smo leta 2015 postavili žico. Foto: © Martin Lindič 
 
Dvajseto stoletje v Evropi so zaznamovala tri obdobja, v katerih se je porušil stari red in so se oblikovale nove nacionalne 
države: balkanske vojne in prva svetovna vojna; druga svetovna vojna; padec berlinskega zidu in jugoslovanske vojne. Vse v 
življenju niti ne dveh generacij! Nikjer to ni bilo izraziteje kot na območju Balkana, katerega del je Slovenija. Gre za najbolj 
eksplozivno regijo v Evropi, s kopico nerešenih meja, ki nihajo od manjših sporov do roba nove vojne, vse skupaj pa je vezna 
posoda. Od mejnega spora med Slovenijo in Hrvaško, ki sta obe članici EU, do Kotorskega zaliva in polotoka Prevlake; do 
spornega mostu na Pelješac, ki ga EU celo financira (zaradi uspešnega hrvaškega lobiranja pri evropskih konservativcih je 
komisija zavzela stališče, da most ni povezan z mejnim vprašanjem); do meje na Donavi med Srbijo in Hrvaško; do srbsko-
kosovske meje, ki je trenutno najbolj eksplozivna, saj Srbija celotno Kosovo šteje za del svojega ozemlja. Pri čemer vsaka 
sprememba na Kosovu nujno potegne za sabo krizo tudi v Bosni in Hercegovini (Republika srbska). 
Kakšna norost je lahko gnala ljudi, da so na dvatisočake vlekli težke mejne kamne in na redkih prelazih, še danes komaj 
dostopnih tudi izurjenim planincem, postavljali ograje z bodečo žico? 
Pogled na sosede na drugi strani meje se je spremenil, saj vojne iz devetdesetih let dvajsetega stoletja za sabo niso pustile 
samo nerešenih mejnih vprašanj med državami, pač pa tudi obsežna etnično očiščena obmejna ozemlja, uničeno obmejno 
gospodarstvo, prekinjene tradicionalne trgovske in socialne poti. V državah, ki so še ostale močno nacionalno mešane (BiH, 
Kosovo, Makedonija), v bosanskih kantonih in v razdeljenih mestih, v Mostarju (BiH) in Mitrovici (Kosovo), se pojavljajo 
notranje teritorialne delitve ter širši javnosti nevidne kulturne in psihološke meje. Konflikti imajo različno stopnjo 
intenzitete: ponekod ostajajo na ravni političnih in drugih provokacij, drugod so stalno na robu oboroženih spopadov ali 
nove vojne. 
Februarja letos je predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavil, da države zahodnega Balkana ne bodo vstopile 
v EU, če prej ne bodo rešile mejnih problemov. V praksi to pomeni latentno napetost brez realne možnosti za vstop, ki (v 
primeru, da se bo EU obdržala) lahko traja desetletja. In to je samo del problema. Na ozemlju nekdanje Jugoslavije se poleg 
nerešenih meja kažeta vsaj še dva potencialna vzroka za nov konflikt, ki imata zgodovinsko in politično konotacijo: 
geostrateški konflikt med Evropo, Rusijo in ZDA ter begunska kriza. 
Za ekstremne primere označevanja suverenosti države, kot so stražni stolpi, bodeča žica, betonske ter druge ovire na 
mejah, smo bili le kakšno desetletje in pol prepričani, da pripadajo preteklosti. Tako kot potni listi in vizumi. Danes so znova 
tu. V Evropi brez meja, o kateri smo tako dolgo sanjali.  
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Trenutno je zaprtih 11 od 247 prosilcev za azil. Glede na delež to pomeni, kot da bi bilo zaprtih 92 tisoč prebivalcev 
Slovenije od skupnega števila dobrih dveh milijonov. 
 

 
Slika: Migranti so prispeli v azilni dom v Ljubljani. Foto: Bobo  
 
Glede vprašanja ilegalnih migrantov smo priče histeriziranju v nekaterih medijih in na družbenih omrežjih, hkrati pa nam 
skušajo razni kaviar levičarji dopovedati, da so ilegalne migracije kulturna obogatitev, brez katere nam živeti ni. Toda težava 
niso zgolj lažnive novice o tem, da je Slovenija tik pred invazijo migrantov, pač pa tudi prikrivanje in relativiziranje 
varnostnih groženj v zvezi z migracijami. 
Priča smo izrednemu povečanju števila prehodov ilegalnih migrantov čez južno mejo, pri čemer se povečuje tudi število 
prošenj za mednarodno zaščito (azil). Lani je za azil v Sloveniji zaprosilo 1476 tujcev, letos 2725, torej skoraj dvakrat več. 
Žensk je od tega le deset odstotkov. 
Seveda policija gotovo še zdaleč ne prestreže vseh ilegalcev, ki tako neovirano nadaljujejo pot proti državam severno in 
zahodno od nas. Povečuje se tudi število oseb, ki jim je Slovenija podelila azil – sredi letošnjega leta jih je bilo 575, po 
trenutnih podatkih iz Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov pa ima status begunca ali osebe s subsidiarno zaščito 
že 641 oseb. Prosilcev za azil je trenutno 247. 
Toda glede na statistiko tega urada se je povečalo tudi število tistih prosilcev za azil, ki so v zaporu ali hišnem priporu. Še 
pred nekaj tedni je bilo takih pet, zdaj jih je 11. Ko sem pred nekaj meseci pisal članek o ilegalnih migrantih, sem med 
drugim policijo zaprosil za pojasnilo, za katera kazniva dejanja so osumljeni tisti prosilci, ki so v zaporu ali hišnem priporu. 
Naprej so odgovorili, da mi teh podatkov ne morejo razkriti, saj gre za varstvo osebnih podatkov. To je seveda neumnost, 
saj jih nisem spraševal za imena in priimke teh oseb, ampak zgolj za vrsto kaznivih dejanj. Ko sem jih na to opozoril, so mi 
poslali drugačno razlago. Dejali so, da mi ne morejo odgovoriti, saj v svojih evidencah nimajo podatkov glede na status 
posameznega tujca. To je še večja neumnost in sprenevedanje. 
Očitno je to načrtno prikrivanje, da javnost ne bi izvedela za ta kazniva dejanja. Morda se 11 oseb v zaporu ali hišnem 
priporu ne sliši veliko, toda gre za 4,5 odstotka od skupaj 247 prosilcev za azil. Če teh 4,5 odstotka prenesemo na celotno 
prebivalstvo Slovenije – 2.066.880 ljudi, pomeni enako, kot če bi bilo trenutno v zaporu ali hišnem priporu 92 tisoč 
prebivalcev Slovenije. 
Sliši se nekoliko nevarno, mar ne? 
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