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Novice – slovenski tednik na Koroškem, Celovec  

 

• »Ples z najlepšimi ženskami«. Avtor: Janko Kulmesch. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 1, 11.1.2019, str. 
2-3 

Slovenski ples 2019 

O tem, da je Slovenski ples ples z najlepšimi ženskami, je vsekakor prepričan Paul Vogel, novi direktor Casineuma v Vrbi. 
Zanj je bil po odhodu predhodnika Othmarja Rescha prvi Slovenski ples. Enako velja za novega vodja Izobraževalne 
direkcije Roberta Klinglmaira.  

http://www.novice.at/novice/zabava/ples-z-najlepsimi-zenskami/ 
 

 
Slika: Slovenski ples 2019. Foto: Novice 
 
Vrba Slovenski ples, ki ga organizira Slovenska prosvetna zveza (SPZ) s predsednikom Gustavom Brumnikom na čelu, velja 
brezdvomno za pionirja na področju domače plesne zabave – pionirji pa so bili medtem že pokojni Milan Breznik, Katrica 
Petritsch, Mirt Zwitter in Franc Brežjak. Leta 1952, 10. februarja, so organizirali prvi ples, ki se je odvijal v hiši celovškega 
radia ob zvokih plesnega orkestra Radia Ljubljana pod vodstvom znamenitega dirigenta Bojana Adamiča. 
Ob 60-letnici Slovenskega plesa leta 2012 se je Franc Brežjak spominjal v pogovoru z Novicami: 
Četrt ure pred plesom je rekel natakar ves živčen: kje ostajajo ljudje? Član plesnega orkestra Radia Ljubljana pa je menil: če 
bo toliko ljudi kakor nas glasbenikov, bo že v redu. Bilo jih je deset, uro pozneje pa so bili vsi sedeži zasedeni. Tako smo se 
odločili, da bomo nadaljevali s plesom. Povezali smo se s tedanjim tajnikom SPZ Tončijem Schlapperjem. Tako je že drugi 
Slovenski ples organizirala SPZ in ga organizira še danes. 
Na vprašanje, ali so bila proti plesu ideološka nasprotovanja, pa je Franc Brežjak odgovoril: 
Prvi ples je Naš tednik hudo napadel in menil, da pomeni pogubo naroda. Nato teh napadov ni bilo več. Ljudje so Slovenski 
ples spremljali z veseljem, zlasti še Kapelčani. Prihajali so predvsem z vlakom, nekateri pa celo s traktorjem. 
Medtem je minilo celih 67 let od prvega Slovenskega plesa. Vrsto let se je ples odvijal v veliki dvorani Koroške delavske 
zbornice, minuli petek, 4. januarja, pa so mu že enajstič nudili streho  prireditveni prostori v imenitnem Casineumu v Vrbi. 
Tudi tokrat je lahko predsednik SPZ Gustav Brumnik pozdravil številne častne goste, med njimi generalnega konzula 
Republike Slovenije Milana Predana s soprogo ter deželno poslanko Ano Blatnik v zastopstvu deželnega glavarja Petra 
Kaiserja. 
In kot že njegov predhodnik Othmar Resch, je tudi novopečeni direktor Casineuma Paul Vogel, po rodu Dunajčan, zelo 
navdušen, če zaplešejo v Casineumu udeleženci Slovenskega plesa. V pogovoru z Novicami je menil: »Slišal sem od svojih 
sodelavcev, da je to najlepši ples v naši hiši. To lahko samo potrjujem. Vzdušje  je enkratno, razpoloženje zelo sproščeno. 
Poleg tega je to ples z najlepšimi ženskami.« 
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Nič manj navdušen ni bil tudi novi vodja Izobraževalne direkcije, naslednice Deželnega šolskega sveta, Robert Klinglmair. V 
pogovoru z Novicami je poudaril: »To je moj prvi ples. Vzdušje je zelo harmonično. Seveda se ga bom naslednje leto spet 
udeležil.« 
Za glasbeno in pevsko zabavo so poskrbeli ansambel Veseli Begunjčani, DJ JAMirko in pevke glasbene akademije VOXON 
Janja Trap-Kert, Klara Logar, Timna Katz, Lara Pernat, Simona Krajger, Helena Debevec in Mateja Zwitter, ki je hkrati tudi 
njihova učiteljica. Glasbeno jih je spremljal Trio Urbana Grabenška. 

• Na Dunaju o nekdanji vojvodini Kranjski. Avtor: Lev Detela. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 1, 
11.1.2019, str. 4 

Leta 1364 je bila Kranjska povzdignjena v vojvodino. Habsburžani večkrat podelijo pravice plemstvu in si tako utrjujejo 
oblast v deželi, na podlagi teh pravic se pričnejo razvijati tudi deželni stanovi. Habsburžani so širili posestva na Krasu, na 
Primorskem in v Istri, ter jih priključili vojvodini Kranjski.  
http://www.novice.at/kultura/zgodovina/na-dunaju-o-nekdanji-vojvodini-kranjski/  

 
Slika: Leta 1364 je bila Kranjska povzdignjena v vojvodino. Foto: Novice 
 
Josef Wallner, ki se na enem od dunajskih inštitutov ukvarja z gospodarskimi vprašanji, je  kar tri obširne v nemščini 
napisane knjige posvetil s Slovenci poseljenim nekdanjim habsburškim deželam Štajerski, Kranjski in Goriški, ki se danes 
nahajajo v samostojni slovenski državi in delno tudi v Italiji.  O eni od teh publikacij z naslovom Unbekanntes Slowenien 
(Neznana Slovenija – Potovanja po staroavstrijskih sledeh na Kranjskem in v  Ljubljani) je spregovoril 18. decembra na zadnji 
skupni prireditvi Slovenskega inštituta in Inštituta za avstrijske vede na Dunaju v letu 2018.  Knjiga, ki obsega nad 360 strani 
in jo  krasijo številne fotografije in zemljevidi, je izšla pri avstrijski založbi Zoppelberg. 
Wallner je velik ljubitelj in poznavalec Slovenije. Pot ga je tu zanesla tudi v najmanjše kraje, kjer je na novo odkril številne 
zanimivosti in znamenitosti, ki jih je današnji čas s številnimi spremembami in modernizacijami prekril s prahom pozabe. 
Zato ponuja njegova publikacija veliko presenečenj. To je prišlo do izraza tudi na njegovem dunajskem predavanju, na 
katerem je Kranjsko označil za pozabljeno oziroma izginulo deželo, saj bi jo zaman iskali na političnih zemljevidih današnjega 
časa. Kljub temu dejstvu pa je poudaril, da je danes politično neobstoječa vojvodina Kranjska vseeno pomembno 
zgodovinsko in kulturno dejstvo, iz katerega se je razvilo jedro današnje slovenske državne samostojnosti. Avtor je izpostavil 
nekaj kranjskih zgodovinsko in pokrajinsko pomembnih točk. Osvetlil jih je iz različnih zornih kotov. Njegova izvajanja je 
dopolnil Luka Ručigaj, ki po študiju zgodovine in umetnostne zgodovine na univerzi v Ljubljani na dunajski univerzi pripravlja 
disertacijo o plemiški družini turjaških  grofov oziroma knezov  Auers-perg. Ta je stoletja sooblikovala tudi usodo dežele 
Kranjske. 
Wallner se je zaustavil pri vseh treh zelo različnih kranjskih pokrajinskih predelih, pri alpski Gorenjski, vinorodni Dolenjski z 
Belo krajino in gozdnati Notranjski, ki na Vipavskem že prehaja na mediteransko podnebno področje. Ob tem je opozoril na 
večje število krajev, ki so bili znani ne le v avstro – ogrski monarhiji, temveč že tudi prej v dolgih stoletjih Nemško – rimskega 
cesarstva, ki so ga komaj na začetku 19. stoletja preoblikovali v habsburško avstrijsko cesarsko državo. Kranjska je bila v tem 
starem zgodovinskem sistemu pravno gledano samostojna državna tvorba z lastno zakonodajo in upravo.              
V svojih številnih knjigah išče Wallner sledi stare skupne zgodovine in kulture, ki so si jo delili v dobrem in slabem vsi narodi 
nekdanje habsburške monarhije, vendar istočasno poudarja tudi razlike, politične diskriminacije in šovinistične napake, ki so 
konec koncev razkrojile nekdanji skupni državni sistem. 
Voditelja Slovenskega inštituta in Inštituta za avstrijske vede Herbert Seher in Ernst Bruckmüller sta na koncu ob prijetnem 
druženju pri dobrotah dežele Kranjske že napovedala niz novih prireditev v letu 2019. Prva, 22. januarja 2019, bo posvečena 
teologiji Primoža Trubarja. 

• Stopet let Borisa Pahorja in Darka Zvonar Predan. Avtor: Lovro Sodja. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, 
št. 1, 11.1.2019, str. 5 

Novinarka Darka Zvonar Predan je pri Kulturnem centru Maribor v Knjižni zbirki Frontier leta 2018 izdala svojo knjigo 
»Boris Pahor – najini pogovori«. 
http://www.novice.at/kultura/literatura/stopet-let-borisa-pahorja-in-darka-zvonar-predan/  
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Slika: Stopet let Borisa Pahorja in Darka Zvonar Predan. Foto: Novice 
 
Mariborska novinarka Darka Zvonar Predan je od leta 2002 do 2006 bivala v Trstu in je velik del svojega publicističnega 
delovanja posvetila slovenskemu tržaškemu pisatelju, bardu Borisu Pahorju, ki je 26. avgusta 2018 praznoval svoj 105. 
rojstni dan. V knjigi je objavila 31 svojih intervjujev z Borisom Pahorjem, od tega je bil samo prvi, 35- stranski intervju 
objavljen v Novi reviji, letnik XXII, avgust/september/oktober leta 2003, vseh ostalih trideset intervjujev je bilo pa 
objavljenih v mariborskem VEČERU, bodisi na strani Kulture ali V soboto, v takratni Večerovi prilogi Bonbon ali pa v 
samostojnem tedniku 7D, ki ga je izdajala Večerova časopisna hiša. Za uvod je urednik zbirke Frontier Dušan Hedl na kratko 
navedel podatke o nastajanju te edinstvene knjige intervjujev. 
V vseh intervjujih se ponavlja stoletna življenjska zgodba enega najznamenitejših Slovencev, najstarejšega slovenskega in 
verjetno tudi najstarejšega italijanskega pisatelja BORISA PAHORJA, neuklonjivega borca za Slovence in slovenščino, ki je za 
Slovence in seveda za svoj rodni Trst naredil več kot marsikdo v dveh življenjih in bi ga »bilo treba klonirati« kakor piše 
Darka Zvonar v enem od svojih intervjujev. Zgodba o Pahorju je znana: rodil se je 26. avgusta 1913 v Trstu, očetu Francu in 
materi Mariji Ambrožič, odraščal je s sestrama Evelino in Marico. Kot sedemleten doživi v neposredni bližini doma požig 
slovenskega Narodnega doma sredi Trsta, ki so ga požgali italijanski fašisti. Tega ne pozabi nikoli. Ker se ne želi šolati v 
italijanščini, se vpiše na klasično gimnazijo v škofijskem semenišču v Kopru, leta 1935 maturira, študira teologijo v Gorici in 
jo opusti. Leta 1941 ga vpokličejo v italijansko vojsko v Libijo, po premestitvi v Italijo postane prevajalec za ujete 
jugoslovanske častnike ob Gardskem jezeru. Leta 1943 se v Trstu pridruži Osvobodilni fronti, domobranci ga aretirajo in 
zaprejo v zaporu Coroneo sredi Trsta. Nato se prične njegova zaporniška pot po taboriščih v Nemčiji in Franciji. Leta 1951 se 
v Primorskem dnevniku postavi v bran Kocbekovi zbirki novel Strah in pogum. Leta 1975 izide v reviji ZALIV, ki jo je urejal, 
brošura Edvarda Kocbeka »Pričevalec našega časa«, v kateri »Kocbek obsodi poboj na Koroško prebeglih slovenskih 
domobrancev, ki so jih Britanci vrnili Jugoslaviji«. Zaradi te podpore mu takratne jugoslovanske oblasti za tri leta prepovedo 
potovanja v Jugoslavijo. 
Preveč je podatkov o Pahorju, ki jih je Darka Zvonar zvabila iz njega v teh objavljenih intervjujih, zato samo na kratko 
navajam kaj je skupnega v vseh njenih raz-govorih s Pahorjem. Seveda sta se največ pogovarjala o njegovih knjigah, ki so 
bistvo njegovega ustvarjanja in življenja. Najpomembnejša je nedvomno Nekropola, ki je prevedena v več jezikov, ta mu je l. 
2007 prinesla francoski Red viteza legije časti. Ne moremo mimo knjige »Trikrat ne – Tre volte no«, v kateri enači fašizem, 
nacizem in komunizem. Leta 2009 ga tudi predsednik Avstrije odlikuje z Velikim častnim križem za znanost in umetnost, l. 
2013 pa mu Evropski parlament podeli nagrado Državljan Evrope. Vsi ti podatki so objavljeni na zaključku knjige in so del 
zahvale Francije, Avstrije in Italije za Pahorjevo knjižno ustvarjanje in za njegovo kritično distanco do mednarodnih 
problemov. Leta 2010 postane častni meščan Maribora in leta 2013 tudi Trsta. Mesto Ljubljana se mu leta 2017 zahvali s 
postavitvijo Pahorjevega spomenika v nadnaravni velikosti v ljubljanskem Tivoliju. Pahor je bil tudi večkrat predlagan za 
Nobelovo nagrado. 
Naslovi nekaterih razgovorov so pa prav zanimivi. Tako je Zvonarjeva razgovor, objavljen 25. 3. 2006 v Večeru, naslovila s 
»Predsednik naj gre v Rim, ne pa v Sudan«. Slovenski predsednik Janez Drnovšek je takrat odšel v Sudan pomagat 
tamkajšnjemu ubogemu ljudstvu, Pahor pa meni »da bi Drnovšek namesto v Sudan lahko odšel enkrat v Rim in predlagal 
Silviu Berlusconiju, naj zaradi prijateljskih razmerij med Slovenijo in Italijo potrdi seznam občin, kjer naj veljajo določila 
zaščitnega zakona …« Ker je pa Pahor v tem intervjuju navedel nekaj kritičnih opazk na račun nekdanjega slovenskega 
zunanjega ministra Dimitrija Rupla, Zvonar-Predanova v knjigi korektno objavlja najprej dva Ruplova odgovora Pahorju in 
nato tudi dva Pahorjeva odgovora Ruplu v Večerovih Pismih bralcev. V enem izmed intervjujev »Preveč hudega za majhen 
narod«, Večer, V žarišču z dne 23.8. 2012, pa Pahor na vprašanje o komunizmu odgovarja: »Ločujem ga od fašizma in 
nacizma po tem, da je startal z dobro idejo o pravični razdelitvi, o tako organizirani ekonomiji, da ne bodo na eni strani 
bogatini, na drugi pa reveži …« V zadnjem, v tej knjigi objavljenem intervjuju, ki je v Večeru izšel 26. 8. 2017, prav na 
Pahorjev 104. rojstni dan z naslovom »Brez ljubezni danes ne moremo nič«,  pa Pahor javno pohvali sedaj že nekdanjega 
ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazda Žmavca, z besedami »Pohvalil sem ga, ker je edini od pripadnikov 
oblasti izpostavil pomen narodne zavesti, ko je ob slovesu od študentov, ki so se izkazali, rekel:« Čestitam vam za nastop in 
ostanite Slovenci, da boste ohranili svoj jezik.« In v istem inter-vjuju Pahor pove še: »Ne glede na to, kakšna je razlika v 

http://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/01/pahor-22.jpg


narodnosti, je ljubezen pomembna. Ljubezen do bližnjega, do ženske, do naroda, do ubogih, do lačnih, več načinov ljubezni 
obstaja.« Na koncu knjige je objavljenih še 27 črno belih fotografij iz Pahorjevega življenja. 
In še Pro domo suo: Tudi jaz spremljam Borisa Pahorja že dolga leta, saj sem že 12.2. 1992  objavil v koroškem Slovenskem 
vestniku v Celovcu svoj članek o prvi podelitvi Prešernovih nagrad v samostojni Sloveniji, ki sta jih takrat v Ljubljani prejela 
Boris Pahor in skladatelj Uroš Krek. Nato sem objavil v celovških Novicah še kar nekaj člankov ob Pahorjevih rojstno dnevnih 
obiskih v ljubljanskem Konzorciju od l. 2013 dalje (zanje ima veliko zaslug vodja uprave Mladinske knjige Peter Tomšič), v 
moji knjižnici se pa nahaja tudi dvanajst Pahorjevih avtorskih knjig ali pa knjig z njegovih simpozijev, večinoma z njegovim 
podpisom. 

• Novoletni koncert Danice je bil zopet poln uspeh. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 1, 11.1.2019, str. 6 
http://www.novice.at/kultura/glasba/novoletni-koncert-danice-je-bil-zopet-poln-uspeh/ 
 
V nedeljo, 6. januarja, so v šentprimoškem Kulturnem domu s pesmijo »Včakali smo novega leta den« društveniki otvorili 
delo na kulturnem področju. Udeležene so bile vse društvene pevske skupine Danice. Prav ta prireditev omogoči, da se 
predstavijo pevke in pevci društvenih skupin. 
Predsednik Samo Wakounig je pred nabito polno dvorano pozdravil vrsto častnih gostov. Potem so zapeli po dve pesmi: 
otroški zbor (Sara Ouschan in Barbara Mistelbauer-Stern), zbor Zvezdice Danice (Jasmina Hajnžič, Elena Rutar in Tereza 
Mistelbauer) in mladinski zbor Danice (Barbara Mistelbauer-Stern in Miriam Sadnikar). Predsednik se je zahvalil vsem 
voditeljicam skupin, saj vložijo veliko truda v pomladek. 
Korenine Danice so pod vodstvom Anice Maraž-Kežar zapele zelo prikupno tri pesmi. Vsako leto pevci dokažejo, da petje 
pomlajuje in da je sredstvo za ustvarjanje družabnosti. Kežarjevi vnuki so pokazali svoje znanje kot mala skupina. 
 
Gost pri novoletnem koncertu je bil Gemischter Chor Griffen, ki ga vodi Gerti Proßegger. S pevci je društvo povezano že 
nekaj let. V imenu Grebinjčanov je spregovorila predsednica Rosi Rapatz. Poudarila je prijateljstvo, ki se je razvilo v letih, 
odkar sta zbora povezana. Duša kontaktov, Hans Mosser, je izrazil pomembno misel, da je petje most do soseda. Vendar 
most sam ne pomaga nič, če ne greš čez, da srečaš soseda. Gemischter Chor Griffen in mešani zbor Danica sta kot znak 
prijateljstva skupno zapela pesmi Is schon still uman See in Nmav čez izaro. 
Ob 10-letnici smrti zaslužnega kulturnika in dolgoletnega pevovodje Danice Hanzeja Kežarja se je društvo spomnilo s 
kratkim filmom in pesmijo Rož, Podjuna, Zila. 
Zadnji del koncerta je oblikoval Mešani pevski zbor Danica pod vodstvom Stanka Polzerja. Ob dvestoletnici nastanka je 
mogočno zazvenela pesem Sveta noč v priredbi poljskega skladatelja Romana Drozda. Sledile pa so še pesmi iz lanskega 
uspešnega programa z zimzelenimi popevkami. 
Predsednik Samo Wakounig se je v povezavi zahvalil vsem, ki v društvu zagrabijo za najrazličnejša dela, ki so povezana z 
delovanjem in z vzdrževanjem kulturnega doma, in seveda tudi dobrotnikom in podpornikom. Posebno je povabil na Ples 
Danice, ki bo 26. januarja. V prijetni družabnost je izzvenel lep popoldan. 

• SJK se je zavzela v zbornici za oškodovane kmetije. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 1, 11.1.2019, str. 7 

Suša, vihar - dva predloga, s katerimi bi lahko vlada pomagala - Svetniki SJK so na minulem občnem zbor Kmetijske 
zbornice lani decembra vložili dva konkretna predloga, kako bi lahko vlada po viharju finančno pomagala oškodovanim. 

http://www.novice.at/novice/gospodarstvo/sjk-se-je-zavzela-v-zbornici-za-oskodovane-kmetije/ 
 

 
Slika: Marjan Čik je razložil predloge SJK za pomoč kmetom po letošnji suši in viharju. Foto: Novice 
 
Hrastovica Predloga SJK sta sicer zdaj v obdelavi v predstojništvu, SJK pa pričakuje, da bosta tudi dobila večino tudi tam in 
da bosta dospela na Dunaj do kmetijskega ministra. Kakor je svetnik Marjan Čik v svojem govoru povedal, SJK predlaga, da 
se kmetom, ki so utrpeli škodo po suši in po viharju Vaia, pomaga in se jim zmanjša finančno breme. 
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Slika: Interfrakcijska razprava: F.J. Smrtnik, Štefan Domej in Rosemarie Schein (FP). Foto: Novice 
  
Predlog SJK za znižanje socialnega zavarovanja. V velikih predelih Koroške sta vročina in manjkajoče padavine kmetijstvo 
močno oškodovale. K temu še pride škoda po viharju »Vaia« konec oktobra, ki postavlja mnoge gozdne kmete pred 
eksistenčne probleme.  Skupnost južnokoroških kmetic je vložila za sklepanje sledeči predlog: 
«Za vse kmetijske in gozdarske obrate, ki so prizadeti od neurja in suše, se naj sklene nov paket za razbremenitev. Vsi 
prizadeti kmetje naj dobijo v prvem kvartalu 2019 za 50 % znižan predpis prispevka za socialno zavarovanje, prizadeti 
kmetje lahko zaprosijo tudi za prekinitev prispevkov za prvi kvartal. 
 

 
Slika: Skupina kmetov je protestirala, spredaj bivši direktor in predsednik Gröblacher in Wutscher. Foto: Novice 
 
Predlog SJK za veljavnost novega predpisa za nazaj. Po ponovnem viharju in škodah v gozdu se je pri mnogih kmetih 
davčna vrednost gospodarske enote (Einheitswert) znižala. Prošnje za znižanje predpisov pri pristojnem finančnem uradu pa 
postanejo veljavne šele s 1.1. naslednjega leta. 
Iz gozdarskega vidika bodo imeli prizadeti esktremne dolgoročne izpade, kljub temu se njihove dajatve tudi po utrpeli škodi 
še ocenjujejo po višji davčni vrednosti davčne enote. Zato SJK zahteva, da naj bo novi predpis dajatev na vrednost davčne 
enote veljaven za nazaj s trenutkom utrpele škode po viharjih 2018.   
  

 
Slika: Med občnim zborom je frakcijski vodja SPÖ Franz Matschek prevzel vlogo fotografa SJK. Foto: Novice 
 



Vsi svetniki SJK so koristili svojo govorno pravico. Franc Jožef Smrtnik je predlagal, da naj deželna vlada podpre prodajo lesa 
z 10 evri na m3, in da bi naj bilo krmljenje divjadi pozimi dovoljeno, s tem bo škoda v gozdovih manjša. Marjan Čik je 
zahteval več iniciativ za boljše cene domačih proizvodov, Štefan Domej pa je ponovno zahteval slovenščino kot enakovreden 
jezik v zbornici in tudi redne slovenske strani v časopisu Kärntner Bauer. 

• Festival Suha 2018 – Ples samostojnih list od Roža do Zilje bil je živahen. Avtor: Franc Wakounig. Novice, slovenski 
tednik za Koroško, Celovec, št. 1, 11.1.2019, str. 8-9 

Prvi skupni ples samostojnih slovenskih občinskih list Roža in Zilje v petek, 28. decembra, v boroveljski Mestni hiši je 
uspel.  
http://www.novice.at/novice/zabava/festival-suha-2018-ples-samostojnih-list-od-roza-do-zilje-bil-je-zivahen/  

 
Slika: Festival Suha 2018 – Ples samostojnih list od Roža do Zilje. Foto: Novice 
 
Borovlje. Primerno geslu plesa »Od Roža do Zilje skupno na ples« so prišli občinski odborniki in odbornice, mladina in 
zrelejši semestri, ljubitelji dobre plesne glasbe ter prijetne družabnosti od Ziljske Bistrice do Šmarjete v Rožu, od Škofič in 
Bilčovsa do Sel in Borovelj, in napolnili prostore mestne hiše. Domačini so le-te lično pripravili in olepšali, tako da je počutje 
od vsega začetka bilo zelo prijetno. Prišli pa so obiskovalci tudi iz Podjune in celo gostje iz Bolgarije so se odlično počutili. Za 
vrhunsko glasbo in da občinstva niso preveč srbele pete, je poskrbel ansambel MODRIJANI, dijakinje in dijaki Višje šole za 
gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu ter skupina zavzetih domačink in domačinov so profesionalno stregli in 
postregli, za telesno okrepčilo pa je poskrbela družina Baumgartner iz Šentjakoba. Janežičevi iz Leš so z 
domačimi  dobrotami napolnili košaro, gostje večera pa so cenili njeno težo. Najboljša cenjevalca sta bila Štefan Kramer iz 
Dobrle vasi in Aleksander Mak iz Sel. Bratsko, se pravi po krajšem barantanju, sta si vsebino razdelila. 
Mestni svetnik VS Borovlje Roman Verdel je vse prav prisrčno pozdravil in poudaril družabni in identifikacijski pomen plesa, 
predsednik EL Gabrijel Hribar pa je prirediteljem čestital za korajžo, da so ga izvedli. Med obiskovalci in plesalci smo opazili 
predsednika NSKS Zdravka Inzka s soprogo Bernardo Fink, predsednika sosveta Manuela Juga, najvišjega pravnika UEFE 
Tomija Partla in ženo Dragico, kapelškega župana in zborničnega svetnika Franca Jožefa Smrtnika in ženo Regino, ravnatelja 
Štefana Schellandra, zborničnega direktorja Hanzija Mikla, bivšega zborničnega svetnika Janka Zwittra ter vrsto članov Zbora 
narodnih predstavnikov. Na prihodnjem plesu samostojnih list se bomo spet srečali!       

• Trn v peti. Intervju: Burgl Czeitschner. Pogovarjala se je Ana Grilc. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 1, 
11.1.2019, str. 10-11 

Intervju: Burgl Czeitschner 
http://www.novice.at/novice/intervju/trn-v-peti/  

 
Slika: Novinarka, zgodovinarka ter filmska režiserka Burgl Czeitschner. Foto: Novice 
 
Ko človek doživi travmo, lahko reagira na najrazličnejše načine. V kulturologiji se govori o uporniškem, prikrivalnem ter o 
namerno potlačevalnim ravnanjem (prim. Bukow in Wakounig). Ko dežela doživi travmo, se pogosto poda na tretjo pot. 
Nastane politika utišanja. Molčanje postane bonton družbe. Ravnanje Avstrije z zločini druge svetovne vojne je tipičen 

http://www.novice.at/novice/zabava/festival-suha-2018-ples-samostojnih-list-od-roza-do-zilje-bil-je-zivahen/
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primer tega. Pri tem je deželi takšna tema, kot je restitucija, seveda trn v peti. Znana novinarka, zgodovinarka ter filmska 
režiserka Burgl Czeitschner se je lotila v dokumentarcu »Let´s keep it« (Obdržimo) ravno tem trnov. Burgl Czeitschner o 
restituciji, politiki ter uporu. 
Zakaj ste se odločili ustvariti film »Let´s keep it«? 
Burgl Czeitschner: Živela sem devet let v Nemčiji. Leta 2003 sem se spet vrnila na Dunaj, da bi delala za ORF. V domačih 
časopisih sem opazila več člankov o primerih restitucije. Toda tedaj sem se poklicno ukvarjala s čisto drugimi temami. Šele 
2014 mi je bilo možno se intensivno baviti z odločitvami sodniške instance glede restitucije lastnine. Ko je bil moj projekt 
»kino na kolesih« po petih uspešnih letih kratkomalo ustavljen, sem dobila priložnost narediti privatno financiran 
dokumentarec za kino. Ni bilo težko najti primerno temo! Toda nisem niti slutila na kakšne ovire bom naletela. Na primer, 
ne bi si mislila, da se v »letu spominjanja« 2018 ne najde avstrijske izposojevalnice za moj film. 
Kaj vas je na tej temi tako privlačilo? 
Nadaljevanjanje krivice me je najbolj priganjalo. Množina vlog za restitucijo nekoč »ariziranih« nepremičnin, ki so po letu 
1945, iz kateregakoli razloga, prešle v last Republike Avstrije, je bila odklonjena od sodniške instance. Razlog tega je, da je 
ovira, ki je vgrajena v zakon o odškodninskem fondu od leta 2001, za prosilce zelo velika. Na ta način mora dežela čim manj 
od tega vrniti, kar ji v bistvu nikoli ni pripadalo. Za dokumentarec sem si poiskala primere, ki sem jih lahko optično čim 
boljše upodobila. Uporabljala sem veliko materiala iz arhivov. Važno mi je bilo, da pridejo potomci žrtev holokavsta do 
besede. Preko njih se spozna, kako sramotna je avstrijska politika restitucije do današnjega dne. 
Kako vas je vaša družina zaznamovala? 
Vzgoja, ki so ji otroci bili izpostavljeni, se je sestavila iz strogosti, neljubeznivosti in manjkajočega spoštovanja. Otroci smo 
morali molčati in smo le smeli govoriti, če nas je kdo kaj  vprašal – še posebej pri mizi. 
Dekleta niso bile ničesar vredne. Edini sin družine je zasedal posebno mesto. Toda nikoli nisem mojemu bratu zavidala te 
pozicije, kajti on je moral po-stati kakor oče. Strašna pred-stava zame, ki sem najmlajša družine. Že kot mlado dekle sem 
vedela, da hočem živeti drugače – z odprtostjo, z zanimanjem za vse, kar se na tem svetu dogaja. Predvsem pa sem hotela 
živeti brez predsodkov, zato pa s toleranco in spoštovanje napram drugim. 
Ste rojena Korošica. Kako vidite slovensko narodno skupnost ter njeno situacijo? 
Kot otrok nacionalsocialistične družine je bilo nameravano, da bi me socializiralo Avstrijsko telovadno društvo, posebej v 
poletnem kampu na Zablaškem jezeru. To pa je zelo spodletelo! Shrljive zgodbe o roki Tita, ki seže čez Karavanke, da bi si 
prilastila Koroško, nihče ni verjel. Tudi jaz ne. Odkar sem študirala sodobno in polpreteklo zgodovino pri Eriki Weinzierl na 
univerzi v Salzburgu, sem tudi obveščena o zgodovini koroških Slovencev in Slovenk. Do danes sem močna zagovornica 
člena 7 naše državne pogodbe. Od leta 1990 naprej vem, da je moj dedek, Moritz Czeitschner, bil vnet nacionalsocialist prve 
ure ter fanatičen hujskač proti Slovencem in Slovenkam. Ker je moj »ljubki« dedek že leta 1972 umrl, ga nikoli nisem mogla 
vprašati, zakaj mi ničesar ni povedal o svojem življenju kot nacionalsocialistični politik. 
Kako ocenti koroško politiko zadnjih desetletji? 
Kar me je vedno motilo na koroški politiki, je manjkajoča ločnica do vsega, kar smrdi po nacionalizmu in fašizmu. To se ne 
tiče le pomankljive obdelove NS-časa, ampak tudi drže napram slovenski manjšini. Ali se prepira o dvojezičnem pouku, ali o 
manjkajoči finančni podpori kulturne aktivnosti narodne skupnosti, to tavanje naokoli, tudi v tako imenovanih intelektualnih 
krogih, me odbija. Ta nejasna drža politike, je eden vzrokov, zakaj se izogibam Koroške kolikor je le možno. 
Kaj menite o aktualni vladi in njeno ravnanje s spominskim letom 2018? 
K aktualni valdi imam nedvoumno mnenje: Odklanjam jo iz vsega srca! Ravnanje gospoda Kurza s »spominskim letom« 2018 
je zame le provokacija: Spredaj se vsiljuje z lepimi besedami pri Judih, zadaj pa za kariero sodeluje s skrajnimi desničarji. To 
je odvratno. 
Kako je človek lahko uporniški? 
Imeti jasno definirano antifašistično držo in jo tudi prakticirati, je temelj vsakega upora. To seveda pa ne zadostuje za 
odpravljanje anti-liberalne naklonjenosti, ki je zavzela Evropo. Neuspešnost liberalne poltike in predvsem socialne 
deomkracije, ki omogoča napredovanje osebnosti, kot so Strache, Kurz, Salvini ali Orbán, je tesnobna. Na žalost tudi nimam 
rešitve, kako bi to politiko ustrahovanja kon-čali. Up imam v mlado generacijo, da bo ona ustavila marš nazaj v 
nacionalististično izolacijo (glej Anglijo). 
Delali ste kot novinarka pri časopisu ter pri televiziji. Kaj je danes naloga novinarstva? 
Današnje novinarstvo, posebej avstrijsko, je razen nekaj izjem, propadlo k reprodukciji besedil za tisk. K temu pride še 
čedalje večje »pobratenje« novinarjev in novinark z (domnevnimi) oblastniki. Sploh v času družbenega peobrata, po-
vzročenega skozi digitalizacijo, mora novinarstvo s pomočjo natančne rešerše razjastniti in pokazovati na ozadja, povezave 
ter razvoje. Novinarji se ne smejo pustiti instrumentalizirati od lobistov, podjetij, zastopnikov lastnih interes ali politikov. V 
kulturnem sektorju pogrešam nekaj, kar v Franciji ali Nemčiji še obstaja – feljton, ki je zmožen proizvajati seriozne 
diskusijske prispevke o družbeno-političnih razvojih. 
Katera zgodba je za vas bila najbolj napeta v teku Vaše kariere? 
Svoj poklicni vrhunec sem doživela leta 1989. Tedaj sem za časopis Profil poročala o žametni revoluciji, ki sem jo doživela v 
Pragi. Moje najbolj učinkovito novinarsko delo pa so bili prispevki o otroški bolnišnici  St. Anna, ki sem jih naredila za 
notranja poročila ORF. Že moj prvi film o otrocih, ki so oboleli za rakom, in manjkajočih sredstvih za raziskovanje, je 
povzročil konec oktobra 1985 poplavo donaciji, ki se do danes drži. Po dveh letih in pol sem se udeležila odprtja novega 
raziskovalnega centra bolnišnice. Zdaj je minulo 30 let in vesela sem, da ta raziskovalni inštitut stoji v svetovnem razvrščanju 
na prvem mestu.           

• Knjižni dar SPZ 2019. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 1, 11.1.2019, str. 16 
Knjižni dar Slovenske prosvetne zveze 2019 vsebuje 4 knjige in avdio-zgoščenko. 



http://www.novice.at/kultura/literatura/knjizni-dar-slovenske-prosvetne-zveze/ 
 
 

 
 
Koroški koledar 2019. Uredila: Irena Destovnik. Brošura, 202 strani, € 15,- 
Koroški koledar 2019 začenjajo nekrolog Lubu Urbajsu, nagovor s pisateljskega srečanja na Obirskem, posvečenega ženskim 
ustvarjalkam na Koroškem, in slavnostni nagovor letošnjemu Kugyjevemu nagrajencu. Ženskim ustvarjalkam sta namenjena 
članka o pisateljici Ilki Vašte in o ženskih likih v literaturi Ivana Cankarja; pisatelju je posvečen tudi članek o evropskem 
simbolizmu. Med članki o jeziku in literaturi so prispevki o literarnem ustvarjanju v slovenskem Porabju, o slovenskem 
medijskem jeziku na Koroškem ter o poučevanju slovenščine na Gimnaziji Alpe-Jadran v Velikovcu. Sklop sklene članek o 
slovenskih kulturnih društvih na Hrvaškem. Sledijo članki o pomembnejših obletnicah, skorajšnji 100-letnici koroškega 
plebiscita, 50-letnici študentskih demonstracij in 400-letnici smrti Hieronima Megiserja. Objavljamo še recenzijo 
Enciklopedije slovenske kulturne zgodovine na Koroškem in članek o prvi svetovni vojni. 
Kot vsako leto objavljamo izvlečke govorov z letošnjih spominskih proslav in pregled slovenskega gledališkega dogajanja na 
Koroškem v sezoni 2017/18. Fotografije za naslovnico in koledarski del je posnel porabski Slovenec Károly Holecz. 
 

  
 
Rastje 12. Uredil: Miha Vrbinc. Brošura, 286 strani, € 19,80 
Slovenska beseda (na Koroškem) je od nekdaj iskala svojo pot preživetja skozi vse zgodovinske ujme in srečnejše čase in jo 
našla tudi v književnem ustvarjanju, v zapisani, brani, recitirani in govorjeni besedi – od Brižinskih spomenikov in Celovškega 
rokopisa preko Dalmatinove Biblije in predromantika Urbana Jarnika, bukovnikov, kot sta bila Andrej Schuster Drabosnjak in 
Franc Leder Lesičjak, do Mohorjeve družbe (založbe, tiskarne) in mladja do Prešernovega nagrajenca Florjana Lipuša, ki je 
letošnji dobitnik Velike avstrijske državne nagrade za literaturo. Slovenska beseda je iskala in išče svojo pot na papir – in 
potem do bralke in bralca. Revija Rastje je v vlogi posrednika med tistimi, ki se lotijo napora ustvariti besedilo, a ob tem tudi 
doživljajo radost in uživajo, in tistimi, ki se tem izkušnjam približujejo kot bralke in bralci. Literarna revija Rastje 12 vsebuje 
po eni strani vrsto besedil uveljavljenih in priznanih piscev; v njej pa naj se preizkušajo in stopajo v javnost tudi mlade 
ustvarjalke in mladi ustvarjalci in taki, ki že dalj časa pišejo, a so doslej shranjevali svoje stvaritve v skrivnih predalih. 
Povabilo k sodelovanju je namenjeno vsem, ki radi pišejo in s tem ohranjajo živo pisano slovensko besedo. Gre torej tudi za 
opogumljanje objaviti besedilo. A tudi za bralke in bralce je pisani nabor besedil od pesmi do eseja, od proze do knjižnih 
predstavitev, od dramskega prizora do natečajnih prispevkov vabilo k branju – in to za starejše in mlajše bralke in bralce. 
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Pesmi potujejo. Vsebuje avdio-CD. Avtorica: Simona Rovšek. Ilustracije: Mirko Malle. Trda vezava, 34 strani, € 24,90 
Knjiga avtorice Simone Rovšek z naslovom Pesmi potujejo, ki vsebuje 13 deloma dvojezičnih otroških pesmic, je opremljena 
z risbami umetnika Mirka Malleja in je izšla v obliki slikanice. Namenjena je dvojezičnim vrtcem in staršem, ki radi prepevajo 
skupaj s svojimi otroki. Priložena je tudi zgoščenka (avdio-CD) s posnetimi pesmicami v izvedbi otroškega pevskega zbora 
PIPAPO iz Hodiš. 
Pesmarici na pot 
Otroci kot čudeži stvarstva med svojim razvojem za dojemanje in spoznavanje vsega lepega okoli sebe potrebujejo le malo 
spodbude. In kaj bi bila lepša spodbuda, kot otroška pesem. 
Besedilo pesmic v rimah lahko na preprost način opiše lepoto sveta. S pomočjo lepe melodije si otrok besede še lažje 
zapomni. Zabavno petje prikupnih pesmic je tako lahko spodbuda za igrivo učenje novih besed maternega jezika. 
Vsega tega se še zlasti zavedajo vzgojiteljice v vrtcih, ki vedno iščejo primerne pesmarice in rade segajo po njih. Včasih pa 
takih pesmi ni, in tako jih, kot dokazuje ta pesmarica, vzgojiteljice kar same napišejo. 
Pesmice Simone Rovšek so nov izziv za veselo, celovito spoznavanje lastnih sposobnosti malih in malo večjih čudes našega 
sveta. 
Mnogo veselja ob petju. Lenčka Kupper 
  

 
 
Slika: Otoki spomina – Gedenkinseln. Uredil: Andrej Mohar. Kartonirano, 260 strani, € 20,- 
Zveza koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora leta 2018 ne praznuje le svoje 70-letnice, temveč želi med 
drugim s posebno dvojezično publikacijo predstaviti svoje delovanje, pred- vsem mladim pa približati vedenje o 
zgodovinskih dogodkih: s to mislijo je vodič z naslovom Otoki spomina – Gedenkinseln na pot pospremil Andrej Mohar, 
tajnik Zveze, ki je hkrati tudi odgovorni urednik in avtor številnih besedil v knjigi. 
Konkretno gre za več kot 50 grobišč, spominskih obeležij in spominskih plošč, ki so postavljeni tudi v spomin na vidne 
osebnosti upora na južnem Koroškem, hkrati pa tudi za »otoke spomina«, ki pričajo o grozotah in žrtvah nacionalsocializma. 
Podrobne podatke o lokalni zgodovini oziroma zgodovinsko ozadje teh »otokov spomina« vodič posreduje z opisom 
dogodkov v posameznih krajih, z izvlečki biografij posameznih borcev in bork za svobodo, informacijski del pa popestri opis 
poti do posameznega spomenika oziroma do prizorišč spominskih pohodov itd.. 
 

• Dva kandidata za mesto predsednika SKGZ. ORF, Celovec, 14.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2958560/  
Predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) Rudi Pavšič je pred meseci napovedal, da bo na marčevskem 
kongresu organizacije predal mesto nasledniku, oziroma naslednici. „Primorski dnevnik“ je na spletnem portalu konec 
tedna zapisal, da za to mesto kandidirata Ksenija Dobrila in Igor Kocijančič. 
 
 
Delegati SKGZ bodo izbirali med njima na kongresu, ki bo 9. marca v Kulturnem domu v Trstu. Po poročanju „Primorskega 
dnevnika“ naj bi se Ksenija Dobrila zavzela za pomladitev vodstva SKGZ, za povečanje učinkovitosti predlaga mreženje članic 
in ljudi. Igor Kocijančič, ki je že dolgo del te organizacije, pa da je v program zapisal, da se zavzema za spremembo v 
dojemanju te organizacije, navaja časopis slovenske narodne skupnosti v Italiji. 
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• Židan opozoril na razrast fašizma. ORF, Celovec, 14.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2958547/  
Ob 77. obletnici dražgoške bitke se je v Dražgošah zbralo več tisoč ljudi, ki jih je tokrat nagovoril predsednik državnega 
zbora RS Dejan Židan. Ob poklonu vsem žrtvam je Židan med drugim opozoril, da sodobne oblike fašizma ponovno po 
vsej Evropi dvigajo glave. 
„Prvi spopad upornega ljudstva v okupirani Evropi“ 
Kot je dejal Židan, so se v nedeljo v Dražgošah zbrali, da obudijo spomin na gorenjsko množično vstajo pozimi 1941 in 1942, 
podoživijo bridko človeško tragedijo dražgoške bitke, se poklonijo padlim partizanom in dražgoškim ter drugim žrtvam in 
izkažejo hvaležnost borcem narodnoosvobodilnega boja za mir in svobodo, ki ju danes uživamo. Pojasnil je, da ni kraja na 
Slovenskem, ki bi glede na število prebivalcev premogel toliko spomenikov in spominskih znamenj, kot jih imajo Dražgoše, 
kjer jih je kar osem. Pa tudi Dražgoše same po sebi so spomenik. Dražgoška bitka je bila prvi spopad upornega ljudstva v 
okupirani Evropi, tako rekoč na tleh Tretjega rajha, in epopeja okupiranega ljudstva, ki se bori za svojo svobodo, je 
izpostavil. 
 

 
Slika: Ob 77. obletnici dražgoške bitke se je v Dražgošah zbralo več tisoč ljudi, ki jih je tokrat nagovoril predsednik 
državnega zbora RS Dejan Židan. Foto:  sta.si 
 
„Simbol pogumnega slovenskega človeka“ 
„Dražgoše so postale posvečeni in neposvečeni kraj romanja ljudi s čisto vestjo in občutjem krivde, nekakšen univerzalni 
simbol slovenske razklanosti,“ je dejal in dodal, da so Dražgoše za večino simbol pogumnega slovenskega človeka, ki je 
preživel in živi, čeprav je že od samih začetkov ujet v viharje svetovne zgodovine. So tudi simbol trpljenja in žrtev. Nekateri 
drugi pa jih razumejo drugače. „Upali smo, da je evropska zgodovina z 20. stoletjem izčrpala zalogo temačnega zla. A 
sodobne oblike fašizma ponovno po vsej Evropi dvigajo glave. Ta se ne kaže kot pobesnela zver, ima človeški obraz. Vse bolj 
prefinjeno je zasidran v naši družbeni realnosti. Standardi o tem, kaj je javno dopustno in sprejemljivo, vse bolj padajo,“ je 
opozoril. 
 

 
Slika: Dražgoše. Foto: sta.si 
 
Ob tem je izpostavil napade na temeljne človekove pravice, zanemarjanje moralnih in civilizacijskih načel, krepitev sovraštva 
in agresije. „Pod vzkliki domoljubja in izkoriščanjem strahu pred različnim, pred drugim, se krepijo ksenofobija, rasizem, 
populizem,“ je dejal. Zato je po njegovem mnenju nujno izpostavljati vse, kar fašizem je - gradnja kulta osebnosti, netenje 
strahu pred drugačnostjo, smešenje demokracije, spodnašanje avtoritete sodišč in države, zavračanje volilnih izidov, 
zagovarjanje izbranega naroda, spreminjanje preteklosti in pisanje alternativne zgodovine. 
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Slika: Dražgoše.  Foto: sta.si 
 
Mnogi se v Dražgoše podajo vsako leto z željo, da dražgoška bitka in to, kar predstavlja, ne bi potonilo v pozabo. Kot 
poudarja predsednik organizacijskega komiteja za prireditve Po stezah partizanske Jelovice Ladislav Lipič, je namen 
prireditev, ki potekajo že 62 let, ohranjanje spoštljivega spomina na slavne dni uporništva slovenskega naroda. 
Na slovesnosti bili mnogi vidni politiki 
Poleg Židana so se v Dražgošah zbrali tudi številni drugi vidni predstavniki slovenske politike, različni ministri in poslanci, pa 
tudi prvi slovenski predsednik Milan Kučan. Aktualni predsednik države Borut Pahor je v spomin padlim v Dražgošah in 
drugim žrtvam vojne k spomeniku položil venec, vence pa so položile tudi delegacije borčevskih organizacij in strank SD, SAB 
in Levice. 
Prireditev zaznamovalo lepo vreme 
Letošnjo slovesnost je zaznamovalo lepo vreme in veliko ljudi je tudi tokrat zgodovinsko ter kulturno prireditev izkoristilo za 
rekreacijo in se v vas na pobočjih Jelovice podalo peš. Planinska društva so organizirala devet pohodov, pri čemer sta bila 
najzahtevnejša pohoda, na katera so se udeleženci podali že okoli polnoči, letos jubilejna. 40. spominskega pohoda Po poti 
Cankarjevega bataljona s Pasje ravni se je udeležilo 312 pohodnikov, v vseh štirih desetletjih pa so našteli že 11.100 
udeležencev. Rekreativni pohod iz Železnikov prek Ratitovca pa je v dveh desetletjih privabil okoli 3.000 pohodnikov. 

• „Zbornica se prilagaja novim izzivom“. ORF, Celovec, 14.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2958599/  
„Varčevanje ni popularno, vendar je nujno“, izsledke zadnje seje zbora svetnikov povzema zbornični svetnik Skupnosti 
južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) Stefan Domej. Po njegovi presoji je pomebno, da so okrajne podružnice na trdnih 
temeljih, saj so prva stičiščna točka za kmetice in kmete. 

 
Slika: Zbornični svetnik Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) Stefan Domej. Foto: ORF 
 
„Z reformo bo ustrezala servisnim potrebam“ 
Osem strani glasilo „Kärntner Bauer“ v petkovi izdaji namenja seji zbora svetnikov s predlogi posameznih frakcij in stališči. 
Stefan Domej, ki je tudi predsednik kontrolnega pododbora, pozitivno v sklopu snovanja proračuna omenja preveritev vseh 
možnosti, da ni bilo treba sodelavcem dati odpovedi službenih razmerij. Ob tem je po pomebno, da so okrajne podružnice 
na trdnih temeljih, saj so prva stičiščna točka za kmetice in kmete. 
Dva pomembna dogodka za kmete na Koroškem 
Dva dogodka bosta v tem tednu pomembna za kmetijstvo in gozdarstvo na Koroškem. V hali 5 celovškega sejma bo v torek 
na sporedu agrarni simpozij, namenjen pametnemu kmetovanju. Dan navrh, v sredo, pa bo na sporedu prva prireditev 
letošnjih okrajnih tednov za lastniške posestnike gozdov. V okraju Velikovec pa bo strokovni posvet v četrtek dopoldne v 
strokovni kmetijski šoli Goldbrunnhof, v okraju Celovec – dežela pa isti dan - v četrtek popoldne - v gostilni Plasch v Resniku 
pri Borovljah. V tem primeru bodo govorili o posledicah neurij, lubadarju in nizkih cenah za les. Oba dogodka sta nadrobno 
predstavljena v zadnji, petkovi izdaji glasila „Kärntner Bauer“. 

• „Mnogo ljudi izgubilo zaupanje“. ORF, Celovec, 14.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2958607/  
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Salzburški nadškof začenja v ponedeljek vizitacijo v krški škofiji. Poleg finančne škode, ki je nastala krški škofiji zaradi 
spornih finančnih odločitev, je največji problem, da je mnogo ljudi izgubilo zaupanje v cerkev in cerkvene ustanove, meni 
ravnatelj koroške Caritas Jože Marketz. 
V ponedeljek je začel salzburški nadškof Franz Lackner apostolsko vizitacijo v krški škofiji. Dopoldne je na novinarski 
konferenci v Celovcu predstavil ekipo, ki ga bo podprla pri njegovem delu. Poudaril je, da služi vizitacija prevsem zbiranju 
informacij in preverjanju podatkov, ne pa tudi oblikovanju sodbe. 
 

 
Slika: V ponedeljek je začel salzburški nadškof Franz Lackner apostolsko vizitacijo v krški škofiji.  Foto: ORF 
 
Lackner je med drugim zavzel stališče do očitkov, da Cerkev rešuje probleme, ki so nastali zaradi napak in nedostatkov 
cerkvenih dostojanstvenikov, brez potrebne transparence. Kakor je dejal, je informacije o spornih finančnih odločitvah 
nekdanjega krškega škofa Aloisa Schwarza in tudi o njegovem življenjskem slogu sicer posredoval tudi nadrejenim 
pristojnim cerkvenim organom. Obžaloval pa je, da škofa Schwarza ni poklical na zagovor, oziroma, kakor se je izrazil, da z 
njim ni iskal direktnega pogovora. 

 
Slika: V ponedeljek je začel salzburški nadškof Franz Lackner apostolsko vizitacijo v krški škofiji.  Foto: ORF 
 
Vse, ki se jim je zaradi netranparentnega notranjecerkvenega ravnanja zgodila krivica, ali ki so zaradi tega izgubili zaupanje v 
Cerkev, je Lackner prosil odpuščanja. Obenem pa je izrazil željo, da bosta odkrito poimenovanje in reševanje nastalih 
problemov lahko zaupljiv nov začetek zbliževanja. 
 

 
Slika: Direktor koroške Caritas Jože Marketz. Foto: ORF 
 
Prav to, namreč transparenco in krepitev zaupanja do cerkve in cerkvenih ustanov, si želi tudi direktor koroške Caritas Jože 
Marketz. „Pri denarju se špas neha“ je Marketz naslovil svoj komentar v zadnji številki cerkvenega lista Nedelja. Predvsem 



zaradi škofovega ravnanja z imetjem tako imenovanega Heminega sklada in z gospodarjenjem nasploh da je nastala cerkvi, 
pa tudi Caritas, zelo velika škoda. Največji problem pa je, da je mnogo ljudi izgubilo zaupanje v cerkev in cerkvene ustanove, 
pravi Marketz. 

• Ob jubileju niz dogodkov. ORF, Celovec, 15.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2958786/  
Avstrija obeležuje 10. obletnico podpisa Unescove konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine. Etnologinja 
Martina Piko-Rustia bo za Slovenski narodopisni inštitut „Urban Jarnik“ zasnovala niz dogodkov. 
 
Deset let od podpisa Unescove konvencije 
Avstrija obeležuje 10. obletnico, ko je julija leta 2009 podpisala Unescovo konvencijo o varovanju nesnovne kulturne 
dediščine iz leta 2003. Za Slovenski narodopisni inštitut „Urban Jarnik“ je to posledično doprineselo k „prepoznavnosti 
raznolikih kulturnih tradicij v Avstriji na državni in na mednarodni ravni“, kakor je pisalo nekaj mesecev pozneje ob vpisu 
„Slovenskih ledinskih in hišnih imen“ v Avstrijski seznam nesnovne dediščine. 

 
Slika: Martina Piko-Rustia. Foto: ORF 
 
 „V tem letu več prireditev“ 
S pogledom na doseženo bo Martina Piko-Rustia za Slovenski narodopisni inštitut „Urban Jarnik“ zasnovala več dogodkov, 
vključno z izmenjavo izkušenj s podobnim projektom na Tirolskem. 
Kot članica Avstrijske komisije za standardizacijo zemljepisnih imen (Arbeitsgemeinschaft für Kartographische 
Ortsnamenkunde) Martina Piko-Rustia omenja maja 2017 sprejeto priporočilo, da občine pri novih poimenovanjih sežejo po 
tradiciji krajev, lokalnih izročilih ter po ledinskih in hišnih imenih v krajih, ki jih nameravajo poimenovati. 
O vpisu „Slovenskih ledinskih in hišnih imen“ v Avstrijski seznam nesnovne dediščine pa je že na zadnjem občnem zboru 
maja lani podčrtala: pomembna osnova za sprejetje sta bila zemljevida občin Sele in Kotmara vas, ki sta izšla v letu 2008. 

• Rovšek nasledil Malleja. ORF, Celovec, 15.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2958800/  
23 odbornikov in odbornic v upravnem odboru ter večja, a povsem pričakovana sprememba v izvršnem odboru. Na 
ponedeljkovem občnem zboru Slovenske prosvetne zveze (SPZ) je naloge poslovodje Janka Malleja prevzel Mitja Rovšek. 
SPZ poravnava utrpelo finančno škodo 
Štiri leta so minila od zadnjega občnega zbora Slovenske prosvetne zveze (SPZ) in v tej časovni dobi se je marsikaj zgodilo. Še 
vedno je SPZ pri tem, da s krediti poravnava hudo finančno škodo, ki jo je zaradi nestrokovnega dela koroške deželne vlade 
utrpela leta 2014, vsota je znašala približno 90.000 evrov, to se je v tisti periodi zgodilo vsem koroškim nosilcem projektov 
tako imenovanega programa Interreg-EU. SPZ pa bo izgube poravnavala še do leta 2020. 
 

 
Slika: Poročilo Nadzornega odbora Slovenske prosvetne zveze (SPZ), je bilo predstavljeno na ponedeljkovem občnem 
zboru v Šentjakobu v Rožu. Foto: ORF 
 
Tako poročilo Nadzornega odbora, ki je bilo predstavljeno na ponedeljkovem občnem zboru v Šentjakobu v Rožu. Poleg tega 
Republika Avstrija že več kot dvajset let ni povišala finančnih podpor, je dejal predsednik Slovenske prosvetne zveze August 
Brumnik. 
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Slika: Na ponedeljkovem občnem zboru Slovenske prosvetne zveze (SPZ) je naloge poslovodje Janka Malleja prevzel 
Mitja Rovšek. Foto: ORF 
 
Vrednost podpor se je po njegovih besedah zaradi inflacije v tem času zmanjšala za približno 30 odstotkov. Podobno naj bi 
bilo s podporami s strani Republike Slovenije, kjer je po gospodarski krizi leta 2008 prišlo do bistvenega krajšanja financ. 
Aktualne potrebe društev - v SPZ jih je včlanjenih 47 - znašajo približno pol milijona evrov, je pripomnil Brumnik in kljub 
temu je SPZ v zadnji poslovni dobi nudila pestro in raznoliko dejavnost. 
 

 
Slika: Janko Malle. Foto: ORF 
 
 „Mladi so v zadovoljivi meri vključeni“ 
Posebno pozornost posveča mladinskemu delu, gledališki in jezikovni vzgoji, pravi dolgoletni poslovodja Slovenske 
prosvetne zveze Janko Malle, ki je na ponedeljkovem občnem zboru prevzel funkcijo drugega podpredsednika SPZ. 
 

 
Slika: Mitja Rovšek. Foto: ORF 
 
 „Naše ideje in cilji finančno omejeni“ 
Naloge poslovodje bo odslej vodil kooptirani član izvršnega odbora in operativni poslovodja Mitja Rovšek, ki je bil izvoljen 
na občnem zboru. 
Funkcijo blagajničarke bo prevzela Marica Sima, tudi znotraj včlanjenih organizacij je prišlo do večje spremembe, tako vodi 
kulturni in komunikacijski center k&k v Šentjanžu v Rožu od novega leta Marija Malle, ki je prevzela dolgoletno funkcijo 
poslovodkinje Trude Wieser-Moschitz. Upravni odbor, ki šteje 23 odbornikov, so znatno pomladili. Predsednik nadzornega 
odbora pa ostaja Joško Hudl. 

• Nagrajenke govorniškega natečaja. ORF, Celovec, 15.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2958805/  
V ponedeljek je bilo zaključno tekmovanje tradicionalnega govorniškega natečaja NSKS in KKZ ob podelitvi Tischlerjeve 
nagrade. Žirija je na prvo mesto uvrstila Jano Haab, dijakinjo 6.a-razreda Slovenske gimnazije. Drugo mesto je osvojila 
Hana Jusufagić (4.a DTAK), tretje pa Zala Filipič (I. letnik Višje šole Šentpeter). 
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Slika: Letošnje nagrajenke: Zala Filipič, Jana Haab in Hana Jusufagić (z leve).Foto: vincenc_gotthardt 
 
Nagrajenke s treh različnih šol 
Jana Haab je spregovorila o temi „Ali se lahko zapremo v svoj mali udobni svet ali je v resnici celotni svet postal podoben 
odprti vasi? Kaj so aktualna vprašanja današnje migracije in kaj ali kdo jo pospešuje?“. Isto temo si je izbrala Hana Jusufagić, 
Zala Filipič pa je spregovorila o temi „Kolikor jezikov znaš – toliko veljaš! Je v današnjem globaliziranem svetu znanje ‚malih‘ 
jezikov še potrebno? Kaj pomeni zate osebno slovenski jezik na Koroškem?“. 
Priznanja za ostale sodelujoče 
Sodelovali so še Lucija Pfeifer (6.a ZG/ZRG za Slovence v Celovcu), Tadej Ogorevc (4.a Dvojezične zvezne trgovske akademije 
v Celovcu) in Kristina Mlakar (V. letnik Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu). Ti prejmejo priznanje. 
Vročitev ob podelitvi Tischlerjeve nagrade 
Nagrade in priznanja bosta Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) in Krščanska kulturna zveza (KKZ) vročili v petek, 25. 
januarja, na podelitvi Tischlerjeve nagrade Janku Zerzerju v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu. 

• Albanščina drugi uradni jezik v Makedoniji. ORF, Celovec, 15.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2958884/  
Albanščina je od torka drugi uradni jezik v makedonskih državnih institucijah in organih. Že marca lani sprejet zakon o 
jezikih je bil v torek objavljen v uradnem listu in s tem stopil v veljavo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. 
 

 
Slika: Albanščina je od torka drugi uradni jezik v makedonskih državnih institucijah in organih. Foto: ORF 
 
Predsednik ni podpisal zakona 
Zakona pa ni podpisal makedonski predsednik Gjorge Ivanov, ki je to dvakrat zavrnil, češ da je zakon protiustaven, ampak ga 
je v ponedeljek zvečer po pisanju makedonskih medijev podpisal predsednik parlamenta Talat Xhaferi. 
Parlament je zakon prvič potrdil januarja lani. Potem ko ga Ivanov ni hotel podpisati, je o njem znova glasoval marca in ga v 
napetem ozračju potrdil še drugič. Opozicijska stranka VMRO-DPMNE je takrat sicer skušala vložiti več tisoč dopolnil, a 
neuspešno. Ivanov pa ni želel podati svojega soglasja tudi po drugem glasovanju, čeprav bi po zakonodaji moral. 
Opozicija je sporočila, da je objava zakona v uradnem listu brez podpisa Ivanova kazniva. Ta pa je v torek objavo zakona v 
uradnem listu brez njegovega podpisa označil za nezakonito. 
Zakon za mnoge sporen 
Zakon o jezikih je za mnoge Makedonce sporen, ker predvideva albanščino kot uradni jezik v vseh državnih ustanovah in 
okoljih. Xhaferi, ki je član albanske stranke Demokratska unija za integracijo (DUI), bo lahko tako sedaj v albanščini vodil 
zasedanje parlamenta. 
Uvedba albanščine kot uradnega jezika je bil pogoj albanskih strank za podporo vladi pod vodstvom socialdemokrata Zorana 
Zaeva. 
Albanska skupnost v Makedoniji predstavlja okoli četrtino prebivalstva. Albanščina je bila doslej uradni jezik le v občinah, 
kjer je albanska manjšina predstavljala najmanj 20 odstotkov prebivalstva. 
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• 320 milijard evrov za raziskave in razvoj. ORF, Celovec, 16.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2958960/  
Države EU so leta 2017 za raziskave in razvoj skupno namenile 320 milijard evrov, znova pa so največ sredstev za to 
namenili v sektorju gospodarstva, in sicer 66 odstotkov vseh. Pri tem je prednjačila Slovenija, kjer na gospodarstvo 
odpade 75 odstotkov od skupno 801 milijona evrov, investiranega v raziskave in razvoj. 
Intenzivnost vlaganj oz. delež izdatkov za raziskave in razvoj kot odstotek bruto domačega proizvoda (BDP) je bila leta 2017 
na ravni EU 2,07-odstotna, potem ko je bila leto prej 2,04-odstotna, leta 2007 pa 1,77-odstotna, izhaja iz objave evropskega 
statističnega urada Eurostat. V Sloveniji je bil ta delež 1,86-odstoten, potem ko je bil pred 10 leti 1,42-odstoten. 
Avstrija na vrhu, Slovaška na repu lestvice 
Najvišji delež BDP so v raziskave in razvoj vložili Švedska (3,3 odstotka) in Avstrija (3,16 odstotka), sledili sta Danska (3,06 
odstotka) in Nemčija (3,02 odstotka). Najnižjo intenzivnost vlaganj so medtem imele Romunija (0,50 odstotka), Latvija (0,51 
odstotka), Malta (0,55 odstotka), Ciper (0,56 odstotka), Bolgarija (0,75 odstotka), Hrvaška (0,86 odstotka) ter Litva in 
Slovaška (po 0,88 odstotka). Strategija EU sicer do leta 2020 predvideva dvig intenzivnosti vlaganj v raziskave in razvoj na tri 
odstotke. 
 

 
Slika: Države EU so leta 2017 za raziskave in razvoj skupno namenile 320 milijard evrov. Foto:  sta.si 
 
V zadnjih 10 letih se je intenzivnost vlaganj zvišala v 21 članicah, od tega najbolj v Avstriji (+0,74 odstotne točke) in Belgiji 
(+0,74 odstotne točke). V šestih članicah je medtem intenzivnost vlaganj upadla, najbolj na Finskem (-0,59 odstotne točke) 
in Luksemburgu (-0,33 odstotne točke). 
Največ denarja za gospodarski razvoj 
Intenzivnost vlaganj v raziskave in razvoj v EU je sicer v primerjavi z ostalimi večjimi gospodarstvi precej nižja kot v Južni 
Koreji (4,22 odstotka v letu 2015), na Japonskem (3,28 odstotka) in v ZDA (2,76 odstotka), medtem ko je bila na približno 
podobni ravni na Kitajskem (2,06 odstotka) in precej višja kot v Rusiji (1,1 odstotka) in Turčiji (0,96 odstotka). V EU je bilo 
leta 2017 največ vlaganj v raziskave in razvoj v gospodarstvu, 66 odstotkov. Na izobraževalni sektor odpade 22 odstotkov in 
na sektor država 11 odstotkov vseh vlaganj v ta namen. 

• Novoletni koncert SPD „Danica“. ORF, Celovec, 16.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2958966/  
V slovenski večerni oddaji na valu koroškega radia (Radio Kärnten) boste v sredo, 16. januarja ob 21:03 uri, slišali zvočne 
utrinke iz novoletnega koncerta Slovenskega prosvetnega društva Danica iz Šentprimoža. Tradicionalni koncert je bil na 
sporedu 6. januarja 2019 v kulturnem domu v Šentprimožu. 
 

 
Slika: Novoletni koncert Slovenskega prosvetnega društva Danica iz Šentprimoža. Foto: spd Danica/fb 
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2958960/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2958960/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2958966/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2958966/


Letošnji novoletni koncert so oblikovali zbori „Zvezdice Danice“, otroški zbor Danice, mladinski zbor Danice, Korenine 
Danice, Kežarjevi vnuki in MePZ „Danica“ pod vodstvom Stanka Polzerja. 
 

 
Slika: Novoletni koncert Slovenskega prosvetnega društva Danica iz Šentprimoža. Foto: spd Danica/fb 
 
Kot gosti pa so letos na odru kulturnega doma v Šentprimožu zapeli članice in člani MePZ iz Grebinja pod taktirko Gerti 
Prosegger, ki je vrsto let povezan s slovenskim društvom iz Šentprimoža. 

• Poleg vizitacije tudi ugibanja o novem škofu. ORF, Celovec, 16.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2958951/  
Potem, ko je salzburški nadškof Franz Lackner s skupino strokovnjakov v ponedeljek začel apostolsko vizitacijo v krški 
škofiji, se začenjajo ugibanja, kdo bi utegnil postati novi krški škof. Poznavalci Cerkve med kandidate uvrščajo škofa 
Predarlske Benna Elbsa, ki je tudi član vizitacijske skupine. 
 

 
Slika: Potem, ko je salzburški nadškof Franz Lackner s skupino strokovnjakov v ponedeljek začel apostolsko vizitacijo v 
krški škofiji, se začenjajo ugibanja, kdo bi utegnil postati novi krški škof. Poznavalci Cerkve med kandidate uvrščajo škofa 
Predarlske Benna Elbsa, ki je tudi član vizitacijske skupine. Foto: ORF 
 
Bil že v škofiji Feldkirch že škofijski administrator 
Elbs bo imel pri svojem delu v naslednjih tednih dobro priložnost, da spozna škofijo na Koroškem, med drugim poroča 
časnik Kleine Zeitung in dodaja, da ima tudi prednost, ker ima zaključen študij psihoterapevta. 58-letni Elbs, ki ga na 
Predarlskem zelo cenijo, je bil v škofiji Feldkirch generalni vikar in po odstopu škofa Elmarja Fischerja škofijski administrator, 
do leta 2013, ko je bil posvečen za škofa. Med nadaljnje kandidate za škofovski sedež na Koroškem uvrščajo salzburškega 
pomožnega škofa Hansjörga Hoferja in Jakoba Bürglerja iz Vzhodne Tirolske. 

• Nadaljnja zapiranja poslovalnic z mize. ORF, Celovec, 16.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2959018/  
Poslovodstvo Posojilnice Bank eGen je v torek predstavilo študijo o stanju in perspektivah Posojilnice ter številke o 
poslovenem letu 2018. Izsledki študije po ugotovitvi poslovodje banke Lorenza Kumra potrjujejo začrtano smer, nadaljnje 
krčenje poslovalne mreže banke na južnem Koroškem da je z mize. 
2017 je slovensko bančništvo stopilo v novo obdobje 
Po zaprtju enajstih podružnic ter združitvi Posojilnic in Zveze Bank v novo Posojilnico Bank eGen je bil proces 
prestrukturiranja zaključen. 
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Slika: Poslovodstvo Posojilnice Bank eGen je v torek predstavilo študijo o stanju in perspektivah Posojilnice ter številke o 
poslovenem letu 2018.  Foto: orf/hudl 
 
Zato, da bi slovensko zadružništvo tudi v okviru avstrijske Raiffeisenove zveze kot večinske lastnice nove Posojilnice Bank 
obdržalo veljavo in identiteto, so slovenski zadružniki in zadružnice ustanovili „Društvo za varovanje interesov slovenskega 
zadružništva“. 
 

 
Slika: Zato, da bi slovensko zadružništvo tudi v okviru avstrijske Raiffeisenove zveze kot večinske lastnice nove Posojilnice 
Bank obdržalo veljavo in identiteto, so slovenski zadružniki in zadružnice ustanovili „Društvo za varovanje interesov 
slovenskega zadružništva“. Foto: orf/hudl 
 
Toda v društvu se tudi dobro zavedajo, da je v času globalizacije eden največjih izzivov, da bo dolgoročno uspelo zagotoviti 
obstoj in obratovanje te, za slovensko narodno skupnost tako pomembne gospodarske ustanove. 
 

 
Slika: V društvu se tudi dobro zavedajo, da je v času globalizacije eden največjih izzivov, da bo dolgoročno uspelo 
zagotoviti obstoj in obratovanje te, za slovensko narodno skupnost tako pomembne gospodarske ustanove. Foto: 
orf/hudl 
 



 
Slika: Predsednik „Društva za varovanje interesov slovenskega zadružništva“ Rudi Vouk. Foto: ORF 
 
„Številke vlivajo optimizem“ 
Študija o stanju in perspektivah Posojilnice ter številke o poslovenem letu 2018, ki jih je v torek na informacijskem večeru v 
Železni Kapli predstavilo poslovodstvo Posojilnice, vlivajo optimizem, je potrdil tudi predsednik „Društva za varovanje 
interesov slovenskega zadružništva“ Rudi Vouk. 
Odbornice in odborniki „Društva za varovanje interesov slovenskega zadružništva“ so imeli pred sestankom v Železni Kapli 
občni zbor, na katerem je bil za predsednika ponovno izvoljen odvetnik Rudi Vouk. 

• Avstrijski kmeti kupujejo slovensko zemljo. ORF, Celovec, 17.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2959171/  
Pomurski kmetje so zaskrbljeni, ker kmetje iz Avstrije predvsem v Apaški dolini vse bolj množično kupujejo zemljo na 
slovenski strani. Slovensko vlado pozivajo, naj jih zaščiti, ker z bogatejšimi Avstrijci ne morejo tekmovati. 
 

 
Slika: Avstrijski kmeti kupujejo slovensko zemljo. Foto: ORF 
 
„Zaradi cen v Avstriji vse bolj pritiskajo“ 
Kmetje so na avstrijske nakupe slovenske zemlje ob meji, predvsem v Apaški dolini, opozorili že prejšnjega kmetijskega 
ministra Dejana Židana, na bojazen, da bodo domači kmetje ostali brez zemlje, ki je naprodaj, pa zdaj opozarjajo tudi novo 
ministrico Aleksandro Pivec. Kot je na srečanju z njo prejšnji teden opozoril predsednik pomurske kmetijsko-gozdarske 
zbornice Franc Küčan, Avstrijci vse bolj pritiskajo, saj so pri njih kmetijska zemljišča nekajkrat dražja, ker so vsi kupci 
enakopravni, pa so Avstrijci v veliki prednosti. „V Avstriji kmet ob osmih potrka na vrata pri svoji banki in ima ob dveh 
popoldne že odobren milijon evrov ugodnega posojila za nakup, če je na primer njegova kmetija vredna dva milijona. Kot 
vemo, mora prijavitelj zemljo plačati v 30 dneh, pri nas pa se postopki za pridobitev posojila vlečejo,“ pravi Küčan. 
Dve leti rastejo nakupi zemlje kmetov iz Avstrije 
Sašo Peček, predsednik Kmetijske zadruge Radgona, ki pokriva območja občin Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij 
ob Ščavnici, temu pritrjuje. Kot je povedal za STA, v slovenskem merilu sicer ne gre za veliko zemlje, v Apaški dolini, kjer je 
nekaj čez 2.000 hektarjev zemlje, pa je po njegovi oceni že več kot desetina zemlje prešla v avstrijske roke, saj so je nekaj 
dobili tudi pri denacionalizaciji. 
„To se dogaja že kakšni dve leti, kupujejo zlasti parcele, ki so nekoč spadale pod Avstrijo, največja težava pa je, ker imajo 
enako prednostno pravico za nakup kot slovenski državljani, nekateri Avstrijci so tudi že pridobili slovenski status kmeta, 
čeprav ne vemo, kako je to mogoče,“ pojasnjuje Peček. Navaja tudi aktualni primer dveh parcel, kjer so za nakup prijavljeni 
več slovenskih kmetov z Apaškega polja in od drugod, avstrijski kmetje, Sklad kmetijskih zemljišč in Kmetijstvo Črnci. Pečku 
se ne zdi normalno, da imajo Avstrijci prednost nakupa pred slovenskim skladom in podjetjem, slišal pa je tudi, da dobi 
avstrijski kmet zelo ugodna posojila prav za nakup zemlje v tujini. 
Pričakujejo ukrepe s strani Slovenije 
„Želimo, da naša država ukrepa, da bi imel naš kmet vendarle neko prednostno pravico, ker na ceno pač ne moremo 
vplivati, čeprav bi zemljo kupili številni naši kmetje. Menda je kriva evropska zakonodaja, po kateri imamo vsi enake pravice, 
vendar je to za nas slabo. Poleg tega pa avstrijski kmetje škropiva in semena vozijo iz Avstrije, kjer imajo tudi izdelke, ki so 
pri nas prepovedani,“ še pravi Peček. Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so za STA pojasnili, da 
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pripravljajo nove strateške usmeritve, ki bodo izoblikovane v novi resoluciji o strateških usmeritvah za kmetijstvo in živilstvo 
po letu 2020. 
„Šele sprejeta resolucija bo podlaga za izoblikovanje potrebnih vsebinskih sprememb zakonodaje, zato je o morebitnih 
vsebinskih spremembah na področju zemljiške politike javno še prezgodaj govoriti,“ pravijo na ministrstvu in dodajajo, da 
bodo pri prenovi predpisov poskušali odgovoriti tudi na te probleme, pri čemer pa bodo morali slediti splošnim načelom EU 
o prostem pretoku kapitala, blaga in storitev. Da bi lahko konkurirali Avstrijcem, kmetje v okviru regionalnega razvojnega 
oz. t. i. ribniškega sklada predlagajo ustanovitev fundacije, prek katere bi lahko kupovali zemljišča. 

• Slovenci v Italiji pod drobnogledom. ORF, Celovec, 17.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2959168/  
Na povabilo zunanjega ministra RS Mira Cerarja je bil v sredo na obisku v Sloveniji predsednik deželnega odbora Furlanije 
- Julijske krajine (FJK) Massimiliano Fedriga. Sogovornika sta govorila o položaju slovenske manjšine v Italiji, vključno z 
dolgoročno ureditvijo zastopstva v italijanskem parlamentu in deželnem svetu FJK. 
Cerar se zavzema za vrnitev Narodnega doma 
Slovenski zunanji minister je med drugim dejal, da Slovenija ceni pozornost, ki jo deželna vlada in predsednik Fedriga 
namenjata slovenski narodni skupnosti. Sicer pa se je Cerar zavzel za okrepitev aktivnosti za vrnitev Narodnega doma v 
Trstu slovenski narodni skupnosti, kar po njegovi oceni predstavlja pomemben simbolni korak v slovensko-italijanskih 
odnosih. Fedriga in Cerar, ki je sogovornika sprejel na gradu Strmol, sta izrazila zadovoljstvo z doseženim sodelovanjem med 
Slovenijo in FJK ter potrdila interes za nadaljevanje rednega dialoga. Dogovorila sta se za organizacijo naslednjega zasedanja 
skupnega odbora Slovenija-FJK v prihodnjih mesecih v Sloveniji. 
 

 
Slika: Na povabilo zunanjega ministra RS Mira Cerarja je bil v sredo na obisku v Sloveniji predsednik deželnega odbora 
Furlanije - Julijske krajine (FJK) Massimiliano Fedriga. Foto:  sta.si 
 
Izpostavila sta tudi pozitivne trende na gospodarskem področju ter v programih čezmejnega sodelovanja. Kot so sporočili z 
MZZ, je bilo izraženo zadovoljstvo, da je v okviru projekta Crossmoby, ki razvija trajnostno mobilnost na čezmejnem 
območju, ponovno vzpostavljena železniška povezava med Ljubljano in Trstom. Strinjala sta se tudi o pomenu krepitve 
sodelovanja na področju znanosti. Slovenija je podprla kandidaturo Trsta za Evropsko prestolnico znanosti. Minister Cerar je 
dejal, da bo Euroscience Open Forum (Esof), ki bo julija 2020 potekal v Trstu, dobra priložnost za predstavitev slovenske 
znanosti in krepitev povezovanja med institucijami. V sklopu Esof bo potekal tudi 5. Slovensko-italijanski dan znanosti. 
Izmenjala tudi stališča o migracijah 
Cerar in Fedriga sta izmenjala tudi stališča o migracijah, še posebej o aktualnih trendih na zahodni balkanski poti. Zunanji 
minister je pri tem izpostavil, da slovenska policija izvaja učinkovit nadzor nad zunanjo schengensko mejo, dobro poteka 
tudi sodelovanje med slovensko in italijansko policijo. 

• Na poti do trojezičnega šolstva. ORF, Celovec, 17.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2959243/  
Predsednik SSO Walter Bandelj ocenjuje, da so v Furlaniji prepoznavni koraki, ki jih predhodna, levo usmerjena vlada ni 
uspela narediti. Tudi Alessia Rosolen, ki prihaja iz bivšega nacionalnega zavezništva in je v deželni vladi pristojna za 
šolstvo, je medtem podprla večjezično šolstvo. 
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Slika: Trbiž v Kanalski dolini. Foto: fr 
 
Začetek novembra 2018 sta spomnila predsednika Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) in Sveta slovenskih 
organizacij (SSO) slovenske oblasti v spomenici na neizopolnjena določila iz italijanskega zaščitnega zakona iz leta 2001, med 
drugim na odprto vprašanje poučevanja slovenskega jezika v Železni in Kanalski dolini. 
„Odprta vprašanja glede uresničevanja pravic narodne skupnosti so del rednega dialoga slovenskih političnih predstavnikov 
s predstavniki sosednje Italije in dežele Furlanije - Julijske krajine“, je zapisalo slovensko zunanje ministrstvo v odzivu. 
Slovenija ceni pozornost 
Po sredinem obisku predsednika Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine (FJK) Massimiliana Fedrige v Republiki 
Sloveniji, je zunanji minister RS Miro Cerar dejal, da Slovenija ceni pozornost, ki jo deželna vlada in predsednik Fedriga 
namenjata slovenski narodni skupnosti. Dva dni prej je Alessia Rosolen, v deželni vladi FJK pristojna za šolstvo, obiskala šole 
v Kanalski dolini. 
 

 
Slika: Walter Bandelj, predsednik Sveta slovenskih organizacij. Foto: sta.si 
 
Oba dogodka ocenjuje v nadaljevanju Walter Bandelj, predsednik Sveta slovenskih organizacij. Skupaj z deželnim svetnikom 
stranke Slovenska skupnost (SSk) Igorjem Gabrovcem je bil pri pogovoru na poti do sistemske ureditve pouka v več jezikih. V 
svoji presoji Bandelj seveda omenja, da prihaja za šolstvo pristojna deželna svetnica iz bivšega nacionalnega zavezništva, 
predsednik dežele pa je Ligaš, vendar pa so prepoznavni koraki, ki da jih predhodna, levo usmerjena vlada ni uspela narediti. 
Obiskala šole v Ukvah, na Trbižu in v Tablji 
Za Kanalsko dolino je Alessia Rosolen, v deželni vladi Furlanije - Julijske krajine (FJK) pristojna za šolstvo, sporočila, da je že 
uradno zaprosila ministrstvo v Rimu, naj prizna pouk v slovenščini, nemščini in italijanščini. Obiskala je šole v Ukvah, na 
Trbižu in v Tablji. 
 

Primorski dnevnik, Trst 

• Jaruška  Majovski. Političnih zaprek ne opažajo, težave so bolj tehnične narave : Slovenci v Italiji - delovanje službe 
za slovenski jezik - Zajezik . Primorski dnevnik, št. 9 (11. jan. 2019), str. 3 

• (dr) Števerjan s Krminom, Sovodnje z Zagrajem: Goriška – novosti pri javni rabi slovenskega jezika. Primorski 
dnevnik, št. 9 (11. jan. 2019), str. 12 

• ZKB Trst in Gorica v navezi s 84 zadružnimi bankami: tiskovno sporočilo – zaživela skupina Cassa Centrale Banca 
(CCB). Primorski dnevnik, št. 9 (11. jan. 2019), str. 19 

• Peter Verč. Ksenija Dobrila in Igor Kocijančič drugemu privoščita zmago : Dežela - tekma za vodenje Slovenske 
kulturno gospodarske zveze (SKGZ). Primorski dnevnik, št. 10 (12. jan. 2019), str. 3 

• Sandor Tence: »V Italiji ne gre za fašizem, temveč za moralno dekadenco«: Ljubljana – Dušan Jelinčič v 
Mladinskem gledališču. Primorski dnevnik, št. 10 (12. jan. 2019), str. 18 

• Odnos do Orbanove politike razdelil madžarsko manjšina na Slovaškem : na proslavi 70-letnice dnevnika Uj Szo 
samo predstavniki polovice manjšine. Primorski dnevnik, št. 11 (13. jan. 2019), str. 11 



• Peter  Verč. Slovenščina in nemščina izmenično z italijanščino : Kanalska dolina - deželna vlada podpira 
prizadevanje za uvedbo trojezičnega pouka. Primorski dnevnik, št. 12 (15. jan. 2019), str. 3 

• (dav) Shod antifašistov tokrat na Travniku: Gorica – v soboto reakcija na sprejem za X mas in shod gibanja 
Casapound. Primorski dnevnik, št. 12 (15. jan. 2019), str. 12 

• "Tkali so stike v New Yorku, jaz jih bom raje s Slovenijo" : intervju - Massimiliano Fedriga, predsednik deželne 
vlade Furlanije Julijske krajine / Massimiliano Fedriga, Peter Verč. Primorski dnevnik, št. 13 (16. jan. 2019), str. 3 

• Sandor Tence.  Maja Tenze nova koordinatorka slovenske deželne komponente DS : Nabrežina - soglasna izvolitev 
na skupščini. Primorski dnevnik, št. 13 (16. jan. 2019), str. 4 

• Spomin kot zaščita pred banalizacijo rasizma: Trst – v torek v Narodnem domu simpozij Sobivanje z Auschwitzem 
ob dnevu spomina. Primorski dnevnik, št. 13 (16. jan. 2019), str. 7 

• Peter Verč.  Oba bi se razveselila manjšinskega poslanca : Slovenija - zunanji minister Miro Cerar je gostil 
predsednika vlade FJK Massimiliana Fedrigo.  Primorski dnevnik, št. 14 (17. jan. 2019), str. 3 

 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• Pohod Trej kralov na pouti po dolaj pa bregaj. Marijana Sukič. Foto: D. Nemeš, S. Dešnik, K. Holec. Porabje, 
časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 17. januarja 2019 - Leto XXIX, št. 3, str. 2 

Büdinci-Andovci 
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_3.pdf 
Gda sem se letos na trejkralovo nedelo kauli 6. vöre zazranka zbidila pa sem čüla, ka dež dé, sem trno žalostna gratala. 
Malo sem se ešče nazaj v postelo potegnila pa po istini razmišlala o tom, ka nemo stanila pa nemo šla na pohod (gyalogtúra) 
med Büdinci pa Andovci. Dapa kak je vse bole sveklau gratüvalo, so se dežne kaplice tö bole rejdko čüle, zatok sem 
premagala ftrglivost pa sem se kauli 9. vöre odpravila prauti Büdincom. Te se je že kazalo, ka de se razčistilo, dapa zatok 
sem drženco ličila v avto, nigdar se ne vej. 
 

 
Slika: Na gasilskom kejpi so vsi pohodniki ranč nej mesta meli. Foto: D. Nemeš 
 
Gda sem se pripelala do Andovec, sem mislila, ka sem prišla v drugi svejt, vejpa po pauti je ešče vse bejlo bilau, nauvi 
asfalt prejk vesi je tenki snejg pokrivo. Prejk v Büdincaj se je že sunce kazalo, kak če bi vrejmen tö vedlo, ka se pripravlajo na 
trejkralovski pohod. Kauli büdinskoga vaškoga doma je fejst živo bilau, pohodniki so se sipavali iz vsej strani, gda smo 
opravili administracijo smo se pozdravili s starimi znanci pa si želejli srečo pa zdravdje v nauvom leti, kak je tau navada na 
tom pohodi.  
 

 
Slika: Prihod v Andovce. Foto: K. Holec 
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Kak smo že včeni, domanji lidgé so nas ponidili s sladkimi pa slanimi dobrautami pa s pijačo, čajom, küjanim vinom, dapa če 
je sto nekak guntniti kaj malo bole krepkoga, je palinka tö nej sfalila. V kauti pokrite terase je bila pripravlena betlehemska 
štalica, v njej Marija sv. Jožef, dejtece, pastirge pa seveda trej krali kak simbol toga pohoda. 
 

 
Slika: Živi betlehem s trejmi krali. Foto: S. Dešnik 
 
Trno sem vesela bila, da sem med pohodniki srečala ništrne lidi iz Monoštra pa Őriszentpétra, ka v prejšnji lejtaj nej bilau 
trno vogrski pohodnikov. Zdaj so tö prišli pohodniki iz širše okolice, dosta nji je prišlo iz Prekmurja, dapa organizirano so 
prišli Štajerci (iz Majšperka), med pohodniki smo pa vidli ljubljanske obraze tö. 
Do pau 11. vöre se nas je zbralo kauli tristo lidi, stere je pozdravo v imeni glavnoga organizatora KUD Budinci Vendel 
Žido, ml. Zaželo je vsejm srečno nauvo leto pa proso, naj pohodniki skrb majo eden na drugoga, da bi se vsi srečno in zdravo 
vrnili do büdinskoga vaškoga doma.  
Ešče skupinska fotografija, na steroj smo vejndrik vsi ranč nej meli mesta pa smo se napautili na več kak 12 km dugo paut po 
dolaj pa bregaj. Dapa najprvin smo prišli gor na brejg na domom, gde je redno brijo mrzeu veter, steroga smo se rejšili, gda 
smo prišli v gauško. Duga kača pohodnikov se je malo raztrgala, vej pa tisti redni pohodniki, steri ojdijo na vse pohode, so 
najnaprej malo potegnili, mi, bole »manjaki« smo malo dojzaostali. Dapa tau nej baja bila, od vsepovsedik se je čülo veselo 
ali bole resno pogučavanje, pa če je človek poslüšo, je čüjo knjižno slovensko rejč, v drugi skupini goričko rejč, tü pa tam, 
kakšno vogrsko. 
Pri najbole sövernoj točki Slovenije so se ništrni, steri so prvič bili na pohodi, pokejpali. Stavili smo se na büdinskoj karavli 
(laktanya), se pa vsi vküp dobili, po kakšoj kupici vina ali čaja smo tak včasin bili v andovski gauški. Té tau sem preodila z 
enimi Vaugri iz Őriszentpétra, steri so trno valili organizacijo pa fejst se njim je vidla pokrajina tö. Dobro je bilau čüti od nji, 
ka so bili že na naučnom andovskom pohodi tö, etak smo vküper iskali tista mesta, gde so na tistom pohodi bile skušnjave 
ali pripravili graubišče. 
 

 
Slika: Andovsko drüštvo je pripravilo prikuho iz leče, ka je navada na den nauvoga leta, ka naj prej telko penez mamo, 
kak je leče v talejri. Foto: K. Holec 
 
Pri andovski domačiji je nas v velki piskraj čakala prikuha iz leče pa hrenovke, vöra je že takša bila, ka smo redno lačni bili pa 
nam je topel obrok dobro spadno. Pohodnike sta pozdravila Karči Holec, predsednik Porabskoga kulturnoga in turističnoga 
društva Andovci, pa generalni konzul Boris Jesih, steri je spaumno na tau, ka tam, gde se zdaj pohodniki španceramo, je 
pred trestimi lejti eške stroga meja bila, stero so hvala baugi podrli. Gnešnji časi so pá takšni, ka se tü pa tam nauve ograje 
postavlajo, stere si mi nikak ne želejmo nazaj. 
Škoda, ka se pohodniki v Andovcaj ne počakajo vküp, tisti, steri že poznajo traso, odidejo naprej. Etak sem z Andovec pa 



vse do büdinske kapejle sama šla, moram povedati, ka mi je dobro spadnilo, ka sem leko šla v svojom temponi (nej preveč 
brž) pa sem med tejm si leko malo red napravila v glavej. Dapa po istini, mi je lepše, da odimo vküper, vej pa pohodi (bar za 
mene) so zatok tö, ka se družimo pa pripovejdamo.  
Pri büdinskom vaškom daumi je že dišalo po bograči, gda smo prišli nazaj, dapa organizatorge so se nej spozabili 
vegetarijancov tö nej. Etak sem se odlaučila za gausto zelenjavno župo, nej zatok, ka sem vegetarijanka, liki zatok, ka sem se 
med vsejmi svetki že preveč nagejla mesa.  
Ešče par lejpi rejči s prijaznimi domanjimi pa sem se pelala že prauto Andovcam, domau v Porabje, stero se je kaupalo v 
sonci. Če bi si zazranka najraj potegnila blazino prejk glavé pa nikan nej šla, mi je te, gda sem se pelala domau, nej žau 
bilau, ka sem pá preodila pout po dolaj pa bregaj. 

• Igrati pa spejvati v diko Bogá. -dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 17. januarja 2019 - 
Leto XXIX, št. 3, str. 3 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_3.pdf  
Pevski zbor »Maranata« z goričke vesnice Nuskova smo leko na vüzemske svetke že večkrat čüli spejvati - na Gorenjom 
Seniki, v Sakalauvci ali Števanovci. V tajoj slejdnjoj vesi je letos 5. januara gorstaupila tamburaška skupina s tiste vesnice, 
zatok je je domanja organizatorka, predsednica Slovenske narodnostne samouprave Števanovci, Agica Holec pozdravila kak 
stare padaše. Če rejsan so koncert originalno planerali za srejdo decembra, pa bi mogo biti božični, se je kulturni dom en 
den pred trejkralovim ranč tak napuno z najgir lidami. 
 

 
Slika: Pastor binkoštne cerkve Franc Vouri štejo s prekmurskoga Svetoga pisma. Foto: Porabje 
 
Koncert se je začno z lejpim žoltarom, šteroga so zaspejvale tri dekle s sprevajanjom gitare. Navzauče so pozdravili pastor 
binkoštne (risalske) protestantske cerkve z Nuskove Franc Vouri, pa prešteli 92. žoltar z edne stare Biblije, štero so leta 1928 
v staroj prekmurskoj rejči vödali v Belgradi. Kak so tapravli, je njina skupina prišla v Porabje, ka aj bi igrala pa spejvala 
o Gospaudi. »Gnes je na odri nej skupina Maranata, liki eden mladi tamburaški zbor. Stare pesmi pa stare inštrumente smo 
vküperpaubrali pa začnili včiti tau malo deco. Več kak edno leto smo že vküper in je včimo, kak smo se mi včili prlé,« so nam 
pripovejdali gospaud pastor, šteri v skupini že 45 lejt na tamburico igrajo. Mentorica pa prejdnja orkestra (pa zbora 
Maranata tö) je žena farara Nada Kisilak-Vouri, na gitaro pa igra njija sin Gregor Vouri. Z muzikov Bogá dičiti pa so nej 
manjasti starejši goslarge tö nej, so povödali Franc Vouri. 
»Mi vsikdar tak škémo, ka bi vse generacije vküper delale. Ka bi nej edni bili edno, drügi pa drügo, ka bi nej bili edni več 
vrejdni kak drügi. Trüdimo se, ka bi vsi od najmlajši pa do najstarejši vküper Baugi slavo davali.« 
Na odri je vküper igralo 14 goslarov, vidli smo gitaro, gosli, bajs, depa mandolino tö. Zmejs smo na platni šteli reči tiste 
pesmi, štero je orkester ranč igro, dostakrat v domanjoj prekmurskoj rejči. 
 

 
Slika: Dosta domanjoga lüstva je prišlo na trejkralovski koncert. Foto: Porabje 
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»Mamo prekmursko cerkveno pesmarico, štera je zdaj v obnavlanji,« nam je raztomačo Gregor Vouri. »Moja mati Nada se 
je cujvzela, ka tisti stari 250 pesmi v red vzeme pa je najšla eške kauli stau nauvi pesmi cuj. Vse so v prekmurskoj rejči, mi 
največ po domanje spejvamo v cerkvi.« 
Mladi goslarge so na koncerti igrali kak pravi majstri svoji škéri. »Za nji je bilau že zanimivo videti te ’male gitare’, na štere 
tak brž trbej igrati. Ta igrauta je automatski privlači, s tem smo je najbole cuj pridaubili,« je dale gučo gitarist  regor, šteri 
je že od najmlajši lejt član tamburašov pa pevskoga zbora. »Gda mamo nastope ali koncerte, se dobimo gnauk ali dvakrat na 
keden. Vaje so preci živahne, vej smo mladi pa stari vküper. Zmejs je malo bole glasno, depa vse dé gladko. Vse zvadimo, 
ka trbej, vsakši povej, če kaj nekakoma néde.« 
»Mladim lidam trbej dati priliko, ka leko nika ustvarjajo, ka leko delajo v cerkvi, « so cujdjali pastor Vouri, Gregora oča.  
Ništerni odijo v glasbene šaule, tam se včijo drüge inštrumente. Te smo pa mislili, nemrejo vsi na klavir igrati pa smo je 
s tamburicami vösprobali najprlé. Bili so fejst veseli, zdaj pa so se cujvzeli pa igrajo na té škeri, s tem, ka Boga čestijo, njemi 
valo davajo, njega dičijo.« 
Med igranjom gorički goslarov smo vidli, ka - če rejsan so nej spejvali – so jim lampe nej počivale, vej so pa te naute dobro 
poznali s cerkve. Začetki tamburaškoga zbora segnejo daleč nazaj v leto 1952, gda so se mladi v cerkvi vküpzgučali, ka do 
igrali pri bogoslüžjaj. Tak je šest lejt bilau, te pa je prišla edna šestlejtna pavza, vej so pa goslarge starejši gratali pa odišli po 
svejti s trbüjom za krüjom. Leta 1964 so orkester prejkvzeli Viktor Benko, šteri eške gnes, pri svoji 80. lejtaj, igrajo v skupini. 
»Začno sem mladi, gda sem eške v šaulo odo, te smo tö meli nikši tamburaški zbor. Sami smo se včili, bili so edni drügi mladi 
bratovge, šteri so se za tau vzeli. Moj glaven interes pa je biu tau, aj mladi najdejo mesto v cerkvi, ka nedo iskali veseldja v 
vsej pokvarlivi stvaraj,« so se spominali gospaud Benko pa dale gučali: »Mi smo tö večglasno meli, že pri starom orkestri pa 
je dosta zaslug mejla Nada. Una je vse v glasbeno šaulo pošilala, ka so se malo vöšaulali. Bole so v nautlinaj doma kak ge. Že 
tak dugo igram, liki ge igram s posluha, pa ka sem se na pamet navčo. Uni pa ka vzemejo v rauke, znajo zaigrati.«  
Med koncertom so gospaud Benko gnauk gorstanili pa sploj lepau gučali o svojoj lübezni do Boga pa Jezoša Kristoša, šteri je 
staupo v njini žitek. Gor so prešteli eden žoltar v prekmurskoj rejči pa cejli čas po domanje gučali - lüstvo v Števanovci je 
leko vse fajn razmejlo. 
Med najmlajšim pa najstarejšim goslarom na koncerti je bilau 70 lejt razločka. Eške posaba lejpi momenti zadvečerka so bili, 
gda so trgé-štirge mladi vküper večglasno spejvali svete pesmi s sprevajanjom gitare. Od nji smo ranč tak čüli naute s té pa z 
ov kraj Müre. 
Koncert so držali en den pred trejkralovim, zatok so pastor Franc Vouri malo pripovejdali od svetka, na šterom svetimo, ka 
so trgé »krali« ali »maudri« gorpoiskali narodjenoga Jezoša. »Vsakši mauder človek iške Odrešenika,« so gučali, pa 
raztomačili, ka se je Jezoš naraudo v maloj štali v Betlehemi, gde je zavolé kmično bilau, ka je tá leko prišla Boža svejklost. 
»Vsakšoma, ki šké, se dá Jezoš najti,« so svoj blagoslov na nauvo leto vsikšoma dali pastor, šteri so gvüšni, ka za Boga nega 
nikše grajnce. »Zakoj radi odimo sé? Tü je naš narod, tü je naše lüstvo pa ž njimi se razmimo. Zakoj bi njim nej prinesli tau, 
ka smo mi doživili z našim Baugom, z našim Jezošom? Ka bi uni tö vidli, kak se splača pa kak se leko Baugi valo dava ...« so 
eške  ovödali düšni paster Franc Vouri. 
Eden najlepši momentov koncerta je gvüšno biu, gda je edna mlada dekličina zaspejvala božično pesem »Sveta nauč« oprvin 
v vogrskom, te pa eške v slovenskom geziki. Ozajek so na tüoma igrali tamburaši, porabsko lüstvo je cujspejvalo. Goslarge so 
v Števanovce nazaj pricumprali čütenje božični svetkov, vejpa do svetka Trej kralov eške krispange tö leko stogijo. 

• Lendava. Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 17. januarja 2019 - Leto XXIX, št. 3, 
str. 4 

Prekmurje  
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_3.pdf  
Pisali smo že o tom, ka so s penezi vogrskoga rosaga v Lendavi začnili na noge postavlati fotbalsko akademijo. Zdaj pa tak 
vövidi, ka do vogrskoga lastnika dobile tüdi Terme Lendava, stera se s turizmon spravlajo. Lendavsko zdravilišče je duga leta 
spadalo pod firmo Terme 3000, stera je mela sedež v Moravski Toplicaj. Pred leti je tau velko firmo, pod stero so bila vsa 
zdravilišča v severovzhodnom tali Slovenije, küpila firma Sava Turizem. V zadnji lejtaj ta velka firma probleme ma, zatau so 
se v preminaučom leti odlaučili, ka do Terme Lendava pa gratale svoja firma, zatau ka do jih te leko ležej odali. Na nauvo 
firmo so konec preminaučoga leta prenesli zidine in opremo, pauleg toga pa ške 74 delavcov. Za devet milijonov evrov naj bi  
lendavske terme küpo sklad Comitatus, steri je v 100-procentni lasti vogrskoga rosaga. 
Tau pa je nej edina novica, stera je v zadnjom cajti prišla iz toga obmejnoga varaša. Na volilnom djileši je 21 članov 
Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti tretjo paut po redi za predsednika té krovne organizacije 
pripadnikov madžarske narodnosti v Sloveniji izvolilo Ferenca Horvátha, steri je od lani tüdi poslanec madžarske narodnosti 
v slovenskom parlamenti. »Potrebno je ohraniti bilateralno sodelovanje, tak s Porabskimi Slovenci kak tüdi z drügimi 
manjšinami v Karpatskom bazeni. Pauleg toga moremo dati mladim več prilik za tau ka do bole sodelovali v naši skupnosti,« 
je ške pred izvolitvijo povedo Horváth, steri je vküper s sodelavci predstavo ške štiriletni program (za tau de Slovenija 
vsevküper dala 2,1 milijona evrov) za spodbujanje gospodarskoga razvoja madžarske narodne skupnosti v lejtaj od 2017 do 
2020. 

• Prekmurski gezik se mlajši včijo tüdi v šauli. Silva Eöry. Kejpi: Silva Eöry in osebni arhiv Suzane Panker. Porabje, 
časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 17. januarja 2019 - Leto XXIX, št. 3, str. 4 

Suzana Panker – leranca, stera flajsno dela tüdi doma na grünti 
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_3.pdf  
Suzana Panker je leranca slovenskoga gezika na fokovski osnovni šauli, na stero je (tak kak avtorca toga pisanja) tüdi sama 
odila kak dete. Prva sva se tau spominali, kak je v najnom cajti, 40 let nazaj, gda je zidina že okauli stau let stara bila, šaula 
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lagvo vövidla. Po tistom, ka so jo 1991. leta začnili prenavlati, pauleg toga pa so en tau ške cuj zazidali, je dosta baukše: 
»Spaumnim se, ka smo meli telovadbo (testnevelés) v eni učilnici, tak ka si sploj nej mogo bežati, zdaj pa majo šaularge 
telovadnico, v steroj leko normalno telovadijo. Učilnice (tanterem) so tüdi lepe in zadosta velke. Mamo 78 šaularov in zatau, 
ka so razredi nej zadosta velki, mamo tüdi kombinerani pouk. Ge sam prvo na šauli včila ške nenški gezik, zdaj pa samo 
slovenskoga. Učenci dejo vsakšo vöro k drügomi škoniki, tak ka ges furt v isti učilnici včim.« 
 

 
Slika: Suzana Panker je leranca slovenskoga gezika na fokovski osnovni šauli.  Na Murskon vali honorarno dela že 21 let. 
Foto: Silva Eöry 
 
Suzana Panker ne vči samo slovenski knjižni gezik, liki tüdi prekmurski gezik. Na pobudo Prekmurskega društva General 
Maister Murska  Sobota, steroga članica je že tri leta tüdi sama, je pod njenim vodstvon začnila delati raziskovalna in 
strokovna skupina za projekt »Prekmurski jezik in kultura«, v okviri steroga so izdelali program interesne dejavnosti 
Prekmurski gezik in kultura za osnovne šaule.  
»Znamo, ka se tüdi v Prekmurji ne guči več tak po domanje, kak se je inda sveta gučalo. Rejči se med mlajšimi, pri sterih 
je zavolo interneta furt bole fontoška angleščina, pomalek gibijo. Pri vöraj slovenskoga gezika ščem, ka mlajši gučijo knjižno, 
zatau ka morejo tüdi tau znati, tüdi zavolo toga, ka do tau nücali naprej, gda do se šaulivali na višiši šaulaj v Ljubljani ali ger 
indri. Ka se tiče včinja prekmurščine, pa je do toga tak prišlo, ka je gnauk eden učenec predlago, ka bi se včili tüdi  
prekmurske rejči. 
Ges san jim namreč včasi pri slovenskom geziki kaj po prekmursko preštela in san jih te pitala, ka tau pomeni, in če ne vejo, 
naj doma pitajo. In tak smo pred leti že meli eno leto 15 vör prekmurščine. Mlajši so zapišavali stare narečne rejči, napravili 
smo tüdi dvej raziskovalni nalogi, sterivi smo predstavili v Murski Soboti na srečanji mladih raziskovalcov,« je raztolmačila 
Suzana Panker, stera je lani pred začetkom nauvoga šolskoga leta na pobudo drüštva General Maister pripravila informacijo 
o interesni dejavnosti in letno pripravo, stero so te poslali vsem prekmurskim šaulam. Pauleg toga, ka se včijo prekmurske 
rejči, šaularge spoznavajo tüdi najbole fontoške prekmurske pisce in njihova dela, »zberamo rejči za škeri, pa tüdi kakšna 
imena so inda sveta davali mari in podobno. V Prekmurji mamo tüdi enoga repera, Dobson se zové, steri piše muziko 
v prekmurskom geziki in njega šaularge trno radi poslüšajo. In tak zdaj tüdi mi pišemo reperske pesmice in jih probamo 
popejvati. Tau interesno dejavnost mamo gnauk na keden, sodelüvlejo pa učenci od 5. do 9. razreda, tisti, steri škejo.« 
Pauleg fokovske šaule se mlajši prekmursko včijo ške na šaulaj v Kobilji, v Böltincaj, na Tišini, pri Gradi, zanimvo pa ka tüdi 
na drügi strani Müre, na Kapeli. Učenci s tej šaul so se konec preminaučoga leta notpokazali na domoznanskon večeri v 
soboški knjižnici, steroga je pripravilo Prekmursko društvo General Maister Murska Sobota. 
Pauleg toga ka naša sogovornica vči maljše, se tüdi sama ške šauliva, vej pa šké biti doktorca znanosti: »Prvo sam študerala 
slovenščino in nemščino. Po diplomi sam naprej študerala pedagogiko. Mene najbole zanima didaktika, tau je znanost, 
stera se spravla s tem, kak trbej deco včiti. Fali mi samo ške doktorska naloga, stera de na temo kombineranoga pouka, 
steroga na našoj šauli tüdi dosta nücamo.« 
 

 
Slika: Suzana Panker zna delati tüdi paversko delo. Foto: Osebni arhiv Suzane Panker 



Pauleg toga že duga leta kak honorarna sodelavka dela kak voditeljica na radioni Murski val. »Bila je avdicija, na stero nas je 
prišlo okauli tresti. Pet so nas te vöodabrali, ka smo se včili, kak trbej pred mikrofonom gučati. Tau sprtoletje de minilo 
že 21 let, ka odim na radio. Prvo sam ob nedelaj čestitke štela, te sam ob torkaj in ob sobotaj delala, zdaj pa samo ške gnauk 
na mejsec, v soboto zrankoma, vej pa nemam več cajta,« je ške pravla Suzana Panker in cujdala, ka »tüdi doma v Kančevcaj 
morem na grünti pomagati. Delam na gračenki, v goricaj pa v sadovnjaki. Nej mi je problem tüdi na traktor sesti in kaj 
napraviti. San tüdi fčelarka, z bratom na skrbi mava šest držin. Pri našom rami mamo fčele že več kak 70 let. Oča se je začno 
z njimi spravlati, zdaj pa več ne lada vsega delati, zatau sam šla na tečaj in sam se navčila s fčelami delati. V glavnom, meni 
je nikdar nej dugi cajt.« 

• Panonska pokrajina, kako jo dojemajo likovni umetniki. Tekst in foto: Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev 
na Madžarskem, Monošter, 17. januarja 2019 - Leto XXIX, št. 3, str. 5 

Murska Sobota: Razstava del Slikarske kolonije Primož Trubar 2018 
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_3.pdf  
Prepoznaven del likovnega dogajanja v Prekmurju je tudi Slikarska kolonija Primož Trubar, ki jo v Moravskih Toplicah že 
tretje desetletje organizirajo tamkajšnja evangeličanska cerkvena občina, občina Moravske Toplice in Slovensko 
protestantsko društvo Primož Trubar, podružnica Murska Sobota. Dela 24. Slikarske kolonije Primož Trubar so razstavljena v 
Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti. 
 

 
Slika: Častni škof Geza Erniša o uveljavitvi in pomenu slikarske kolonije Primož Trubar Moravske Toplice. Posebej je 
izpostavil vlogo strokovnega vodje, akademskega slikarja Nikolaja Beera, tudi zato, ker mu uspeva povabiti v kolonijo 
priznane slikarke in slikarje iz Slovenije in tujine, zlasti iz zamejskega prostora Avstrije in Italije. Foto: Ernest Ružič 
 
Po pozdravnem nagovoru predstavnika knjižnice Janeza Horvata je kolonije Primoža Trubarja in še posebej lansko predstavil 
častni škof Evangeličanske cerkve v Sloveniji Geza Erniša, ki po smrti prvega predsednika Geze Farkaša vodi tudi podružnico 
Slovenskega protestantskega društva v Murski Soboti. 
Erniša je izpostavil pomen slikarskih kolonij, ki leto za letom, tudi po zaslugi strokovnega vodje, akademskega slikarja 
Nikolaja Beera, rojenega v goričkih Križevcih, živi pa v Izlakah, pritegnejo številne ugledne slikarke in slikarje v Moravske 
Toplice in okolico, kjer iščejo in najdejo motive za umetniško ustvarjanje. Tako je v koloniji doslej slikalo blizu 90 umetnikov, 
ki so ustvarili čez 240 umetniških del (do 20. jubilejne kolonije leta 2015 je prišlo v Moravske Toplice 82 slikarjev, ki so 
narisali 200 umetniških del, od tega jih je polovica ostala in so na ogled v Prekmurju).  
Velika pregledna razstava ob 20-letnici je bila v murskosoboški Galeriji, ko je izšel obsežen katalog s predstavljenimi 
umetniki in njihovimi deli, ob vsakoletni razstavi pa izide barvna zloženka s predstavitvijo nastalih del in po eno barvno 
reprodukcijo dela posameznega umetnika. 
Slikarska kolonija je bila prvič leta 1995 na pobudo prvega predsednika Slovenskega protestantskega društva Primož 
Trubar, Ota Norčiča, njen strokovni vodja je vseskozi Nikolaj Beer, slikarje in njihova dela predstavlja v vsakokratni zloženki 
Franc Obal.  
Z delom kolonije je vseskozi tesno povezan prej škof, zdaj častni škof Geza Erniša. Kolonijo in umetnike je lepo sprejela tudi 
občina Moravske Toplice. Preden je predstavil umetnike in njihova dela, je Franc Obal dejal, da slikarska kolonija Primož 
Trubar ob velikem številu starejših (mimogrede, najstarejša je izlaška, kjer jo vodi Nikolaj Beer, druga po letih 
pa lendavska pod vodstvom Franca Geriča in Dubravka Baumgartnerja, obe sta že prestopili prestopili pol stoletja 
delovanja) in večjem številu udeležencev, spada med manjše, prijetno pa preseneča z umetniško ustvarjalnostjo in 
kakovostnimi deli. Kar v bistvu ni presenečenje, saj v Moravske Toplice prihajajo vrhunski domači in tuji umetniki, pogosto 
zlasti iz sosednjih držav. 
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Slika: Dela Rada Jeriča in Igorja Banfija. Foto: Ernest Ružič 
 
Igor Banfi je naslikal »zrcalno podobo krajine ob vodi, nad katero „lebdi“ prispodoba božjega duha, o čemer govori tudi 
eden izmed biblijskih motivov Kristusovih čudežev ... Stičišče črno sivega kopnega obrežja in senc na vodi predstavlja bel, 
svetel svetlobni pas, ki povezuje a hkrati deli dve duhovni sferi sferi: nebesno in zemeljsko.« 
Beg je naslov dela Nikolaja Beera (tudi avtor naslovnice na vsakoletnem, tudi letošnjem Evangeličanskem koledarju), »ki 
odslikava notranje pogojeno duševno stanje pobeglega, na stranpot podanega iskalca lastne identitete ... Predmetni svet je  
Preoblikovan v barvna skladja, polna duhovno zanesenih, razpoloženjsko navdušojočih in čustveno razvnetih večpomenskih 
sporočilnostih.«  
Ana Cajnko je avtorica tihožitja s kruhom, vinom in bogračem, »ki ga prežema poduhovljena goreča atmosfera zahvalne 
pojedine«. Nočni intervju je naslov slike Mateja Čepina, »ki predstavlja predstavlja absurdnost zgodovinske drame „padlega  
človeka ...“ Nemočnost izbranih žrtev, ubitih v imenu nekoga drugega na podlagi tihega dogovora njihovih rabljev na licu 
mesta v črnem gozdu v skritih kotičkih, poraja v nas občutke tesnobe, številnih osebnih traum in strahov«. Delo Hermana 
Gvardjančiča, oglje na platnu, »Kaže linearno izraženo krajino v horizontali in verikali...Tematika ni klasična krajina ampak je 
le-ta globoko vraščena v risano večplastno podobo, navdihnjeno z horizontalnostjo panonske krajine in vertikalnostjo 
dreves, ljudi, kopic  sena, koruznih snopov...« Rado Jerič je v sliko zajel »panoramski pogled na zvonik in stolpiča  
evangeličanske cerkve v Moravskih Toplicah v sredini, na levi strani pa je viden arhitekturni kompleks hotelov, poslovnih 
zgradb in zasebnih hiš.« Japonska slikarka Keiko Miyazaki je slike posvetila ženski. »Abstrahirano žensko telo je naslikano v 
trenutku transa naelektrenega poželenja, izraženega v dinamičnih, mehko oblikovanih, intuitivno izvedenih likovnih 
formah.«  
Toni Seifert, odličen kolorist, »je tokrat vizualiziral koncept ideje, kako si zamišljajo, ali kaj bi si izbrali letošnji udeleženci 
kolonije za svoj drugi poklic, če ne bi bili slikarji ... Naslikane so podobe neuresničenih želja slikarjev, ki so si izbrali med 
drugimi poklic zdravnika, medicinske sestre, avtomehanika, pilota, slikarja ... s pridanimi posameznimi atributi. Morda pa 
je v sliki izražena avtorjeva misel, da je namreč poklic slikarja nekaj tveganega...« Kar je zagotovo res, a zlasti v sodobnem, 
globaliziranem svetu velja za vse poklice na vseh celinah. 

• Ob prazniku svetih treh kraljev. L.R.H. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 17. januarja 2019 
- Leto XXIX, št. 3, str. 7 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_3.pdf  
 

 
Slika: Marijana Pesztericz, Irena Dončec in Katalin Dániel so si »svečano vodau« odnesle tudi domov. Foto: Porabje 
 
Na dan sv. Treh kraljev je v kapelici v Slovenski vesi blagoslovil vodo Štefan Šömenek, nadškofov svetovalec v pokoju. 
Obreda se je udeležilo kakih sto vernikov. Na dvojezični maši je v svoji pridigi omenil navade tega območja, govoril o hišnem 
blagoslovu in o koledovanju ob tem dnevu (odijo trej krali). 

• Zabadanjska kapüsta pa kusti krü. L.R.H. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 17. januarja 
2019 - Leto XXIX, št. 3, str. 7 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_3.pdf 
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Slika: Po dnevi Andraša so gnauksvejta skurok pri vsakšoj kuči postavili šragle, dojzaprali sto pa nalekli kopanjo, 
pripravlali so se na zabadanje ali koline, stere so bile velki svetek. Foto: Porabje 
 
Po dnevi Andraša so gnauksvejta skurok pri vsakšoj kuči postavili šragle, dojzaprali sto pa nalekli kopanjo, pripravlali so 
se na zabadanje ali koline, stere so bile velki svetek. Vertinje so skrb mejle na tau, naj se nika ta ne liči, naj se vsikši tau 
pujcka ponüca. Tašoga ipa so v velkom piskri küjale kapüsto, stera je te najbaukša, gda se friško mesau küja v njej. Vsakši je 
rad biu, če so ma poslali na kaušto, tak žlata kak sausedge. Sklejco, v steroj so poslali zabadanjsko kapüsto pa pečeno 
mesau, se je nej šikalo prazno nazaj poslati. V njau so djali kusti falat krüja. S tejm so želejli, naj vert drugo leto takšne tüčne 
svinje ma, ka do mele tak kusti špejk, kak je kusti krü v sklejci. 

• Čebele v slovenski kulturi - čebele v Porabju. – dm -. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 17. 
januarja 2019 - Leto XXIX, št. 3, str. 10 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_3.pdf 
Po končanem tamburaškem koncertu ob prazniku svetih Treh kraljev smo lahko v števanovskem kulturnem domu pozdravili 
posebni gostji iz Ljubljane, ki sta 5. januarja v Porabju - prvič nasploh – predstavili novo knjižno izdajo Slovenske matice z 
naslovom »Čebela na cvetu in v svetu«. 
 

 
Slika: Knjižna izdaja Slovenske matice z naslovom »Čebela na cvetu in v svetu«. Foto: Porabje 
 
Preden bi besedo predala avtorici monografije prof. ddr. Mariji Stanonik, je glavna tajnica in urednica najstarejše slovenske 
kulturne in znanstvene ustanove dr. Ignacija Fridl Jarc poudarila, da praznuje Slovenska matica letos 4. februarja 155. 
obletnico svoje ustanovitve. V tistih časih so se kranjski izobraženci zavedali, da bo slovenski jezik obstal le, če se bodo 
pisale knjige v slovenščini in se bo razvijala slovenska znanost. Poslanstvo ustanove pa še dandanes ostaja: povezovati vse 
Slovence, ne glede na to, v kateri deželi prebivajo. 
 

 
Slika: Ddr. Marija Stanonik in dr. Ignacija Fridl Jarc sta knjigo predstavili najprej v Porabju. Foto: Porabje 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_3.pdf
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_3.pdf


Predstavnica Slovenske matice je nato izredno članico Slovenske akademije znanosti in umetnosti Marijo Stanonik 
predstavila kot slavistko in etnologinjo, ki je med drugim urejala tudi zbirko »Glasovi«. V sklopu le-te je v 51 knjigah doslej 
izšlo nad 20 tisoč slovenskih folklornih in spominskih pripovedi, tako tudi porabske pravljice zbiratelja Karela Krajcarja 
(»Kralič pa Lejpa Vida«). 
 

 
Slika: Avtorica je v publikacijo vključila tudi porabskega čebelarja. Foto: Porabje 
 
Avtorica obsežne monografije o čebelarstvu je izrazila veselje nad tem, da je tudi sama med naročniki tednika Porabje, ki 
ga z zanimanjem prebira. Še posebej jo veselijo članki v domačem narečju, ki je »zaklad v ustih« in ga je nujno potrebno 
ohraniti. Marija Stanonik je večkrat obiskala oba Senika še v najtrših časih železne zavese, največji vtis nanjo pa so naredila 
žitna polja in imenitne dobrote porabske kuhinje. 
Gradivo za obsežno publikacijo »Čebela na cvetu in v svetu« je Marija Stanonik zbirala več desetletij. »Čisto na začetku je bil 
vzrok ta, da je bil moj sosed čebelar in me je prosil še kot srednješolko, da bi postala tajnica Čebelarske družine v svojem 
rojstnem kraju Žireh. Takrat ni bilo še ljudi kot danes, ko vsi znajo tipkati na računalnike. Pisala sem na pisalni stroj in njemu 
je to bilo zelo dobrodošlo, ker sam pač tega ni obvladal. To so bila moja prva srečanja s čebelarji,« nam je v kasnejšem 
pogovoru zaupala slovenska znanstvenica. 
Ob 90-letnici omenjenega društva je sogovornica leta 1995 najprej izdala drobno knjižico o zgodovini žirovskega čebelarstva 
in med delom ugotovila, kako tesno je čebela povezana s slovensko kulturo. »Veliko naših slovenskih ustanov ima stik s 
čebelami: Slovenska matica in Slovenska akademija znanosti in umetnosti, ali publikacija Kranjska čbelica. Kmetijsko - 
rokodelske novice so imele emblem s panjem, to pomeni, da je tudi Janez Bleiweis kot urednik dokazoval pomen pomen 
čebelarske panoge,« je nanizala Marija Stanonik. Bogati čebelarski strokovni in poljudno strokovni literaturi se tokrat 
pridružuje monografija o vlogi čebele v kulturi nasploh in še posebej v slovenski besedni umetnosti. »Sama nisem čebelarka, 
zato je bilo moje prvo poslanstvo, da poudarim čebelo v slovenski kulturi, slovenski književnosti, slovenski slovstveni 
folklori, skratka v naši dediščini. 
Nisem pa zatajila niti naravoslovnega vidika, na primer kako se je v naših krajih čebelarstvo razvijalo,« je pripovedovala 
avtorica knjige in z nasmeškom dodala: »Zame je bilo veliko presenečenje, da ne živijo čebele samo v združbah, ampak 
da so tudi vrste, ki samostojno živijo. Še veliko drugih novosti sem izvedela ob pripravi te knjige.« Slovenci smo s čebelami 
močno povezani, čeprav se tega danes mogoče manj zavedamo, poudarja akademikinja. »V Valvasorjevem času je bilo  
čebelarstvo ena najbolj pridobitnih panog. Sam piše, kako so kmetje s Kranjske vozili medico in druge čebelje izdelke 
v nemške dežele, in si s tem opomogli. Cesarica Marija Terezija si je zelo prizadevala za razvoj gospodarstva in pospeševanje 
čebelarstva. 
Prav na tej podlagi je postal Anton Janša svetovno znan čebelar,« je objasnila Marija Stanonik in izrazila veliko veselje nad 
tem, da je na pobudo Republike Slovenije 20. Maj (rojstni dan prej omenjenega slovenskega pionirja sodobnega 
čebelarstva) postal »svetovni dan čebel«. 
Avtorica monografije je še izpostavila, da so o čebeli pisali skoraj vsi vidni slovenski pesniki in pisatelji (v knjigi najdemo 
znatno število odlomkov), pa tudi ljudski ustvarjalci kot na primer kmetica, čebelarka in pesnica Ančka Šumenjak iz 
Slovenskih goric. 
Slovenska akademikinja je podčrtala, da je izid knjige pri Slovenski matici simboličen: kakor je matica mati čebeljega panja, 
tako je Slovenska matica mati slovenske kulture. Ustanova posveča posebno skrb Slovencem v zamejstvu, tako tudi rojakom 
v Porabju.  
Marija Stanonik je v svojo monografijo o čebelarstvu tako namenoma vključila tudi čebelarja iz Števanovcev Lacija Kovača 
ter porabsko ljudsko pripoved o Kristusu, svetem Petru in čebelah. (Na predstavitvi v domači vasi je bil prisoten tudi čebelar 
Kovač, ki je po kratkem pripovedovanju o začetkih svojega delovanja od avtorice prejel izvod knjižne publikacije.) 
»Že od malih nog si zelo želim Slovence povezovati. Sama sem že kot otrok močno trpela, kako smo Slovenci še danes 
razcepljeni v več držav. S to knjigo sem dobila lepo priložnost, da Slovence med seboj povežem, zato sem skušala pokriti 
čebelarstvo v vseh zamejskih pokrajinah, « je pripovedovala Marija Stanonik, ki pa je posegla tudi čez oceane. »Preko Urada 
Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu sem prišla do slovenskih ambasad. Zainteresirani slovenski čebelarji z vsega 
sveta so se oglašali po elektronski pošti in pošiljali fotografije, pisma. Nastala je lepa zbirka doživetij.« 
Avtorica si je želela v monografiji zajeti čim novejše fotografije. »Da so s terena, da niso bile že nekajkrat objavljene. Vsega 
skupaj sem pridobila čez 400 fotografij in upam, da bo na Svetovnem slovenskem kongresu pripravljena digitalna razstava.« 



V svojo knjigo je lahko akademikinja vključila le nekaj nad sto posnetkov, je pa navezala dragocena prijateljstva med 
drugimi s slovenskimi čebelarji v Avstraliji, Kanadi, ZDA in Argentini. 
Naj zaključimo z besedami, s katerimi je tudi Marija Stanonik zaključila svojo monografijo: »Povod za to knjigo je bila moja 
romantična predstava o čebelarstvu kot ’poeziji kmetijstva’ in se končuje s trpkim spoznanjem, da je ta era že zdavnaj 
mimo. Slovensko čebelarstvo zahteva danes trezno, preudarno gospodarsko politiko, da bo moglo tekmovati s svetovnimi 
izzivi. Predvsem pa čebele potrebujejo cvetje, da bodo lahko preživele. In mi z njimi!« 
 

Delo, Ljubljana 

• Hrvaško taktiziranje in kupovanje časa. Jure Kosec. Delo, Ljubljana, 11. januar 2019 
https://www.delo.si/novice/slovenija/hrvasko-taktiziranje-in-kupovanje-casa-138468.html  
Slovenija se pred Sodiščem EU noče zapletati v razpravo o tem, ali je arbitražna razsodba veljavna ali ne.  
 

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

• Mostovi za vključevanje mladih. Barbara Hočevar. Delo, Ljubljana, 11. januar 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/mostovi-za-vkljucevanje-mladih-138144.html  
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Za otroke priseljence je izobraževanje ključno. ZRS Koper je pridobil 2,8 milijona evrov za raziskavo metod za 
premagovanje izzivov integracije.  
 

 
Slika: Končni cilj študije o premagovanju izzivov integracije, v kateri sodeluje 15 držav, je oblikovanje prakse vključevanja 
otrok v lokalno skupnost. Foto: Jure Eržen 
 
Ljubljana – V letu 2018 je šolske klopi v EU pred zaključkom izobraževanja zapustilo dvakrat več mladih, ki so bili rojeni v 
tujini, kot domačinov, kaže Unescovo poročilo Global Education Monitoring, v katerem pozivajo države, naj s politikami in 
prakso v družbi gradijo mostove, in ne zidov. 
Migranti, begunci in notranje razseljene osebe so med najbolj ranljivimi skupinami prebivalstva kjerkoli v svetu, trenutno pa 
zakonodaja in njeno izvajanje ne ustrezata potrebam otrok priseljencev in beguncev ter ne omogočata, da bi polno razvili 
potenciale, je splošna ocena na globalni ravni avtorjev Unescovega poročila, ki so ga objavili decembra 2018. Njihove 
ugotovitve po analizi v več deset državah so nedvoumne – vlaganje v izobraževanje priseljencev je ključno in lahko tlakuje 
pot k miru, če se ne bo nič spremenilo, se bodo frustracije in neenakosti lahko povečevale. 
Razvoj modelov za EU 
S proučevanjem in premagovanjem izzivov integracije otrok migrantov v evropske družbe se bodo v prihodnjih treh letih 
ukvarjali raziskovalci Inštituta za družboslovne študije iz Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Pod vodstvom dr. 
Mateje Sedmak in dr. Barbare Gornik bodo namreč izvedli projekt Otroci priseljenci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči 
se Evropi, za katerega so v programu Obzorje 2020, ki velja za enega najprestižnejših raziskovalnih programov evropske 
komisije, pridobili 2,8 milijona evrov. 
»Vključili bomo otroke različnih statusov, tako tiste, ki so v prehodu, denimo na Siciliji, v Calaisu, na grških otokih in v Turčiji, 
in njihova ciljna država še ni znana, imajo pa specifične potrebe, kot tiste, ki so že nastanjeni v evropskih državah oziroma so 
v Evropi že dlje, kot so prosilci za azil, mladoletniki brez spremstva, tujci z dovoljenjem za bivanje,« je naštela dr. Mateja 
Sedmak. Pregledali bodo sedanje stanje, sledilo bo terensko raziskovanje na osnovnih in srednjih šolah, v migrantskih 
centrih in azilnih domovih v Sloveniji, Avstriji, Španiji, Veliki Britaniji, Italiji, Franciji, Grčiji, Turčiji, na Danskem in Poljskem. 
Posebnost projekta, ki se bo končal decembra 2021, otroka postavlja v središče. »Izhajali bomo iz zgodb otrok, njihovih 
pripovedi in izkušenj, za pripravo politik integracije in priporočil za zakonodajne spremembe, tako na ravni EU in 
posameznih držav,« je raziskovalka povedala o tem, kaj bodo ključni rezultati. V sami študiji sodeluje 15 držav, izsledke pa 
bodo uporabili v vsej EU. Končni cilj je tudi oblikovanje konkretne prakse vključevanja v lokalno skupnost in tudi 
povečevanje senzibilnosti, interkulturnega sobivanja in rušenje predsodkov. 
Pripravili bodo informacijsko podprta orodja tako za učitelje kot za otroke priseljencev. Ti bodo lahko tudi s 
pripovedovanjem zgodb lahko izražali svoje stiske, pričakovanja in potrebe. Pripravili bodo materiale za lokalne otroke, da 
bodo lahko empatično doživeli, kar so njihovi vrstniki. »Načrtujemo, na primer, računalniške igrice, s katerimi bodo otroci 
prevzeli vlogo migranta za en dan,« je orisala dr. Mateja Sedmak. Po njenih besedah je to lahko edinstven znanstveni 
dosežek, saj je to prvi projekt s področja družboslovnih ved v programu Obzorje 2020 Raziskave in Inovacije (Horizon 2020 
Research and Innovation Action – RIA), v katerem slovenski raziskovalni zavod nastopa kot vodilni partner. 
Čim prej v šolo 
Statistike, ki so jih zbrali v Unicefu Slovenije, kažejo, da je okoli 12 odstotkov prebivalcev Slovenije (to je okoli 245.000) 
rojenih drugod, večina med njimi v državah nekdanje Jugoslavije (43 odstotkov BiH, 19 odstotkov Hrvaška, desetina Srbija). 
Med njimi je 7,2 odstotka mlajših od 19 let. Čeprav je delež otrok torej razmeroma majhen, absolutni podatki kažejo na 
spremembe – v šolskem letu 2005/2006 je bilo v vrtce vključenih le 77 otrok, rojenih v tujini, v šolskem letu 2017/2018 pa 
4158, kaže dokument ministrstva za izobraževanje o vključevanju otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni 
sistem. V njem so izpostavili potrebo po dodatni pomoči za učenje slovenskega jezika, ki je zdaj predvideno le za osnovne in 
srednje šole ter dijaške domove. 
Med prosilci za azil in begunci je delež otrok nekoliko večji – lani je v Sloveniji za mednarodno zaščito zaprosilo 2875 ljudi, 
med njimi je desetina žensk in 27 odstotkov mlajših od 18 let. Kar 556 prosilcev za azil je bilo mladoletnikov brez spremstva, 
skoraj vsi fantje. Trenutno je samo pet mladoletnikov brez spremstva med prosilci za azil, nastanjeni so v postojnskem 
dijaškem domu, skupaj s še osmimi fanti, ki jim je država že priznala mednarodno zaščito. Za to ranljivo skupino se še 
pripravlja sistemska rešitev, so nam povedali na uradu za oskrbo in integracijo migrantov. 
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»Otroke poskušamo čim prej vključiti v šolo. Tam imajo dodatne ure slovenskega jezika, ostajajo v podaljšanem bivanju, v 
azilnem domu pa jim zagotavljamo učno pomoč pri nalogah,« je pojasnila Katarina Štrukelj iz urada. Zdaj je v azilnih 
domovih v Ljubljani in Logatcu 12 osnovnošolcev. Predšolski otroci ne hodijo v javni vrtec, v azilnem domu Društvo Mozaik 
zanje pripravlja dejavnosti in varstvo v dopoldanskem času, Slovenska filantropija pa ob petkih odpelje tako šolske kot 
predšolske na aktivnosti v svoje prostore. »Za otroke so zelo pomembne dejavnosti, kjer so vključeni tudi njihovi slovenski 
vrstniki,« je prepričana Katarina Štrukelj.  
12 odstotkov prebivalcev Slovenije je rojenih drugod  

• Skopje pospravilo pod streho novo ime države. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 11. januar 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/skopje-pospravilo-pod-streho-novo-ime-drzave-138475.html  
Republika Severna Makedonija: Vlada Zorana Zaeva popustila pritisku opozicijske albanske stranke Besa.  
 

 
Slika: Makedonski premier Zoran Zaev v objemu enega od poslancev sobranja proslavlja zgodovinsko potrditev ustavnih 
sprememb. Foto: AFP 
 
Po dveh dneh odlaganja razprave in glasovanja je pozno popoldne premier Zoran Zaev sporočil, da so zagotovili 
dvotretjinsko večino za sprejetje ustavnih sprememb. Makedonski parlament je z večino 81 glasov potrdil spremembo 
imena države. 
Premier Zaev se je znašel v zagati zaradi zahteve opozicijske albanske stranke Besa, ki ima samo dva poslanca, naj izbrišejo 
makedonsko državljanstvo iz osebnih dokumentov Albancev in ostane samo državljanstvo Severne Makedonije. Vladajoči 
koaliciji je manjkal en glas, da bi lahko parlament sprejel ustavne spremembe, povezane s spremembo imena Makedonije. 
»Lomljenje« makedonske hrbtenice 
Zaev sprva ni hotel sprejeti njihove zahteve, ker bi lahko izgubil podporo osmih poslancev nove neodvisne poslanske 
skupine, ki so jo oblikovali nekdanji poslanci opozicijske VMRO-DPMNE. Zaradi nove blokade je Zaev napovedal, da bo, če 
ne bo dosežen dogovor z Beso, sklical centralni komite Socialdemokratske stranke Makedonije (SDSM), ki bo ugotavljal 
strankarsko odgovornost za neuspeh. Njegova SDSM je na koncu popustila in na pogajanjih s prvakom Bese Bilalom 
Kasamijem sprejela kompromisno rešitev. 
Posebno formulacijo za državljane albanske narodnosti bodo natančno definirali z zakonom. V osebne izkaznice bodo vpisali 
tudi etnično pripadnost državljanov. SDSM je sprejela tudi amandma Bese, ki potrjuje, da bo Republika Severna Makedonija 
enakopravno obravnavala diasporo vseh državljanov Makedonije. 
SDSM je poskusila zagotoviti 80 glasov tudi z lobiranjem med poslanci največje opozicijske stranke VMRO-DPMNE, ki je 
bojkotirala zasedanje parlamenta. Prvi mož stranke Hristijan Mickoski je sporočil Zaevu, da se imena države ne spreminja s 
pritiskom na gumb in kosom papirja. Poudaril je, da makedonski narod trpi, ker je cilj igranja z imenom države in identiteto 
zlomiti njegovo hrbtenico. Sklenil je s svarilom, da se bodo vsi, ki so se obrnili proti narodu, soočili z njim. 
Iz Budimpešte je prek facebooka nekdanji premier na begu Nikola Gruevski pozval poslance, naj ne podprejo marionetne 
vlade, ki deluje proti nacionalnim interesom. Sporazumu Makedonije z Grčijo in ustavnim spremembam od začetka 
nasprotuje tudi predsednik države Gjorge Ivanov. 
Makedonija spada v Evropsko unijo 
Prvi ustavni amandma spreminja besedno zvezo Republika Makedonija v Republika Severna Makedonija. Z drugim 
amandmajem bodo v preambulo ustave dodali ohridski sporazum iz leta 2001 kot konstitutivni element države. S tretjim 
amandmajem bodo dodali odstavek, da Makedonija spoštuje suverenost, ozemeljsko celovitost in politično neodvisnost 
sosednjih držav, vključno z Grčijo. Četrti potrjuje makedonsko identiteto in varuje pravice in interese Makedoncev v tujini. 
V sklepni fazi procesa spreminjanja imena države za potrditev ustavnih amandmajev in ustavnega zakona potrebujejo 
dvotretjinsko večino. Skopje bo vključilo amandmaje v ustavo, če se bodo Atene držale dogovora. To pomeni, da mora grški 
parlament ratificirati sporazum s Skopjem in protokol za pristop Makedonije v zvezo Nato. 
Predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker je v Bukarešti spodbudil oblasti v Skopju in Atenah ter premiera Zaeva in 
Ciprasa, naj storijo, kar zahteva zgodovina. Dogovor o imenu, ki ovira pot Makedonije v EU in zvezo Nato, rešuje dvajsetletni 
spor med državama. Makedonski parlament je sprejel ustavne spremembe, povezane s spremembo imena Makedonije, 
pred 15. januarjem, ko bi se iztekel skrajni rok. Usoda sporazuma je negotova tudi v Grčiji. 

• Pahor za varuha človekovih pravic predlagal Petra Svetino. Mo. B. Delo, Ljubljana, 14. januar 2019 
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https://www.delo.si/novice/slovenija/pahor-za-varuha-clovekovih-pravic-predlagal-petra-svetino-139346.html  
Kandidat za varuha človekovih pravic potrebuje najmanj 60 glasov podpore v državnem zboru.    
 

 
Slika: Borut Pahor in Peter Svetina. Foto: UPRS 
 
Ljubljana – Predsednik Borut Pahor je za novega varuha človekovih pravic predlagal Petra Svetino. V pojasnilu so zapisali, da 
je po številnih uradnih in neuradnih pogovorih z vodji poslanskih skupin predsednik ugotovil, da kandidat uživa potrebno 
podporo poslank in poslancev za izvolitev. 
Specialni pedagog in socialni podjetnik Peter Svetina se bo javno predstavil v petek. Poslanci bi lahko o njegovi kandidaturi 
odločali že na redni januarski seji državnega zbora. Za izvolitev na položaj potrebuje dvetretjinsko večino glasov vseh 
poslancev oziroma 60 ali več. 
Glavna kandidata za položaj varuha sta bila Peter Svetina ter pravnik in filozof Rok Svetlič. Na javni poziv je sicer prispelo 
devet predlogov kandidatur, med njimi je bila tudi nekdanja ustavna sodnica Jadranka Sovdat. 
Peter Svetina je specialni pedagog, ki je svojo poklicno pot posvetil usposabljanju in zaposlovanju težje zaposljivih oseb. Je 
tudi soustanovitelj zavoda Grunt v Komendi, namenjenega socialnemu podjetništvu na podeželju.  
Dosedanji varuhinji za človekove pravice Vlasti Nussdorfer se šestletni mandat izteče 23. februarja. 

• »Nimamo česa izgubiti … razen lastnega življenja«. Boštjan Videmšek. Delo, Ljubljana, 14. januar 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/nimamo-cesa-izgubiti-razen-lastnega-zivljenja-138666.html  
Razmere ob meji s Hrvaško vse bolj spominjajo na grške otoke.  
 

 
Slika: Alžirec Abdul Mamun v svoji sobi, ki je pred kratkim pogorela. Edino, kar je 22-letniku ostalo, so pohodni čevlji. 
Možnosti, da ga bodo ponesli v obljubljeno deželo Evropo, je vse manj. Foto: Jure Eržen/Delo 
 
Velika Kladuša – Zahodna Bosna in Hercegovina je lani postala ozko grlo – in slepo črevo – ostankov balkanske begunske 
poti. Po uradnih podatkih je leta 2018 v BiH vstopilo 23.000 beguncev in migrantov. Pot proti lažnim obljubljenim deželam – 
poti proti »Evropi« vodijo skozi Slovenijo – je uspelo nadaljevati približno 17.000 pribežnikom. 
Zahodna Bosna, posebno to velja za Veliko Kladušo in Bihać, počasi postaja prostor, kjer EU uvaja »avstralsko rešitev« 
begunskega vprašanja – ljudi na begu pred vojnami, revščino, totalitarnimi režimi in posledicami podnebnih sprememb 
Bruselj sistematično pušča (tik) pred vrati Evrope. 
Glavnino v BiH ujetih beguncev in migrantov sestavljajo ljudje, ki se jim kljub večkratnim poskusom – nekateri so poskušali 
tudi po desetkrat – skozi Hrvaško in Slovenijo ni uspelo prebiti v eno od želenih evropskih držav. Večina je bila zavrnjena že 
na Hrvaškem, kjer so bili, tako rekoč brez izjeme, žrtve policijskega nasilja. To se glede na izpovedi iz tedna v teden le še 
stopnjuje, hkrati pa razmere na ostankih balkanske begunske poti zaostrujeta še mraz in sneg. 
Odkar je Mednarodna organizacija za migracije (IOM) s pomočjo policije ljudi proti njihovi volji preselila v taborišča, kjer 
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vladajo grozljive razmere, je usoda teh ljudi še bolj tragična. 
»V požaru smo izgubili vse« 
Dvaindvajsetletni Alžirec Abdul Mamun se je pred dvanajstimi dnevi zbudil zaradi bolečin v želodcu. Utrujen je odprl oči. 
Nenadoma je švignil vanj ogenj. Hitro je zbudil alžirska »cimra« in zbežali so iz davno zapuščene stare dvonadstropne hiše 
na obrobju Velike Kladuše, kjer so z dovoljenjem lastnikov bivali več mesecev. 
Alžirci tako rekoč nimajo možnosti za pridobitev azila oziroma zanj sploh ne morejo zaprositi.  
 »Bil sem v šoku, a sem kljub temu pravočasno reagiral, zato smo preživeli. Toda v požaru smo izgubili vse, česar nismo imeli 
na sebi. Edino, kar v hiši ni zgorelo, so moji pohodni čevlji, s katerimi sem se že devetkrat neuspešno poskusil prek Hrvaške 
prebiti do Slovenije in naprej do Francije, kjer živijo moji sorodniki. Dlje kot do slovenske meje mi še ni uspelo priti,« je o 
svojem zoglenelem nekdanjem domovanju pripovedoval sloki mladenič, ki je v Alžiriji, prihaja iz prestolnice, sedem let igral 
nogomet. Po končani srednji šoli se je, najstarejši od bratov, odločil za pot proti Evropi. Kljub temu, da Alžirci tako rekoč 
nimajo možnosti za pridobitev azila – velikokrat, to velja tudi za Slovenijo, kljub mednarodnim konvencijam o človekovih 
pravicah in azilni zakonodaji ne morejo zaprositi za azil. 
»Grozno nas je bilo strah … Vzel sem vedri vode in se vrnil v gorečo hišo. Seveda ni pomagalo. Požar je pogasila gasilska 
ekipa s tremi tovornjaki. Imel sem srečo v nesreči. Ne le zato, ker se mi ni nič zgodilo. Prijazna družina mi je ponudila 
stanovanje s toplo vodo in ogrevanjem. Zdaj s prijateljema živim v zelo dobrih razmerah, hvala dobrim ljudem,« je med 
zrenjem skozi požgan okenski okvir, skozi katerega je segal pogled na majhno mošejo in malo večje pokopališče, nadaljeval 
dobrovoljni, življenjske sile polni Abdul, ki v Veliki Kladuši piše pesmi in jih, na veselje humanitarnih delavcev, neskončno rad 
prepeva. Zlasti tiste, ki so posvečene mami. Zelo jo pogreša, saj je na poti že dve leti. Pet mesecev je živel v Turčiji, deset v 
Grčiji. Prek Albanije in Srbije je – skrit na strehi tovornjaka – lani poleti prišel na zahod Bosne in Hercegovine, že leto dni 
izhodiščne točke za nadaljevanje poti – prek Hrvaške in Slovenije – proti Italiji, Nemčiji, Franciji in drugim obljubljenim 
deželam. 
Požar s pogledom na pokopališče 
»Ne bom se vrnil domov. Poskušal bom še naprej. Nič drugega mi ne preostane. Vzdržljiv sem, to je od igranja nogometa. 
Toda ne prenašam nasilja. Hrvaški policisti so me večkrat pretepli. Tepejo nas kot živali. To velja za vse migrante, ki jih 
poznam. Pot do Trsta je težja kot pot do Črnomlja, a tam hrvaška policija ni tako nasilna. Poglejte, nazadnje so mi izbili zob,« 
je trpke izkušnje v Veliki Kladuši in Bihaću ujetih beguncev in migrantov s hrvaško policijo, podizvajalko evropske 
(proti)begunske in (proti)migrantske politike, strnil Abdul Mamun, ki se zaveda, da ima zelo malo možnosti za preboj v 
Evropo. Tudi zato, ker se noče povezati s tihotapskimi mrežami, ki so razpredle mrhovinarske lovke tudi po zahodni Bosni, 
kar ljudi, ujete na balkanski poti, ob populističnih politikah in sistematiziranosti lažnih novic ter ustvarjanju ozračja strahu 
spravlja v še večje težave. 
 

 
Slika: Skupina fantov na avtobusni postaji čaka na prevoz v Bihać. Foto: Jure Eržen/Delo  
 
Ob nasilju hrvaške policije – številna pričevanja potrjujejo, da se kljub zatrjevanju slovenske policije, da se kaj takega ne 
dogaja – in primerom nezmožnosti vložitve prošnje za azil na slovenski strani meji (»push-backs«) je najhujša grožnja za 
približno 3000 beguncev in migrantov, ki so ujeti na območju med Bihaćem in Veliko Kladušo, prisilna selitev iz 
improviziranih, a svobodnih kampov, v taborišča. Ta je v Veliki Kladuši (Miral) in Bihaću (Bira) vzpostavila Mednarodna 
organizacija za migracije (IOM). Odprti kampi, v katerih je vladalo dobro vzdušje in so imeli ljudje zaradi pomoči 
prostovoljcev iz vsega sveta na čelu z neuničljivim Vrhničanom Adisom Imamovićem - Pixijem (SOS Velika Kladuša) na voljo 
obilico dostojanstva in spoštovanja, so se dokončno zaprli decembra – za begunce in migrante je to pomenilo selitev v 
zapor, kjer vladajo ostra pravila, a hkrati popoln kaos. IOM je namreč skupaj naselil globoko travmatizirane ljudi iz različnih 
etničnih skupin. Številni so, kot Abdul, na poti že več let. 
Konflikti in pretepi v begunskih centrih so neposredna posledica »institucionalizacije« in »industrializacije« begunsko-
migrantskega vprašanja.  
Industrializacija begunsko-migrantskega vprašanja 
V novih namestitvenih centrih, ki močno spominjajo na koncentracijska taborišča na Lezbosu (Moria), Samosu (Vati) in 
Hiosu (Vial), so zaradi grozljivih razmer in organizacijskih »pomanjkljivosti« vsak dan priča pretepov. V petek zvečer je bilo, 
denimo, v Miralu zabodenih šest migrantov, ki so jih odpeljali na urgenco. To je posledica »institucionalizacije« in 
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»industrializacije« begunsko-migrantskega vprašanja, za katero je Evropska unija v že tako skrhani in občutljivi Bosni in 
Hercegovini našla avstralski odgovor – ni dvoma, da bo EU ta del Bosne, podobno kot je po podpisu tako imenovanega 
evropsko-turškega begunskega dogovora spomladi 2016 storila na Egejskih otokih, spremenila v človeško deponijo, 
deponijo človečnosti. Za ljudi to pomeni, da so prisiljeni životariti na Splavu meduze. 

• Pričanja o nasilju hrvaških obmejnih policistov. 

• Nemožnost vložitve prošnje za azil v Sloveniji. 

• Prisilna selitev iz improviziranih, a svobodnih kampov v taborišča. 

• Aktivna in razpredena tihotapska mreža v zahodni Bosni. 
»Gremo. Nimamo česa izgubiti … Razen lastnega življenja,« je v petek popoldne, ko je ostro pritisnil mraz, pred avtobusno 
postajo v Veliki Kladuši dejal 27-letni Iračan, ki se je s sedmimi sotrpini podal na dolgo – od deset do štirinajst dni – 
pešačenje proti Trstu. Skupina se je na zimski pohod skozi divjino, ki je polna pasti in pripadnikov posebnih hrvaških 
policijskih enot, podala v dobrem razpoloženju. Razvedrilo jih je že premikanje, ki je upanje samo po sebi. A opremljeni so 
bili zelo slabo. En šotor. Dve spalni vreči. Hrane morda za dva, največ tri dni. Skoraj nič vode. Oblačila za krajši sprehod. A 
prav vsi so se proti Evropi podali že večkrat. Prav vse so najmanj enkrat pretepli hrvaški policisti in jim odvzeli mobilne 
telefone, denar, dokumente in, enemu izmed njih, tudi čevlje. Z jasnim namenom – da se ne bi več vrnili. Ljudem, ki jim gre 
za preživetje, ni mogoče odvzeti upanja z nasiljem in sistematičnim poniževanjem. 
Nasprotno. 

• Makedonija na pragu članstva v Natu. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 14. januar 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/makedonija-na-pragu-clanstva-v-natu-139368.html  
Grški parlament bo v sredo zaradi sporazuma s Skopjem glasoval o zaupnici vladi premiera Aleksisa Ciprasa.  
 

 
Slika: Makedonski premier Zoran Zaev je po potrditvi sporazuma z Grčijo čestital poslancem. Foto: Tomislav 
Georgiev/Reuters 
 
Grški premier Aleksis Cipras bo v sredo najverjetneje preživel glasovanje o zaupnici. Nacionalisti bodo najbrž tako kot v 
Makedoniji tudi v Grčiji potegniti kratko. Zahod je namreč trdno odločen, da mora imeti proces implementacije sporazuma 
o imenu med Skopjem in Atenami srečen konec. 
Če bi proces pogorel, bi Makedonija ostala v čakalnici EU in Nata. Takšen razplet dogodkov bi okrepil secionistične težnje 
Albancev, ki bi hoteli na svoje. To bi lahko vodilo v razkosanje ali razpad države, ki bi postala generator nestabilnosti na 
Balkanu. Zato Makedoniji članstvo v Natu ne bi smelo pobegniti, medtem ko bo EU še naprej ostala oddaljen cilj. To za vlado 
premiera Zorana Zaeva tudi pomeni, da se bodo morali lotiti konkretnih reform in se spopasti s korupcijo in klientelizmom.  
Zavračanje imena Makedonija 
Vodja grške desne nacionalistične koalicijske stranke Neodvisni Grki (Anel) Panos Kamenos, ki je v nedeljo odstopil s 
položaja obrambnega ministra in napovedal izstop stranke iz vladajoče koalicije, je povzročil vladno krizo. Ta najverjetneje 
ne bo vplivala na sporazum Skopja z Atenami o rešitvi spora o imenu Makedonije. 
Cipras se je pripravil na takšen scenarij. Izstop iz vlade, če bo sporazum o imenu z Makedonijo prišel v parlament, je 
Kamenos napovedal že avgusta lani. Kot je pojasnil, ne bo sprejel nobene kompromisne rešitve, ki bo vsebovala ime 
Makedonija. Kamenos je napovedal pritožbo na vrhovno sodišče, če bo to potrebno, svoje privržence pa bo pozval na ulice. 
Največje demonstracije proti temu, da bi vlada v pogajanjih privolila, da bi bilo v imenu Makedonije ime istoimenske grške 
pokrajine, so bile v Atenah februarja lani. Po podatkih organizatorjev se je zbralo 1,5 milijona, po podatkih policije pa 
140.000 ljudi. 
Vladajoča koalicija ima tesno večino 152 poslancev v 300-članskem grškem parlamentu, od katerih ima Ciprasova leva 
stranka Siriza 145 poslanskih sedežev, sedem pa Kamenosov Anel. Za ratifikacijo sporazuma v grškem parlamentu je 
potrebna navadna večina najmanj 151 poslancev.  
Predčasne volitve v Grčiji 
Čeprav Anel vseskozi nasprotuje sporazumu, Kamenos pa je večkrat zahteval referendum, Cipras zagotavlja, da ima 
potrebno parlamentarno večino za potrditev sporazuma, ki sta ga Grčija in Makedonija podpisala 17. junija lani ob grški 
obali Prespanskega jezera. Po odstopu Kamenosa je Cipras napovedal, da ga bo na funkciji zamenjal načelnik generalštaba 
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grške vojske Evangelos Apostolakis, in glasovanje o zaupnici vladi. V parlamentu, ki bo jutri začel razpravo o 
zaupnici njegovi vladi, glasovanje pa naj bi bilo v sredo, Cipras računa na podporo neodvisnih poslancev in manjših strank, 
kot je socialno-liberalna stranka To Potami. 
Nemara je Cipras pridobil manjkajoče glasove za ratifikacijo sporazuma tudi med poslanci stranke Anel. Te nevarnosti se 
zaveda tudi Kamenos, ki je poudaril, da naj na glasovanju o zaupnici vsak glasuje po svoji vesti, vendar naj se tisti, ki bodo 
poskušali svoj glas prodati za funkcijo v vladi, zavedajo, da jih bodo izključili iz stranke. Zagata je ta, da Kamenos potrebuje 
najmanj pet poslancev v parlamentu, če hoče ohraniti poslanski klub, tako da vseh ne more izključiti. 
Najverjetneje gre za krepitev pozicij pred predčasnimi ali rednimi volitvami, ki bodo jeseni, po njih pa bi lahko Cipras in 
Kamenos znova sodelovala. Proti kompromisni rešitvi spora o imenu je tudi konservativni vodja opozicije Kiriakos Micotakis, 
tako da Ciprasu, tudi če bo dobil zaupnico, ne bo preostalo drugega kot razpis izrednih volitev, če bo sporazum s Skopjem 
padel v parlamentu. Po mnenju analitikov Cipras, ne glede na izid glasovanja o zaupnici in prespanski sporazum, ne bo čakal 
na redne volitve. 

• Skopje in Atene ignorirata večinsko voljo ljudi. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 15. januar 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/skopje-in-atene-ignorirata-vecinsko-voljo-ljudi-139718.html  
Po mnenju Moskve je cilj vsiljene spremembe imena Makedonije, da bi državo čim prej pokrili z Natovim dežnikom.  
 

 
Slika: Cipras je progresivne sile pozval, naj podprejo njegovo vlado, da bi okrepili mednarodno vlogo države in stabilnost 
v regiji. Foto: Louisa Gouliamaki/AFP 
 
Grški parlament bo o zaupnici vladi premiera Aleksisa Ciprasa predvidoma glasoval v sredo »pet minut pred polnočjo«. Šef 
vladajoče Sirize je glasovanje zahteval po umiku koalicijske stranke Neodvisni Grki (Anel) iz vlade zaradi dogovora z 
Makedonijo. 
Cipras je progresivne sile danes pozval, naj podprejo njegovo vlado, da bi okrepili mednarodno vlogo države in stabilnost v 
regiji. Po njegovih besedah se je zavedal politične cene, ko se je odločil za poskus rešitve 27 let trajajočega spora o imenu 
Makedonije, kar je bilo vprašanje vesti. Kot je poudaril, mora vsakdo prevzeti svojo odgovornost v tem ključnem trenutku. 
Konservativni vodja opozicijske stranke Nova demokracija Kiriakos Micotakis je Ciprasa obtožil, da je izdal grški narod. 
Kljub izstopu stranke Neodvisni Grki (Anel) iz vlade so štirje poslanci Anela že napovedali, da bodo podprli zaupnico vladi. Če 
jo bo dobila, bo lahko vlada nadaljevala delo in tudi ratificirala dogovor s Skopjem.  
Grožnja stabilnosti na Balkanu 
Moskva je prepričana, da je umetna sprememba imena Makedonije vsiljena od zunaj, in sicer s ciljem, da bi državo čim prej 
pokrili z Natovim dežnikom. Po njenem mora to vprašanje vzeti pod drobnogled varnostni svet ZN. Rusko zunanje 
ministrstvo je še ocenilo, da odločitev makedonskega parlamenta o spremembi imena ne odraža večinske volje ljudi, ki 
zavračajo prespanski sporazum z Grčijo. 
Vlada ignorira tudi stališče predsednika države Gjorgeta Ivanova, ki nasprotuje sporazumu, na globoko polarizacijo družbe 
pa kažejo tudi protesti v Skopju in drugih makedonskih mestih. Ministrstvo je opozorilo, da takšna metoda reševanja 
vprašanja nacionalnega pomena dolgoročno ne bo rešila problema imena države, da gre za ogrožanje stabilnosti in varnosti 
na Balkanu pa priča tudi izstop stranke Neodvisni Grki Panosa Kamenosa iz vladne koalicije in glasovanje o zaupnici grški 
vladi. 
Sklenilo je z ugotovitvijo, da so Atene obšle večinsko mnenje grških državljanov, ker nočejo razpisati referenduma. Po 
mnenju Moskve je treba najti uravnoteženo rešitev brez časovnih rokov in pogojevanja od zunaj, ki bo izhajala iz široke 
javne podpore in bo znotraj pravnih okvirov. Grško zunanje ministrstvo je obtožilo Moskvo, da se vmešava v delovanje 
njihovih demokratičnih institucij, ki ga regulirajo ustava in zakoni, in ne komentarji tretjih oseb.  
Uveljavljanje dogovora z Grčijo 
Skopje se ne ozira na glasovanje o zaupnici grški vladi in nadaljuje uveljavljanje dogovora z Atenami. V makedonskem 
uradnem listu je tako danes objavilo odločitev o spremembi ustave. S tem je postala veljavna uporaba imena države 
Republika Severna Makedonija, čeprav odločitve ni podpisal Ivanov, ki je proti ustavnim spremembam. 
Po oceni premiera Zorana Zaeva njegov podpis ni potreben, odločitev pa je podpisal predsednik sobranja Talat Xhaferi. 
Makedonija mora mednarodne osebne dokumente državljanov uskladiti z ustavnimi spremembami v petih 
letih, dokumente za notranjo uporabo pa bo prilagajala postopoma, skladno s procesom odpiranja pogajanj države z 
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Evropsko unijo. 
Seje sobranja v albanskem jeziku 
Vlada je odmrznila tudi zakon o jezikih, ki uvaja albanski jezik kot drugi uradni jezik v Makedoniji. Sobranje je zakon sprejelo 
že pred letom dni, Ivanov pa ga že dvakrat ni hotel podpisati, ker je prepričan, da je protiustaven. Vladajoča koalicija ga je 
začasno dala na stran, ker si je postavila za prednostno nalogo zagotovitev dvetretjinske večine v parlamentu za sprejetje 
ustavnih sprememb in ustavnega zakona. Uvedba albanščine kot uradnega jezika je bila pogoj albanskih strank za podporo 
vladi. 
Xhaferi je zakon takoj po končani zadnji fazi postopka za spremembo imena države in podpori dogovora z Grčijo poslal v 
objavo v uradnem listu. Podpredsednik vlade Buhar Osmani je pojasnil, da to pomeni, da bo lahko Xhaferi vodil zasedanja 
sobranja v albanskem jeziku. Po mnenju največje opozicijske stranke VMRO-DPMNE predstavlja objava zakona v uradnem 
listu brez podpisa predsednika države kaznivo dejanje, ki ne zastara, zanj pa je zagrožena zaporna kazen. 

• Prek Rima, Trsta in Vidma do obmejnih vasi. Blaž Močnik. Delo, Ljubljana, 16. januar 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/prek-rima-trsta-in-vidma-do-obmejnih-vasi-140116.html  
Če bomo Slovenci samo na papirju, si ne zaslužimo ostati Slovenci.  
 

 
Slika: Predsednika vlade Furlanije-Julijske krajine Massimiliana Fedrigo je najprej sprejel predsednik Borut Pahor. Foto: 
Mavric Pivk 
 
Cerklje na Gorenjskem – Predsednik vlade Furlanije-Julijske krajine (FJK) Massimiliano Fedriga podpira zagotovljeno 
izvolitev predstavnika slovenske manjšine v rimski parlament. Takoj je izjavil po današnjem srečanju z zunanjim ministrom 
Mirom Cerarjem v Cerkljah na Gorenjskem. 
Massimiliano Fedriga je poudaril, da izvolitev Slovenca ne sme biti odvisna od strank, medtem ko Cerar meni, da obstoječi 
italijanski volilni zakon še ni v zadostni meri usklajen z zaščitnim zakonom, čeprav je že lani v italijanski prestolnici dobil 
zagotovilo, da bo tamkajšnja vlada proučila vprašanje in poiskala rešitev. 
Minister Cerar se je zavzel za okrepitev aktivnosti za vrnitev Narodnega doma v Trstu slovenski narodni skupnosti, kar da 
predstavlja pomemben simbolni korak v slovensko-italijanskih odnosih. Sogovornika sta izpostavila pozitivne trende na 
gospodarskem področju ter v programih čezmejnega sodelovanja, ki so z železnico spet povezali Ljubljano in Trst. Slovenija 
je obenem podprla kandidaturo Trsta za Evropsko prestolnico znanosti Euroscience Open Forum (ESOF) med 4. in 10. 
julijem 2020.  
V Svetu slovenskih organizacij (SSO) menijo, da je ključni problem slovenske manjšine v Italiji prav zajamčeno zastopstvo v 
senatu in poslanski zbornici Italije. »Zakon nam predvideva, da v dveh zbornicah sedita Slovenca, zato ne smemo mimo teh 
določil, tako kot ne bi smela Slovenija mimo recipročnosti, da v državnem zboru zagotovi mesti poslanca madžarske in 
italijanske manjšine,« je izpostavil predsednik SSO Walter Bandelj. Le za zakonom je treba trdno stati, poudarja: »Če 
matični državi za to ne pokažeta zanimanja, potem smo tako imenovani slovenski zamejci samo na papirju in si ne zaslužimo 
ostati Slovenci.« 
Vprašanje zakonske ureditve zajamčenega zastopstva v italijanskem parlamentu po slovenskem vzoru za mesto 
madžarskega in italijanskega poslanca v Državnem zboru je ključna politična točka tudi za tajnika in deželnega poslanca 
stranke Slovenska skupnost (SSk) Igorja Gabrovca, saj bi na ta način okrepili tudi prisotnost v deželnem svetu FJK: »Obe veji 
italijanskega parlamenta skupaj štejeta približno tisoč parlamentarcev, zato bi bil en Slovenec kapljica v tistem morju. Lahko 
razmišljamo o večanju garancij izvolitve tudi v Deželni svet FJK, kjer neki minimalni olajševalni mehanizmi že obstajajo, in v 
občinske uprave.« Deželni svet bo namreč letos sprejemal novo reformo krajevnih (občinskih) uprav, zato politična večina 
ne sme prezreti potreb in pričakovanj večjezičnega obmejnega območja, pravi Gabrovec: »Slovenska manjšina je zaščitena 
in priznana v 32 občinah, sedem od teh je popolnoma dvojezičnih in v nekaterih smo Slovenci tudi večinski.« Zato je tudi v 
interesu manjšine, da se odnosi med Slovenijo in FJK okrepijo in razvijajo pri konkretnih projektih gospodarskega, 
kulturnega in krajinskega sodelovanja, dodaja. 
Položaj Slovencev v FJK pa še vedno zaznamuje neenakovreden razvoj znotraj dežele, ki se še posebej kaže v Videmski 
pokrajini. »Trenutni položaj sploh ni spodbuden,« je na nedavnem Dnevu emigranta, osrednji prireditvi pokrajine, sporočil 
tamkajšnji predsednik Kmečke zveze in župan občine Tipana Alan Cecutti. Spomnil je, da je imelo deset »popolnoma 
slovenskih« občin (Bardo, Dreka, Grmek, Podbonesec, Rezija, Sovodnje, Srednje, Sveti Lenart, Špeter, in Tipana) po popisu 
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leta 1951 še 24.180 prebivalcev, lanskega januarja pa le 7556. Od popisa leta 2011 do danes se je v omenjenih lokalnih 
skupnostih število prebivalcev zmanjšalo še za 719. »Vsem so znani vzroki, ki so pripeljali do takega položaja. Pomanjkanje 
delovnih mest, izseljevanje, razkosavanje posesti, zlasti pa manjvrednostni kompleks, ki so ga rodile politične izbire,« je 
dejal. 

• Posvetovalnemu referendumu še naprej rdeča luč. Mo. B. Delo, Ljubljana, 16. januar 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/odbor-znova-o-globalnem-sporazumu-o-migracijah-140104.html  
Vlada in zakonodajno-pravna služba sta podali mnenje, da bi bil posvetovalni referendum o globalnem dogovoru o 
migracijah v takšni obliki neprimeren.  
 

 
Slika: Državni sekretar Sandi Čurin poudarja, da države same določajo ločnico med zakonitimi in nezakonitimi 
migracijami. Foto: Jure Eržen/Delo 
 
Ljubljana – Del opozicije (SDS in SNS) vztraja pri razpisu posvetovalnega referenduma o globalnem migracijskem sporazumu, 
h kateremu je Slovenija pristopila 10. decembra v Marakešu, pozneje pa ga je potrdila še generalna skupščina Združenih 
narodov. Člani odbora za zunanje zadeve na današnji seji niso podprli predloga mnenja tega delovnega telesa, da je predlog 
za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi migracij primeren. Za predlog mnenja je glasovalo pet članov odbora, 
proti jih je bilo deset. 
Poslanec iz vrst SDS Branko Grims je med današnjo sejo odbora za zunanje politiko dejal, da bi moralo imeti o tako 
pomembnem vprašanju besedo ljudstvo. Če bi na posvetovalnem referendumu ljudstvo glasovalo proti dogovoru, bi morala 
Slovenija odstopiti od sporazuma. 
Zunanji minister Miro Cerar je poudaril, da je k dogovoru pristopilo 152 držav, med njimi je tudi 19 članic Evropske unije. 
Ponovil je dosedanje stališče, da se države ne morejo same učinkovito soočati z množičnimi migracijami in da je zato tak 
dogovor nujen. Sandi Čurin, državni sekretar na notranjem ministrstvu, ki je v Marakešu decembra zastopal Slovenijo, pa je 
med današnjo sejo poudaril, da gre za politični dogovor, ki izrecno poudarja suverenost držav pri pisanju lastne migracijske 
politike in tudi ločnic med zakonitimi in nezakonitimi migracijami. Eden glavnih očitkov, povezan z mednarodnim 
dogovorom, je namreč bil, da izenačuje zakonite in nezakonite migracije. 
Globalni dogovor ZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah je nepogodbeni mednarodni akt (torej ni pravno zavezujoč) in 
kot tak ni v pristojnosti državnega zbora. Državni zbor pa lahko posvetovalni referendum razpiše le o vprašanjih iz svoje 
pristojnosti. 
Posvetovalni referendum 
Državni zbor lahko razpiše posvetovalni referendum o vprašanjih iz svoje pristojnosti, ki so širšega pomena za državljane. 
Razpiše se lahko na celotnem območju države ali na določenem ožjem območju, če vprašanje zadeva samo prebivalce 
tega območja. 
Referendum razpiše državni zbor, pobudo zanj lahko da vsak poslanec državnega zbora. 
Državni zbor ni vezan na izid posvetovalnega referenduma. 
Vir: MJU  
Vlada zato v mnenju o predlogu za razpis referenduma ugotavlja, da ta nima zakonske podlage. Po njihovem mnenju je 
predlog neprimeren tako iz procesnih kot vsebinskih razlogov. 
Podobno ugotavlja zakonodajno-pravna služba državnega zbora. Zapisali so, da sam globalni dogovor ni v pristojnosti 
državnega zbora, je pa v njegovi pristojnosti lahko vsebina dogovora. »Akti, s katerim lahko državni zbor obravnava vsebino, 
ki je v globalnem dogovoru, so različni (priporočila, deklaracija, resolucija, zakon …).« Iz referendumskega vprašanja pa ni 
razvidno, na katero odločitev ali akt državnega zbora naj bi se predlog posvetovalnega referenduma nanašal. Dodajajo še, 
da zdaj predlagano referendumsko vprašanje vzbuja dvom in je nejasno, zato v takšni obliki ne more biti predmet razpisa 
posvetovalnega referenduma. 
Globalni dogovor določa 23 ciljev, s katerimi naj bi pristopnice poskrbele za bolj organizirane in varne migracije. Ukrepi se 
nanašajo tako na podporo državam, od koder ekonomski migranti izvirajo, kot tudi na boj proti tihotapcem z ljudmi, 
odpiranje zakonitih poti do dela v tujini, zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev, boj proti diskriminaciji in drugo. 
Dogovor je razdelil tudi svetovno javnost. Od njega so med drugimi odstopile ZDA, Izrael, Madžarska, Češka in Avstrija. 

• »Rad bi zaživel kot normalen človek«. Boštjan Videmšek, Delo, Ljubljana, 16. januar 2019  
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Brezizhodnost, tesnoba, stres, nasilje in vsiljeni zakon džungle.  
 

 
Slika: Eritrejec Haled Ali je v Bosni in Hercegovini že štiri mesece. V tem obdobju se je čez Hrvaško že trikrat poskusil 
prebiti do Slovenije. Foto: Jure Eržen/Delo 
 
Velika Kladuša – Po travniku, na katerem je do konca jeseni in prisilne selitve v kaotično taborišče Miral na obrobju mesta 
več sto beguncev in migrantov s pomočjo prostovoljcev z vsega sveta živelo razmeroma svobodno in varno življenje, se 
danes, iščoč hrano, sprehaja na ducate potepuških psov. Iz ozadja odmeva žalosten lajež njihovih tovarišev, zaprtih v 
lokalnem zavetišču za pse. 
Potem ko je Mednarodna organizacija za migracije (IOM) s pomočjo policije v taborišče Miral preselila približno 700 
beguncev in migrantov, jih zunaj uradne institucije, ki je drastično poslabšala življenje ljudi na begu, predvsem njihove 
medsebojne odnose, živi le še nekaj ducatov. Eden izmed njih je 38-letni Eritrejec Haled Ali, ki je v Bosni in Hercegovini že 
štiri mesece. V tem času se je prek Hrvaške že trikrat poskusil prebiti do Slovenije, vmesne postaje tukajšnjega begunsko-
migrantskega moštva na poti do Italije, Nemčije, Francije, Švedske … 
 

 
Slika: Begunsko taborišče Miral v Veliki Kladuši, ki ga ureja in upravlja Mednarodna organizacija za migracije. Foto: Jure 
Eržen/Delo  
Vrnitev v točko nič 
Haled, ki je pred sedmimi leti zaradi nevzdržnih pritiskov vojaške diktature zapustil domačo Eritrejo, se je enkrat že prebil 
čez celotno balkansko begunsko pot. Ko je bil nekaj mesecev odprt humanitarni koridor med Turčijo in srednjo ter severno 
Evropo, je nizkoraslemu možu blagih potez in premišljenih besed iz Bolgarije, kjer je v namestitvenem centru preživel 
poldrugo leto, uspelo priti na Švedsko. Tam je, kot politični begunec, nameraval zaprositi za azil. Podobno je storilo na 
stotine njegovih rojakov in rojakinj – prošnje za politično zatočišče so bile leta 2015 in 2016 eritrejskim beguncem zaradi 
grozljivih razmer v državi na Afriškem rogu ponavadi odobrene. Haledova ni bila. Nasprotno. Ker je bil registriran že v 
Bolgariji, so se švedske pristojne službe odločile za deportacijo. Njegove sanje so se razblinile. Vrniti se je moral na 
izhodiščno točko. V točko nič. 
Ker domov ne more in noče, v Eritreji bi ga vrgli v ječo, se je lani še enkrat podal po balkanski poti – po njenih ostankih. 
Bolgarija. Srbija. Bosna in Hercegovina. V Veliki Kladuši blizu hrvaške meje je najprej živel v šotoru. Ko je sledila velika selitev 
v taborišče, se je s tremi sotrpini zatekel v zapuščen kontejner, ki ga je lokalni nogometni klub uporabljal kot improvizirano 
slačilnico. 
»Nikakor ne bom šel v taborišče. Miral je pekel. Ogromno je nasilja in kriminala. Med različnimi skupinami vlada napetost. 
Hrana je grozna. V vrsti se čaka tudi tri ure. Gibanje je omejeno. Imam velike težave z želodcem. Jem lahko le kuhano hrano, 
drugače imam strašne bolečine,« je med pripravo kosila na »gašperčku«, ki jim služi kot peč in štedilnik hkrati, dejal 
premraženi Haled. Jutro je bilo zelo mrzlo. Rahlo ogrevanje ni zaleglo. »Ujet sem. Nimam izbire. Lahko se poskusim prebiti 
nekam v Evropo, kjer me ne bodo zavrnili, ali pa umrem. Zavedam se, da imam malo možnosti, a bom še poskušal. Le da se 
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vreme malo izboljša,« je mirno razlagal begunec iz ene izmed najbolj zaprtih in totalitarnih držav na svetu, ki je na begu iz 
Eritreje preživel veliko časa tudi v Sudanu. Tam je bilo zanj najhuje. Zlorabljali so ga tihotapci in policija, dela pa ni bilo. 
 
Splav meduze 
»Tu so ljudje večinoma prijazni do mene, čeprav včasih slišim kakšno rasistično opazko. A tega sem se navadil že v Bolgariji, 
kjer je bilo grozno. Tam nas, Afričanov, nimajo za ljudi. Pljuvali so za mano. Toda tu ni dela. Tudi lokalni ljudje gredo v 
Slovenijo in Nemčijo. Nočem biti vse življenje na begu. Rad bi se ustalil in zaživel kot normalen človek,« je med odejami, 
čevlji, svežo zelenjavo, konzervami in rabljenimi oblačili tiho nadaljeval Haled, ki so ga po selitvi v kontejner dvakrat okradli. 
Tudi na ulici, ne le v taborišču, vlada zakon džungle. Med migrantskimi in begunskimi skupinami se je oblikovala hierarhija. 
Eritrejci, ki jih je le nekaj, so na njenem dnu, zato je Haled še bolj izpostavljen. 
Podobno velja za njegovega »sostanovalca«, Egipčana Zakario, ki si je med našim obiskom zelo poškodovano desno koleno 
mazal s kremo, ki so mu jo priskrbeli prostovoljci iz SOS Velika Kladuša. Novembra, ko se je nazadnje poskusil prebiti čez 
Hrvaško, so ga brutalno pretepli hrvaški policisti – takšno usodo je, mnogi večkrat, doživela večina beguncev in migrantov, ki 
so jih zajeli po izpovedih iz meseca v mesec bolj nasilni hrvaški policisti. Zakaria je že imel poškodovano koleno – policist ga 
je namenoma večkrat udaril tja. Poškodba se je poslabšala, toda predstavniki IOM mlademu Egipčanu še zdaj ne dovolijo 
oditi v bolnišnico v Bihaću. To je le ena – popolnoma tipična – posledica industrializacije in institucionalizacije begunsko-
migrantskega vprašanja na zahodu Bosne, ki jo Evropska unija počasi spreminja v (še eno) veliko begunsko taborišče. Še eno 
človeško deponijo. 
»Moja družina ve, da sem v težavah. Vedo tudi, da se ne morem vrniti. Upajo, da bom preživel. A to ni dovolj … Sedem let 
sem od doma. Morda se mi bo nekoč vendarle nasmehnila sreča,« se je z žalostnim nasmeškom poslovil Haled Ali. 
 

 
Slika: Improvizirani kamp na obrobju mesta. F5: Jure Eržen/Delo  
 

• Šivi in luknje. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, 16. januar 2019  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/sivi-in-luknje-139560.html  
Premier Conte gladi odnose z Evropo, minister Salvini jih razdira. A ve se, kdo v tem duelu je močnejši.  
 

 
Slika: Z leve: Luigi Di Maio, Matteo Salvini in Giuseppe Conte. Foto: Reuters 
 
Predsednik italijanske vlade si na vse načine prizadeva, da bi zgladil odnose z Evropo. Zgodba z italijanskim proračunom se je 
konec leta končala s kompromisom med Rimom in Brusljem, zdaj premier popravlja odnose tudi na področju priseljenske 
politike. Toda italijanska država pošilja navzven konfliktna sporočila – Giuseppe Conte govori eno, Matteo Salvini povsem 
drugo. In ve se, kdo je v tej tekmi močnejši, premier ali notranji minister, prvak Lige. 
Ni zmagal na volitvah, vendar je bil najuspešnejši člen desne sredine, Salvini je po nekaj mesecih v vladi postal najmočnejši 
politik v Italiji in eden vplivnejših v Evropski uniji. Ministrski predsednik na drugi strani pa je zasedel položaj po naključju, 
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tudi na italijanskem notranjepolitičnem prizorišču je bil »popoln neznanec«, brez vsake politične kilometrine. Professore je 
od prvega dne v palači Chigi veljal za marioneto. V zadnjem času je nastal vtis, da hoče držati volan v svojih rokah, išče novo 
gravitacijsko težišče, je nedavno komentiral Corriere. In vendar je premierova avtonomija vprašljiva, kot je običajno v takih 
primerih je smiselno razmišljati v kontekstu optičnih učinkov. 
Razpoke v rimski vladi pa so očitne. Stališča vplivnega podpredsednika vlade Salvinija so razvpita: tudi po tem, ko je osem 
evropskih držav doseglo dogovor o sprejetju 49 prebežnikov z ladij Sea-Watch in Sea-Eye ter o še malo več kot 200 drugih, 
je ostal neomajen. Ladjam humanitarnih organizacij, ki sta več kot dva tedna čakali na morju, je Malta nazadnje dovolila 
vplutje, skladno s sporazumom bodo večino prišlekov sprejele Nemčija, Francija, Portugalska, Nizozemska, Luksemburg, 
Irska, Romunija in Italija. Premier Conte je, v nasprotju s trdo linijo ministra, 15 do 25 migrantom odprl vrata. Salvini je 
umaknil svojo blokado za kak ducat šele konec tedna, po nočni vladni seansi. 
 

 
Slika¨Zdaj traja nekakšna vmesna faza, značilno je, da ekonomske razmere v Italiji ne dopuščajo krize, tudi zato ima 
premier Giuseppe Conte morda manj zvezane roke. Foto: Dylan Martinez/Reuters  
 
Skrajno desna Liga od samega začetka zagovarja striktno protipriseljensko politiko in migrantom, rešenim iz Sredozemlja, ne 
dovoli izkrcanja. V koalicijski vladi ni enotnosti. Gibanje 5 zvezd je v prejšnjih primerih, namreč ladij Acquarius in Diciotto, 
prav tako razglašalo nepopustljivo stališče, zdaj taktizira. Znano je, da so razhajanja v sami stranki, njen del, recimo 
predsednik poslanske zbornice Roberto Fico, nasprotuje zavračanju ljudi, rešenih iz morja. Voditelj G5Z Luigi Di Maio se je 
zato strinjal s sprejemom določenega števila žensk, otrok, družin z ladij nevladnih organizacij, po njegovih besedah to 
pomeni zaušnico članicam Unije, ki ne sprejemajo logike delitve migrantskega bremena. 
Spor med koalicijskima partnericama je minoren. Pol leta sobivata v vladi, čeprav sta nekompatibilni in imata različne 
programe in različno volilno telo, se dan za dnem kopljeta v soju medijskih žarometov, medtem ko je opozicija postala 
skoraj neopazna. Ligo in pet zvezd povezuje sla po moči in oblasti, nimata razlogov, da bi se ji odpovedali. 
Nekaj več pozornosti vzbuja konfliktnost med dvojico Conte-Salvini in novi aktivizem premiera. Smo pri dilemi, kaj je vloga 
predsednika vlade v sedanji politični konstelaciji Italije, koliko niti sploh drži v rokah. 
V vladno palačo je vstopil po pomladanskih mučnih pogajanjih, takoj ko se je pojavil, ni bilo mogoče skriti njegovega 
nesamostojnega, odvisno začrtanega mandata. Od začetka je veljal za politično lutko, podrejeno podpredsednikoma vlade 
Salviniju in Di Maiu. Postopno, v dolgih tednih pogajanj z bruseljsko komisijo zaradi predvidenega proračunskega 
primanjkljaja v osnutku italijanskega proračuna, je v očeh evropskih institucij prevzel vlogo nekakšnega mediatorja, je te dni 
v milanskem dnevniku zapisal Massimo Franco. Gladil je razlike med eno in drugo stranjo – rimska vlada je zaostrila relacije 
z Unijo kot še nobena pred tem, vladni stranki nista hoteli odstopiti od svojih predvolilnih obljub – utiral je pot kompromisu. 
Na koncu je dosegel je dogovor, ki je bil na začetku videti neizvedljiv. 
 

 
Slika: Matteo Salvini je po nekaj mesecih v vladi postal najmočnejši politik v Italiji in eden vplivnejših v Evropski uniji. 
Foto: Remo Casilli/Reuters  
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Tudi v aktualnem italijansko-evropskem konfliktu o priseljenski problematiki, se je Conte odmaknil od ksenofobne linije 
notranjega ministra. Ponudil je, da sprejme nekaj prišlekov, kar je zavil v pomenljivo, nedvoumno frazo: »Če se ne morejo 
izkrcati, jih bom šel iskat z letalom.« Formulacija je bila namenjena Salviniju, brez dvoma ga je morala razdražiti. 
Kljub nočnemu kompromisu, ki je bil nazadnje dosežen, gledamo spopad med premierom in podpredsednikom, poteka na 
več ravneh. A če je Salvini s svojo agresivno, rigidno protipriseljensko agendo in zapiranjem južnoitalijanskih pristanišč 
vendarle dosegel, da je vprašanje migracij dobilo evropsko razsežnost, bi to lahko nemara unovčil. Zdajšnji dogovor o 
relokaciji prišlekov na Malti v osem držav članic Evropske unije bi lahko razglasil za politični uspeh, je situacijo povzel eden 
od analitikov. Malta je naposled morala narediti tisto, česar sprva ni hotela in italijanska vlada je na neki način izstopila iz 
osame. Vprašljiva ostaja govorica z dvema jezikoma, Salvinijevim in Contejevim, negotovo je, koliko časa bo trajala. Samo še 
nekaj mesecev je do evropskih volitev, Di Maio in eden ključnih članov Gibanja 5 zvezd Alessandro Di Battista sta pravkar 
začela kampanjo s potjo v Strasbourg – dotlej se bodo vrstila preigravanja, bistveno pa je, kako se bodo politična razmerja 
preuredila po maju. 
Zdaj traja nekakšna vmesna faza, značilno je, da ekonomske razmere v Italiji ne dopuščajo krize, tudi zato ima premier 
Giuseppe Conte morda manj zvezane roke. Ravno te dni je državni statistični urad (Istat) objavil, da je industrijska 
proizvodnja padla, nakazuje se recesija, to bo črno leto za italijansko industrijo, »made in Italy«. 
Pred očmi se izplača imeti širšo, dolgoročnejšo sliko. Matteo Salvini se je vzpostavil kot protagonist v Italiji in Evropi, in to ne 
glede na dejstvo, kako močno razdvaja. Za nekatere – 30 odstotkov Italijanov, navaja javnomnenjska anketa Repubblice – je 
»najboljši«, za bistveno redkejše je »slab«. Salvini nima tekmecev. 

• Cipras preživel glasovanje o zaupnici. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 16. januar 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/cipras-prezivel-glasovanje-o-zaupnici-140270.html  
Po rezultatih zadnjih anket je proti rešitvi 27 letnega spora Grčije in Makedonije 70 odstotkov anketirancev.  
 

 
Slika: Aleksis Cipras in Panos Kammenos (desno) krepita pozicije pred skorajšnjimi izrednimi ali rednimi volitvami. FOTO: 
Petros Giannakouris 
 
Grški premier Aleksis Cipras je danes zvečer dobil zaupnico v parlamentu. Njegovo vlado je podprlo 151 poslancev v 300-
članskem parlamentu, s čimer so se v Grčiji izosgnili razpisu predčasnih volitev. Cipras je glasovanje o zaupnici zahteval, ker 
je zaradi nasprotovanja dogovoru z Makedonijo o imenu te države iz vlade izstopila Sirizina koalicijska stranka Neodvisni 
Grki (Anel) Panosa Kammenosa.  
Referendum o imenu Makedonije 
Podpora vladi bo omogočila ratifikacijo sporazuma, ki ga je Grčija lani dosegla z Makedonijo. Glasovanje o sporazumu o 
imenu Skopja z Atenami naj bi bilo v grškem parlamentu v naslednjih dneh, nasprotniki dogovora pa so za nedeljo že 
napovedali proteste. Na njih bodo zahtevali razpis referenduma o predlagani rešitvi spora o imenu z Makedonijo ali pa 
razpis predčasnih volitev.  
Po rezultatih zadnjih anket je proti rešitvi 27 letnega spora Grčije in Makedonije 70 odstotkov anketirancev. Kljub zmagi v 
parlamentu ni jasno, kakšna usoda čaka Ciprasovo vlado in ali ji bo uspelo dokončati štiriletni mandat, ki se 
zaključi septembra. Po mnenju analitikov se bo, ne glede na to, ali bo parlament ratificiral sporazum z Makedonijo ali ne, 
odločil za izredne volitve. Za ratifikacijo sporazuma je prav tako potrebna le navadna večina najmanj 151 poslancev. 

• Nova fašistična provokacija v Gorici. Blaž Močnik. Delo, Ljubljana, 17. januar 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/nova-fasisticna-provokacija-v-gorici-140442.html  
V soboto bodo na goriški občini znova priredili sprejem za veterane elitne fašistične vojske odreda X MAS, na Trgu Sv. 
Antona pa shod napoveduje neofašistično gibanje Casa Pound  
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Slika: Novofašisti iz gibanja CasaPound so novembra paradirali v Trstu, v Gorici pa nazadnje maja leta 2015. Foto: Jure 
Eržen/Delo 
V Gorici se zadnja leta fašistične provokacije že dolgočasno ponavljajo. A so nevarne in jih ne smemo podcenjevati, poudarja 
novogoriški župan Klemen Miklavič, ki je obsodil sobotni sprejem na goriški občini veteranov odreda X MAS in shod gibanja 
Casa Pound. 
Župan Klemen Miklavič poudarja, da gre za prikrito in obenem neposredno promocijo ideologij, ki so sprle evropske narode 
in na naših tleh povzročile krivice: »Rane, ki jih je za seboj pustilo 20. stoletje, se le počasi celijo, zato je še toliko bolj 
pomembno, da se odločno upremo ponovnemu oživljanju duhov preteklosti. Naša prihodnost je v sodelovanju, 
soustvarjanju skupnega in raznolikega kulturnega prostora, novih delovnih mest in blaginje za vse.« 
»Rane, ki jih je za seboj pustilo 20. stoletje, se le počasi celijo, zato je še toliko bolj pomembno, da se odločno upremo 
ponovnemu oživljanju duhov preteklosti«. Klemen Miklavič, župan Mestne občine Nova Gorica  
Oblasti dovoljujejo vzpon novofašizma 
Čeprav italijanska ustava prepoveduje obujanje fašističnih vsebin, je sprejem veteranov odreda X MAS, elitne fašistične 
vojske, ki je po italijanski kapitulaciji septembra 1943 prostovoljno prešla pod okrilje nacističnih nemških sil, vsakoletno 
dejanje. Zbirajo se na obletnico – poraza. Med 19. in 21. januarjem leta 1944 so namreč v Trnovem partizani brigade Srečka 
Kosovela uničili bataljon Fulmine. 
Kljub kritikam in političnim pozivom goriški občini ter drugim državnim ustanovam, naj prepovedo takšne dogodke in naj ne 
odpirajo starih ran, oblasti dovoljujejo vzpon novofašizma. Goriški župan Rodolfo Ziberna se brani, da občina nima veliko 
besede, če shodov ne prepovesta kvestura (policijski urad) in prefektura (upravni urad). Lani ga na sprejemu X MAS, kjer so 
pripadniki iztegovali desnice in zapeli bojno himno odreda, ni bilo, a je oktobra v klepetalnici Goriškega loka izjavil, da bo 
občina »vsekakor prisotna na vseh shodih v spomin vojnim žrtvam, naj bodo desničarske ali levičarske«. 
 

 
Slika: Grb nekdanje fašistične elitne vojske pod nemškim poveljstvom. Foto: Wikipedia  
 
Župan, sicer sin ezulskih staršev, je nazadnje dodal, da bi moral antifašizem spoštovati druge, a da nekateri sploh ne vedo, 
kaj je spoštovanje. »Tovrstne provokacije so nevarne in jih nikakor ne smemo podcenjevati. Ne smemo se prepustiti 
izgovoru, češ da je to le demokratično izražanje in da je potrebno spoštovati drugače misleče,« pa odgovarja Miklavič: 
»Toleriranje pojava in zlasti dopuščanje javnega nastopanja skupin, ki navdih črpajo iz poraženih ideologij in temnih časov 
naše civilizacije, je jasen dokaz, da preveč zlahka pozabljamo na krivice in grozote, ki so jih tovrstne ideologije udejanjale v 
preteklosti in ki so sprožile val novih krivic sovraštva in nestrpnosti.« 
Miklavič: Imamo odlična izhodišča in potenciale, da postanemo zgled nove evropske identitete 
»Živimo v drugačnem svetu, pred nami so nove priložnosti in izzivi. Nova Gorica in Gorica sta kljub težavni zgodovini in 
številnim preteklim nesoglasjem spoznali, da ideološka razhajanja ne morejo biti vodilo in podlaga za rast ter razvoj. 
Danes zasledujemo načela medsebojnega spoštovanja raznolikosti in drugačnosti ter živimo v zavedanju, da je naš 
prostor lahko močnejši in prodornejši, če se povežemo in skupaj gradimo prihodnost. Imamo odlična izhodišča in 
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potenciale, da postanemo avantgarda sožitja narodov in zgled nove evropske identitete.« Klemen Miklavič, župan Nove 
Gorice  
Partizanski zvezi onemogočili zbor pred mestno hišo 
Izjemno kritični do župana so tudi v Forumu Gorizia: »Župan, ki je prisegel na protifašistično republikansko ustavo, ne more 
tako govoriti o tistih, ki branijo to isto ustavo, in ne more dati prostora in časti tistim, ki so se prodali nacistom po 8. 
septembru.« 
V soboto svoj shod napovedujejo tudi v italijanski partizanski zvezi ANPI-VZPI, vendar jim oblasti niso pustile zbora pred 
mestno hišo, temveč na Travniku. Fašisti tretjega tisočletja iz gibanja CasaPound bodo manifestirali na Trgu Sv. Antona. 

• Znanost čaka na zakon. Jasna Kontler – Salamon. Delo, Ljubljana, 17. januar 2019  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/znanost-caka-na-zakon-138541.html  
Letošnji proračun financiranju raziskav namenja še manj denarja kot lanski.  
Včerajšnja javna tribuna o znanosti v Kopru, organizirana v okviru civilne pobude Shod za znanost, je že drugič v tednu dni – 
prvič je bilo to na predstavitvi mnenj o pomenu znanosti, raziskav in inovacij, ki jo je minuli petek organiziral matični 
parlamentarni odbor – opozorila na resnost vsestranskega zaostajanja naše znanstvenoraziskovalne sfere, ki se najbolj jasno 
kaže v premajhnem in nestabilnem financiranju ter že več let trajajočem mencanju s pripravo novega krovnega 
raziskovalnega zakona, ki se ga je vsaka vlada lotila na novo. Sedanja naj bi to prakso prekinila. 
Od novega zakona, ki naj bi raziskavam pridružil še razvoj, si v znanstveni sferi obetajo večjo avtonomijo – sedanji zavira tudi 
ustrezno nagrajevanje naših raziskovalcev – ter stabilnejše in precej večje prihodke. Čeprav naj bi se financiranje 
znanstvenoraziskovalne sfere po nekaterih ocenah v zadnjih letih nekoliko izboljšalo, še vedno ne dosega niti 0,4 odstotka 
BDP, kar je, denimo, komaj polovica tega, kar trenutno svoji znanosti namenja Estonija. Pri tem pa letošnji proračun 
financiranju raziskav namenja še manj denarja kot lanski. 

• Raziskovalci želijo biti opazni. Jasna Kontler Salamon. Delo, Ljubljana, 17. januar 2019  
https://www.delo.si/novice/znanoteh/raziskovalci-zelijo-biti-opazni-139941.html  
V Kopru so največ govorili o sistemskih spremembah. Minister Jernej Pikalo jim je obljubil podporo in hitro odšel.  
 
Koper – Najlepša dvorana mestne občine Koper, Pretorska, je včeraj gostila veliko udeležencev javne tribune o znanosti v 
okviru civilne pobude Shod za znanost. Organizator in voditelj tribune dr. Rado Pišot, direktor Znanstvenoraziskovalnega 
središča v Kopru, je zadovoljno ugotovil, da je veliko udeležencev prišlo tudi iz Ljubljane ter drugih znanstvenih središč. 
Pišot je dejal, da znanost s težavo opozarja na svoje težave. »Nismo zanimivo volilno telo,« je dejal, to pa je tudi vzrok, da 
osem mesecev po soočenju s predstavniki političnih strank v Cankarjevem domu ugotavljajo izpolnitev predvolilnih obljub. 
Snovalec Shoda za znanost direktor ZRC SAZU dr. Oto Luthar je opisal shizofrenost razmer, v katerih vsi odločno podpirajo 
znanost, besede pa močno odstopajo od realnosti: »Napočil je trenutek, ko moramo dobiti dodatna sredstva in drugačno 
organiziranost znanosti.« 
Vsi odločno podpirajo znanost, a besede močno odstopajo od realnosti. Pot do sistemskih sprememb pa vodi skozi 
premierov kabinet.  
Golob poskrbel za polemičnost 
Tribuno je zaradi drugih obveznosti najhitreje zapustil resorni minister Jernej Pikalo, ki je pred tem poudaril, da je vedno na 
strani raziskovalcev ter da si bo tudi sam prizadeval za promocijo znanosti. »Nujno je, da se družba zave vloge znanosti,« je 
rekel Pikalo, ki je tudi napovedal, da bo Slovenija poskušala postati ena od inovacijsko vodilnih držav. 
Dr. Robert Golob, bivši raziskovalec in član Drnovškove vlade, zdaj direktor uspešnega podjetja GEN-I, je včeraj najbolj 
poskrbel za polemičnost tribune, saj je izjavil, da je denarja za raziskave pri nas še preveč, raziskovalce pa je tudi opozoril, da 
pot do sistemskih sprememb vodi skozi premierov kabinet. Kritično je ošvrknil tudi gospodarstvo, v katerem naj bi bilo kar 
80 odstotkov takih podjetij, ki ne sledijo času in potrebujejo prav takšno »staro« znanost. 
Predsednica neformalne koordinacije raziskovalnih institucij Kosris, direktorica Inštituta za narodnostna vprašanja dr. Sonja 
Novak Lukanović je dejala, da si raziskovalci želijo moderen in širok zakon, ki bo zagotovil večje in stabilnejše financiranje, 
povečal avtonomijo, vključeval tudi inovacije, ter da se v Kosrisu zavzemajo za vrnitev k ministrstvu za znanost, visoko 
šolstvo in tehnologijo. 
Spomladi tradicionalni shod za znanost 
Dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani, je opozoril, da bi napovedano povezovanje novega raziskovalnega zakona z 
visokošolskim zakonom lahko ustavilo pripravo prvega zakona. Tako kot dr. Jadran Lenarčič, direktor Inštituta »Jožef 
Stefan«, meni, da sedanji plačni sistem povzroča težave, ker so profesorji bolje plačani od primerljivih raziskovalcev. Papič 
se je zavzel tudi za vrnitev nacionalne tehnološke agencije TIA. V razpravi se je oglasila tudi zadnja ministrica za znanost in 
tehnologijo ter prva rektorica dr. Lucija Čok, ki je v vseh svojih vlogah doživljala podcenjevanje znanosti: »Za nekatere smo 
še vedno zajedavci.« 
 
Včerajšnji tribuni bo skladno s prizadevanjem raziskovalcev za večjo opaznost po napovedih to pomlad sledil še zdaj že 
tradicionalni shod za znanost. Le da se bo, če bo obveljalo to, kar je včeraj povedal dr. Rado Pišot, povorka raziskovalcev 
tokrat morda odpravila proti vladni palači. O tem bo odločil odbor Shoda za znanost, ki bo, seveda, upošteval vse, kaj bo za 
znanost do takrat naredila vlada, najprej v razpravi o rebalansu letošnjega proračuna.  
 

Dnevnik, Ljubljana 
 

• Juncker spodbuja Skopje in Atene k zgodovinskemu dejanju. STA. Dnevnik, Ljubljana, 11. januar 2019  
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https://www.dnevnik.si/1042857113/svet/juncker-spodbuja-skopje-in-atene-k-zgodovinskemu-dejanju-  
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je v pričakovanju glasovanja o spremembah ustave v skladu s 
prespanskim dogovorom o spremembi imena Makedonije danes v Bukarešti oblasti v Skopju in Atenah spodbudil, naj 
storijo, kar terja zgodovina. 
 

 
Slika: Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Foto: Reuters  
 
Juncker je izpostavil, da ga navdušuje pogum v obeh državah, in izrazil željo, da bi se ta proces končal uspešno. Ob tem je 
premierja Zorana Zaeva in Aleksisa Ciprasa ter oba parlamenta spodbudil, naj storita, kar terja zgodovina. 
To je Junckerjevo sporočilo obema stranema pred pričakovanim glasovanjem v makedonskem sobranju o spremembah 
ustave v skladu s prespanskim dogovorom, ki predvideva spremembo imena bivše jugoslovanske republike v Severna 
Makedonija. 
Za dokončno potrditev sprememb je potrebna dvotretjinska večina od skupaj 120 poslancev. Ali bo to mogoče doseči, za 
zdaj ni jasno. 
Dogovor o imenu, katerega usoda je sicer negotova tudi v Grčiji, je zgodovinski, saj rešuje dvajsetletni spor, ki ovira pot 
Makedonije v EU in zvezo Nato. 
Romunski predsednik Klaus Iohannis je v povezavi s tem danes v Bukarešti poudaril, da ta del Evrope sodi v EU in da je to 
izjavo treba udejanjiti tudi v praksi. Tudi on upa na uspešen razplet tega procesa. 

• Skozi šivankino uho za novo ime države. Dejan Kovač. Dnevnik, Ljubljana, 11. januar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042857184/svet/makedonska-vlada-zagotovila-zadostno-podporo-za-spremembo-ustave  
Z enim glasom nad potrebno dvotretjinsko večino so poslanci sobranja z ustavno spremembo potrdili preimenovanje 
države v Republiko Severno Makedonijo. Poleti sprejeti sporazum o tem mora ratificirati še grški parlament, kjer bo 
zaradi tega visela na nitki Ciprasova vlada. 
 

 
Slika: Tudi tokratno dogajanje v sobranju ni minilo brez protesta nasprotnikov preimenovanja Makedonije. Foto: Reuters 
 
Makedonski parlament je nocoj dokončno potrdil poleti sprejeti dogovor z grško vlado o poimenovanju države in drugih 
ustavnih spremembah, ki Skopju odpira vrata Nata in pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Ob različnih razlagah, kdaj se 
izteče zadnji rok za potrditev, je danes popoldne tiskovna služba makedonske vlade sporočila, da je njenim pogajalcem 
uspelo doseči sporazum z osmerico poslancev opozicijske VMRO-DPME, ki so nato zagotovili potrebno dvotretjinsko večino 
glasov za poseg v temeljni zakon države. 
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Slika: Današnje zmagoslavje premierja Zorana Zaeva z objemi bo moralo dobiti potrditev še v grškem parlamentu. Foto: 
AP  
 
Premier Zoran Zaev je moral že oktobra na podoben način zbrati 80 glasov v 120-članskem parlamentu za odprtje razprave 
o ustavnih dopolnilih, ki poleg imena Severna Makedonija v preambulo vnašajo z albansko manjšino sklenjeni ohridski 
sporazum iz leta 2001 ter dodajajo odstavke, s katerimi se Makedonija zavezuje k spoštovanju suverenosti, ozemeljske 
celovitosti in politične neodvisnosti sosednjih držav in varovanju interesov Makedoncev v tujini. Takrat so glasovanje 
opravili dvakrat, saj VMRO-DPME elektronskemu ni zaupala, a je bil v obeh primerih rezultat prav na zahtevanem robu.  
Do glasov tudi s sporno amnestijo 
Tokratno dokončno potrditev z 81 glasovi ob bojkotu preostalih poslancev opozicije si je Zaev zagotovil tudi s spremembo 
zakona o amnestiji, ki omogoča oprostitev sodelujočih v nasilnih izgredih v saboru ob izvolitvi Talata Xhaverija za njegovega 
predsednika. Med njimi so tudi poslanci VMRO-DPME, ki jih je vlada pridobila na svojo stran za potrditev ustavnih 
sprememb, kar bo ostal madež v zahtevani vladavini prava v državi. A Zaev očitno ni imel druge možnosti, če se ni hotel 
posloviti od svojega projekta rešitve spora z Grčijo, ki ima vso podporo EU in severnoatlantskega zavezništva. Dodatne 
zahteve je moral izpolniti tudi za zagotovitev glasov štirih poslancev opozicijske Bese; te so se nanašale na bolj zavezujoče 
priznanje pravic albanske manjšine.  
Ovire tudi v grškem parlamentu 
Po makedonskem sprejemu ustavnih sprememb je zdaj na vrsti grški parlament, ki mora še ratificirati meddržavni 
sporazum, ki sta ga Zaev in Aleksis Cipras sklenila lansko poletje. Levičarski grški premier ima v koaliciji z desničarskimi 
Neodvisnimi Grki (ANEL) skromno večino 153 poslancev v 300-članskem zakonodajnem telesu in velik problem, saj vodja 
Anela, obrambni minister Panos Kamenos, dogovoru s Skopjem nasprotuje kot slabi kupčiji. Pozna potrditev novega 
državnega imena v sobranju je bila kriva za odpoved današnjega sestanka Kemenosa s Ciprasom na temo ratifikacije, je pa 
grški premier že vnaprej za grško Open TV dejal, da ne verjame, da bi Anel zaradi nje razdrl koalicijo. Grška javnost je ob 
imenu Severna Makedonija za svojo sosedo razdeljena, spor znotraj vlade med obrambnim ministrom in zunanjim 
ministrom Nikosom Kociasom, ki je sporazum zagovarjal, pa je že oktobra sprožil odstop slednjega. Če Ciprasu ne bo uspelo 
prepričati sedmerice poslancev Neodvisnih Grkov, bi na ratifikacijo vezal zaupnico, poraz pa bi pomenil izredne volitve. 
Zmaga opozicijske Nove demokracije, ki trenutno vodi v javnomnenjskih anketah, bi dogovor z Makedonijo potem verjetno 
pokopala.  
Po izglasovanju ustavnih sprememb v Skopju zna zato Bruselj svoj pogled zdaj preusmeriti proti Atenam. Predsednik 
evropske komisije Jean-Claude Juncker je namreč še danes iz Bukarešte, kjer se mudi ob romunskem prevzemu 
predsedovanja EU, makedonske poslance spodbujal k sprejemu tistega, »kar jim narekuje zgodovina«.  
Merklova in Cipras o zglajenih sporih 
Rešitve dolgoletnega spora med Grčijo in Makedonijo se je na prvem obisku v Atenah po petih letih dotaknila tudi nemška 
kanclerka Angela Merkel. Grške politike je pozvala, naj podprejo poleti sklenjen dogovor o Severni Makedoniji, a dodala, da 
ni njen namen vmešavati se v notranje zadeve držav. Merklova in grški premier Aleksis Cipras sta se na pogovorih v četrtek 
zvečer sicer osredotočila na migracijska vprašanja, bližajoče se evropske volitve ter grški izhod iz finančne krize, ki obeta, da 
bo Grčija po več kot desetletju spet samostojno pristopala k finančnim trgom. Na državni ravni so spori med Nemčijo in 
Grčijo zglajeni, sta ugotavljala, Cipras pa je slikovito dejal, da so »stereotipi o lenem Grku in strogem Nemcu« preteklost, 
čeprav se kakšnih 700 levičarskih protestnikov, ki jih je policija mirila tudi s solzilcem, s tem očitno ni strinjalo. Kanclerka se 
je danes sešla tudi z grškim predsednikom Prokopisom Pavlopulosom, v pogovoru na nemški šoli v Atenah pa se dotaknila 
vrste aktualnih vprašanj. Med drugim je dejala, da se bo do zadnjega zavzemala za urejen izstop Velike Britanije iz EU, 
ocenila, da Turčija zaradi kršitev svoboščin v doglednem času ne more postati njena članica, ter povedala, da se bo Nemčija 
še naprej zavzemala za skupno azilno politiko Unije. 

• Služba za slovenski jezik: Ko vam šef nalaga delo v tujem jeziku. Maja Šučur. Dnevnik, Ljubljana, 12. januar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042857220/kultura/splosno/sluzba-za-slovenski-jezik-ko-vam-sef-nalaga-delo-v-tujem-jeziku  
Kako se s slovenščino v šoli spopada otrok kitajske družine, ki se je včeraj priselila v vaš blok? In kako pri zdravniku 
njegova mati? Vam lahko daje nadrejeni navodila v slovaščini? Lahko nosi nov hotel, ki ga gradijo nasproti vaše službe, 
ime v angleščini? Odgovore smo iskali pri službi za slovenski jezik. 
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»Če smo slabe rezultate o jezikovni zmožnosti petnajstletnikov, ki jih je pred leti pokazala mednarodna raziskava Pisa, 
uspešno izboljšali, so zdaj očitne težave s pismenostjo odraslih Slovencev,« opozarja vodja službe za slovenski jezik dr. 
Simona Bergoč. Foto: Jaka Gasar  
 
Služba za slovenski jezik je leta 2004 prevzela naloge poprej ustanovljenega Urada za slovenski jezik, ki je nastal leta 2000 v 
sklopu vlade. »Pristojnosti so s selitvijo v okvir kulturnega ministrstva ostale primerljive, le avtonomija, denimo pri javnem 
izražanju stališč, je zdaj manjša, saj je služba del kulturne politike krovnega ministrstva,« pojasnjuje vodja službe za 
slovenski jezik dr. Simona Bergoč. 
»Jezikovna politika je lahko z zakoni bolj ali manj regulirana, naša je po vzoru Francije precej eksplicitna. Imamo serijo 
področnih zakonov, ki vsebujejo tudi člene o jeziku, in sistemski zakon o javni rabi slovenščine, ki na primer določa rabo 
jezika v oglaševanju ali v medijih.« Država lahko razmere ureja tudi z mehkejšimi ukrepi, denimo prek javnih razpisov. 
Problematična pismenost odraslih 
Pravkar je v javni razpravi nacionalni program za jezikovno politiko 2019–2023, ki si prizadeva za čim višjo raven znanja 
slovenščine, pa tudi manjšinskih jezikov, na primer romščine, in tujih jezikov. Če smo slabe rezultate o jezikovni zmožnosti 
petnajstletnikov, ki jih je pred leti pokazala mednarodna raziskava Pisa, uspešno izboljšali, so zdaj očitne težave s 
pismenostjo odraslih Slovencev. Kar tretjina ima tako nizko raven besedilnih spretnosti, da jih to ovira pri delu in 
vključevanju v družbo, brati pa so sposobni le kratka in preprosta besedila. Rešitev? Projekte za izboljšanje pismenosti 
odraslih izvaja zavod ministrstva za izobraževanje Andragoški center Slovenije, ki se je z razvijanjem gradiv in pristopov na 
stanje zelo hitro odzval, tudi s promocijskimi aktivnostmi. »A odrasle je izjemno težko pritegniti na tečaj ali v knjižnico, torej 
bo treba še veliko delati pri spodbujanju motivacije,« ocenjuje Bergočeva. 
Posebno pozornost je v programu namenjena tudi otrokom priseljencev, ki naj bi imeli v osnovni šoli možnost dodatnih ur 
slovenščine enkrat ali dvakrat na teden, strokovnjaki namreč že dolgo opozarjajo, da je teh ur premalo. Lani je bil sprejet 
tudi nov pravilnik za srednje šole, ki določa, da mora šola za te dijake organizirati intenzivni tečaj slovenščine – v obsegu vsaj 
120 ur – v začetku novega šolskega leta ter zanje oblikovati osebni izobraževalni načrt. 
Odrasli priseljenci imajo v okviru začetne integracije možnost obiskovanja 180 ur tečaja slovenščine in spoznavanja 
slovenske družbe, dodaja sogovornica, po opravljenem izpitu pa pridobijo tudi potrdilo o svojem znanju. Zgolj postopoma se 
ureja tudi položaj drugih manjšin, denimo učencev, katerih materinščina je romščina in se slovenščine učijo z metodo učenja 
slovenščine kot drugega jezika, pa gluhih in naglušnih oseb, ki si želijo sistematičnega učenja slovenskega znakovnega jezika. 
Žolčne razprave 
Okostnjak, ki bo v prihodnosti zagotovo spet skočil iz omare, je tudi jezik v visokem šolstvu. »Na eni strani je zaščita 
slovenskega znanstvenega in strokovnega jezika nujna, navsezadnje učimo večinoma Slovence, ki se, upam, pripravljajo 
predvsem na delo v Sloveniji. Na drugi je pomembna internacionalizacija znanja, kar pomeni izmenjavo študentov in težave 
pri organizaciji pouka. Treba bo torej najti model, ki bo v zadostni meri upošteval obe vrednoti. Za izjeme, kjer bi bil učni 
jezik tudi angleščina, bi bila najboljša rešitev vzporedni programi, a se takoj pojavi problem s financiranjem.« 
Duhove so v javnosti dolgo burile tudi žolčne razprave o pripravi novega slovarja slovenskega jezika, a Bergočeva pojasnjuje, 
da »SSKJ delajo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša na SAZU s pomočjo programskih sredstev agencije za 
raziskovalno dejavnost. Ministrstvo za kulturo v tem trenutku ne načrtuje razpisov, s katerimi bi izbirali dodatne izvajalce.« 
Izjeme in kršitve 
Že od leta 2011, odkar vodi službo, se govorci nanjo obračajo tudi v primeru kršitev zakona o javni rabi slovenščine. Ta med 
drugim določa, da morajo biti javne prireditve v slovenščini, podobno velja za poimenovanja festivalov in društev, tudi 
navodila za uporabo na prodajnih izdelkih morajo biti zapisana v slovenščini. »Prav danes sem dobila sporočilo o podjetju, 
katerega lastniki so tujci, zato od zaposlenih pričakujejo, da bodo tudi navodila o delu prejemali v tujem jeziku, kar ni 
zakonito,« pripoveduje Bergočeva, ki je obvestilo o kršitvi že posredovala na ustrezni inšpektorat. 
A zakaj se torej v mestnem središču neprestano zaletavamo v kavarne in hotele s tujim, očitno neslovenskim 
poimenovanjem? »Del problema je zagotovo neučinkovit nadzor nad kršitvami, so pa tudi izjeme – mednarodno uporabljeni 
izrazi, kot je denimo café za gostinske obrate, a taki so redki. Druga izjema so imena, ki vsebujejo zaščiteno blagovno 
znamko, takih je denimo veliko tujih hotelskih verig, ki svojega poimenovanja ne morejo spreminjati.«  
Pomoč na spletu 



S sredstvi javnih razpisov denimo postopoma nastaja rastoči spletni slovar sopomenk sodobne slovenščine, v sklopu 
projekta Wikivir pa se že skoraj desetletje na splet nalaga digitalizirano slovensko leposlovje. V zadnjih letih je ministrstvo 
pridobilo tudi 6 milijonov evrov evropskih sredstev, so katerimi bodo denimo podprli spletni portal Franček, ki bo obenem 
šolski slovar slovenskega jezika in jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine, in videoslovnico slovenskega znakovnega 
jezika, ki bo učence in učitelje opremila z didaktičnim gradivom s tega področja. 

• Arbitraža: Zagreb se poskuša vrniti v preteklost. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 12. januar 2019 
https://www.dnevnik.si/1042857223/svet/arbitraza-zagreb-se-poskusa-vrniti-v-preteklost  
Hrvaška se v svojem odzivu na tožbo Slovenije zaradi nepriznavanja arbitražne razsodbe vrača leto in pol v preteklost. 
Arbitražna razsodba zanjo ne velja. Sodišče za tožbo Slovenije načeloma ni pristojno, trdi Zagreb in dodaja, da v slovenski 
tožbi ni jasno naveden predmet spora. Za Slovenijo hrvaški odgovor ni presenetljiv. Nanj bo odgovorila do sredine 
februarja. 
 

 
Slika: Na slovenskem zunanjem ministrstvu se pripravljajo na pisanje odgovora sodišču EU na prejeti odziv Hrvaške zaradi 
tožbe o neizpolnjevanju arbitražne razsodbe. Foto: Matjaž Rušt  
 
Na slovenskem zunanjem ministrstvu se ta čas pripravljajo na pisanje odgovora sodišču EU na prejeti odziv Hrvaške zaradi 
tožbe o neizpolnjevanju arbitražne razsodbe. V trideset strani dolgem odgovoru Hrvaške na slovensko tožbo se uradni 
Zagreb ni opredelil do nobene od slovenskih tožbenih navedb. Namesto vsebinskega odgovora na konkretne tožbene 
očitke Hrvaška v odgovoru nasprotuje pristojnosti sodišča EU, da odloči o vprašanju mejnega spora. Znova je zaslediti znano 
hrvaško stališče, da arbitražna odločba ni veljavna. Razen postopkovnih ugovorov hrvaški odziv na slovensko tožbo ne 
prinaša nič novega. 
Sodišče po mnenju Hrvaške ni pristojno, da o sporu odloči na podlagi 259. člena pogodbe o delovanju EU, po katerem se je 
Slovenija sama odločila sprožiti postopek proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega pravnega reda. Kvečjemu, tako je zapisano 
v odzivu Hrvaške, ki ga je sestavil njihov pravni zastopnik Toma Galli, naj bi sodišče EU o primeru razpravljalo po 273. členu 
pogodbe o delovanju EU, za kar pa bi se morali dogovoriti obe državi članici. A bi ta dogovor po razlagi slovenskih virov 
moral vključevati tudi strinjanje, da bi sodišče razsojalo o meji, kar pa je bilo za Slovenijo nesprejemljivo, saj je z doseženo 
arbitražno odločitvijo meja med državama določena. 
Odgovor Hrvaške na postopek, ne na vsebino 
Prav tako Hrvati ocenjujejo, da so slovenske navedbe o njihovem kršenju prava EU v najboljšem primeru hipotetične, 
sodišče pa ni pristojno za reševanje hipotetičnih kršitev. Po oceni Hrvaške spor pod vprašaj postavlja tolmačenje prava EU. 
Hrvaška v odgovoru nakazuje na alternativne poti reševanja tega spora, ki pa jih Slovenija vztrajno zavrača. Naša sosednja 
država se vrača k točki, da bi o veljavnosti arbitraže, od katere so odstopili, moralo odločiti mednarodno sodišče v Haagu. 
Takšne zahteve so po mnenju slovenskih diplomatskih virov nesprejemljive in jih Slovenija že ves čas zavrača. 
Lep del hrvaškega odziva je sicer opis dogajanja okoli mejnega vprašanja z njihovega zornega kota. Med drugim navajajo, da 
so podatki iz prisluškovanja slovenski agentki in sodniku na mednarodnem arbitražnem tribunalu tako groba kršitev 
arbitražnega sporazuma, da je po njihovem sodišče »ugasnilo«, pa čeprav se je izreklo za pristojno še naprej odločati o 
sporu. Zanimivo je tudi, da v tem orisu ni ne duha ne sluha o parafiranem sporazumu Drnovšek-Račan, ki je bil doslej 
zunajsodni poskus dvostranske rešitve mejnega vprašanja. 
Slovenska stran ocenjuje, da so si Hrvati s tem odzivom, ki je prej postopkovni kot vsebinski, pridobili nekaj časa za sejanje 
dvomov. Dejansko so s svojimi navedbami sodišče izzvali, naj se izreče o svoji pristojnosti, ocenjujejo diplomatski viri. 
Temeljno vprašanje zdaj je, ali je po mednarodnem pravu dogovorjeni sporazum o arbitraži in iz nje sledeča arbitražna 
odločba tudi del evropskega prava, o kršenju katerega lahko odloča sodišče. Na slovenski strani, kjer se je politika o tožbi 
zoper Hrvaško vsebinsko soglasno strinjala, o takšni razlagi ne dvomijo. Arbitražni sporazum je denimo del hrvaške 
pristopne pogodbe EU. Če bi menili, da je tožba po 259. členu tvegana, se zanjo ne bi odločili, dodajajo. 
Več možnosti sodišča 
Slovenija bo zdaj pod vodstvom Maje Menard, slovenske zastopnice pred sodiščem EU, do sredine februarja napisala 
odgovor. Kot je razumeti slovenske vire, v odgovoru ne bodo začeli razprave o tem, ali arbitražna razsodba velja. Vendarle 
pa bo kot dokaz uporabljeno tudi mnenje pravne službe evropske komisije, v katerem je bilo jasno ugotovljeno, da hrvaška 
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dejanja po začetku izvajanja arbitražne odločbe pomenijo njeno kršitev. Komisija Jean-Clauda Junckerja tega mnenja sicer 
nikoli ni obravnavala na seji kolegija komisarjev. 
Sodišče ima po prejetju slovenskega odziva več možnosti. Lahko se izreče za pristojno in Hrvaški znova da priložnost, da 
vsebinsko odgovori na navedke iz slovenske tožbe. S pozivi k vsebinskim odgovorom Hrvaške lahko nadaljuje sojenje in se o 
pristojnosti izreče ob izreku sodbe. Lahko pa se izreče za nepristojno, s čimer se slovenska tožba zavrže. Zadnja možnost 
sodišča je razpis posebne obravnave, kjer bi se proučila zgolj pristojnost sodišča, vendar se to dogaja zgolj v redkih primerih.  

• Makedonski premier pozval Atene k ratifikaciji sporazuma o imenu. STA. Dnevnik, Ljubljana, 12. januar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042857341/svet/v-makedoniji-po-spremembi-ustave-zahteve-po-predcasnih-volitvah  
Makedonski premier Zoran Zaev je danes pozval Grčijo h končanju dolgoletnega spora med državama z ratifikacijo 
sporazuma o imenu Makedonije. “Naš parlament je našel moč, a ni bilo lahko. Prepričan sem, da bo tudi grški parlament 
našel moč za odločitev,” je dejal dan po tem, ko je v skladu s sporazumom sobranje potrdilo spremembe ustave. 
 

 
Slika: Zoran Zaev. Foto: AP 
  
Spremembe ustave so bile potrebne zaradi spremembe imena države v skladu s sporazumom v Severno Makedonijo. Z 
ratifikacijo sporazuma v grškem parlamentu bo sporazum stopil v veljavo. 
Zaev, ki je vodenje vlade prevzel maja 2017, sedaj čaka na grškega kolega Aleksisa Ciprasa, da izpolni svoj del obveznosti iz 
sporazuma, ki sta ga sklenila junija lani. 
Cipras, ki je potrditev ustavnih sprememb v sobranju v petek pozdravil, je ob tem tudi napovedal, da bo glasovanje o 
sporazumu, če bo vse v redu, v parlamentu potekalo v desetih dneh. Pričakovati je sicer težave, tudi ker sporazuma ne 
podpira stranka Anel, desničarska koalicijska partnerka Sirize grškega premierja. Grčija naj bi v skladu s sporazumom po 
njegovi uveljavitvi nato odpravila ovire za članstvo Makedonije v Natu in EU. 
Zaev je na današnji novinarski konferenci v Skopju izrazil prepričanje, da bodo skupaj s prijateljico Grčijo zavrnili izolacijo in 
nerazumevanje ter da bodo grški poslanci »prepoznali zgodovinski pomen sporazuma«, poroča francoska tiskovna agencija 
AFP. 
Opozicija bi razpustila parlament 
Napovedal je, da bodo v uradnem listu ustavna dopolnila verjetno objavili že danes, nato pa bo zunanje ministrstvo Atene 
prihodnji teden seznanilo s končanjem postopka ustavnih sprememb v Makedoniji. »Nato bodo Atene začele proces 
ratifikacije sporazuma in protokola o članstvu Makedonije v Natu. Zatem bo sporazum stopil v veljavo,« je dodal. Pojasnil je 
še, da podpis predsednika države Gjorga Ivanova za uveljavitev ustavnih sprememb ni potreben. Ivanov sporazumu 
nasprotuje. 
Zaev se je odzval tudi na zahtevo vodje glavne makedonske opozicijske stranke VMRO-DPMNE Hristijana Mickoskega k 
razpustitvi parlamenta in sklicu predčasnih volitev. Dejal je, da bo njegova stranka preučila zahtevo, a ocenil, da vsi vedo, 
tudi Mickoski, da moli, da se to ne bi zgodilo. 
Poslanci VMRO-DPMNE, ki nasprotuje sporazumu, so v petek bojkotirali glasovanje v sobranju. Stranka je sicer v prejšnjih 
mesecih doživela odhod več poslancev prav zaradi nestrinjanja z nasprotovanjem sporazumu in je oslabljena, navaja AFP. 

• Severna Makedonija razdrla grško koalicijo. Dejan Kovač. Dnevnik, Ljubljana, 13. januar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042857373/svet/zaradi-dogovora-z-makedonijo-razpada-grska-koalicija  
Potem ko je v petek makedonski parlament skozi šivankino uho podal žogico državnega imena grškemu, se je iz 
Ciprasove vladne koalicije pričakovano umaknila stranka obrambnega ministra Kamenosa, ki je sporazumu s Skopjem 
vseskozi ostro nasprotoval. 
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Slika: Cipras je v minulih dneh že dal vedeti, da bo v primeru izgube podpore Anela v parlamentu zahteval glasovanje o 
zaupnici, še preden bo v parlamentarni postopek vložil ratifikacijo sporazuma s Skopjem. Foto: AP 

 
»Naš parlament je našel moč, a ni bilo lahko. Prepričan sem, da bo tudi grški parlament našel moč za odločitev,« je v pozivu 
sosedom za dokončanje četrtstoletnega spora v soboto dejal makedonski premier Zoran Zaev. Če bi bila potrditev s težavo 
skrpanega novega imena Bivše jugoslovanske Republike Makedonije samo v domeni levičarske Sirize njegovega grškega 
kolega Aleksisa Ciprasa, bi bili lahko že v nekaj dneh priče rojstvu Republike Severne Makedonije, njenih 145 poslancev v 
300-članskem grškem parlamentu pa ne more zagotoviti potrebnega števila glasov za ratifikacijo lansko poletje medvladno 
doseženega sporazuma. 
Odstop obrambnega ministra 
Da bo vprašanje kakršnega koli omenjanja Makedonije v imenu grške severne sosede razdrlo vladno koalicijo v Atenah, je 
bilo že dalj časa jasno. Obrambni minister Panos Kamenos, ki je svojimi desničarskimi nacionalisti, zbranimi v stranki 
Neodvisnih Grkov, zagotavljal skromnih sedem poslancev za minimalno parlamentarno večino, je že v jesenskem 
znotrajvladnem sporu sprožil odstop zunanjega ministra Nikosa Kosiasa, sicer odločnega zagovornika sporazuma z 
Makedonijo z odpiranjem njenih vrat v Nato in pogajanja z Evropsko unijo. Takoj po ustavnih spremembah v makedonskem 
sobranju pa je Ciprasa protestno zapustil sam s svojimi poslanci in ga prisilil, da v parlamentu poišče zaupnico.  
Grški premier s podporo sporazumu z Makedonijo ne tvega samo nezaupnice, ampak tudi poraz na izrednih volitvah, ki 
bodo sledile, če mu bo izglasovana. V javnomnenjskih anketah Siriza za opozicijsko desnosredinsko Novo demokracijo 
zaostaja za 12 odstotnih točk in čeprav se je Grčija v času njegove vladavine izvlekla iz klešč mednarodnih finančnih 
nadzornikov, je ostal v spominu volilcev kot tisti, ki jih je izdal, saj je namesto obljubljenega upora tujim zahtevam po 
zategovanju pasu pristajal na vsiljene pogoje, ki poleg številnih beguncev, ujetih v Unijine imigrantske zdrahe, še naprej 
tarejo obubožane Grke. Nova demokracija in tudi druge opozicijske stranke, vključno s komunistično, so vseskozi zavračale 
zdaj z nemalo težavami za Zaeva v Makedoniji potrjeno novo državno ime, zato je malo verjetno, da bi v primeru izrednih 
volitev Grčija v doglednem sporazum iz lanskega junija ratificirala. Cipras naj bi ob glasovanju o zaupnici, ki naj bi bilo po 
napovedih predsednika grškega parlamenta še ta teden, računal na glasove neodvisnih poslancev. Te ne gre zamenjevati s 
Kamenosovimi Neodvisnimi Grki, saj gre za osmerico poslancev, ki so bili izvoljeni zunaj strankarskih list, med katerimi za 
zdaj le eden sodeluje v že razpadli koaliciji. Premier torej potrebuje vsaj še pet njihovih glasov v trgovini, ki zaupnico nujno 
ne povezuje z Makedonijo, ampak prej možnostjo predčasnih volitev samih, čeprav naj bi redne bile že jeseni.  
VMRO-DPME zahteva volitve 
V Makedoniji se politični položaj po petkovem sprejemu ustavnih sprememb še ne umirja. Opozicijska VMRO-DPME zahteva 
razpustitev sobranja in predčasne volitve skupaj s predsedniškimi, predvidenimi zgodaj spomladi. Njen vodja Hristijan 
Mickoski je poudaril, da so bile ustavne spremembe izglasovane v nasprotju z ustavo in z uporabo nasilja, groženj in 
izsiljevanj. Podporo ustavnim spremembam je označil za izdajo in zagotovil, da bodo storili vse za popravo te krivice, čeprav 
o konkretnih korakih ni govoril. Spremembo ustave je podprlo 81 od skupno 120 poslancev sobranja, pri čemer so poslanci 
VMRO-DPMNE zasedanje bojkotirali, podporo pa dalo osem njenih nekdanjih poslancev, izključenih iz stranke, ko so 
oktobra glasovali za sporazum z Grčijo in zatem ustanovili svojo poslansko skupino. 

• Sel iz Aten ne nosi dobrih novic. Zoran Senković. Dnevnik,  Ljubljana, 14. januar 2019 
https://www.dnevnik.si/1042857438/mnenja/komentarji/sel-iz-aten-ne-nosi-dobrih-novic  
Pomemben del 27-letne sage o imenu makedonske države je dobil epilog. Dve tretjini oziroma 81 poslancev 
makedonskega parlamenta, sobranja, je potrdilo ustavne zakone, s katerimi bo realiziran junijski makedonsko-grški 
sporazum z obale Prespanskega jezera, po katerem bo Bivša jugoslovanska republika Makedonija (FYROM) postala 
Republika Severna Makedonija. Premier Zoran Zaev je spretno, z majhnimi koncesijami albanski strani v vladajoči 
koaliciji, dosegel, da so Makedonci vendarle pogoltnili živo žabo in z obeti za boljši jutri (članstvo v Nato in EU) zatrli del 
svojih domoljubnih čustev. 
K temu je veliko prispeval pred zaporom na Madžarsko pobegli nekdanji premier Nikola Gruevski. Makedoncem je s tem 
»pogumnim« dejanjem pokazal, kako je v resnici velik njegov nacionalni ponos. Državljani so le spoznali, da je »veliko in 
slavno Makedonijo« ter svoje domoljubje gradil predvsem s postavljanjem spomeniškega »kičeraja« po prestolnici, z 
množičnim prisluškovanjem državljanom, nepotizmom, obvladovanjem medijev, sodstva in policije ter nakupom pregrešno 
dragega oklepnega mercedesa, politični pogum pa pokazal z begom v naročje prijatelja Orbana. Kaj si v resnici mislijo o 
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novem in vsiljenem imenu Severna Makedonija, pa so Makedonci pokazali na posvetovalnem referendumu. Udeležilo se ga 
je samo 34 odstotkov in je v resnici referendum padel, ne da bi pokazal, kako zares diha Makedonija.  
Makedonija in Makedonci so torej na koncu opravili svojo nalogo skorajda z odliko, za kar so dobili kopico priznanj in 
pohval. Iz Bruslja so kar deževali superlativi o »izjemnem pogumu, modrosti, hvalevredni kompromisni drži, zdravem 
pragmatizmu in odločnem gledanju v prihodnost«. Ker pa je to Balkan in se nobena zgodba ne konča takrat, ko je videti, da 
ni kaj več dodati in da je čas, da akterji obrnejo nov zgodovinski list, bo na »happy end« (srečni konec) treba še počakati. 
Kako dolgo? Tega si ne bi upale napovedati niti vedeževalke iz antičnega preročišča v Delfih. Po petkovem večeru je Skopju 
in Bruslju ostalo zgolj, da čakata na sla iz Aten, ki bo sporočil, ali je tudi Grčija privolila v prespanski sporazum, s čimer bi bilo 
Skopju zagotovljeno, da za svoj pogum in pragmatizem ne bo poplačan zgolj z bruseljskimi hvalospevi. A sel iz Aten ne 
prinaša dobrih novic. 
Aleksisu Ciprasu se je le delno uresničila želja, da z odlašanjem sprejetja končne odločitve v grškem parlamentu o 
prespanskem sporazumu počasi gasi nacionalistični ogenj, ki je zajel ulice grških mest in opozicijske stranke. Nasprotniki 
imena Republika Severna Makedonija resda ne korakajo več tako množično, toda koalicijski partner, stranka Anel, ki ima 
sedem poslancev, v vladi pa obrambnega ministra Panosa Kamenosa, je po včerajšnjem sestanku s premierjem napovedala 
izstop iz koalicije, ker zavrača kakršno koli ime severne sosede, ki vsebuje besedo Makedonija. Grškemu premierju ne 
ostane drugega, kot da gre po zaupnico, ki jo bo morda dobil le ob pomoči majhne leve proevropske stranke Potami in še 
nekaj poslancev stranke Anel, ki si upajo misliti s svojo glavo. 
Če Ciprasu ta manever ne bo uspel, bo vlada padla, na vrsti so predčasne volitve z negotovim izidom in južnobalkanska 
kalvarija se bo nadaljevala. EU se bo znova osmešila. Ob vseh madžarskih, španskih, poljskih in brexitskih klofutah bo še 
naprej kljub vsem obljubam Skopju ostala talka pacienta ob Egejskem morju, ki svoje političnoekonomske travme rešuje z 
izživljanjem nad Makedonijo. Vprašljiva bo tudi usoda makedonske vlade in Zorana Zaeva, ki je ves svoj politični kredit 
porabil pri projektu »članstvo v Nato in EU«, ki bi mu posledično omogočil izvajanje vrste nujnih reform, tudi neprijetnih. 
Volilci bodo znova začeli verjeti desni nacionalistični VMRO-DPMNE, da je članstvo v EU če že ne mit, pa nedosegljiv cilj, in 
ogromni kipi slavnih antičnih in postantičnih Makedoncev na skopskih trgih se bodo lahko spet zadovoljno nasmihali.  

• Vse več mladih Slovencev se izseljuje v Azijo. Igor Dernovšek. Dnevnik, Ljubljana, 15. januar 2019 
https://www.dnevnik.si/1042857607/slovenija/vse-vec-mladih-slovencev-se-izseljuje-v-azijo 
Leta 2017 se je v tujino odselilo skoraj 10.000 ljudi, kar je največ doslej, med izseljenci pa vse bolj prednjačijo mladi in 
visoko izobraženi. Če bi želeli, da se jih večina vrne v Slovenijo, bi morali bistveno izboljšati delovne in življenjske pogoje 
– od plač do stanovanjske politike.  
 
V letu 2017 se je iz Slovenije odselilo 9871 državljanov Slovenije, kar je več, kot ima denimo prebivalcev Postojna ali 
Logatec. Število odseljenih se je v primerjavi z letom prej povečalo za več kot tisoč in je bilo najvišje od osamosvojitve. Po 
drugi strani se je v domovino vrnilo le nekaj manj kot 3300 Slovencev.  
Izseljevanje v tujino je strmo poskočilo na vrhuncu krize po letu 2011, ko se je glede na prejšnja leta v povprečju skoraj 
podvojilo. Od tedaj pa se kljub že nekaj časa trajajoči konjunkturi le še povečuje. Po zadnjih podatkih statističnega urada 
(Surs) se je v lanskem prvem polletju v tujino odselilo 3544 državljanov Slovenije oziroma okoli 170 manj kot v prvih šestih 
mesecih rekordnega leta 2017, vendar pa to ne pomeni, da ne bo padel nov rekord. Tudi število odseljenih v prvi polovici 
predlanskega leta je namreč zaostajalo za enakim obdobjem v letu 2016. 
Najbolj priljubljena je Avstrija 
Skoraj 2500 oziroma četrtina vseh predlani izseljenih Slovencev si je za nov dom izbralo Avstrijo. Število odselitev v našo 
severno sosedo se je v zadnjih letih izrazito povečalo, glede na leto 2011 celo za štirikrat. Do leta 2014 po izselitvah vodilna 
Nemčija, kamor je predlani odšlo 1860 slovenskih državljanov, je padla na drugo mesto, sledita pa Švica in v zadnjih letih 
očitno vse bolj zanimivo Združeno kraljestvo (leta 2011 se je na Otok odselilo okoli 150, predlani pa že skoraj 650 oseb).  
Med neevropskimi državami so najbolj priljubljene ZDA, kamor je leta 2017 odšlo 276 slovenskih državljanov. Okoli 230 se 
jih je naselilo v Avstraliji in drugih državah Oceanije. Podatki kažejo, da se povečuje tudi zanimanje za Azijo: leta 2011 se je 
na to celino izselilo okoli 80, predlani pa že 230 Slovencev. Manj zanimivi sta Južna Amerika, kamor se je leta 2017 odselilo 
34 državljanov Slovenije, in Afrika s 33 izseljenci.  
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40 odstotkov z diplomo 
Državljani Slovenije, ki se selijo v tujino, so precej enakomerno zastopani po spolu (moških je 53 odstotkov), bistveno manj 
pa po starosti. Največ izseljencev, ki so v tujino odšli v letu 2017, je bilo starih med 25 in 29 let (skoraj 1700), ob tej starostni 
skupini pa se število izseljenih najbolj izrazito povečuje med starimi od 20 do 24 let. Od leta 2012 se je število oseb v 
dvajsetih več kot podvojilo in v deležu vseh odseljenih poraslo s 15 na več kot 25 odstotkov.  
Tako kot narašča število mladih izseljencev, se povečuje tudi število višje izobraženih. Med odseljenimi državljani Slovenije, 
starimi od 25 do 64 let, ki so se izselili v letu 2017, je imela polovica srednješolsko izobrazbo, 10 odstotkov osnovnošolsko ali 
nižjo izobrazbo, kar 40 odstotkov pa višjo oziroma visokošolsko izobrazbo, pri čemer se je delež slednjih v primerjavi z letom 
2012 zvišal za kar 14 odstotnih točk. V starostni skupini od 25 do 29 let je bilo leta 2017 višje- oziroma visokošolsko 
izobraženih že skoraj polovica. 
Zanimivo je, da je bilo med 8384 predlani izseljenimi slovenskimi državljani, starimi vsaj 15 let, ob odhodu v tujino 
zaposlenih le 2600 oseb ali 31 odstotkov. Okoli 650 jih je bilo brezposelnih, nekaj več kot 5100 pa je bilo tako imenovanih 
neaktivnih, kamor sodijo predvsem študenti in prekarni delavci. Med tistimi, ki so bili zaposleni, jih je največ delalo v 
predelovalnih dejavnostih (411), trgovini (288), strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (265) ter v gradbeništvu 
(240). V izobraževanju jih je bilo zaposlenih 186, v zdravstvu in socialnem varstvu pa 171. 
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Zagotoviti je treba razmere, da se bodo mladi vrnili 
Maks Tajnikar z ljubljanske ekonomske fakultete meni, da ne moremo govoriti o begu možganov. »Gre za normalno 
mobilnost delovne sile v razmerah globalizacije. Mladi ne odhajajo, ker ne bi bilo v Sloveniji delovnih mest, ampak ker imajo 
cilje in ambicije, ki jih je v mnogih dejavnostih mogoče doseči samo v tujini.« Tajnikar meni, da je to Sloveniji lahko samo v 
korist. »Ti ljudje bodo v tujini spoznali svet, dobili dodatno znanje in neprecenljive izkušnje, ki jih bodo lahko koristno 
uporabili v Sloveniji,« je optimističen Tajnikar, ki je prepričan, da se bo večina zaradi številnih prednosti in načina življenja, ki 
ga ponuja Slovenija, vrnila.  
Drugače meni Samo Hribar Milič z Gospodarske zbornice Slovenije. »Ljudje odhajajo v tujino zaradi višjih plač in boljših 
delovnih pogojev. Bojim se, da nam bodo zlasti države srednje Evrope, Nemčija, Švica, severna Italija, še zlasti pa Avstrija, 
pobrale nujno potrebne kadre, česar s sedanjimi razvojnimi trendi ne bomo mogli nadomestiti,« meni Hribar Milič. 
Nekdanjemu prvemu možu GZS se zdi nabiranje izkušenj v tujini sicer koristno, skrbi pa ga, da v Sloveniji nimamo pogojev, ki 
bi zlasti mlade privabili nazaj v domovino – od višine plač do stanovanjske politike. 
Da je zadeva skrb zbujajoča, se strinja tudi Janez Malačič, strokovnjak za demografijo z ljubljanske ekonomske fakultete. 
»Res je sicer, da je število priselitev iz tujine že vrsto let višje od števila odselitev, vendar pa je problem v tem, da prihajajo k 
nam predvsem nižje izobraženi, odhajajo pa višje izobraženi,« opozarja Malačič.  
V vladi se strinjajo, da je treba predvsem zagotoviti pogoje, v katerih bosta gospodarstvo in javni sektor ustvarjala delovna 
mesta, ki bodo dovolj zanimiva za mlade. Med ukrepi poleg načrtovane razbremenitve plač izpostavljajo štipendije Ad 
futura za izobraževanje v tujini, štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter regijske sheme kadrovskih štipendij. Na 
ministrstvu za izobraževanje nameravajo Slovence, izobražene v tujini, poleg raznih že obstoječih javnih razpisov privabiti 
domov tudi s financiranjem podoktorskih projektov.  
Dve tretjini slovenskih študentov si želi oditi v tujino 
Lanska Deloittova raziskava Prvi koraki na trgu delovne sile za leto 2018 je pokazala, da bi kar dve tretjini študentov 
slovenskih univerz zapustilo domovino, če bi se pojavila prava karierna priložnost. Kar 69 odstotkov jih ocenjuje, da je 
gospodarsko stanje v državi slabo, 78 odstotkov pa kot slabe vidi razmere na trgu dela. 

• Grški parlament razpravlja o zaupnici vladi. STA. Dnevnik, Ljubljana, 15. januar 2019 
https://www.dnevnik.si/1042857730/svet/grski-parlament-razpravlja-o-zaupnici-vladi  
Grški parlament je danes začel dvodnevno razpravo o zaupnici vladi premierja Aleksisa Ciprasa, o kateri bo glasoval v 
sredo zvečer. Cipras, ki je glasovanje zahteval po izstopu stranke Neodvisni Grki (Anel) iz vlade zaradi nasprotovanja 
dogovoru o imenu Makedonije, je poslance pozval k podpori, da bi okrepili stabilnost v regiji. 
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Slika: Grški parlament razpravlja o zaupnici vladi. Foto: Reuters 
 
 Premier je »progresivne sile« danes pozval, naj podprejo njegovo vlado, da bi »okrepili mednarodno vlogo države« in 
»stabilnost v regiji«, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Vsakdo mora prevzeti svojo odgovornost v tem ključnem 
trenutku,« je poudaril. Glede svoje politike do Makedonije je ob začetku parlamentarne razprave dejal, da je »bilo poskusiti 
rešiti problem vprašanje vesti«, navaja nemška tiskovna agencija dpa. 
Glasovanje o zaupnici bo predvidoma v sredo ob 23. uri po srednjeevropskem času. Glasovanje je Cipras zahteval po izstopu 
nacionalistične stranke Anel iz vlade, potem ko je Makedonija v petek s potrditvijo ustavnih dopolnil končala notranje 
pravne postopke sprejemanja dogovora o spremembi imena Makedonije z Atenami. Zdaj mora dogovor potrditi tudi Grčija 
in izvesti za to potrebne notranje postopke, pri čemer Anel ne želi sodelovati. 
Vladna koalicija je tako brez sedmih poslancev Anela ostala brez večine v 300-članskem parlamentu. A po pričakovanjih bo 
premier, čigar leva Siriza ima 145 poslancev, našel še najmanj šest manjkajočih glasov med neodvisnimi poslanci in manjšimi 
strankami. Zaupnico naj bi po napovedih podprli tudi štirje poslanci Anela. Vlada bo tako lahko nadaljevala delo in potem 
tudi ratificirala dogovor, ki ga je Cipras junija lani sklenil z makedonskim premierjem Zoranom Zaevom. 
V skladu z dogovorom se bo po desetletjih grške blokade zaradi imena odprla pot Makedoniji v EU in Nato. Za uveljavitev ga 
mora ratificirati še grški parlament, sprejeti pa mora tudi protokol o vstopu Makedonije v zvezo Nato. 
Albanščina postala drugi uradni jezik v Makedoniji 
Albanščina je od danes drugi uradni jezik v makedonskih državnih institucijah in organih. Že marca lani sprejet zakon o 
jezikih je bil danes objavljen v uradnem listu in s tem stopil v veljavo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Zakona pa ni 
podpisal makedonski predsednik Gjorge Ivanov, ki je to dvakrat zavrnil, češ da je zakon protiustaven, ampak ga je v 
ponedeljek zvečer po pisanju makedonskih medijev podpisal predsednik parlamenta Talat Xhaferi. 
Uvedba albanščine kot uradnega jezika je bil pogoj albanskih strank za podporo vladi pod vodstvom socialdemokrata Zorana 
Zaeva. Albanska skupnost v Makedoniji predstavlja okoli četrtino prebivalstva. Albanščina je bila doslej uradni jezik le v 
občinah, kjer je albanska manjšina predstavljala najmanj 20 odstotkov prebivalstva. 

• Država Razkrižanom izplačuje visoke odškodnine. Martina Lipnik, u. d. i. a., Ljubljana. Odprta stran. Dnevnik, 
Ljubljana, 16. januar 2019  

https://www.dnevnik.si/1042857762/mnenja/odprta-stran/drzava-razkrizanom-izplacuje-visoke-odskodnine  
V članku z zgornjim naslovom (Dnevnik, 7. januarja) je navedeno, da je po razglasitvi razsodbe arbitražnega sodišča o 
poteku meje med Slovenijo in Hrvaško v občini Razkrižje deset slovenskih družin ostalo na hrvaški strani meje. Podobno 
je v članku Razkrižje leto in pol po arbitražni razsodbi (Nedeljski dnevnik, 9. januarja 2019) opisano, s kakšnimi težavami 
se srečujejo občani prizadete občine. V tem članku je tudi grafično prikazano, za kakšne nesprejemljive situacije v zvezi z 
evidencami v veljavnem zemljiškem katastru gre. V članku Razkrižje: Država se ni nikoli odzvala na pobude prebivalstva 
(Dnevnik, 4. julija 2017) je predstavljeno, kako je prišlo do tako neživljenjske razsodbe arbitražnega sodišča EU. 
Pomembno je, kar je obrazložila strokovnjakinja za mednarodno pravo Vasilka Sancin: »V zvezi z mejo na Razkrižju se država 
doslej ni nikdar odzvala na pobude prebivalstva – ni bil nikdar sprejet noben pravni akt, ki bi prevladal nad katastrom. Ker 
sta se Slovenija in Hrvaška v arbitražnem sporazumu zavezali, da bo 90 odstotkov meje potekalo po katastru, je tribunal to 
upošteval. V obzir so prišli bodisi dvostranski dogovori, kot je primer z mejo ob Dragonji, bodisi kakšni drugi dokazi, da naj 
meja odstopa od katastra. Povsod tam, kjer je tribunal imel na razpolago vzroke za odstopanja, je to upošteval.« 
Gre za zanemarjene evidence o legalno izvedenem grajenem stanju (regulacije rek, pozidave naselij in posameznih domačij, 
cest, infrastrukture) v zemljiškem katastru. Naša država je, še posebno po letu 1990, uspešno »razsula« prenašanje 
grajenega stanja v uradne evidence, dodatno še z »unikatno« ukinitvijo elementa evidenc, kot je »gradbena parcela« (ZGO, 
leta 2007). Povezava načrtovanje-gradnje-evidentiranje je bila predpisana nedvoumno v zakonih do leta 2003, posredno pa 
do leta 2007.  
Vse navedeno pomeni, da so upravne in prostorske razmejitve zazidanih stanj morale biti sproti vodene po teritorialni 
upravni pripadnosti in biti s tem tudi prenesene v uradno evidenco zemljiškega katastra, sicer je stanje, ki tega ne upošteva 
(tudi napačno evidentiranje), nezakonito.  
Posebej pomembno je problemsko vprašanje delitvene meje po osi vodotoka Mure, kar je bilo v veljavi na dan 
osamosvojitve 25. junija 1991. V skladu s tem naj bi nastal slovenski kataster, z novo razmejitvijo katastrskih občin po osi 
reke Mure na slovenski in na hrvaški del. Ob regulaciji je moral biti izdelan »načrt gradbene parcele« za reguliran vodotok, ki 
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ga je (bilo) treba obvezno prenesti v uradne evidence, to je v zemljiški kataster Slovenije ali Hrvaške. Iz vseh dokumentov v 
zvezi s tem bi moralo biti tudi razvidno, katera od obeh republik je bila investitor in nosilec upravnih postopkov.  
Zelo problematično je tozadevno območje tudi na rtu Savudrija in ob morski meji. Vedno je potekala razmejitev katastrskih 
občin in K.O. Piran po celini, mednarodnopravno pravilno, kot je bila ves čas do »zasedbe« s strani JLA. Slovenija ni 
upoštevala svojega lastnega materialnega prava prostorsko-gradbeno-geodetskega urejanja nepremičnin, kar Hrvaška 
izrablja v svoj prid tudi na morju. 

• OZP zavrnil predlog SDS in SNS za referendum o migracijah. STA. Dnevnik, Ljubljana, 16. januar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042857853/Slovenija/ozp-danes-o-predlogu-za-referendum-o-migracijah  
Odbor DZ za zunanjo politiko (OZP) je danes zavrnil predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi migracij, 
ki so ga v DZ vložili poslanci SDS in SNS. Ti so v razpravi poudarili, da je treba odločanje o migracijah prepustiti ljudstvu. 
Zunanji minister Miro Cerar in poslanci koalicije pa so izpostavili brezpredmetnost obravnave predloga. 
 

 
Slika: Odbor DZ za zunanjo politiko. Foto: Matjaž Rušt  
 
Člani OZP so danes na redni seji z desetimi glasovi proti petim zavrnili predlog mnenja tega delovnega telesa, da je predlog 
za razpis posvetovalnega referenduma primeren. Gre za referendum o globalnem dogovoru ZN o migracijah, h kateremu je 
Slovenija pristopila decembra v Marakešu. Referendumsko vprašanje bi se v skladu s predlogom glasilo: »Ali ste za to, da 
Slovenija pristopi h Globalnemu dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki izenačuje legalne in ilegalne 
migracije?« 
SDS in SNS sta pobudo za to vložili 21. novembra lani, slovenska vlada pa je kljub tej pobudi 10. decembra pristopila h 
dogovoru. Razpravo o predlogu pa so uvrstili šele na današnjo redno sejo OZP, kar so v opoziciji kritizirali. 
Branko Grims (SDS) je v imenu predlagatelja povedal, da je globalni dogovor o migracijah "zagotovo tema, ki bi jo veljalo 
prepustiti ljudstvu, ki ima po ustavi vso oblast v rokah". Smiseln pa bi bil po njegovih besedah le, če bi se vsi vnaprej 
zavezali, da bi spoštovali izide. Kot je menil, je mogoče od dogovora še odstopiti, kar so nekatere države že storile, nazadnje 
Brazilija. 
Zunanji minister Miro Cerar je medtem pojasnil, da je sprejemanje mednarodnopravnih aktov, kot je dogovor o migracijah, 
v pristojnosti vlade, in ne DZ. Parlament pa lahko razpiše referendum zgolj o vprašanjih iz svoje pristojnosti. Zato je 
obravnava tega predloga po njegovih besedah brezpredmetna, je še povedal v predstavitvi odklonilnega mnenja vlade o 
predlogu za razpis referenduma. 
Tudi vodja zakonodajno-pravne službe Nataša Voršič je na seji pojasnila, da sprejemanje samega akta ni v pristojnosti DZ, bi 
pa lahko bila vsebina tega dogovora predmet obravnave v DZ. Zato je treba preučiti, na katere odločitve oziroma akte DZ se 
predlog referenduma nanaša, saj da to iz predloga ni razvidno. 
Poleg tega referendumsko vprašanje v takšni obliki ne more biti predmet razpisa posvetovalnega referenduma, saj v 
drugem delu, ki vsebuje interpretacijo dogovora, vzbuja dvom in je nejasno, je pojasnila Voršičeva. 
Na podlagi tega mnenja je poslanec Levice Miha Kordiš že med samo razpravo vložil postopkovni predlog, da se razprava 
zaključi, saj je predlog po njegovem mnenju brezpredmeten. O postopkovnem predlogu poslanci niso odločali, ampak so na 
koncu predlog SDS in SNS zavrnili. 

• Protiimigracijska politika se bo četverici vrnila kot bumerang. Mihael Šorl. Dnevnik, Ljubljana, 16. januar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042857792/svet/protiimigracijska-politika-se-bo-cetverici-vrnila-kot-bumerang  
Države Višegrajske skupine so gospodarsko zelo uspešne, a brez pametne migracijske politike se bodo vse težje soočale s 
pomanjkanjem delovne sile. 
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Slika: Protiimigracijska politika se bo četverici vrnila kot bumerang. Foto: Luka Cjuha  
 
Države višegrajske četverice imajo eno najnižjih stopenj brezposelnosti v EU, na Češkem ta znaša 1,9, na Madžarskem 3,7 in 
na Poljskem 3,9 odstotka, medtem ko je Slovaška s 6 odstotki prav tako pod evropskim povprečjem, ki znaša 6,7 odstotka (v 
Sloveniji smo pri 7,5 odstotka).  
Pravzaprav je presenetljivo, da so populistične vlade višegrajske četverice tako uspešne v gospodarski politiki. Zlasti to velja 
za Viktorja Orbana, velikega zagovornika nacionalne suverenosti nasproti EU in občudovalca Vladimirja Putina. O tem, kako 
dobro je državo leta 2010 rešil iz finančne krize, govori tudi podatek, da je leta 2007 BDP na prebivalca na Madžarskem 
znašal 60 odstotkov BDP na prebivalca v EU, leta 2017 pa 68 odstotkov. Na Poljskem, ki po letu 2008 ni poznala gospodarske 
krize, se je ta delež povečal celo s 53 na 70 odstotkov, na Slovaškem s 67 na 76 in na Češkem z 82 na 89 odstotkov (v 
Sloveniji se je zmanjšal s 87 na 85 odstotkov, torej nas je Češka prehitela). 
Vsekakor so bile za višegrajske države pomembne milijarde iz evropskih strukturnih skladov. Bolj kot Slovenija pa so se 
odprle tujemu kapitalu, a predvsem z nizkimi plačami in nizkimi davki. Čehi so se na primer prebili med 15 največjih 
proizvajalcev avtomobilov na svetu. Sicer pa vlade do nižjih slojev vodijo mešanico liberalne in socialne politike. Orban je v 
letih 2017–2018 dvigoval minimalno plačo, ki je še vedno precej nižja od slovenske, a je nedavno število nadur, ki jih lahko v 
enem letu zahteva delodajalec, povečal z 250 na 400. Zelo socialna je poljska ultrakonservativna vlada, ki je omogočila 
upokojencem brezplačna zdravila, gradi socialna stanovanja, za drugega otroka družini daje 116 evrov na mesec in je znižala 
upokojitveno starost. 
Kritično bo že prihodnje leto 
Nič dobrega za prihodnji gospodarski razvoj višegrajske četverice pa, podobno kot v Sloveniji, ne pomenijo izseljevanje 
diplomirancev v bogate zahodne države in skromna sredstva za raziskave in razvoj ter za šolstvo. Predvsem zaradi 
predsodkov do priseljevanja je velik problem nizka nataliteta. Po številu izdanih začasnih delovnih vizumov je Poljska sicer 
prva na svetu. Leta 2016 je začasni delovni vizum izdala kar 670.000 tujcem, kar je celo več kot ZDA. Dobili so jih večinoma 
Ukrajinci, nekaj manj Belorusi. Gre predvsem za sezonske delavce v kmetijstvu, zaposlene v upokojenskih domovih, delavce 
za tekočim trakom in snažilke. A še vedno polovica poljskih delodajalcev ne more zapolniti vseh prostih delovnih mest. 
Tudi drugim višegrajskim državam vse bolj primanjkuje delovne sile. Na Poljskem ta čas dela okoli dva milijona Ukrajincev, 
še več sto tisoč pa na Češkem, Slovaškem in Madžarskem. Vendar bo pomanjkanje delovne sile že leta 2020 postalo kritično, 
ker bo začela Nemčija sprejemati delovno silo iz držav, ki niso članice EU. Seveda bodo Ukrajinci raje šli v Nemčijo, kjer so 
plače dvakrat višje. Že zdaj tri milijone državljanov višegrajske četverice dela v starih članicah EU. Dvig plač pa bi pregnal tuji 
kapital.  
Višegrajska četverica torej potrebuje ofenzivno migracijsko politiko. A to je velika težava za tamkajšnje nacionalistične in 
ksenofobne vlade, saj bi bila migracijska politika, ki bi šla na roko gospodarstvu, v nasprotju z njihovimi nacionalističnimi 
načeli in vrednotami. A kot piše nemški tednik Der Spiegel, poljska vlada na skrivaj išče možnosti, da bi delovno silo dobila iz 
Nepala, Indije ali Filipinov, čeprav Poljaki danes še bolj zavračajo tujce, kot so jih leta 2015. Orban medtem poskuša 
probleme reševati tako, da je delodajalcem dopustil, da lahko od delavcev zahtevajo do 400 nadur na letni ravni, zaradi 
česar so izbruhnili protesti, a pozablja, da brez priseljencev ni mogoče dolgo ohranjati gospodarske uspešnosti in 
konkurenčnosti na svetovnem trgu.  

• V Gorici v soboto shoda neofašistov in antifašistov. STA. Dnevnik, Ljubljana, 17. januar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042858092/Primorska/v-gorici-v-soboto-shoda-neofasistov-in-antifasistov  
V Gorici bo v soboto shod, ki ga pripravljajo italijanski neofašisti, somišljeniki odreda X Mas in skrajno desničarsko 
gibanje CasaPound. V odgovor bo na drugi lokaciji v tem mestu na meji s Slovenijo potekal shod nasprotnikov fašizma, ki 
želijo opozoriti na nesprejemljivost sprejemanja predstavnikov fašistične X Mas na goriški občini. 
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Slika: Lanskoletni shod italijanske neo-fašistične organizacije Casa-Pound. Foto: Jaka Gasar  
 
»Gorica ne more sprejeti take odločitve in takega obnašanja, saj je ravno zaradi fašističnega režima in terorja med dvema 
vojnama in med drugo svetovno vojno pretrpela hude čase. Rane, ki so jih fašistične oblasti zadale goriškemu prebivalstvu, 
so še danes prisotne, in čas bi bil, da bi se že enkrat pozdravile, a žal gresta sprejem predstavnikov X Mas in shod CasaPound 
v nasprotno smer,« so ob napovedanem shodu opozorili v Stranki Slovenska skupnost. 
Ob lanskem podobnem shodu je neofašiste sprejel goriški župan Rodolfo Ziberna, ki pa se je letos, morda tudi zaradi 
številnih negativnih odzivov javnosti, temu odpovedal. 
Stranka Slovenska skupnost je kot nesprejemljivo označila sprenevedanje občinskih mož kljub določilom italijanske ustave, 
ki prepovedujejo obujanje fašističnih organizacij, simbolov in sloganov. S človeškega vidika pa gre pri tem za nespoštovanje 
do vseh tistih, ki so v tistih hudih časih dali življenja za današnjo družbeno blaginjo, so dodali v sporočilu za javnost. 
Zato stranka Slovenska skupnost poziva vse člane in somišljenike, da se v čim večjem številu udeležijo sobotnega 
antifašističnega shoda in s tem »izpričajo večinsko zavzetost za ideale demokracije, miru, solidarnosti, sožitja, spoštovanja in 
svobode«. 
Pred sobotnim dogajanjem v Gorici se je oglasil tudi novi župan sosednje Nove Gorice Klemen Miklavič. »Tovrstne 
provokacije so nevarne in jih nikakor ne smemo podcenjevati. Ne smemo se prepustiti izgovoru, češ da je to le 
demokratično izražanje in da je potrebno spoštovati drugače misleče,« je zapisal v sporočilu za javnost. 
Toleriranje pojava in zlasti dopuščanje javnega nastopanja skupin, ki navdih črpajo iz poraženih ideologij in temnih časov 
naše civilizacije, je jasen dokaz, da preveč zlahka pozabljamo na krivice in grozote, ki so jih tovrstne ideologije udejanjale v 
preteklosti in ki so sprožile val novih krivic sovraštva in nestrpnosti, je še opozoril Miklavič. 
Kot je še zapisal novogoriški župan, s tem sporočilom apelira tudi na goriške sosede, zlasti na vodstva občine in državnih 
ustanov, saj verjame, da bodo ravnali preudarno v korist skupnega goriškega prostora ter skladno z vrednotami sodobne 
Evrope. 

• Putin prihaja k Vučiću. STA. Dnevnik, Ljubljana, 17. januar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042857970/svet/putin-prihaja-k-vucicu 
Ruski predsednik Vladimir Putin prihaja danes na uradni obisk v Srbijo. V ospredju pogovorov bodo dvostransko 
sodelovanje, položaj na zahodnem Balkanu in odnosi med Beogradom in Prištino. 
Gre za 14. srečanje Putina in Vučića, so pred začetkom obiska izpostavili srbski mediji. Srbski predsednik Aleksandar Vučič 
bo Vladimirja Putina pričakal že na beograjskem letališču in se nato z njim uradno pogovarjal v Palači Srbije v Beogradu. To 
bo že njuno 14. srečanje, za dvostranske pogovore pa naj bi si tokrat vzela predvidoma eno uro. Sledilo bo srečanje 
delegacij Rusije in Srbije ter podpisovanje več dvostranskih dokumentov, za katere beograjski mediji trdijo, da so vredni 
nekaj sto milijonov evrov. Šlo naj bi za vlaganja v infrastrukturne, energetske, kmetijske, turistične in izobraževalne projekte 
kot tudi za pogodbi o gradnji železnic v Srbiji in priključitvi Srbije na plinovod Turški tok. 
Beograjski časnik Večernje novosti je poročal tudi, da Srbija pričakuje nadaljevanje vojaškega sodelovanja z Rusijo, kar naj bi 
pomenilo dobavo ruskih tankov T-72 in raket za zračno obrambo. Ruski predsednik naj bi obisk v Beogradu končal v največji 
beograjski pravoslavni cerkvi svetega Save. Tam naj bi ga pričakalo približno 70.000 ljudi, ki bodo v organizaciji vladajoče 
Srbske napredne stranke (SNS) prišli z vseh koncev Srbije. Opozicijski srbski časnik Danas trdi, da glavni namen tega 
množičnega shoda ni zgolj čaščenje Putina, ampak namerava predsednik SNS Vučić s tem tudi posredovati sporočilo 
opoziciji, ki že več kot mesec dni ob sobotah organizira protivladne proteste v Beogradu.  

• Putin za obojestransko sprejemljivo rešitev spora med Srbijo in Kosovom. Dejan Kovač. Dnevnik, Ljubljana, 17. 
januar 2019 

https://www.dnevnik.si/1042858088/svet/ob-obisku-putina-v-srbiji-okrepljena-varnost-in-kritike  
S pravim mitingom privržencev Aleksandra Vučića se je nocoj končal poldnevni obisk Vladimirja Putina v Beogradu. Kljub 
pomembnim gospodarskim projektom je bila pozornost namenjena predvsem ruskim pogledom na srbsko-kosovski spor.  
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Slika: S pravim mitingom privržencev Aleksandra Vučića se je nocoj končal poldnevni obisk Vladimirja Putina v Beogradu. 
AP 
 
Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na tiskovni konferenci po pogovorih z Vladimirjem Putinom dejal, da je ruskemu 
gostu prenesel stalno pripravljenost Srbije za pogajanja in kompromise, da pa ne more in nikoli ne bo mogla pristati na 
ponižanja. Rusiji se je zahvalil za podporo pri ohranjanju integritete in neodvisnosti Srbije ter dodal, da je Putina seznanil z 
vsem, kar se dogaja v zvezi s Kosovom in Metohijo. »Videti je, da smo pri tem dobili pomembno podporo predsednika 
Putina,« je povedal Vučić. 
Ruski predsednik je potrdil, da delijo skrb s srbskim vodstvom, saj lahko dejanja, ki jih je Priština storila v zadnjem času, 
destabilizirajo Balkan. »Naše stališče je znano in strinjamo se, da je nujna obojestransko sprejemljiva rešitev na temelju 
resolucije varnostnega sveta ZN 1244,« je dejal Putin in podčrtal, da omenjeni dokument ne dovoljuje nobenih oboroženih 
sil na Kosovu z izjemo kontingenta Združenih narodov. Kosovo je, kot je znano, konec lanskega leta ob beograjskih protestih 
in tihem pristanku ZDA začelo oblikovati svojo vojsko. Na novinarsko vprašanje, ali bi lahko prišlo do ruskega posredovanja v 
dialogu med Beogradom in Prištino, pa je Putin dejal, da ga aktivno spremlja, vendar pa je posrednik Evropska unija. Slednji 
je kljub temu očital, da ni dosegla prav veliko, pri čemer se ne uresničuje niti že dogovorjeno, in ob tem izpostavil dejstvo, 
da še vedno ni bila ustanovljena skupnost srbskih občin na Kosovu.  
Ruske investicije in donacije 
Pri gospodarskih odnosih je Vučić poudaril, da so uredili vse potrebno za priključitev na plinovod Turški tok, po katerem bo 
ruski plin pritekel v Srbijo prek Turčije in Bolgarije, Putin pa je dodal, da bodo v srbsko infrastrukturo vložili poldrugo 
milijardo dolarjev in da so pripravljeni plinovod potegniti še do drugih držav, ki bi izrazile interes za sodelovanje. Ruskega 
predsednika je na današnjem obisku Beograda spremljala močna delegacija z zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom, 
ministrom za energetiko Aleksom Novakom in namestnikom obrambnega ministra Aleksandrom Fominom ter vodilnimi 
ljudmi Gazproma, Roskozmosa in Rosatoma.  
Putin je obisk sklenil v največji beograjski pravoslavni cerkvi svetega Save, ki jo dokončujejo tudi z ruskimi donacijami. S 
patriarhom Irinejem in Vučićem si je ogledal cerkev, pred katero ga je pozdravila množica ljudi z vseh koncev Srbije. Po 
navedbah policije jih je bilo več kot 125.000, shod v organizaciji tako imenovanega proruskega nevladnega sektorja in 
domoljubnih društev pa je močno zaznamoval organiziran prihod članov Vučićeve napredne stranke (SNS) z angažiranjem 
lokalnih odborov po državi. Putin je množico pozdravil zgolj s »hvala« in ruskim »spasiba.« 
 

Večer, Maribor 

• Potrjeno: Makedonija se bo preimovala, po novem bo Severna Makedonija. STA, M.R. Večer, Maribor, 
11.01.2019 

https://www.vecer.com/potrjeno-makedonija-se-bo-preimovala-po-novem-bo-severna-makedonija-6643192  
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Slika: Premier Zoran Zaev po glasovanju v parlamentu. Foto: EPA  
 
Makedonski parlament je nocoj s potrebno dvotretjinsko večino sprejel spremembe ustave, s katerimi je v skladu s 
sporazumom z Grčijo ime države spremenil v Severna Makedonija. Ob spremembi ustave so Skopju že čestitali grški 
premier Aleksis Cipras, Evropska unija in Nato, poročajo tuje tiskovne agencije. Sporazum mora sedaj ratificirati Grčija. 
Parlament je najprej v tretjem in zadnjem branju z 81 glasovi sprejel štiri ustavna dopolnila, nato pa sprejel in razglasil še 
ustavni zakon. 
Pred tem je vlada sporočila, da si je zagotovila dvotretjinsko podporo za ustavne spremembe s podporo osmih poslancev 
glavne opozicijske VMRO-DPMNE, pa tudi, da je dosegla dogovor z albansko opozicijsko stranko Besa, ki je zahtevala 
dodatna dopolnila. Ostali poslanci VMRO-DPMNE, ki dogovora z Grčijo ne podpira, se zasedanja niso udeležili. 
Pred glasovanjem je premier Zoran Zaev danes izpostavil zgodovinski pomen odločitve, saj da brez dogovora z Grčijo ne bo 
ne članstva v EU niti v Natu. 
Sprememba ustave je bila potrebna v skladu z junija lani doseženim dogovorom med Skopjem in Atenami o imenu države. 
Prespanski dogovor, ki bo po desetletjih grške blokade zaradi imena odprl pot Makedoniji v EU in Nato, mora ratificiral tudi 
grški parlament. Šele z ratifikacijo v grškem parlamentu bo sicer sprememba imena stopila v veljavo. 
 

 
Slika: Zoran Zaev. Foto: EPA 
 
Čestitke iz Grčije in EU 
Grški premier Aleksis Cipras je makedonskemu kolegu Zaevu danes že čestital ob "uspešnem zaključku postopka 
spremembe ustave". Pred tem je že napovedal, da bo potem, ko jih bo Skopje uradno seznanilo s spremembo ustave, v 
parlament vložil predlog za ratifikacijo Prespanskega sporazuma, in sicer do konca meseca. "Kmalu zatem" naj bi parlament 
glasoval tudi o protokolu, ki bo omogočil članstvo Makedonije v Natu, ki ga je Grčija zaradi spora o imenu Makedonije 
blokirala več kot dve desetletji. 
Zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini in evropski komisar za širitev Johannes Hahn sta prav tako danes že 
čestitala Makedoniji ob sprejemu ustavnih dopolnil, ki so potrebna za uresničitev dogovora z Grčijo. 
Označila sta ga za pomemben korak pri uresničitvi tega zgodovinskega dogovora. S tem so makedonski politični voditelji in 
državljani "pokazali odločenost, da bodo izkoristili to edinstveno in zgodovinsko priložnost za rešitev enega najstarejših 
problemov v regiji" in da odločno napredujejo na poti v EU. Znova so izrazili podporo Skopju na tej poti. 
Skopju je čestital tudi generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. "Nato močno podpira polno uresničitev sporazuma, ki 
pomeni pomemben prispevek k stabilnosti in blaginji regije," je tvitnil. 
Se lahko zatakne na grški strani? 
Za ratifikacijo sporazuma v grškem parlamentu je potrebna navadna večina najmanj 151 poslancev v 300-članskem 
parlamentu. Vendar pa ima Ciprasova vlada v parlamentu tesno večino 152 poslancev, od katerih jih je 145 iz njegove leve 
stranke Siriza, sedem pa iz desne nacionalistične koalicijske stranke Neodvisni Grki (Anel), ki sporazuma ne podpira. V 
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primeru vložitve sporazuma v parlamentarni postopek je njen vodja Panos Kamenos napovedal, da ga ne bodo podprli, 
grozil pa je tudi z izstopom stranke iz vlade, kar bi lahko sprožilo predčasne volitve. 
Kamenos, ki je tudi obrambni minister, je že večkrat zahteval referendum o sporazumu, ki sta ga državi po desetletjih spora 
o imenu Makedonije sklenili 17. junija lani in v skladu s katerim bo Grčija odpravila blokado makedonskega približevanju EU 
in Nato. Država bi nato lahko postala članica Nata, saj pogoje izpolnjuje že leta, za začetek pristopnih pogajanj z EU pa bo 
morala izpolniti še nekaj pogojev. 
Poznavalci sicer domnevajo, da bi Cipras lahko zagotovil ratifikacijo sporazuma s podporo nekaterih opozicijskih poslancev, 
kot tudi posameznih poslancev Anela. 
Cipras je v minulih dneh že dal vedeti, da bo v primeru izgube podpore Anela v parlamentu zahteval glasovanje o zaupnici, 
še preden bo v parlamentarni postopek vložil ratifikacijo sporazuma s Skopjem. Če ne bo uspel zagotoviti podpore 151 
poslancev, bo končal še nekaj reform, preden bo razpisal predčasne volitve, je napovedal po poročanju agencije Reuters. 
Mandat vladi se sicer izreče oktobra. 
Javnomnenjske ankete v primeru volitev Ciprasu nakazujejo manjšo podporo od vodje konservativne opozicijske Nove 
demokracije Kiriakosa Micotakisa, ki je že napovedal, da bo blokiral sporazum z Makedonijo. 
Mnogi Grki sporazumu nasprotujejo, saj zaradi istoimenske grške pokrajine in povezav z grško dediščino nasprotujejo, da bi 
ime sosednje države vsebovalo Makedonijo. 

• Lepo je spoštovati mednarodno pravo, ni pa lahko. Vojko Volk. Večer, Maribor, 12.01.2019 
Vojko Volk, diplomat  
Prvega dne v juliju leta 2009 je nepričakovano odstopil takratni predsednik hrvaške vlade Ivo Sanader, med razlogi pa je 
omenil slovensko blokado pristopnih pogajanj Hrvaške z EU. 
https://www.vecer.com/lepo-je-spostovati-mednarodno-pravo-ni-pa-lahko-6643273 
Ihta, s katero so ga njegovi dotedanji sodelavci demantirali in razlagali, da Slovenija nikakor ni razlog Sanaderjevega 
odstopa, je bila svojevrstna potrditev, da je bila Hrvaška za zastoje na svoji poti v EU odgovorna predvsem sama. Kljub temu 
so se odnosi med Slovenijo in Hrvaško sredi poletnih vročin povsem ohladili. Vodenje vlade je prevzela Jadranka Kosor, ki je 
samo teden kasneje vodila Croatia Summit 2009 v Dubrovniku. Kot odraz nizke ravni v odnosih sem bil tja poslan kot 
takratni koordinator zunanjega ministrstva za Zahodni Balkan in naključje je hotelo, da je bil prav na dan mojega prihoda v 
Dubrovnik v Delu objavljen moj članek o tem, kako si je Hrvaška v nasprotju z vsemi temeljnimi načeli mednarodnega prava 
prilastila del slovenskega ozemlja s tem, ko je na silo vzpostavila mejo po sredini Piranskega zaliva, ki je prej nikoli ni bilo. V 
Dubrovniku sem sedel ob kolegu, veleposlaniku ene od vodilnih evropskih držav, ki je prebiral tekst, za katerega se je 
izkazalo, da je moj članek, ki ga je hrvaška diplomacija že zjutraj prevedla in dala v branje izbranim diplomatom, seveda 
skupaj s pojasnili, da navedbe ne držijo. Kolega sem povprašal za mnenje in je lakonično odvrnil, da gre za nepomemben 
spor, ki pa žal povzroča ogromno škode. In še danes je tako. 
Ko je Hrvaška julija 2015 izpeljala obveščevalno-prisluškovalni napad na arbitražno sodišče, je postalo dokončno jasno, da si 
Hrvaška ne želi rešitve mejnega vprašanja s Slovenijo zato, ker bi s tem ošibila svoje pozicije v drugih mejnih sporih, zlasti s 
Srbijo in Črno goro. V intervjuju za STA sem dan po objavi prisluhov Sekolec-Drenik v srbskem tabloidu Kurir in nekaj ur za 
tem v hrvaškem Večernjem listu (lastnik obeh je avstrijska Styria) napovedal, da bo imelo Hrvaško dejanje dolgoročne 
negativne posledice ne le za odnose med državama, ampak tudi za celotno balkansko soseščino. Na žalost se nisem zmotil. 
Namesto da bi arbitražni sporazum postal model za reševanje mejnih vprašanj med državami, ki jih same niso sposobne 
rešiti, imamo danes na Balkanu razmere, v katerih ima Hrvaška odprta mejna vprašanja z vsemi sosedami nekdanje skupne 
države in je z vsemi v resnih sporih. Medtem so šla po zlu pričakovanja, da bo Hrvaška po vstopu v EU v soseščini delovala 
konstruktivno, uredila težavne odnose s Srbijo in ji pomagala na poti v EU. Dogaja se ravno obratno, odnosi med državama 
so najslabši v zadnjih 20 letih in vse bolj v znamenju političnih zaostrovanj, a tudi oboroževalne tekme, v kateri Hrvaška kot 
ena od treh najrevnejših članic EU kupuje draga vojaška letala pri Američanih, še bolj revni Srbi pa jih kupujejo pri Rusih. 
Predvsem pa je vse bolj skrb vzbujajoč odnos Hrvaške do BiH, kjer se vrstijo ostre hrvaške zahteve po zaščiti menda 
ogroženih Hrvatov, podobno kot Srbija v BiH že ves čas stopa v zaščito menda ogroženih Srbov. 
Manjka namreč edinole to, da bi po tožbi Slovenije zoper Hrvaško zaradi nespoštovanja načel mednarodnega in 
evropskega prava tožbo vložila Hrvaška, “zato ker Slovenija vztraja pri spoštovanju mednarodnega prava” 
Kaj v odnosih med Hrvaško in Slovenijo in ob vsem, kar smo že izkusili in videli, sploh še ostane? Nedavno preminuli izraelski 
pisatelj Amos Oz, ki je v svojem življenju videl in opisoval vse, kar se je dogajalo v odnosih med Izraelom in Palestino, je 
vedel, kako omejen je domet mednarodnega prava in da problem niso meje, ampak ljudje. "Spori se začnejo in končajo v 
srcih in mislih ljudi, ne na vrhovih gora," je opisal stanje, v katerem je tisočletni spor na Bližnjem vzhodu postal simbol 
večnosti. 
Pokojni pesnik Ciril Zlobec se je v letih mučnega razpadanja Jugoslavije pridušal, da je lepo biti Slovenec, ni pa lahko. In po 
svoje je še vedno tako, še posebno ko gre za vprašanja, ki se vlečejo že vse od razpada prejšnje skupne države. Manjka 
namreč edinole to, da bi po tožbi Slovenije zoper Hrvaško zaradi nespoštovanja načel mednarodnega in evropskega prava 
tožbo vložila Hrvaška, "zato ker Slovenija vztraja pri spoštovanju mednarodnega prava". Pri sedanjem vodji Evropske 
komisije uspeh takšne tožbe sploh ne bi bil vnaprej izključen. 
Klavrno dejstvo je, da Hrvaška že tri desetletja ni sposobna urediti mejnega vprašanja z nobeno od svojih sosed. Slovenija je 
samo ena od štirih držav, ki se otepajo s posledicami vztrajanja Hrvaške, da ima vedno prav in da je nad hrvaškim saborom 
samo bog, ne pa mednarodno pravo. Ko bo Hrvaška nekoč pripravljena za vstop v schengen, kar ta čas še ni, bo Slovenija 
temu seveda naklonjena. A bo prisiljena opozoriti, da država, ki ne ve, kje so njene meje, teh tudi nadzorovati ne more. 
Hrvaška bo vztrajala, da je meja na morju po sredini Piranskega zaliva, kjer jo je sama zarisala in na silo vzpostavila, Slovenija 
pa, da je meja tam, kjer jo je zarisalo mednarodno sodišče. To bo trenutek resnice za realno težo mednarodnega prava 
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znotraj EU, a tudi za njeno prihodnost. Predsednik Evropske komisije Juncker, ki je zaslužen, da Hrvaška zaradi nerešenih 
mejnih vprašanj ni bila deležna kritik, kaj šele ukora zaradi nespoštovanja veljavne sodbe mednarodnega sodišča, je bil 
povsem jasen, ko je napovedal, da bodo poslej morale države svoja mejna vprašanja rešiti še pred vstopom v EU. 
Še toliko bolj pa pred vstopom v schengen, bomo dodali v Sloveniji in se enkrat za spremembo strinjali s posebnežem, ki na 
srečo odhaja v zgodovino. 

• V Makedoniji po spremembi ustave zahteve po predčasnih volitvah. STA. Večer, Maribor, 12.01.2019 
https://www.vecer.com/v-makedoniji-po-spremembi-ustave-zahteve-po-predcasnih-volitvah-6643417 
Sprememba ustave bo stopila v veljavo, potem ko bo sporazum o uradnem imenu Makedonije, ki sta ga Skopje in Atene 
sklenila 17. junija lani, z navadno večino ratificiral grški parlament. 
 

 
Slika: V Makedoniji po spremembi ustave zahteve po predčasnih volitvah. Foto:  Reuters 
 
Potem ko je makedonski parlament v petek sprejel ustavna dopolnila, ki v skladu s sporazumom z Grčijo omogočajo 
spremembo imena države v Severno Makedonijo, je glavna makedonska opozicijska stranka VMRO-DPMNE zahtevala razpis 
predčasnih parlamentarnih volitev. Stranka sporazuma in spremembe imena ne podpira in je zasedanje sobranja 
bojkotirala. 
"VMRO-DPMNE zahteva razpustitev parlamenta in sklic predčasnih volitev, skupaj s predsedniškimi," ki naj bi bile 
predvidoma spomladi, je dejal vodja do lani vladajoče stranke Hristijan Mickoski. 
Ocenil je, da bo konservativna stranka, ki je pred nastopom vlade socialdemokrata Zorana Zaeva vlado vodila več kot deset 
let, na volitvah zmagala. "Narod se bo izjasnil, kakšno Makedonijo želi. Severno Makedonijo, ki je ponižana in zavita v črnino, 
ali ponosno, napredno in spoštovano Makedonijo," je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug dejal v parlamentu po 
potrditvi spremembe ustave. 
 

 
Slika: Sprememba ustave bo stopila v veljavo, potem ko bo sporazum o uradnem imenu Makedonije, ki sta ga Skopje in 
Atene sklenila 17. junija lani, z navadno večino ratificiral grški parlament. Foto: Reuters 
 
Poudaril je, da so bile ustavne spremembe izglasovane v nasprotju z ustavo z uporabo nasilja, groženj in izsiljevanj. Podporo 
ustavnim spremembam je označil za izdajo. Zagotovil je, da bodo storili vse za popravo te krivice, a o konkretnih ukrepih ni 
govoril, poroča makedonska televizija Telma. 
Ob zasedanju je pred sobranjem potekal protest več sto nasprotnikov sporazuma. 
Sprememba ustave bo stopila v veljavo, potem ko bo sporazum o uradnem imenu Makedonije, ki sta ga Skopje in Atene 
sklenila 17. junija lani, z navadno večino ratificiral grški parlament. Tu je pričakovati nekaj težav, tudi ker sporazuma ne 
podpira stranka Anel, desničarska koalicijska partnerka Sirize grškega premierja Aleksisa Ciprasa. 
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Spremembo ustave je sobranje podprlo z več kot dvotretjinsko večino 81 glasov od skupno 120 poslancev. Poslanci VMRO-
DPMNE so zasedanje bojkotirali, spremembe pa je podprlo osem njenih nekdanjih poslancev, ki so že prej podprli sporazum 
in imajo svojo poslansko skupino. 
Do glasovanja je prišlo šele po tem, ko je premier Zaev po dveh dneh pogovorov z majhno opozicijsko albansko stranko Besa 
dosegel dogovor glede njenih zahtev. Stranka je podporo pogojevala z vrsto zahtev, ki naj bi potrdile večetnični značaj 
države. Ena najbolj spornih je bila tista o izbrisu zapisa iz ustave, da so državljani Republike Severne Makedonije Makedonci. 
Glede tega so našli kompromis in vlada se je zavezala, da bo na vprašanja dogovorila z dodatnimi zakoni, tudi o osebnih 
izkaznicah. 
S sprejemom dopolnil je Skopje svoj del naloge glede potrjevanja sporazuma končalo. Sedaj so na vrsti Atene. Po uveljavitvi 
sporazuma se bo država za domačo in mednarodno rabo imenovala Severna Makedonija, državljani bodo ostali Makedonci, 
jezik makedonski. 
Potrditev ustavnih dopolnil so v petek že pozdravili grški premier, Evropska unija in Nato. Oglasil se je tudi ameriški 
veleposlanik v Skopju Jess Baily, ki je dejal, da ZDA z nestrpnostjo čakajo na to, kdaj bodo izrekli dobrodošlico Republiki 
Severni Makedoniji kot 30. članici Nata. Izpostavil je zgodovinski pomen odločitve, poroča Tanjug. 
Korak so pozdravili tudi v Berlinu. Nemški zunanji minister Heiko Maas je izrazil pričakovanje, da bo grški parlament 
ratificiral sporazum o imenu Makedonije in da bo ta kmalu zatem postalo članica Nata in začela pristopne pogovore z EU. 
Pohvalil je izjemna prizadevanja vlad obeh držav, predvsem pa premierjev, da so dosegli sporazum o rešitvi spora, ki državi 
razdvaja že 27 let. Njihov uspeh je označil za opogumljajoče sporočilo za celotno regijo, poroča makedonska tiskovna 
agencija Mia. 
Kot pomemben prispevek k stabilnosti v regiji je sprejem sprememb ustave pozdravil tudi generalni sekretar Sveta Evrope 
Torbjorn Jagland. 
 

 
Slika: Makedonski parlament je sprejel ustavna dopolnila, ki v skladu s sporazumom z Grčijo omogočajo spremembo 
imena države v Severno Makedonijo. Foto:  Reuters 
 
Oglasil se je tudi dolgoletni posrednik Združenih narodov v sporu Matthew Nimetz, ki je pozdravil "zadnje korake sobranja 
proti uresničitvi sporazuma", kot tudi demokratičnost procesa. Potrdil je zavezanost ZN nadaljnjemu delu s stranema pri 
reševanju razlik s ciljem uresničitve sporazuma, navaja Mia. 
Korak so pozdravile tudi oblasti na Kosovu. Kosovski predsednik Hasim Thaci je izpostavil, da ni šlo ne za lahko niti 
priljubljeno, vendar pravilno odločitev poslancev, s katero so presegli interese strank v dobro države in njenih državljanov. 
"Skopje in Atene pomagajo celotnemu Zahodnemu Balkanu, da vstopi v novo obdobje miru, sprave in integracije v EU in 
Nato. Sedaj smo mi na vrsti - končen dogovor med Kosovom in Srbijo," je tvitnil. 
Sporazum je po 13 letih zastoja zaradi blokade Aten zaradi imena severne sosede odprl pot Makedoniji v EU in Nato. Z EU 
naj bi po uveljavitvi sporazuma Skopje pristopna pogajanja začel predvidoma junija 2019. Odprl mu je tudi vrata v Nato, saj 
je deset let po izpolnitvi pogojev za članstvo oktobra lani vendarle začelo pristopne pogovore. 

• Zaradi Severne Makedonije se trese grška vlada. Urška Mlinarič. Večer, Maribor, 13.01.2019 
https://www.vecer.com/zaradi-severne-makedonije-se-trese-grska-vlada-6643876 
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Slika: Protesti pred parlamentom, medtem ko je ta sprejemal odločitev. Foto: Reuters  
 
Potem ko je makedonsko sobranje potrdilo ustavno spremembo imena države v Republika Severna Makedonija, je podpora 
na grški strani vprašljiva. Cipras gre po zaupnico 
Le dva dni zatem, ko je makedonski parlament sprejel ustavne spremembe in s tem potrdil preimenovanje države v 
Republiko Severno Makedonijo, kot to določa Prespanski dogovor, se zapleta na grški strani. Vodja grške desne 
nacionalistične koalicijske stranke Neodvisni Grki (Anel) Panos Kamenos je zaradi nestrinjanja z dogovorom o 
preimenovanju Makedonije odstopil kot grški obrambni minister in napovedal, da bo njegova stranka odrekla podporo 
vladi. "Spor z Makedonijo mi ne dopušča, da ne bi žrtvoval svojega položaja," je dejal Kamenos. Grški predsednik vlade 
Aleksis Cipras, ki brez omenjene koalicijske stranke nima parlamentarne večine, je zato za torek že napovedal glasovanje o 
zaupnici vladi, da bi lahko v miru končal svoj mandat, ki se bo sicer zaključil oktobra, ko bodo Grki odšli na parlamentarne 
volitve. Če se bo Ciprasu zalomilo, od potrebnih 151 glasov jih ima njegova Siriza 145, je vprašljiva tudi uveljavitev 
Prespanskega dogovora, s katerim sta Grčija in Makedonija lanskega junija po 27 letih sporov zaradi imena dosegli dogovor 
o preimenovanju Makedonije v Republiko Severno Makedonijo. Po makedonski potrditvi preimenovanja države je zdaj 
namreč na vrsti grški parlament, da najprej ratificira sporazum, nato pa tudi glasuje o protokolu o članstvu Makedonije v 
Natu, s čimer bi bila nekdanji najjužnejši republiki Jugoslavije odprta pot, da postane 30. članica Nata. Grška ratifikacija 
sporazuma pa bi ji prinesla tudi začetek pogajanj o članstvu v EU. Tudi zaradi tega je v prihodnjih dneh pričakovati okrepljen 
mednarodni pritisk na Grčijo, da vendarle izpolni svoj del dogovora. Poznavalci grških razmer so sicer prepričani, da je 
mogoče Kamenosov odstop razumeti predvsem v duhu predvolilnega nabiranja točk, saj del Grkov močno nasprotuje 
dogovorjenemu preimenovanju Makedonije, Cipras pa da naj bi že imel zagotovljene glasove, da dogovor spravi skozi 
parlamentarno sito. O tem je včeraj pisal tudi časopis Ekathimerini. 
Zaplete na grški strani je bilo pričakovati, saj je Kamenos že pred časom napovedal izstop iz vlade, če bo Cipras dogovor 
prinesel v grški parlament. Zato je tudi mogoče razumeti besede makedonskega premiera Zorana Zaeva, ki je v soboto, le 
dan po sprejetju sprememb ustave, pozval grško stran, naj tudi sama spozna zgodovinsko priložnost: "Naš parlament je 
našel moč, a ni bilo lahko. Prepričan sem, da bo tudi grški parlament našel moč za odločitev." Ob tem je poudaril, da bo 
uveljavitev dogovora obema državama ne le prinesla novega prijatelja, temveč bi se izboljšalo tudi gospodarsko sodelovanje 
med državama. 
Makedonija, Fyrom in Severna Makedonija 
Po razglasitvi neodvisnosti leta 1991 je ustavno ime Makedonije postalo Republika Makedonija. Zaradi grškega 
nasprotovanja njenemu ustavnemu imenu, češ da s poimenovanjem nakazuje ozemeljske težnje po istoimenski severni 
grški pokrajini, je bila Makedonija v Organizacijo združenih narodov leta 1993 sprejeta pod imenom Nekdanja jugoslovanska 
republika Makedonija (Fyrom). Kljub temu pa jo je več kot sto držav, med njimi tudi Slovenija, priznalo pod ustavnim 
imenom. Čeprav se je Grčija kasneje ob mednarodnem posredovanju zavezala, da ne bo blokirala članstva Makedonije v 
mednarodnih organizacijah, če bo članica postala pod začasnim imenom Fyrom, je 2008. z vetom blokirala njen vstop v 
Nato. Leto kasneje pa Svet EU zaradi nasprotovanja Grčije tudi ni mogel določiti datuma začetka za članstvo v EU. Do 
izboljšanja odnosov med državama in ključnega premika je prišlo šele, ko je vodenje makedonske vlade prevzel 
socialdemokrat Zoran Zaev. Tako je bil junija lani sprejet dogovor med državama ob Prespanskem jezeru, po katerem se 
država preimenuje v Republiko Severno Makedonijo.  
Sicer pa se Zaev z nekaj težavami zaradi preimenovanja države spopada tudi na domačem terenu. Hristijan Mickoski, 
predsednik opozicijske VMRO-DPMNE, katere poslanci se niso udeležili glasovanja o spremembah ustave, prepričani, da gre 
za izdajo makedonskega naroda, ki bo zaradi spremembe imena oropan jezika, identitete in kulture, je pozval k razpustitvi 
parlamenta in izvedbi predčasnih parlamentarnih volitev hkrati z aprilskimi predsedniškimi volitvami. "Narod naj se izjasni, 
kakšno Makedonijo želi. Severno Makedonijo, ki je ponižana in zavita v črnino, ali ponosno, napredno in spoštovano 
Makedonijo, je dejal Mickoski. Zaev je na njegov poziv odgovoril z besedami, da bo njegova stranka to možnost resno 
preučila, a da je sam prepričan, da si v VMRO-DPMNE predčasnih volitev ne želijo. 
Dejstvo je, da je omenjena opozicijska stranka ostala osamljena v nasprotovanju spremembi imena. Poslansko skupino je 
celo zapustilo osem poslancev, ki so oblikovali samostojno poslansko skupino in so skupaj s poslanci iz albanskih strank 
vladajoči SDSM Zorana Zeva zagotovili potrebno dvotretjinsko parlamentarno večino. Zaev si je sicer poskušal zagotoviti 
potrebnih 80 glasov tudi z lobiranjem med poslanci VMRO-DPMNE, a potem ko mu to ni uspelo, je moral za manjkajoče 
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glasove sprejeti zahteve albanske opozicijske stranke Besa. Tako bodo, če bo dejansko prišlo do spremembe imena države, v 
osebne izkaznice vpisali tudi etnično pripadnost državljanov. Republika Severna Makedonija pa bo enakopravno 
obravnavala diasporo vseh državljanov Makedonije in ne le Makedoncev. 
Makedonija bo začela novo ime države uporabljati v mednarodnih in bilateralnih odnosih takoj po ratifikaciji na grški strani, 
za celotno uveljavitev sporazuma, vključno s spremembo vseh potrebnih dokumentov državljanov, pa ima na voljo pet let. 

• Novo poglavje. Urška Mlinarič. Večer, Maribor, 14.01.2019 
https://www.vecer.com/novo-poglavje-6643906 
 

 
Slika: Protesti v Makedoniji. Foto: Ognen Teofilovski  
 
Bilo bi presenetljivo, če bi na balkanskih prostorih, kjer so napetosti med sosedi vselej v zraku, šlo gladko pri izpolnjevanju 
danih zavez. V tej luči je mogoče razumeti tudi zadnje turbulence v grškem političnem prostoru, potem ko je postalo jasno, 
da je Makedonija izpolnila svoj del obveznosti za uveljavitev Prespanskega dogovora, ki ji prinaša novo ime države. Grki, 
kljub nabiranju političnih točk v volilnem letu, zdaj morajo dokazati, da so vendarle verodostojen partner. Kar, ko je šlo za 
odnose med omenjenima država, doslej nikakor niso bili. A korak nazaj v danem trenutku bi bil mednarodna blamaža. 
Nekdanji najjužnejši republiki Jugoslavije, ki se je sicer srečno, brez vojne, izvila iz primeža razpadajoče države, a nato 
postala talka apetitov vseh svojih sosed, so Grki četrt stoletja odrekali pravico, da imenuje svojo državo po lastni izbiri. S 
tem pa uspešno zavirali pot tako v Nato kot do pogajanja za članstvo v EU. 
Država, ki je po osamosvojitvenih letih veliko obetala, je v tem času v vseh pogledih zastala. Seveda predvsem po zaslugi 
svojih političnih elit, ki so ne le omenjeni spor, temveč tudi mednacionalne napetosti znotraj države izkoriščale za 
odvračanje pozornosti od realnih problemov, ki so neposredno oteževali življenja ljudi. 
Zato je Prespanski dogovor izjemnega pomena. Pa čeprav sam po sebi ne bo prinesel napredka. Članstvo v Natu jim 
skorajda ne bi smelo uiti, medtem ko je EU oddaljen cilj tudi zaradi težav, ki jih ima Unija sama s sabo, in zatorej nikakor ni 
sposobna v svoje okrilje, pa čeprav šele oddaljenega leta 2025, sprejeti novih članic. Če ji to sploh je v interesu. Bolj se zdi, 
ko gre za države Balkana, da poskuša s prikazovanjem interesa zanje popraviti slab vtis, ko je v imenu zagotavljanja 
stabilnosti na tem območju omogočala vladanje ljudem, ki državam Balkana nikakor niso zagotavljali demokratičnih 
standardov, temveč so države vzeli za svoje talke. Tudi zato imamo danes v teh državah ljudi na ulicah. 
Ohridski sporazum je tako osnova, na kateri lahko začne graditi sedanja politična garnitura. Ta je pod vodstvom 
socialdemokrata Zorana Zaeva nanj stavila ves svoj politični kapital. In ob tem potegnila nekaj potez, ki ne zbujajo zaupanja 
v pravno državo. Pomilostitev, tudi nekaterih poslancev, za zagotovitev potrebnih glasov je že tak primer. 
A zdaj, ko je ta zgodba, vsaj na makedonski strani, končana, ljudje, utrujeni od političnih igric in barantanj, pričakujejo 
konkretne rezultate, ki jih bodo občutili v vsakodnevnem življenju. Ljudje pričakujejo, da se bo vlada po letu in pol 
ukvarjanja zgolj z vprašanjem reševanja omenjenega spora lotila konkretnih reform; pravosodne, medijske, zdravstvene in 
izobraževalne. Da bo z ukrepi prispevala h gospodarskemu razvoju in se spopadla s korupcijo in klientelizmom. Da bo država 
nesrečnega imena kot feniks vstala iz pepela. 
Po zgodbi z imenom prebivalci Makedonije pričakujejo konkretne reforme, ki bodo prispevale k boljšemu življenju 

• Po makedonski odločitvi: Grški parlament o zaupnici premierju Ciprasu v sredo. STA, VČ. Večer, Maribor, 
14.01.2019 

https://www.vecer.com/po-makedonski-odlocitvi-grski-parlament-o-zaupnici-premierju-ciprasu-v-sredo-6644266 
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Slika: Aleksis Cipras. Foto: Alkis Konstantinidis  
 
Grški parlament bo o zaupnici vladi premierja Aleksisa Ciprasa glasoval v sredo, so sporočili iz parlamenta v Atenah. Cipras 
je glasovanje o zaupnici zahteval po umiku koalicijske desne nacionalistične stranke Neodvisni Grki (Anel) iz vlade zaradi 
makedonske uresničitve dogovora o spremembi imena države, pri čemer ne želijo sodelovati. 
Potem ko je makedonski parlament v petek s potrebno dvetretjinsko večino sprejel spremembe ustave, s katerimi se bo v 
skladu s sporazumom z Grčijo država preimenovala v Severno Makedonijo, je v nedeljo odstopil vodja Anel, grški obrambni 
minister Panos Kamenos, ki sporazumu ostro nasprotuje. Napovedal je tudi izstop stranke iz koalicije. 
Vladna koalicija je tako brez sedmih poslancev Anela ostala brez večine v 300-članskem parlamentu. A po pričakovanjih bo 
Cipras, katerega leva Siriza ima 145 poslancev, našel še najmanj šest manjkajočih glasov med neodvisnimi poslanci in 
manjšimi strankami, navaja nemška tiskovna agencija dpa. 
Vlada bo tako lahko nadaljevala delo in potem tudi ratificirala dogovor, ki ga je Cipras junija lani sklenil z makedonskim 
premierjem Zoranom Zaevom, še napoveduje dpa. 
V skladu s tem dogovorom se bo po desetletjih grške blokade zaradi imena odprla pot Makedoniji v EU in Nato. Makedonija 
je doslej uresničila svoj del dogovora in spremenila ustavo, a za uveljavitev tega dejanja mora dogovor ratificirati tudi grški 
parlament. 
Cipras je glasovanje o zaupnici napovedal praktično takoj po odstopu Kamenosa. Napovedal je, da potrebujejo "proces 
obnovitve zaupnice vladi v parlamentu, da bomo lahko nadaljevali pomembna vprašanja za našo državo". Vladi in 
parlamentu sicer mandat poteče jeseni. 
Premier je tudi sprejel odstop Kamenosa s položaja obrambnega ministra. Kot danes poroča francoska tiskovna agencija 
AFP, naj bi ga zamenjal načelnik generalštaba grške vojske, admiral Evangelos Apostolakis. 
Kot poroča makedonska tiskovna agencija Mia, bo parlament v Atenah razpravo o zaupnici Ciprasu in njegovi vladi začel v 
torek. Glasovanje pa naj bi bilo na vrsti v sredo.  

• Sprejem beguncev z ladij: Slovenske strokovne službe se še usklajujejo. Kristina Božič. Večer, Maribor, 
15.01.2019 

https://www.vecer.com/sprejem-beguncev-z-ladij-slovenske-strokovne-sluzbe-se-se-usklajujejo-6644734  
Visoki komisar ZN za begunce Fillippo Grandi je med obiskom v Egiptu opozoril, da države Zahoda ne prispevajo svojega 
deleža, ko pride do pomoči beguncem. Slovenska vlada še čaka na odločitve pristojnih služb glede ponujenega, 
solidarnostnega sprejema petih beguncev in migrantk s humanitarnih nemških ladij na Malti.   
 

 
Slika: Po več kot 15 dneh na morju na humanitarnih nemških ladjah je 49 beguncev in migrantk vendarle stopilo na trdna 
tla v mateškem pristanišču. Foto: Reuters 
V Egiptu je trenutno registriranih slabih 250.000 beguncev, več kot polovica je beguncev iz vojne v Siriji. Filippo Grandi je 
včeraj ob obisku Egipta opozoril, da številne države v Afriki, Aziji in na Bližnjem vzhodu ne dobijo primernega priznanja za to, 
da so sprejele in izkazujejo gostoljubje ljudem, ki so zbežali iz svojih domov, da bi si rešili življenja. Mednarodne 
humanitarne organizacije so v zadnjem tednu opozarjale na slabe vremenske razmere, neurja in sneg, ki so uničili in 
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prizadeli številna taborišča tako za notranje razseljene ljudi v Siriji, blizu meje s Turčijo, kot za begunce v Libanonu in 
Jordaniji. 
V EU je lani preko Sredozemskega morja po podatkih Visokega komisariata ZN za begunce poskušalo priti 138.882 ljudi, kar 
je približno za petino manj glede na leto 2017 – kljub temu pa je v Sredozemlju utonilo vsaj 2275 ljudi. Število prehodov 
Sredozemlja se zadnja štiri leta zmanjšuje, posebej pa se je zmanjšalo po sporazumu, ki ga je z Libijo februarja 2017 
podpisala italijanska vlada. Prav ta sporazum, ki zagotavlja evropski denar za delovanje zloglasnih libijskih taborišč, kjer ljudi 
mučijo, stradajo in zlorabljajo kot suženjsko delovno silo, je predmet vse večjih kritik. O njem bo odločalo tudi evropsko 
sodišče za človekove pravice, saj so tožbo proti Italiji lani vložili v Libijo prisilno vrnjeni begunci ob pomoči pravnikih 
zastopnikov in organizacij iz EU. 
"Če bi bil begunec ali migrant ali kdorkoli, ki bi bil potisnjen v te (libijske, op.p.) centre, bi se tudi sam odločil, da bom naredil 
vse, da pridem ven, četudi bi vedel, da je možnost, da pri tem umrem, velika," je dejal v Kairu italijanski diplomat, da Libija 
ne potrebuje le pomoči pri nadzoru morja, ampak tudi pomoč, da bi se v državi zagotovilo vladavino pravo in se ustavilo 
nezakonito tihotapljenje in trgovino z ljudmi. 
 

 
Slika: ”Tudi jaz bi naredil vse, kar bi lahko, da bi prišel ven,” je opisal italijanski diplomat, v kaj bi ga prisilile nehumane 
razmere v libijskih taboriščih za begunce in migrantke, ki jih posredno podpira tudi EU. Foto: Epa 
 
Decembra sta dve nemški humanitarni ladji Sea-Watch 3 in Sea-Eye iz mednarodnega morja ob libijski obali rešile 49 
beguncev in migrantk, med njimi tudi otroke, a sta nato tako Malta kot Italija zavračali, da bi ladji z izmučenimi in 
prestrašenimi ljudmi na krovu lahko pristali. Preteklo sredo so jima vendarle odprli pristanišče v Valletti, potem ko se je 
sedem članic EU (Francija, Irska, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska in Romunija) javilo, da so pripravljene 
sprejeti begunke in migrante z obeh ladij. Dan kasneje, 10. januarja je pripravljenost, da sprejme pet beguncev ali migrantk, 
sporočila tudi slovenska vlada Marjana Šarca. Iz urada vlade za komuniciranje pravijo, da se strokovne službe trenutno še 
usklajujejo, zato zaenkrat o prvi takšni solidarnostni gesti Slovenije še ne morejo posredovati dodatnih informacij. 
Medtem pa je španska ladja humanitarne organizacije Proactiva Open Arms sporočila, da ji španske oblasti ne dovolijo 
izpluti iz pristanišča v Barceloni. “To, da nam preprečujejo, da bi rešili življenja, je neodgovorno in kruto. Strahopetni politiki 
vzpostavljajo števec za mrtve," je opozoril ustanovitelj Proactive Open Arms Oscar Camps. 

• V soboto shod neofašistov, tokrat jih župan ne bo sprejel. STA, A.L. Večer, Maribor, 17.01.2019 
https://www.vecer.com/v-soboto-shoda-neofasistov-in-antifasistov-tovrstne-provokacije-so-nevarne-6645988  
 
 

 
Slika: V soboto shod neofašistov, tokrat jih župan ne bo sprejel. Foto:  Krb  
Ob lanskem podobnem shodu je neofašiste sprejel goriški župan Rodolfo Ziberna, ki pa se je letos, morda tudi zaradi 
številnih negativnih odzivov javnosti, temu odpovedal. 

https://www.vecer.com/v-soboto-shoda-neofasistov-in-antifasistov-tovrstne-provokacije-so-nevarne-6645988
https://www.vecer.com/v-soboto-shoda-neofasistov-in-antifasistov-tovrstne-provokacije-so-nevarne-6645988
https://static.vecer.com/images/slike/2019/01/17/o_5352139_1024.jpg
https://static.vecer.com/images/slike/2019/01/17/o_5352139_1024.jpg
https://static.vecer.com/images/slike/2019/01/17/o_5352139_1024.jpg
https://static.vecer.com/images/slike/2019/01/17/o_5352139_1024.jpg
https://static.vecer.com/images/slike/2019/01/15/1542712.jpg
https://static.vecer.com/images/slike/2019/01/17/o_5352139_1024.jpg


V Gorici bo v soboto shod, ki ga pripravljajo italijanski neofašisti, somišljeniki odreda X Mas in skrajno desničarsko gibanje 
CasaPound. V odgovor bo na drugi lokaciji v tem mestu na meji s Slovenijo potekal shod nasprotnikov fašizma, ki želijo 
opozoriti na nesprejemljivost sprejemanja predstavnikov fašistične X Mas na goriški občini. 
"Gorica ne more sprejeti take odločitve in takega obnašanja, saj je ravno zaradi fašističnega režima in terorja med dvema 
vojnama in med drugo svetovno vojno pretrpela hude čase. Rane, ki so jih fašistične oblasti zadale goriškemu prebivalstvu, 
so še danes prisotne, in čas bi bil, da bi se že enkrat pozdravile, a žal gresta sprejem predstavnikov X Mas in shod CasaPound 
v nasprotno smer," so ob napovedanem shodu opozorili v Stranki Slovenska skupnost. 
Ob lanskem podobnem shodu je neofašiste sprejel goriški župan Rodolfo Ziberna, ki pa se je letos, morda tudi zaradi 
številnih negativnih odzivov javnosti, temu odpovedal. 
Stranka Slovenska skupnost je kot nesprejemljivo označila sprenevedanje občinskih mož kljub določilom italijanske ustave, 
ki prepovedujejo obujanje fašističnih organizacij, simbolov in sloganov. S človeškega vidika pa gre pri tem za nespoštovanje 
do vseh tistih, ki so v tistih hudih časih dali življenja za današnjo družbeno blaginjo, so dodali v sporočilu za javnost. 
Zato stranka Slovenska skupnost poziva vse člane in somišljenike, da se v čim večjem številu udeležijo sobotnega 
antifašističnega shoda in s tem "izpričajo večinsko zavzetost za ideale demokracije, miru, solidarnosti, sožitja, spoštovanja in 
svobode". 
Pred sobotnim dogajanjem v Gorici se je oglasil tudi novi župan sosednje Nove Gorice Klemen Miklavič. "Tovrstne 
provokacije so nevarne in jih nikakor ne smemo podcenjevati. Ne smemo se prepustiti izgovoru, češ da je to le demokratično 
izražanje in da je potrebno spoštovati drugače misleče," je zapisal v sporočilu za javnost. 
Toleriranje pojava in zlasti dopuščanje javnega nastopanja skupin, ki navdih črpajo iz poraženih ideologij in temnih časov 
naše civilizacije, je jasen dokaz, da preveč zlahka pozabljamo na krivice in grozote, ki so jih tovrstne ideologije udejanjale v 
preteklosti in ki so sprožile val novih krivic sovraštva in nestrpnosti, je še opozoril Miklavič. 
Kot je še zapisal novogoriški župan, s tem sporočilom apelira tudi na goriške sosede, zlasti na vodstva občine in državnih 
ustanov, saj verjame, da bodo ravnali preudarno v korist skupnega goriškega prostora ter skladno z vrednotami sodobne 
Evrope. 

• Slovence veliko bolj kot migracije in terorizem skrbi socialna varnost. Aleš Kocjan. Večer, Maribor, 19.01.2019 
https://www.vecer.com/slovence-veliko-bolj-kot-migracije-in-terorizem-skrbi-socialna-varnost-6647455 
 

 
Slika: Philipp M. Schulmeister je vodja oddelka za spremljanje javnega mnenja pri Evropskem parlamentu. Foto: Aleš 
Kocjan  
 
Philipp M. Schulmeister je vodja oddelka za spremljanje javnega mnenja pri Evropskem parlamentu. Za Večer interpretira 
nekatere ugotovitve in trende raziskave Eurobarometer pred bližajočimi se evropskimi volitvami, ki bodo maja. 
Kakšne spremembe politične slike Evrope se utegnejo zgoditi po majskih evropskih volitvah? 
"Na začetku velja poudariti, da se bo struktura parlamenta spremenila tudi po številu poslancev – zaradi brexita. Če bo 
Združeno kraljestvo dejansko zapustilo Evropsko unijo 29. marca, bomo imeli 705 evroposlancev in ne več 751. Drugačen bo 
tudi nabor političnih list, ki jih poznamo v tej sestavi. 
Naslednje vprašanje, na katerega se moramo osredotočiti, je kondicija političnih skupin. Kar lahko napovemo na podlagi 
dozdajšnjih analiz, je krčenje največjih političnih skupin, ki so blizu politični sredini, torej levosredinski socialisti in demokrati 
ter desnosredinska Evropska ljudska stranka. Ti dve politični skupini skoraj zagotovo ne bosta skupaj zmogli zagotoviti 
zadostne večine v parlamentu. Posledično bo torej več težav pri snovanju koalicije in zagotavljanju potrebne večine, da bo 
Evropska komisija lahko imela stabilno podporo v predstavniškem telesu. 
Levosredinski socialisti in socialni demokrati ter desnosredinska Evropska ljudska stranka po volitvah skoraj zagotovo ne 
bosta skupaj zmogli zagotoviti zadostne večine v parlamentu 
In tretja zadeva, ki je ne smemo spregledati, je vprašanje, kako se bodo odrezale evroskeptične, do EU kritične politične 
skupine; lahko rečemo kar protievropske politične sile. Tukaj vidimo porast podpore tem političnim glasovom, vendar je 
treba vedeti, da teh trendov ne zaznavamo po celotni skupnosti. Trenutno ne zaznavamo zelo močnega vala skrajno desnih 
ali protievropskih sil, da bi lahko prevzeli odločilno vlogo v Evropskem parlamentu. Opažamo, da so nekatere tovrstne 
politične stranke v določenih državah opozorile nase in da uživajo precej visoko podporo. Toda ključno vprašanje ostaja, v 
kolikšni meri bodo dejansko uspeli preusmeriti desno usmerjene politike znotraj parlamenta po volitvah." 
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Slika: Philipp M. Schulmeister: “Glede na naša zaznavanja bi utegnila biti ključna tema kampanje v Sloveniji gospodarstvo 
in rast. Kar 60 odstotkov respondentov je v naši zadnji raziskavi odgovorilo, da bi morala to biti ključna predvolilna 
tema.”Aleš Kocjan 
 
Katere teme bodo ali pa naj bi odločilno zaznamovale kampanjo bližajočih se evropskih volitev? 
"Na podlagi naših podatkov, ki jih zbiramo skozi javnomnenjske raziskave Eurobarometra, ugotavljamo, da se teme, ki 
zanimajo ljudi, zelo razlikujejo od države do države. To je zelo jasna in nedvomna ugotovitev. Ni enega skupnega problema 
in še manj obstaja en odgovor na vprašanja, ki zanimajo ljudi. In to velja za vseh 27 držav članic. Če se osredotočimo na 
celotno Evropsko unijo, lahko povem, da so ključne teme migracije, gospodarstvo in rast, zaposlovanje in še zlasti 
zaposlovanje mladih. To je skromen nabor tem, ki so skozi zadnjih pet let konstantno prisotne na agendi. Gre za dva stebra 
tematik. Prvi so torej varnostni aspekti v povezavi z migracijami, terorizmom in varovanjem zunanjih meja. Našteto kotira 
zelo visoko med državljani Evropske unije. Na drugi strani je socialna varnost, strah pred brezposelnostjo, revščino, socialno 
izključenostjo … To se odraža tudi, če se osredotočimo na Slovenijo, kjer opravljamo raziskave na vzorcu 1000 ljudi. Glede 
na naša zaznavanja bi utegnila biti ključna tema kampanje v Sloveniji gospodarstvo in rast. Kar 60 odstotkov anketirancev je 
v naši zadnji raziskavi odgovorilo, da bi morala to biti ključna predvolilna tema. Temu sledi brezposelnost mladih, na tretjem 
mestu pa socialna varnost evropskih državljanov. Kot vidimo, Eurobarometer v Sloveniji med prvimi tremi prioritetami, ki jih 
navajajo državljani, ne zaznava varnostnih vprašanj, povezanih z migracijami, zaščito meja in terorizmom. Varnostnih 
vidikov Slovenci torej ne izpostavljajo v tolikšni meri kot v drugih evropskih državah, fokus je na gospodarstvu, zaposlovanju 
in socialni varnosti. Po naših opažanjih si državljani želijo ideje, rešitve in razpravo o teh treh vprašanjih." 
 
Sodelujete tudi v prizadevanjih za višjo volilno udeležbo na evropskih volitvah. Lahko opišete svoje aktivnosti, ki jih v 
zvezi s tem izvajate v Sloveniji? Menite, da lahko osredotočanje na vprašanja, ki ste jih izpostavili kot najbolj relevantna 
za slovenske volivce, poveča udeležbo? 
"Ne glede na to, kar počne EU ali Evropski parlament pred bližajočimi se volitvami, je temeljno vprašanje, kaj počnejo 
politične stranke, ki se potegujejo za evropske sedeže, v nacionalni državi. Gre torej za vprašanje, kakšno pomembnost 
stranke same pripisujejo evropskim volitvam. Obravnavajo te volitve kot ne zelo pomembne ali jim pripisujejo izjemen 
pomen za državo in razmere v njej. Ključno odgovornost za udeležbo in spodbujanje državljanov, naj se odločijo glasovati na 
evropskih volitvah, torej nosijo politične stranke, udeleženke teh volitev. Seveda tudi mi in druge službe v Evropskem 
parlamentu nosimo del odgovornosti za spodbudo ljudem, naj se udeležijo volitev. Trudimo se torej javnost motivirati k 
temu dejanju. Letošnji slogan kampanje za povečanje volilne udeležbe je Tokrat grem volit. S tem nagovarjamo tisti del 
populacije, ki se v glavnem ne udeležuje volitev, saj menijo, da to ni pomembno, ali menijo, da imajo na volilno nedeljo bolj 
pomembne opravke. Ljudi se trudimo prepričati, da tokratne volitve so pomembne in na podlagi raziskav vemo, da ljudi 
zanimajo teme, ki se bodo ali pa bi se mogle odviti v tej kampanji. V okviru naše kampanje skušamo ljudem pojasniti, da ima 
lahko Evropska unija pomemben vpliv na družbeno življenje in težave, ki jih pestijo, še zlasti na področju, kjer se jim 
porajajo vprašanja, ki ljudi zanimajo, in jih mi zaznavamo skozi svoje raziskave." 
 

Vestnik, Murska Sobota 

• Kultura naj bo potencial. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 3, 17. januarja 2019, str. 
1 

Kulturni minister Dejan Prešiček obiskal Lendavo 
Minister težko komentira, zakaj je odstopila ekipa, ki je pripravila dobro kandidaturo za EPK 2025 
V Lendavi so odprli prenovljene prostore Centra Banffy, ki deluje pri Zavodu za kulturo madžarske narodnosti (ZKMN) v 
Glavni ulici. Za prenovo prostorov, ki združujejo galerijo, knjigarno, kavarno in prostore za druženje, sta sredstva prispevali 
Republika Slovenija in Republika Madžarska, pomagali pa so še drugi. Slavnostni govornik je bil minister za kulturo Dejan 
Prešiček, ki je ob tem poudaril, da gre za center, ki pomembno prispeva k ohranjanju madžarske kulture v Lendavi, in to 
v mestu, kjer znajo ljudje različnih skupnosti živeti v sožitju in medsebojno oplajati svojo kulturo. Zaželel jim je, naj Center 
Banffy tudi v prihodnje prispeva k temu. 
 



 
Slika: V Lendavi so odprli prenovljeni Center Banffy, ki velja za multikulturni most med Madžarsko in Slovenijo. Na 
fotografiji od leve Mihael Šooš, Eva Štravs Podlogar in Dejan Prešiček. Fotografija: Jure Zauneker 
 
V centru vse leto pripravljajo različne razstave, literarne večere in druge kulturne dogodke, v teh prostorih pa poleg 
madžarskih ustvarjalcev delujejo in vadijo tudi slovenski in hrvaški kulturniki, je dejavnosti na kratko predstavil Mihael Šooš, 
direktor ZKMN. Poleg zdajšnjega dogajanja bodo v prihodnje več pozornosti namenili povezovanju kulture in turizma, da bi 
v te kraje privabili še več ljudi. 
Za obnovo stavbe, notranjih prostorov, galerije in dvorišča, ki je bila končana že sredi poletja, so namenili skoraj 35 tisoč 
evrov iz drugega ukrepa programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti za obdobje 2017–2020. 
Poleg tega so za obnovo knjigarne in kavarne od madžarske vlade prejeli še pet tisoč evrov. Del sredstev pa je za obnovo 
primaknil tudi zavod sam. 
Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, je na slovesnosti ob odprtju 
povedala, da so vlaganja v projekt Center Banffy velikega pomena, saj se s tem, poleg spodbujanja kulture, prispeva tudi 
k večji vključenosti madžarske skupnosti v gospodarski in turistični razvoj. Raznolikost, ki se kaže v kulturni in gastronomski 
dediščini in je značilna za ta prostor, pa je dodana vrednost v turizmu.  
Na obisku v Lendavi se je kulturni minister Prešiček s svojo ekipo srečal tudi s predstavniki drugih kulturnih ustanov, pa tudi 
z lendavskim županom Janezom Magyarjem. Pogovor je tekel o projektu evropske prestolnice kulture 2025 (EPK) in težavah, 
s katerimi se srečujejo. »Seznanjen sem, kaj se dogaja,« tako Prešiček, »vendar težko komentiram, zakaj je ekipa, ki je 
pripravila tako dobro kandidaturo za EPK 2025, odstopila.« Dodal pa je, da ga veseli, da mu je župan zatrdil, da za tem 
projektom še naprej stoji. »Pri EPK ne gre samo za naziv, ki ga mesto dobi za izbrano leto, je veliko več. Pomembna je pot, 
po kateri se do tega pride, in pomembno je, da začnejo mesta več vlagati v kulturo ter da kulturo prepoznajo kot svoj 
razvojni potencial.« Prašiček pa je končal z mislijo: »Želim si, da se prepozna, da kultura ni strošek, ampak je dodana 
vrednost.« 

• Zajema skoraj 700 hektarjev. Majda Horvat. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 3, 17. januarja 2019, str. 5 
Komasacija v Dobrovniku.  
Občina je komasacijo napovedala že pred osmimi leti – Območje kmetijskih zemljišč med Turniščem in Dobrovnikom na 
novo zajeto 
Lendavska upravna enota je 19. Decembra 2018 izdala odločbo o uvedbi komasacijskega postopka za območje dobrovniške 
občine. Večina udeležencev jo je prejela zadnje dni lanskega leta, teh pa je skupaj 561. Rok za pritožbo zoper prejeto 
odločbo traja 30 dni od vročitve, do 10. januarja pa se je pritožil en upravičenec, razlog je bil, da ni podpisal soglasja za 
komasacijo. Koliko bo pritožb, ni mogoče napovedati, lahko pa predvidevamo, da se bo kdo pritožil tudi zaradi drugih 
namenov, ki jih ima s svojim premoženjem. Grafični izris enega od treh obodov komasacijskega območja namreč kaže, da se 
ta ponekod tesno prilega naselju, z uvedbo komasacijskega postopka pa na zajetem območju veljajo nekatere omejitve 
glede ravnanja s tem premoženjem, torej glede parcelacije zemljišč in graditve, če seveda ni z idejno zasnovo ureditve 
komasacijskega območja določeno drugače. 
 



 
Slika: Dobrovniška občina se loteva obsežne komasacije v treh obodih. Fotografija: Nataša Juhnov 

 
Območje, ki je zajeto v komasacijski postopek, meri 696 hektarjev, kar pomeni, da je teh površin več, kot je uradno vseh 
obdelovalnih površin v občini. S komasacijo bodo torej ustavili tudi opuščanje obdelovalnih kmetijskih površin in njihovo 
zaraščanje. Po podatkih Statističnega urada Slovenije je imela dobrovniška občina  leta 2010 547 hektarjev kmetijskih 
zemljišč (116 hektarjev manj kot leta 2000), od tega 461 hektarjev njiv, 57 hektarjev pašnikov in 28 hektarjev trajnih 
nasadov. Celotna velikost občine pa je 3.110 hektarjev. Dokumenti komasacijskega območja bodo javnosti dostopni po 
pravnomočnosti vseh izdanih odločb. 
Začeli pred skoraj osmimi leti 
Dobrovniška občina se je na obsežno zložbo zemljišč začela pripravljati skoraj pred osmimi leti in si obetala dokončanje leta 
2014.  
Predlog je na upravni enoti prvič vložila septembra 2016, v komasacijsko območje pa takrat zajela dva oboda, in sicer enega 
v k. o. Dobrovnik in enega k. o. Žitkovci. Za uvedbo komasacijskega postopka je bilo treba zbrati soglasje lastnikov kmetijskih 
zemljišč, ki imajo v lasti več kot 67 odstotkov površin kmetijskih zemljišč na predvidenem komasacijskem območju, in 
natanko toliko jih je občina takrat tudi pridobila. Toda naleteli so na drugo oviro. V komasacijsko območje je bilo namreč 
zajetih tudi nekaj parcel v Žitkovcih, na katerihso stali objekti. Občinski svet je  nato sprejel obvezno razlago besedila odloka 
v tistem delu, ki se nanaša na dopustnost vključevanja zemljišč v komasacijo, upravna enota pa je občini 
predlagala, da odda vlogo o ustavitvi postopka. 
Začeli znova, zajeli še novo območje 
Toda oddana vloga se je nanašala na prekinitev postopka. Postopek se je s sklepom upravne enote ustavil in občina se je 
morala komasacije lotiti od začetka. Komasacijsko območje je zdaj opredeljeno na novo, na novo pa je zajeto precej 
obsežno območje med Turniščem in Dobrovnikom.  
Po pravnomočnosti odločbe, ki jo je izdala upravna enota, bo občina morala pridobiti še odločbo o uvedbi agromelioracije 
na komasacijskem območju, ki pa jo izdaja kmetijsko ministrstvo. S tem bo izpolnila pogoje za kandidiranje na javni razpis 
programa razvoja podeželja 2014–2020. Po podatkih iz načrta razvojnih programov občine je projekt vreden približno 1,2 
milijona evrov. 

• Avstrijska podjetja pomembna za Pomurje. Timotej Milanov. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 3, 17. 
januarja 2019, str. 6 

Slovenija privlačna za Avstrijce 
Gospodarstvo v regiji je že tradicionalno vezano na avstrijski in nemški trg, saj gre tja več kot polovica pomurskega izvoza 
Uradno predstavništvo avstrijskega gospodarstva v državi Advantage Austria Slovenija je poslalo izjavo za javnost, v kateri 
so ocenili podjetniško klimo v Sloveniji. Kot navajajo, so avstrijska podjetja s 3,5 milijarde evrov največji tuji investitor v 
Sloveniji, njihove naložbe pa predstavljajo okoli četrtino vseh neposrednih tujih naložb v državi. Kot še poudarjajo, v 
Sloveniji trenutno posluje več kot tisoč podružnic z večinskim avstrijskim kapitalom, ki zaposlujejo okoli 20 tisoč ljudi. 
»Slovenija je danes – gledano na število prebivalcev – najpomembnejši gospodarski partner Avstrije,« pravi direktor 
Advantagea Austria Peter Hasslacher. 
Ključna uvedba dualnega sistema 
Po rezultatih ankete, ki so jo izvedli, več kot 90 odstotkov avstrijskih podjetnikov meni, da bo Slovenija tudi v letu 2019 
privlačno investicijsko okolje, 60 odstotkov vprašanih pa je mnenja, da se je gospodarsko stanje v preteklem letu izboljšalo 
in bo tudi v letu 2019 ostalo nespremenjeno. Več kot polovica vprašanih podjetij napoveduje, da se jim bodo v naslednjem 
letu povečali prihodki in število naročil. »Slovenija ponuja zelo privlačno poslovno okolje. Avstrijska podjetja in vlagatelji se 
zavedajo, da imajo v neposredni bližini, tik pred vrati, nadvse zanimiv, dinamičen, stabilen, konkurenčen in zanesljiv trg, ki 
ponuja številne možnosti,« še pove Hasslacher. 
 
 
Pri tem si glede na izsledke omenjene ankete skoraj 40 odstotkov podjetij želi zmanjšanja davčnih obremenitev, poleg tega 
si vprašani želijo še manj administrativnih ovir, večjo fleksibilnost trga dela ter stabilizacijo političnih razmer, srečujejo pa se 
tudi s pomanjkanjem kvalificirane delovne sile. 



Pri tem predlagajo uvedbo dualnega sistema izobraževanja, pri katerem bi kombinirali poklicno izobraževanje v šoli s 
praktičnim usposabljanjem v podjetju. V ta namen slovenski in avstrijski partnerji izvajajo tudi čezmejni projekt Innovet, v 
ospredju katerega je obnovitev sekundarnega poklicnega izobraževanja. »Za začetek smo se osredotočili na usposabljanje 
kovinskih tehnikov s specializacijo v varjenju, kajti pomanjkanje tega kadra je še posebej veliko, možnosti na trgu dela pa so 
odlične. V naslednjem šolskem letu bomo skupaj s projektnimi partnerji ponudili tudi prva pilotna usposabljanja za mlade. 
Dijaki Šolskega centra Ptuj bodo večino svojega  praktičnega usposabljanja preživeli v podjetju, med drugim pri avstrijskem 
proizvajalcu žerjavov Palfinger v Mariboru,« so zapisali. 
S podjetji v avstrijski lasti dobre izkušnje 
 

 
Slika: Direktor Pomurske gospodarske zbornice Robert Grah pravi, da imajo v zbornici pozitivne izkušnje pri sodelovanju z 
avstrijskimi podjetji. Fotografija: Nataša Juhnov 
 
Številne gospodarske družbe v avstrijski lasti delujejo tudi v Pomurju, med njimi Kema, Saubermacher Slovenija, Arcont in 
Xal. Direktor Pomurske gospodarske zbornice Robert Grah pravi, da imajo v zbornici pozitivne izkušnje pri sodelovanju z 
avstrijskimi podjetji, večina jih je članov PGZ in pet direktorjev iz teh podjetij je tudi članov upravnega odbora PGZ. Grah 
pojasnjuje, da v Pomurju po zadnjih podatkih Ajpesa deluje skupaj 1.875 gospodarskih družb, od tega jih je 195 s tujim  
kapitalom in 53 z mešanim. Je pa pomursko gospodarstvo že tradicionalno vezano na to okolje, saj gre v primeru 40 
največjih podjetij s tujim ali mešanim lastništvom v regiji večinoma za avstrijska in nemška podjetja. »To nakazuje tudi 
pomurski izvoz, saj gre več kot polovica vsega izvoza prav v tedve državi. V Nemčijo 34,3 odstotka in v Avstrijo 21,8  
odstotka. Stopnja rasti izvoza v Nemčijo je 18,8 odstotka in v Avstrijo 9,9 odstotka na leto,« še pove Grah. 
Po podatkih PGZ družbe s tujim kapitalom v Pomurju zaposlujejo 2.841 delavcev, družbe z mešanim kapitalom pa še 
dodatnih 2.001, kar skupaj predstavlja 30 odstotkov vseh zaposlenih v gospodarskih družbah v regiji. Podjetja s tujim 
kapitalom ustvarijo za 695 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje in podjetja z mešanim še dodatnih 270 milijonov 
evrov, torej skupaj za 966 milijonov evrov prihodkov, kar je 39 odstotkov vseh prihodkov, ki jih ustvarijo gospodarske 
družbe v regiji. Omenjena podjetja prihodke na letni ravni povečujejo za 24 odstotkov, njihova dodana vrednost pa je 
nekoliko nad pomurskim povprečjem. 
Podatki Pomurske gospodarske zbornice 
Družbe s tujim kapitalom v Pomurju zaposlujejo 2.841 delavcev, družbe z mešanim kapitalom pa še dodatnih 2.001, kar 
skupaj predstavlja 30 odstotkov vseh zaposlenih v gospodarskih družbah v regiji. Podjetja s tujim kapitalom ustvarijo za 
695 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje in podjetja z mešanim še dodatnih 270 milijonov evrov, torej skupaj za 
966 milijonov evrov prihodkov, kar je 39 odstotkov vseh prihodkov, ki jih ustvarijo gospodarske družbe v regiji. 

• Mariška ga ni uslišala. Damjana Nemeš. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 3, 17. januarja 2019, str. 16 
Publikacija Šalovske elegije 
Zapisi Janeza Benčca Abrahama o čustvih do mladenke, v katero je bil zaljubljen – Zbrani so povzetki ljubezenskih pisem 
Janez Benčec Abraham, ki je bil rojen leta 1907 v Šalovcih, je kot triindvajsetletnik začel zapisovati svoja čustva do  
mladenke, v katero je bil zaljubljen. Čustva do Mariške, kot je bilo mladenki ime, je zapisoval med letoma 1930 in 1932, po 
tistem, ko je odslužil vojaški rok. Njegovi rokopisi, sestavljeni iz treh delov, zajemajo 218 madžarskih ljudskih pesmi, 22 
ljubezenskih pisem, ki jih je namenil svoji dragi, ter spominske verze, celotno gradivo, razen spominskih verzov, pa je dobilo 
svoj prostor v publikaciji Šalovske elegije, ki sta jo uredila Mark Krenn in Petra Bobovec Szabo, strokovno pa je zapisane 
ljudske pesmi ocenil glasbeni pedagog Karoly Horvath iz Madžarske.  
 



 
Slika: Urednika publikacije Šalovske elegije Mark Krenn in Petra Bobovec Szabo ter glasbeni pedagog Karoly Horvath (od 
leve proti desni). Fotografija:  Damjana Nemeš 
 
Kot je povedal Krenn, eden izmed avtorjev spremnih besedil v publikaciji, so rokopise našli v zapuščini Viljema Županka, ki je 
bil poročen z Janezovo polsestro Ano Benčec. »Ukvarjam se z raziskovanjem lokalne preteklosti, ta rokopis pa sem iskal 
dvajset let. Našel sem ga pri pokojni Viljemovi hčerki Adeli Vukan, ki se je preselila v Bokrače. Tam je bilo okrog tri metre 
tekočega gradiva, ki je bilo namenjeno sežigu,« je še povedal Krenn o najdbi rokopisov, ki so nadaljevanje bogate tradicije 
zapisovanja ljudske proze. 
 

 
Slika: Šalovske elegije zajemajo 22 ljubezenskih pisem in 218 ljudskih pesmi. Fotografija: Damjana Nemeš 
 
Posebnost pesmi so številni lokalizmi 
Kot rečeno, je gradivo sestavljeno iz treh delov, vsa besedila pa so v madžarskem jeziku, čeprav Benčec Abraham ni bil 
Madžar. »Janez je dobro obvladal madžarski jezik. Kot sta mi povedali njegovi hčerki, je že kot otrok veliko delal na  
Madžarskem. 
Tam, pozneje pa tudi v šoli, se je naučil madžarskega jezika. Predvidevamo, da je pisal v madžarščini zaradi svoje izbranke, ki 
je bila morda Madžarka ali pa je govorila madžarsko, kar mu je bila gotovo velika motivacija. A ko beremo ta rokopis, hitro 
ugotovimo, da ga ni pisal Madžar. Janez namreč veliko črk sploh ni uporabljal, veliko je tudi zapisovanja besed po fonetični 
izgovorjavi,« je o jezikovnih značilnostih zapisanega povedala Bobovec Szabova, ki je poskrbela tudi za prevode pisem v 
slovenski jezik.  
Publikacija Šalovske elegije je namreč dvojezična, saj so njeni uredniki želeli, da ima tudi Janezova družina nekaj njegovih 
zapisov. V publikacijo sprva niso želeli vključiti 22 pisem, saj so predvidevali, da gre zgolj za šablono, ki jo je avtor prepisal od 
drugod. Nekatera pisma se namreč začnejo z »draga golobica«, nikjer pa ni bilo navedenega naslovnika. »Odločili smo se, da 
moramo gradivo prevesti, če želimo oceniti njegovo pravo vrednost. Šele po prevodu se je pred mojimi očmi odvila prava 
ljubezenskega zgodba, v kateri je nastopala Mariška, katere ime je konkretno omenjeno tudi v 85. pesmi. Pri družini smo 
pozneje našli tudi razglednice, ki jih je Janezu pisala Mariška, identitete katere kljub številnim poskusom nismo uspeli 
ugotoviti. Poleg tega se nam je porajalo še vprašanje, ali so bila napisana pisma sploh poslana. Kasneje smo ugotovili, da so 
bila, saj lahko ob podrobnem prebiranju razberemo, da je Janez v svojih pismih citiral odgovore omenjene 
mladenke,« je še razložila urednica publikacije.  
Največji del publikacije je nabor madžarskih ljudskih pesmi. Kot je povedal glasbeni pedagog Horvath, pesmi, ki jih je 
zapisoval Benčec Abraham, nimajo notnih zapisov, je pa večina takšnih, da delujejo z znanimi melodijami drugih pesmi. Kot 
je še povedal, so pesmi razvrstili v različne zvrsti, tako lahko najdemo vojaške in ljubezenske pesmi ter številne balade. 
»Največja vrednota so vsekakor lokalizmi, ki jih je Benčec Abraham dodal in tako posamezne pesmi umestil v konkreten 
lokalni kontekst. V nekaterih pesmih so namreč omenjeni hodoška cerkev, krplivniški mlin, šalovska ulica, šalovski zvonik in 
podobno,« je povedala Petra Bobovec Szabo, Krenn pa je dodal, da je implementacija teh izrazov zares enkratna. »Takšnih 
pesmaric tu pri nas ni veliko.« 



Vizualni elementi kot popestritev publikacije 
 

 
Slika: Na nekaterih fotografijah v publikaciji lahko zasledimo tudi avtorja Benčca Abrahama. Fotografija: Damjana Nemeš 
 
Pomemben del publikacije so tudi vključene fotografije, ki jih je zbral in uredil Mark Krenn. Kot je povedal, je v publikaciji 
nekaj fotografij, ki so objavljene prvič. »Ena izmed bolj reprezentativnih je fotografija družine Benčec Abraham, na kateri so 
oče, mati, sestra, polsestra in svak avtorja rokopisa.«  
Tudi naslovnica je posebna, avtorji publikacije so namreč iskali takšno, ki bi najbolj povzela rokopis. Naslovna fotografija 
prikazuje šalovsko ulico, po kateri poteka žalna slovesnost ob smrti kralja Aleksandra. »Vzporedno z glavno šalovsko ulico je 
železniška proga, za progo je Krka, za njo pa se dvigajo hribi, vključene so torej štiri stvari, o katerih je Janez pisal v svojih 
pesmih,« je povedala urednica publikacije, ki vsebuje tudi veliko ilustracij, monogramov in inicialk Janeza Benčca Abrahama. 
»Vse to smo skušali vključiti v knjigo, da bi bila ta čim bolj avtentična in podobna njegovim rokopisom,« je še dodala. 
Dodatna posebnost publikacije je tudi njen naslov. Ker ne gre samo za pesmarico ali rokopis, ampak za prepise pesmi in 
povzetke pisem, s katerimi so skušali čim bolj ujeti literarni intimizem, turbulentno ljubezen in hrepenenje 23-letnika, ki je 
ravno končal vojaški rok in so se mu začele dogajati prave ljubezni, so se avtorji odločili za Šalovske elegije.  
Publikacija, ki jo je izdala Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, za tehnično podporo pa je poskrbel 
Pomurski muzej Murska Sobota, je nastajala kar nekaj časa. Sama ideja je sicer nastala pred tremi leti, ko je Mark Krenn 
besedila pokazal Petri Bobovec Szabo, ta pa je z njimi seznanila Karolyja Horvatha. 
Skupaj so se nato odpravili na teren, pregledali vse aspekte, ki se jih je Janez v zapisih dotaknil, in tako dobri dve leti urejali 
publikacijo. 
In kdo je bil Janez Benčec Abraham? 
Kot že zapisano, je bil rojen leta 1907 v Šalovcih, kjer je tudi preživel otroštvo, delal je na Madžarskem, vojaški rok pa služil v 
eni izmed najbolj elitnih enot takratne države, saj je bil konjenik garde Kraljevine Jugoslavije. Po prihodu domov se je  aljubil 
v mladenko Mariško, vendar njuna ljubezen ni bila uslišana, kar lahko razberemo iz njegovih pisem. Pozneje se je poročil 
s Terezijo Janko, s katero sta imela dve hčeri. Kot sta povedali v pogovoru z urednikoma publikacije, te nežnejše plati 
svojega očeta, ki je umrl leta 1990, nista poznali, saj je bil zelo strog. »Verjetno so ga tista leta, ki jih je preživel v vojski, 
zaznamovala, strogost   in disciplina pa sta ga spremljali tudi kasneje v življenju,« je še povedala soavtorica publikacije. 
Kdove, ali bi se njegova strogost izrazila, če bi bila njegova ljubezen do Mariške uslišana. 
 

Primorske novice, Koper 

• Marica Uršič Zupan. Kar je dobro za juse, je dobro za vse ljudi: agrarne skupnosti je nujno ohraniti in krepiti, ker so 
branik pred pogoltnim kapitalom in ohranjajo okolje za družbo. Primorske novice, št. 8, 11.1.2019, str. 16-17 

• V Kopru ponovno pozivi k izboljšanju pogojev za znanost. STA. Primorske novice, Koper, 16. 01. 2019  
https://www.primorske.si/primorska/istra/v-kopru-ponovno-pozivi-k-izboljsanju-pogojev-za-zn  
Predstavniki znanstvenih in raziskovalnih ustanov so danes na okrogli mizi v Kopru znova opozorili na podhranjenost 
znanosti in pozvali k ukrepom za izboljšanje stanja, vključno s sprejemom krovnega zakona. S sogovorniki se je strinjal 
tudi minister Jernej Pikalo in napovedal, da bi se medresorsko usklajevanje o zakonu lahko začelo že v tem mesecu.  
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Slika: S sogovorniki se je strinjal tudi minister Jernej Pikalo in napovedal, da bi se medresorsko usklajevanje o zakonu 
lahko začelo že v tem mesecu. Foto: STA 
 
Koper. Okrogla miza, ki so jo organizirali Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOSRIS), Shod za 
znanost in Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper, je sledila petkovi razpravi na isto temo v parlamentu, ugotovitve 
pa so bile podobne. 
Kot je povzel direktor ZRS Koper Rado Pišot, njihove zahteve oz. cilji ostajajo isti kot ob prvem Shodu za znanost spomladi 
2017, in sicer avtonomija, transparentnost, stabilno financiranje, sprejem krovnega zakona o raziskovalni dejavnosti, fiksni 
datumi razpisov agencije za raziskovalno dejavnost ter povečanje deleža za raziskave in razvoj na odstotek BDP. 
Ob tem je Pišot ugotavljal, da je omenjeni delež v realnosti pri le okoli 0,4 odstotka BDP, zaskrbljujoča je tudi raven vlaganj v 
raziskovalno infrastrukturo. 
Pobudnik Shoda za znanost Oto Luthar je povzel besede gostitelja, koprskega župana Aleša Bržana, da znanost prepogosto 
dojemamo kot nekaj samoumevnega. Kot je ocenil Luthar, bi morali prav to zaznavo spremeniti "in resnično ponotranjiti 
spoznanje, da brez novih spoznanj in odkritij (...) je zaman govoriti o razvoju". 
Predsednica KOSRIS Sonja Lukanović je bila kritična do razkoraka med besedami, ko vsi odgovorni na načelni ravni 
podpirajo znanost in priznavajo njen pomen, "številke pa tega ne potrjujejo". 
Drugačnega mnenja je bil predstavnik gospodarstva, predsednik uprave GEN-I Robert Golob. "Toliko denarja, kot ga je 
danes na razpolago v Sloveniji - v gospodarstvu ali v javnem proračunu - že dolgo ni bilo," je poudaril. Kot je dodal, 
gospodarstvo in znanost sta lahko zaveznika, tudi znanstveniki pa bi morali več narediti za večjo penetracijo znanosti v 
sektor gospodarstva. 
Podporo znanstvenikom je izrazil tudi minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo. Minister je opozoril, da 
zgleda, kot da je Sloveniji in njenemu gospodarstvu v svetovni strukturi proizvodnje namenjena polperiferna vloga, "kjer 
drugi razvijajo, mi pa smo zgolj in samo inovacijski sledilci". 
Tako je Pikalo posvaril, da "če ne bomo močno ne samo dvignili sredstev, ampak zadevo tudi drugače organizirali, potem 
bomo kmalu padli iz te t.i. druge skupine močnih inovatorjev". 
Minister je poudaril še, da se znotraj vlade trudijo dvigniti delež proračunskih sredstev za znanost, da pa to ne gre takoj. So 
se pa zato že v rebalansu aktualnega proračuna maksimalno potrudili, da bi najprej s t.i. integralnimi sredstvi, nato pa tudi s 
kohezijskimi sredstvi "kar največ dodali k temu, da bi Slovenija postala inovacijska voditeljica". 
Glede priprave krovnega zakona o raziskovalni dejavnosti je minister dejal, da kar se tiče njegovega ministrstva, "je zadeva 
narejena in usklajena", čakajo pa še "neko drugo ministrstvo". Glede na zastavljene roke je Pikalo izrazil upanje, da bi lahko 
z usklajevanjem o zakonu začeli že v januarju oz. najkasneje v začetku februarja. 
 

MMC RTV SLO   
 

• 100 let odcepitve Medžimurja od Madžarske: "Konec je našega suženjstva". Intervju. Ano Šestak. Pogovarjal se 
je Boštjan Rous, TV Slovenija. MMC RTV SLO, Televizija Slovenija. TV Slovenija, 11. januar 2019  

Intervju z zgodovinarko Muzeja Medžimurje Čakovec Ano Šestak ob odprtju razstave  
https://www.rtvslo.si/prekmurje/zgodovina/100-let-odcepitve-medzimurja-od-madzarske-konec-je-nasega-
suzenjstva/476995 
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Slika: Podrobnosti raziskav so zapisane v katalogu, obiskovalci razstave pa lahko prek časopisnih člankov po svoje 
začutijo duh takratnega časa. Foto: Televizija Slovenija  
 
10.000-glava množica je 9. januarja 1919 na trgu pred cerkvijo v Čakovcu sprejela Resolucijo o odcepitvi Medžimurja od 
madžarske države. Tako kot slovensko Prekmurje je bila tudi ta skrajno severovzhodna hrvaška pokrajina njen del do 
konca 1. svet. vojne. 
Negotovost in strah ob koncu prve vojne, želja po odcepitvi od Madžarske in neredi, zaradi katerih je madžarska oblast 
uvedla poostrene ukrepe, predvsem pa odločitev vojske Kraljevine SHS, da bo usodo pokrajine prepustila diplomatom v 
Trianonu, sta pred sto leti sprožili domoljubno vojaško akcijo, ki je Medžimurje naposled vrnila Hrvaški.  
Ob obletnici, ki je po svoje zaznamovala tudi poznejše dogajanje v pokrajini ob Muri in na političnem parketu nastajajočih 
novih držav, so se z razstavo o prevratnih dogodkih spomnili tudi v Muzeju Medžimurja v Čakovcu. Razstava z naslovom 
Domorodci! Medžimurci! Suženjstvu je našemu kraj! na pogled ponuja fotografije, dokumente in časopisne zapise o 
dogodkih, ki so kmalu pripeljali do množičnega zborovanja in zahteve po odcepitvi od Madžarske.  
O dogajanju pred 100 leti smo se pogovarjali z z zgodovinarko Muzeja Medžimurje Čakovec Ano Šestak. 
Kakšen je bil potek dogodkov pred sto leti v Medžimurju? 
 

 
Slika: Podobno se je nekaj mesecev pozneje dogajalo pri sosedih Slovencih v Prekmurju. Oboji so se namreč po skoraj 
tisoč letih kmalu tudi formalno s potrditvijo razmejitvene komisije združili z matičnim narodom. Foto: Televizija Slovenija  
 
Naša razstava govori o novembru 1918, torej ob koncu vojne, ko se je začela spontana vstaja Medžimurcev. Sprva je imela 
socialno naravo, ki je potem prešel v nacionalno, z željo, da se Medžimurje osvobodi Madžarov in pripoji k matičnemu 
narodu oz. državi, v kateri je bila takrat Hrvaška, to je bila kraljevina SHS. Vstaja je zadušena v krvi, kar je povzročilo, da je 
narodna skupščina SHS v Medžimurje poslala vojsko. Prvi poskus je propadel, potem pa se je zbrala velika vojska 
prostovoljcev in na božični večer, 24. decembra 1918, je hrvaška vojska vstopila v Medžimurje, Madžari so odšli in pokrajina 
je priključena Hrvaški. Ko so hrvaške prostovoljne legije prišle v Medžimurje, so mednarodno skupnost postavile pred 
dejstvo in Madžari so lahko samo še čakali in poskušali po diplomatski poti dokazati, da je Medžimurje njihovo. To so sicer 
poskušali dokazati z nekaterimi zgodovinskimi argumenti, ampak po Wilsonovih načelih samoodločbe naroda in po ogledih 
mednarodne razmejitvene komisije, je bilo ugotovljeno, da tukaj res živijo Hrvati. Madžari se seveda še dolgo niso predali. 
Še dolgo so širili nasprotno propagando. Tako kot Prekmurce so tudi Medžimurce poskušali prepričati, da so del Madžarske, 
da jim bo tam bolje, kot bi jim bilo v Jugoslaviji. Na naši razstavi lahko vidimo plakate, izposojene iz Pomurskega muzeja v 
Murski Soboti. Enaki plakati so bili tudi v Medžimurju. Plakat je zelo zanimiv, prikazuje krvavi nož, kako reže Medžimurje in 
Prekmurje od Madžarske. 
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Slika: Intenzivna kampanja madžarske strani. Foto: Televizija Slovenija  
 
In potem je bila usoda tudi leta 1941 podobna? 
Ja, takoj aprila 1941 madžarska vojska je vstopila v Medžimurje in ga okupirala.  
 

 
Slika: 100 let odcepitve Medžimurja od Madžarske. Foto: Televizija Slovenija  
 
Kakšna je bila madžarizaciji v Medžimurju v celotnem obdobju?  
Madžarizacija se je začela, potem ko je Medžimurje ponovno postalo del Madžarske oz. Ogrskega kraljestva v drugi polovici 
19. stoletja. Takrat se zamenjajo hrvaška imena naselij z madžarskimi, pouk začne potekati v madžarščini, celo v Cerkev se 
vpeljuje madžarski jezik, uči se peti in moliti v madžarščini. Ustanovljena je učiteljska šola, v kateri se prihodnji domači 
učitelji učijo vzgajati Medžimurce za Madžare. Temu nasprotuje hrvaška, sicer maloštevilna inteligenca, duhovščina. Ti se še 
bojujejo, učijo peti, moliti, prinašajo tako imenovane hrvaške ideje. Za nas je bil zelo pomemben Varaždin, v katerem so 
tiskali knjige, časopise, ki prinašajo vesti iz Medžimurja. Medžimurje tako ostaja prepoznavno na Hrvaškem, po drugi strani 
pa vesti s Hrvaškega prihajajo v Medžimurje in Medžimurci torej niso pozabljeni in se ve, da so Hrvati. 
 

 
Slika: 100 let odcepitve Medžimurja od Madžarske.  Foto: Televizija Slovenija  
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Tako Prekmurci kot Medžimurci pa si delimo eno zgodovinsko ime, to je kapetan Jurišič. 
Ja, kapetan Jurišič je eden izmed vojaških poveljnikov, ki je prišel na božični večer v Medžimurje in je takoj po osvoboditvi 
Medžimurja zelo samozavestno in hitro s svojo enoto vkorakal tudi v Prekmurje, osvojil Lendavo, prišel celo do Murske 
Sobote, kjer pa so ga Madžari vendarle porazili. Bilo je kar nekaj izgub. Mislim, da Prekmurje takrat še ni bilo pripravljeno, 
predvsem pa Madžari niso bili pripravljeni predati Prekmurja. 
Ste v vseh teh letih prišli tudi do kakšnih novih spoznanj o takratnem dogajanju?  
Smo. Tole razstavo smo ustvarile tri medžimurske ustanove, ki se ukvarjamo z dediščino: Muzej Medžimurja Čakovec, 
Državni arhiv za Medžimurje in Knjižnica Nikola Zrinskega Čakovec. Zbrali smo gradivo iz vseh treh ustanov in ga raziskali. 
Res bi želeli prikazati vse, kar smo našli. S temi dogodki se na razstavi zgodba ne konča, torej na božični večer in 9. januarja, 
ko se sprejme resolucija. Skušamo prikazati, kako zapleteno je bilo to obdobje. Bil je kaos. Medžimurje je bilo res priključeno 
kraljevini SHS, a je bilo treba vzpostaviti najprej vojno in potem še civilno oblast. Ljudje so to težko sprejemali. Po prvi 
svetovni vojni je bilo res težko obdobje. Ljudje so bili brez vsega, pestile so jih bolezni, potekala je intenzivna madžarska 
propaganda. Tudi v političnem smislu je bil kaos. Ljudje so bili hitro razočarani nad novo državo, nad beograjskim 
centralizmom in absolutizmom, ki se je pokazal že čez dve leti. 
 

 
Slika: 100 let odcepitve Medžimurja od Madžarske. Foto: Televizija Slovenija  
 
Kaj pa po drugi vojni, se je sploh govorilo o tem obdobju, torej o koncu prve svetovne vojne? 
Leta 1945, ko je bilo Medžimurje spet osvobojeno, se obdobje pred vojno ne omenja. Nastane torej druga Jugoslavija in kot 
da pred tem ničesar ni bilo. 
V življenju ljudi pa so povezave med Medžimurjem in Prekmurjem. Trgovske gospodarske povezave so potekale v 
preteklosti in so verjetno nekaj časa še ostale? 
Seveda. Meni je posebej zanimivo obdobje med obema vojnama. Takrat je bilo sploh veliko povezav. Veliko je bilo športnih 
vezi, ljudje so med sabo trgovali, se selili iz Prekmurja v Medžimurje. Zelo znana je, recimo, družina Legenštajn, ki je sem 
prišla iz Prekmurja in obogatila društveno, kulturno in športno življenje v Medžimurju. Povezovanja je bilo skratka veliko. 
Prej, ko smo bili še del Madžarske, in tudi pozneje.  

• Angela Merkel: "Grčije pri vprašanju beguncev ne moremo pustiti same". J. R.  Atene – STA.  11. januar 2019  
Kanclerka svari pred neurejenim brexitom 
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/angela-merkel-grcije-pri-vprasanju-beguncev-ne-moremo-pustiti-same/477066 
Nemška kanclerka Angela Merkel in grški predsednik Prokopis Pavlopulos sta se na srečanju v Atenah zavzela, da 
Evropska unija migracijske izzive rešuje skupaj in solidarno.  
 

 
Slika: Merklova pravi, da se zaveda "zelo napetih razmer" v sprejemnih centrih, v katerih so prosilci za azil izpostavljeni 
nasilju in zimskemu vremenu. Foto: Reuters  
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"Vprašanje beguncev zadeva vse nas. Nemčija je bila vedno jasna, da pri tem Grčije ne moremo pustiti same," je po 
poročanju nemške tiskovne agencije DPA povedala Merklova. 
Merklova je dejala, da se zaveda "zelo napetih razmer" v prenapolnjenih sprejemnih centrih na številnih egejskih otokih. 
"Zato se bo Nemčija še naprej zavzemala za skupno azilno in begunsko politiko v EU-ju, vendar pa mora tudi vsaka država 
prispevati k rešitvi tovrstnih problemov," je dejala. Grški predsednik se je strinjal z njo in poudaril, da se problem migracij 
lahko rešuje le skupaj. 
Na otokih Lezbos, Ios, Kos, Samos in Leros je po navedbah Guardiana okoli 15.000 beguncev. Prosilci za azil med obravnavo 
prošenj ne smejo zapustiti otokov v bližini Turčije.  
V taborišču Moria na Lezbosu pri temperaturah pod lediščem životari okoli 5.000 beguncev. Humanitarna organizacija 
Oxfam opozarja na nasilje. V torek so v taborišču našli truplo 24-letnega Kamerunca. Ženske spijo s plenicami, saj si v strahu 
pred nasiljem ponoči ne upajo zapustiti šotorov. 
 

 
Slika: Merklova in Pavlopulos sta se zavzela za skupno reševanje migrantskega vprašanja. Foto: Reuters 
 
Merklova svari pred neurejenim brexitom 
Pozneje je Merklova v pogovoru na nemški šoli v Atenah poudarila, da se bo do zadnjega zavzemala za urejen izstop 
Združenega kraljestva iz Unije, saj bo to dobro tako za britansko gospodarstvo kot tudi za Nemčijo. "Vendar pa se moramo 
pripraviti tudi na primer, da ne bo nobenega dogovora," je poudarila. 
Zavrnila je možnost polnopravnega članstva Turčije v Evropski uniji, in sicer zaradi pomanjkanja svobode izražanja mnenj, 
svobode veroizpovedi in svobode medijev. 
"Nemčija prevzema odgovornost za nacistične zločine" 
Nemška kanclerka je v Atenah še dejala, da "Nemčija prevzema vso odgovornost za zločine", ki so jih nacisti zagrešili v Grčiji. 
Med Berlinom in Atenami še danes prihaja do nesoglasij zaradi vojnih reparacij za nacistično okupacijo Grčije v času druge 
svetovne vojne, pri čemer Nemčija trdi, da je bilo to vprašanje rešeno leta 1960 z dogovorom z več evropskimi vladami. 
Merklova je v četrtek začela svoj prvi obisk v Grčiji po letu 2014. Z grškim kolegom Aleksisom Ciprasom sta pozvala k 
učinkovitejšemu izvajanju dogovora EU-Turčija o upravljanju migracijskih tokov. Kanclerka je Ciprasu obljubila 
konstruktivnejše sodelovanje med državama. 

• Makedonski parlament preimenoval državo v Severna Makedonija. J. R. Skopje - MMC RTV SLO, STA. 11. januar 
2019  

Čestitke iz Grčije, Evropske unije in Nata 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/makedonski-parlament-preimenoval-drzavo-v-severna-makedonija/477075 
 

 
Slika: Makedonski parlament je potrdil ustavne spremembe in preimenovanje države v Republika Severna Makedonija. 
Foto: Reuters  
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Makedonski parlament je s potrebno dvotretjinsko večino sprejel spremembe ustave, s katerimi je skladno s 
sporazumom z Grčijo ime države spremenil v Severna Makedonija. 
Parlament je najprej v tretjem in zadnjem branju z 81 glasovi sprejel štiri ustavna dopolnila, nato pa sprejel in razglasil še 
ustavni zakon, poroča makedonska televizija Telma. Makedonski parlament ima 120 sedežev. 
Pred tem je vlada sporočila, da si je zagotovila podporo osmih poslancev glavne opozicijske VMRO-DPMNE, intudi, da je 
dosegla dogovor z albansko opozicijsko stranko Besa, ki je zahtevala dopolnila. Drugi poslanci VMRO-DPMNE-ja, ki dogovora 
z Grčijo ne podpirajo, se zasedanja niso udeležili.  
Spremembo ustave je predvideval junija lani doseženi dogovor med Skopjem in Atenami o imenu države. Prespanski 
dogovor, ki naj bi Makedoniji po desetletjih grške zapore tlakoval pot v Evropsko unijo in Nato, mora ratificirati tudi grški 
parlament. 
Grški premier Aleksis Cipras, Evropska unija in Nato so Skopju že čestitali ob spremembi ustave.  
Pred glasovanjem v grškem parlamentu na vidiku težave 
Cipras je napovedal, da bodo po uradni seznanitvi Skopja v parlament vložili predlog za ratifikacijo prespanskega 
sporazuma, "kmalu" pa naj bi glasovali tudi o protokolu, ki bo omogočil članstvo v Natu in EU-ju.  
Za ratifikacijo sporazuma v grškem parlamentu je potrebna navadna večina najmanj 151 poslancev v 300-članskem 
parlamentu. Vendar pa ima Ciprasova vlada v parlamentu tesno večino 152 poslancev, od katerih jih je 145 iz njegove leve 
stranke Siriza, sedem pa iz desne nacionalistične koalicijske stranke Neodvisni Grki (Anel), ki sporazuma ne podpira. V 
primeru vložitve sporazuma v parlamentarni postopek je njen vodja Panos Kamenos napovedal, da ga ne bodo podprli, 
grozil pa je tudi z izstopom stranke iz vlade, kar bi lahko sprožilo predčasne volitve. 
MZZ: Zgodovinski dosežek za vso regijo 
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je pozdravilo glasovanje v makedonskem sobranju in ga označilo kot 
odločitev za dobro in napredek države.  
"Gre za dosežek, ki je zgodovinskega pomena ne le za makedonsko-grške odnose, temveč tudi za celotno regijo. Verjamemo, 
da bo današnjemu glasovanju, v skladu z dogovorom, v najkrajšem času sledila tudi potrditev na strani Grčije," so zapisali pri 
MZZ-ju.  
Izrazili so tudi pričakovanje po napredku pri vključevanju Makedonije v EU in Nato in poudarili, da je slovensko 
veleposlaništvo v Skopju za obdobje 2019‒2020 prevzelo vlogo kontaktnega veleposlaništva vse Unije. 

• Zaev pozval Grčijo h končanju spora z Makedonijo. B. V. Skopje - MMC RTV SLO, STA. 12. januar 2019  
VMRO-DPMNE zahteva predčasne volitve 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/zaev-pozval-grcijo-h-koncanju-spora-z-makedonijo/477120  
 

 
Slika: Makedonski premier Zaev zdaj od Grčije pričakuje ratifikacijo sporazuma. Foto: Reuters  
Makedonski premier Zoran Zaev je Grčijo pozval, naj ratificira sporazum o imenu Makedonije in tako konča spor med 
državama. 
"Naš parlament je našel moč, a ni bilo lahko. Prepričan sem, da bo tudi grški parlament našel moč za odločitev," je dejal 
Zaev dan po tem, ko je v skladu s sporazumom parlament v Skopju potrdil spremembe ustave. 
Te so bile potrebne zaradi spremembe imena države v skladu s sporazumom v Severno Makedonijo. Sporazum bo postal 
veljaven, ko ga bo ratificiral grški parlament. 
Zaev, ki je vodenje vlade prevzel maja 2017, tako zdaj čaka na grškega kolega Aleksisa Ciprasa, da izpolni svoj del 
obveznosti iz sporazuma, ki sta ga sklenila junija lani. 
Cipras je napovedal, da bo glasovanje o sporazumu, če bo vse v redu, v parlamentu potekalo v desetih dneh. Ob tem je 
pričakovati težave, tudi zato, ker sporazuma ne podpira stranka Anel, desničarska koalicijska partnerica Sirize grškega 
premierja. Grčija naj bi v skladu s sporazumom po njegovi uveljavitvi nato odpravila ovire za članstvo Makedonije v Natu in 
EU-ju. 
Zaev: Sporazum ima zgodovinski pomen 
Zaev je na današnji novinarski konferenci v Skopju izrazil prepričanje, da bodo skupaj s prijateljico Grčijo zavrnili izolacijo in 
nerazumevanje in da bodo grški poslanci "prepoznali zgodovinski pomen sporazuma", poroča francoska tiskovna agencija 
AFP. 
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Napovedal je, da bodo v uradnem listu ustavna dopolnila verjetno objavili že danes, nato pa bo zunanje ministrstvo Atene 
prihodnji teden seznanilo s končanjem postopka ustavnih sprememb v Makedoniji. "Nato bodo Atene začele proces 
ratifikacije sporazuma in protokola o članstvu Makedonije v Natu. Zatem bo sporazum začel veljati," je dodal. 
Pojasnil je še, da podpis predsednika države Gjorga Ivanova za uveljavitev ustavnih sprememb ni potreben. Ivanov 
sporazumu namreč nasprotuje. 
 
Opozicija zahteva predčasne volitve 
Poslanci in poslanke opozicijskega VMRO-DPMNE-ja, ki nasprotuje sporazumu, so v petek bojkotirali glasovanje v 
parlamentu. Stranka je sicer v prejšnjih mesecih doživela odhod več poslancev prav zaradi nestrinjanja z nasprotovanjem 
sporazumu in je oslabljena, poroča AFP. 
"VMRO-DPMNE zahteva razpustitev parlamenta in sklic predčasnih volitev, skupaj s predsedniškimi, ki naj bi bile 
predvidoma spomladi," je dejal vodja do lani vladajoče stranke Hristijan Mickoski. 
Meni, da bo konservativna stranka, ki je pred nastopom vlade socialdemokrata Zorana Zaeva vlado vodila več kot deset let, 
na volitvah zmagala. "Narod se bo izrekel, kakšno Makedonijo želi. Severno Makedonijo, ki je ponižana in zavita v črnino, ali 
ponosno, napredno in spoštovano Makedonijo," je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug dejal v parlamentu po 
potrditvi spremembe ustave. 
Poudaril je, da so bile ustavne spremembe izglasovane v nasprotju z ustavo z uporabo nasilja, groženj in izsiljevanj. Podporo 
ustavnim spremembam je označil za izdajo. Zagotovil je, da bodo storili vse za popravo te krivice, a o konkretnih ukrepih ni 
govoril, poroča makedonska televizija Telma. 
Zaev do podpore z dogovorom z albansko stranko 
Glasovanje o sporazumu je potekalo šele po tem, ko je Zaev po dveh dneh pogovorov z majhno opozicijsko albansko stranko 
Besa dosegel dogovor glede njenih zahtev. Stranka je podporo pogojevala z vrsto zahtev, ki naj bi potrdile večetnični značaj 
države. 
Ena izmed zahtev je bila tista o izbrisu zapisa iz ustave, da so državljani Republike Severne Makedonije Makedonci. Glede 
tega so našli kompromis in vlada se je zavezala, da bo na vprašanja odgovorila z dodatnimi zakoni, tudi o osebnih izkaznicah. 

• Razpad grške koalicije zaradi dogovora z Makedonijo. J. R. Atene - MMC RTV SLO, Reuters, STA. 13. januar 2019  
Za dokončno preimenovanje Makedonije v Republika Severna Makedonija mora dogovor ratificirati še grški parlament 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/razpad-grske-koalicije-zaradi-dogovora-z-makedonijo/477156 
 

 
Slika: Premier Aleksis Cipras je napovedal glasovanje o zaupnici, saj je njegovo vlada izgubila večino v parlamentu. Foto: 
Reuters  
 
Grški obrambni minister Panos Kamenos je zaradi dogovora med Grčijo in Makedonijo o novem imenu odstopil in iz 
vladne koalicije povlekel šest poslancev svoje stranke, s čimer vladna koalicija v parlamentu nima več večine.  
Premier Aleksis Cipras je po srečanju s Kamenosom že napovedal glasovanje o zaupnici. 
"Zadeva okoli imena Makedonije mi ne dovoljuje, da ne bi žrtvoval ministrskega stolčka," je sporočil Kamenos, ki je že pred 
časom napovedal odstop, če bo v grškem parlamentu prišlo do glasovanja o novem imenu Makedonije. Sporočil je, da se iz 
vlade umika tudi šest poslancev njegove stranke Anel. 
Makedonski parlament je v petek potrdil ustavne spremembe in državo preimenoval v Republika Severna Makedonija ‒ 
skladno s Prespanskim dogovorom, ki sta ga junija lani podpisala Cipras in makedonski premier Zoran Zaev. 
Da bo dogovor začel veljati in bo Makedonija novo ime lahko začela uporabljati, mora Prespanski dogovor ratificirati še grški 
parlament. 
Koalicija izgubila večino 
Grška koalicija je pred Kamenosovim odstopom zasedala 153 sedežev v 300-članskem grškem parlamentu. Ciprasova 
stranka Siriza zaseda 145 sedežev. Odhod sedmerice iz vladne koalicije pomeni, da vlada ne bo več imela parlamentarne 
večine.  
Cipras je v preteklih dneh že dal vedeti, da bo ob izgubi podpore Anela v parlamentu zahteval glasovanje o zaupnici, še 
preden bo vložil postopek ratifikacije sporazuma s Skopjem. 
Če mu ne bo uspelo zagotoviti podpore 151 poslancev, bo izpeljal še nekaj reform, preden bo razpisal predčasne volitve. 
Redne volitve so predvidene za oktober.  
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Slika: Obrambni minister Kamenos je iz vlade povlekel tudi šest poslancev svoje stranke Anel. Foto: Reuters  
 
Opozicija ostro proti dogovoru 
Kamenos je dogovor med Ciprasom in Zaevom označil za "državno razprodajo" in dejal, da je vsakršen dogovor z omembo 
besede "Makedonija" v imenu države nesprejemljiv, saj je ime nepreklicno povezano z grško civilizacijo in kulturo. 
Makedonija se imenuje tudi grška pokrajina na severu države. 
Dogovoru prav tako ostro nasprotuje največja opozicijska stranka Nova Demokracija, ki pred oktobrskimi volitvami vodi 
glede na javnomnenjske raziskave. 
Rešitev dolgoletnega spora o makedonskem imenu je za državo nujna, če želi vstopiti v Evropsko unijo in zvezo Nato. Grčija 
je članstvu doslej nasprotovala, v Združene narode pa so Makedonijo sprejeli pod kratico FYROM (Nekdanja jugoslovanska 
republika Makedonija). 

• Albanščina postala drugi uradni jezik po vsej Makedoniji. B. V.  Skopje - MMC RTV SLO. 15. januar 2019  
Konservativna opozicija proti zakonu 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/albanscina-postala-drugi-uradni-jezik-po-vsej-makedoniji/477368 

 
Slika: Prebivalci Makedonije albanske etničnosti predstavljajo okoli četrtino prebivalstva. Foto: EPA  
 
Predsednik makedonskega parlamenta Talat Džaferi je podpisal zakon o jezikih, po katerem je albanščina poleg 
makedonščine postala uradni jezik na vsem ozemlju Makedonije. 
Zakon širi uradno rabo albanščine na celotno ozemlje države, v kateri etnični Albanci predstavljajo okoli četrtino od 2,1 
milijona prebivalcev. Zakon naj bi tako lajšal komuniciranje v albanščini na občinah, v bolnišnicah in na sodiščih, poroča 
portal balkaninsight.com. 
Po prejšnji zakonodaji je imela albanščina status uradnega jezika le na območjih, kjer predstavljajo Albanci več kot 20 
odstotkov lokalnega prebivalstva. 
Predsednik Ivanov: Zakon je protiustaven 
Zakon, sprejet pred letom dni, je bil v objavo v Uradnem listu poslan brez podpisa predsednika Gjorga Ivanova, ki ga od 
sprejetja zakona zavrača, češ da je zakon protiustaven, poroča srbski portal b92.net. 
Zakon je prvič 11. januarja, drugič pa 14. marca lani izglasovala parlamentarna večina Socialdemokratske zveze Makedonije 
in albanske koalicijske stranke DUI s podporo etnične albanske opozicije. Na glasovanjih niso bili prisotni poslanci in 
poslanke opozicijskega konservativnega VMRO-DPMNE-ja. 
Predsednik Ivanov je obakrat zavrnil podpis zakona. VMRO-DPMNE je sporočil, da je objava omenjenega zakona v Uradnem 
listu brez podpisa predsednika države "kaznivo dejanje, ki ne zastara in za katerega je predvidena zaporna kazen". 
Objava zakona v Uradnem listu bo po besedah podpredsednika vlade Bujarja Osmanija pomenila, da bo lahko predsednik 
parlamenta Džaferi seje parlamenta vodil v albanščini. Osmani in Džaferi sta člana stranke DUI. 
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• Predlog SDS-a in SNS-a za referendum o migracijah pred parlamentarnim odborom. L. L.  Ljubljana - MMC RTV 
SLO, STA, 16. januar 2019  

Predlogu se na napoveduje zavrnitev 
https://www.rtvslo.si/slovenija/predlog-sds-a-in-sns-a-za-referendum-o-migracijah-pred-parlamentarnim-
odborom/477438 
 

 
Slika: Predlagatelji referenduma predlagajo referendumsko vprašanje: Ali ste za to, da Slovenija pristopi h Globalnemu 
dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki izenačuje legalne in ilegalne migracije? Foto: RTV SLO/ Ergyn Zjeci  
 
Parlamentarni odbor za zunanjo politiko bo obravnaval predlog za razpis posvetovalnega referenduma o globalnem 
dogovoru Združenih narodov o migracijah. Predlogu poslancev SDS-a in SNS-a se sicer napoveduje zavrnitev. 
V SDS-u menijo, da bodo z referendumom omogočili, da bo ljudstvo odločalo o urejanju migracij. Ta referendum je po 
njihovem mnenju mogoč, ker bo na podlagi odločitve o tem DZ v prihodnosti sprejemal zakonodajo. 
Predlagano referendumsko vprašanje se glasi: "Ali ste za to, da Slovenija pristopi h Globalnemu dogovoru o varnih, urejenih 
in zakonitih migracijah, ki izenačuje legalne in ilegalne migracije?" Vendar pa je parlamentarna zakonodajnopravna služba 
med drugim opozorila, da je referendumsko vprašanje nejasno. Zato tako zastavljeno vprašanje ne more biti predmet 
razpisa posvetovalnega referenduma, je zapisala v mnenju. 
Odbor se je do referenduma že opredelil 
Poleg tega je treba v okviru pristojnosti DZ -ja proučiti, na sprejetje katere odločitve ali akta se vprašanje nanaša, saj DZ ne 
odloča o globalnem dogovoru. Zakon o referendumu namreč določa, da je mogoče posvetovalni referendum razpisati o 
vprašanjih iz pristojnosti DZ-ja, ki so širšega pomena za državljane. 
Do referenduma se je odbor opredelil že v razpravi o predlogu sklepov, ki jih je na isto temo predlagal SDS, ko je pozval k 
referendumu. Koalicija se je takrat izrekla proti. Odklonilno je tudi stališče vlade. 

• Prodaja Term Lendava: kaj je v ozadju prodora madžarskega kapitala v Slovenijo?. A. S., K. H.  17. januar 2019  
MMC RTV SLO, Televizija Slovenija   
Točka preloma 
https://www.rtvslo.si/prekmurje/aktualno/prodaja-term-lendava-kaj-je-v-ozadju-prodora-madzarskega-kapitala-v-
slovenijo/477683 
V zadnjem času se močno povečuje zanimanje madžarskega kapitala za vlaganja v Slovenijo. Banka OTP si ogleduje 
projekt Emonika, madžarska investicija v 2. tir še ni razjasnjena, madžarskemu podjetju prodajajo Terme Lendava. 
 
Vatli po katerih merimo madžarski kapital v povezavi z ekonomskim in političnim nacionalizmom na občutljivih področjih, ki 
so zgodovinsko bili tako ali drugače ogroženi - Prekmurje je seveda takšno področje - so seveda drugačni, kot pa če se ta 
kapital pojavi v središču Ljubljane. In to je nekaj, kar mora slovenska država z vidika svojega strateškega dolgoročnega 
razvoja dobro razumeti. 
Bogomir Kovač, ekonomist 
Čez dva tedna bo skupščina družbe Sava Turizem, na kateri bodo iz njenega premoženja izčlenili Terme Lendava, kar bo 
olajšalo prodajo madžarskemu kupcu - državnemu podjetju Comitatus. A na poti do uresničitve prodajne pogodbe, 
sklenjene junija lani, je še nekaj ovir, tudi politično nasprotovanje, ugotovlja novinarka Točke preloma, Darja Zupan. 
Kljub že večkrat jasno izraženemu nasprotovanju gospodarskega ministra, Sava oz. Sava turizem pri prodaji Term Lendava 
madžarskemu Comitatusu vztraja. Vodi jo zgolj ekonomski interes, pravijo. “Gre za čisto ekonomsko odločitev. Ta kupec, ki 
je prišel, je pač ponudil najboljše pogoje. Mislim, da so pogoji zelo dobri," pojasnjuje redsednik upravnega odbora Save 
Klemen Boštjančič. 
Za precej dotrajan hotel Lipa, apartmajsko naselje Lipov gaj, kamp, pet hotelskih bazenov in zemljišče v neposredni bližini 
nogometnih igrišč, na katerem je mogoče zgraditi še en hotel, bodo Madžari odšteli devet milijonov evrov, napovedali so 
tudi večmilijonska vlaganja. Kot pravi Klemen Boštjančič ta destinacija zahteva zelo velika vlaganja in to je tudi eden od 
razlogov, zakaj jo Sava prodaja. 
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Slika: Hotel Lipa je potreben obnove. Foto: Televizija Slovenija  
 
"Izstopiti po podpisu pogodbe ni enostavno" 
Del izkupička od prodaje bodo namenili za obnovo drugih destinacij, del pa za odplačilo posojil. Neuradne informacije o 
pritisku države, da naj bi Sava v zameno za upravljanje portoroških hotelov pogodbo z madžarskim kupcem razdrla, 
Boštjančič zanika: "To prvič slišim. Sava zdaj iz tega ne more več izstopiti, pogodba je podpisana. Izstopiti po podpisu 
pogodbe ni enostavno. Zdi se mi, da se tovrstne zgodbe zelo politizirajo. Lahko rečem le, hotel v Lendavi stoji, kjer stoji, in ne 
da se ga odpeljat iz Lendave.” 
Skeptičen sem do investitorja, ki je iz elektro področja, čeprav je sklad in je pripravljen kar dvakrat preplačati investicijo v 
turizmu, ne da bi prej predstavil načrt razvoja. Kot minister moram spoštovati stališče vlade, ki tej prodaji nasprotuje, ker je 
v nasprotju s strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma in kot Slovenec si želim, da bi bilo čim več vodnih virov čim dlje 
v slovenskih rokah. 
Zdravko Počivalšek, Minister za gospodarstvo 
Kupec Term Lendava je sicer v 100-odstotni državni lasti. V Točki preloma so na Madžarskem povprašali, kakšno je 
pravzaprav to podjetje. Rádi Antónia, madžarska novinarka pri Atlatszo, pravi, da je Comitatus podjetje, ki je v lasti 
madžarske družbe za upravljanje državnega premoženja. To je denar madžarskih davkoplačevalcev. 
Lendavski župan Janez Magyar vstop madžarskega kapitala pozdravlja, saj prinaša nova delovna mesta in večji ugled lokalne 
skupnosti: “Zdajšnja lastnica Term Lendava je zamudila priložnosti, ker ni vlagala v to območje, kot bi morala. Ko ima 
podjetje nekega pravega lastnika, ima potencial narediti neko dodano vrednost. Dodana vrednost je za nas dobra, 
zaposlujemo lahko, na višji ugled postavimo ugled Lendave. Hotel ostane tukaj, nihče ga ne more odnesti, niti vroče vode 
ne." 
Potrebujejo še koncesijo za termalno vodo 
Pri prodaji pa se še lahko zaplete, saj mora novi lastnik na ministrstvu za okolje in prostor zaprositi tudi za koncesijo za 
izrabo termalne vode. Vesna Ugrinovski, v.d. generalne direktorice Direktorata za vode, pojasnjuje, da se koncesija prenese 
z izdajo odločbe, odločbo pa izda vlada. "Kar pomeni, da avtomatičnega prenosa koncesije ni, na MOP pa nismo prejeli še 
nobene pobude za prenos koncesije v tem primeru.” 
To naj bi se zgodilo po opravljeni transkaciji. Klemen Boštjančič meni, da je “prenos koncesije eden od pogojev za zaključek 
transakcije." In če tega ne bo? "S tem se bomo takrat ukvarjali, ko bo do tega prišlo." 
"Malo je možnosti v okviru prostega pretoka kapitala znotraj EU, da lahko država kaj stori. Ampak nekaj jih je. Ravno 
koncesija pri vodah ali pa strateške usmeritve, to so vse možnosti, ki jih država ima," pa o tem pravi ekonomist Bogomir 
Kovač. 
Naložbe v nogomet 
Zanimanje za nakup term je nedvomno povezano z madžarskimi naložbami v nogomet. Madžarska vlada je za razvoj 
sodobne nogometne akademije v Lendavi do zdaj namenila že okoli šest milijonov evrov. Na petih hektarijh bo poleg igrišč 
in spremljevalnih objektov še prostor za rekreacijo občanov in športni turizem. 
Župan Lendave meni, da so investicije prava smer, da zagotavljajo zaposlenosti, torej so dobrodošle. Občina Lendava je 
Madžarom brezplačno stavbno pravico podelila za 20 let, nato pa bo vsa infrastruktura prešla v občinske roke. Objekti bodo 
stali za Termami Lendava, v katerih naj bi zagotavljali prenočišča za udeležence nogometne akademije. 
Analizirali so prodajo Terme Lendava in druge madžarske naložbe v Sloveniji. Kaj je v ozadju čedalje močnejšega prodiranja 
madžarskega kapitala v Slovenijo? Zakaj gospodarski minister Zdravko Počivalšek nasprotuje prodaji Term Lendava? Svoja 
stališča je pojasnil v oddaji. Da gre v primerih sedanjih madžarskih naložb za posege v nekatera občutljiva politična, 
gospodarska in regionalna področja, pa je pojasnjeval profesor ljubljanske Ekonomske fakultete Bogomir Kovač. 

• Putin v Beogradu: Kosovske oblasti sprejemajo provokativne ukrepe.  A. P. J., A. V.  Beograd - MMC RTV SLO, 
STA, Reuters. 17. januar 2019  

V Beogradu Putina sprejeli odprtih rok, v Vojvodini pa napisi "Putin, pojdi domov" 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/putin-v-beogradu-kosovske-oblasti-sprejemajo-provokativne-ukrepe/477598 
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Slika: Ruski predsednik Vladimir Putin in njegov srbski kolega Aleksandar Vučić. To je bilo že njuno 14. medsebojno 
srečanje. Foto: Reuters  
 
Ruski predsednik Vladimir Putin je med obiskom Beograda, kjer se je srečal s srbskim predsednikom Aleksandrom 
Vučićem, dejal, da Rusija podpira obojestransko sprejemljivo rešitev spora med Kosovom in Srbijo.  
"Zavzemamo se za sprejemljivo rešitev na podlagi resolucije 1244," je po poročanju srbske tiskovne agencije Beta povedal 
Putin. "Vendar pa na žalost zadnje čase kosovske oblasti sprejemajo provokativne ukrepe, s katerimi so zaostrile razmere," 
je dejal. Dodal je, da je vzpostavitev kosovske vojske "neposredno kršenje" resolucije, kar vodi v destabilizacijo. 
Vučić: Srbija se ne bo pustila poniževati 
Tudi Vučić je povedal, da sta ustanovitev kosovske vojske in uvedba carin na blago iz Srbije v nasprotju s to resolucijo 
Varnostnega sveta Združenih narodov iz leta 1999. Gre za resolucijo, ki mednarodnim silam pod poveljstvom Nata Kfor 
podeljuje mandat za razorožitev nezakonitih oboroženih sil kosovskih Albancev. Srbski predsednik je ocenil še, da Priština v 
nasprotju z Beogradom ni pripravljena na kompromise, vendar pa Srbija ne bo nikoli dopustila, da jo kdo ponižuje. 
Putin je glede morebitne vključitve Rusije v reševanje vprašanja Kosova dejal, da so pri tem od nekdaj dejavno sodelovali. 
Vendar pa neposredno posreduje Evropska unija, ki to po njegovem mnenju počne slabo. 
Vučić se je Putinu zahvalil za podporo srbski teritorialni celovitosti  
Vučić se je ob tem Rusiji zahvalil za podporo srbski teritorialni celovitosti in neodvisnosti na mednarodnem prizorišču. Srbija 
je bila po njegovih besedah vedno zadovoljna tudi z vojaškim sodelovanjem, saj je bila Rusija vedno korektna, omogočala pa 
je nakupe opreme po zelo ugodnih cenah. Pojasnil je še, da je Beograd uredil vse potrebno za priključitev na plinovod Turški 
tok, po katerem bo plin tekel iz Rusije čez Turčijo in Bolgarijo do Srbije. Od tega plinovoda Srbija veliko pričakuje, saj je 
"ruski plin najboljši in najcenejši". 
 

 
Slika: Putin je v Beograd prišel z močno gospodarsko delegacijo. V ospredju direktor plinskega velikana Gazproma Aleksej 
Miller in prvi mož Srbijagasa Dušan Bajatović, ki sta podpisala memorandum o sodelovanju. Foto: Reuters  
 
Rusija pripravljena vložiti 1,23 milijarde evrov v infrastrukturo 
Rusija je sicer po Putinovih besedah pripravljena v razvoj infrastrukture v Srbiji, vključno z gradnjo Turškega toka, vložiti 
okoli 1,4 milijarde ameriških dolarjev (1,23 milijarde evrov). Ta plinovod so pripravljeni zgraditi še do drugih evropskih 
držav, saj jih je več izrazilo željo po sodelovanju, je povedal. 
Putin prispel z močno delegacijo 
Putina, ki je na beograjsko letališče prispel okoli 13. ure, spremlja močna delegacija, med drugim zunanji minister Sergej 
Lavrov, minister za energetiko Aleks Novak, namestnik obrambnega ministra Aleksander Fomin ter vodje Gazproma, 
Roskozmosa in Rosatoma. Ti so s srbskimi kolegi podpisali več kot 20 sporazumov in memorandumov o sodelovanju na 
različnih področjih. Približno tretjino so jih sklenili na področjih inovacij in novih tehnologij. 
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Slika: Putin in Vučić sta zvečer obiskala še Hram svetega Save, pred katero se je zbralo 120.000 njunih podpornikov. Foto: 
Reuters  
 
120.000 ljudi pred cerkvijo, posvečeno svetemu Savi 
Putin je zvečer obiskal še Hram svetega Save v Beogradu, kjer sta ga pričakala Vučić in patriarh Srbske pravoslavne cerkve 
Irinej. Na ploščadi pred cerkvijo in v okoliških ulicah se je po ocenah srbskega notranjega ministrstva zbralo okoli 120.000 
ljudi. Številni ljudje so mahali s srbskimi in ruskimi zastavami. 
Za varnost ob obisku Putina, prvem po letu 2014, je v Beogradu skrbelo 5.000 srbskih policistov in pripadnikov tajnih služb 
ter okoli 300 njihovih ruskih kolegov. 
 
Vojvodina: Putin, pojdi domov  
Če so v Beogradu Putina sprejeli odprtih rok, pa so se v več mestih v Vojvodini ‒ v Novem Sadu, Zrenjaninu in Kikindi ‒ 
pojavile nalepke z napisom "Putin go home" (Putin, pojdi domov). Pod nalepkam je podpisana organizacija Mlada 
Vojvodina, ki je že prej izvajala podobne akcije, predvsem z zahtevami po boljšem položaju Vojvodine in proti mlačnim 
politikom v tej severni srbski pokrajini. 
"Poveličevanje avtoritarnega Putina" 
Več nevladnikov in državljanov pa je podpisalo protestno izjavo zaradi "poveličevanja avtoritarnega Vladimirja Putina v 
Srbiji". V izjavi izpostavljajo kršitve človekovih pravic v Rusiji in opozarjajo, da bo obisk ruskega predsednika dal zagon 
spodkopavanju že načetih demokratičnih institucij, pravic in svobode državljanov Srbije pod krinko srbsko-ruskega 
prijateljstva. 
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• Očetnjava, vera, družina. Marjan Horvat. Mladina, Ljubljana, št. 2, 11. 1. 2019   
Konec »španske izjemnosti« z vzponom skrajno desne stranke VOX 
https://www.mladina.si/189081/ocetnjava-vera-druzina/ 
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Slika: Francovi privrženci po maši, ki je bila namenjena spominu na diktatorja. Foto: © Profimedia 
 
Še nedavno je Španija veljala za eno izmed redkih območij v Evropi, kjer skrajno desne stranke ne zmorejo prepričati 
znatnega dela volilnega telesa. Tudi v zadnjem desetletju, ko se je država prav tako kot druge spoprijemala s posledicami 
gospodarske krize, korupcijskimi škandali v političnih strankah in vse bolj množičnim priseljevanjem, kar vse je bilo marsikje 
v Evropi gojišče za vzpon skrajno desnih strank, se Španci niso prepustili populističnemu iskanju »grešnih kozlov«. 
Sociologinja Carmen González-Enriquez je lani v raziskavi Španska izjema strpen odnos Špancev do prišlekov pripisala temu, 
da se je večina dozdajšnjih priseljencev hitro integrirala v špansko družbo, pa tudi temu, da zaradi nizkih socialnih podpor v 
Španiji nihče ne more trditi, da prišleki obremenjujejo sistem socialne varnosti. V Špancih naj tudi ne bi bilo tolikšnega 
strahu pred islamskim terorizmom, saj so v dolgih desetletjih delovanja baskovske ETE po njenem mnenju spoznali, da 
dejanj skrajnežev ne morejo istovetiti z dejanji celotnega ljudstva. Podobo »španske izjeme« je motila le ena stranka, četudi 
jo je na volitvah leta 2016 podprlo le 0,02 odstotka volivcev: VOX. 
Danes, potem ko je jeseni za VOX na lokalnih volitvah v Andaluziji glasovalo 11 odstotkov volilnih upravičencev, raziskave 
javnega mnenja pa ji pripisujejo 13-odstotno podporo na nacionalni ravni, je predstava o Španiji brez skrajno desnih strank 
razpadla na koščke. 
Španskih političnih analitikov naraščajoča podpora stranki VOX sicer ne preseneča. Opozarjajo, da skrajno desna stališča v 
španski družbi niso nova, le prikrita so bila v desetletjih tranzicije pod »plaščem« Ljudske stranke (PP), danes najmočnejše 
konservativne stranke. Po mnenju Miguela Urbána, objavljenem v ameriškem časniku Jacobin, so vse tiste politične skupine, 
ki niso mogle preboleti padca Francovega režima po diktatorjevi smrti leta 1975 našle zatočišče v tej stranki. Po njegovem je 
ta v očeh Špancev odsev tistega, kar imenujejo »sociološki frankizem«. Njegove doktrine pojasni z navedbo pesnika Aquilina 
Duquesa: »Ne morem trditi, da so vsi volivci PP ’frankisti’, skoraj zagotovo pa drži, da vsi frankisti v Španiji volijo PP.« Tako 
ravnajo, ker nimajo druge volilne izbire, hkrati pa »PP brani vrednote, ki so bile raison d’etre frankizma: očetnjava, vera in 
družina.«  
VOX v primerjavi z drugimi današnjimi evropskimi skrajno desnimi strankami ni samonikla stranka, temveč je nastala z 
odcepitvijo od Ljudske stranke leta 2013. Njena ustanovitelja, Aleix Vidal-Quadras in Santiago Abascal, do razkola 
pomembna člana Ljudske stranke, sta jo zasnovala kot posodobljeno različico »sociološkega frankizma«. Sicer pa VOX v 
svojem »trumpovskem« prizadevanju postaviti Španijo »na prvo mesto« zagovarja okrepljeno centralizacijo države, pri 
socialnih politikah izrazito neoliberalne politike in ostrejšo politiko do migrantov, kar vključuje tudi postavitev zidu v 
severnoafriških španskih enklavah Ceuti in Melili. 

• Oaza sovražnega govora. Peter Petrovčič. Mladina, Ljubljana, št.  2, 11. 1. 2019   
Manjšine vseh oblik in barv so v Sloveniji povsem nezavarovane pred sovražnostjo večinskega prebivalstva 
https://www.mladina.si/189070/oaza-sovraznega-govora/  
Miha Kordiš je drugi zaporedni mandat poslanec Levice. Včasih se z mnenji v javnih izjavah ali zapisih na družabnih omrežjih 
oddalji od večinskega mnenja v stranki. Na desnici mu pravijo levičarski skrajnež. A tudi na desnici je kar nekaj politikov, 
poslancev, ki govorijo sicer drugačen, vendar vseeno skrajni jezik. Prav tedaj, kadar politiki po nepotrebnem razburjajo 
javnost, si kot absolutno javne osebe zaslužijo ostro kritiko. Ta pa ne vključuje pozivov k fizičnim obračunom, groženj s 
smrtjo. 
Kordiš je ob praznovanju dneva samostojnosti in enotnosti spet razburil del javnosti z videnjem praznovanja tega praznika. 
O geslih »samostojnost« in »enotnost« je v svojem slogu med drugim zapisal: »Proračune nam pišejo v Bruslju, 
(privatizacijsko) gospodarsko politiko narekujejo v Berlinu, vojski in zunanji politiki poveljuje Washington, gozdove 
upravljajo v Vatikanu. Ne, dragi narod. ’Samostojnost in enotnost’ ni naš praznik. Ko so iz ljudskih rok odšla podjetja, je 
odšla tudi dostojnost dela, nato še socialna varnost. Od ponosa na skupne dosežke ljudstva je ostal samo rasizem, skrit za 
trobojnico …« In še: »Zato težko čakam dan, ko preženemo kolonialne gospodarje in domačo gospodo ter si znova 
priborimo to, kar naj bi danes praznovali.«  
Nekateri so v njegovih zapisih prepoznali ščuvanje k nasilni spremembi ustavne ureditve. Na Facebooku so se na njegov 
zapis odzvali številni posamezniki z imenom in priimkom. Andrej Mlinarič je recimo napisal: »Kordiša na kol …«, Andrej 
Kogoj: »Sej ne rabmo policije. To se da rešit drugače.« Jernej Nejc Švigelj pa je vprašal: »S katerim vlakom se vozi?« Na 
Twitterju je Stane Škufca zapisal: »Temu mulcu manjkajo samo ene orng batine pa bi se hitro umiriu.« Še bi lahko naštevali 
…  
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Je to sovražni govor? V širšem smislu gotovo. Je mogoč kazenski pregon? Glede na sodno prakso in mnenje vrhovnega 
državnega tožilstva, ki je pregon sovražnega govora zamejilo najbolj med vsemi državami v Evropi, pa verjetno ne. V 
Sloveniji je zdaj mogoča obsodba za sovražni govor le, če so sovražne besede pripeljale do fizičnega napada na neko osebo 
oziroma če fizičnega napada ni bilo zgolj zato, ker ga je preprečila policija ali kdo tretji. Kordiša ali drugih politikov iz Levice, 
ki posredno nosijo težo Kordiševih besed, torej pravo ne bo varovalo, dokler ne bo že prepozno. 
A na vrhovnem tožilstvu so pod vodstvom novega generalnega državnega tožilca Draga Škete nekaj vendarle storili, da bi 
omogočili nekoliko odločnejši pregon sovražnega govora. In to čeprav temu nasprotuje večina v kazenskem oddelku 
vrhovnih tožilcev, ki so pred leti dodatno zamejili zakonske možnosti za pregon sovražnega govora. Na zahtevo Draga Škete 
so na vrhovno sodišče nedavno vložili zahtevo za varstvo zakonitosti v neki oprostilni sodbi višjega sodišča izpred petih let, v 
kateri je tožilstvo neuspešno preganjalo storilca za sovražni govor. V tej zahtevi negirajo (pre)ozko tolmačenje kaznivega 
dejanja sovražnega govora, ki ga je ponudil njihov kazenski oddelek na vrhovnem tožilstvu. 
Gre za zadevo, v kateri je tožilstvo preganjalo pisca, ki je na spletu javno zapisal, da je zoper romsko skupnost treba 
uporabiti »par palic amonala, par bomb M75 in par AK 47« in »da drugače ne bo šlo«. Po prvotni obsodbi je bil potem 
omenjeni na pritožbenem sodišču oproščen. Na vrhovnem tožilstvu si želijo ponovnega sojenja v tej zadevi, a pod 
drugačnimi pogoji razumevanja 297. člena kazenskega zakonika, ki v Sloveniji ureja pregon sovražnega govora. 
Tožilstvo se je glede sovražnega govora postavilo v vlogo sodnikov. S tem, ko ga ne preganja, dejansko izreka oprostilne 
sodbe za razpihovalce sovraštva. 
V zahtevi za varstvo zakonitosti, ki smo jo pridobili v skladu z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, takoj na 
začetku piše, da Svet Evrope kot sovražni govor definira »vsako dejanje, ki širi, spodbuja ali opravičuje rasno sovraštvo, 
sovraštvo do tujcev, antisemitizem in druge vrste sovraštva, ki temelji na nestrpnosti, agresivnem nacionalizmu ali 
etnocentrizmu ali diskriminaciji in sovražnosti proti manjšinam, migrantom ali ljudem tujega rodu«. S tem so želeli 
poudariti, da Svet Evrope, v okviru katerega deluje tudi evropsko sodišče za človekove pravice, za pregon sovražnega govora 
ne predvideva dodatnih pogojev v obliki fizičnega nasilja, ki zraste iz sovražnega govora. Da je dovolj za obsodbo sovražni 
govor sam po sebi. 
Vodja kazenskega oddelka na vrhovnem tožilstvu mag. Andrej Ferlinc, ki je podpisal to zahtevo za varstvo zakonitosti, 
pojasnjuje, da v tem primeru sovražnega govora zoper Rome ni šlo »za izražanje kakršnegakoli mnenja, ampak zato, ker je 
bilo sporočilo posredovano na spletu in tako dostopno javnosti, za tipičen primer sovražnega govora. Ne gre namreč za 
izražanje kakršnegakoli mnenja v okviru svobode govora, ampak za mobiliziranje javnosti, v okviru katere se lahko stopnjuje 
sovraštvo do te mere, da to lahko ogrozi javni red in mir.«  
V zahtevi za varstvo zakonitosti vrhovno tožilstvo ne soglaša z mnenjem višjih sodišč, da mora »nastati že takšno konkretno 
ogrožanje, ki se mora pokazati v neposredni nevarnosti za poseg v telesno ali duševno celovitost posameznikov, in da bi 
morala biti ta nevarnost celo tako intenzivna, da do motenja javnega reda in miru ne bi prišlo le zato, ’ker so pravočasno 
posredovali pristojni organi, posamezni udeleženci ali druge osebe’«. 
Pa še na nekaj v tej zahtevi Ferlinc opozarja vrhovno sodišče. V 297. členu kazenskega zakonika jasno piše, da za obstoj 
kaznivega dejanja ni potrebno nikakršno (ne dejansko in ne abstraktno) ogrožanje javnosti, če je sovražni govor storjen z 
uporabo grožnje, zmerjanja ali žalitve. Slovenski člen, ki govori o pregonu sovražnega govora, je dejansko prepisan iz 
nemške zakonodaje, kjer pa se sovražni govor dokaj uspešno preganja. O tem je že pred časom govorila tudi vodja 
ljubljanskega okrožnega tožilstva dr. Katarina Bergant: »Ne gre sicer za povsem identičen prepis, je pa ureditev smiselno in 
vsebinsko podobna našemu 297. členu. Nemški člen je napisan alternativno (ali – ’oder’) tako kot naš.« To nedvomno 
pomeni, da je mogoč pregon ali ob ogrozitvi javnosti ali ko je sovražni govor storjen z grožnjo. Poudarek je na besedi ali. 
In če se vrnemo k poslancu Kordišu – so besede, kot so »Kordiša na kol«, »orng batine«, »ne rabimo policije«, grožnje? Če 
niso, kako so potem sploh videti grožnje? Kordiš sicer ni pripadnik katere izmed manjšin, so pa to recimo begunci, migranti, 
ki so prek spleta deležni preštevilnih takšnih in še hujših groženj … 
Usoda pregona sovražnega govora, ki se uporablja za ščuvanje in kasnejše pogrome nad manjšinami, drugačnimi, je za zdaj v 
rokah vrhovnega sodišča. A ne bi smelo biti tako. Če zavrnejo to zahtevo, nismo storili ničesar oziroma na tožilstvu niso 
storili ničesar. Nad skrivanjem za svobodo govora in posledičnim omogočanjem širjenja sovraštva bi se morali zamisliti tudi 
politika, vlada, premier, pravosodna ministrica, poslanci … Če bi tako hoteli, bi z minimalnimi zakonskimi korekcijami lahko 
hitro rešili »dvome« o (ne)pregonu sovražnega govora. Kot so jih v številnih drugih evropskih državah, recimo v Nemčiji in 
Avstriji, ki sta spoznali nevarnost sovražnega govora zoper begunce, ki sta jih sicer sprejeli sorazmerno največ med vsemi 
državami. 
Še najhitrejša, najpreprostejša in najučinkovitejša rešitev pa bi bila sprememba tožilskega odnosa do sovražnega govora. In 
to ne z zahtevami za varstvo zakonitosti in s tem s prelaganjem odgovornosti na sodišče, pač pa s spremembo lastnega 
mnenja – v skladu s tem, kar zatrjujejo v omenjeni zahtevi za varstvo zakonitosti. 
Sedanji položaj je shizofren. Vse, kar tožilec Ferlinc v tej zahtevi očita sodišču, je hkrati očitek tožilskemu mnenju, ki ga je 
pred leti sprejel prav kazenski oddelek vrhovnih tožilcev, ki ga Ferlinc vodi. Omenjeni vrhovni tožilci so se konec lanskega 
leta na željo generalnega državnega tožilca Draga Škete sestali in pogovorili o tem svojem mnenju, ki povsem onemogoča 
pregon sovražnega govora. Na koncu so se strinjali, da je z mnenjem vse v redu in ga ni treba spreminjati. 
Zakonodaja predvideva več kot dovolj varovalk, da svoboda govora ne bi bila v ničemer ogrožena, če bi nekoliko resneje 
preganjali sovražni govor. 
Na vrhovnem tožilstvu so sicer zavrnili našo prošnjo po posredovanju zapisnika s tega sestanka, ki bi razkril razloge vrhovnih 
tožilcev za vztrajanje pri nepregonu sovražnega govora. Tako so se odločili, kot je zapisal pristojni vrhovni tožilec Aleš 
Butala, ker bi posredovanje tega dokumenta »pomenilo posredovanje dokumenta s podatki o notranjem razmišljanju 
organa, kar pa bi lahko zaviralno vplivalo na proces razmišljanja državnotožilskega osebja in funkcionarjev ter s tem ogrozilo 



kritično, inovativno in učinkovito delo organa«. Z razlago se lahko le strinjamo, kajti potrebujemo prav to, da na tožilstvu 
kritično in inovativno razmislijo, kaj počno z onemogočanjem pregona sovražnega govora kot enega izmed družbeno 
najškodljivejših kaznivih dejanj. 
Kolikokrat bo treba še napisati, da bi se sovražni govor lahko že v skladu z veljavno zakonodajo preganjal resno kot v drugih 
evropskih državah, ki so spoznale nevarnosti, ki jih bo širjenje sovraštva do beguncev imelo na celotno družbo? To bi se 
lahko zgodilo v trenutku, samo na tožilstvu bi morali nehati tiščati glavo v pesek. Izgovarjanje na sveto pravico do svobode 
govora je prav to – izgovarjanje. Slovenska zakonska ureditev je med bolj omejujočimi za pregon sovražnega govora v 
Evropi. Zato predvideva več kot dovolj varovalk, da svoboda govora ne bi bila v ničemer ogrožena, če bi vsaj nekoliko 
zamejili sovražni govor.  

• Matjaž Gruden: Za normalno delovanje liberalne demokracije je bistvena socialna pravičnost. Intervju: Matjaž 
Gruden. Pogovarjal se je: Jure Trampuš.  Mladina, št. 2, 11. 1. 2019   
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Matjaž Gruden je že več kot 20 let zaposlen v Svetu Evrope, zdaj vodi enega izmed direktoratov. Živi v Strasbourgu, 
zadnja leta je kolumnist dnevnika Večer, zanj piše pronicljive kolumne. Ni tipičen evropski funkcionar, govori 
neposredno, ostro, ne skriva se za diplomatskimi funkcijami, seveda vedno poudari, da gre za njegova osebna stališča in 
ne za stališča organizacije, v kateri je zaposlen, a morda tudi zaradi nje same, njenega ustroja, njenih temeljev 
nekompromisno vztraja pri pomenu, pravnem in civilizacijskem, evropske konvencije o človekovih pravicah. Zaskrbljen 
je, danes evropski konsenz razpada, razpada zavedanje, da brez solidarnosti in sočutja družba neha obstajati, ko vse to 
izgine, se začne dehumanizacija tistih, ki so v stiski, in tistih, ki jim ni mar. »Kadar pozabimo na soljudi, tudi sami nehamo 
biti ljudje,« pravi. 
Približno pol leta opravljate službo vodje direktorata za demokratično participacijo Sveta Evrope, prej ste vodili 
direktorat za načrtovanje politik. Gre za visoke funkcije v mednarodni organizaciji, ki pa izgublja moč. Kakšen je vpliv 
Sveta Evrope, center moči že dolgo ni več?  
Svet Evrope vpliva nikoli ni gradil na ekonomski ali politični moči, ampak na moralni avtoriteti in pravnih obveznostih. Je 
edina mednarodna medvladna organizacija s pravno obvezujočimi mednarodnimi instrumenti na področju človekovih 
pravic, z mednarodnim sodiščem, na katerem posamezniki lahko tožijo države. Sam današnji položaj vidim drugače kot vi. 
Triindvajset let delam v tej instituciji, prvi del je bil preživet v obdobju, v katerem delo Sveta Evrope ni bilo v središču 
pozornosti, saj je bilo področje njegovega delovanja, človekove pravice in demokracija, stvar širokega konsenza, v zadnjih 
letih pa so se stvari spremenile. Zdaj se počutim, kot da delam v organizaciji, ki se ukvarja z vprašanji, ki so v samem 
središču pozornosti, na vseh prelomnicah tistega, kar se dogaja v Evropi in svetu. 
Naj potemtakem vprašam drugače, ena od bistvenih nalog Sveta Evrope naj bi bila promocija in varovanje človekovih 
pravic. Očitno niste uspešni. Živimo v svetu skorajšnjega zloma tega pravnega pojma.  
To vprašanje, se opravičujem, odraža konceptualno nerazumevanje mehanizmov za varovanje človekovih pravic. Prvič, pri 
človekovih pravicah ne gre le za pravni pojem, ampak za civilizacijski dosežek, ki je pravno varovan. Drugič, človekovih pravic 
v Sloveniji ali na Portugalskem ne more varovati Svet Evrope, pač pa jih lahko in mora varovati predvsem vsaka država 
sama. Svet Evrope tukaj samo nadzoruje spoštovanje skupno sprejetih pravil in pomaga državam, ki pomoč potrebujejo in si 
je želijo. Točno tukaj je bistvo vseh težav. V Svetu Evrope se kažejo posledice tistega, kar vidimo okoli sebe. Svet Evrope, pa 
tudi Evropsko unijo so ustanovile države z močnim ideološkim konsenzom o družbi, ki so jo želele zgraditi. Celotna 
organizacija, njene institucije, mehanizmi so bili zgrajeni na podlagi pričakovanja, da bo ta ideološki konsenz vztrajal in 
obstal. Dolgo je bilo to res, nato se je ta konsenz začel drobiti. Nismo več družina evropskih demokracij, ki podobno 
razmišlja in razume pomen demokracije in človekovih pravic, ta družina je postala deloma disfunkcionalna, znotraj nje se 
pojavljajo politiki, ki ne samo po naključju, po nesreči ali prehodno ne sprejemajo obveznosti, ampak jih kršijo načrtno, 
ciljno, premišljeno. 
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V trenutku, ko konvencija o človekovih pravicah postane mrtva črka na papirju, izgubimo nekaj, kar je nastalo kot 
neposredni odgovor na dogajanje pred drugo svetovno vojno. Posledice so lahko zelo nevarne. 
Ne gre le za Svet Evrope ali Evropsko unijo. ZDA so se lani poleti umaknile iz Sveta ZN za človekove pravice. 
Žal gre res za širok, svetovni trend, s katerim postaja vprašljiva povojna ureditev sveta na podlagi mednarodnega prava in 
mednarodnih institucij. Oba, Svet Evrope in Evropska unija, sta se znašla pod hudim pritiskom, saj nista bila ustvarjena za 
okoliščine, v katerih bi njune lastne članice delovale proti vrednotam, na katerih sta nastala. Podobno je pri OZN, pri 
Svetovni trgovinski organizaciji, pri Unescu. Gre za nevaren trend spodkopavanja mednarodnopravnih temeljev, ki so 
desetletja zagotavljali vsaj relativen svetovni mir in stabilnost. V tem kontekstu je Svet Evrope izjemno pomemben, saj 
nekako simbolično predstavlja ves povojni proces. Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin je v pravno 
obvezujoč mednarodni instrument združila vrednote liberalne demokracije, človekove pravice, politične svoboščine in 
vladavino prava. Tisti, ki torej skušajo spodkopati mednarodni pravni red, so hitro ugotovili, da je Svet Evrope ena od 
pomembnih tarč. V trenutku, ko konvencija o človekovih pravicah postane mrtva črka na papirju, izgubimo nekaj, kar je 
nastalo kot neposreden odgovor na dogajanje pred drugo svetovno vojno. Posledice so lahko zelo nevarne. 
Zaupanje v vrednote liberalne demokracije, v mednarodno pravo, konvencije se vedno začne spodkopavati v posameznih 
državah. Ko ljudje izgubljajo zaupanje v demokracijo, volijo avtoritarne populiste. Dajva, obrniva stvar. Niso krivi zgolj 
ljudje, kriva je politika, slovenska, evropska, ki je omogočila razmere za razmah populizma. Kako spremeniti to politiko 
neizogibnosti?  
Imate prav. Vzrokov za populizem niso ustvarili populisti, ti so le oportunisti, ki spretno izkoriščajo teren, ki so ga pripravili 
tisti drugi, tisti, ki so imeli nekoč polna usta demokratičnih vrednot, njihovo ravnanje pa je bilo pogosto v neskladju z njimi. 
Težav modernih demokracij ne bomo rešili s stigmatizacijo ljudi, ki volijo populiste, niti jih ne bomo rešili, če bomo zgolj 
bentili čez populiste. Težave je treba reševati pri vzrokih. Treba je ponovno vzpostaviti delujoči liberalnodemokratični 
sistem, v katerega bodo ljudje verjeli in mu zaupali, ker bo prepoznaval in varoval njihove interese. Zato je potrebna zelo 
preprosta stvar. 
Preprosta? Kako to mislite?   
Za normalno delovanje liberalne demokracije je bistvena socialna pravičnost. 
To so lepe besede, a poglejva Evropsko unijo. Evropska ljudska stranka (EPP) dopušča svojemu članu Viktorju Orbánu, da 
deluje proti vrednotam, na katere prisega ta politična skupina. Omeniva predsednika evropske komisije Jean-Clauda 
Junckerja in luksemburško davčno oazo. Zakaj bi jim volivci sploh verjeli?  
Erozija zaupanja je dolgotrajen proces in trendov ne bo mogoče obrniti čez noč. Toda to ni razlog za odlašanje, stvari gredo 
danes resnično predaleč. Ena od prvih priložnosti bi lahko bile, kot ste sami dejali, prihajajoče evropske volitve. Lepo bi bilo, 
če bi na primer Evropska ljudska stranka spremenila oportunistični pogled na populizem v svojih vrstah. A zdi se, da je zaradi 
kratkoročnih in kratkovidnih političnih interesov pripravljena legitimirati ideje in politiko, ki so v marsičem v diametralnem 
nasprotju s tistim, kar zagovarja. 
V diametralnem nasprotju so tudi z idejami Evropske unije …  
… ki so jo oblikovali predvsem krščanski demokrati, predhodniki iste Evropske ljudske stranke. K temu bi dodal, da imajo 
podobne težave z verodostojnostjo tudi evropski socialni demokrati, podobno je z liberalci. Naj ponovim, velik del 
zavračanja demokracije, ki ga vidimo v številnih evropskih državah, pa naj bo to populizem ali brexit ali pa rumeni jopiči v 
Franciji, je posledica tega, da smo pozabili na pomen socialne pravičnosti. Percepcija ali pa dejansko stagniranje 
gospodarske moči velikega dela prebivalstva je pripeljalo do tega, da imajo ljudje dovolj, volijo, kot volijo, če ne bomo 
popravili socialne pravičnosti, se tudi zaupanje v politiko ne bo povečalo. Brexit je tako samo posledica, simptom razmer v 
britanski družbi. Podobno je z rumenimi jopiči, ki pa jih ne bi na slepo idealiziral in glorificiral, kot to počnejo nekateri. 
Razumem, strinjam se z mnogimi njihovimi razlogi za protest, a poglejte fotografije in povejte, koliko ljudi, ki niso etnični 
Francozi, boste našteli med njimi. 
Zelo malo.  
V francoski družbi je marginalizacija priseljencev in njihovih potomcev verjetno najgloblja, najbolj boleča in najbolj krivična 
izmed vseh. Rumeni jopiči se do njih obnašajo precej indiferentno, številni med njimi so na družabnih omrežjih širili 
ksenofobne bedarije in laži, klicali po močnih voditeljih in generalih. Precej podpornikov ima med njimi Marine Le Pen, ki bo 
po mojem mnenju nazadnje od rumenih jopičev imela tudi največ koristi. Rumeni jopiči se po strukturi v precejšnem delu 
ujemajo z volivci AFD, italijanske vladne koalicije in britanskimi podporniki brexita. Veliko ljudi populiste res voli zaradi 
legitimnih frustracij in krivic, a populizem ni dal možnosti izražanja samo njim, ampak tudi številnim latentnim rasistom, ki 
sta jim populizem in mainstreamovski odgovor na populizem dala priložnost, da začnejo kričati. Prej niso smeli sovražiti, 
zdaj lahko. In kaj bodo na vse to storile politične stranke? Namesto da bi na evropskih volitvah zagovarjale drugačno 
politiko, bomo najverjetneje še naprej priče dirki proti dnu v oponašanju in normalizaciji populističnega diskurza in idej. 
 
Na majskih evropskih volitvah bodo torej zmagali populisti, ne glede na to, koliko glasov bodo dobili v evropskem 
parlamentu.  
Upam, da se motim, a žal mislim, da bo tako. 
Kaj je narobe s populizmom? Ali ni to upor proti elitam, boj ljudstva proti vladajočim. Ni populizem odgovor, korektiv 
liberalni demokraciji, nagovarja marginalizirane, drugorazredne, izključene ljudi, jih pripelje, njih same in njihove težave, 
v areno političnega?  
Ne. Populizem ni upor, ampak politična manipulacija ponižanih in razžaljenih ljudi. Ti volijo populistične politike iz različnih 
razlogov, pogosto, ne sicer vedno, iz utemeljenih občutkov krivice in frustracije, a njihove težave vedno zlorabi neka 
politična skupina zgolj za to, da bi obračunala s konkurenčno. Težave njihovih podpornikov so pri vsem tem sekundarnega 



pomena. Hkrati je vprašljiva tudi karakterizacija populizma kot upora proti elitam. Donald Trump ali britanski konservativni 
politiki niso pripadniki socialno deprivilegiranih slojev. Tudi tukaj gre za prevaro. Populisti manipulirajo tudi s strahom in 
sovraštvom do drugih in drugačnih posameznikov in skupin, migrantov, homoseksualcev, ljudi druge veroizpovedi, barve 
kože. Populizem je antipluralističen in avtoritaren, takšni sistemi pa nujno potrebujejo strah in sovraštvo do drugih kot 
obrambni mehanizem pred gnevom opeharjenega ljudstva, ki je nazadnje vedno tudi samo žrtev populizma. 
Vse to je res, a populizem vseeno odpira vprašanja, ki so bila poprej zamolčana.  
Deloma jih res, toda znova se s temi vprašanji manipulira. Odgovor politike ne more biti aroganten, ne moremo vsakemu, ki 
trdi, da se boji migrantov, navreči, da gre za »zarukanega kmetavzarja«. Edini pravi odgovor na populizem ni ignoranca ali 
izogibanje vprašanjem, ki jih populisti postavljajo. S temi vprašanji se moramo spoprijeti in ponuditi alternativne odgovore, 
predvsem pa rešitve. Pri tem je treba paziti, da se pri tej razpravi ne sprejmejo premise, ki so jih vnaprej postavili populisti. 
V razpravi o migracijskih izzivih nikoli ne bomo prišli do razumnih in učinkovitih zaključkov, če se ne bomo prej spoprijeli s 
populistično premiso, da vsak begunec ali migrant pomeni nevarnost in sovražnika. Zakaj smo populistom prepustili pravico 
do definiranja, kaj je varnost, kaj so družinske vrednote, kaj je domoljubje, kaj je kultura … 
Prav neverjetno, ker se svoboda govora manifestira predvsem v ekscesu, nekateri trdijo, da z izražanjem sovraštva 
branijo svobodo do izražanja in svobodo. Bolj ko sovražimo, svobodnejši naj bi bili. 
Ko Viktor Orbán, arhetipski populistični avtokrat modernega časa, govori o Evropski uniji, omenja odtujenost, 
nedemokratičnost Bruslja, pri čemer ima prav. A hkrati ista Evropska unija s finančnimi sredstvi financira njega, njegove 
politične prijatelje, omogoča njegov obstoj. Zakaj ne prekine financiranja držav, katerih vlade zavračajo evropske 
vrednote?   
Evropska unija ni monoliten center odločanja in oblasti. Tudi tam, poleg komisije, odločajo predvsem države članice, vedno 
potekajo pogajanja, politično pogojevanje. Moramo pa biti natančni, Orbán se v svojih kritikah in napadih izogiba besedni 
zvezi Evropska unija, raje napada Bruselj, elito, komisijo, ne pa Evropske unije same. Ta je na Madžarskem tudi zaradi 
finančnih koristi precej priljubljena. Podoben vzorec je viden v nekaterih drugih, predvsem vzhodnih članicah. Ljudje, politiki 
so ločili ekonomske koristi članstva v Evropski uniji od vrednot evropske demokracije. 
So potem te države na pol skuhane evropske demokracije? 
Paradoksalno je deloma vzrok za to po mojem mnenju treba iskati v načinu vključevanja novih članic. Evropska unija je 
sprejetje evropskih vrednot, torej neodvisnega sodstva, svobode medijev, človekovih pravic in političnih svoboščin, 
predstavljala kot pogoje, ki jih je treba izpolniti za to, da se lahko pridružiš Evropski uniji. Države, ki so vstopale, in z njimi 
njihovi državljani so te vrednote razumeli kot nujno ceno, ki jo je treba plačati, da bi prišli do gospodarskih in drugih 
ugodnosti, ne pa kot nekaj, kar je pomembno samo po sebi. Ko so dosegle ta cilj, so te vrednote začele ignorirati. Vstop je 
bil razumljen kot certifikat odličnosti za vsa področja demokratičnega, političnega in družbenega razvoja. Hkrati so bile v 
obdobju velike širitve Evropske unije v nekaterih od teh držav na oblasti politične elite, ki so imele polna usta Evrope in 
liberalne demokracije, same pa se niso obnašale v skladu z izpričanimi načeli. Vse to moramo razumeti, če želimo 
prepoznati vzroke za razrast populizma. 
Kako se lahko Evropa zavaruje sama pred sabo? Zakaj naj bi bila Evropska unija zaščitnica liberalnodemokratične družbe, 
če pa sama po sebi ni demokratična?  
Evropska unija je nastala v nameri, da se evropske države varujejo same pred sabo, v vsej zgodovini so Evropejce vedno 
najbolj ogrožali Evropejci. Ta grožnja je spet zelo prisotna, a za legitimnost in zaupanje državljanov Evropska unija vendarle 
potrebuje več kot mirovno poslanstvo. Kar omenjate, je res največji izziv današnje Evrope. Kako se torej spremeniti, kako se 
demokratizirati, kako to narediti v razmerah, kjer je raven solidarnosti, enotnosti, ideološke kohezivnosti vse nižja. Če bi 
trdil, da vem, kakšna je rešitev, bi lagal. 
Žal se fašisti v Evropi obnašajo, kot da še niso slišali za Slavka Bobovnika in njegovo trditev, da ne obstajajo. … 
Morda pa bi bilo modro, če bi se vrnili k bistvu, sami ste ga omenjali, k vprašanju socialne pravičnosti. Če velja, da je 
zgodovina človeštva zgodovina razrednih bojev, je vse te napetosti povzročil neregulirani neoliberalizem. Trg kot 
neposredni nasprotnik vladavini prava, človekovim svoboščinam, socialni pravičnosti. Ekonomska politika Evropske unije 
ni nedolžna, spomnimo se, kaj se je zgodilo z Grčijo, kaj je povzročila ekonomska odločitev o preobsežnem varčevanju. 
Vprašanje socialne pravičnosti je resnično ključno za delovanje liberalne demokracije. Neoliberalizem generira krivičnost, 
generira vedno širši sloj ljudi, ki so ekonomsko, socialno in politično izključeni, generira socialno bombo, ki nazadnje sesuje 
ureditev, na kateri temelji naše sobivanje. Tega se bodo morali bolj zavedati tudi v Bruslju, saj bi tako najučinkoviteje vzeli 
veter iz populističnih jader. 
Pa ni odgovor na desni populizem levi populizem?  
Ne, nikakor ne. Populizem ni ideologija, populizem je tehnika osvajanja oblasti in ostajanja na oblasti. Populist je tisti, ki si 
jemlje izključno pravico predstavljanja naroda oziroma razreda v levi različici populizma. Populisti si lastijo izključno moralno 
pravico predstavljanja ljudstva, da bi se v njegovem imenu lahko postavili nad demokracijo in njene institucije 
demokratičnega nadzora. Če jih kritizirajo mediji, so to fake mediji, če jih preiskujejo sodišča, ta postanejo sovražniki 
ljudstva ali krivosodje, če jih nadzoruje civilna družba, so to tuji agenti. Ker so edini predstavniki ljudstva, je vsa politična 
konkurenca nelegitimna. Obstaja tudi levi populizem, ne samo v Venezueli, tudi v Evropi, v Franciji na primer, kjer je Jean-
Luc Mélenchon doživel neverjetno politično preobrazbo in postal demagoški, nacionalistični tribun, ki se v svojem diskurzu 
in odzivih približuje Le Penovi. Oba populizma sta torej antipluralistična in nedemokratična, res pa je, da je danes v Evropi 
veliko več desnega. Naj ponovim še enkrat, populizem ne zagovarja interesov ljudi, zagovarja zgolj interese tistih, ki bi radi 
prišli na oblast, je zloraba, manipulacija za politične cilje. 
Znova se je začelo veliko govoriti o porajajočem se fašizmu, a nedavno je upokojeni voditelj Odmevov Slavko Bobovnik 
zatrdil, da je uporaba izraza fašizem v Sloveniji zgrešena. Kaj o tem, o fašizmu in zanikanju tega, mislite vi?  



Žal se fašisti v Evropi obnašajo, kot da še niso slišali za Slavka Bobovnika in njegovo trditev, da ne obstajajo. … Lahko se 
igramo s pojmovnim aparatom, s pojavnimi oblikami, ki se spreminjajo in prilagajajo času. A dejstvo je, da živimo v 
družbenih, ekonomskih, političnih okoliščinah, ki so nevarno podobne tistim ob nastanku prvega fašizma, res je tudi, da 
imamo v odzivu na te okoliščine politične sile, ki jih izkoriščajo na podobno nevarne načine, kot se je to počelo pred drugo 
svetovno vojno. Skrbi me, da v Evropi še nismo opravili s fašizmom. 
Kje? Med tistimi, ki korakajo po tržaških ulicah?  
Recimo tam, tukaj je analogija res najočitnejša. Mark Twain je sicer rekel, da se zgodovina ne ponavlja, ampak se rima in 
glede na izkušnje z evropsko zgodovino bi nas morale skrbeti že rime. V Evropi lahko torej znova opazujemo vračanje 
nacionalizma, fetišizacijo nacionalne suverenosti, mitsko vračanje k neki zlati dobi enonacionalne, absolutno suverene 
države …  
… ki ni nikoli obstajala.  
Seveda ne, to je politično zmanipulirana zgodovinska fikcija. V zgodovini ni bilo države, ki bi ustrezala mitu o vsemogočno 
suvereni, enonacionalni, monokulturni državi, h kateri bi se lahko vračali. Imeli smo samo večnacionalne imperije in 
kolonije. Izjema je morda le Severna Koreja. »Make America great again«, »postanimo spet veliki«, »vzemimo stvari v svoje 
roke« – vsa ta politična gesla so pritlehna manipulacija. Fetišizacija absolutne nacionalne suverenosti oblasti omogoča, da z 
ljudmi in njihovo svobodo in usodo počne, kar hoče, in točno takšni procesi so v tridesetih letih prejšnjega stoletja pripeljali 
do vzpona fašizma in nacizma. 
Pred nekaj tedni ste bili na posvetu o sovražnem govoru, ki ga je pripravil predsednik Borut Pahor. Kakšen občutek ste 
imeli?  
Imel sem pomisleke, ker me je skrbelo, da bo šlo za dogodek, kjer bo veliko govorjenja in malo poslušanja, kar ne bo 
prispevalo k vsebinski razpravi, temveč bo cementiralo polarizacijo. Hkrati pa nisem hotel zavrniti pobude predsednika 
države, ki je želel slišati različna mnenja. To se mi je zdelo koristno. Tudi tam sem dejal, da si želim verjeti, da je bila 
organizacija tega posveta posledica predsednikovega razmišljanja, ali bi moral na tem področju narediti več. Sam mislim, da 
bi moral. 
Predsednik po pogovoru ni pripravil vsebinskih zaključkov.  
Ne, ni jih, tudi pri njegovih kasnejših izjavah in nastopih nisem imel vtisa, da je posvet kakorkoli vplival na njegovo mnenje. 
Lahko se motim, morda je še prezgodaj …  
Moram priznati, da ne razumem vsega tega pleteničenja in govoričenja o tresoči se roki, s katero se spreminja ustava, o 
verbalnem deliktu, o cenzuri. Vse to nima nobene zveze s pojmom sovražnega govora. Sovražni govor je sovraštvo, in če 
lahko druge države z blagoslovom evropskega sodišča za človekove pravice strogo sankcionirajo širjenje sovraštva, 
preprosto ne razumem, zakaj tega v Sloveniji ne počnemo.  
Od mene težko pričakujete, da bom pojasnjeval argumente ljudi, s katerimi se ne strinjam. Pri vsem skupaj gre za zlorabo 
pojma svobode govora in manipulacijo z njim. Še več, gre za poskus spodkopavanja celotnega sistema človekovih pravic in 
političnih svoboščin. Svoboda izražanja, ki jo varuje 10. člen evropske konvencije o človekovih pravicah, je seveda ena od 
temeljnih svoboščin, izjemno je pomembna za demokracijo. A gre samo za eno izmed človekovih pravic. Ravno zato, ker 
obstaja nevarnost, da se lahko z uporabo ene izmed teh pravic napadajo druge, je v konvencijo umeščen 17. člen, ki govori 
o prepovedi zlorab pravic, tudi o zlorabi pojma svoboda izražanja. 
Pravice torej niso absolutne?   
Ne, nekatere so, prepoved mučenja je absolutna, svoboda izražanja pa ni, je celo edina, kjer je že v sami pravni definiciji 
omenjena tudi odgovornost. Ko širjenje sovraštva postane normalno, izginejo vse človekove pravice. Prav neverjetno, kako 
globoko smo zabredli v absurd. Ker se svoboda govora manifestira predvsem v ekscesu, nekateri trdijo, da z izražanjem 
sovraštva branijo svobodo do izražanja in svobodo. Bolj ko sovražimo, svobodnejši naj bi bili. 
Pa ne pretiravate? Je tega sovraštva v Sloveniji res več, kot ga je bilo nekoč?  
Absolutno ga je. Niso pa kriva zgolj družabna omrežja, ta le okrepijo skrajne ideje, ki so prisotne v družbi. Pri nas je danes 
največja težava normalizacija nesprejemljivega, legitimiranje sovraštva, legitimirajo ga ljudje, od katerih bi pričakovali, da se 
bodo temu postavili po robu. Glede sovražnega govora sam ne iščem odgovora zgolj v poostritvi kazenskega pregona, 
obstajajo primeri, ki spadajo na sodišče, a učinkovito, trajno se lahko sovraštvu v družbi upremo zgolj s političnim in 
družbenim odgovorom nanj, katerega nosilci bodo javne osebe, politiki, cerkveni voditelji. 
Nadškof Stanislav Zore zagovarja nasprotno mnenje, govoril je, da se po Sloveniji začenja plaziti »duh nesvobode, ki hoče 
izražanju misli, govoru, tisku in še marsičemu nadeti uzde in plašnice«. 
Ne le da ljudje, ki bi morali obsoditi širjenje sovraštva, večinoma molčijo, če se že odzivajo, pa se pogosto odzivajo na način, 
ki ni v pomoč učinkovitemu in demokratičnemu odzivu na vse več sovraštva v družbi. 
Populizem ni upor, ampak politična manipulacija ponižanih in razžaljenih ljudi. 
Vaš nekdanji srednješolski profesor Janez Janša vam je navrgel, ker ste bili kritični do besed Bernarda Brščiča, da ste 
kandidat za šefa spletnega Gestapa. 
Te izjave nisem dobro razumel, dopuščam, da gospod Janša ve o Gestapu več kot jaz. Res me je na ljubljanski Šubičevi 
gimnaziji učil temeljev splošne ljudske obrambe in samozaščite. Zabavna izkušnja, v času, ko smo mladi začeli razmišljati o 
demokraciji, nas je z veliko predanostjo poučeval, kako braniti SFRJ in njeno družbenopolitično ureditev. Ustanovil in vodil je 
tudi obrambni krožek. Ampak ljudje imajo seveda pravico spremeniti mnenje in svetovni nazor. Janša v tem ni osamljen. 
Na vas se lepijo še drugi očitki. Med drugimi ta, da sicer zagovarjate vrednote solidarnosti in pravičnosti, da pa imate 
hkrati radi lepe obleke in jeste v dragih restavracijah. Hohštaplerski elitist torej, kaviar levičar.  
Ah, na družabnih omrežjih so besede pogosto hitrejše od misli. Seveda sem privrženec življenja v skladu z lastnimi načeli, pri 
tem pa moja ne izključujejo dobre hrane in urejenosti. In če grem v dobro oštarijo na kosilo, še nisem Franck Ribery. 



Zagovarjam civilizacijski in družbeni vrednotni sistem, v katerem je prostor za različne politične poglede, ki temelji na 
socialni pravičnosti, a tudi osebni svobodi. Ne maram demagogije, strah me je ideološke uravnilovke in moralne policije, ki 
bi odločala, kaj in kje lahko jem in kako naj se oblačim. Označiti nekoga za elito, je pač postalo univerzalno sredstvo za 
diskreditacijo. Želim si živeti v družbi, v kateri so lahko ljudje s svojim znanjem, sposobnostmi in talentom uspešni in dobro 
živijo. Socialne pravičnosti ne bomo dosegli z bojem proti uspehu, ampak z bojem proti revščini, izključevanju in izkoriščanju 
ljudi. 
Ste res pomagali Azilnemu domu pri pripravi božične večerje?  
Nerad govorim o tem, ker je zame pomoč ljudem v stiski stvar osebne etike, ne samopromocije. Dobro zaslužim in lahko 
pomagam. Nič izjemnega, marsikdo naredi veliko več. Dodal bi le, da pot iz pasti sovraštva, v katero padamo, lahko vodi le 
skozi več solidarnosti, več humanizma in empatije. Brez občutka za sočloveka ne moremo imeti civilizirane družbe. Brez 
solidarnosti in sočutja družba razpade, začne se dehumanizacija tistih, ki so v stiski, in tistih, ki jim ni mar. Kadar pozabimo 
na soljudi, tudi sami nehamo biti ljudje.  
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Slika: Makedonski parlament je državo uradno preimenoval v Severno Makedonijo. Foto: Profimedia  
 
Makedonski parlament je včeraj zvečer s potrebno dvotretjinsko večino sprejel spremembe ustave, s katerimi je v skladu 
s sporazumom z Grčijo ime države spremenil v Severna Makedonija. Ob spremembi ustave so Skopju že čestitali grški 
premier Aleksis Cipras, Evropska unija in Nato, poročajo tuje tiskovne agencije. Sporazum mora sedaj ratificirati Grčija. 
Parlament je najprej v tretjem in zadnjem branju z 81 glasovi sprejel štiri ustavna dopolnila, nato pa sprejel in razglasil še 
ustavni zakon, poroča makedonska televizija Telma. 
Pred tem je vlada sporočila, da si je zagotovila dvotretjinsko podporo za ustavne spremembe s podporo osmih poslancev 
glavne opozicijske VMRO-DPMNE, pa tudi, da je dosegla dogovor z albansko opozicijsko stranko Besa, ki je zahtevala 
dodatna dopolnila. Ostali poslanci VMRO-DPMNE, ki dogovora z Grčijo ne podpira, se zasedanja niso udeležili. 
Pred glasovanjem je premier Zoran Zaev včeraj izpostavil zgodovinski pomen odločitve, saj da brez dogovora z Grčijo ne bo 
ne članstva v EU niti v Natu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
Sprememba ustave je bila potrebna v skladu z junija lani doseženim dogovorom med Skopjem in Atenami o imenu države. 
Prespanski dogovor, ki bo po desetletjih grške blokade zaradi imena odprl pot Makedoniji v EU in Nato, mora ratificiral tudi 
grški parlament. Šele z ratifikacijo v grškem parlamentu bo sicer sprememba imena stopila v veljavo, poroča AFP. 
Grški premier Aleksis Cipras je makedonskemu kolegu Zaevu včeraj že čestital ob "uspešnem zaključku postopka 
spremembe ustave". Pred tem je že napovedal, da bo potem, ko jih bo Skopje uradno seznanilo s spremembo ustave, v 
parlament vložil predlog za ratifikacijo Prespanskega sporazuma, in sicer do konca meseca. "Kmalu zatem" naj bi parlament 
glasoval tudi o protokolu, ki bo omogočil članstvo Makedonije v Natu, ki ga je Grčija zaradi spora o imenu Makedonije 
blokirala več kot dve desetletji. 
Zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini in evropski komisar za širitev Johannes Hahn sta prav tako včeraj že 
čestitala Makedoniji ob sprejemu ustavnih dopolnil, ki so potrebna za uresničitev dogovora z Grčijo. 
Označila sta ga za pomemben korak pri uresničitvi tega zgodovinskega dogovora. S tem so makedonski politični voditelji in 
državljani "pokazali odločenost, da bodo izkoristili to edinstveno in zgodovinsko priložnost za rešitev enega najstarejših 
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problemov v regiji" in da odločno napredujejo na poti v EU. Znova so izrazili podporo Skopju na tej poti, poroča srbska 
tiskovna agencija Tanjug. 
Skopju je čestital tudi generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. "Nato močno podpira polno uresničitev sporazuma, ki 
pomeni pomemben prispevek k stabilnosti in blaginji regije," je tvitnil. 
Za ratifikacijo sporazuma v grškem parlamentu je potrebna navadna večina najmanj 151 poslancev v 300-članskem 
parlamentu. Vendar pa ima Ciprasova vlada v parlamentu tesno večino 152 poslancev, od katerih jih je 145 iz njegove leve 
stranke Siriza, sedem pa iz desne nacionalistične koalicijske stranke Neodvisni Grki (Anel), ki sporazuma ne podpira. V 
primeru vložitve sporazuma v parlamentarni postopek je njen vodja Panos Kamenos napovedal, da ga ne bodo podprli, 
grozil pa je tudi z izstopom stranke iz vlade, kar bi lahko sprožilo predčasne volitve. 
Kamenos, ki je tudi obrambni minister, je že večkrat zahteval referendum o sporazumu, ki sta ga državi po desetletjih spora 
o imenu Makedonije sklenili 17. junija lani in v skladu s katerim bo Grčija odpravila blokado makedonskega približevanju EU 
in Nato. Država bi nato lahko postala članica Nata, saj pogoje izpolnjuje že leta, za začetek pristopnih pogajanj z EU pa bo 
morala izpolniti še nekaj pogojev. 
Poznavalci sicer domnevajo, da bi Cipras lahko zagotovil ratifikacijo sporazuma s podporo nekaterih opozicijskih poslancev, 
kot tudi posameznih poslancev Anela. 
Cipras je v minulih dneh že dal vedeti, da bo v primeru izgube podpore Anela v parlamentu zahteval glasovanje o zaupnici, 
še preden bo v parlamentarni postopek vložil ratifikacijo sporazuma s Skopjem. Če ne bo uspel zagotoviti podpore 151 
poslancev, bo končal še nekaj reform, preden bo razpisal predčasne volitve, je napovedal po poročanju agencije Reuters. 
Mandat vladi se sicer izreče oktobra. 
Javnomnenjske ankete v primeru volitev Ciprasu nakazujejo manjšo podporo od vodje konservativne opozicijske Nove 
demokracije Kiriakosa Micotakisa, ki je že napovedal, da bo blokiral sporazum z Makedonijo. 
Mnogi Grki sporazumu nasprotujejo, saj zaradi istoimenske grške pokrajine in povezav z grško dediščino nasprotujejo, da bi 
ime sosednje države vsebovalo Makedonijo. 

• Zaradi dogovora z Makedonijo Ciprasu razpada koalicija: se obetajo predčasne volitve?. STA. Reporter, 
Ljubljana, 13. jan. 2019  
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Slika: Grški premier Aleksis Cipras, levo makedonski premier Zoran Zaev. Foto: Reuters  
 
Zaradi grškega dogovora z Makedonijo o preimenovanju slednje je vodja grške desne nacionalistične koalicijske stranke 
Neodvisni Grki (Anel) Panos Kamenos danes odstopil s položaja obrambnega ministra in napovedal izstop stranke iz 
koalicije. Odločitev je sporočil po srečanju s premierjem Aleksisom Ciprasom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
Na srečanju s Ciprasom sta vodji koalicijskih strank razpravljala o dogovoru med Atenami in Skopjem, da se ime grške 
severne sosede spremeni v Severna Makedonija. 
"Spor z Makedonijo mi ne dopušča, da ne bi žrtvoval svojega položaja," je dejal Kamenos po srečanju. Ob tem je še sporočil, 
da se njegova stranka umika iz vlade. "Zahvalil sem se premierju za sodelovanje in pojasnil, da zaradi te nacionalne zadeve 
ne moremo nadaljevati," je pojasnil. 
Cipras je v minulih dneh že dal vedeti, da bo v primeru izgube podpore Anela v parlamentu zahteval glasovanje o zaupnici, 
še preden bo v parlamentarni postopek vložil ratifikacijo sporazuma s Skopjem. Če ne bo uspel zagotoviti podpore 151 
poslancev, bo izpeljal še nekaj reform, preden bo razpisal predčasne volitve. Vladi se sicer mandat izreče oktobra. 
Makedonski parlament je v petek s potrebno dvotretjinsko večino sprejel spremembe ustave, s katerimi se bo v skladu s 
sporazumom z Grčijo država preimenovala v Severno Makedonijo. 
Prespanski dogovor, ki sta ga državi dosegli junija lani, bo po desetletjih grške blokade zaradi imena odprl pot Makedoniji v 
EU in Nato, a ratificirati ga mora tudi grški parlament. Šele s to ratifikacijo bo sprememba imena stopila v veljavo. 
Za ratifikacijo sporazuma v grškem parlamentu je potrebna navadna večina najmanj 151 poslancev v 300-članskem 
parlamentu. Ciprasova vlada ima v parlamentu tesno večino 152 poslancev, od katerih jih je 145 iz njegove leve stranke 
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Siriza, sedem pa iz Kamenosovega Anela, ki sporazuma ne podpira. Kamenos je večkrat zahteval tudi referendum na to 
temo. 

• Odločitev o migrantih je informacijski pooblaščenki nakopala tožbo policije, STA. Reporter, Ljubljana, 14. jan. 
2019  

https://reporter.si/clanek/slovenija/odlocitev-o-migrantih-je-informacijski-pooblascenki-nakopala-tozbo-policije-680952 
 

 
Slika: Mojca Prelesnik - informacijska pooblaščenka.  Foto: Bobo  
 
Policija je vložila tožbo zoper odločitev informacijske pooblaščenke, da mora policija razkriti dokumente o ravnanju z 
migranti na meji, v njej se sklicuje na varnost Slovenije in EU, piše Dnevnik. Navaja, da so dokumente na pobudo 
Amnesty International Slovenija in Dnevnika delno že razkrili, a so ključni deli ostali cenzurirani. 
Po mnenju informacijske pooblaščenke Mojce Prelesnik in na pobudo nevladne organizacije Amnesty International Slovenija 
bi morala biti javnost seznanjena z vsebino dokumentov, da bi se prepričala, ali so postopki obravnave migrantov in 
prosilcev za azil zakoniti, poroča časnik. 
Policija odločbo informacijske pooblaščenke izpodbija na upravnem sodišču, kot so pojasnili za STA so pritožbo vložili 28. 
decembra. 
Kot piše časnik, se je v javnosti lani pojavil sum, da policija migrantom preprečuje, da bi zaprosili za azil, in da jih namesto 
tega nezakonito izganja na Hrvaško. Ta sum po navedbah časnika temelji na pričevanjih migrantov v Bosni in Hercegovini, ki 
so bili v Sloveniji, a domnevno niso smeli zaprositi za azil, ter na kombiniranju koščkov besedil, ki jih policija v dokumentih ni 
prikrila, z odkritji varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer. 
Po poročanju časnika se policija v pritožbi sklicuje na varnost Slovenije, schengenskega prostora in vse EU, ki naj bi bila 
ogrožena, če bi razkrili več vsebine dokumentov kot doslej. V pritožbi pa sama delno razkriva, kakšne postopke izvaja, in 
med drugim priznava, da potencialne prosilce za azil obravnava glede na to, iz katere države prihajajo. To pa je po 
mednarodnem pravu strogo prepovedano, piše časnik. 
Policija po njihovih navedbah v pritožbi navaja, da migranti zlorabljajo postopke mednarodne zaščite, o čemer lahko presoja 
zgolj ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) v upravnem postopku, priznava pa, da so z dopisom prejšnjega generalnega 
direktorja policije Simona Veličkega s 25. maja 2018 obmejne policijske postaje dobile naročilo, kako naj ravnajo za 
"odpravljanje ranljivosti slovenske/EU-zakonodaje in prakse na področju mednarodne zaščite". S tem policija posredno 
priznava, da se je postavila nad zakonodajo; v tožbi je obenem zapisano, da so usmeritve policije "hitro naraščajoči trend 
nezakonitih prestopov meje obrnile navzdol", navaja Dnevnik. 
Da gre za skrito povezavo med zmanjševanjem "trenda nezakonitih prestopov" in ignoriranjem prošenj za azil, je po 
poročanju časnika razvidno iz ugotovitev varuhinje človekovih pravic, da je policija uporabila domnevno nezakonita 
navodila. V omenjenih majskih navodilih se je namreč Velički skliceval na sodelovanje v mešanih patruljah s hrvaškimi 
policisti, ki naj bi prevzeli prosilce za azil, tudi če so bili prijeti na slovenskem ozemlju in so za azil prosili slovenske policiste, 
ne hrvaških. Kot navaja Dnevnik, to po mednarodnem pravu pomeni, da bi slovenski policisti izvedli prisilni izgon, vodstvo 
MNZ pa je ob delnem razkritju teh navodil zatrdilo, da gre za dogovor s Hrvaško, ki je zakonit. 
Informacijska pooblaščenka je policiji naložila, naj torej navodila podrobneje razkrije, da bo mogoče presoditi, ali so 
zakonita ali ne. Policija pa se v tožbi sklicuje na Hrvaško, češ da mora najprej ona dovoliti razkritje, da pa bi v tem primeru 
Hrvaška po pričakovanjih od dogovora odstopila, kar bi povzročilo ponovno povečanje ilegalnih prehodov meje. Vendar 
Dnevnik opozarja, da je hrvaška policija že oktobra pojasnila, da ne pozna postopkovnega manevra v mešanih patruljah, na 
katerega se sklicuje vodstvo slovenske policije. 
Ob tem časnik navaja še ugotovitve varuhinje, da bi bili lahko zapisniki ob prijetju migrantov prirejeni oziroma nekatere 
izjave migrantov potvorjene, da bi jih lažje vrnili na Hrvaško. 
Po navedbah Dnevnika je Prelesnikova v odločbi zapisala, da policija lahko taktiko ohrani v tajnosti, toda po navedbah 
Prelesnikove ne more iti za taktiko in metodiko policijskega delovanja takrat, ko se ima javnost pravico vprašati, ali policija 
pri obravnavanju migrantov spoštuje slovenske in mednarodne predpise. 
V pritožbenem zahtevku je policija razkrila tudi ime aplikacije za obravnavo migrantov, za katero sicer trdi, da mora ostati 
skrito, da ne bi prek spleta vdrli v policijsko bazo podatkov in jih zlorabili. Toda razkritja imena informacijska pooblaščenka 
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sploh ni zahtevala, prav tako pa je bilo ime skupaj z delovanjem aplikacije podrobno predstavljeno v reviji MNZ, objavljeni 
na spletu, še poroča Dnevnik. 
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